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Cena města
Do 28. února 2015 můžete odevzávat své 
návrhy na laureáty Ceny města, osobnosti, 
jež si podle vás za své aktivity zaslouží toto 
významné ocenění. V písemné podobě lze 
osobně předat v Občanském informačním 
centru v budově  MěÚ v Olomoucké ulici, 
nebo v kanceláři Kulturních služeb města. 
Elektronické podání je možné na adrese ce-
namesta@mtrebova.cz. Požadavky na for-
mu a obsah písemného návrhu: Návrh na 
udělení ceny města může předložit každá 
fyzická nebo právnická osoba s trvalým by-
dlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové. 
Návrh musí obsahovat: 
1) Jméno, příjmení a bydliště navržené 

osobnosti
2) Oblast její činnosti
3) Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou 

je osobnost navrhována
4) Charakteristiku přínosu a významu díla 

nebo aktivity navrhované osobnosti pro 
město Moravská Třebová

5) Kontaktní údaje navrhovatele (jméno, 
příjmení, název práv. osoby, adresa, 
podpis)

Účastníci veřejného fóra vypsali stovku problémů města. Vygenerovali desítku, které 
vévodí absence výdejny obědů pro dvě ze tří našich základních škol. Budoucí vojáci by 
uvítali autobus od vlaku                  Foto: Dagmar Zouharová

Opravdové problémy ve městě? Výdejna obědů a cyklostezka
Bezpečnost ve městě, diskotékový ruch na hři-
šti Slovanu, podpora ekonomickým aktivitám, 
výstavba nových průmys-
lových zón - témata z ve-
řejného fóra 2014, stejně 
jako témata ze stejné ná-
zorové platformy konané 
ve druhé polovině letoš-
ního ledna. Veřejné fó-
rum se ve městě koná už 
pravidelně za účelem ge-
nerování zásadních pro-
blémů jak je vidí občané. 
Bohužel i letos se potvr-
zuje, že zájem laické ve-
řejnosti o účast na tomto 
typu setkání není velký. 
Na veřejném fóru 2015 
byly účastny necelé dvě 
desítky občanů, kteří ne-
jsou zaměstnanci adminis-
trativních struktur veřejné 
správy, či je nelze zařadit 
do jiných veřejných orga-
nizací.
V muzeu se tedy v led-
nu na sedmdesát občanů 

Doprava a mobilita: stav chodníků, zpře-
hlednění dopravy

Kultura: taneční kavárna nebo 
tančírna, nová koncepce kultury
Výchova, vzdělávání a volný 
čas: nová sportovní hala, vý-
dejna obědů pro základní školy
Stůl pro mládež tentokrát ob-
sadili zejména frekventanti 
Vojenské střední školy mi-
nisterstva obrany, kteří vy-
jádřili velký zájem o zříze-
ní autobusové linky vlakové 
nádraží–škola, aby jim bylo 
ulehčeno v pravidelných po-
chodech s plnými batohy od 
vlaku na ubytovnu.
Ze seznamů odevzdaných bodů 
v rámci jmenovaných oblas-
tí vzešlo dvanáct generálních 
moravskotřebovských nedo-
statků pro rok 2015.
1.–2. místo výdejna obědů pro 
ZŠ CSA a Kostelní náměstí a cy-
klostezka Staré Město-Útěchov
3. oprava a obnova chodníků
4. krytý bazén pro veřejnost
5.–7. pasportizace zeleně, tan-

čírna/společenský sál, finanční poradenství 
pro veřejnost
8. posilování městského kamerového systému
9.–12. příspěvky na výstavbu rodinných 
domů, nové průmyslové zóny, doprava z vla-
kového nádraží k VSŠ a VOŠ MO, chráněné 
bydlení pro hendikepované

Dagmar Zouharová

Na vloženém listě uvnitř vydání 
najdete anketní lístek, na němž 
můžete vyjádřit své názory na 
strukturu veřejným fórem ozna-
čených problémů, popřípadě 
uvést nedostatky, které ve městě 
vidíte vy sami.

Moravské Třebové posadilo ke stolům s ozna-
čením oblastí, o které se prioritně zajímají. 

Z každé skupiny pak dle metodiky pořádající 
Národní sítě zdravých měst vzešly cca deseti-
bodové seznamy problémů subjektivně jejich 
označovateli vnímaných jako pro město v té 
které oblasti nejpalčivější. Zde je výběr z je-
jich výčtu:
Správa veřejných věcí: bezbariérový přístup 
do budov úřadu, parkování, nedostatek po-
zemků pro rozvoj průmyslu
Životní prostředí: čistota po pejskařích, třídění 
bioodpadu
Zdravý životní styl: rekonstrukce krytého ba-
zénu, druhá etapa výstavby Knížecí louky – 
zázemí pro návštěvníky a hřiště
Sociální oblast: chráněné bydlení pro hen-
dikepované, městský systém vzdělávání oby-
vatel v oblasti finanční gramotnosti
Bezpečnost: kamerový systém, kriminalita 
v části města Boršov
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 12. 2014 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
10 392 občanů ČR. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MVČR je v Moravské 
Třebové hlášeno 112 cizinců s povolením 
k pobytu na území České republiky. Cel-
kem je tedy v Moravské Třebové k 31. 12. 
2014 evidováno 10 504 občanů.          (zr)

Zpráva o činnosti Společnosti česko-německého porozumění za rok 2014

Standardy kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí na webu i na úřadě

Společné jmění manželů podle nového občanského zákoníku – II. část

Naše historické město se svojí novou Cestou 
od renesance k baroku přilákalo v minulém 
roce již od března mnoho návštěvníků a tak 
jsme se snažili hostům z Německa a Rakouska 
nabízet po celý rok atraktivní program. Uspo-
řádali jsme mnoho zajímavých setkání s naši-
mi bývalými krajany ze Svitav, z Třebařova, 
setkali jsme se s turistickou skupinou paní 
Jenischové, se skupinou učitelů a profesorů 
z Vídně, se členy Ackermannovy společnosti 
z Würtzburku a mnoha dalšími. Zapomenout 
nesmíme také dvě velké skupiny návštěvníků, 
a to z našeho partnerského města Staufenberg 
a skupinu krajanů z Göppingenu. Mimo to 
jsme přivítali také mnoho privátních návštěv. 
Návštěvníkům střediska jsme nabídli několik 
pěkných výstav. Zajímavá byla výstava Mezi 
pražci mladějovské úzkokolejky, kterou vy-
tvořili žáci základní školy u kostela. Abychom 
poznali naše sousední země, uspořádali jsme 
výstavu Rakousko náš soused. Výstava Rok 
2013 v obraze prezentovala naši roční čin-
nost. Hezká byla výstava malíře Petra Špačka, 
který nám přiblížil okolí Lanškrouna. V září 
a říjnu mohli návštěvníci centra zhlédnout vý-
stavu zábřežského rodáka Kamila Soboty. Nu 
a poslední dvě výstavy byly opět z vlastních 

Informace o rozsahu a podmínkách poskytování so-
ciálně právní ochrany dětí jsou obsaženy v nově vy-
tvořeném dokumentu, který naleznete na http://www.
moravskatrebova.cz/radnice/organizacni-struktura/
starosta/tajemnik/odbor-socialnich-veci-zdravot-
nictvi. Najdete zde informace o správním obvo-

V tomto příspěvku bych ráda navázala na dřívěj-
ší článek věnující se společnému jmění manželů 
v novém občanském zákoníku, a to konkrétně 
zákonnému režimu majetkového práva man-
želů. Společné jmění ale může podléhat i reži-
mu smluvenému nebo režimu založenému na 
rozhodnutí soudu. Stejně jako podle předchozí 
právní úpravy si mohou snoubenci či manže-
lé ujednat manželský majetkový režim odlišně 
od zákonného režimu. Manželé nebo snouben-
ci si mohou majetkový režim upravit smluvně, 
smlouva přitom musí mít být uzavřena písemně 
a musí mít formu veřejné listiny (tedy formu no-
tářského zápisu). Manželé si však pro smluvený 
režim nemohou dohodnout zpětný účinek. Stej-
ně tak nelze smluvní režim změnit jednostranně 
jedním z manželů. Smluvený režim může spočí-
vat ve třech variantách: (i) oddělené jmění, (ii) 
jmění v režimu vyhrazujícím vznik společného 
jmění až ke dni zániku manželství nebo (iii) 
rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění 

zdrojů. Jednalo se o výstavu Rudolfa Mathe-
ra a výstavu vánočních pohledů. Ve středisku 
proběhlo také několik přednášek. První se tý-
kala života židovské rodiny v Mohelnici pod 
názvem Deník Otty Wolfa. Přednášejícím byl 
sám autor Luděk Štipl. V letních měsících 
nás ve vzpomínce navštívili dva zlobiví kluci 
Max a Moritz ve verších spisovatele Wilhel-
ma Busche. Zajímavá byla také přednáška spi-
sovatele a novináře Petra Anderleho nazvaná 
Pravdy a mýty o I. světové. Naši práci, měs-
to a jeho okolí jsme prezentovali ve stánku 
v Augsburku při semináři v Bad Kissingenu 
a při setkání krajanů v Göppingenu. Mládež 
se zúčastnila mezinárodního setkání mládeže 
v maďarském Tarjanu, kde společně s mladý-
mi lidmi z Německa a Maďarska prožila týden 
plný her, exkurzí a poznávání. V Tatabanyi 
studenti navštívili regionální rozhlasové a te-
levizní studio, navštívili maďarský parlament 
v Budapešti a byli hostem na slavnostním pro-
gramu výročí obce Tarjanu. Setkání mládeže 
různých národností považujeme za velmi důle-
žitou akci pro lepší poznávání, toleranci a po-
chopení. Taneční soubor, i když počtem malý, 
se zúčastnil několika akcí pořádaných centrem 
a reprezentoval staré regionální lidové tance 
při dnech kultury v Praze. Společně se stau-
fenberskými kolegy jsme potvrdili a oslavili 
10. výročí partnerství mezi městy Staufenberg 
a Moravská Třebová. S radostí jsme mohli 
konstatovat, že mnoho společných projektů 
umožnilo právě naše centrum. Společnost čes-
ko-německého porozumění má také v popisu 
své činnosti uchování kulturních tradic, zvyk-
lostí a jazyka bývalých občanů našeho regio-
nu. I tento úkol jsme v roce 2014 splnili. Naše 
Dny česko-německé kultury spojily české, 
moravské a německé kulturní prvky a daly tak 
možnost dnešním občanům porozumět dřívěj-

du odboru, ale především jména pracovníků, kteří 
mají agendu sociálně právní ochrany dětí na starosti 
v jednotlivých jeho částech. Stejné informace jsou 
k dispozici také přímo v sídle odboru sociálních věcí, 
v budově městského úřadu v Olomoucké ulici.
Hlavním cílem zavedení standardů v oblasti ochra-

v zákonném režimu. Oddělené jmění zname-
ná, že cokoli jeden z manželů nabude, získává 
do svého výlučného vlastnictví, a proto může 
s majetkem volně nakládat, aniž by potřeboval 
souhlas druhého manžela. Druhá varianta zna-
mená, že společné jmění nevznikne při uzavře-
ní manželství, ale až v okamžiku zániku man-
želství. Společné jmění tak bude tvořit majetek 
nabytý manžely za trvání manželství, ovšem 
pouze za předpokladu, že v den zániku je stá-
le ve vlastnictví některého z manželů. Dále se 
mohou manželé dohodnout, že společné jmění 
bude zúženo jen na určité hodnoty nebo naopak 
rozšířeno.
Nový občanský zákoník tak ponechává manže-
lům velmi širokou volnost ve vymezení toho, 
co patří anebo bude patřit do společného jmění. 
Zákoník omezuje manžele pouze tam, kde je to 
nutné z hlediska hodnot, na kterých stojí sou-
kromé právo. Proto se dohoda nemůže dotknout 
práv třetích osob bez jejich souhlasu. Dané usta-

novení slouží k ochraně věřitelů, aby nedocháze-
lo k jejich poškozování např. zúžením majetku 
dlužníka, ze kterého by se mohl věřitel uspokojit 
pro případ nesplnění jeho povinnosti. Druhým 
omezením je ochrana slabšího z manželů před 
tím, aby tato smlouva ve svém důsledku vylou-
čila jeho schopnost zabezpečovat rodinu. I podle 
nové právní úpravy je umožněn zásah do zákon-
ného režimu společného jmění ze strany soudu, 
a to na návrh jednoho z manželů. Nově přibyla 
možnost, že soud může vedle rozhodnutí, kte-
rým rozsah společného jmění zúží, rozhodnout 
i tak, že společné jmění zruší. Soud uvedená roz-
hodnutí učiní pouze v případě, pokud pro tako-
vý postup shledá závažný důvod. Nadále už ne-
bude platit, že soud takřka automaticky vyhoví 
návrhu, pokud jeden z manželů začne podnikat 
nebo se stane neomezeně ručícím společníkem 
některé z obchodních společností. Soudy tak bu-
dou muset zvažovat konkrétní okolnosti daného 
případu.         JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D

ny práv dětí je vytvoření podmínek pro systema-
tickou sociální práci s dětmi a rodinami – vnějších 
(srovnatelné nároky na výkon agendy, ale i zároveň 
srovnatelná podpora ze strany státu), i vnitřních (or-
ganizace a postupy práce, komunikace a přístup ke 
klientovi, profesní rozvoj pracovníků atd.).      (daz)

šímu společnému životu. Také židovská otáz-
ka našeho kraje byla v pořadu s Hanou Hnáto-
vou Lustigovou mladé generaci velmi citlivě 
přiblížena. Studenti a žáci, učící se němčinu, si 
mohli němčinu zdokonalit na víkendovém se-
mináři v jihomoravském městečku Hevlín a na 
zájezdu do vánoční Vídně. Seniorům a krajan-
ským setkáním patřila příjemná čtvrteční od-
poledne s různým programem při kávě. Cent-
rum také pokračovalo ve spolupráci s obcemi, 
městy, knihovnami, muzei, školami a jinými 
organizacemi v tuzemsku i cizině. Za možnost 
organizování a provedení akcí bychom chtěli 
poděkovat ministerstvu kultury, oddělení ná-
rodnostních menšin, Česko-německému fondu 
budoucnosti, velvyslanectví SRN, městu Mo-
ravská Třebová a mnoha příznivcům, kteří nás 
v česko-německé spolupráci podporují. 
Přejeme všem návštěvníkům střediska doda-
tečně krásný, zdravý a úspěšný nový rok. 

Irena Kuncová

Služby hospodářské komory
Krajská hospodářská komora Par-
dubického kraje, Oblastní kance-
lář Svitavy, je Kontaktním místem 
veřejné správy Czech POINT a In-

formačním místem pro podnikatele. 
Kromě poskytovaných výpisů z CzechPointu, 
konverzí dokumentů, zřízení a zneplatnění DS, 
vidimací listin a legalizací podpisů, lze v rám-
ci služeb poskytovaných Informačními mís-
ty pro podnikatele získat zdarma informace 
o podnikatelském prostředí, programech pod-
pory MSP, dotacích EU i k zahájení podnikání. 
Bližší informace získáte na adrese Wolkerova 
alej 92/18, 568 02 Svitavy, e-mail: svitavy@
khkpce.cz, tel.: 724 613 968 nebo na http://
www.khkpce.cz.                           Lenka Báčová
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Začátek roku 2015 v domově pro seniory

Ředitel znalý poměrů ohlídá finance i personální kvality zaměstnanců

Tři králové – žáci ZŠ Palackého nás navštívili 
6. ledna v domově v doprovodu svého učitele 

S novým rokem se uskutečnila změna v jedné 
z našich největších příspěvkových organizací – 
Sociálních službách města Moravská Třebová. 
Na místo bývalého ředitele Emila Maléře nastu-
puje po úspěchu ve výběrovém řízení dosavadní 
ekonom Milan Janoušek.

Nastupujete jako nový ředitel organizace, 
v níž jste už nějaký čas působil ve funkci eko-
noma a zástupce ředitele. Znáte tedy její vývoj 
v posledních letech. V čem vidíte pozitiva a kde 
zůstávají deficity?
Myslím, že v posledních letech došlo k urči-
té stabilizaci námi poskytovaných 
sociálních služeb. Významným 
pozitivním mezníkem byla rekon-
strukce budovy A, kde dnes může-
me poskytnout 99 klientům bydle-
ní a služby na úrovni evropských 
standardů. Bohužel uspokojivá není 
situace na druhé budově, kde je 
nutné provést generální technické 
opravy a následně přiměřeně snížit 
kapacitu, aby došlo k alespoň čás-
tečnému zlepšení komfortu klientů, především 
z prostorového hlediska. Možnosti vidím také 
v oblasti bezpečnosti námi provozovaných ob-
jektů, ve zlepšení personálního zajiště-
ní a technologického vybavení v přímé 
péči o klienty, i v obslužných provozech. 
V neposlední řadě bych se rád zasadil 
o realizaci vhodných úprav a udržování 
nezastavěných ploch v areálu domova, 
které by měly nadále důstojněji sloužit 
jako příjemné prostředí pro odpočinek 
našich klientů.   
Jaká je vaše koncepce dalšího rozvoje?
Pokud jde o další rozvoj organizace, měl 
by se ubírat směrem ke zlepšení kvality 
a diverzifikaci poskytovaných služeb. 
Společně se stávajícím vedením a v kon-
textu se záměry zřizovatele a kraje chce-
me rozšířit nabídku sociálních služeb. 
V úvahu přichází zejména zavedení nové 
služby pro klienty postižené Alzheimero-
vou chorobou, stařeckou nebo obdobnou demen-
cí (domov se zvláštním režimem) a to v rozsahu 
10–20 lůžek. Rádi bychom rozšířili stávající na-

Jaroslava Jarůška. Jejich hudební vystoupení 
bylo spojeno s Tříkrálovou sbírkou. 15. ledna 

vystoupila v domově 
country skupina PROČ 
NE Band. V tomto 
zimním období nás za-
hřála a potěšila svými 
písněmi. Dále jsme se 
v měsíci lednu zúčast-
nili soutěže značky 
TENA s Volvo Oce-
an Race. Úkolem bylo 
složit přiložený papí-
rový model plachetni-
ce Týmu SCA a vyfo-
tit se s ním a se svým 
týmem. Konec měsíce 
ledna byl věnován pří-
pravám na oblíbenou 
akci, a to Masopust. 

Realizační tým

bídku pečovatelské služby a vytvořili podmínky 
pro vznik nové, odlehčovací služby, umožňují-
cí v odpovídající kapacitě řešit občanům města 
sociální situace související s péčí o jejich blízké 
v krátkodobém režimu. 
Sociální služby mají tzv. vícezdrojové finan-
cování. Jak by měl vypadat ideální stav v této 
skoro nejdůležitější oblasti fungování vašeho 
zařízení? 
Vícezdrojové financování sociálních služeb dle 
současného pojetí tvoří prostředky získané vlast-
ní činností (sem patří především úhrady klientů 
za poskytované ubytování a stravu, příspěvky na 

péči za poskytované úkony a dále například plat-
by zdravotních pojišťoven za vykonanou zdravot-
ní péči) a dotace či příspěvky územně samospráv-

ných orgánů (obce, kraje), nebo vládních institucí 
(v tomto případě zejména MPSV ČR). 
Za ideální stav považuji situaci, kdy vlastní pro-

středky dokáží v maximální možné míře pokrýt 
náklady spojené s poskytováním sociální služby 
a snížit tak závislost na vnějších zdrojích, nicmé-
ně tato představa je za současných podmínek uto-
pistická a ještě dlouho zůstane nereálná. Důvodů, 
proč sociální služby (prakticky ve všech svých 
formách) budou nadále závislé na externích zdro-
jích, zůstává mnoho. Mezi zásadní obecně patří 
regulace plateb klientů, která mj. odráží pocho-
pitelnou snahu zákonodárce o dostupnost soci-
álních služeb, nízká úroveň starobních důchodů 
nebo systém proplácení zdravotních úkonů v so-
ciální oblasti v porovnání se zdravotnictvím. Dů-

sledkem je pak nutnost přispívat na 
provoz sociálních služeb. Konkrétně 
v naší organizaci se pohybuje podíl 
vlastních zdrojů okolo 70 %, zbytek 
představuje dotace MPSV (20–25 
%) a příspěvek zřizovatele (5–7 %). 
V této rovině se rovněž zvyšuje tlak 
na poskytovatele sociálních slu-
žeb z hlediska struktury klientů tak, 
aby co nejvyšší podíl činili senioři 
s vyšším stupněm příspěvků na péči. 

Tím ovšem na druhou stranu dochází postupně 
k transformaci domovů pro seniory na léčebny 
pro dlouhodobě nemocné. 

Obecně platí, že financování obdobných 
zařízení jako je naše má více aspektů 
a nalezením nejvhodnějšího modelu se 
zabývají odpovědné instituce snad v ce-
lém průběhu polistopadového vývoje naší 
společnosti. 
Ekonomika a technické zázemí jsou 
jen jednou stranou existence sociálních 
služeb. Jaké je podle vás klima vašeho 
ústavu v rovině mezilidských vztahů? 
Budete se zabývat i tímto aspektem, ne-
oddělitelným od lidského rozměru soci-
ální péče o seniory? 
Otázka jednoduchá, odpověď poněkud 
složitější. Je třeba si uvědomit, že v zaří-
zeních našeho typu (ostatně jako ve všech 
institucích, kde spolu bydlí dlouhodoběji 
vyšší počet lidí) žijí lidé různí, se svými 

starostmi, navyklým životním stylem i zkuše-
nostmi, se svým zdravotním stavem, zkrátka lidé 
se všemi pozitivními i negativními stránkami. Jde 
o souhrn různorodých lidských vlastností, které 
se navíc v pozdním věku příliš nemění, což se 
může, a také se nezřídka odráží ve vzájemných 
vztazích. 
Péče o seniory není a nikdy asi nebude sucho-
párným úřednickým výkonem spočívajícím 
v otištění razítka na papír, ale jedná se o činnost 
náročnou, dlouhodobou a vždy s nejistými vý-
sledky. Přesto se domnívám, že v současné době 
má náš domov nastaveny standardní mechanis-
my k tomu, aby život zde byl pro klienty klidný 
a příjemný. 
To ovšem neznamená, že není co zlepšovat ve 
vztazích mezi klienty navzájem i mezi klien-
ty a personálem. Zlepšení bych chtěl dosáhnout 
vhodným výběrem zaměstnanců (zejména v ob-
lasti přímé péče o klienty) – lidí se sociálním cí-
těním i pozitivním vztahem k seniorům. Důležitý 
je rovněž aspekt přijímání nových klientů. Tomu 
předchází vždy sociální šetření, které by mělo 
eliminovat přijímání seniorů např. se závislostí 
na alkoholu, kteří mohou posléze znepříjemnit 
život všem ostatním.               

Rozhovor připravila Dagmar Zouharová

Mgr. Milan Janoušek, 46 let 
Po absolvování Gymnázia ve Svitavách a Střed-
ní ekonomické školy v Pardubicích ukončil ma-
gisterské studium sociální práce a sociální po-
litiky na nynější Univerzitě Hradec Králové. 
Působení v oblasti sociálních služeb od roku 
1987, od roku 1993 v Sociálních službách města 
Moravská Třebová na pozici ekonoma a zástup-
ce ředitele. Ředitel organizace od 1. 1. 2015.

V domově pro seniory se klienti zaobírají nejen v předvánočním čase 
mimo jiné i ručními pracemi               Foto: archív

Budova D domova pro seniory se těší na zásadní a neodkladnou 
rekonstrukci                     Foto: archív
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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 informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva 
územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Vážení, je nám ctí, že vás od roku 2015 můžeme 
oslovit prostřednictvím městského zpravodaje. Tuto 
změnu lze brát jako jeden z dílčích úspěchů, kterých 
se podařilo dosáhnout. Zastupujeme „Sdružení ne-
straníků“ – srdcem Třebováci, které vzniklo s cílem 
dosáhnout změn ve směřování našeho města a zlep-
šení života v něm. I přes omezené pravomoci chce-
me naplňovat naše předvolební cíle. Jedním z nich je 
komunikace např. informováním na našem FCB pro-
filu, na což v minulém čísle MTZ reagovala i tisková 
mluvčí a naše vyjádření Vám „vysvětlila“. Ve zmiňo-
vaném článku jsme přinesli informace z jednání za-
stupitelstva dne 1. 12. 2014, na kterém jsme navrhli 
změnu času konání zastupitelstva z 15 na 17 hod, 
požadovali jsme zveřejňování úplných informací 
o veřejných zakázkách na stránkách města. Návrhy 
byly jedenácti hlasy koalice zamítnuty. Rovněž jsme 
připravili návrh zřídit kulturní komisi rady města – tu 

Bytová komise:
Kateřina Horáková
Irena Wölflová
Václav Opasek
Milan Ebert
Bc. Milena Páleníková
Andrea Drozdová Šramo-
vá, tajemnice komise
Komise památkové péče:
JUDr. Jan Vermousek
PhDr. František Matoušek
Ing. Marie Moravcová
Mgr. Jaroslava Skáce-
líková
Naděžda Koubková
Miroslav Kubík
Eva Štěpařová, tajemnice 
komise
Komise pro výchovu 
a vzdělávání

Hana Kotoulková
Mgr. Martin Komoň
Ing. Jan Rejchrt
PaedDr. Hana Horská
Mgr. Lenka Greplová
Renata Částková
Bc. Ivana Kelčová, tajem-
nice komise
Komise Sbor pro občan-
ské záležitosti
Milada Horáková
Alena Ladrová
Marie Štrajtová
Iva Václavíková
Anna Sopoušková, tajem-
nice komise
Komise sociální, zdra-
votní a péče o děti 
Kateřina Horáková
Stanislava Šírová

Eva Olžbutová
Gita Horčíková
Blanka Chvátalová
Ludmila Dostálová
Lenka Rolínková
Bc. Milena Páleníková, 
tajemnice komise
Komise životního pro-
středí
Mgr. Milan Janoušek
Ing. Jiří Vinkler
Pavel Paňák
Jan Soldán
Ing. Zdeněk Polák, tajem-
ník komise
Komise Zdravého města 
a Místní agendy 21
JUDr. Jana Zemánková 
Ludmila Dostálová 
Drahomíra Dokoupilová 

Pavla Teplá 
Mgr. Lenka Bártová
Mgr. Lenka Greplová
Ludmila Koláčková
Irena Švichká
Michal Kavan
Karel Cvrkal
Helena Kopřivová
Ing. Daniela Blahová
Karel Bláha  
Ludmila Lišková, tajem-
nice komise
Kulturní komise
Mgr. Lenka Greplová 
Zdena Tauerová 
Pavel Slezák 
Jiří Palán
Ing. Jan Rejchrt
Ing. Martin Bárta
Petra Zápecová

Martina Řezníčková, 
tajemnice komise
Komise pro prevenci 
kriminality
Karel Bláha
Mgr. Pavel Horák
Mgr. Miroslav Muselík
Bc. Lucie Jakubková
Ludmila Dostálová
Bc. Alena Suchá
Mgr. Lenka Buchtová
Mgr. Jarmila Šabrňáková
Samosprávné komise 
v Boršově
Lenka Paňáková
Petr Bui
Libor Štol
Ing. Lukáš Horčík
Jiří Vrána
Bohuslav Štrajt

Tomáš Brunclík
Pavel Slezák
Josef Němec
Petr Hanák
Samosprávné komise 
v Sušicích
Veronika Sabáčková
Evžen Srnec
Ing. Miroslav Klíč ml.
Josef Bohatec ml.
Vladimír Motl
Jana Trantírková
Pavel Koudelka 
Pavel Bílek
Samosprávné komise 
v Udánkách
Karel Bláha
Karel Sychra
Ing. Zdeněk Šunka
Ing. Karel Krejčíř

S polopravdami, a nově i ryze nepravdivými in-
formacemi operuje v médiích hnutí SN Moravská 
Třebová. Zřejmě na základě richelieuovského 
principu „účel světí prostředky“, avšak stejně jako 
v 17. století, i v moderní době lež je lží. Můžeme 
ji ignorovat, nebo neúnavně pro vyvážené infor-
mování veřejnosti uvádět na pravou míru. Koalice 
vedení města se rozhodla pro druhou možnost.
Popíráme tvrzení, která se jako konstruktivní opo-
ziční kritiku snaží prezentovat autoři textu nahoře:
NENÍ PRAVDA, ŽE
 - zveřejňování textů SN Moravská Třebová stejně 

jako jiných opozičních stran je v MTZ možné 
od roku 2015, a že jde o úspěch jmenované stra-
ny. Jak bylo mnohokrát opakováno, dle novely 
tiskového zákona z konce roku 2013 tato mož-
nost trvá od počátku roku 2014 a to nepřetržitě 
bez ohledu na povolební kampaň SN proti Mo-
ravskotřebovskému zpravodaji

 - byl návrh SN Moravská Třebová na změnu času 
konání ZM zamítnut 11 hlasy koalice. Pro návrh 
hlasovalo 8 z 21 zastupitelů, tedy nebyl schválen

 - byl 11 hlasy koalice zamítnut požadavek SN 
na zveřejňování úplných informací veřejných 

Nestraníci informují – sklízejí kritiku i vděk

Komise rady města schválené radou 12. 1. 2015:

Účel světí prostředky, lež ale neomlouvá

ustanovila rada v den našeho předání podkladu pro 
ZM spolu s dalšími komisemi a to bez představ o ná-

zakázek. Nebylo pouze schváleno usnesení, že 
ZM doporučuje RM zveřejňovat výzvy veřej-
ných zakázek na webu, neboť zvýšení transpa-
rentnosti je cíl v programovém prohlášení RM, 
jím se bude RM zabývat a bude zastupitele in-
formovat

 - RM zřídila řadu komisí bez představy o náplni 
jejich práce: všechny komise kromě nové kultur-
ní fungují léta se zcela jasnou náplní práce

Přes popsané zásadní omyly v tvrzeních SN Mo-
ravská Třebová však jeho zastupitelům děkujeme, 
že při schvalování výše vodného a stočného na 
prosincovém ZM podpořili svým hlasováním radu 
města. Přestože ve svém volebním programu SN 
nabízelo pro lepší život rodin v Moravské Třebo-
vé snížení životních nákladů, které může ovlivnit, 
například snížení vodného a stočného, předpo-
kládáme, že s námi navrženým cenovým rámcem 
souhlasili právě v souladu s jimi vyzdvihovaným 
zdravým rozumem, který by měl pominout ideo-
vé rozpory a být hlavním znakem „konstruktivní 
opozice“.

Za ČSSD Miloš Izák a Václav Mačát, 
za SNK Moravská Třebová Pavel Brettschneider

Slovníček často užívaných pojmů a zkra-
tek z oblasti samosprávy, redakčního 
prostředí a místního politického spektra: 
Vedení města = starosta, místostarostové: Mi-
loš Izák, Pavel Brettschneider, Václav Mačát 
ZM – zastupitelstvo města
RM – rada města
MTZ – Moravskotřebovský zpravodaj
RR MTZ – redakční rada Moravskotřebovské-
ho zpravodaje
VSR – Výbor pro strategický rozvoj města
SN Moravská Třebová – Sdružení nestraníků MT
SNK Moravská Třebová – Sdružení nezávislých 
kandidátů Moravská Třebová … aby tu chtěly 

žít i naše děti
Jistě si vzpomínáte na heslo, které nás prová-
zelo předvolební kampaní a chceme jej krůček 
po krůčku naplňovat. Pokud se svými ratolest-
mi navštěvujete dětské hřiště na Západní ulici, 
určitě jste nepřehlédli jeho havarijní stav, na 
který jsme upozornili již na druhém jednání 
zastupitelstva. Poukázali jsme na nevyhovu-
jící stav schodiště, chybějící střešní krytinu 
a nebezpečný dojezd skluzavky. Po pár dnech 
na naše upozornění reagovala zástupkyně 
provozovatele Gabriela Hořčíková. Následně 
byla provedena kontrola hřiště a naše zjiště-
ní se potvrdilo. V průběhu našeho rozhovoru 
byl stanoven i průběh opravy. Vše se odehrálo 
v době sezónního uzavření hřiště. Připrave-
ná revitalizace proběhne na počátku jara, než 
bude hřiště opět veřejnosti přístupné. K za-
ručení bezpečnosti budou odstraněné závady 
překontrolovány odpovědným pracovníkem. 
Těší mě, že se snažíme pro Vás a Vaše děti 
zkvalitňovat prostředí k odpočinku a zábavě. 
Děti se již mohou těšit, až v prvních jarních 
dnech vyběhnou na opravené hřiště.

Za hnutí ANO 2011 Miroslav Jurenka

plni jejich činností. Současná koalice dává najevo 
přání vzájemné spolupráce, domníváme se však, že 
tak nejedná. Dokazuje to titulek „U občanů zvítězila 
slušnost a pracovitost“. Toto tvrzení považujeme za 
urážlivé pro „opoziční“ kandidáty i jejich voliče. Je 
zřejmé, že nebudeme hlavními hybateli potřebných 
změn, ale budeme poukazovat na věci, které se ne-
budou slučovat se zdravým rozumem, které nebudou 
prospěšné pro město a jeho občany. Víme, že naše 
dotazy a styl informování jsou a budou některým 
lidem nepohodlné. Domníváme se však, že právě 
konstruktivní opozice a pohled jinýma očima bude 
Moravské Třebové jedině ku prospěchu.

Daniela Blahová, Tomáš Kolkop – SN
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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

skutečně rostly. Je smutné, že se najdou lidé, kte-
ří svým sousedům dokáží takto ubližovat. Člověk, 
který je schopen takto okrást jiného, nemůže mít 
radost z toho, když se poté chodí dívat na pomalu 
odrůstající stromy. A pokud byly stromky obratem 
prodány, doufám, že tyto peníze dotyčným zlodě-
jíčkům štěstí nepřinesou. 

Co Vás může potkat na silnici
Jaké překvapení čekalo na strážníky městské poli-
cie při výkonu kontrolní činnosti dne 10. 1. těsně 
před devátou hodinou ranní? Sobotní ráno po ruš-
né páteční noci se zprvu jevilo jako poklidné a nic 
nenasvědčovalo tomu, že by mohla přijít nějaká 
nečekaná událost. Hlídku MP projíždějící ulicí 
Lanškrounskou ve směru k centru města však v tu 
chvíli míjel v protisměru rychle jedoucí automo-
bil volkswagen. Až ve zpětném zrcátku policisté 
uviděli, jak se otevřely na vozidle na pravé straně 
dveře spolujezdce a z vozidla vypadla osoba, která 
zůstala bezvládně ležet na vozovce. Řidič bez ja-
kýchkoliv reakcí pokračoval v jízdě a z místa ujel. 
Strážníci zjistili, že osobou ležící bezvládně na 
vozovce je mladá žena. Okamžitě zraněné osobě 
poskytli první pomoc, na místo přivolali odbornou 
lékařskou pomoc a hlídku kolegů z Obvodního od-
dělení Policie ČR. Strážníci zajistili svědka udá-
losti a zanedlouho se podařilo dohledat i vozidlo, 
ze kterého žena údajně vyskočila. Událost dále šet-
ří Policie ČR.   Karel Bláha, velitel městské policie

UPOZORNÉNÍ! V nebližších 
dnech proběhne kontrola města 

zaměřená na autovraky
V nejbližších dnech proběhne kontrola města za-
měřená na odstavená vozidla odpovídající stavu 
autovraků, případně bez RZ nebo SPZ. Jejich ma-
jitelé budou vyzváni k nápravě a dodržování zá-
konných norem. Pokud nebude případný majitel 
takového vozidla reagovat ani na tuto výzvu, bude 
vlastník komunikace s vozidlem nakládat dle záko-
na, což se v konečném důsledku majiteli takového 
vozidla značně prodraží. Buďte proto opatrní a po-
kud někde stojí opomenuté vozidlo, jehož jste maji-
telem, doporučuji podniknout vše pro to, aby rodin-
ný rozpočet nezatížil zbytečný a nečekaný výdej. 

Odstavení nepojízdných vozidel bez registrač-
ních značek (RZ nebo SPZ): 
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozi-
del na pozemních komunikacích v §38 uvádí:
Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 
v provozu
(1) Provozovatel silničního motorového vozidla 
a přípojného vozidla nesmí provozovat na pozem-
ních komunikacích vozidlo, 
a) které je technicky nezpůsobilé k provozu,
b) které není zaregistrováno v registru silničních 
vozidel v České republice nebo v registru silnič-
ních vozidel jiného státu,
c) které není opatřeno registrační značkou nebo re-
gistrační značkou jiného státu,
d) k němuž není splněna povinnost pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla,
e) které nemá platné osvědčení o technické způso-
bilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí tech-
nické kontroly,
f) které nemá identifikační údaje v souladu s údaji 
uvedenými v registru silničních vozidel.
Odstavení takového vozidla (bez RZ případně SPZ) 
na silnici nebo místní komunikaci bez povolení, je 
ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bod 2, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nepovo-
leným zvláštním užíváním pozemní komunikace 
a vozidlo dle § 25 odst. 8 a 9, po marném uplynutí 
dané lhůty může být z pozemní komunikace od-

straněno a následně zlikvidováno! Takové vozidlo 
není možné ponechat odstavené na parkovišti nebo 
jiných veřejně přístupných místech a samozřejmě 
ani na pozemních komunikacích. Je možné využít 
oplocených soukromých pozemků, na které se ne-
pohlíží jako na veřejné prostranství, které definuje 
zákon o obcích.

Poctivý nálezce se vzdal odměny
Velké překvapení čekalo na strážníky před třináctou 
hodinou dne 17. 1. při příchodu na služebnu měst-
ské policie. Na schodišti nalezli strážníci odloženou 
peněženku, což se stává poměrně často, ale jaké 
bylo překvapení, když do peněženky nahlédli. Jejím 
obsahem, mimo doklady a ostatní drobnosti, byla 
také hotovost ve výši 2.363 Kč, což se tak často ne-
stává. Představitelé zákona se pokusili kontaktovat 
majitelku na adrese zjištěné z občanského průkazu. 
Bohužel však marně. Majitelka se nakonec přihlá-
sila následující den sama a šťastná si odnesla peně-
ženku i s hotovostí. Solidární nálezce, jemuž patří 
obdiv a velké poděkování, měl právo požadovat 
nálezné, ale evidentně bylo pro něj důležitější, aby 
se peněženka včetně jejího obsahu dostala do rukou 
majitelky, což se nakonec stalo. Je dobře, že se stále 
najdou poctiví lidé, kterým patří náš obdiv. 

Co vše se krade 
Na služebnu městské policie se dostavil muž z ne-
dalekých Linhartic, který je vlastníkem pozemku 
v lokalitě nazvané Hamperk. Dotyčný zprvu po-
pisoval, kde že se pozemek nachází, a poté přešel 
k záležitosti samotné, která jej na služebnu měst-
ské policie přivedla. Muž ve věku dalece přesahu-
jící hranici sedmdesáti let sám osadil část pozem-
ku mladými smrky zakoupenými v lesní školce. 
Investoval nejen hotovost, kterou musel vynaložit 
pro jejich zakoupení, ale i hodnotu práce při vyko-
pání děr, zasazení a upěchování všech 200 stromků, 
následné několikaleté vyžínání vysoké trávy, aby 
stromky dobře rostly. To vše absolvoval jen proto, 
aby se dočkal dne, kdy se přijde pokochat úspěchy 
dobře odvedené práce. Namísto pomalu vzrůstají-
cího lesního porostu jeho oči spatřily planinu plnou 
jamek, které nasvědčovaly faktu, že zde stromky 

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost 
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené. 

Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz

• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH, 
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným 

na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřed-

nictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky 

městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném 
místě k dispozici),

• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulá-

toru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) for-

mou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich od-

bavení.

Hasiči a záchranáři 
fungují skvěle, dbejte 

však na prevenci
Zvýšené opatrnosti by měli v těchto měsí-
cích dbát lidé, v jejichž obydlích fungují 
plynové karmy. Už v prvních dnech roku 
došlo ve městě nejméně ke dvěma přípa-
dům přiotrávení plynem kvůli špatným in-
verzním podmínkám a tím způsobenému 
horšímu odvětrávání zplodin. V rodině Kří-
balových, která nesmírně oceňuje přístup 
záchranných složek asistujících při jedné 
z uvedených událostí, byl zásah zdravotní-
ků a ostatních naštěstí úspěšný, ne pokaž-
dé však dopadá vše bez větších následků 
či dokonce obětí na životech!               (zr)
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Městské kino

Babovřesky 3 (ČR)

středa 11. 2. 2015 v 19:00, vstupné 120 Kč, 
103 min.
nový český film
Další pokračování komedie Z. Trošky
Hrají: V. Žilková, J. Synková, L. Vondráčková, 
L. Langmajer ad. Režie: Zdeněk Troška

Paddington (VB)

16. 2. pondělí v 15:00, vstupné 90 Kč, 95 
min., český dabing
Půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvě-
du, který přijede vlakem na nádraží Paddington .
Hrají: N. Kidman, S. Hawkins, ad. Režie: P. 
King

Hobit:  
Bitva pěti armád (USA) 3D

Prázdninový film pro děti
16. 2. pondělí v 17:00, vstupné 80 Kč, 
144 min., český dabing
Třetí díl uzavírá epické dobrodružství Bilbo 
Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků
Hrají: B. Cumbebatch, C. Blanchett ad. Režie: 
P. Jakson

Tučňáci  
z Madagaskaru (USA) 3D

Prázdninový film pro děti
18. 2. středa v 15:00, vstupné 120 Kč, 
95 min., český dabing
Superšpióni se nerodí... oni se líhnou. Objevte 
tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertaj-
ných agentů světa. Jsou to nejen veselí a pove-
dení ptáčci 
Režie: E. Darnell, Simon J. Smith

Padesát odstínů šedi (USA)

Filmová novinka
18. 2. středa v 19:00, vstupné 130 Kč, české 
titulky, mládeži do 15 let nepřístupný
Celosvětová literární senzace, která v rychlos-
ti prodejů překonala i Harryho Pottera právě 

přichází do kin. „Pan Grey Vás přijme za oka-
mžik,“ tato prostá věta uvedla setkání, které zce-
la změnilo život nesmělé studentky Anastasie. 
Erotický příběh autorky románu E. L. James 
oterírá dveře 13. komnaty...
Hrají: J. Dorman, D.Johnson, M. G. Harden ad. 
Režie: Sam Taylor-Johnson, (124 min.) 

Houba na suchu (USA) 3D

Prázdninový film pro děti 
21. 2. sobota v 15:00, vstupné 140 Kč, 
100 min., český dabing
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a nejob-
líbenějších animovaných postaviček konečně 
našla cestu na filmové plátno. Sponge Bob je 
mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ana-
nasu, duší dobrodruh, který přistupuje ke všemu 
s humorem 
Režie: P. Tibbitt, M. Mitchell 

Padesát odstínů šedi (USA)

Filmová novinka
21. 2. sobota v 19:00, vstupné 130 Kč, 124 min., 
české titulky, mládeži do 15 let nepřístupný

Birdman (USA)

Filmová novinka
23. 2. pondělí v 19:00, vstupné 110 Kč, 
119 min., české titulky, mládeži do 15 let 
nepřístupný
Černá komedie oceňovaného režiséra vypráví 
příběh herce Riggana Thomsova. Film byl právě 
oceněn na Zlatých glóbech jako druhý nejlepší 
film roku
Hrají: M. Keaton, E. Norton, N. Watt ad. Režie: 
A. G. Inárritu

Fotograf (ČR)

Nový český film
25. 2. středa v 19:00, vstupné 120 Kč, 133 min.
Příběh volně inspirovaný osudy českého fo-

tografa Jana Saudka, kterého ztvárňuje Karel 
Roden. Příběh je okořeněn humorem, neboť náš 
hrdina je smyslem pro humor vrchovatě obdařen
Hrají: Karel Roden, M. Málková, V. Cibulko-
vá ad. Režie: Irena Pavlásková

Kulturní centrum

Koncert

NEZMAŘI
4. 2. středa v 19:00 dvorana muzea, vstupné 
80 Kč, vstupenky v prodeji od 5. 1. 2015
Česká hudební skupina patřící ke stáli-
cím hudební scény v Česku. Jejich stylem 
je folk, trampská píseň a country

Divadlo

Do ložnice vstupujte 
jednotlivě 
(Ray Cooney/John Chapman)
7. 2. sobota v 19:00 kinosál muzea, vstupné 
250 Kč, vstupenky v prodeji již od 5. 1. 2015 
– představení je již vyprodáno
Uvádí divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské

Divadlo

Gottland
9. 2. pondělí v 18:00 dvorana muzea, vstup-
né 80 Kč, vstupenky v prodeji od 5. 1. 2015
Vodopád informací a souvislostí o Česku 
v 20. století o kterých jste možná ani netušili.
Představení s Lukášem Hejlíkem v hlavní roli

Divadlo pro děti

Jak Krakonoš pekařku 
Jíru napravil
12. 2. čtvrtek v 8:30 a 10:00 kinosál muzea, 
vstupné 30 Kč
Pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné a la-
komé pekařce Jíře. Příběh vychází z lidového 
přísloví pýcha předchází pád. Pohádka je ve-
selá, ale obsahuje i ponaučení o tom, že by se 
lidé měli k sobě navzájem hezky chovat. A co 
se stane, když tomu tak není? Zlo bývá vždy po 
zásluze potrestáno

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Vstupenky na únorová divadelní a hudební představení jsou v prodeji již od 5. 1. 2015. Telefonické rezervace na filmová představení přijímáme od pondělí 2. 2. 2015 
od 16 hodin a rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Další dny: pondělí 14:00-19:00, úterý zavřeno, 
středa 14:00-19:00, čtvrtek 9:00-12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová
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Amundsen Dance Party – Dj Maty6.2.

Oldies Party – Dj Maty21.2.

STREETMACHINE/TORTHARRY/PAVILON 9
 – Dj Maty

27.2.

20.2.

MEDICAL PARTY
 – 28.2.

Morgan XXL party – 7.2.
 – 

VYPSANÁ FIXA
 – Dj Maty

13.2.

VALENTÝNSKÁ MEGA PARTY – Dj Tony14.2.

Divadlo pro děti

Princ Nekňuba
24. 2. úterý v 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 
vstupné 20 Kč
Veselá pohádka pro nejmenší diváky v podání di-
vadelního souboru J. K. Tyla Moravská Třebová

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

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.

Fermáta a Vlaardingen
Od 7. do 9. listopadu 2014 se konal v prostorách 
hotelu Delta v holandském Vlaardingenu fes-
tival pěveckých sborů po názvem Slag om het 
Anker. I tentokrát se tato akce konala za účasti 
moravskotřebovského pěveckého sboru Fermá-
ta. Ačkoliv se náš sbor neumístil na některém 
z předních míst z celkového počtu 12 pěveckých 
sborů, i tak můžeme být s naší účastí spokojeni. 
Náš program, jehož důležitou součástí byla ko-
lekce českých a moravských lidových písní, byl 
dle názorů pořadatelů opět velkým a příjemným 
obohacením této mezinárodní akce. Snad o tom 
svědčí i ten fakt, že Fermáta ještě před odjez-
dem obdržela pozvání na příští ročník. Vzhledem 
ke stoupající kvalitě tohoto nádherného festiva-
lu jsme si domů odvezli krásné hudební zážitky, 
nová přátelství a setkání. Těšíme se na další roč-
ník a vynaložíme veškeré úsilí na jeho přípravu. 
Děkujeme městu Moravská Třebová za finanč-
ní podporu při realizaci této krásné zahraniční 
a partnerské akce. Těšíme se na letošní koncert-
ní program a zveme srdečně všechny příznivce 
i případné zájemce o sborový zpěv.        Fermáta

Společnost česko-německého porozumění srdečně zve na besedu

Život v Banátu očima fotografky Petry Zápecové
Beseda se koná dne 26. 2. 2015 v 15 hodin ve středisku ČNP v I. poschodí muzea

DDM ve spolupráci s Kulturními službami 
města Moravská Třebová připravují první roč-
ník soutěže v sólovém zpěvu pro kluky a hol-
ky. Název soutěže Zlatá kometa Moravská Tře-
bová 2015. Zájemce si vybere dvě písně svých 
oblíbených interpretů, zpěváků, zpěvaček či 
skupin a zajistí si nahrávku karaoke, tj. základ 
hudebního doprovodu včetně textu. Tady mo-
hou pořadatelé po domluvě pomoci! Samotná 
soutěž proběhne až v polovině měsíce května 
a tak bude na přípravu dostatečný čas. Bliž-
ší informace budou od 1. února na webových 
stránkách DDM, také přihláška a veškeré další 

Pro odvážné kluky a holky, kteří se nebojí! 
pokyny. Pozvánka půjde na všechny ZŠ v re-
gionu Moravskotřebovska a Jevíčska, na ZUŠ 
a na střední školy. Soutěž je limitována věkem 
od 6 do 18 let. Není určeno žádné rozdělení do 
kategorií - proč by žákyně 3. třídy ZŠ nemohla 
zazpívat lépe než například student gymnázia. 
Vystoupení budou hodnocena odbornou poro-
tou. Úspěšné účastníky čeká hodnotná cena 
a možná, že tato první zkušenost nastartuje 
mladého zpěváka či zpěvačku do dalších vel-
kých soutěží. Napojte se pro bližší informace 
na webové stránky DDM.         Václav Žáček, 

vedoucí kroužku mladých moderátorů

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického
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Základní škola v Palackého ulici školí pedagogy pro budoucnost

Odborná měsíční stáž žáků ISŠ Moravská Třebová v Německu

technologie nejen v přípravě na výuku, ale také 
v přímém vyučovacím procesu se žáky. V rám-
ci odborných seminářů a konzultací budou po-
skytnuty potřebné informace a řada nových 
podnětů, které do budoucích let přinesou pod-
statné zefektivnění výuky. Nedílnou součástí 

projektu je sdílení zkušeností a příkladů dob-
ré praxe pedagogů mezi partnerskými školami 
prostřednictvím online platformy. Celý projekt 
je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu 
ČR pod číslem CZ. 1.07/1.3.00/51.0018.

Petr Vágner, ředitel školy

ronomie, sociální péče i stavebnictví. Základním 
cílem projektu bylo zkvalitnit výuku žáků ISŠ 
Moravská Třebová a připravit je tak co nejlépe 
pro výkon povolání v oblasti sociální péče, gas-
tronomických služeb a stavebních oborů. Žáci 
měli možnost pracovat 1 měsíc na pracovištích 
dle zaměření svého oboru, procvičit cizojazyč-

nou komunikaci v oblasti odborné terminologie 
a seznámit se s kulturou a mentalitou obyvatel 
sousední země. Zkušenosti pedagogických pra-
covníků zapojených do projektu i ohlasy samot-
ných žáků svědčí o tom, že zahraniční pracovní 
zkušenost zvýší možnosti budoucí uplatnitelnos-
ti absolventů školy na trhu práce.         Libor Čáp

Flétnový soubor tvořený žáky 4. B ze ZŠ Palac-
kého měl letos tu čest být jako aktivní host na 
předvánočním koncertu spojeného třebovského 
a jevíčského swingového orchestru Františka 
Zeleného. Konal se 19. prosince 2014 ve velkém 
sále ZUŠ na zámku. Možnost spoluvystupovat 
flétnisté přijali s nadšením, na koncert se pilně 
připravili a byli příjemným zpestřením celé akce. 

V úterý 13. 1. se družstvo dívek ZŠ Kostelní 
náměstí zúčastnilo krajského kola ve florba-
le mladších žákyň v Litomyšli. Školu úspěš-
ně reprezentovaly tyto dívky ze 4. a 5. třídy: 
Ema Řezníčková, Veronika Rejchrtová, Ale-
na Pavlů, Eva Olejníková, Adéla Brunclíko-

Flétnový soubor ze ZŠ Palackého prožil krásný adventní a vánoční čas

Mladším dívkám ZŠ Kostelní náměstí patří 4. místo 
ve florbale Think Blue Cup v Pardubickém kraji

Žáci zmíněné třídy se tradičně zapojují také do 
Tříkrálové sbírky, kterou absolvovali úspěšně 
přesně 6. ledna. Touto cestou děkují nejen za pří-
spěvek pro potřebné, kterým výtěžek této dnes 
již dobře známé charitativní akce slouží, ale vel-
mi děkují i za milé přijetí ze strany starosty měs-
ta, zaměstnanců městského úřadu, ale i jiných 
veřejných institucí - nemocnice, lékárny, pošty 

vá, Bára Punčochářová, Aneta Veselá a Ni-
kola Janků. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 
družstev, která byla rozdělena do 3 skupin. Po 
velmi dobrých a povedených výkonech v zá-
kladní skupině, kdy děvčata odehrála celkem 
4 zápasy - 3 výhry a 1 porážka, se umístila 

a mnoha obchodů, které jsme navštívili. Odpo-
ledne jsme tradičně vystoupili s velkým potěše-
ním v domově pro seniory. Naše plány směřují 
v budoucnu k naplnění velkého snu - zahraniční 
cesty do partnerského Vlaardingenu, kam nás 
pozvali společně se swingovým orchestrem naši 
holandští přátelé. S novým rokem začínáme již 
tedy s přípravou.                        Jaroslav Jarůšek

na druhém místě. Herním systémem se děv-
čata dostala do skupiny bojů o celkové 4. až 
6. místo. Výkon děvčat gradoval a po velmi 
bojovných výkonech s družstvy z Kunčiny 
a Klášterce obsadila konečné 4. místo v Par-
dubickém kraji. Velká gratulace.    Pavel Klech

Okénko ZUŠ
Úvodní měsíce nového roku se ponesou zejména ve 
znamení soutěží. Letošní soutěž základních umě-
leckých škol byla vypsána pro hudební obor v se-
stavách: hra na dechové nástroje, sólový a komorní 
zpěv, hra smyčcových souborů a orchestrů, hra na 
lidové nástroje, souborová a komorní hra lidových 
nástrojů, sólová a souborová hra bicích nástrojů 
a pro obor taneční. V závěru ledna proběhlo v Zá-
kladní umělecké škole v Moravské Třebové školní 
kolo soutěže. Postupující žáci se zúčastní okresních 
kol, která proběhnou dle oborů v následujících ter-
mínech. Okresní kolo v oboru sólový a komorní 
zpěv se uskuteční 10. února v ZUŠ v Litomyšli. 
Taneční obor bude letos probíhat 11. února v mul-
tifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. A dne 12. 
února proběhne okresní kolo v oborech hra na de-
chové a bicí nástroje v ZUŠ Jevíčko. Všem našim 
žákům přejeme hodně úspěchu. I v měsíci únoru 
přijměte pozvání na řadu nadcházejících akcí. 
Srdečně Vás zveme na Podvečery s múzami, které 
proběhnu 5. a 12. února tradičně v 17:30 hod. v Ko-
morním sále ZUŠ. Největší akcí měsíce února bude 
Absolventský večer, který se uskuteční 26. února 
a jeho vyvrcholením bude odhalení absolventského 
tabla. Těšíme se na Vás! 

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Cílem projektu „Dotkněme se budoucnosti“ 
je zajistit prostřednictvím odborného týmu lek-
torů další vzdělávání pracovníků ZŠ Palackého 
a přispět tak ke zlepšení kompetencí pedago-
gických i nepedagogických pracovníků v ob-
lasti využití ICT ve výuce. Dalším úkolem je 
připravit ve škole dostatečné technické zázemí. 
Pro potřeby vyučujících bude zakoupeno 20 
mobilních dotykových zařízení. Pedagogičtí 
pracovníci se v rámci seminářů zaměří na pro-
hloubení a upevnění svých schopností využívat 

Město na Regiontouru představilo akční sezónní nabídku  Prezentace města Moravská Třebová ne-
chyběla ani na letošním Regiontouru. V Brně se Třebová objevuje tradičně, v posledních letech spo-
lečně na ploše s mikroregionem Moravskotřebovsko a Jevíčsko. V aktuálním ročníku veletrhu nabídla 
kromě běžných materiálů propagujících nejzajímavější turistické atrakce města a okolí také pozvánky 
na místní i regionální události nabývající na stále větším významu i rozsahu. Architektonická koncep-
ce stánku opět odrážela sepjetí historické a moderní Moravské Třebové, návštěvník vstoupil Branou 
času v reálu uvozující vstup na Cestu od renesance k baroku.                        Foto: Nikola Jakoubková

Již několik let organizuje Integrovaná střední 
škola Moravská Třebová odbornou praxi pro 
své žáky u partnerských organizací v Německu. 
V uplynulých dvou letech se do projektu Evrop-
ské standardy v praktickém odborném vzdělává-
ní (Mobility – Leonardo da Vinci) zapojilo 20 
žáků z učebních i studijních oborů z oblasti gast-
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Výstava grafiky Otakara Janečka, dr. Loubal třetí zleva                              Foto: archív muzea

Na konci loňského roku (23. prosince 2014) 
jsme si připoměli 90 let od narození doktora 
Loubala. Třebaže se významného jubilea ne-
dožil (zemřel 2. února 1997), patři k velikánům 
našeho města. Je po něm pojmenována i jedna 
z nových ulic v jihozápadním cípu města. Ulice 
Dr. Loubala připomíná charismatického a vše-
stranného člověka, který se ve městě pohybo-
val celých 43 let. Připomeňme si jeho curiculum 
vitae.

Naše škola využila nabídky Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, které vy-
hlásilo dotační program na realizaci aktivit 
v oblasti prevence rizikového chování pro rok 
2015. V září 2014 jsme odeslali námi zpra-
covaný projekt, který byl 19. 12. 2014 pora-
dou vedení a ministrem schválen. Preventiv-
ní činnost bude podpořena 80.000 Kč, což je 
maximální možná částka, kterou jsme mohli 
jako základní škola získat. Projekt se nazývá 
Já mezi námi (jako všechny dosud uskutečně-
né adaptační pobyty žáků 6. tříd) a je zaměřen 
především na zkvalitňování vztahů mezi žáky 

Výročí jedné z městských osobností

Částka 80 000 Kč na prevenci rizikového chování z MŠMT 
poputuje na ZŠ Palackého

Ladislav Loubal po-
cházel z Nového Mesta 
nad Váhom z učitelské 
rodiny. Po válce vy-
studoval medicínu na 
Masarykově univerzi-
tě v Brně a po atestaci 
v oboru neurologie pů-
sobil v Tišnově a Uher-
ském Hradišti. Do Mo-
ravské Třebové přišel 
v roce 1954. Ve svých 
tehdejších třiceti letech 
se zde stal nejmladším 
primářem v republi-
ce. Přednostou zdejší 
neurologie zůstal až do 
odchodu do důchodu, 

poté ještě působil jako praktický lékař v domo-
vě důchodců a léčebně dlouhodobě nemocných.
Ladislav Loubal se už od mládí zajímal přede-
vším o výtvarné umění a historii. I proto je jeho 
osobnost kulturní veřejnosti města známa v sou-
vislosti se sběratelstvím ex libris a grafiky vů-
bec. V Moravské Třebové pomáhal organizovat 
výtvarné výstavy, využíval přitom jednak svou 
sbírku, jednak četné kontakty a přátelské vzta-
hy s předními výtvarníky zvučných jmen (Born, 

na naší škole. Finanční prostředky budou po-
stupně využity na zlepšování funkčnosti tříd-
ních kolektivů. Tady budeme využívat služeb 
PPP Ústí nad Orlicí, se kterou už několik let 
spolupracujeme. Odbornice k nám budou 
jezdit uskutečňovat preventivní, dle potřeby 
i selektivní programy do jednotlivých tříd. 
Chceme oslovit i pražský Projekt Odyssea, 
který zajišťuje rovněž kvalitní programy pro 
třídní skupiny. Zaměříme se i na zkvalitnění 
teoretických i praktických dovedností peda-
gogů v oblasti osobnostní výchovy a preven-
ce rizikového chování. Chceme pokračo-

Čechová, Bouda, Jiřincová, Janeček, Kábrt, 
Lhoták, Tichý, Váchal, Liesler aj.), přičemž pře-
devším většinu výstav sám zasvěceně uváděl.
Svůj zájem o historii, zejména o umělecké 
památky, také uplatňoval ku prospěchu měs-
ta. Dlouhodobě působil v Komisi památkové 
péče (KPP), byl jejím předsedou (1971–1974; 
1978–1990). Publikoval stovky časopiseckých 
a novinových článků s regionálně historickou 
tématikou. Touto, ale také průvodcovskou čin-
ností, přibližoval moravskotřebovské umělecké 
památky nejširší veřejnosti i návštěvníkům měs-
ta a dalším zájemcům o jeho minulost. V letech 
1995–1996 působil jako městský kronikář.
Dr. Loubal byl rovněž dlouholetým spolupra-
covníkem muzea. V roce 1968 spoluzaklá-
dal tehdejší Vlastivědné listy a stal se jedním 
z hlavních přispěvatelů. Po jejich obnovení pod 
názvem Moravskotřebovské vlastivědné listy 
v roce 1995 se opět stal aktivním členem re-
dakční rady i přispěvatelem. Byl autorem tex-
tů drobných publikací věnovaných památkám 
Moravskotřebovska a Hřebečka. Poslední jeho 
prací bylo historické pojednání Hřebečské baro-
ko (1996). 
Je pochován na hřbitově v České Třebové-Par-
níku; hrob zdobí socha přítele známého sochaře 
Olbrama Zoubka.

Volně podle příspěvku 
J. Martínkové (MTZ 2007) 

aktuálně připravil F. Matoušek

vat i v osvětě rodičů prostřednictvím besed 
o psychologii dětského věku a nástrahách, 
které na dnešní mládež číhají. Za tímto úče-
lem pozveme odborníky na tyto otázky. Sa-
mozřejmě budeme pokračovat v činnostech, 
které pomáhají zlepšování vztahů a zkvalit-
ňování postojů, které už na naší škole probí-
hají (zlepšit činnost ve školní klubovně, po-
řádat klubová odpoledne, nadále pracovat se 
školním žákovským parlamentem, pravidelně 
zařazovat třídnické hodiny a zaměřovat je na 
potřeby konkrétní třídy).

Květa Štefková, metodička prevence 

Z vernisáže výstavy Žena a grafika (80. léta 20. století)   Foto: archív
Ladislav Loubal v roce 1973     Foto: archív
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic

5. 2. Ostrovní království Tonga
Cestopisná přednáška moravskotřebovské rodačky 
Mariky Višňové o krásách téměř neznámé země 
ukryté ve vodách Pacifiku. Začátek v 17:00 hod. 
v sále sociálních služeb.
9. 2. Listování - Gottland
Společně s kulturními službami Vás srdečně zve-
me na Listování - divadelní představení s knihou 
v ruce. S knihou Gottland polského autora M. Sz-
czygiela vystoupí Lukáš Hejlík, Alan Novotný 
a Lenka Janíková. Představení začíná v 18:00 ve 
dvoraně muzea. Vstupné 80 Kč, předprodej v kul-
turních službách.
Mě zajímá... užité vědy
Půjčovní výstavka nejnovějších knih z kategorie 
č. 6 o výživě, masážích, alternativní medicíně, 
těhotenství, technice, léčivých rostlinách, zahrad-
nictví, chovu zvířat, přípravě pokrmů, zařízení 
bytu, administrativě, řemeslech, počítačích, ku-
tilství.
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
K Mezinárodnímu dni mateřštiny jsme pro Vás při-
pravili půjčovní výstavu naučných knih o češtině 
a beletrii současných českých spisovatelů. 
Klíčové slovo roku 2015 – Vietnam
Letos se poprvé koná Rok vietnamské kultury. 
Z fondu naší knihovny Vám pro bližší poznání této 
země doporučujeme např. Dějiny Vietnamu, Po-
znáváme svět dětí z Vietnamu a další tituly s téma-
ty příběhů z vietnamské války, vietnamské pohád-
ky, cestopisy…
1. 2.-21. 3. Sběr vlny
Pokud máte doma nepotřebnou vlnu, přineste ji do 
knihovny. Materiál bude předán do Sociálních slu-
žeb města Moravská Třebová, který se dále využije 
pro tkaní koberců. Děkujeme
Čtení na pokračování
Středa 4., 11., 25. 2. čteme ve 14:00 hod. klientům 
v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří mají zájem 
předčítat nahlas. Bližší informace na dětském od-
dělení knihovny.

Knihovna dětem
1.-28. 2. Tvoříme si pro radost
Výstava výtvarných prací dětí z I. mateřské školy 
Zvoneček v ulici Piaristická. Výtvarná díla si můžete 
prohlédnout na dětském oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy
  4. 2. Škraboška
11. 2. Valentýnské srdíčko
18. 2. Modelujeme zvířata (14:00-17:00 hod.)
25. 2. Dopravní značky – začátek je vždy v 15 hod. 
v dětském oddělení MěK.
3., 10., 17., 24. 2. Odpoledne s babičkou
Čtení, zpívání, hry, povídání, hraní scének a mno-
ho dalších jiných činností. Vede Věra Nápravníko-
vá a Slavěna Miklošová. Začátek v 15:00 hodin na 
dětském oddělení.
Jarní prázdniny v knihovně
16. 2. Soutěž ve skládání puzzle (9:00-12:00 hod.)
 Vybarvování (14:00-17:00 hod.)
17. 2. Turnaj mistrů – hokej Stiga (9:00-12:00 

hod.)
 Odpoledne s babičkou (15:00 hod.)
18. 2. Turnaj mistrů – minifotbal (9:00-12:00 

hod.)
 Modelujeme zvířata (14:00-17:00 hod.)
19. 2. Soutěžíme v pexesu (9:00-12:00 hod.)
 Veselá opička (14:00-17:00 hod.)
Mladý čtenář 2015
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Morav-
ské Třebové vyhlašuje 32. ročník soutěže Mladý 
čtenář 2015. Jedná se o výtvarnou soutěž pro děti, 
žáky a studenty na téma Malujeme písničku. Úko-
lem soutěže je výtvarně ztvárnit kteroukoliv píseň 
dle vlastního výběru. Výtvarné práce je třeba ode-
vzdat do 6. 3. v MěK. Hodnocení bude probíhat ve 
4 kategoriích: mateřské školky, I. stupeň ZŠ+I. stu-
peň speciální školy, II. stupeň ZŠ+II. stupeň speci-
ální školy+víceleté gymnázium, střední a učňovské 
školy. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, 
název práce, věk, adresu bydliště, školu a třídu. 
Nejlepší příspěvky vystavíme a odměníme.

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 2. 2. v re-
fektáři františkánského kláštera v 10:00 hod. 
Svoz seniorů v průběhu zimních měsíců nepro-
bíhá. Půjčovna zdravotních a kompenzačních 
pomůcek je v provozu každý pracovní den. Kon-
taktní osoba p. Vašáková, tel. 734 797 498.
Tříkrálová sbírka 2015 v OCHMT
114 skupinek koledníků (to je asi 450 osob), 37 
prochozených obcí, 410.014 Kč, 2 koncerty, to 
je skvělá bilance Tříkrálové sbírky 2015. Letošní 
sbírka v našem regionu probíhala již od 3. ledna. 
To pravé tříkrálové rušno začalo 6. ledna požeh-
náním koledníků v Moravské Třebové. Hlavním 
dnem byla sobota 10. ledna, kdy obce zaplnily 
skupinky koledníků. Kromě obvyklých skupinek 
letos tradičně koledovala také celá jedna třída ZŠ 
Palackého z Mor. Třebové pod vedením učitele 
J. Jarůška a v Útěchově koledovaly všechny děti 
z MŠ pod vedením ředitelky Michaely Lexmau-
lové. Sobotní počasí nám ovšem na všech mís-
tech příliš nepřálo a mnozí králové byli pořádně 
promočení. Když konečně ustal déšť a vykouklo 
sluníčko, hlásili z různých koutů silný vítr. O to 
větší DÍKY patří všem koledníkům - ochotným 
dobrovolníkům. Za skvělý výtěžek bychom také 
rádi upřímně poděkovali všem dárcům, kteří 
koledníkům otevřeli dveře a rozhodli se podpo-
řit naše charitní dílo. Díky patří, všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na letošní sbírce podíle-
li. Zvláště děkujeme starostům a pracovníkům 
městských a obecních úřadů. Děkujeme výtvar-
nici Renatě Štindlové za obrázek tří králů, jenž 
zdobil přání. Děkujeme základním školám za 
spolupráci při hledání malých králů. Děkujeme 
všem, kteří díky sbírce vykonali dobrý skutek, 
jejich jména jsou zapsaná v nebesích. V neděli 
25. ledna jsme připravili videoprojekci pohádky 
Tři Bratři jako poděkování koledníkům. Výtě-
žek z letošní sbírky využijeme na přímou pomoc 
sociálně slabým rodinám a osobám v našem re-
gionu, handicapovaným, nebo jinak potřebným 
občanům. Část peněz poputuje jako humanitární 
pomoc na Ukrajinu. Z výtěžku Tříkrálové sbírky 
bychom rádi pomohli rozšířit naše sociálně-te-
rapeutické dílny Ulita, a to do obce Gruna, kde 
chceme mimo jiné postavit pec na chléb a dále 
rozvíjet potravinovou dílnu. Výtěžek sbírky by 
měl pomoci také v rozvoji preventivních pro-
gramů pro seniory a děti ohrožené sociálním 
vyloučením. Víte-li o někom, kdo by potřeboval 
využít pomoc z Tříkrálové sbírky, kontaktuj-
te nás. Krásnou tečkou za letošní sbírkou byly 
dva Benefiční koncerty. První se konal 10. led-
na v Jevíčku v kostele Nanebevzetí panny Marie 
a OCHMT jej pořádala spolu s městem Jevíčko. 
Vystoupil Lomnický sbor disharmonických ama-
térů LSDa a varhanní mistr Martin Jakubíček. 
Ti, kteří se koncertu zúčastnili, jistě potvrdí, že 
se jednalo o mimořádný kulturní zážitek. Díky 
patří městu Jevíčku, Janě Martínkové, lékárně 
U bílého anděla v Jevíčku a firmě ST COM za 
jejich finanční podporu. V neděli 11. ledna se 
uskutečnil druhý z koncertů v klášterním kos-
tele v Moravské Třebové. Ten se nesl v duchu 
vážné hudby v podání sólistů Kateřiny Hlouš-
kové, Lukáše Dostála, Lucie Pudilové a Pet-
ra Karase a folkovém zvuku kytar křesťanské 
skupiny M.E.K.A. z Olomouce. Příjemná at-
mosféra tohoto krásného koncertu uzavřela 
letošní Tříkrálovou sbírku a nám nezbývá, než 
ještě jednou dodat: DĚKUJEME!
Za Oblastní charitu Moravská Třebová V. Kouřilová

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová je pro 
všechny děti a mladé lidi od 8 do 26 let, bez roz-
dílu pohlaví, vyznání, barvy pleti, orientace. Co 
ti můžeme nabídnout? Prostor, kde můžeš trávit 
svůj čas - zahrát hry, poslechnout svoji oblíbenou 
hudbu, kouknout na film - vždy záleží na tobě, 
co si vybereš. Pokecat o tom, co tě trápí - rodi-
na, kámoši, škola, vztahy, drogy, šikana, alkohol. 
Pomůžeme ti s řešením tvého problému. Pomůže-
me ti s hledáním práce nebo brigády. Realizovat 
tvé nápady - podpoříme tě v tom, co rád děláš. 
Doprovodíme tě na místa, kam nechceš jít sám - 
úřad, lékař, policie. Svobodu pohybu - je na tobě 
kdy přijdeš a odejdeš. Kontakt: www.osbonanza.
cz, email: dira-mt@osbonanza.cz, www.face-
book.com/dira.moravska, tel.: 733 598 576Tato 
e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro 
její zobrazení musíte mít povolen Javascript, ad-
resa: Komenského 46, Moravská Třebová

Příměstský tábor
O jarních prázdninách 16.-20. 2. pořádá níz-
koprahový klub Díra příměstský tábor. Dítě je 
možné přihlásit pouze na některé dny (v tom 
případě se platí jen poměrná část 200 Kč/den). 
Cena na všechny dny je 1.000 Kč. Přihlášku 
je možné vyzvednout a odevzdat každý všední 
den od 13 do 18 hodin na adrese: Komenského 
46, Moravská Třebová. Termín uzavření při-
hlášek je 6. února! V ceně je vstupné, dopra-
va, materiál na dílničky, teplý oběd, zákusek 
v cukrárně, bowling. Po dobu akce platí pravi-
dla nízkoprahového klubu Díra. Při malém po-
čtu dětí bude tábor zrušen, ale klub bude přes 
prázdniny otevřený. Maximální počet dětí na 
táboře je 15. Kontakty: Hana Střížková, Anna 
Stejskalová, tel.: 733 598 576, email: dira-mt@
osbonanza.cz                       (zr)

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián Smrčina OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová

Po   9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel
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Velká řada sportovců, sportovních funkcionářů, 
učitelů škol, ale i široká veřejnost se zájmem 
o sport je přesvědčena o tom, že naše město po-
třebuje novou sportovní halu. V současné době 
není pro regulérní činnost řady sálových kolek-
tivních sportů k dispozici v Moravské Třebové 
žádný objekt. Nejvíce jsou tímto handicapem 
postižení florbalisté, házenkáři, basketbalisté 
a volejbalisté, kteří své soutěže v Moravské Tře-
bové vůbec nehrají. Dále pak futsalisté, kteří své 
soutěže musí hrát ve stísněných, nevyhovujících 
podmínkách a sáloví fotbalisté, kteří své soutěže 
nemohou hrát v Moravské Třebové vůbec. Pro-
blém Moravské Třebové je to, že zde není hala 
či tělocvična, kde by byla k dispozici dostatečně 
velká hrací plocha 40 m x 20 m (plocha palu-
bovky 45 m x 25 m). Stejně tak chybí i divácké 
zázemí či možnost občerstvení, které je dnes při 
sportovních podnicích většinou samozřejmostí. 
Ty tělocvičny, které v Moravské Třebové a okolí 
máme, pak zejména v zimním období kapacitně 
nepostačují potřebám sportovních oddílů. Ved-
le již dříve zmíněných sportů - futsal, volejbal 
a florbal by novou sportovní halu mohli využí-
vat i tenisté, kin-ballisté a nohejbalisté. Ale po-
chopitelně i další moravskotřebovské sportovní 
oddíly z dalších sportů. Např. badminton, fotbal, 
tenis, karate, nohejbal a v případě horolezecké 
stěny i horolezci. Odhadem se jedná o více než 
500 až 600 sportovců všech věkových katego-
rií. A to ani nepočítáme další sportovní oddíly 
a kluby z blízkého okolí, kterých je jen ve fot-
bale a futsalu více než dvě desítky. Aby došlo 
k naplnění kapacity i v dopoledních hodinách, 
byla by hala vytížena výukou tělesné výchovy 
žáky základních a studenty středních škol. Nová 
sportovní hala by umožnila pořádat v Moravské 
Třebové v některých sportech i mezinárodní zá-
pasy či soutěže. Ale je zřejmé, že takovýto pro-
stor by bylo možné využívat i pro jiné účely, než 
pouze sportovní. Nabízí se možnost pořádání 
společenských akcí, výstav, kulturních vystou-
pení apod. Nová sportovní hala by měla splňovat 
požadavky na provozování běžných halových 
sportů v Moravské Třebové s využitím součas-
ných moderních technologií výstavby samotné 
haly i jejího provozu. V hale by samozřejmě 
neměla chybět možnost občerstvení. V hale by 
mělo být min. 6 šaten různé velikosti i vybavení, 

Doplňující informace 
k pravidlům 

vydávání MTZ
Odpovídáme na dotazy či podněty veřej-
nosti týkající se dvou opakujících se ob-
lastí zájmu:
1) Zařazení tzv. společenské rubriky – 
narození, úmrtí, sňatky apod.  
Tento typ informací nelze zveřejňovat 
vzhledem k právu soukromých osob na 
ochranu osobních údajů. V praxi to zjed-
nodušeně znamená, že nelze uvést úda-
je osobního charakteru (mezi které patří 
právě ty zveřejňované v podobných rubri-
kách) bez souhlasu dotyčné osoby. To lze 
jen stěží zajistit, proto je tento typ infor-
mací z Moravskotřebovského zpravodaje 
vyloučen.
2) Zařazování osobních děkovných do-
pisů směrovaných ke složkám integrova-
ného záchranného systému (hasiči, po-
licie, zdravotnická služba). V roce 2012 
upraveno rozhodnutím redakční rady 
z důvodu velkého množství podobných 
materiálů (ve vydání není prostor), sou-
visí často opět s výše zmíněným zákonem 
na ochranu osobnosti. Přestože je členům 
redakční rady velmi dobře zjevný lidský 
rozměr poděkování, navrhujeme pisate-
lům adresovat své děkovné reakce přímo 
nadřízeným v rámci jednotlivých složek 
IZS. Struktura informací ve zpravodaji 
je na bázi zpravodajské a informační a je 
v něm proto minimalizovaný prostor pro 
osobní vzkazy a příspěvky. 
Děkujeme za pochopení a přejeme mo-
ravskotřebovské veřejnosti minimum 
zážitků s integrovaným záchranným sys-
témem, a když, tak jenom ty s dobrými 
konci!                          Redakční rada MTZ

UPOZORNĚNÍ
Informace o nedostatcích v distri-
buci Moravskotřebovského zpra-
vodaje předávejte prosíme na se-
kretariát starosty, slečna Nikola 
Jakoubková: 
tel: +420 461 353 136 
GSM: +420 733 141 539
e-mail: njakoubkova@mtrebova.cz.

Informace z redakce Moravskotřebovského zpravodaje

REDAKČNÍ STRÁNKA

Sportovní hala v Moravské Třebové?
součástí haly by mělo být hlediště pro cca 150 
sedících diváků. Ke zvážení je rovněž možnost 
využití solární energie pro ohřev teplé vody (do 
sprch v šatnách). Hala by mohla např. vzniknout 
v areálu tělocvičny v ul. Olomoucké (v bývalé 
zemědělské škole). Zázemí původní haly (šat-
ny, umývárny) by tak mohly sloužit i pro další 
potřeby sportovní haly. Pro tuto variantu hovoří 
i poloha ve středu města s možností parkování. 
Nicméně je jasné, že poloha haly by samozřej-
mě musela být předmětem dalších úvah, studií, 
plánů a možností města. Vzhledem k tomu, že 
okolní města podobné velikosti v regionu a blíz-
kém okolí (Svitavy, Litomyšl, Polička, Vysoké 
Mýto, Litovel, Skuteč) podobnou halou disponu-
jí a v zimním období (září až duben) je v podsta-
tě nelze z kapacitních důvodů vůbec rezervovat, 
je na zvážení, zda Moravská Třebová v tomto 
směru nezaostává, resp. proč tak dlouho už něco 
podobného nezvažuje…   Petr Matoušek, občan

Odpovídá místostarosta Václav Mačát:
Sportovní hala by zcela jistě našemu městu slu-
šela a v dlouhodobých záměrech zakotvených ve 
strategickém plánu rozvoje města je tento námět 
uveden. Návrh realizace záměrů ze strategic-
kého plánu rozvoje projednává výbor pro stra-
tegický rozvoj města a schvaluje zastupitelstvo 
města. Námětů je mnoho a finančních prostřed-
ků málo. Nevidím proto reálné, že by zastupite-
lé v dohledné době schválili výstavbu sportovní 
haly. V oblasti rozvoje sportovní infrastruktury 
města má nejvyšší prioritu krytý bazén, respek-
tive rekonstrukce krytého bazénu základní školy 
v Palackého ulici. Mezi prioritní projekty menší-
ho rozsahu potom patří umělý trávník na fotba-
lovém stadionu, rekonstrukce atletického hřiště 
2. ZŠ a další rozvoj volnočasového areálu Kní-
žecí louka (sociální zařízení, občerstvení, dětské 
hřiště atd.).
Podle mého názoru je sportovní vybavenost 
města v současné době na velmi dobré úrovni, 
naše sportoviště nám závidí řada měst podobné 
velikosti. Pro další rozvoj zejména organizova-
ného sportu ve městě bude mít navíc velký vý-
znam rozsáhlá rekonstrukce sportovišť Vojen-
ské střední školy MO chystaná v celkové výši 
36 mil. Kč, která bude dokončena nejpozději 
v září letošního roku. Tato rekonstrukce se bude 

týkat fotbalového hřiště, atletické dráhy, tělocvi-
čen, a bude obnášet vybudování nového víceúče-
lového hřiště, hřiště na beach volejbal a dokonce 
i cvičnou hasičskou věž (podrobnosti viz článek 
Svitavského deníku Škola oslaví výročí novin-
kami z 22. ledna t. r.).
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4. 2. Florbal obvodní kolo soutěže II. kategorie 
dívek od 14:00 hodin v tělocvičně ZŠ Palackého, 
účast škol nahlaste v DDM, propozice na webo-
vých stránkách DDM
11. 2. Florbal okresní kolo II. kategorie chlapců 
od 8:30 hodin v tělocvičně ZŠ Palackého 
12. 2. Basketbal obvodní kolo soutěže IV. kate-
gorie chlapců, ročníky 2001, 2000, 1999, 1998 od 
14:00 hodin v tělocvičně Gymnázia M. T., účast 
škol nahlaste v DDM, propozice na webových 
stránkách DDM
13. 2. Výroba valentýnských mýdel pro veřej-
nost od 15:30 hod. v DDM, s sebou 30 Kč na ma-
teriál
24. 2. Recitační soutěž 1.-5. tříd ZŠ od 9:00 hod. 
v koncertním sále ZUŠ, oblastní kolo
24. 2. Basketbal okresní kolo soutěže družstev IV. 
kategorie dívek, ročníky 2001, 2000, 1999, 1998 
od 9:00 hodin v tělocvičně gymnázia 
23.-27. 2. Základní kola zeměpisné soutěže LE-
TEM SVĚTEM. Další ročník již tradiční země-
pisné soutěže pro ZŠ a příslušné ročníky gymná-
zia. Podrobnosti v propozicích 
25. 2. Recitační soutěž 6.-9. tříd ZŠ a odpovída-
jících ročníků gymnázia od 9:00 hod. v koncert-
ním sále ZUŠ, oblastní kolo. Soutěž ve spolupráci 
s místní ZUŠ
26. 2. Florbal obvodní kolo soutěže I. kategorie 
smíšených družstev od 14:00 hodin v tělocvičně 
ZŠ Palackého, účast škol nahlaste v DDM, propo-
zice na webových stránkách DDM

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

 Dům dětí a mládeže

JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
16. 2. Bonbónová kytice – dopoledne 10:00-
12:00 a odpoledne 13:00-15:00 v DDM. S sebou 
přezůvky a 30 Kč na materiál 
17. 2. Zimní království horkým voskem – dopo-
ledne 10:00-12:00 hod. a odpoledne 13:00-15:00 
hod. v DDM. Dekorativní obrázky enkaustickou 
žehličkou a perem. S sebou přezůvky a 30 Kč na 
materiál. Předškoláci v doprovodu rodičů
18. 2. Sportovní den v DDM – dopoledne 10:00-
12:00 a odpoledne 13:00-15:00 hod. šipky, stolní 
hry, stolní tenis atd.
18. 2. Prázdninový turnaj v bowlingu – od 
14:00 do 16:00 hod. na Bowlingu Ohnivá koule 
v ulici Lanškrounská. Prezence a trénink od 13:30 
hod. Uvítáme i zájemce o bowlingový kroužek, 
který budeme od března otevírat. Startovné 20 Kč. 
Podrobnosti ohledně turnaje na plakátech a webu 
DDM.
19. 2. Zázraky z plsti a filcu – dopoledne 10:00-
12:00 hod. a odpoledne 13:00-15:00 hod. v DDM. 
S sebou přezůvky a 30 Kč na materiál. Předškoláci 
v doprovodu rodičů
20. 2. Vlněné a látkové květiny – dopoledne 
10:00-12:00 a odpoledne 13:00-15:00 hod. S se-
bou přezůvky a 30 Kč na materiál. Více na pla-
kátech
Letní tábory 2015 – termíny: 
26. 6.-5. 7. Chorvatsko pro rodiče a prarodiče 
s dětmi, (Živogošče kemp Dole), cena pobytu pro 
děti 4 700 Kč, pro dospělé 4 900 Kč, (bez stravy) 

ubytování ve stanech, kapacita je omezena hlaste 
se co nejdříve v DDM. Bližší informace v DDM 
Jana Chadimová, leták a fotografie z minulých 
ročníků, najdete na webových stránkách DDM. 
(poslední volný stan)
13.-19. 7. Letní prázdninový tábor v ARMY 
stylu, střelba z laserových zbraní, vzduchovek, 
bojovky, topografie, dobrodružství pro kluky 
i holky. Etapy jsou stavěny tak, aby podporovaly 
strategické a taktické myšlení a hlavně týmového 
a kamarádského ducha. LT proběhne ve spoluprá-
ci se střeleckými kroužky DDM. Podrobné infor-
mace v dalším zpravodaji.
13.-17. 7. Příměstský tábor 1. běh – Havajské 
prázdniny 2 aneb Ve stínu Stříbrného vodopá-
du. Tábor bude probíhat v ZŠ ČSA v Mor. Tře-
bové, denně 8:00-15:30 hod., pro děti 1.-4. tříd. 
Cena 1 250 Kč. Pro členy kroužků DDM a žáky 
ZŠ ČSA platí cena 1 150 Kč. Letáky ke stažení na 
webu DDM. Podrobnosti v březnovém zpravodaji 
nebo v DDM – Zdena Tauerová. Tábor ve spolu-
práci se ZŠ ČSA MT
20.-25.7. Prázdninová kytarová školička NA 
KYTARU HRAVĚ pro všechny bývalé i stávají-
cí členy kytarového kroužku DDM. Podrobnosti 
v DDM
20.-24. 7. Příměstský tábor 2. běh – Indiánské 
léto aneb Za pokladem Aztéků. Tábor bude pro-
bíhat v ZŠ Kostelní nám. v Mor. Třebové, denně 
8:00-15:30 hod., pro děti 1.-4. tříd. Cena 1 250 Kč. 
Pro členy kroužků DDM a žáky ZŠ Kostelní nám. 
platí cena 1 150 Kč Letáky ke stažení na webu 
DDM. Podrobnosti v březnovém zpravodaji nebo 
v DDM – Zdena Tauerová. Tábor ve spolupráci se 
ZŠ Kostelní nám. MT
8.-15. 8 LT na Srnčí: cena 2.800 Kč, ubytování 
ve třílůžkových pokojích, přihlášky telefonicky do 
15. 3. 2015, určeno dětem po ukončení 2. třídy ZŠ, 
bližší informace v DDM u Jany Chadimové, leták 
a fotografie z minulých ročníků jsou k vidění na 
webových stránkách DDM.
10.-14. 8. Příměstský tábor 3. běh - Cesta sa-
muraje s celotáborovou hrou pro holky i kluky 
od 1. do 5. třídy. Denně 8:00–16:30 hod v DDM. 
Cena: 1 250 Kč, pro členy kroužků DDM platí 
cena 1 150 Kč. Příběh CTH vypráví o samuraji, 
který utíká ze své vlasti, aby našel útočiště kde-
si na Divokém západě. Rozzuření spolubojovníci 
jsou mu v patách. Podrobné informace Barbora 
Švestková 
17.-21. 8. Příměstský tábor 4. běh – Expedice 
Yetti. Tábor se bude konat v ZŠ Kostelní nám. 
v Mor. Třebové, denně 8:00–15:30 hod., pro děti 
1.–4. tříd. Cena 1 250 Kč. Pro členy kroužků DDM 
a žáky ZŠ Kostelní nám. platí cena 1 150 Kč. Letá-
ky ke stažení na webu DDM. Podrobnosti v břez-
novém zpravodaji nebo v DDM – Zdena Tauerová. 
Tábor ve spolupráci se ZŠ Kostelní nám. MT
 
Dům dětí a mládeže nabízí i v roce 2015 program 
NAROZENINOVÁ PÁRTY. Nabízíme dětem 
a mládeži možnost oslavit v prostorách DDM své 
narozeniny. K dispozici jsou prostory klubovny, 
zahrady a areálu spolupracujícího jezdeckého klu-
bu v Útěchově. Pedagogický dozor a program dle 
domluvy, který lze zaměřit tematicky – hry, tvo-
ření, koně, hudba, diskotéka apod. Akce je určena 
výhradně dětem do 12 let. Narozeninové oslavy 
se může zúčastnit rodič oslavence, který zajišťu-
je občerstvení. Po dohodě lze zajistit občerstvení 
i pedagoga DDM, bude zahrnuto v ceně. Děti mo-
hou v DDM přespat ve spacáku do druhého dne. 
Oslavy vždy v pátek. Podrobnosti v DDM u Bar-
bory Švestkové 

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

Letní tábor Na Srnčím
Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro vaše děti 
připravili letní tábor v rekreačním středisku Srn-
čí u Moravské Třebové. Děti budou mít možnost 
využít bazén a celé rekreační zařízení. Ubytováni 
budeme v hlavní budově v 3 a 4 lůžkových poko-
jích. Letos nás čeká další dobrodružství s Machem 
a Šebestovou a jejich kouzelným sluchátkem.
Fotografie z našich LT si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: http://ddm-mt.
wz.cz, nebo nám můžete psát na: e-mail: info@ddm-mt.cz, jana.chadimova@atlas.cz
Předběžné informace
Termín:  8. 8. – 15. 8. 2015
Ubytování:  ve trojlůžkových lůžkových a čtyřlůžkových pokojích hlavní budovy
Vybavení: povlečené postele s přikrývkou a polštářem
Zajistíme strava 5x denně a pitný režim neomezen
Program: mimo klasické náplně tábora (hry, sport, disko, film, koupání) výlety do okolí 
Účast:  děti od 8 let 
Cena: celkové náklady na ubytování, dopravu mat., stravu,  zajištění programu, pedagog.

doprovod atd. činí 2 800 Kč, děti navštěvující záj. kroužky DDM a zaplatily I. 
a II. pololetí mají slevu 100 Kč tedy 2 700 Kč. Na tento tábor může přispět FKSP 
Vašeho zaměstnavatele nebo MÚ odbor soc. věcí (upozorněte jej však předem). 
V případě zájmu je nutné zaplatit zálohu 1 000 Kč, a to do konce měsíce března na 
účet DDM pod přiděleným var. symbolem.

Kapacita:  29 míst
Závazné přihlášky Vám budou zaslány v měsíci březnu, na základě předběžné přihlášky. Před-
běžně se můžete hlásit telefonicky do 15. 3. 2015, ale musíte podat přesné údaje o dítěti, rok nar., 
bydliště, tel., škola, třída a jaký kroužek navštěvuje, pokud budete žádat slevu 100 Kč.
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity tábora v došlém pořadí + náhradníci.
Předběžné přihlášky volejte nejpozději do 15. 3. 2015. Další případné informace Vám podá J. 
Chadimová na tel. 461 316 786 DDM Mor. Třebová nebo elektronicky: info@ddm-mt.cz, jana.
chadimova@atlas.cz
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Rada města schvaluje:
153/R/120115 

Poskytnutí finančního příspěvku Regionálnímu 
sdružení sportů Svitavy se sídlem Kpt. Nálep-
ky 1544/39, 568 02 Svitavy, IČ 00435805 ve 
výši 10.000 Kč na zajištění organizace ankety 
o nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy ve 
všech věkových kategoriích za rok 2014.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
154/R/120115 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Koc-
lířov, předmětem které je výkon sjednaných 
činností městské policie na území obce Koclí-
řov, podle předloženého návrhu, neboť město 
Moravská Třebová je schopno zajistit místní 
záležitosti veřejného pořádku podle zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 
před škodami způsobenými tabákovými výrob-
ky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
a o změně související zákonů a to včetně dohle-
du nad dodržováním obecně závazných vyhlášek 
obce Koclířov, vydaných na úseku místních 
záležitostí veřejného pořádku, v souvislosti 
s konáním hudebního festivalu na Hřebči, po-
řádaného městem Moravská Třebová, městem 
Svitavy, obcí Koclířov a obcí Kamenná Horka 
dne 20. 6. 2015.

 Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 
města

155/R/120115 
Bezplatné použití znaku města Petru Houzarovi 
v obrazové příloze bakalářské práce.

 Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
156/R/120115 

Bezplatné přidělení parkovací karty na rok 2015 
dle nařízení rady města č. 1/2009 a ustanovení 
odst. 8 Ceníku Ing. Miroslavu Krejčímu, Miloši 
Beyerovi a Stanislavě Šírové z důvodu veřejné-
ho zájmu. 

 Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV
157/R/120115 

Přílohy pro rok 2015 ke smlouvě o podpoře 
a údržbě systému č. UMT-020116 (KANC 
38/2002) uzavřené dne 27.05.2002 s firmou 
CCA Group a. s., se sídlem Karlovo náměstí 
288/17, 120 00 Praha 2, IČ: 25695312 podle 
předloženého návrhu.

 Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
158/R/120115 

Uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření bu-
doucí smlouvy o připojení odběrného elektrické-
ho zařízení k distribuční soustavě č. 4120965592  
pro stavbu Inline stezky na Knížecí louce, s fir-
mou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:24729035, dle 
předloženého návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
159/R/120115 

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Mgr. 
Ing. Kateřinou Arajmu dle předloženého návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
160/R/120115 

Uzavření smlouvy smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a následně uzavření vlastní 
smlouvy, za účelem zřízení a provozování 

stavby distribuční soustavy kabelového vedení 
nízkého napětí  v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová na pozemku p.č. 2350 s ČEZ 
Distribuce a.s. a smlouvu o právu provést stav-
bu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen 
v geometrickém plánu, který bude nedílnou 
součástí smlouvy o zřízení 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
161/R/120115 

Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1375 
o výměře 27 m², druh pozemku zahrada, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny 
u bytového domu.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
162/R/120115 

Záměr pachtu části pozemku parc. č. 1168/1 
o výměře 21 m², druh pozemku ostatní plocha, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
na ul. Bezručově, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
163/R/120115 

Pacht části pozemku parc. č. 933 o výměře 15 
m², druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, na ul. Lázeňské, za 
účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
164/R/120115
 Pacht části pozemku parc. č. 932/1 o výměře 15 

m², druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, na ul. Lázeňské, za 
účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového 
domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
165/R/120115 

Pacht části pozemku parc. č. 1375 o výměře 54 
m², druh pozemku zahrada, v obci a katastrál-
ním 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. 
Pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
166/R/120115 

Pacht části pozemku parc. č. 1168/1 o výměře 
170 m², druh pozemku ostatní plocha, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Bezručově,  za účelem pěstování ovoce a zele-
niny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle 
usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

167/R/120115 
Pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 
53 m², druh pozemku ostatní plocha, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny 
u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
168/R/120115 

Pacht části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 
63 m², druh pozemku ostatní plocha, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny 
u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
169/R/120115 

Pacht části pozemku parc. č. 1481/5 o výměře 
20 m², druh pozemku ostatní plocha, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. 
Tovární, za účelem pěstování ovoce a zeleniny 
u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Pachtovné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
170/R/120115 

Záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 
44,6 m² v objektu č. p. 1510 na ul. Hřebečské č. 
o. 1 v Moravské Třebové. Smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení 
rady města č. 2532/031297. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
171/R/120115 

Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 
rok na 
1. byt č. 14 o velikosti 1 + 1 na ul. Školní č. o. 4 

v Moravské Třebové s platností od 1. 1. 2015 
2. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Bránské č. o. 

10 v Moravské Třebové s platností od 1. 1. 
2015 

3. byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na ul. Nádražní č. 
o. 19 v Moravské Třebové s platností od 1. 
1. 2015 

4. byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masa-
ryka č. o. 13 v Moravské Třebové, s platností 
od 1. 1. 2015.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
172/R/120115 

Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 6 
měsíců na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na nám. 
T. G. Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové 
s platností od 1. 1. 2015 s podmínkou úhrady 
závazku vůči městu po splatnosti v pravidelných 
měsíčních splátkách.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
173/R/120115 

Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 
měsíce
1.  na byt č. 2 o velikosti 2 + 1 na ul. Olomouc-

ké č. o. 12 v Moravské Třebové, s platností 
od 1. 1. 2015 s podmínkou úhrady závazku 
vůči městu po splatnosti v pravidelných 
měsíčních splátkách

Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, 
která se konala v pondělí 12. 1. 2015 od 16 hod. v zasedací místnosti městského úřadu  

na nám. T. G. Masaryka

Na straně 14 každého vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem 
hlasování o předkládaných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete 
zjistit na www.moravkatrebova.cz v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.
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2. byt č. 5 o velikosti 1 + 1 na ul. Olomoucké 
č. o. 12 v Moravské Třebové, s platností od 
1. 1. 2015 s podmínkou úhrady závazku vůči 
městu po splatnosti v pravidelných měsíčních 
splátkách

3. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v části obce Boršov 
č. p. 73 v Moravské Třebové, s platností od 
1. 1. 2015 s podmínkou úhrady závazku vůči 
městu po splatnosti v pravidelných měsíčních 
splátkách

4. byt č. 4 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masa-
ryka č. o. 19 v Moravské Třebové, s platností 
od 1. 1. 2015.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
174/R/120115 

Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 
1 rok na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 v domě č. 
p. 1496 v ul. Jiráskově č. o. 130 v Moravské 
Třebové.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
175/R/120115 

Odstranění a likvidaci vraku vozidla Renault 
Escape 2,1 TD, č. karoserie VF8J63525 červené 
barvy stojícího na místní komunikaci v ul. Nové 
sady u domu č. o. 17 v Moravské Třebové na 
náklady provozovatele vozidla.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
176/R/120115 

Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového 
řízení podnikatelem: Ing. Jiří Skrott, Komen-
ského 30/14, 789 01 Zábřeh, IČ: 65169000 na 
veřejnou zakázku: Zpracování průkazů ener-
getické náročnosti veřejných budov v majetku 
města Moravská Třebová.

 Z: Bc. Gabriela Horčíková; jednatelka Technic-
kých služeb Moravská Třebová s.r.o.

Rada města bere na vědomí:
177/R/120115 

Aktuální podobu vnitřního předpisu č. 8/2011, 
Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol 
a školských zařízení a pro poskytování odměn 
ředitelům dalších příspěvkových organizací 
zřízených městem včetně předložených návrhů 
na jeho úpravu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města:
178/R/120115 

Schválit investiční záměr opravy válečného 
hrobu Adolfa Cihláře na pohřebišti Křížový vrch 
v Moravské Třebové vedeného v evidenci Mini-
sterstva obrany České republiky pod evidenčním 
číslem CZE 5308-6631, který je přílohou žádos-
ti o státní účelovou dotaci Ministerstva obrany 
české republiky.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
179/R/120115 

Schválit uzavření dodatku smlouvy o bezúplat-
ném převodu pozemků uzavřené dne 8. března 
2013 mezi městem Moravská Třebová a Mgr. 
Ing. Kateřinou Arajmu dle předloženého návrhu.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
180/R/120115 

Schválit směnu pozemku parc. č. 2055/94 
o výměře 1.344 m², druh pozemku orná půda 
a pozemku parc. č. 2055/109 o výměře 11 m², 
druh pozemku orná půda, které vznikly dle 
geometrického plánu č. 2627/167/2014  z vlast-
nictví města za pozemek parc. č. 1950/1 o vý-
měře 916 m², druh pozemku ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rada města ukládá:
182/R/120115 

Vedoucí finančního odboru předložit do rady 
města návrh aktualizace vnitřního předpisu č. 
8/2011, Pravidla pro poskytování odměn ředite-
lům škol a školských zařízení a pro poskytování 
odměn ředitelům dalších příspěvkových organi-
zací zřízených městem dle předložených návrhů.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
 T: 30.04.2015

Rada města ruší:
183/R/120115 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku na po-
řízení Regulačního plánu Městské památkové 
rezervace Moravská Třebová.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Rada města odkládá:
184/R/120115

Tisky:
č. 18 (Ubytovna – výjimka, Josef Továrek)
č. 19 (Ubytovna – výjimka, Michal Švancara)
č. 21 (Ceník prací Technických služeb Moravská 

Třebová s.r.o. pro rok 2015)

V Moravské Třebové 12. 1. 2015

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

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

Pondělí: 9:00-12:00 Mateřské centrum 
 18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvi-

čení 
Úterý: 8:30-13:00 Mateřské centrum, katecheze
 16:00-18:30 Tvořivé dílny
Středa: 9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské 

centrum 

Čtvrtek: 17:00-18:00 Plaváček (plavecká výuka 
dětí)

 18:00-19:00 Cvičení na míčích pro 
ženy

Pátek: 16:00-17:30 Broučci - společenství 
dětí od 4 let věku (hry, tvoření apod.)

Prostory mateřského centra lze pronajmout např. 
na oslavu narozenin vašich dětí (pro děti max. 
do 4 let věku).
Prostory přízemí fary včetně kompletně vybave-
né kuchyně lze pronajmout k rodinným oslavám 
(max. 30 osob). Info na tel. 736 609 318.

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Bydlet, pracovat, žít samostatně. Pro mnoho z nás 
zcela běžná záležitost. Mají tuto možnost i lidé 
s mentálním postižením? Co když pečujícím příbuz-
ným dojdou síly? Musí se jejich blízký přestěhovat 
do ústavního zařízení? A co když se dospělí lidé 
s mentálním postižením prostě chtějí jen osamostat-
nit a žít „ve svém“?

Bydlet, pracovat, žít samostatně
Alternativu, jak žít samostatně, a přece alespoň zpo-
čátku s podporou, nově nabízí na Moravskotřebov-
sku obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim. 
Terénní služba Podpora samostatného bydlení je 
určena dospělým lidem s mentálním postižením. Co 
všechno služba zahrnuje? Podporu ve všem, co se 
samostatného života týká, tj. při úklidu domácnos-

ti, nákupech, obsluhování domácích spotřebičů, ale 
také v oblasti hospodaření s penězi, prevence a řeše-
ní krizových situací v bytě, samostatného cestová-
ní, budování mezilidských vztahů a podobně. Více 
informací Vám sdělí vedoucí služby, Eva Sládková 
(777 222 139, sladkova@rytmuschrudim.cz).

Rytmus Chrudim, o.p.s., pracoviště Svitavy



strana 15 / únor 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 ÁSport

Program činnosti Klubu 
českých turistů

7. 2. Autobusový zájezd Na lyžích i pěšky za sně-
hem do Jeseníků do oblasti Červenohorského sed-
la v rozsahu dle vlastního uvážení. V případě dob-
rých sněhových podmínek možnost i sjezdového 
lyžování. Jízdné 100 Kč (pro členy KČT) a 150 Kč 
(ostatní). Odjezd přihlášených zájemců v 7:30 hod. 
z autobusového nádraží, předpokládaný návrat 
v 17 hod. Podrobnější informace ve vývěsce KČT. 
Přihlásit se lze u E. Kolaříkové (kontakt: tel: 723 
944 230, e-mail: milakolarikova@seznam.cz) do 
2. 2. Zajišťuje M. Keslar
11. 2. Schůze oddílu turistiky v klubovně KČT 
od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc březen, 
zahájení příprav na DP Vandr skrz M. Hanó.
14. 2. Zimní výlet Do rekreačního areálu Brand 
(Svitavy). Délka trasy 7 km (12 km). Sraz zájem-
ců na autobusovém nádraží 9:20 hod., odjezd 9:26 
hod. Návrat linkovým autobusem v 14:00 hod. 
nebo 14:34 hod. (odjezd ze Svitavy v 13:40 hod., 
resp. 14:05 hod.). Zajišťuje J. Kuncová
28. 2. Výlet Třebovskými stěnami podruhé na 
trase Česká Třebová – Skuhrov – Třebovské stěny 
– Česká Třebová v délce cca 17 km. Sraz zájemců 
na nádraží ČD v 6:45 hod., odjezd v 6:51 hod. Ná-
vrat vlakem v 15:05 hod. nebo 17:05 hod. (odjezd 
vlaku z České Třebové v 14:30 hod., resp. 16:30 
hod.). Zajišťuje H. Kopřivová
V měsíci lednu budou v případě příznivého po-
časí každou neděli uskutečňovány vycházky do 
okolí. Pravidelný sraz zájemců v 13 hod. u au-
tobusového nádraží. Dílčí upřesnění na měsíční 
schůzce nebo internetových stránkách odboru: 
www.kctmt.webnode.cz                KČT MT

Únorová sportovní 
pozvánka

Fotbalová příprava 
A-tým se zúčastní v únoru tří přípravných 
zápasů na UMT - Šternberk, Mohelnice 
a Olomouc
Dalšími halovými turnaji pokračuje II. roč-
ník mládežnického HEDVA cupu. Zápasy 
se hrají v hale ZŠ V M. Trnávce: 1. února 
- U 13; 8. února - U 10; 15. února - U 12.
Hokej
KLM: 2. část: čtvrtfinále
1. 2. 17:00 HC Slovan - HC Česká Třebová
8. 2. 17:00 HC Slovan - HC Česká Třebová
KLJ: 2. část: semifinále 21. 2., 27. 2., 28. 2.
KLD: 2. část: semifinále 21. 2., 27. 2. a 27. 2.
O 5. místo: 21. 2., 28. 2.             (mt)

Atlet Žouželka se prosadil v dorostenecké kategorii

Šachisté o sobě dávají vědět

V regionální anketě Sportovec roku 2014 se pro-
sadil i moravskotřebovský atletický talent Ja-
roslav Žouželka. Odbornou komisi přesvědčil 
nejen svými výkony ve své kategorii (dorost), 
ale i úspěchem v kategorii dospělých, když se 
svými spolučleny získal mezi dospělými bron-
zovou medaili na MČR (14. místo na halovém 
MČR 60 m; 14. místo na MČR juniorů 100 m; 
MČR dospělých štafeta 4x100 m 5. místo; štafe-
ta 4x400 m 3. místo; 2. liga 3x 3. místo na 100 
m; účast na extraligovém meetingu). Jeho oceně-
ním byly zhodnoceny úspěchy dalších nominan-
tů AKMT (Nárovec, Havlík, štafeta), jenž však 
ve srovnání s úspěšnými sportovci na evrop-
ských či světových mistrovstvích byly vnímá-
ny jako druhořadé. Dvakrát se v okresní anketě 
Sportovec roku 2014 prosadili moravskotřebov-
ští travní lyžaři - Lukáš Kolouch (travní lyžová-
ní, Slovan Moravská Třebová; 1. místo celkové 
hodnocení ČP, 1. místo MČR super-G, 3. místo 
SP slalom, 6. místo celkové hodnocení SP) v ka-
tegorii jednotlivci-dospělí dosáhl na 3. místo. 
Zároveň se stal sportovní hvězdou Svitavského 
deníku. Na rovnocenné umístění dosáhla i jeho 
oddílová kolegyně Šárka Abrahamová (žáky-

Když se po roce vrátili moravskotřebovští šachis-
té do krajského přeboru 1. třídy (sk. Východ), vě-
řili ve svou sílu natolik, že jsou schopni se v sou-
těži udržet. Ukazatelem optimismu byly výsledky 
loňské sezóny, účast na turnajích během přípravy 
a velké odhodlání všech šachistů. „Přece nedáme 
svou kůži zadarmo“. Zápasový seriál se rozběhl, 
do konce soutěže je ještě daleko, stejně však za-
tím ke spokojenosti aktérů na šachovnicích. Po 
5 kolech obsazuje TJ Slovan 10. místo s jedinou 
výhrou (3 body), když naposledy neuspěl proti 
papírově hratelnému soupeři z Vysokého Mýta.
Výsledky
1. kolo: M. Třebová - Česká Třebová 3:5
2. kolo: Rapid Pardubice C - M. Třebová 5:3
3. kolo: M. Třebová - Bohemia Pardubice 1:7
Vítězství se silným soupeřem bylo z oblasti snů, 
přesto vzhledem k předvedené hře byl konečný 
výsledek krutý. Po půlbodech získali pouze So-
jma a Pavlíček.

ně, travní lyžování, Slovan Moravská Třebová; 
1. místo MČR slalom a super-G, 2. místo me-
zinárodní pohár FIS, 2. místo ČP). Na tradiční 
jistotu Daniela Mačáta (šéftrenér reprezentace 
ČR družstev juniorů, mužů a žen, v r. 2014 2. 
místo ve SP) zbylo tentokráte místo „pouze“ za 
metou těch nejlepších. Nejúspěšnějším sportov-
ním odvětvím moravskotřebovské líhně se tak 
stala cyklistika, povzbuzená úspěchem Leopol-
da Königa (viz. Tour de France). Porota jej na-
místo kategorie Krajánek ocenila za mimořád-
ný výkon, jímž bylo 7. místo na Tour de France 
2014 a zisk titulu Nejlepší silničář ČR 2014. Na 
nejvyšší místo v okresní anketě dosáhla také žá-
kyně Markéta Hájková (cyklistika, CK Slovan 
Moravská Třebová, 1. místo MČR časovka do 
vrchu, MČR silniční závod jednotlivců a MČR 
časovka dvojic), která si prioritu zasloužila troj-
násobným ziskem šampióna ČR. Tím překonala 
i jinou talentovanou a nominovanou cyklistku 
Anetu Rotterovou, která na ocenění nedosáhla, 
stejně jako její otec Michal Rotter s trojí nomi-
nací (dospělí, masters, trenér). Mezi mistry Ev-
ropy a světa byly jejich regionální úspěchy ne-
souměřitelné.       (mt)

4. kolo: Chotěboř B - M. Třebová 2:6
V utkání s papírově „hratelným“ soupeřem Slo-
van vsadil na jistotu, neboť to může být cesta 
k naplnění konečného cíle. Nadějné vedení 4:1 se 
sice zdramatizovalo, ale vše skončilo vítězstvím 
slovanistů. Body získali: Beil, Urbášek, Krušina, 
Chvojka, Grepl a Sojma.
5. kolo: M. Třebová - Vysoké Mýto B 3:5
Smolný zápas, který měl skončit vítězstvím! 
O všem rozhodly hrubé chyby šachistů. Body 
získali pouze: Grepl (1), půlbodové zisky za re-
mízy si připsali: Sojma, Bartoš, Endl, Pavlíček
Průběžné pořadí: 1. Lanškroun (12), 2. Po-
labiny C (12), 3. Chotěboř A (11), 4. Rapid 
Pardubice C (10), 5. Bohemia Pardubice (9), 
6. Zaječice (9), 7. Česká Třebová (7), 8. Vyso-
ké Mýto B (6), 9. Žamberk (4), 10. Moravská 
Třebová (3), 11. Chotěboř B (1), 12. Litomyšl 
(1). Bližší informace naleznete na: http://sa-
chy.slovanmt.cz/2015/                                  (mt)

Vítězná tažení Šakalů pokračují
Moravskotřebovský futsal se po čtyřech letech 
působení dostává na pozice úspěšného sportu. 
Jako takový dokonce aspiruje na ocenění v rám-
ci městské sportovní ankety. Sáloví fotbalis-
té prokazují, že jejich zejména loňský úspěch, 
dokonce v Českém poháru, nebyl náhodný. Od 
počátku soutěžního ročníku si vedou zdařile, po 
prvních třech turnajích byli ve své tabulce VčL 
druzí. V dalších pěti podnicích si mnoho nepo-
horšili, dosaženými výsledky se řadí průběžně 
na druhé místo.
Z výsledků:
4. turnaj (Polička):
ŠH M. Třebová - Zanzibar Lanškroun 2:1; - Po-
břeží slonoviny Lanškroun 2:2; - Bomby k tyči 
Vamberk 3:2.
5. turnaj (Vysoké Mýto) ŠH M. Třebová - Par-
dál D. Újezd 2:2; - Čistírna Č. Třebová 3:2; - 
Magicians V. Mýto 3:1. Zisk 7 z 9 bodů pojistil 
průběžné 2. místo.
6. turnaj (V. Mýto) 
ŠH M. Třebová - Novabrik Polička B 0:3; - Čis-

tírna Č. Třebová 6:0; - Torpédo V. Mýto 4:2 
7. turnaj (V. Mýto)
ŠH - Bomby k tyči Vamberk 2:0; - Jokers Polič-
ka 1:0; - Bukvice V. Mýto 2:4
8. turnaj (Polička)
ŠH M. Třebová - Magicians V. Mýto 7:1; - Po-
břeží slonoviny Lanškroun 2:2; - Zanzibar Lanš-
kroun 4:1; - Novabrik Polička B 2:2
Stav po 8. kole
1. VPS Polička B 18 14 2 2 78:34 44
2. Moravská Třebová 19 13 4 2 56:28 43
3. Jokers Polička 20 13 2 5 53:27 41
4. Bukvice Vysoké Mýto 15 12 0 3 44:26 36
1. VPS Polička B (18 14 2 2 78:34 44 bodů); 2. 
Šakalí hněv M.Třebová (19 13 4 2 56:28 43 bodů); 
3. Jokers Polička (41 bodů), 4. Bukvice V. Mýto 
(36 bodů). O konečném pořadí rozhodl 10. turnaj 
(Polička, na přelomu ledna a února), zdá se ovšem, 
že pro Šakalí hněv se rýsuje nové historické umís-
tění. Podrobnější informace a komentáře naleznou 
zájemci na: www.sakalihnev.cz           Pavel Němec

Poděkování
Tělovýchovná jednota Sokol Boršov a všichni její 
členové by rádi chtěli poděkovat městu Moravská 
Třebová za poskytnutí finančního příspěvku na čin-
nost oddílu a její materiálně-technické zabezpečení. 
Tento finanční prostředek byl použit na provoz druž-
stev dorostu a mužů a na nákup techniky pro úpravu 
hrací plochy. Dále bychom chtěli poděkovat Pardu-
bickému kraji za udělení investiční dotace C1 inves-
tice, na zhotovení komplexní opravy střechy kabin 
(krytina, izolace, žlaby, stavební prvky) na místním 
hřišti, kde nedílnou součástí byl i finanční příspěvek 
města Moravská Třebová na spoluúčast akce.
Jaroslav Hanák, hospodář oddílu TJ Sokol Boršov 
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ESPIRAL rozšiřují svou činnost o twirling

Hokejisté rozehráli play off 

HEDVA Cup v plném proudu

Mažoretková a twirlingová skupina Espiral Mo-
ravská Třebová od letošního roku rozšiřuje svou 
činnost o twirlingové dovednosti. Twirling je ak-
robatický sport spojený s tancem, gymnastikou 
a baletem. Pro naprostého laika ho lze přirovnat 
k moderní gymnastice se stuhou, jen místo stuhy 
tančíme s hůlkou. To znamená, že s mažoretkami 
je společná pouze hůlka. Proto mezi nás zveme 

Posledních pět soutěžních kol zá-
kladní části KLM proběhlo v led-
nu. Celek HC Slovan měl postup 

mezi osmičku nejlepších pro vyřazovací část již 
zajištěnou, šlo jen o co nejlepší umístění, resp. uhá-
jení elitní čtyřky, které by zajišťovalo ve čtvrtfinále 
soutěže výhodu domácího prostředí. V další části 
QF narazí Třebová na regionálního rivala z České 
Třebové. Utkání slibují vyrovnaný souboj. 
KLM
V posledních šesti zápasech Třebovští porazili 
Chrudim (6:2), Poličku (7:2), ZJ Pardubice (5:3) 
a Hlinsko (9:2). Prohráli jen těsně v Chocni (2:3 
a v České Třebové 3:4). Výsledky jim zajistily cel-
kové 3. místo (22 - 134:58 - 49 bodů), takže ve Tře-
bové vládne spokojenost i nadějný optimismus.
QF: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 na tři vítězná utkání o postup 
do semifinále, začíná se na hřišti lépe HC umístěného 
týmu po 1. části soutěže - vždy v neděli: 1. února, pří-
padně 8. února (pokud již nebude rozhodnuto). Vítě-
zové postupují do SF (uskuteční se 11., 15., 18., 22. 
a 25. 2. vždy na tři vítězná utkání, začíná se na hřišti 
lépe umístěného týmu po 1. části). Finále a o zápasy 

Na přípravu mládežnických kategorií U 8 až U 14 je 
zaměřen domácí halový turnaj, předpokládající do 
poloviny února 8 setkání fotbalistů z Moravy a Čech, 
pojmenovaný po generálním sponzorovi HEDVA 
Cup. V jeho organizaci je mj. využívána hala Sokola 
Městečko Trnávka. Prvním segmentem byl turnaj 10. 
1. za účasti 8 týmů (Svitavy, Šumperk, Boskovice, 
Brno, Bystré, Lanškroun a dvě družstva SKP Slovan 
- modří, bílí); celý podnik byl velmi dramatickou po-
dívanou v níž se hráči Slovanu neztratili. V základní 
části každý s každým modří dosáhli bilance: 2 - 3 - 2, 
zatímco bílí: 1 - 1 - 5. Druhým to stačilo na celkové 
8. místo, modrý tým „proplul“ výše do bojů a nako-
nec získal 5. místo. Repete 17. 1. zvládli fotbalisté 
mnohem lépe. Do klání s dalšími týmy vstoupily opět 
družstva modrých a bílých, zkušenost a stáří těch ba-
revnějších (2003) se projevila lepším umístěním.
Modří: sestava: Pavel Lexman - (Radek Cápal, Vít 

nové zájemce o tento sport již od 5 let. Naše tre-
nérky se v minulém roce zúčastnily twirlingových 
seminářů a už připravují nové sestavy pro jednot-
livce i skupiny. Můžete nás vidět při vystoupe-
ních na plesech a jiných společenských akcích 
nebo na facebooku Mažoretky Espiral Moravská 
Třebová. V případě zájmu o bližší informace vo-
lejte na tel. 725 562 015.    Jitka a Andrea Štolovy

o umístění jsou na pořadu v měsíci březnu.
Ve finiši se ocitly také ostatní krajské ligy - junioři, 
dorostenci, žáci. Jak byly jejich týmy úspěšné/neú-
spěšné dokládá přehled výsledků. Junioři mají čtvrt-
finále jisté, další postupové možnosti naplní v zápa-
sech 21. 2., 27. 2. a 28. 2. (na dvě vítězná utkání). 
Dorostenci skončili v „chudé“ skupině 5 účastníků 
na 4. místě. To sice stačí na postup do čtvrtfinále, 
ale případný duel s Poličkou nejspíš bude nad jejich 
síly. Druhou části již pokračuje KLŽ. K podrobněj-
šímu zhodnocení se vrátíme za měsíc.

Vánoční turnaj mladších žáků 
V roce 2014 dovezli mladší žáci HC Slovan slibné 
umístění (3. místo) z turnaje v Brumově-Bylnici. 
Loni se vypravili za silnými soupeři na jih Moravy, 
svou misi naplnili se ctí, třebaže na nejvyšší mety 
nedosáhli. Prohry se silnými soupeři Břeclaví (2:7) 
a Prostějovem (0:7), nešťastná prohra s pozdějším 
vítězem Šumperkem (0:1) a tři výhry (Chrudimí 6:2, 
Žďár n/S. 2:1 a Uherským Ostrohem 10:1) znamena-
ly 4. místo, 6 - 3 - 0 - 3 20:19 9 bodů. Pro mladé ho-
kejisty to vše byly vynikající zážitkové Vánoce.  (mt)

Hofman), Jan Bárta, Jiří Doležel, Vojtěch Pudík, Ši-
mon Václavek, Jiří Škrabal, Bohdan Karel
Bílí: sestava: Antonín Tichý - Adam Dědič, Erik 
Ruml, Tomáš Vrobel, Tereza Širůčková, Aneta Jan-
štová, Lukáš Burda, Matěj Cerman
Výsledky:
SKP Slovan MT MODŘÍ - SKP Slovan Moravská 
Třebová BÍLÍ 8:1
SKP Slovan MT MODŘÍ - ŽIJEME HROU 11:0
SKP Slovan MT MODŘÍ - ST. Lískovec 3:1
SKP Slovan MT MODŘÍ - Slovácko 2002 - dívky 0:1
SKP Slovan MT MODŘÍ - Boskovice 5:0
SEMIFINÁLE:
SKP Slovan MT MODŘÍ - ST. Lískovec 2:1 po PK
FINÁLE:
SKP Slovan MT MODŘÍ - Slovácko 2002 - dívky 2:2
Celkově 2. místo, bílí skončili pátí, když vyhráli pou-
ze jednou nad Boskovicemi 2:1.                        (mt)

Správná cesta
Řeč je o péči o nejmenší sportovní talenty ve 
městě. Fotbalisté U 8 SKP Slovan zazářili v kon-
kurenci dalších 5 týmů (Svitavy, Bystré, Polič-
ka, Č. Třebová, Lanškroun) na halovém turnaji 
ve Svitavách. Turnaj odehráli tito hráči: Martin 
Mlejnek, Štěpán Škrabal, Enrico Dvořák, Ondřej 
Sotolář, Adam Ertl, Žouželka Vít, Sebastian Ro-
che, Oštadnický Matěj, Tomáš Křivánek, Vav-
řín Dominik. Na úvod přišla prohra s pozdějším 
celkovým vítězem Lanškrounem 0:4. Chuť si 
spravili Třebováci následně s Č. Třebovou (6:1) 
a Bystré (2:0). Únava v další části přivedla am-
biciózní tým k remíze s Poličkou (1:1) a druhé 
porážce od domácích Svitav (1:4), třebaže v zá-
pase „jako řemen“ s mohutnou diváckou kulisou. 
Přesto získali naši ocenění za 3. místo a náramně 
si to užívali. Ukázalo se, že s věkově srovnatel-
nými soupeři dokážou malí fotbalisté ukázat už 
řadu dovedností a bojovnosti. Uspokojení z díl-
čího výsledku však nesmí být jako samospasitel-
né na pořadu dne.                 Trenéři

Každoroční anketa Nejúspěšnější sportovec 
Svitavska zohledňuje nominace sportovních 
klubů a fanoušků zasílané dle výsledků spor-
tovců s bydlištěm v bývalém svitavském okrese 
dosažených v uplynulém roce. Letošní vyhláše-
ní ankety se konalo v pátek 16. ledna tradičně 
v Poličce. Na foto nejlepší moravskotřebovská 
sportovkyně - vítězka v regionální anketě Nejú-
spěšnější sportovec Svitavska 2014 – Markéta 
Hájková.                   Foto: František Matoušek

Sportovec roku města Moravská Třebová
Na základě požadavku bývalého zastupitelstva byl upraven vnitřní předpis pro orga-
nizaci soutěže. Nový standard ankety Sportovec roku města Moravská Třebová na-
jdete v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/…edpisy-mesta, dokument Pravidla 

pro udělování ocenění Sportovec roku. Sportovní kluby, svazy, ale i jed-
notlivé fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem 
v Moravské Třebové nominovali své favority na ocenění Sportovec 
roku. V březnu vyberete v anketě ty, kteří se dostanou na stupně vítězů.


