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Důležité
Na straně 14 každého vydání MTZ na-
jdete usnesení z posledního zastupitelstva 
města, popřípadě rady města. Tato usne-
sení jsou pouze písemným výstupem hla-
sování o předkládaných tiscích. Informa-
ce o podobě diskuse k jednotlivým tiskům 
a info o obsahu rozprav na další témata 
na schůzích zastupitelů můžete pro abso-
lutní objektivitu o průběhu jednotlivých 
jednání zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.
cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-
-zaznam-jednani-zastupitelstva.        (red)

Centrum volného času oslavilo přelom 
roku na nové adrese

Studie tržnice je na pořadu dne

Již v prosincovém zpravodaji jsme informovali 
občany města i klienty CVČ, že budeme v brz-
ké době měnit působiště. Stěhování do 1. patra 
budovy bývalé latinské školy na Kostelním nám. 
25/1 se uskutečnilo ve dnech 3. až 5. prosince. 
Následující  týden probíhaly další úpravy, aby 
bylo možné místnosti obývat. Oficiální otevření 
bylo zahájeno v pondělí 15. prosince, za účasti 
zaměstnanců městského úřadu, kteří s CVČ spo-
lupracují.
CVČ pracuje převážně s rom-
skými občany, žijícími ve městě 
a jeho okolí. Pracovníci poskytují 
klientům obecné i odborné pora-
denství, v konkrétní tíživé situa-
ci je nasměrují na další možnou 
službu. Pro děti a mládež jsou 
určeny prostory CVČ v odpo-
ledních hodinách, kdy se mohou 
společně scházet, pohybově vy-
žít, prohlubovat své znalosti pro-
střednictvím her i školních povin-
ností a vytvářet různé výrobky.
Děkujeme zejména představite-
lům města, kteří nám umožni-
li příjemné prostory v „latince“ 
využívat. Jsme rádi, že můžeme 
nadále naplňovat poslání CVČ. 
Technickým službám Moravská 
Třebová děkujeme za přestěho-

vání těžkých a objemnějších věcí.  
Velké díky patří také maminkám a tatínkům, 
jejichž děti CVČ dlouhodobě navštěvují. Díky 
vzájemné solidaritě se podařilo poměrně rychle 
nové prostory zútulnit (uklidit, sestavit nábytek, 
připravit vánoční výzdobu a upéct výborné ko-
láčky). 
Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a po-
zitivní vstup do roku 2015. Pracovníci CVČ

Děti i dospělí z třebovského Centra volného času si užili konec 
roku v novém. Startují další etapu existence zařízení, které se 
přestěhovalo z Komenského ulice do budovy historické latinské 
školy na Kostelním náměstí                      Foto: Lucie Jakubková

Přesně před rokem,  23. 1. 2014, se výbor pro stra-
tegický rozvoj města zabýval studií architektky 
Simony Vališové na úpravu prostoru okolo býva-
lé městské tržnice v Komenského ulici. Navržené 
řešení zahrnuje terénní úpravy už v části příchodu 
z Cihlářovy ulice v místech bývalé školní jídelny, 
navrhuje kavárnu uprostřed  plochy vzniklé zbou-
ráním stavby opuštěné tržnice, rozšíření chodníku 
v ulici Komenského a jeho oddělení od komunika-
ce zeleným pásem. Studie parkoviště na místě by-
tového domu určeného k demolici by měla o tucet 
míst posílit sousední parking u Billy. Atraktivním 
doplněním krajinných prvků mají být interaktivní 
vodní plochy, které by měly reagovat na dotyk, či 
pohyb okolojdoucích. Hřiště u středobodu celého 
prostoru, kavárny ve futuristickém slohu, vyba-
vené základními herními prvky pro nejmenší, od-

dělené plůtkem, zajistí odpočinkovou funkci pro 
děti a jejich doprovod. Zpracovaná studie bude 
zohledněna v novém regulačním plánu městské 
památkové rezervace, jehož vyhotovení schvá-
lilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
1. 12. 2014 (viz strana 13).                    (daz)

Omluva 
radnímu za ČSSD Petru Kelčovi a zastupitelům ČSSD 
Miladě Horákové a KSČM Romanu Cápalovi přítom-
ným na listopadové besedě s vedením města, že neby-
li v hlavním textu MTZ 12/2014 jmenovitě zmíněni 
coby účastníci tohoto setkání.       Dagmar Zouharová

Vážení spoluobčané,
už se můžeme ohlédnout za 
rokem 2014, i zvolat „Ať žije 
rok 2015“. I když ještě s ma-
lým odstupem, přeci jen lze 
posoudit, jaký byl rok, který 
přinesl v životě města jednu 
z nejdůležitějších událostí – 
komunální volby. Konaly se 
na jeho sklonku a díky po-

době předvolební kampaně vnesly právě v na-
šem městě do zbytku roku 2014 množství emocí. 
V duchu předvolební, i povolební nálady mezi 
skupinami veřejnosti se často začaly výrazněji 
než předtím vykreslovat osobní sympatie a an-
tipatie ovlivňující množství mezilidských vzta-
hů a zdá se, že loňský říjen zanechá v našich 
duších a myslích a ve vztahu k nim i v našem 
jednání a chování následky i do dalších měsíců 
nového roku. Přesto opětovně vyjadřujeme přá-
ní a naději, že v práci vedení města, čímž máme 
na mysli nejen úzkou skupinu rady města, ale 

především hlavní orgán sa-
mosprávy, jímž je zastupi-
telstvo, dokážeme uchovat 
pracovní atmosféru alespoň 
podobnou té z minulého 
volebního období. Že pro 
kvalitní a dynamický rozvoj 
města dokážeme v táborech 
koalice a opozice co nejdří-

ve najít společné platformy a komunikovat na 
úrovni kooperace, nikoliv konkurence. Se za-
čátkem nového roku opět pociťujeme potřebu 
vyjádřit poděkování všem pracovníkům veřejné 
správy, tj. i zaměstnancům městského úřadu, 
s nimiž právě ve zmíněné atmosféře bezproblé-
mové spolupráce na projektech pro zlepšení ži-
vota ve městě už několik let participujeme. Rádi 
bychom, abyste i Vy, občané Moravské Třebo-
vé, došli k přesvědčení, že vedení města má 
v plánu především jeho rozvoj prospěšný nám, 
současníkům, stejně jako budoucím generacím, 

a že veškeré naše kroky či-
níme s nejlepším svědomím 
a vědomím jejich důsledků, 
v dobré vůli, že jejich reali-
zace přinese městu prosperi-
tu a zvýší jeho prestiž. Všich-
ni, kteří jsme se rozhodli zde 
žít či pracovat, si dejme do 
nastávajícího roku předse-

vzetí pokory – k práci jiných, ale i k práci své, 
k odkazu našich předků, kteří toto město po 
staletí chovali jako jednu z perel našich zemí. 
Máme povinnost se pokusit o totéž. 

Dobrý rok 2015 Vám přejí Miloš Izák,
 Pavel Brettschneider a Václav Mačát.

Miloš Izák 
starosta

Pavel Brettschneider
místostarosta

Václav Mačát  
místostarosta
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 2014 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 388 ob-
čanů ČR. Dle Odboru azylové a migrační po-
litiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 
104 cizinců s povolením k trvalému pobytu 
na území České republiky. Celkem je tedy 
v Moravské Třebové k 30. 11. 2014 evido-
váno na trvalém pobytu 10 492 občanů.   (zr)

Na stezky přicházejte s tolerantní náladou

Poplatek za odpad na návrh radních nezdraží

Informace z odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Změny ceníku za parkování v centru Moravské Třebové

První otázky se objevují v souvislosti s provozem 
in-line drah a cyklostezky v prostoru Knížecí lou-
ky.  Problémem se stává pohyb veřejnosti, pro niž 
není tento areál prioritně určen. Do areálu totiž dle 
původních představ neměli zejména kvůli vlast-
ní bezpečnosti vstupovat chodci, lidé vodící psy 
a řidiči kočárků či jiných dětských vozidel. Pozor 
by si měli dávat také cyklisté, jimž je určena pou-
ze paralelní cyklostezka, součást areálu, spojnice 
mezi Brněnskou ulicí a ulicí Gorazdovou vedená 
po náspu, který byl zřízen v rámci projektu Re-
vitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Kní-
žecí louka. Celá plocha je v této fázi pojata jako 
sportovní areál, nikoliv jako park a vycházková 
zóna. Pravidla pohybu lidí i zvířat nicméně upra-
vuje nově instalovaný provozní a návštěvní řád, 
který najdete na čtyřech místech: ve vstupních zó-
nách u autoškoly v Brněnské ulici, u zadní části 
budovy ISŠ, u vstupu pod farní zahradou a v mís-
tě na jihovýchodním cípu areálu, kde je paralelně 
s plochou vedena bývalá komunikace k bývalému 
školnímu statku. Návštěvní řád nevylučuje pohyb 
pěších, vodičů psů a sportovců provozujících jiné 

Nový návrh obecně závazné vyhlášky města Mo-
ravská Třebová o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů schválili v prosinci třebovští zastupitelé. Výše 
poplatku je stanovována na jeden rok na podkla-
dě nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu (max. 750 Kč). 
Z těchto nákladů obvykle vyplývá změna výše 

Nový rok přináší řadu změn, které se týkají i oblas-
ti práce a sociálních věcí. Dovolte, abychom Vás 
o některých z nich informovali. Od l. ledna 2015 se 
zavádí porodné i na druhé dítě ve výši 10.000 Kč, 
na které dosáhne více rodin. Polepší si také ženy, 
kterým se narodí vícerčata. V oblasti zdravotně po-
stižených si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P moci vyměnit tyto průkazy bez zbyteč-

Doplnění stávajícího Ceníku úhrady za pořízení 
parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích 
automatů a za pořízení parkovací karty a parkova-
cí známky v Moravské Třebové  projednala  v po-
lovině roku 2014 rada města. V diskusi byly zva-
žovány návrhy různých variant změn. Usnesením 
rady byly uloženy doplnění a úpravy stávajícího 
ceníku vydaného na základě zmocnění v článku 
2 odst. 4 Nařízení Rady města Moravská Třebová 
č.1/2009, o vymezení místních komunikací nebo 
jejich úseků ve městě Moravská Třebová, které 
lze užít ke stání silničních motorových vozidel za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

aktivity než in-line bruslení. Všichni ti, kteří si 
však chtějí pobyt v pěkně upravené lokalitě Kní-
žecí louky vychutnat bez nehody, musí dbát pra-
videl v provozním řádu zakotvených. V opačném 
případě se vystaví riziku jak poškození zdraví 
svého, svých blízkých, ostatních účastníků aktivit 
na Knížecí louce, ale také hrozbě pokuty udělené 
strážníky městské policie pověřených dohledem 
nad pořádkem a bezpečností v areálu. Údržbu 
a úklid zde mají na starost Technické služby měs-
ta, s případnými postřehy nedostatků v této oblas-
ti se proto můžete obracet na jejich pracovníky.
Frekvence lidí nejrůznějšího věku a aktivit 
potvrzuje myšlenky dovýstavby tohoto mul-
tifunkčního přírodního sportovního a rekre-
ačního areálu. Ukázaly to i ohlasy a podněty 
pro Knížecí louku, které přednesli účastníci 
nedávného setkání s vedením města. Už nyní 
vedení města intenzívně prověřuje možnosti fi-
nancování třetí fáze projektu, která po biocen-
tru a cyklo a in-line stezkách počítá s vybudo-
váním odpočinkového místa s dětským hracím 
koutkem.             Dagmar Zouharová

místního poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů pro následující rok. 
Poplatek v roce 2014 činil 500 Kč na osobu a rada 
města na svém jednání dne 24. 11. 2014 doporu-
čila zastupitelstvu města schválit stejný poplatek 
na rok 2015. Město i přes navyšování poplatku na 
sběr a svoz odpadu dlouhodobě na tuto službu do-
plácí. Vývoj doplatku je uveden v tabulce.       (zr)

ných administrativních průtahů a správního řízení, 
které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. 
V oblasti poskytování dávek hmotné nouze začnou 
platit nová pravidla. Zamezí se především neefek-
tivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Od lednové 
splátky roku 2015 se zvýší všechny důchody vyplá-
cené z českého důchodového systému, které byly 
přiznány před 1. 1. 2015. Zvýšení provede Česká 

Rada města vydala 14. 8. 2014 na základě usta-
novení odst. 4 článku 2 nařízení rady města 
č.1/2009 nový ceník s platností do 31. 12. 2014. 
Od 1. 1. 2015 platí ceník v aktualizované 
podobě.
Změny: lístky pro parkovací automaty pro území 
historického centra  = zvýšení ceny za parková-
ní na 10 Kč za hodinu (původně 5 Kč). Pro zá-
mecké parkoviště zůstává cena 5 Kč za hodinu. 
Nově je nastavena sazba pro autobusy na 10 Kč 
za hodinu a nově je osvobození od úhrady za stá-
ní - pro uživatele vozidel, kteří se zúčastní sva-
tebního obřadu, po dobu jeho konání.

Pro parkovací karty/známky:
• občané s trvalým pobytem v historickém cen-

tru - beze změn (tzv. levná karta)
• nově „levná karta“ pro vlastníky nemovitosti 

v historickém centru 
• pro podnikající osoby se sídlem/provozov-

nou v historickém centru - beze změn (nově 
je upřesněno, že „levnou kartu“ nelze pořídit 
pro zaměstnance takové osoby). 

Ceník s platností od 1. 1. 2015 bude na webu 
města v odkazu Vyhlášky a nařízení.

Odbor dopravy MěÚ

Vloni třikrát vyjeli na 
třebovské silnice s bílou

Moravskotřebovské komunikace vloni doznaly 
na mnoha místech zvýraznění v potřebných do-
pravně důležitých úsecích. Poslední práce ze tří 
loňských cyklů vodorovného dopravního značení 
se prováděly koncem listopadu a týkaly se pře-
devším znovuvyznačení příčné čáry souvislé se 
symbolem «Dej přednost v jízdě» na ulici Tyršo-
vě po obnově povrchu po výkopových pracích. 
Doplněno bylo značení ul. Údolní (vjezd cyklis-
tů do jednosměrné ulice) a vzniklo nové značení 
v lokalitě sídliště Západní na ulicích Jiráskova, 
Školní a Palackého - příčná čára souvislá - sou-
visející s rozšířením zóny Tempo 30 a zavedením 
přednosti zprava. Stranou nezůstala ani běžná 
obnova stávajícího značení. Práce prováděla fir-
ma smluvená Technickými službami města Mo-
ravská Třebová a stály cca 50 tisíc korun.
Na tento rok je dle vedoucího odboru dopravy 
městského úřadu Petra Václavíka jako každoroč-
ně plánována obnova stávajícího značení, co je 
nově plánováno a co si vyžádalo veřejnou dis-
kusi s obyvateli dotčené lokality, je vodorovné 
značení na ulici Jiráskově - vyznačení střídavého 
stání.                       (daz)

Termíny zasedání  
zastupitelstva v roce 2015: 
9. 2., 16. 3., 27. 4., 22. 6., 7. 9., 30. 11.  

vždy od 15:00 hod.

správa sociálního zabezpečení automaticky. Od 
l. ledna 2015 dochází ke zvýšení minimální mzdy, 
která bude činit 9.200 korun, minimální hodinová 
mzda tedy vzroste na 55 korun. Bližší informace 
týkající se výše uvedených změn získáte na strán-
kách Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadech 
práce či na našem odboru.              Ivana Radimecká,

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Vývoj doplatku města na svoz 
odpadu

2012 2013 2014  
předpoklad

2015  
předpoklad*

místní poplatek 4 814,20 4 632,69 4 700,00 4 700,00
příjmy EKO-KOM,… 1 430,75 1 364,51 1 400,00 1 400,00
příjmy Papírová popelnice 70,00 0,00 0,00 0,00
náklady na svoz 6 639,31 6 800,05 6 720,00 6 937,41
Doplatek města v tis. Kč 324,36 802,85 620,00 837,41
* při poplatku 500 Kč
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Zastupitelům město nabízí vzdělávací semináře

Z facebooku koalice i opozice je cesta do zpravodaje 
vždy otevřená. E-mail: zpravodaj@mtrebova.cz

Jak se chovat k odkazu předků v městské aglomeraci

Vzdělávání v nejrůznějších oblastech řízení města 
nabízí novým – i staronovým – zastupitelům vede-
ní města Moravská Třebová. Po ustavující schůzi 
zastupitelstva zohlednilo vedení města možnost 
nabídky podrobné informovanosti o kalkulačních 
procesech stanovování plateb za vodné a stoč-
né a ve spolupráci s vodohospodářskou firmou 
VHOS, a. s., uspořádalo seminář na téma provozo-
vání kanalizace a spotřebitelských plateb. Pozvání 
přijala většina koaličních a polovina opozičních 
zastupielů. V souvislosti s přípravou rozpočtu a ve 
vazbě na připravovaný seminář na téma finanční 

Po jednání prosincového zastupitelstva (ZM) se na 
facebookovém profilu SN Moravská Třebová obje-
vil komentář k některým bodům schůze ZM s pod-
titulem „Co ve zpravodaji nenajdete“. Uskupení tím 
říká, že Moravskotřebovský zpravodaj (MTZ) ne-
přináší určité typy informací, které se k zasedáním 
ZM vztahují, a tuto jeho poznámku je třeba uvést 
na pravou míru: z jednání ZM jsou v MTZ zveřej-
ňovány informace o důležitých aktivitách v chodu 
města ve formě tiskových, resp. redakčních zpráv, 
často pak komentované informace k projektům, 
o nichž zastupitelé jednají, jednali, či jednat budou. 
Vzhledem k omezenému prostoru vydání nelze do 
zpravodaje dostat vše, co by si tam všichni čtenáři, 
či opoziční zastupitelé přáli nacházet. To se vzta-
huje i na jednání zastupitelstva, jehož průběh je 
také z tohoto důvodu možno sledovat ze zvukového 
záznamu on-line na webu města (viz str. 1). Avšak 
publikování stanovisek opozičních stran k práci ve-
dení města a k průběhu schůzí zastupitelstva, kon-
krétně k problematice zadávání veřejných zakázek, 
k řízení projektů, či obecně ke správě veřejných fi-

Pořízení nového regulačního plánu Městské pa-
mátkové rezervace Moravská Třebová schváli-
li koncem roku 2014 třebovští zastupitelé, a jako 
určeného zastupitele pro pořízení plánu stanovili 
místostarostu a předsedu Výboru ZM pro strategic-
ký rozvoj Václava Mačáta.
Regulační plán městské památkové rezervace (dále 
MěPR) představuje dohodu obce, občanů a státu 
o respektování způsobu využití a uspořádání území 
a vytváření předpokladů pro jeho využívání. Zastu-
pitelstvo obce v samostatné působnosti rozhoduje 
o pořízení regulačního plánu z vlastního nebo ji-
ného podnětu, schvaluje zadání regulačního plánu, 
pokud zadání není součástí příslušného územního 
plánu, a vydává regulační plán na území obce. Ná-

řízení obce hodlá město pro zastupitele realizovat 
další pracovní seminář. Na základě dotazů stran 
koncesního řízení na provozování městské kanali-
zace od roku 2015 na prosincovém zastupitelstvu 
odbor rozvoje města organizuje lednový seminář 
s touto tématikou. Na ten se už koncem roku hlási-
la desítka zastupitelů. Zároveň jsou zastupitelé pří-
ležitostně upozorňováni na zdroje, z nichž mohou 
pro svou budoucí práci čerpat podnětné a důleži-
té informace, jako například čerstvě aktualizova-
ná Příručka pro člena zastupitelstva obce vydaná 
v garanci Svazu měst a obcí ČR.                     (daz)

nancí jako celku není pro nikoho omezeno ani na 
prostor v regionálním tisku, ani na kanály sociál-
ních sítí.
Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 
2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územ-
ního samosprávného celku povinen poskytovat ob-
jektivní a vyvážené informace o územním samo-
správném celku a poskytnout přiměřený prostor 
pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů 
zastupitelstva územního samosprávného celku, tý-
kající se tohoto územního samosprávného celku“.  
Tato možnost nebyla v Moravskotřebovském zpra-
vodaji nikdy potlačena, ode dne účinnosti novely je 
však rozhodnutím redakční rady stranám zastoupe-
ným v zastupitelstvu města přímo vyhrazena plocha 
strany 4. 
Počínaje lednem 2015 dozná proto struktura vy-
dání MTZ několika zásadních změn:
1) Vzhledem k aktivní publikační činnosti zejmé-
na opozičních zastupitelů bude pro příspěvky stran 
zastoupených v ZM Moravská Třebová vyhrazena 
strana 4 v plné ploše.
2) Aby se informace o rozhodování o důležitých ak-
tuálních otázkách chodu města dostaly i k občanům 
bez přístupu na internet, budou do vydání MTZ za-
řazena usnesení zastupitelstva města a usnesení rady 
města – vždy na straně 14.
3) V souvislosti s bodem 2 dochází k redukci stran 
sportovních info. Maximem dvou stran sportu se 
MTZ vrací k původnímu modelu sportovního zpra-
vodajství. Veškeré mimoredakční informace o čin-
nosti sportovních klubů, spolků, sdružení apod. pro-
to počínaje uzávěrkou únorového čísla (15. ledna 
2015) předávejte ke zpracování kmenovému spor-
tovnímu redaktorovi Františku Matouškovi. Kon-
takt: f.matousek@tiscali.cz. 
4) Začátkem roku 2015 bude v platnosti novelizo-
vaný vnitřní předpis pro vydávání Moravskotře-
bovského zpravodaje. Mimo jiné změny bude upra-
vovat inzerci sportovních aktivit provozovaných 
jako podnikatelská činnost soukromými osobami. 
Celé znění VP MTZ na www.moravskatrebova.cz, 
odkaz Zpravodaj.                      Dagmar Zouharová, 

šéfredaktorka MTZ

vrhové období stávajícího regulačního plánu MěPR 
Moravská Třebová, jehož autorem byl Ing. arch. 
Tadeáš Matoušek, je platný do konce roku 2015. 
Po schválení pořízení regulačního plánu MěPR 
zastupitelstvem města bude vybrán zhotovitel 
regulačního plánu, úřad územního plánování ve 
spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje ná-
vrh zadání, který po vyvěšení oznámení na úřed-

ní desce rozešle dotčeným orgánům k projedná-
ní. Celý proces pořízení regulačního plánu MěPR 
dle zákona končí jeho schválením v zastupitel-
stvu města, vyvěšením opatření obecné povahy 
na úřední desce a následně vyhotovením čisto-
pisu. Proces pořízení regulačního plánu zajišťu-
je jako pořizovatel úřad územního plánování ve 
spolupráci s určeným zastupitelem.                (zr)

Poděkování městu 
Moravská Třebová

Sbor dobrovolných hasičů Suši-
ce děkuje městu Moravská Tře-
bová za poskytnutou dotaci na 
činnost mládeže a pořádání akcí 
pro děti a provozování hasič-
ského sportu. Díky poskytnuté-
mu příspěvku jsme zakoupili nové 
přilby, stany a jiné prostředky potřebné ke spor-
tovní činnosti. Dále byly tyto prostředky využity 
k pronájmu tělocvičny a bazénu, kde se děti při-
pravují na celoroční účast na soutěžích v požárním 
sportu. Podpory města si velmi vážíme a věříme, 
že i v dalších letech nás město bude podporovat. 
Za finanční podporu děkují hasiči všech věkových 
kategorií ze Sboru dobrovolných hasičů Sušice. 
Všem přejeme do nového roku hodně zdraví, dob-
rých pracovních i sportovních výsledků. SDH Sušice 

Z tiskových zpráv:

Zapíšeme návštěvy
Pamětní knihu, do níž by se zapisovala přijetí vý-
znamných oficiálních hostů na moravskotřebovské 
radnici hodlá založit vedení města. V jiných mís-
tech praktikovaný zvyk si renesanční perla ČR, jak 
bývá Moravská Třebová označována, jistě zaslouží. 
V moderní polistopadové historii navštívili město 
poslední dva po sobě jdoucí prezidenti, v minulém 
století se bohužel neuskutečnila avízovaná návště-
va zakladatele Československé republiky Tomáše 
Masaryka, avšak mezi hosty přijímanými předsta-
viteli města nemusí být výhradně politici. Pozornost 
a svůj vlastní zápis v pamětní knize si zaslouží  lidé 
úspěšní v jakýchkoliv oborech, ať už s městem pří-
mo spjatí, nebo jeho návštěvníci. Škoda, že už se 
s největší pravděpodobností nenaskytne možnost 
přivítat na radnici skutečně veliké státníky jako byli 
Vladislav Jagelonský, Jiří z Poděbrad či Marie Te-
rezie, které měla Moravská Třebová čest uvítat ve 
svých hradbách před dávnými časy.                     (daz)

Třebová zaplatí za stočné 
stejně, za vodné trochu víc
Cenu stočného na rok 2015 ve výši 40,34 Kč/m3 
bez DPH schválilo na svém prosincovém za-
sedání zastupitelstvo města Moravská Třebo-
vá. Zůstane stejná jako v roce 2014. Společná 
schůzka Dobrovolného svazku obcí Skupino-
vý vodovod Moravskotřebovska na konci roku 
schválila i cenu vodného. Podle návrhu ředitel-
ky svazku došlo k navýšení ceny o 2,00 Kč bez 
DPH, což činí 34,87 Kč/m3 bez DPH, s DPH je 
cena 40,10 Kč/m3. Důvodem navýšení ceny je 
zajištění dodržení zákona v oblasti financování 
plánu obnovy a rozvoje vodovodu.                  (zr)

 Zdravé 
město 
děkuje

Děkujeme za spolupráci na projektu 
Zdravé město Moravská Třebová všem, 
kteří se v roce 2014 jakýmkoliv způso-
bem zapojili, a těšíme se na spolupráci 
také v letošním roce.

Pavel Brettschneider, 
politik Zdravého města

Ludmila Lišková, 
koordinátorka Zdravého města 
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen posky-
tovat 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 vyhra-
zena strana 4 (více viz strana 3).

v současné chvíli, kdy již zahajujeme nový rok 
2015, si dovoluji trochu se pozastavit a zavzpo-
mínat na rok předešlý. Pro naše hnutí ANO 2011 
byl již od začátku velmi náročný a naše úsilí o vy-
budování silné základny bylo odměněno účastí 
v podzimních volbách do zastupitelstva. Prostřed-
nictvím hlasování jste nám přidělili tři mandáty 
v obecním zastupitelstvu. Tímto Vám děkujeme 
za projevenou důvěru, které si velmi vážíme. 
V následujícím roce jsme připraveni usilovně pra-

Vážení spoluobčané města Moravská Třebová,
covat, přičemž naší prioritou je především hájit 
Vaše zájmy. Zajímá Vás, co na letošní rok plánuje-
me a kde se s námi můžete osobně setkat? Jedná se 
především o společenské a rekreační akce. Možná 
si někteří z Vás vzpomínají na podzimní drakiádu, 
která se velmi vydařila, a proto plánujeme v úno-
ru uspořádat soutěž o nejzdařilejšího sněhuláka. 
Hned vzápětí se můžete těšit na 20. březen, kdy 
se bude konat 1. ročník plesu hnutí ANO 2011 
v sále Na Písku. Na jaro pro Vás připravujeme 

menší akce, které jsou zatím v jednání, avšak léto 
s námi můžete opět zakončit tradiční akcí Loučení 
s prázdninami v Sušicích. O všech plánovaných 
akcích Vás budeme informovat na facebooku 
a našich webových stránkách www.moravskatre-
bova.anobudelip.cz, kde naleznete v případě jaké-
hokoliv dotazu kontakty na členy hnutí.
Chtěl bych Vám všem popřát v letošním roce 
hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

Za hnutí ANO 2011 Miroslav Jurenka

vstupné 90 Kč    

předtančení

 

LXVII. LIDOVÝ PLES 
 sobota    31 .  LEDNA    2015 

DŮM ARMÁDY   „NA PÍSKU“
Začátek ve 20:00 

hudba DOMINO  –  Miloš Beyer

 

         

 
 

 

 

 
 
 

Předprodej vstupenek od 14. ledna 
v Turistickém informačním centru, 
nám. T. G. Masaryka 33

Základní  škola  a  Mateřská  škola  Linhartice  

pořádá  

DEN  
OTEVŘENÝCH  

DVEŘÍ  
  

14.  1.  2015  
od  8:00  do  16:00  hodin  

zveme  vás  k  návštěvě  obou  
škol:  základní  i  mateřské  

 
Základní škola a Mateřská škola Linhartice 

pořádá 

       
ZÁPIS 

 
do prvního ročníku  

základní školy 

Zveme děti i jejich rodiče – zápis se koná 
v Linharticích v budově základní školy dne 
 

29. ledna 2015 v 15:30 h 
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Mgr. Jana Richterová, ředitelka školy 

 
ZŠ A MŠ STARÉ MĚSTO A HASIČI STARÉ MĚSTO POŘÁDAJÍ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÝ 
PLES 

V PÁTEK 30. 1. 2015 VE 20:00 HODIN V SOKOLOVNĚ VE STARÉM MĚSTĚ 
 

K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA NOA OLOMOUC 
 

BOHATÁ TOMBOLA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 
Předprodej vstupenek u Martiny Kuncové, tel. 739 420 728, od 12. 1. 2015 po 18. hod. 

 vstupenka 40 Kč + místenka 40 Kč 
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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

trestného činu byla na místo přivolána hlídka Poli-
cie ČR, jíž byly předány veškeré poznatky s oso-
bou pachatele, která se případem dále zaobírá.

Krádež nafty 
„Děkuji za příkladný zásah strážníků městské po-
licie, kteří ráno 29. 11. 2014 zamezili před firmou 
REHAU krádeži PHM z jednoho z našich vozů. 
Byla tak zachráněna nafta za dvanáct a půl tisíce 
korun.“            Josef  Haas
Při kontrole nákladních vozidel odstavených na 
okraji města si všimli strážníci městské policie 
u jednoho z kamiónů, odstavených na komunika-
ci u firmy REHAU, znečištěné vozovky a podiv-
ně ušlapané trávy v okolí vozidla. Provedli proto 
detailní kontrolu místa, při které zjistili, že z pali-
vové nádrže vozidla je odstraněno víko a z hrdla 
nádrže vedena hadice do kanystru, který stál hned 
za zadním kolem tahače. Nedaleko od tohoto mís-
ta nalezla hlídka MP množství plastových kanyst-
rů, ve kterých bylo přichystáno k odvozu několik 
set litrů nafty. Z důvodu podezření na spáchání 
trestného činu byli na místo hlídkou MP přivoláni 
kolegové z Obvodního oddělení Policie ČR, kteří 
si případ převzali k dalšímu šetření. 

Karel Bláha, velitel městské policie

Vynikající spolupráce
Opět se ukázalo, že nadstandardní spolupráce 
obou policejních složek, která v Moravské Tře-
bové bezesporu je, přináší své ovoce. Dne 12. 12. 
před třináctou hodinou přijala hlídka MP oznáme-
ní o mužích nabízejících hodinky v centru měs-
ta. Po vzájemné dohodě obou hlídek byl hlídkou 
PČR zadržen v centru města v Bránské ulici první 
z mužů. Operátor kamerového systému mezi tím 
naváděl hlídku MP na ulici Cihlářovu, kde mapo-
val pohyb a konání dalšího z povedené dvojice, 
kterého v zápětí zadržela hlídka MP. Oba muži slo-
venské národnosti byli převezeni na Obvodní od-
dělení Policie ČR. Jeden z povedené dvojice „pro-
dejců“ však nebyl schopen hodnověrně prokázat 
svoji totožnost, proto byl následně předán službě 
Cizinecké policie. Druhý, který zřejmě naznal, že 
by bylo vhodné mít v cizí zemi alespoň občanský 
průkaz, si tak značně ulehčil, ale i tak jej neminula 
bloková pokuta za porušení Nařízení Rady města 
Moravská Třebová, které v našem městě upravuje 
možnosti prodeje zboží a nabídku služeb. 

Rušili noční klid 
Při noční kontrolní pochůzkové činnosti hlídky 
městské policie v nočních hodinách dne 13. 12. 
po 23 hod. v lokalitě bývalého sídliště Západní, 
uslyšeli strážníci nedaleko místa, kde se právě 
nacházeli, rány bouchajících petard. V tu chví-
li se hlídce dovolal nedaleko žijící občan, který 
dopomohl hlídce lokalizovat toto místo. Stráž-
níci nakonec za pomoci služebního vozidla za-
čali pronásledovat dva výtržníky, kteří se dali 
před hlídkou na útěk. Zadržet se je podařilo až 
v ulici Bezručově, kde se jeden z vydařené dvo-
jice neváhal skrýt před policisty až pod zapar-
kované vozidlo. Odhalit jeho úkryt však nebylo 
příliš složité. Dotyčný si evidentně potrpěl na 
výstřední ozdoby a řetěz, který slouží jako vý-

zdoba vánočního stromku. Ve chvíli příjezdu 
hlídky svojí schopností odrážet světelné paprsky 
okamžitě prozradil skrýš. Druhý z „pyrotechni-
ků“ byl nalezen jen kousek od svého kamará-
da. Jeden z přítomných, téměř se slzami v očích, 
se slovy: „Nechci s tím již mít nic společného,“ 
se vzdal dobrovolně zbývající munice, kterou 
odevzdal policistům. Byť mohlo být pohlíženo 
k tomuto počinu jakožto k polehčující okolnosti, 
nebylo to dotyčným nic platné. Oba byli za svůj 
čin odměněni ve zkráceném řízení o přestupku 
udělením blokové pokuty v horní hranici sazby, 
v jednom případě s přihlédnutím k věku pachate-
le, který ještě nedosahoval hranice 18 let. 

Kamerový systém opět v akci 
Mít neustálý dohled nad městem se rozhodně vy-
plácí. V sobotu před druhou hodinou ranní se ne-
zdávalo obsluze kamerového systému chování jed-
noho z party mladíků procházející ulici 9. května. 
Mladík byl spatřen v podřepu u sloupu veřejného 
osvětlení. Nebylo však zřejmé, co se na tomto mís-
tě děje, proto byl jeho pohyb nadále monitorován. 
Až na křižovatce s ulicí Komenského se podařilo 
zjistit, že si muž chystá šablonu. Z kapsy vytáhnul 
barvu ve spreji a za pomoci šablony začal stříkat 
nápis na bílou čáru přechodu pro chodce. V tu chví-
li však již zalarmovaní strážníci přijeli na samotné 
místo, kde právě onen mladý „umělec“ dotvářel 
své dílo. V obličejích všech na místě přítomných 
byl zřejmý údiv ve tvářích, se kterým na místo po-
zdravu vítali hlídku městské policie. Úsudek, proč 
se výstřední „umělec“ snažil pracně skrývat před 
představiteli zákona šablonu s jejíž pomocí chtěl 
snad zkrášlit naše město, nechám na Vás. Jedna 
z úvah, kterou nabízím je samotný nápis, který se 
objevil na sloupu veřejného osvětlení, chodníku 
a přechodu pro chodce, charakterizující název ka-
pely ŇUŇU. S ohledem na podezření ze spáchání 

Do Brna zase 
jede autobus

Znovuobnovení dálkového autobusové-
ho spoje Žamberk-Brno v trase přes Mo-
ravskou Třebovou, Dl. Loučku, Křenov, 
Březinu, Slatinu a Letovice se podařilo 
s vedením ČSAD Ústí n. O. vyjednat 
starostovi Moravské Třebové Miloši 
Izákovi.
„S náměstkem hejtmana Duškem a poté 
i s ředitelem ČSAD Ústí nad Orlicí Rad-
kem Kuběnkou jsme dospěli k výsled-
ku, kterým je opětovné zavedení spoje 
720307 ve stejných časech, prozatím na 
náklady ČSAD Ústí nad Orlicí,“ uve-
dl starosta Moravské Třebové. Stalo se 
tak na základě požadavků veřejnosti na 
opětovné zavedení spoje, který byl jako 
komerční spoj ČSAD Ústí n. O. bez ná-
hrady zrušen dnem 31. 8. 2014. Protože 
jiný ranní autobus na Brno z Moravské 
Třebové nejede, studenti, žáci a lidé do-
jíždějící do škol či zaměstnání na této 
trase tak přišli o možnost přímé dopravy 
do Brna. Na nákladech se budou zřejmě 
spolupodílet v částce zatím vyčíslené na 
580.304 Kč za rok obce na zrušené tra-
se (Rychnov, St. Město, M. Třebová, Dl. 
Loučka, Křenov, Březina a Slatina). Po-
dle slov starosty Izáka všechny jmeno-
vané obce projevily zájem na obnovení 
autobusového spoje, i vůli jednat o spo-
lupodílu na provozu.
Autobus bude jezdit v pracovní dny a to 
počínaje platností nového jízdního řádu, 
tedy od 15. 12. 2014 (linka č. 720307), 
za náklady dopravce prozatím do konce 
února 2015.                        (daz)
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Městské kino

Hodinový manžel (ČR)

7. 1. středa, 19:00, komedie, přístupný, 
100 min., vstupné 110 Kč
Filmový debut divadelního režiséra a scénáristy 
Tomáše Svobody.

Raluca (ČR)

12. 1. pondělí, 19:00, erotický thriller, 
80 min., nevhodný pro děti do 15 let, vstupné 
100 Kč
Bývalý polda si některé věci ze své minulosti 
rozhodně nechce připomínat. Ale připomenou 
mu je jiní…
Režie: Zdeněk Viktora, hrají: Jan Dolanský, 
Malvína Pachlová, David Novotný, Helena 
Dvořáková a další

EXODUS: Bohové 
a králové (USA))

14. 1. středa, 19:00, historický/drama, 
142 min., český dabing, nevhodné pro děti 
do 12 let, vstupné 120 Kč
Vzbouřil se proti impériu a změnil svět. 
Režie: Ridley Scott, hrají: Christian Bale, Joel 
Edgerton, Aaron Paul ad.

Burácení (ČR)

19. 1. pondělí, 19:00, road movie, drama, 93 
min., nevhodné pro děti do 12 let, vstupné 110 Kč
Drama založené na pravdivé události, která se 
stala v roce 2004 a která završila sérii příběhů, 
jež autor scénáře sledoval v médiích už řadu let. 
Režie: Adolf  Zika, hrají: Tomáš Hajíček, Vica 
Kerekes, Vladimír Javorský ad.

MY 2 (ČR)

21. 1. středa, 19:00, romantické drama, nevhod-
né pro děti do 12 let, 99 min., vstupné 100 Kč
Milostný příběh ze současného velkoměsta. 
Režie: Slobodanka Radun, v hlavní roli Jana 
Plodková a Ondřej Nosálek, dále hrají: Luděk 
Sobota, Milena Steinmasslová, Adam Mišík, Jiří 
Vyorálek a další.

Paddington (GB/Fr/Can)

24. 1. sobota, 15:00, český dabing, 98 min., 
přístupný, vstupné 110 Kč
Není to obyčejný medvídek, pochází z nejtem-
nějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než 
cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. 
Režie: Paul King, hrají: Hugh Bonneville, Sally 
Hawkins a další.

Noc v muzeu: Tajemství 
hrobky (USA)

26. 1. pondělí, 19:00, český dabing, komedie, 
akční, fantasy, 89 min., přístupný, vstupné 110 Kč
Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější 
Noc v muzeu všech dob. 
Režie: Shawn Levy, hrají: Ben Stiller, Rebel 
Wilson, Robin Williams, Ben Kingsley, Dan 
Stevens a další.

Magické stříbro – 
Hledání kouzelného 
rohu (Norsko)

30. 1. pátek, 15:00, český dabing, 84 min., 
přístupný, vstupné 90 Kč
I skřítkové mohou zažít velká dobrodružství… 
Režie: Arne Lindtner Naess, hrají: Ane Viola 
Andreassen Semb, Joan Tinus Austad Lindgren, 
Toralv Maurstad, Elsa Lystad a další.

Sedmý syn (USA)

30. 1. pátek, 17:00, dobrodružný, fantasy, 
český dabing, přístupný, vstupné nebylo do 
uzávěrky známo
Tváří tvář zlu naplň svůj osud. 
Režie: Sergej Bodrov, hrají: Jeff  Bridges, Ben 
Barnes, Julianne Moore.

Kulturní centrum

Městský bál
16. 1. pátek, 20:00, dvorana muzea Morav-
ská Třebová, vstupné: 150 Kč
K tanci a poslechu hraje skupina EPICENT-
RUM Jevíčko. V úvodu  uvidíte slavnostní před-
tančení v podání taneční skupiny Alegria. Dále 

je pro Vás připraveno občerstvení v podobě rau-
tu a soutěž o ceny.
Předprodej zahajujeme v pondělí 5. 1. 
v 16 hodin 

Pohádka

O kůzlátkách
20. 1. úterý, 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 
vstupné 30 Kč
Známá pohádka O neposlušných kůzlátkách se 
stala základem pro nové zpracování, ve kterém 
nechybí laskavý humor a řada pěkných písniček. 
Pohádka je určena pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ.

Koncert

NEZMAŘI
4. 2. středa, 19:00, dvorana muzea Morav-
ská Třebová, vstupné 80 Kč
Česká hudební skupina, patřící ke stáli-
cím hudební scény v Česku. Jejich stylem 
je folk, trampská píseň a country.
Předprodej zahajujeme v pondělí 5. 1. 2015 
v 16 hodin v budově muzea Moravská 
Třebová

Divadlo

Do ložnice vstupujte 
jednotlivě  
(Ray Cooney/John Chapman)
7. 2. sobota, 19:00, kinosál muzea Moravská 
Třebová, vstupné: 250 Kč
Šéfredaktor a spolumajitel nepříliš prosperující-
ho nakladatelství Philip Markham se svou ženou 
Joanou původně plánovali strávit večer mimo 
domov. Byt proto hodlá k jednomu ze svých čet-
ných mimomanželských záletů využít Philipův 

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 5. 1. 2015 v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 5. 1. 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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 – Dj Maty3.1.

 – Dj Maty
Jägermeister Jägerbull

23.1.

R  – Dj Maty
Bushmills & Cola

31.1.

F
Fernet Z Zipper Zoomer

24.1.

17.1.

AMUNDSEN PARTY
Vodka Amundsen ochucená

30.1.

16.1.

F9.1.
 

Gambrinus Excelent

F
Frisco Night

10.1.

obchodní společník Henry Lodge. Netuší ale, že 
za stejným cílem k Markanovým směřuje ještě 
spousta dalších osob s podobnými úmysly. Kolo-
toč zmatků a trapasů může začít. 
Režie: Antonín Procházka, hrají: Mahulena Bo-
čanová/Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, Pa-
vel Nečas/Martin Zounar, Monika Absolonová/
Adéla Gondíková, Jana Birgusová/Sandra Čer-
nodrinská, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček/Martin 
Sobotka, Ivana Andrlová/Olga Želenská a další
Předprodej zahajujeme v pondělí 5. 1. v 16 hod. 
v budově muzea Moravská Třebová

Gottland
9. 2. pondělí, 18:00, dvorana muzea Morav-
ská Třebová, Svitavská 18, vstupné 80 Kč
Vodopád informací a souvislostí o Česku v 20. 
století, o kterých jste možná ani netušili.
Představení s Lukášem Hejlíkem v hlavní roli.
Předprodej zahajujeme v pondělí 5. 1. v 16 hod. 
v budově muzea Moravská Třebová. 
Pořádají Kulturní služby města ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic 
Moravská Třebová.

 

Základní škola na Kostelním náměstí zve předškoláky a jejich rodiče na  

zápis do první třídy ve čtvrtek 29. 1. 2015 od 14:00 do 17:00 hod. 
  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 mnoho společných akcí pro žáky a 

jejich rodiče – školní akademii, 
S čerty nejsou žerty, sportovně 
přírodovědný pobyt na Srnčí, 
adventní zájezd ... 

 mnoho projektů - Mezi pražci 
mladějovské úzkokolejky, inkluze, 
výměnný pobyt v Lipsku, Ovoce 
do škol, Školní mléko, Od MŠ po 
ZŠ, environmentální projekty,  
putování se skřítky Podzimníčky... 

 plavání pro žáky 3. a 4. třídy, 
lyžařský výcvikový kurz pro žáky 
4. a 5. třídy, výuku bruslení 
 

  

 hezké vztahy mezi žáky a 
učiteli, vstřícnost mezi učiteli 
a rodiči 

 okamžité a úspěšné řešení 
negativních jevů mezi dětmi  

 pochopení, ohledy a 
individuální péči v případě 
dětí jakkoliv handicapovaných  

 rozvoj nadání žáků 
prostřednictvím volitelných 
předmětů, soutěží 

 nadstandardně vybavenou 
školu pomůckami do výuky 

 zájmové kroužky – 
keramický, sportovní, ruského 
jazyka, logopedický 
 

 
  

 
 od 6:00 do 16:00 hodin 
 tvůrčí aktivity v rámci 

družiny 
 kroužky ve školní družině 
 projekty –Vánoce, 

Velikonoce, učíme se vařit... 
 možnost psaní úkolů v 

družině 
  

 rodinný typ školy s příjemným 
prostředím a méně početnými 
třídami 

 zaměření školy na informatiku, 
anglický jazyk a přírodovědné 
předměty 

 vysoce kvalifikovaná výuka 
 nadstandardní využívání  

techniky - interaktivní tabule, 
školní počítače, netbooky a 
notebooky při výuce již od I. 
třídy 
 
 

  

Š
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Chcete-li se něco více dozvědět o škole, její práci, úspěších, stylu výuky, můžete 
nás navštívit kdykoliv osobně nebo využít naše webové stránky www.3zsmt.cz.  

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.

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického
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Naši gymnazisté míří „do republiky“

Mikulášské turnaje

Žáci Gymnázia v Moravské Třebové byli vždy 
vzděláváni v duchu kalokaghatie (tj. antický řecký 
ideál harmonického souladu a vyváženosti těles-
né i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti) 
i v duchu Coubertinovy (zakladatel novodobých 
olympijských her) filozofie. Děti i mládež na škole 
jsou vedeni k pravidelnému cvičení nejenom v ho-
dinách tělesné výchovy, ale také ve volitelných, 
sportovně zaměřených předmětech a volnočasových 

O víkendu 6. a 7. 12. 2014 se v nafukovací hale 
v Moravské Třebové uskutečnily dva mikuláš-
ské turnaje: v sobotu pro děti v kategorii mini-
tenis (děti, které v roce 2015 dovrší maximál-
ně věku 7 let), v neděli pro kategorii babytenis 
(8-9 let). Zhruba pro polovinu zúčastněných dětí 
to byla první turnajová zkušenost, s níž se ale 
malí tenisté a tenistky poprali s obrovskou chu-
tí. A protože na nás nezapomněl ani Mikuláš, 

všechny děti si odnesly nejenom diplom, ale také 
malou nadílku. V obou turnajích byly nejdříve 
sehrány zápasy ve skupinách systémem každý 
s každým, poté se utkaly děti dle pořadí ve sku-
pinách v zápasech o konečné pořadí. Celkovou 
vítězkou v kategorii minitenis se stala Valinka 
Keprtová a kategorii babytenis ovládl zkušený 
Tobiáš Kligl. Všem dětem blahopřejeme a děku-
jeme za účast.    Iva Kodešová, trenérka mládeže

Posluchači vojenské střední školy se dotazovali senátora na vše, co je zajímá

Dne 26. listopadu 2014 měli žáci prvních roč-
níků příležitost vyslechnout přednášku senátora 
Radko Martínka. Přednáše-
jící v sobě nezapřel původ 
pedagoga a zaujal svým pro-
jevem žáky nejen po celou 
vyučovací hodinu, ale dokon-
ce ani zvuk školního zvonku 
oznamující vždy očekávanou 
přestávku nevmísil mezi po-
sluchače neklid a nadále mu 
pozorně naslouchali. Před-
mětem přednášky bylo pro-
pojení ekonomie, politiky 
a historie. Žáci se seznámili 
s běžným životem poslance 
parlamentu, senátora či mi-
nistra, neboť Radko Martí-
nek má bohaté zkušenosti ze 
všech těchto funkcí. Přednáš-
ka se dále ubírala přes mezi-
národní politickou scénu až 
k problémům, které trápí vět-

Každým rokem se žáci z VIII. a IX. tříd naší 
školy účastní soutěže PC_ák, kterou organi-
zuje SPŠE a VOŠ v Pardubicích. Žáci letos 
tvořili na téma Velká pardubická grafický ná-
vrh, prezentace a www stránky. V tomto roce 
mezi 52 soutěžícími žáky v kategorii grafický 
návrh získala Tereza Fabianová (IX. A třída) 
vynikající 2. místo a Václav Dopita (IX. A tří-

Beseda žáků 1. ročníků se senátorem Radko Martínkem

Počítačový úspěch školy na Kostelním náměstí

šinu obyvatelstva naší republiky, jako jsou na-
příklad problematika sociálních jistot, nezaměst-

da) 3. místo. V další kategorii nás zastupovali 
Tomáš Moravec a Veronika Štarhová, žáci IX. 
A třídy. I když se neumístili mezi prvními tře-
mi, patří jim velké poděkování za reprezentaci 
školy. 
Robotika/Kybernetika 
Letos poprvé se žáci z VIII. třídy Jan Pavlík 
a Oto Chladil zúčastnili nové soutěže http://

nanost, vzdělání a další. Obšírněji se diskutovalo 
hlavně o současném stavu dění na Ukrajině nebo 

o názorové rozpolcenosti spo-
lečnosti. V závěru přišla řada 
na otázky samotných žáků, 
kdy senátor Martínek čelil 
i takovým dotazům, zdali je 
přesvědčen, že jsou úměrné 
platy a benefity, které poslan-
ci a senátoři pobírají. Jako 
správný politik, vybaven ver-
bální dokonalostí, ustál veš-
keré dotazy a mnohým osvět-
lil mnohdy zastřený pohled na 
danou věc. Podle pozitivních 
reakcí žáků se beseda vydaři-
la a byla obrovským přínosem 
pro výuku základů ekonomie. 
Radko Martínek byl v závěru 
odměněný potleskem žáků 
a škola mu tímto děkuje za 
jeho přízeň i vzácnou návště-
vu.      Text a foto Jan Rejchrt

Kukátko
Dne 26. 11. 2014 v 9 hodin ráno byl v muzeu od-
startován 9. ročník krajské divadelní přehlídky 
žáků speciálních základních škol a základních 
škol praktických Pardubického kraje s názvem 
Kukátko. Každoročně je soutěž pořádaná Speciál-
ní základní školou, mateřskou školou a praktickou 
školou Moravská Třebová ve spolupráci s Kultur-
ními službami města. Své umění nám předvedly 
děti z celkem sedmi škol. Svými představeními 
pak vykouzlily úsměv a vehnaly slzy dojetí na 
nejedné tváři. Děti, které sledovaly představení 
svých kamarádů z hlediště, přiměla vystoupe-
ní doslova až k tanci. Na závěr přehlídky všich-
ni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků, které 
udělalo ohromnou radost bezmála stovce účinku-
jících žáků, a to tím, že výkony dětí byly odměně-
ny sladkými dorty a diplomy. Celou akci finančně 
podpořil Pardubický kraj a město Moravská Tře-
bová. Myslím, že celé toto středeční dopoledne 
mohu označit za vskutku zdařilé a nezbývá než 
dodat, že se už v tuto chvíli těším na další ročník.  
Timea Tempírová Kotrlá, speciální základní škola

Super advent
„To bylo super, co?“ S těmito slovy jsme 
opouštěli ve 20 hodin školní bazén. Ve-
černí plavání bylo jedním z našich přá-
ní, které nám paní učitelka před Vánoci 
splnila. Každý rok si vyrábíme adventní 
kalendář, kde máme denně schovaný pa-
mlsek a nějaké „nehmotné“ překvapení. 
A tak se třeba dozvíme, že druhý den 
jdeme do kina, že si zahrajeme vybíje-
nou, stopovanou nebo že už do Vánoc 
nedostaneme žádný domácí úkol. Když 
k tomu připočítáme atmosféru Dne ote-
vřených dveří, kdy po celé škole vonělo 
cukroví, zněly vánoční písničky a malí 
školáčci tahali maminky od jarmarečních 
stolů do svých tříd, aby jim ukázali, jak to 
„chodí“ právě u nich, není divu, že je pro 
nás advent časem, kdy se do školy nejvíc 
těšíme.                 Žáci 5. A, ZŠ Palackého

aktivitách – kroužcích. Však také na škole studují, 
a to zpravidla s výborným prospěchem, úspěšné 
mladé sportovní osobnosti, které se prosazují v růz-
ných odvětvích (např. cyklistika, atletika, lyžování, 
sportovní střelba apod.) v národním i mezinárodním 
měřítku. Další desítky žáků a žákyň se účastní škol-
ních soutěží, z nichž je celá řada pořádána právě naší 
školou. V období září - prosinec 2014 jich zvládli na 
tři desítky! A úspěchy? Největší senzací je vítězství 
družstva dívek v krajském kole v basketbalu katego-
rie VI. B a jejich postup do kvalifikace na republiko-
vé finále. Dalšími významnými výsledky je účast V. 
Mačáta v republikovém finále OVOV, kde soutěžily 
i týmy ze Slovenska, nebo postup žáků do krajské-
ho kola ve školní futsalové lize, které se uskuteční 
v lednu, a tudíž i zde je další možnost postupu do 
kvalifikace. A desítky dalších cenných umístění na 
okresní úrovni. Prostě žáci moravskotřebovského 
gymnázia dokazují, že jsou všestrannými bytostmi, 
které soustavně pracují na vyváženosti své duševní 
a tělesné kondice, což v současné době začíná být 
jevem spíše výjimečným.                       Vyučující TV

www.3zsmt.cz/pages/img/2015/dopita_vac-
lav_191.pngS-robot, v níž bylo jejich úkolem 
sestrojit a naprogramovat robotické vozítko 
v LEGO stavebnici Mindstorms. Děkujeme 
i jim, že tuto novou soutěž zvládli velmi dob-
ře. Děkuji i učitelce Simoně Žvátorové za pří-
pravu žáků na tuto soutěž. 

Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy



strana 9 / leden 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 ÁKnihovna

Třetí rok „doma“ a v nové sestavě
Už tomu jsou tři roky, co máme možnost žít 
v bytečku na náměstí v Moravské Třebové. Se-
stava naší rodinky se pozměnila. Do samostatné-
ho života vykročila Markéta (19). Od 1. 9. 2014 
s námi bydlí David (16) a Nikola 
(17). Nyní tu bydlíme čtyři. Dva 
z nás jsou už „dospěláci“, všichni 
studujeme. Obyvatelé domu z nás 
zpočátku byli trochu rozpačití. 
Nejistota pramenila z obavy, jací 
budou vlastně noví nájemníci? Proč se stěhují 
do našeho domu, když mají vilku na předměs-
tí? Tímto bychom jim chtěli poděkovat za je-
jich vlídné přijetí, díky kterému se tu cítíme víc 
jako doma. Bydlí se nám tu hezky! Byteček nás 
připravuje na budoucnost. Abychom se nebáli 
samostatného života, byli na něj připraveni co 
nejlépe, věřili si. Nakupujeme, vaříme, pečeme, 
hospodaříme s penězi, vyřizujeme si záležitos-
ti v bankách, na úřadech, ve školách, pečujeme 
o domácnost, uklízíme. Samostatné bydlení hra-
je v přípravě na reálný život po opuštění dětské-
ho domova nezastupitelnou roli. Jak říká David: 

„Je to prostě stejný jak doma!“Aby rodinka byla 
kompletní a abychom měli „jištěná záda“, když 
něco nejde, jsou tu naše tety. Provázejí, radí, učí, 
pomáhají, dohlížejí, abychom to dělali dobře.

Srdečné poděkování patří všem 
podporovatelům Samostatného 
bydlení, především Nadaci Te-
rezy Maxové dětem, která již 
třetím rokem formou nadačních 
příspěvků hradí nájemné za Sa-

mostatné bydlení. Děkujeme městu Moravská 
Třebová, Technickým službám města Mo-
ravská Třebová za pronájem a rekonstrukční 
úpravy v bytě, deregulaci nájemného a celkově 
dobrou spolupráci, zřizovateli Krajskému úřa-
du Pardubického kraje, firmě OR-CZ za bez-
platné poskytování internetového připojení, 
panu Stupkovi za darování kuchyňských potřeb 
a všem, kteří sympatizují s realizovaným zámě-
rem Samostatné bydlení Dětského domova Mo-
ravská Třebová. Ať je nám všem v novém roce 
prostě dobře.                Děti a pracovníci 

Dětského domova Moravská Třebová

Novinky 
z „Křižovatky“

Adventní čas v naší škole prožívají vel-
mi silně především menší děti. Hned na 
začátku prosince přišli mezi nás Miku-
láš, anděl i několik čertů. To byl ten pra-
vý čas zamyslet se nad svým chováním 
či vztahem ke spolužákům. Padly mnohé 
závazky, které si budou nejen třídní učite-
lé ještě dlouho pamatovat. Nejmenší děti 
z přípravné třídy si celý podzim s paní 
učitelkou připravovaly pásmo písniček, 
básniček, her a cvičeníček. S tímto pro-
gramem velmi potěšily staroušky v obou 
odděleních v domově pro seniory. Spo-
lečně s nimi vystoupili i žáci z pěveckého 
kroužku. Velké odpoledne pro nejmenší 
přípravkáře nastalo na besídce pro rodi-
če, která se konala 9. prosince. Zde mohly 
děti svým rodičům a přátelům ukázat, co 
všechno se již ve škole naučily. Za svo-
ji snahu sklidily děti velké ovace. Další 
z předvánočních akcí byl Den otevřených 
dveří. Při něm nás navštívily děti z ma-
teřské školy, které si zaskotačily v tělo-
cvičně. Odpoledne se uskutečnil vánoční 
jarmark, kde děti mohly prodat i nakou-
pit hračky a výrobky. Pro žáky 5. a 6. 
třídy připravily paní učitelky výlet do 
brněnského planetária. Vyučující tělesné 
výchovy zapojili žáky 2. stupně do vá-
nočních sportovních soutěží ve florbalu 
a badmintonu. Sportováním žáci ukončili 
kalendářní rok.                        Eva Izáková

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Zprávy z knihovny – leden 2015
Pracovnice městské knihovny přejí po celý rok 
2015 všem čtenářům a návštěvníkům pevné 
zdraví a mnoho příjemných chvil s knihou.
Přednáška - Fytoterapie aneb léčivá síla rostlin 
Máte zdravotní potíže, trápí Vás nepříjemné ne-
duhy? Jak pomoci sám sobě za použití léčivých 
bylin prozradí fytoterapeut Vlastimil Komoň 
(můžete ho znát z obchodu U Šafránu v Morav-
ské Třebové nebo Harmonie v Jevíčku). Před-
náška se uskuteční v prostorách městské knihov-
ny ve středu 14. ledna od 17:30 hod.
5.-31. 1. 2015
Výstava maleb Věry Nápravníkové z ama-
zonské džungle z Peru. Zveme Vás na vernisáž, 
která se uskuteční 5. 1. v 15:00 hod. V průbě-
hu vernisáže se bude podávat osvěžující nápoj 
z ječmene Refresco de cebade. Výstava bude 
přístupná v provozní době: po-čt: 9:00-17:00 
hod. 
Mě zajímají... přírodní vědy
Kategorie číslo 5 nabízí klíčové knihy pro náš 
život a myšlení, například od Václava Cílka, 
Václava Klause ml., Milana Hejného, Stephena 
Hawkinga.
Mezinárodní den památky obětí holocaustu
27. leden je zapsán v kalendáři jako Mezinárodní 
den památky obětí holocaustu. Při této příleži-
tosti jsme pro Vás připravili půjčovní výstavku. 
K půjčení bude např. nová kniha J. Picoulta Vy-
pravěčka.
Ceník služeb v roce 2015
1. Roční registrační poplatky
dospělí   120 Kč
důchodci, studenti, učni   90 Kč
děti do 14 let včetně    50 Kč
držitelé ZTP/P  zdarma
sponzorský registrační poplatek (Podpořte nás dle 
vlastního uvážení, např. 200 Kč. Děkujeme!). Po-
drobnější informace na stránkách www.mktm.cz
1. 1.-21. 3. 2015 Sběr vlny
Pokud máte doma nepotřebnou vlnu, přineste ji 

do knihovny. Materiál bude předán do Sociál-
ních služeb města Moravská Třebová, který se 
dále využije pro tkaní koberců. Děkujeme.
Čtení na pokračování
Středa 7., 14., 21. 1. – čteme ve 14:00 hod. kli-
entům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří 
mají zájem předčítat nahlas. Bližší informace na 
dětském oddělení knihovny.
Knihovna dětem
1. 1.-28. 2. 2015 Tvoříme si pro radost
Výstava výtvarných prací dětí z I. Mateřské ško-
ly Zvoneček v ulici Piaristická. Výtvarná díla si 
můžete prohlédnout na dětském oddělení v půj-
čovní době.
Tvořivé středy
  7. 1. Tři králové
14. 1. Sněhulák
21. 1. Vločka
28. 1. Zimní krajina
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení 
MěK.
12. 1. 2015 Výměna figurek a doplňků z Pe-
nny Městečka
Dětské oddělení městské knihovny, začátek 
v 15:30 hod.
6., 13., 20., 27. 1. Odpoledne s babičkou
Čtení, zpívání, hry, povídání, hraní scének 
a mnoho dalších jiných činností. Vede Věra 
Nápravníková a Slavěna Miklošová. Začátek 
v 15:00 hodin na dětském oddělení.
Mladý čtenář 2015
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové vyhlašuje 32. ročník soutěže 
Mladý čtenář 2015. Jedná se o výtvarnou sou-
těž pro děti, žáky a studenty na téma Malujeme 
písničku. Úkolem soutěže je výtvarně ztvárnit 
kteroukoliv píseň dle vlastního výběru. Výtvar-
né práce je třeba odevzdat do 6. 3. 2015 v MěK. 
Hodnocení bude probíhat ve 4 kategoriích: ma-
teřské školy, I. stupeň ZŠ+I. stupeň speciální 
školy, II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciální školy-
+víceleté gymnázium, střední a učňovské školy. 

Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, název 
práce, věk, adresu bydliště, školu a třídu. Nejlep-
ší příspěvky vystavíme a odměníme.
Soutěž Lovci perel
Zároveň s novým rokem začíná 3. ročník oblí-
bené čtenářské soutěže Lovci perel. Soutěžící si 
v knihovně vybere knihu označenou jako „per-
lorodka“. Po přečtení knihy zodpoví otázky na 
pracovním listě, který obdrží současně se zapůj-
čenou knihou. Za správně zodpovězené otázky 
získá „skutečnou“ perlu. Pracovní list obsahuje 
i nepovinné otázky a za jejich vypracování ob-
drží soutěžící speciální knihovnické bankovky 
Moriony. Na konci soutěže budou mít všichni 
lovci perel možnost utratit vydělané Moriony 
v knihovnickém obchůdku. Nejúspěšnější čtená-
ři budou koncem roku odměněni. Bližší informa-
ce získáte v dětském oddělení knihovny. 
Výsledky 2. ročníku soutěže Lovci perel:
Nejmladší soutěžící: Krajčiová Barbora
I. kategorie: 1. místo Vavříková Nikola, 2. mís-
to Burianová Kateřina, 3. místo Konečná Eliška
II. kategorie: 1. místo Hanusová Adéla, 2. místo 
Daňková Veronika 
Připravujeme na únor
Na 9. února pro Vás připravujeme společně 
s Kulturními službami města Listování - diva-
delní představení s knihou v ruce. Známý herec 
a autor Listování Lukáš Hejlík představí knihu 
Gottland polského autora M. Szczygiela. Před-
prodej v lednu v Kulturních službách Mor. Tře-
bová.
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Do MŠ Boršov si chodí děti rády hrát, tancovat, sportovat...    Foto: archív
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PALACKÉHO 1351 
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče  

na zápis do 1. ročníku  
ve čtvrtek 29. 1. 2015 v době od 13:00 

do 16:30 hodin. 

              
 

                                                              
 

  

    jsme velká škola se zkušeným a odborně kvalifikovaným pedagogickým 
sborem  

 

    zaměřujeme se na výuku cizích jazyků, informatiky a sportovních aktivit 
včetně plavání 

 

  využíváme moderní vyučovací metody – kmenové třídy i odborné učebny  
( výpočetní technika, chemie, fyzika, přírodopis, nová jazyková laboratoř) 
jsou vybaveny moderní didaktickou technikou,  2 tělocvičny s horolezeckou 
stěnou, bazén, 2 víceúčelová hřiště 
 

     zajišťujeme péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně 
jako o žáky talentované a mimořádně nadané   

    zajišťujeme povinnou výuku angličtiny již od 1. ročníku; v rámci povinně 
volitelných předmětů nabízíme na 2. stupni od 6. ročníku výuku dalších cizích 
jazyků - německého a ruského 

    zapojení školy do řady projektů –Férová škola, Rodiče vítáni, Rozumíme 
penězům, Peníze do škol, Recyklohraní, Hravě žij zdravě, Zachraňme 
zvířátko, Adopce na dálku, Ovoce do škol, Mléko v evropských školách 

     •   organizování různých akcí, např. vánočního jarmarku, vánočních besídek,  
            školní akademie, pravidelné návštěvy dopravního hřiště  

 

    škola je otevřena rodičům, zdůrazňujeme osobní jednání 
 

    na škole pracuje školní výchovný poradce, karierní poradce a školní metodik 
prevence rizikového chování  
 

    po vyučování je pro žáky 1. stupně zajištěna školní družina od 6,00 do 16,15;  
žáci mohou trávit čas do 17,00 ve školním klubu v kroužcích s různým 
zaměřením 

 

    velká moderní školní jídelna v areálu nabízí vždy dvě hlavní jídla; objednávky 
a úhrady stravného prostřednictvím internetu jsou samozřejmostí 

 

    škola je členem Asociace aktivních škol – tj. škol, které vykazují dlouhodobě 
významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků  
o studium, okolím je škola vnímána jako úspěšná 

Nezapomeňte s sebou rodný list dítěte. 

 
 

 

461318291, www.2zsmtrebova.cz 

 
 

 

                                                     

 
, 
 

 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 

 
 

 
Vás srdečně zve na 

 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY, 
 

který se koná ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 13:30 do 15:30 v budově školy. 
 

 
Naše škola Vám nabízí: 

• základní školní pomůcky pro žáky 1. ročníku zdarma 

• výuku v menším kolektivu dětí s metodami projektového vyučování 

• individuální přístup k žákům, pomoc asistentky pedagoga 

• možnost nápravy poruch učení, individuální vzdělávací plány pro děti s těmito 

poruchami, spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedické 

poradenství 

• moderně vybavené třídy interaktivními tabulemi, různými výukovými programy, 

iPady 

• podporu zdraví v rámci projektu Zdravá škola, Zdravá záda, Ovoce do škol, Škola 

přátelská dětem s alergií a astmatem 

• výuku jazyků v nově vybudované jazykové učebně  

• školní družinu pro žáky 1. stupně, dozor nad dětmi v době oběda a o volných 

hodinách, kroužky a další aktivity v rámci ŠD i ZŠ zdarma 

• 2 tělocvičny, plavecký výcvik ve 3. a 4. ročníku, lyžařský kurz pro žáky 2. stupně 

• bude-li Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky, může navštěvovat naši 

přípravnou třídu 

Nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte. 
 

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Jak jde život v naší školce
Pomalu se blížil konec kalendář-
ního roku, Vánoce nám klepaly 
na okno a my učitelky jsme za-
čaly v naší školce pomalu bilan-
covat, co všechno se nám od září 
společně s dětmi povedlo. Školní 
rok pro učitelky začal již o letních 
prázdninách. Bude se malovat, 
tohle znělo školkou již od června. 
Radost se střídala s obavou, snad 
se to všechno stihne. Za pomoci ši-
kovných malířů, rodičů, pracovníků 
školky a dobrých lidiček, jež přišli 
na pomoc, se školka v září blýska-
la novými pestrými barvami. A mů-
žeme začít. Nový školní rok začal 
i pro naši novou paní učitelku spolu 
s dalšími dětmi. Za doprovodu rodi-
čů poprvé překročily práh mateřské 
školky. Občas se ozýval pláč a slo-
va: „Kde je moje maminka“, ale 
brzy už se jen objevoval na dětských 
tvářičkách úsměv. Společně jsme se všichni vrhli do 
učení, hraní a dalších aktivit. Samozřejmě nemoh-
ly chybět ani návštěvy divadla a sportovních akcí, 
na které se děti vždy těšily. Velkým zážitkem pro 
předškolní děti bylo sportovní dopoledne pořádané 
fotbalovým klubem Moravská Třebová, kde záro-
veň proběhl nábor nových fotbalistů. A že máme ši-
kovné děti svědčilo i to, že čtyři z nich byly vybrány 
do oddílu fotbalového klubu, na což jsme náležitě 
pyšní. Naši školáci byli také zařazeni do projektu 
Od MŠ do ZŠ, který pro ně pořádala III. základní 

1. MŠ Piaristická, odloučené pracoviště Boršov

škola Kostelní náměstí. Děti si vyzkoušely práci na 
počítači, interaktivní tabuli a dozvěděly se mnoho 
zajímavých věcí, které jako budoucí školáci jistě 
využijí. První větší akce nás čekala v listopadu na 
Halloweena. Proběhla společně s rodiči. Po úspěšné 
akci se děti začaly pomalu připravovat na Mikuláš-
skou besídku, která každoročně probíhá v Kultur-
ním domě v Boršově. Nadšení dětí, že budou vy-
stupovat a ukáží rodičům a ostatním kamarádům 
co vše se naučily, nám dodávalo velký optimismus 
a radost z naší práce. Pochvaly se střídaly se slza-

mi babiček, která svá vnoučátka viděly 
zpívat a tancovat, byla opět odměnou pro 
nás učitelky. Neuběhlo ani pár dní a děti 
čekala další velká akce – Vánoční besíd-
ka. Hurá na nacvičování programu, tohle 
bylo naše heslo a děti opět nezklamaly. 
Dojemné úsměvy rodičů a zářící oči 
dětí při rozsvícení stromečku, u kterého 
na děti čekal živý Ježíšek, bylo pohla-
zením na duši všem přítomným. A teď 
už jen malé posezení s rodiči u šálku 
dobré kávy. Děti společně s učitelka-
mi upekly vánoční cukroví, chutnalo 
báječně, vždyť to dělaly s láskou. Pod 
stromečkem nechyběly ani dárky pro ro-
diče, k tomu přáníčko s pusou mamce, 
taťkovi, babičce či dědečkovi. Školkou 
se rozléhaly koledy a ze všech zúčast-
něných čišela vánoční nálada a pohoda. 
Tímto byl ukončen rok 2014. Vánoční 
svátky uběhnou jako voda a my se opět 
budeme těšit na další život v naší ško-
ličce. Všem přejeme v novém roce 2015 

hodně štěstí, zdraví a tolik překrásných chvilek, 
které zažíváme my v naší školce společně s dět-
mi. Poděkování též patří Honebnímu společen-
stvu Boršov, které naší školku obdařilo finančním 
darem, spolku SPKD, ten také nezapomněl, že ve 
vesnici má malé spoluobčany, kteří jednou budou 
jejich velkou oporou. Velký dík nesmí chybět rodi-
čům a ředitelce Haně Kotoulkové, která je nám při 
naší práci velkou oporou. Takže příští rok na shle-
danou a držte nám všichni palce, ať nám to klape 
jako doposud.          Učitelky mateřské školy Boršov
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Pravidelná divadelní přehlídka přinese vždy mnoho zábavy                                              Foto: archív

Karneval na ledě
Dne 2. 12. 2014 se uskutečnil na zimním stadio-
nu v Moravské Třebové 12. ročník karnevalu na 
ledě. Karnevalu se zúčastnilo 40 dětí v maskách 
a další děti bez masek. Pro děti bylo připrave-
no 5 disciplín na lední ploše, např. slalom, hod 
do branky a další. Za splněné úkoly děti dosta-
ly sladkosti. Karneval byl zakončen vyhlášením 
nejkrásnější masky, tou se stala rodinka Simpso-
nových, Homer Simpson, Lisa Simpsonová 
a Maggie Simpsonová. Každé dítě si odneslo 
odměnu. Bohatou tombolu zajišťovala speciál-
ní ZŠ, MŠ a Prš Moravská Třebová a Technické 
služby města Moravská Třebová. Zároveň děku-
jeme městu Moravská Třebová za finanční pod-
poru celé akce. Rovněž děkujeme ředitelce TS 
Gabriele Horčíkové za stálou pomoc a ochotu 
poskytnout k této akci stadion i ceny do tombo-
ly. Poděkování patří všem pedagogům speciální 
školy, kteří se na této akci podíleli.

Eliška Weissová, učitelka speciální školy

Poděkování
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Moravská Třebová děkuje touto cestou Městu 
Moravská Třebová za poskytnutou provozní do-
taci na energie a základní vybavení, která umož-
nila celoroční činnost více než stovce našich 
dětí i jejich vedoucím. Děkujeme také Zdravé-
mu městu Moravská Třebová za finanční podpo-
ru při organizaci našich akcí pro veřejnost (úklid 
lesa Operace PVC, Cesta na severozápad,…) 
a s přáním šťastného nového roku 2015 i všem 
ostatním našim sponzorům a příznivcům.

Junák – středisko Moravská TřebováÚklid Křížového vrchu
Jako každý rok i letos se děti z I. a II. výchov-
né skupiny internátu speciální základní školy 
zapojily do akce Zdravé město. Při vycházkách 
jsme si všichni všímali míst, která jsou znečiš-
těna odpadky a vybrali lokality, které ještě, než 
napadne sníh, vysbíráme. Využili jsme krásného 
podzimního počasí a vyrazili k zámeckému par-
ku a dále přes starý most, podchod až na Kří-
žový vrch. Nestačili jsme se divit, co vše se dá 
najít. Zpět na internát jsme se vraceli s tím, že si 
budeme vážit krásného prostředí, které tu máme 
a žádné odpadky v přírodě vyhazovat nebude-
me. Děkujeme projektu Zdravé město za finanč-
ní příspěvek, díky kterému jsme mohli zakoupit 
drobné odměny dětem.         Děti a vychovatelky 

internátu speciální základní školy

Skautský Balvánek a Záhada hlavolamu 2014
V sobotu 22. listopadu 2014 uspořádali mo-
ravskotřebovští skauti již druhý ročník po ně-
kolikaleté přestávce obnovené pěvecko-drama-
tické soutěže Balvánek. Dopoledne se do sálu 
Na Písku sjelo 13 skautských družin, tzn. téměř 
stovka místních i „přespolních“ dětí (6-15 let), 
které měly možnost předvést početnému publi-
ku nejen své hudební, pěvecké a taneční nadání, 
ale především skautskou kreativitu a smysl pro 
humor. Svá neotřelá vystoupení děti doplnily 
také o vlastnoručně vyrobené rekvizity, kostý-
my i hru na nejrůznější doprovodné nástroje. 
Všem se zábavná čísla velmi povedla a porota 
proto měla při určování vítězů těžké rozhodo-
vání. V kategorii mladších (vlčata a světlušky) 
se nakonec na první příčce umístily Sasan-
ky z Moravské Třebové, mezi staršími (skau-
ti a skautky) Polární vlci z Poličky a cenu di-
váků obdržely Stonožky z Moravské Třebové. 
Oceněny byly také skvělé výkony jednotlivců, 
z nichž si první místo vyzpívala Apolenka Ur-

bánková z Brněnce. Poděkování patří všem na-
šim sponzorům, zejména pak Vojenské střední 
škole a VOŠ MO Mor. Třebová i všem ostat-
ním, kteří nám při organizaci akce jakkoli po-
mohli.
Večer na Balvánek volně navázal již 17. ročník 
tradiční skautské večerní bojovky, jejímž téma-
tem byla už potřetí Záhada hlavolamu. Po sple-
titých a tajemných uličkách historického centra 
Moravské Třebové se tak proháněli Vontové, 
Rychlé šípy i příznivci časopisů TAM-TAM 
a Sběrač, kteří se snažili vypátrat co nejvíce 
informací o plánech tajemného vynálezu Jana 
Tleskače, ukrytých v hlavolamu Ježek v kleci. 
Do hry se zapojilo v rámci 22 týmů z blízkých 
i vzdálených měst rekordních 171 účastníků. 
První místo vybojovali Svišti z Moravské Tře-
bové. Všem účastníkům i organizátorům patří 
velký dík. Obě akce byly skvělým zážitkem, 
který si (doufejme) za rok opět zopakujeme.

Pavlína Navrátilová, Junák Mor. Třebová

Putování za jablečnou vůní

Adventní čas v domově pro seniory

Ve dnech 3.-7. 11. 2014 proběhl v naší MŠ pro-
jektový týden Putování za jablečnou vůní. Pro-
jekt byl zaměřen na propojení hudební, výtvarné, 
pracovní a pohybové výchovy u předškolních 
dětí. Ve skutečnosti jsme se na tento projekt při-
pravovali již od jara, když jsme společně chodili 
sledovat jabloň v blízkosti naší MŠ. Děti měly 
možnost vidět přirozenou proměnu stromu od 
pupene k jablíčku. Ovšem až sklizní začalo to 
pravé Putování za jablečnou vůní. Jablíčka jsme 
všichni ochutnávali, očichávali, kreslili, tiskli, 
loupali, krájeli i strouhali a všemi smysly důklad-
ně zkoumali. Největším zážitkem pro děti bylo 
pečení jablečného závinu, vaření punče a pečení 

jablíčka v keramické peci. Byla to týmová práce 
všech dětí a dílo se nám podařilo. Ve výtvarných 
činnostech jsme se zaměřili především na práci 
s barvami: jablíčka jsme otiskávali, dokreslovali 
na strom a modelovali. V hudební výchově jsme 
se zaměřili na porozumění textu písní Měla bab-
ka čtyři jabka; Koulelo se, koulelo; Pod naším 
okýnkem. K tomu jsme si na píseň Měla babka 
čtyři jabka společně zatančili mazurku. Tím ale 
naše putování nekončí – vždyť i spadlé jablo-
ňové listí má svoji vůni. Celý projektový týden 
se nám všem velice líbil a tímto bychom chtěli 
poděkovat městu Moravská Třebová za finanční 
podporu.   Za speciální MŠ Kleinerová, Foretová

1. adventní neděli také náš soubor klientů a za-
městnanců domova pro seniory přispěl svým pás-
mem písní s adventní tématikou ke sváteční atmo-
sféře před rozsvícením vánočního stromu. 5. 12. 
navštívil naše seniory Svatý Mikuláš v doprovo-
du anděla a čertů. Každý byl obdarován pěkným 
balíčkem. 8. a 10. 12. nás přišly naladit vánoční 
atmosférou děti ze základní školy ČSA. Děti měly 
připravené krásné vánoční představení. Blížící se 
Vánoce si klienti připomněli pečením cukroví, je-

hož vůně se linula celým domovem. Každý mohl 
ochutnat upečené dobroty na společném setkání 
– tradičních kavárničkách. 18. 12. nám u rozsví-
ceného vánočního stromku ve vestibulu domova 
studenti Gymnázia Moravská Třebová zazpívali 
vánoční písně. 20. 12. soubor klientů a zaměst-
nanců domova pro seniory vánočně naladil svými 
písněmi nejen klienty domova a jejich rodiny, ale 
také širokou veřejnost svým vystoupením v kapli. 
29. 12. jsme se rozloučili téměř s uplynulým ro-
kem při společném setkání. 30. 12. se v kapli do-
mova konala vánoční mše.               Realizační tým

Sportovec roku podle 
nového předpisu

Nejlepší sportovci roku budou v dalších 
obdobích trvání populární městské anke-
ty navrhováni podle nově stanovených 
pravidel. Na základě požadavku býva-
lého zastupitelstva byl upraven vnitřní 
předpis pro organizaci soutěže.
Nový standard ankety Sportovec roku 
města Moravská Třebová najdete v od-
kaze https://www.moravskatrebova.cz/…
edpisy-mesta, dokument Pravidla pro 
udělování ocenění Sportovec roku.   (daz)
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5.-9. 1. Týden tříkrálový. Zábavně vzdělávací 
program pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ pro-
pojuje zábavné soutěžení s astronomickou 
mini přednáškou o hvězdě betlémské. Jádrem 
programu je seznámení s příběhem o putování 
tří mudrců do Betléma a s významem nápisů na 
dveřích lidských obydlí, které se staly již tradicí. 
Program je možné domluvit i na další týden od 
12. do 16. 1. podle zájmu účastníků. Podrobnosti 
v propozicích. 
8. 1. Švihadlový čtyřboj pro žáky a žákyně 1.-3. 
tříd ZŠ, od 13:00 hodin prezentace ve velké tě-
locvičně ZŠ ČSA, za MěÚ ul. Olomoucká, účast 
škol nahlaste v DDM, propozice na webových 
stránkách DDM
15. 1. Halová kopaná - obvodní kolo soutěže 
družstev IV. kategorie ročníky 2003, 2002, 2001 
od 14:00 hodin ve velké tělocvičně ZŠ ČSA, za 
MěÚ ul. Olomoucká, účast škol nahlaste v DDM, 
propozice na webových stránkách DDM
16. 1. Zimní vrkoč od 15:30 do 17:00 hod. 
v DDM. Tvořivé odpoledne pro děti i dospě-
lé. Ozdobíme si květináč pomocí tavné pistole 
a dle vlastní fantazie si vytvoříme zimní deko-
raci do bytu. S sebou přezůvky, 40 Kč. Veškerý 
materiál v ceně, zájemci se nahlásí telefonicky 
do 15. 1. 2015. Předškoláci v doprovodu rodičů. 
Víc na plakátech a webu DDM
22. 1. Basketbal - obvodní kolo soutěže družstev 
IV. kategorie dívek, ročníky 2001, 2000, 1999, 
1998 od 14:00 hodin v tělocvičně gymnázia, 
účast škol nahlaste v DDM, propozice na webo-
vých stránkách DDM
29. 1. Florbal - obvodní kolo soutěže II. katego-
rie chlapců od 14:00 hodin v tělocvičně ZŠ Pa-
lackého, účast škol nahlaste v DDM, propozice 
na webových stránkách DDM
30. 1. Pololetní prázdniny na Majáku – Kou-
zelné dekorace z odpadových PET lahví. Od 
9:30 do 11:30 hod. v DDM. S sebou přezůvky, 
2-3 barevné PET lahve, nůžky. Akce je zdarma. 
Víc na plakátech a webu DDM 
4. 2. Florbal - obvodní kolo soutěže II. kategorie 
dívek od 14:00 hodin v tělocvičně ZŠ Palackého, 
účast škol nahlaste na DDM, propozice na webo-
vých stránkách DDM

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

 Dům dětí a mládeže

Ježíšek dětem
Dne 19. 12. jsme se opět sešli ve dvoraně muzea 
na akci Ježíšek dětem a pro děti. Kromě vystou-
pení nejmladších členů zájmových kroužků DDM, 
kterými jsou tanečníci z MŠ Útěchov a Jiráskova 
a malé mažoretky ze Střípků, nás přivítal svatý Petr 
se svým andělským doprovodem. Poslední zapo-
mnětlivci mohli odeslat dopis Ježíškovi nebeským 
faxem a za to si vysloužit drobný dárek. Celá tato 
již tradiční akce má za cíl připomenout dětem smy-
sl a význam vánočních svátků a našeho českého Je-
žíška. Děkujeme všem, kteří i letos obdarovali děti 
z dětské onkologie v Brně dětskou knížkou, Zdra-
vému městu a Kulturním službám města za podpo-
ru a zázemí.
Začali jsme svoji činnost
Na rozdíl třeba od modelářů, kteří postaví svůj mo-
del letadla a ten jim zdobí klubovnu, nebo malých 
keramiků, kteří vymodelují svůj výrobek, má náš 
kroužek jiné cíle a úkoly. Zabývá se základy mo-
derování, kdy se učíme mluvit, pracovat s textem, 
vystupovat na veřejnosti. Kroužek mladých mode-
rátorů a konferenciérů pracuje teprve od letošního 
října, ale již stihl dvakrát vystoupit na veřejnosti. 
Lukáš s Jardou spolumoderovali zábavné odpole-
dne s leváky na zimním stadionu a také se před-
stavili na mikulášské nadílce v muzeu. V letošním 
roce nabídneme spolupráci i základním školám 
a sami chceme vytvořit kulturní akce, kde se budou 
moci představit na veřejnosti např. mladí zpěváci 
a zpěvačky. Dveře pro další možné zájemce o tento 
atraktivní obor máme stále otevřeny. Scházíme se 
v klubovně ZŠ v Palackého ulici. Bližší informace 
v kanceláři DDM v Jevíčské ulici.

Václav Žáček, vedoucí kroužku
Připravujeme LT: Chorvatsko pro rodiče a pra-
rodiče s dětmi (Živogošče, kemp Dole), termín 
26. 6.-5. 7. 2015. 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 u Jany Chadimové, le-
ták a fotografie z minulých ročníků na webových 
stránkách DDM
Všem našim partnerům, spolupracovníkům, přá-
telům, dětem i jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví a úspěšný start v novém roce 2015.

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční 5. 1. 2015 v 10:00 hod. 
v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové. 
Svoz seniorů v průběhu zimních měsíců neprobíhá. 
O prvním jarním svozu budeme včas informovat. 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je 
v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. 
v ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba 
p. Vašáková, tel. 734 797 498. Děkujeme všem 
jednotlivcům, firmám a institucím za podporu 
v roce 2014.
Tříkrálová sbírka
Oficiální zahájení v Moravské Třebové proběhne 
6. 1. 2015 v 17:00 hod. v klášterním kostele po-
žehnáním koledníkům. Od 18:00 hod. následuje 
v klášteře výdej průkazek, plášťů, cukrů a přání. 
Do ulic vyrazí Tříkrálové skupinky 6. až 11. led-
na 2015. Františkánský klášter poskytne zázemí 
v průběhu soboty 10. 1., bude zde k dispozici čaj 
a občerstvení. TKS bude slavnostně ukončena 11. 1. 
v 16:00 hod. benefičním koncertem v klášterním 
kostele. Pro koledníky je jako poděkování zajištěno 
díky podpoře Vojenské střední školy a vyšší odbor-
né školy ministerstva obrany v Moravské Třebové 
zdarma promítání pohádky Tři bratři. V roce 2015 
půjde výtěžek TKS především na pomoc potřeb-
ným v našem regionu, na pomoc obětem živelných 
katastrof a rozvoj mezigeneračních vztahů podpo-
řených v dobrovolnických programech. Podporu 
můžete vyjádřit i dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
KOLEDA na č. 877 77. Cena SMS je 30 Kč, z toho 
28,50 Kč jde na konto Tříkrálové sbírky. Více in-
formací na www.trikralovasbirka.cz. Všem koled-
níkům a dárcům moc děkujeme!
Andělský obchod 
Od třetí adventní neděle funguje opět náš terapeu-
tický obchod. Najdete v něm výrobky klientů na-
šich služeb. Otevřeno je denně od pondělí do pátku 
od 8:30-11:30 a 12:30-16:00 hodin. Přijďte se po-
dívat do nových prostor. Vchod je ze Školní ulice.
STD Ulita a DS Domeček
Letos klienti využívali služeb i v době mezi vánoč-
ními svátky. Provoz byl v duchu vánočních tradic, 
pohody a pokoje. Klienti si užili nadílku a vánoční 
večírek se svými kamarády a pracovníky dílen.
V novém roce 2015 mnoho zdraví, lásky a štěstí 
přejí pracovníci Oblastní charity. Další informace 
a kontakty najdete na našich internetových strán-
kách: www.mtrebova.charita.cz, facebooku či v za-
řízeních DS Domeček a STD Ulita, SAS Šance pro 
rodinu a CPP Cesta v ul. Svitavská 44, M. Třebová.

 

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy, Jevíčská 55, 

nabízí pro rodiče a prarodiče s dětmi Prázdniny v Chorvatsku – Živogošče, kemp Dole 
Termín: 26. 6.-5. 7. 2015 
Cena: děti do 15 let 4 700 Kč, dospělý 4 900 Kč 
Poloha a umístění: 17 km od Makarské, chráněn pohořím Biokovo a ukryt do piniového háje v kempu Dole. Pro milovníky neporušené přírody a kvalitního 
koupání. Jde o kvalitní, vybavené a dobře udržované středisko, najdete tu prodejnu potravin, restauraci a kvalitní sociální zařízení. 
Pláž: je vzdálená asi 80 m od moře, oblázková, vstup do vody pozvolný, stín poskytují pinie, doporučujeme boty do vody 
Program: dopolední od 9:00-12:00 hod. ve formě her a praktických činností pro děti i dospělé a jeden večerní program  
Fakultativní výlety: lodí nebo busem, Makarská, Mostar, vodopády Kravica apod.(ceny od 180-250 HRK) Záloha 2 000Kč/os: musí být zaplacena nejpozději do 
10. 2. 2015 v DDM nebo převedena na účet. Na základě objednávky vám vystavíme fakturu pro zaměstnavatele na příspěvek z FKSP, doplatek musí být uhrazen 
do konce dubna. 
Cena zahrnuje: dopravu z Mor. Třebové, 7x ubytování ve velkých stanech, se dvěma oddělenými ložnicemi (postele), vybavenou kuchyňkou a verandou, služby 
delegáta, DPH + program pro děti a materiál na činnost 
Cena nezahrnuje: stravování, pojištění, pobytovou taxu - dosp. os. 280 Kč, děti 12-18 let 140 Kč, fakultativní výlety 
Možnost Stravování : v případě zájmu dokoupení rozšířené polopenze za 1 680 Kč  nebo plné penze za 2 380 Kč/os. po dobu pobytu, Strava se vydává v polní 
kuchyni do vlastního nádobí a stravujete se u svého stanu, NAHLASTE PŘI OBJEDNÁVCE POBYTU. Rozšířená polopenze se skládá: ze 
snídaně/svačinové polévky/večeře - hlavního jídla, plná penze ze: snídaně/polévky+hl. jídlo/večeře 
Přihlásit se můžete telefonicky na DDM nebo na email: jana.chadimova@atlas.cz, na základě přihlášky Vám zašleme další informace o platbě a pobytu, 
případně rádi poradíme jednoduchý jídelníček. 
Bližší informace na DDM u Jany Chadimové nebo Martiny Krajíčkové. Těšíme se na Vás. 



Zastupitelstvo města schvaluje:
13/Z/011214 Předložený program jednání zasedání 

Zastupitelstva města Moravská Třebová.
14/Z/011214 Následující termíny zasedání  zastupitelstva 

v roce 2015:  
09.02., 16.03., 27.04., 22.06., 07.09., 
30.11., a to vždy od 15:00 hod.

 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
15/Z/011214 Následující rozpočtové opatření č. 9/2014 

rozpočtu města: viz Tab. 1
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
16/Z/011214 Bezúplatný převod pořízeného defibrilátoru 

Hasičskému záchrannému sboru 
Pardubického kraje, se sídlem Teplého 
1526, 530 02 Pardubice, IČ: 70885869.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

17/Z/011214 Poskytnutí návratné finanční výpomoci ve 
výši 172.653 Kč příspěvkové organizaci 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy na realizaci části 
provozních výdajů grantového projektu 
CZ.1.07/1.2.29/02.0011  Rovné příležitosti 
pro všechny realizovaného v rámci 
globálního grantu OP VK CZ.1.07/1.2.29 
z důvodu předfinancování dotace.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

18/Z/011214 Uzavření smlouvy o návratné 
finanční výpomoci ve výši 172.653 
Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy na realizaci části 
provozních výdajů grantového projektu 
CZ.1.07/1.2.29/02.0011 Rovné příležitosti 

pro všechny v souladu s předloženým 
návrhem.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
19/Z/011214 Následující rozpočtové provizorium města 

Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2015 
(v tis. Kč):

Rozpočtové zdroje: 
Rozpočtové příjmy CELKEM   .   .   .   .   .  40 100,00
Financování: 
Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ   .   .   -5 100,00
Celkové rozpočtové zdroje   .   .   .   .   .   .  35 000,00
Rozpočtové potřeby: 
Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy).   .   . 28 300,00
Investiční výdaje vč. oprav v MPR .    .    .    .    4 300,00
Rozpočtové výdaje CELKEM   .   .   .   .   .  32 600,00
Financování: 
Splátky jistiny přijatých úvěrů   .   .   .   .   .   1 900,00
Operace z peněžních účtů nemající  

charakter příjmů a výdajů   .   .   .   .   .   .  500,00
Celkové rozpočtové potřeby    .   .   .   .   .  35 000,00
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
20/Z/011214 Cenu stočného na rok 2015 ve výši: 

40,34 Kč/m3 bez DPH. 
 Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
21/Z/011214 Předložený návrh obecně závazné vyhlášky 

města Moravská Třebová, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
3/2013, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
22/Z/011214 Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě 

o poskytnutí dotace č. PU/1012/S ze dne 
13.4.2011 v rámci realizace dotačního 
projektu „Cesta od renesance k baroku“, 
dle předloženého návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
23/Z/011214 Pořízení nového regulačního plánu Městské 

památkové rezervace Moravská Třebová.
 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
24/Z/011214 Ing. Václava Mačáta jako určeného 

zastupitele pro pořízení nového regulačního 
plánu Městské památkové rezervace 
Moravská Třebová.

 Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta města
25/Z/011214 Podání žádosti o finanční podporu ze 

státního rozpočtu v rámci dotačního 
programu Podpora terénní práce na rok 
2015 ve výši 230.000 Kč a současně 
finanční spoluúčast města Moravská 
Třebová minimálně ve výši 30 % z celkově 
vynaložených prostředků na realizaci 
projektu (předpokládaná spoluúčast města 
pro rok 2015 minimálně 113.526 Kč).

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
26/Z/011214 Vklad majetku města uvedeného 

v následujícím přehledu do dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska, IČ: 72053453, se 
sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská 
Třebová za podmínek § 38 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění: 

Přehled majetku – vodovody - účet 021
021/021091 Stavby – inž. sítě – viz Tab. 2
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
27/Z/011214 Potvrzení vkladu majetku města Moravská 

Třebová vedeného chybně v evidenci 
obce Dlouhá Loučka pod i.č. 1243/22 – 

Tab. 1
Rozpočtové zdroje
Ostatní neinv. dotace ze všeob. pokladní správy SR - volby do zastupitelstva    .   .   .   .   .   .   .  271 000,00 Kč
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - výsadba MZD.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 28 450,00 Kč
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - výkon činnosti OLH.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  239 012,00 Kč
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - program regenerace MPR a MPZ    .   .   .   .   .   .   .   .   .   -87 000,00 Kč
Ostatní neinv. dotace přijaté ze SR - aktivizační pracovní příležitosti  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 16 800,00 Kč
Neinv. dotace od krajů - Rovné příležitosti pro všechny (ZŠ Čs. armády) .    .    .    .    .    .    .    .    .   476 421,00 Kč
Neinv. dotace od krajů - odborná příprava popř. dovybavení jednotek SDH  .   .   .   .   .   .   .   .   .  1 600,00 Kč
Neinvestiční dotace - Lokální biocentrum knížecí louka  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   -25 000,00 Kč
Neinv. příspěvek - Region Moravskotřebovska a Jevíčska (defibrilátor)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 30 000,00 Kč
Modernizace veřejného osvětlení - kompenzace    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  100 000,00 Kč
Vyúčtování přeložek NN z minulých let  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 25 000,00 Kč
Příjmy z prodeje plynovodu  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   360 000,00 Kč
Investiční dotace přijaté ze SR - muzejní vitrína (MK ČR)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 25 228,00 Kč
Investiční dotace ze SFDI .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6 125 000,00 Kč
Investiční dotace - Cesta od renesance k baroku .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . -13 100 000,00 Kč
Ostatní nahodilé příjmy jinde nespecifikované  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 13 489,00 Kč
Financování - zůstatek finančních prostředků na ZBÚ .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   13 100 000,00 Kč
Rozpočtové zdroje celkem  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7 600 000,00 Kč
Rozpočtové potřeby 
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy - OP VK   .   .   .   .   .   .   .   .   .  476 421,00 Kč
Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  172 653,00 Kč
Volby do Evopského parlamentu    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  126 000,00 Kč
Volby do zastupitelstva    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  420 000,00 Kč
Lesní hospodářství - výsadba MZD.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 28 450,00 Kč
Lesní hospodářství - výkon činnosti OLH.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  239 012,00 Kč
Centrum volného času - náklady na energie a stěhování   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35 000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů - dovybavení jednotek  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1 600,00 Kč
Územní studie - lokalita pro bydlení Udánky .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  110 000,00 Kč
Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 16 800,00 Kč
Provozní rozpočtová rezerva .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  -154 164,00 Kč
Výstavba inženýrských sítí Strážnického - provozní výdaje  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20 000,00 Kč
Investiční výdaje - ZTI lokalit pro bydlení (Strážnického)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   -20 000,00 Kč
Cesta od renesance k baroku - provozní výdaje  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10 000,00 Kč
Cesta od renesance k baroku - investiční výdaje .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   -10 000,00 Kč
Investiční výdaje - cyklostezka podél silnice III/36825, Jevíčská   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  504 000,00 Kč
Investiční výdaje - cyklostezka Brněnská - Gorazdova.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1 588 000,00 Kč
Investiční výdaje - stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368 (Boršov)   .   .   .   .   .   .   . 2 905 000,00 Kč
Investiční výdaje - rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1 128 000,00 Kč
Investiční výdaje - odvodnění hřiště Západní.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15 000,00 Kč
Investiční výdaje - vodovodní odbočky   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 20 000,00 Kč
Investiční výdaje - dotace HZS Pardubického kraje - pořízení defibrilátoru  .   .   .   .   .   .   .   .   -20 000,00 Kč
Investiční výdaje - pořízení defibrilátoru pro HZS Pardubického kraje .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 50 000,00 Kč
Kulturní služby města Moravská Třebová - muzejní vitrína - investiční dotace  .   .   .   .   .   .   .   . 25 228,00 Kč
Regenerace MPR   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   -87 000,00 Kč
Rozpočtové potřeby celkem    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7 600 000,00 Kč

Tab 2
inv. č. název majetku pořizovací cena
2827 TS vodovodní přípojka - napojení - Udánky (FO)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7 466,00 Kč 
2828 TS vodovodní přípojka - napojení - Boršov (FO) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4 296,00 Kč 
2829 TS vodovodní přípojka - napojení - Boršov (FO) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7 079,00 Kč 
2831 TS vodovodní přípojka - napojení - Sušice (FO)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  6 425,00 Kč 
021/021091 vodovody – inženýrské sítě celkem   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   25 266,00 Kč

Usnesení z  2. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, 
které se konalo dne 01. 12. 2014 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké  

za účasti 20 členů zastupitelstva města.
Usnesení je redakčně upraveno: vyňaty body nízké priority veřejné informovanosti a body s osobními údaji.  

Plné znění usnesení a zvukové záznamy z každého jednání ZM na www.moravskatrebova.cz!



vodovodní gravitační řad litina 24.006M, 
v pořizovací hodnotě 5.805.732 Kč do 
dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Moravskotřebovska, IČ: 
72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 
29, Moravská Třebová.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
28/Z/011214 Vyňato 
29/Z/011214 Vyňato
30/Z/011214 Bezúplatný převod a následné nabytí do 

majetku města  pozemku parc. č. 2055/105 
o výměře 2.626 m2, druh pozemku orná 
půda v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, v lokalitě Křížový vrch, ul. 
Strážnického od Ing. Mgr. Kateřiny 
Arajmu, bytem Linhartice č. p. 153.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
31/Z/011214 Podání žádosti o koupi pozemku a následné 

uzavření smlouvy na koupi pozemku p. 
č. 1735/33 druh pozemku ostatní plocha, 
o výměře 19 m2 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová z vlastnictví 
ČR Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města 
Moravská Třebová.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
32/Z/011214 Vyňato 
33/Z/011214 Vyňato 
34/Z/011214 Vyňato 
35/Z/011214 Podání žádosti na Ministerstvo obrany 

České republiky o státní účelovou dotaci 
na zabezpečení péče o válečný hrob 
Adolfa Cihláře na pohřebišti Křížový vrch 
v Moravské Třebové vedený v evidenci 
Ministerstva obrany České republiky pod 
evidenčním číslem CZE 5308-6631.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
36/Z/011214 Dofinancování nákladů na opravu 

válečného hrobu Adolfa Cihláře na 
pohřebišti Křížový vrch v Moravské 
Třebové, která bude provedena v případě 
schválení dotace poskytnuté Ministerstvem 
obrany ČR, a to max. do výše 20 % 
z celkových nákladů.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města stanovuje:
37/Z/011214 V souladu s ustanovením článku 3 odstavce 

1 vnitřního předpisu č. 7/2008, Zásady 
pro poskytování náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Moravské Třebové, kteří nejsou 
v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, v souvislosti s výkonem jejich 
funkce, výši náhrady ušlého výdělku 
neuvolněným členům Zastupitelstva 
města Moravské Třebové, kteří nejsou 
v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, v souvislosti s výkonem jejich 
funkce na rok 2015 částkou 100 Kč/1 hod.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města svěřuje:
38/Z/011214 Místostarostům města v souladu 

s ustanovením § 104 odst. 1 zákona 
o obcích úkoly v následujících oblastech:
1. Uvolněný místostarosta Ing. Pavel 

Brettschneider
 – správa majetku města
 – bytová politika
 – sociální politika a zaměstnanost 

 – vodovody a kanalizace (zastupování 
města ve Skupinovém vodovodu, 
kontakt s VHOS, a.s.)

 – doprava,dopravní obslužnost 
 – projekt Zdravé město a Místní agenda 

21 (zodpovědný politik)
 – městské části (Boršov, Sušice, Udánky)

2. Neuvolněný místostarosta Ing. Václav 
Mačát:

 – ekonomický, strategický a investiční 
rozvoj města 

 – rozvoj turistického ruchu
 – podpora podnikání
 – sport

 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města

Zastupitelstvo města potvrzuje:
39/Z/011214 Následující zastupování města

1. Svaz měst a obcí, zájmové sdružení 
právnických osob, dopravní komise 
Ing. Pavel Brettschneider

2. LIKO Svitavy, a.s. 
JUDr. Miloš Izák, člen představenstva 
jako zástupce akcionáře města 
Moravská Třebová

3. Svazek obcí Skupinový vodovod 
Moravskotřebovska 
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

4. Národní síť Zdravých měst ČR, 
zájmové sdružení 
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

5. Asociace měst  pro cyklisty, zájmové 
sdružení právnických osob 
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

6. VHOS, a.s., Moravská Třebová, 
dozorčí rada 
Ing. Václav Mačát, místostarosta

7. Květná Zahrada, z.ú., správní rada 
JUDr. Miloš Izák, starosta města

 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
40/Z/011214 Předložené Programové prohlášení rady 

města Moravská Třebová na volební období 
2014 – 2018.

41/Z/011214 Zřízení kulturní komise rady města jako 
iniciativního a poradního orgánu Rady 
města Moravská Třebová.

42/Z/011214 Předložený Zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření města Moravská Třebová za 
rok 2014.

43/Z/011214 Předloženou informaci o návrhu ceny 
vodného na rok 2015. 

44/Z/011214 Předložené informace o koncesním řízení 
na provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví města Moravská 
Třebová.

45/Z/011214 Předložené informace o stavu realizace 
projektu Město Moravská Třebová – 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
a modernizace ČOV.

Zastupitelstvo města volí:
46/Z/011214 Miroslava Jurenku předsedou finančního 

výboru zastupitelstva města. 
 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
47/Z/011214 Josefa Odehnala předsedou kontrolního 

výboru zastupitelstva města. 
 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
48/Z/011214 Ing. Václava Mačáta předsedou výboru 

zastupitelstva města pro strategický rozvoj 
města

 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
49/Z/011214 Následující členy finančního výboru 

zastupitelstva města:
 – Ing. Otakar Zahradník
 – Mgr. Petr Vágner 
 – Věra Kaderková 
 – Ing. Jan Rejchrt 
 – Bc. Jaroslav Hanák 
 – Ing. Andrej Kašický
 – Ing. Pavel Prudil
 – Josef Bohatec
 – Oldřich Adámek 
 – Ing. Pavel Charvát 
 – Ing. Milan König
 – Ing. Tomáš Kolkop
 – Pavel Berjak
 – Ing. Miloš Mička

 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
50/Z/011214 Následující členy kontrolního výboru 

zastupitelstva města:
 – Miroslav Jurenka
 – Bc. Kateřina Horáková
 – Bc. Martin Tylšar 
 – Petr Lipovský 
 – Zdeněk Kadlec 
 – Ing. Martin Jílek
 – RNDr. Václav Horský
 – Ing. Marie Moravcová
 – Miroslav Horák
 – Mgr. Alena Podhorná
 – Ing. Daniela Blahová
 – Věra Charvátová 
 – Ing. Lukáš Horčík
 – Radoslav Seidl

 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
51/Z/011214 Následující členy výboru zastupitelstva 

města pro strategický rozvoj města:
 – Libor Truhlář
 – Mgr. Bc. Lenka Bártová
 – JUDr. Ing. Lenka Jurošková Ph.D. 
 – MUDr. Petr Kelča 
 – Ing. Tomáš Růžička 
 – Ing. Martin Bárta 
 – Ing. Helena Kocumová
 – Miloš Beyer
 – Mgr. Roman Cápal
 – Ing. Milan König
 – RNDr. Josef Ošťádal
 – RNDr. Milan Blaha
 – Ing. Tomáš Kolkop
 – Mgr. Pavel Podhorný
 – Ing. Miroslav Klíč
 – Antonín Rusňák
 – Ing. Miloš Mička
 – Ing. Zdeněk Ošťádal

 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Zastupitelstvo města ruší:
52/Z/011214 Své usnesení č. 887/Z/061014, kterým bylo 

schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 20.000 Kč 
s Hasičským záchranným sborem 
Pardubického kraje, se sídlem Teplého 
1526, 530 02 Pardubice, IČ 70885869.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

V Moravské Třebové 01.12.2014
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo Hra-
diska. Sraz zájemců v 13 hod. u autobusového ná-
draží. Délka trasy cca 10 km. Zajišťuje P. Harašta
9. 1. Výroční členská schůze odboru KČT. Za-
čátek v 18 hod. v klubovně KČT, Piaristická 8. 
Na programu hodnocení roku 2014, program čin-
nosti na rok 2015. Úhrada členských příspěvků, 
možnost registrace nových členů (od 17:30 hod.)
17. 1. Výlet Přes Slídový vrch do Křenova po 
trase Moravská Třebová – Slídový vrch – Pod Ar-
noštovským vrchem – Křenov. Délka trasy cca 12 
km. Sraz zájemců ve 12 hod. u LIDLu. Návrat lin-
kovým autobusem v 17:23 hod., odjezd z Křenova 
v 17 hod. Zajišťuje H. Kopřivová
31. 1. Zimní výlet Přes Rychnovský kopec po 
trase Třebařov – Mariánská studánka – Rychnov-
ský kopec – Staré Město – Bílá Studně – Morav-
ská Třebová. Délka trasy cca 18 km. Sraz zájemců 
na autobusovém nádraží v 9:25 hod, odjezd 9:30 
hod. Zajišťuje J. Kuncová
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

Sportovní pozvánka
Cyklistika
1. 1. 2015 ve 13:00 hod. Cyklistické víta-
ní nové sezóny, sraz na náměstí T. G. M., 
20km výlet
Hokej
KLM
4. 1. 17:00 HC Slovan - HC Chrudim
11. 1. 17:00 HC Slovan - HC Polička
18. 1.  17:00 HC Slovan - HC Hlinsko
KLJ
9. 1. 20:00 HC Slovan - HC Litomyšl
17. 1. 20:00 HC Slovan - HC Choceň
31. 1. 20:00 HC Slovan - HC Polička 
KLD
18. 1. 20:00 HC Slovan - HC Pelhřimov
25. 1. 20:00 HC Slovan - HC Chotěboř
KLŽ
Hraje se v termínech: 3. 1., 10. 1., 11. 1., 
17. 1., 24. 1. a 31. 1. Dosud není mož-
né určit, kdy budou žáci hrát domácí 
utkání. Sledujte www.hokejpu.cz nebo 
www.hcslovan.com              (mt)

Stolní tenisté v novém soutěžním ročníku

Šakalí hněv stále neporažen

Na začátku nového ročníku 2014-2015 prokla-
movali třebovští stolní tenisté jasně svůj cíl: 
„Nechceme v žádném případě opakovat před-
loňský scénář, kdy jsme se zachránili až po 
rozstřelu nejslabších týmů.“ Faktem zůstává, 
že divizní soutěž má vzrůstající sportovní úro-
veň, což je dáno značnou migrací vynikajících 
table-tenistů z vyšších úrovní do divize (zejm. 
Pardubicko, Chrudimsko aj.). S takovými druž-
stvy a vlastně i s Litomyšlí, která ještě před ro-
kem byla ligová, je složité dosahovat úspěchu. 
„Je zřejmé, že na prvních šest celků v průběžné 
tabulce ještě dlouho stačit nebudeme, třebaže 
naše pětka Kalandra ml., tč. nejlepší hráč, Ma-
děra, Mrva, Riemer a Zítka se snaží sebevíc. 
Nicméně starost o záchranu si rozhodně nepři-
pouštíme,“ osvětlil současný stav J. Maděra. 
Díky čtyřem vítězstvím (Č. Třebová A, Linea 
Chrudim B, Sokol Chrudim B, Choceň) jsou 

Čtvrtým turnajem pokračovala východočeská 
krajská liga v sálovém fotbalu-futsalu. Po tur-
najové pauze se na palubovce v Poličce opět 
ukázal celek z Moravské Třebové – Šakalí hněv. 
Sestava třebovských se po několika sezónách 
konečně ustálila, a tak Šakalí hněv reprezento-
vali stejní hráči jako na zahajovacím turnaji: L. 
Vykydal – K. Müller, P. Němec, V. Huryta, M. 
Suchý, M. Sedláček, T. Staněk, P. Matoušek, 
F. Trnka. Zakladatel tohoto odvětví ve městě, 
K. Kukol, dirigoval spoluhráče ze střídačky. 
Moravská Třebová se ve třech utkáních utkala 
s dvěma lanškrounskými týmy a s „exligistou“ 
z Vamberka. Ani v jednom z nich neokusili fut-
salisté hořkost porážky, třebaže výsledky se ne-
rodily lehce.

stolní tenisté zatím na nepříliš lichotivé pozi-
ci, nicméně jarní část (leden - březen) by měla 
vyznít pozitivněji. “Boj o celkovou 8. příčku je 
zcela reálná představa,“ dodal předseda oddílu.
Průběžné pořadí: 9. místo 11 4 0 7 0 70:92  12 b.
Pro „béčko“, v jehož zápasech se dosud vystří-
dalo sedm tenistů (Riemer, Vykydal, Durák, 
Smetana, Palatka, Šejnoha, Muselík) je už sa-
motná účast na této úrovni soutěží vítězstvím. 
Se silnými ambiciózními soupeři dokázalo vy-
bojovat stejný počet výher (4), a svou průběž-
nou bilanci srovnalo se svými vzory z „áčka“.
Průběžné pořadí: 8. místo 11 4 2 7 0 64:82 12 b.
K úplnosti ještě dodejme statistiku dalších dvou 
družstev Slovan M. Třebová:
Slovan C (Regionální přebor, 9 účastníků) 
obsazuje 8. místo, Slovan D (Regionální sou-
těž) mezi osmičkou účastníků vede bez ztráty 
bodu.       (mt)

Šakalí hněv M. Třebová – Zanzibar Lanškroun 
2:1 (0:0)
Šakalí hněv M. Třebová – Pobřeží Slonoviny 
Lanškroun 2:2 (2:2)
Šakalí hněv M. Třebová – Bomby k tyči Vam-
berk 3:2 (1:0)
„Oproti prvnímu turnaji se ukázalo, že tým má 
nejen velkou kvalitu, ale též obrovské srdce, kte-
ré jsme na palubovce dnes nechali,“ nechal se 
slyšet hrající manažer týmu Petr Matoušek bez-
prostředně po turnaji. Jeho slova podtrhl pilíř 
obrany Kamil Müller: „Turnaj nás stál spoustu 
sil a přesvědčili jsme se, že musíme podávat ma-
ximální a koncentrovaný výkon i s papírově slab-
šími týmy a nelze je podceňovat.“ Podrobnosti na 
www.sakalihnev.cz                        (pm)

Jaký bude sportovní rok 2015
Lze se právem domnívat, že bude odvislý od 
podmínek, které jsou ve městě pro sport vytvo-
řeny. Sportovní infrastruktura se rozrůstá, žel ne-
ustále „pokulhává“ za úrovní jiných měst v re-
gionu (Svitavy, Litomyšl, Polička). Na růžích 
ustláno mají fotbalisté, hokejisté, tenisté i volej-
balisté, možná atleti, jinak se rozvíjejí spíš netra-
diční a minoritní sporty.
Připomeňme si bilanci, resp. největší sportovní 
úspěchy roku 2014
• nejúspěšnějším oddílem se stal oddíl lyžová-

ní, jehož členové se prosazovali jak na trávě, 
tak na sněhu (Kolouch, Abrahamová, Mačát 
aj.) a získali řadu medailí v domácích závo-
dech či na mezinárodní úrovni

• hokejisté získali titul krajského šampióna 
v kategorii dospělých a juniorů

• fotbalisté znovu vybojovali návrat do krajské-
ho přeboru; dorost oddílu se stal půlmistrem 
PK v soutěžním ročníku 2014/2015

• atleti skončili třetí ve své druholigové skupině 
C, svou první účast ve stejné soutěži potvrdil 
i nově založený tým žen (6. místo). Atletická šta-
feta na 4x400m Tomáš Sekanina, Jaroslav Žou-
želka, Jiří Janků a Luděk Strouhal získala na ČR 
bronzové medaile za čas 3:28,38. Atletické ví-
ceboje se již staly tradiční akcí na závěr sezóny

• stolní tenisté obhájili divizní příslušnost 
v soutěži, zatímco tenisté si vyzkoušeli do-
konce I. ligu. Tenisový potěr zvítězil v soutěži 
O pohár hejtmana PK

• cyklisté nadchnuli svým 14. ročníkem dlou-
hodobého seriálu Cykloman, jehož králem se 
stal Michal Rotter; Markéta Hájková získala 
trojnásobný titul mistra na MČR v silniční 
cyklistice. Leoš König byl vyhlášen nejlepším 
českým silničářem roku 2014

• ASPV tč. nejvíce propaguje futsalový tým Ša-
kalí hněv, který se probojoval až do finálové 
části Čs. poháru

• kulturistiku reprezentuje především P. Ha-
vlík, který přidal do své sbírky medailí z ME 
a MČR další kovy

• ženy volejbalistky bojují v KP I. třídy a cíle-
vědomě se „rvou“ o postup výše

• s úspěchy sportovních střelců se doslova „roz-
trhnul pytel“

• TWINGIRLS obhájily evropský titul
• o místo na výsluní si říkají i další sporty (mo-

tokros, motokáry)
Ve městě se uskutečnilo MČR v koloběhu (P. Le-
gát), fotbalové utkání prvoligových celků Česka 
a Slovenska (Baník Ostrava, TJ Trenčín). Město 
mj. hostilo nejlepší cyklistickou mládež světa při 
týmové časovce Czech Cycling Tour, stejně jako 
nadšeně uvítalo Leopolda Koniga jr. po jeho 
úspěchu na Tour de France 2014. Velký kredit 
stále mají akce turistů (Vandr skrz Maló Hanó) 
či biatlonistů (Dětřichovský memoriál).
Koordinátor a garant sportovní činnosti TJ Slo-
van se o rok přiblížil dalším oslavám, tentokráte 
šedesáti let své existence (2016).                    (mt)

Fotbalisté jsou v plné 
přípravě na jaro

Všechna družstva zahájila zimní přípravu. Jako 
obvykle bude pestrá i náročná. Obsahuje klasic-
ké tréninkové jednotky (2x týdně v tělocvičnách), 
halové turnaje (Hedva Cup), dorostenci se těší 
po loňských zkušenostech znovu na soustředění. 
V závěru tréninkového cyklu čekají jednotlivé 
týmy, v závislosti na počasí, venkovní přípravná 
utkání.
Po celý podzim absolvoval dorost „přetahovanou“ 
s celkem Slatiňany-Svídnice. Domácí vítězství jim 
zajistilo titul „půlmistra“ PK. Průběžné a bližší in-
formace naleznete na www.skpslovan.cz.          (mt)
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Atleti a atletky bilancují sezónu 2014
Muži absolvovali svojí čtvrtou sezónu a usadili se 
ve středu tabulky, celkově na čtvrtém místě z šes-
ti týmů. Po loňském třetím místě, které bylo zatím 
nejlepším výsledkem, je to sice mírné zhoršení, ale 
výkonnostně šli atleti letos nahoru. Oproti minulým 
sezónám se nám podařilo dosáhnout řadu individu-
álních úspěchů. Junior Jaroslav Žouželka se doká-
zal probojovat jak na halové, tak venkovní MČR, 
kde bojoval na tratích 60m a 100m. Na finále to 
ještě nestačilo (2x 14. místo), ale potenciál tam je. 
Společně s parťáky Sekaninou, Janků a Strouhalem 
dokázali vybojovat 3. místo ve štafetě 4x400m na 
MČR dospělých v Ostravě, což hodnotíme jako 
největší úspěch našeho oddílu v novodobé historii. 
Skvělou sezónu prožil i Jiří Nárovec, který letos vy-
hrál Akademické MČR na 400m, stal se přeborní-
kem Pardubického kraje na 400m a svými výkony 
si vysloužil účast na nejprestižnějším závodě v ČR 
– Zlaté tretře Ostrava, kde v národním běhu obsadil 
8. místo. Nejlepším ligovým bodovačem (počítají 
se výkony v disciplínách, 1. místo = 11 bodů, 2. 
místo = 9. bodů… 10. místo = 1 bod) se stal letos 
právě Jiří Nárovec, který těsně porazil nejlepšího 
bodovače všech předchozích tří sezón Michaela Ha-
vlíka, který letos vlivem zranění nedokázal prodat 
svoji formu. Nutno podotknout, že Havlík je už dru-
hou sezónu zároveň i trenérem Nárovce a Žouželky.
Ženy letos absolvovaly svojí první sezónu 
a umístily se na krásném šestém místě z osmi týmů. 
V republikovém měřítku se prosadila dorostenka 
Ivona Bambušková, která na MČR v Třinci obsadila 
10. místo ve skoku do výšky. Ve druhé lize dokázala 
vyhrát svojí disciplínu Markéta Rodová (400m) 
a Zdeňka Šunková (400m př.). Tyto dvě atletky le-
tos bodově táhly tým a historicky první nejlepší AK 
bodovačkou se stala těsně Zdeňka Šunková. Tre-
nérem těchto atletek je také Michael Havlík. Mu-
síme také poděkovat vedoucí družstva Zuzce Šat-
níkové, která dokázala holky v jejich první sezóně 
spojit a také se pravidelně umísťovala na předních 

příčkách v běhu na 110m překážek. Více na webu 
(www.akmtrebova.cz).
V současné době mají atleti a atletky za sebou pod-
zimní soustředění, které se konalo na přelomu říj-
na a listopadu v Bozeňově (Dolním Bušínově). To, 
že je atletika pořád baví a spojuje ukázala účast 19 
členů (více čtěte v článku na akmtrebova.cz). Po 
objemovém podzimu, kdy se pracuje zejména na 
obecné vytrvalosti a síle následuje halová sezóna 
(leden, únor). Kluci mají v plánu individuální starty 
na MČR a plánují postavit štafetu 4x200m. Pokud 
bude sníh, plánují atleti na konci února ještě běžkař-
ské soustředění na Vysočině. O dalších výkonech 
a úspěších Vás budeme rádi informovat. 

Za AKMT Markéta Rodová a Jaroslav Žouželka

Mažoretky Střípky v kategorii Junior úspěšně zakončily minulý rok bronzovou 
medailí na celorepublikové soutěži v Lanškrouně. Ovšem zahálet nehodlají, 
čekají na ně vystoupení na plesech a reprezentačních akcích, kde si vyzkoušejí 
nové prvky i nové choreografie. Děkujeme všem za jejich podporu a nadšení 
v tomto krásném sportu. Veliké poděkování patří rodičům za jejich oddanost.

Za mažoretky Eva Kalábová, foto Zlatka Klučková

Králem cyklistiky je Zdeněk Štybar, 
König nejlepším silničářem 2014

Vítězem jubilejního 50. ročníku ankety Král cyklistiky se stal silniční pro-
fesionál Zdeněk Štybar. Letos se však 28letý jezdec krátce vrátil do terénu 
a v elitní kategorii získal potřetí v kariéře (2010, 2011) titul mistra světa 
v cyklokrosu. Kromě toho se stal českým šampiónem 2014 v silničním zá-
vodě. Druhý favorit a aspirant na titul, moravskotřebovský profesionál, t.č. 
jezdec týmu SKY Leopold König byl díky sedmému místu v konečném 
pořadí Tour de France 2014 vyhlášen nejlepším silničářem. „Jezdil skvěle, 
mohl to vyhrát i on. Já osobně byl dal cenu jemu, protože být na Tour v TOP 
10 je skvělé. Věřím, že příštím králem bude on!“ glosoval na slavnostním 
předávání cen v Praze Z. Štybar, jehož cyklistická všestrannost byla tímto 
způsobem oceněna. „Dost možná, že se jednou s Kennym na Tour potká-
me,“ uvedl též v TV přenosu ze slavnostního vyhlašování cen.            (mt)

Hokejisté potvrzují formu 
postupu do play-off

První část soutěže sice končí až v polovině ledna, 
již v tuto dobu je však zřejmé, že hokejisté v té 
druhé vyřazovací části, mezi osmičkou nejlepších 
týmů, chybět nebudou, třebaže soutěž je nesmírně 
vyrovnaná. Příznivá bilance se dala očekávat, ne-
boť to byl první postupný cíl loňských krajských 
šampiónů. V sérii utkání na soupeřových hřištích 
předváděli hráči efektivní hokej, své zaváhání od-
činili i v domácím derby s Litomyšlí. Před zápa-
sem proběhlo bouřlivé loučení s trojící dlouhole-
tých hráčů našeho týmu Liborem Kobzou, Mírou 
Koláčkem a Jardou Parolkem. Za roky jejich pů-
sobení jim dík vyjádřilo 500 fanoušků spontánním 
potleskem. 
Skvělé hodnocení platí rovněž o juniorech, kteří 
„válcují“ své soupeře a vedou průběžně tabulku. 
Činí se též žákovská družstva, i když rovněž reálně 
ze svých míst se patrně neprobojují mezi elitu me-
zikrajské ligy (PK a Kraj Vysočina). Jen dorostenci 
zatím propadají tabulkou ke dnu.                        (mt)

Co nového u tenistů
Tenisté se nastěhovali přes zimu a nevlídné po-
časí do nafukovací haly TS M. Třebová. Vedle 
hobbíků se tam scházejí i organizovaní členové 
tenisového oddílu TJ Slovan. Jejich venkovní 
sezóna skončila, je tedy logické poohlédnout 
se za jejím průběhem a úspěchy. Tenisový od-
díl čítá více než stovku členů všech věkových 
kategorií - od minitenisu a babytenisu až po do-
spělé a veterány. Oddíl tenisu obsazuje v kraj-
ských a celorepublikových soutěžích všechny 
věkové kategorie. Aktivitu tenisového oddílu 
řídí a koordinuje 5členný výkonný výbor ve slo-
žení: Václav Mačát, Jiří Vopařil, Michal Svobo-
da a dva nově kooptovaní členové: Milan Hájek 
a Pavel Podhorný. Při oddílu funguje jak teni-
sová školička, tak pravidelné tréninky mládeže, 
z nichž vyrůstají nadějní adepti tohoto sportu. 
To se ostatně již projevuje v podobě vítězství 
mladších žáků v krajské soutěži nazvané O po-
háru hejtmana Pardubického kraje. Přímo od 
něj dostali na radnici tuto cennou trofej. V ka-
tegorii dospělých si vyzkoušelo smíšené druž-
stvo A v roce 2014 prvoligovou soutěž, v níž 
působilo díky spolupráci s pardubickým klubem 
1. východočeská tenisová. Předsevzetí setrvání 
„nabouralo“ zranění čtyř klíčových hráčů, takže 
sestup do nižší soutěže (KP) se stal nevyhnu-
telnou realitou. Satisfakcí byly naopak výkony 
družstev B a C v krajském přeboru Pardubic-
kého kraje. Družstva si vedla skvěle, dokonce 
„céčko“ soutěž vyhrálo a nebude chybět v diviz-
ní soutěži. V současné době zkušební spolupráce 
a zdvojení TK Slovan a pardubického týmu byla 
ukončena (po dvou letech). V roce 2015 budou 
družstva dospělých vystupovat pod klasickým 
názvem TJ Slovan Moravská Třebová. „Áčko“ 
chce naplnit smělé ambice, tj. vyhrát soutěž 
a postoupit rovněž do divize.                         (mt)

Důležité upozornění
Maximem dvou stran sportu se MTZ vrací k původnímu mode-
lu sportovního zpravodajství. Veškeré mimoredakční informace 
o činnosti sportovních klubů, spolků, sdružení apod. proto po-
čínaje uzávěrkou únorového čísla (15. ledna 2015) předávejte 
ke zpracování kmenovému sportovnímu redaktorovi Františku 
Matouškovi. Kontakt: f.matousek@tiscali.cz.


