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MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 3

Rada města Moravská Třebová
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení funkce
ředitel/ředitelka příspěvkové organizace  

Kulturní služby města moravská Třebová.
Podmínky výběrového řízení včetně ná-

ležitostí přihlášky jsou k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz, na úřední 
desce městského úřadu, v občanském 
informačním centru městského úřadu 
a u personalistky městského úřadu,  

tel. č.: 461 353 027,  
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.

Nástup od 1. května 2015, případně dle 
dohody.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Uvnitř vydání najdete lístek pro hlaso-
vání v anketě Sportovec roku 2014 měs-
ta Moravská Třebová. Hlasování končí 
27. března 2015.

Investice do mnoha oblastí rozvoje města projednávali 
v únoru zástupci Moravské Třebové s hejtmanem Pardubic-
kého kraje (vlevo)                             Foto: archív

Defibrilátor, na který přispělo 20 tisíci město Moravská Třebová a 30 tisíci Region Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko, předali v úterý 24. února 2015 moravskotřebovským hasičům starostové Moravské 
Třebové a Jevíčka Miloš Izák a Dušan Pávek. Přístroj poslouží v případech, kdy se ke specifickým 
typům ohrožení života dostane hasičská jednotka dřív, než zdravotníci.    Foto: Dagmar Zouharová

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů
Podporu při získávání dotací nejen na technic-
kou infrastrukturu slíbil vedení města Morav-
ská Třebová při své únorové návštěvě hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický. Ten se 
v pátek 13. února setkal na moravskotřebovské 
radnici se starostou Milošem Izákem i s oběma 
místostarosty nad plánem realizace programové-
ho prohlášení rady města.
 
Peníze pro lepší tělocvik
Jedním z projektů, ve kterých může vede-
ní města s podporou kraje počítat, je podle 
hejtmana Martina Netolického rekonstrukce 
atletického stadionu základní školy v Palac-
kého ulici. Jak senátor Radko Martínek, tak 
i hejtman podpoří naši žádost o dotaci, kte-
rou jsme podali v lednu 2015 na Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy. Více 
než třímilionová investice by měla zahrno-
vat nový povrch běžeckého oválu, doskoči-
ště a dalších stávajících sektorů. 
 
Hlavní je rozvoj výroby
Zásadním bodem, v němž městu může po-
moci spolupráce s krajskými institucemi, je roz-
šíření jeho ekonomického potenciálu v podobě 
infrastruktury pro podnikání. Po nových průmy-
slových zónách volají obyvatelé města, i inves-
toři. Potřebu investovat do infrastruktury nových 
ploch pociťuje město několik let, poté, kdy se 
zaplnily původní zainvestované pozemky na vý-
chodě, a zejména při západním vstupu do měs-

R35 plánované mezi Hradcem Králové a Mohel-
nicí. Podle senátora a třebovského radního Rad-
ko Martínka je tato tepna nezbytná pro propoje-
ní města s hlavními logistickými centry západu 
a východu republiky, slibující zefektivnění pod-
nikatelských investic středních a velkých firem 
do aktivit v našem regionu. Pochopení pro tyto 
záměry Moravské Třebové vyjádřil při své loň-

ské návštěvě města i předseda vlády České 
republiky Bohuslav Sobotka. 
Hejtman při své návštěvě na radnici přislíbil 
podporu těchto dalších akcí:
1) První etapa rekonstrukce silnice v Boršo-
vě. Bude provedena v letošním roce v délce 
cca 2 km, náklady, které ponese kraj, dosáh-
nou cca 20 milionů Kč 
2) Rekonstrukce kanalizace v ulicích Ko-
menského a Jiráskova v úseku cca 150 m, 
předpokládané náklady cca tři miliony ko-
run budou kryty převážně z dotace PK
3) Vybavení nemocnice: kraj poskytne 
v plné výši dotaci na nákup třiceti lůžek se 
stolky a na pořízení dvou přístrojů EKG, vše 
za cca 6 milionů Kč

Hejtman Martin Netolický si při únorové návště-
vě u nás prohlédl také zrekonstruovanou budovu 
třebovského gymnázia, kde bylo v rámci progra-
mu na úsporu energie v polovině loňského roku 
provedeno zateplení obvodových stěn, výměna 
oken a zateplení střechy. Celková investice spo-
lufinancovaná z evropských fondů dosáhla téměř 
12 milionů korun.                Dagmar Zouharová

ta. Podle místostarosty a předsedy výboru pro 
strategický rozvoj Václava Mačáta je současná 
situace s pozemky vhodnými k průmyslovému 
podnikání vzhledem k majetkovým poměrům 
nejjednodušší v lokalitě ležící naproti průmys-
lové zóně Západ. Pro pořízení nové průmyslo-
vé zóny v této lokalitě je však potřeba úprava 
územně plánovací dokumentace, což doporučil 

strategický výbor již v září 2014. Na základě ná-
vrhu místostarosty Mačáta uložilo zastupitelstvo 
města na svém únorovém jednání vedení města 
předložit do 27. dubna 2015 návrh na pořízení 
změny územního plánu. 
Město ve spolupráci s vedením kraje však hodlá 
své síly zacílit především na intervence k bezod-
kladné realizaci výstavby rychlostní komunikace 
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 2015 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
10 379 občanů ČR. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MVČR je v Moravské 
Třebové hlášeno 112 cizinců s povolením 
k pobytu na území České republiky. Cel-
kem je tedy v Moravské Třebové k 31. 1. 
2015 evidováno 10 491 občanů.         (zr)

Koleje na Moravskotřebovsku potřebují výměnu

Snížení administrativní zátěže podnikatelů

Změna ve zdaňování příjmů členů volebních komisí, výborů 
zastupitelstva a komisí rady města za rok 2014

Městské parky a zeleň vůbec čeká zásadní ozdravení. Za peníze z dotace

Pracovní cestu speciálním drážním vozidlem 
podnikl v minulých dnech náměstek hejtma-
na pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír 
Dušek. Společně s královéhradeckým oblast-
ním ředitelem Správy železniční dopravní cesty 
(SŽDC) Vladimírem Filipem projeli úsek trati 
z České Třebové do Třebovic, Moravské Tře-
bové, Dzbelu a zpět na Chornice, dále projeli 
úsek Chornice – Jevíčko. Cílem cesty bylo zjis-
tit, v jakém stavebně technickém stavu trati je 
a jaké finanční prostředky bude potřeba zajistit 
na zvýšení komfortu pro cestující, zvýšení rych-
losti a zkrácení jízdních dob v oblasti. „Je jasné, 
že toto by neměl dělat Pardubický kraj jako ob-
jednatel, ale České dráhy to nedělají, proto vyví-
jíme iniciativu, která je pro nás potřebná,“ vy-
světlil důvod náměstek hejtmana Pardubického 
kraje Jaromír Dušek. „Kolejový svršek na této 
trati je jeden z nejstarších v republice a najdeme 

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 
140/2014 Sb., který mění živnostenský zá-
kon. Uvedenou novelou byl rozšířen seznam 
dokladů, které podnikatel není povinen připo-
jovat k podání vůči živnostenským úřadům, 
ale pouze za předpokladu, že tyto doklady již 
byly doloženy k některému jinému ohláše-
ní, žádosti o koncesi, či oznámení o změně. 
Týká se to ovšem jen dokladů předložených 

Město Moravská Třebová upozorňuje, že 
výše uvedené příjmy ze závislé činnosti byly 
v roce 2014 zdaňovány zálohovou daní. V pří-
padě, že osoba, která obdržela tento příjem 
v minulém roce, měla souběžné příjmy i u ji-
ného zaměstnavatele má povinnost vypořá-
dání těchto příjmů prostřednictvím daňového 
přiznání. Zjednodušeně řečeno zaměstnanci, 

Regenerace či nová výsadba se dotkne pěti lo-
kalit ve městě určených pro regeneraci zele-
ně městských parků – Knížecí louka, park na 
Rybním náměstí, park u muzea, náměstí T. G. 
Masaryka a lesopark. V jednotlivých lokalitách 
byl proveden odborný dendrologický průzkum 
stávajících dřevin, který posoudil zdravotní 
stav stromů. Stromy, které byly ve špatném 

tu i kolejnice z roku 1941. Vyměnit potřebuje na 
asi 16 kilometrech trati, dále je nutné upravit ná-
stupištní hrany a příchody k vlakům. Pro zvýšení 
rychlosti je nutné provést redukci nevyužívaných 
omezujících nezabezpečených přejezdů. Trať 
má do budoucna potenciál přitáhnout poměrně 
značnou část cestujících, o čemž svědčí trvalý 
zájem cestujících z Prostějovska,“ sdělil Jaro-
mír Dušek s tím, že důležitým cílem je i propojit 
Pardubický a Olomoucký kraj. V současné době 
musí lidé z Prostějova složitě cestovat na Mohel-
nici a pak na Českou Třebovou, což je až časo-
vě i vzdáleností mnohem delší cesta, než kdyby 
mohli jet přes Chornice a Moravskou Třebovou. 
„Investice do výměny železničního svršku začne 
letos a naším cílem je přesvědčit vedení SŽDC, 
aby její rozsah byl co nejširší. Když už se plánuje 
výluková činnost, tak ať má investice co největ-
ší rozsah a význam,“ dodal Jaromír Dušek.  (zr)

po 1. 1. 2015, které prokazují odbornou způ-
sobilost, vztah k sídlu podnikatele nebo výpis 
z rejstříku trestů vydaného jiným státem než 
ČR. Současně tato novela uložila povinost živ-
nostenským úřadům z těchto dokladů vytvo-
řit elektronické kopie a tyto uložit do systému 
živnostenského rejstříku. Tímto úkonem jsou 
doklady zpřístupněny všem živnostenským 
úřadům v republice a podnikatel je při dalších 
oznámeních již předkládat opětovně nemusí.
Ivana Neubauerová, Obecní živnostenský úřad

popř. osoby samostatně výdělečně činné, kte-
ré obdržely od města v roce 2014 odměny za 
činnosti v rámci volebních komisí, popř. za 
činnost v komisích nebo výborech, jsou po-
vinni tyto příjmy zahrnout spolu s ostatními 
příjmy z roku 2014 do daňového přiznání. Po-
tvrzení o zdanitelných příjmech je připraveno 
k vyzvednutí na odboru finančním, popř. na 

stavu, napadené a podobně, byly určeny ke 
kácení. Kácení posoudil a v případech, kdy 
bylo nutné povolení, taková povolení vydal 
odbor životního prostředí jako orgán ochrany 
přírody. Projekt obsahuje kromě kácení dřevin 
také návrh výsadeb, v lokalitě lesopark pak 
dojde k vytvoření zcela nového parku. Rea-
lizace bude zahájena v únoru 2015, celkové 

náklady dosáhnou 3 mil. Kč vč. DPH, dotace 
z Operačního programu Životní prostředí činí 
75 % z celkových uznatelných výdajů. Detailní 
informace o jednotlivých lokalitách jsou pří-
stupné na webu města na adrese http://www.
mtrebova.cz/rozvoj/projekty-mesta/regenera-
ce-mestskych-parku.             Miroslav Netolický, 

vedoucí odboru rozvoje města

základě telefonického nebo e-mailového po-
žadavku je můžeme zaslat poštou na adresu 
bydliště. Kontaktujte prosím Helenu Herma-
novou, tel. 461 353 113, hhermanova@mte-
bova.cz. Výše popsaná povinnost se netýká 
studentů bez dalších příjmů, kteří předložili 
potvrzení o studiu.                Dana Buriánková, 

vedoucí odboru finančního

Trhy farmářských 
výrobků

V pátek 6. března bude zahájen již čtvrtý ročník 
Trhů farmářských výrobků v Moravské Třebové. 
Trhy se budou opět konat v obvyklém termínu 
- každý pátek na nám. T. G. Masaryka v době 
od 7:00 do 17:00 hod. Mezi obyvateli Moravské 
Třebové a blízkého okolí si tyto trhy našly již 
své stálé návštěvníky a zákazníky. Proto doufá-
me, že i letos trhy přispějí k rozšíření nabídky 
ovoce, zeleniny a výrobků od českých prodejců. 
Sortiment prodávaného zboží se bude měnit dle 
sezónní nabídky. Proto předpokládáme největší 
účast prodejců v jarní a letní sezóně.

Jana Fabianová, odbor majetku města 

Výroční zpráva 
o činnosti městského 
úřadu už podesáté

Už desátý rok je předkládána občanům komplex-
ní informace o činnosti Městského úřadu Morav-
ská Třebová za uplynulý rok. Zpráva informuje 
o činnostech jednotlivých odborů městského úřa-
du, a to především prostřednictvím čísel v časo-
vé řadě, a je k dispozici na webu města na ad-
rese http://www.moravskatrebova.cz/radnice/
dokumenty       Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Upozornění na 
úhradu poplatku za 

komunální odpad
Jako každý rok upozorňujeme na splat-
nost místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Poplatek pro rok 2015 činí 500 
Kč na poplatníka a rok a jako v přechá-
zejících letech je splatný do 31. 3. 2015. 
Úhradu lze provést v hotovosti do po-
kladny Občanského informačního centra 
(OIC) v ul. Olomoucké č. o. 2 nebo do 
poklady odboru majetku města a komu-
nálního hospodářství na nám. TGM 29. 
Při bezhotovostní úhradě na účet města 
Moravská Třebová si musí poplatník pře-
dem vyžádat číslo variabilního symbolu 
(OIC, odbor majetku města nebo finanční 
odbor). Požádat o přidělení čísla VS lze 
osobně, telefonicky nebo elektronickou 
poštou. Poplatníci, kteří hradili poplatek 
převodem z účtu již v předchozích letech, 
mohou využít již přidělený variabilní 
symbol.                                      OMMKH
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Informace o pečovatelské službě
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnuti 

podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
Zájemci o pečovatelskou službu, ale i ti, kteří se 
chtějí o této službě více informovat, mohou kon-
taktovat vedoucí střediska Renatu Nislerovou 
osobně nebo na telefonu 461 353 352, případně 
emailem nislerova@mtrebova-city.cz. Cílem do 
budoucna je úprava pracovní doby této terénní 
služby také na odpolední, případně večerní ho-
diny, aby více odpovídala potřebám uživatelů 
a umožnila jim co nejdéle žít ve své domácnosti. 
K 31. 12. 2014 měla PS 117 klientů z toho 22 
mužů a 95 žen.       (zr)

Sociální služby města Moravská Třebová po-
skytují pobytové služby v Domově pro seniory 
Moravská Třebová, ale také terénní a ambulant-
ní služby prostřednictvím pečovatelské služby. 
Obě služby jsou registrované na Krajském úřadě 
Pardubice a poskytují se dle zákona 108/2006 
Sb. o sociálních službách. Pečovatelská služba 
města Moravská Třebová sídlí v ulici Svitav-
ská 20 v prostorách areálu Domova pro seniory. 
V pracovních dnech od 6:30-15:00 je zajišťová-
na pomoc pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory. Služba je určena uživatelům od 35 let. 
Poskytuje se jako služba 
- ambulantní na středisku osobní hygieny PS
- terénní v domácnostech klientů
Hlavní body poskytovaných služeb:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu  

Komise památkové péče vyhlašuje
16. ročník fotosoutěže

Moravská Třebová 
– jak ji neznáme

Cílem je zachytit neobvyklou tvář našeho města novými 
pohledy, v proměnách času, za rozmanité hry světel nebo 
ročních období. Prioritní je obsah (neotřelost) snímku, 
umělecká kvalita odvozená dle ambicí autora. Lze vyu-
žít i tématu Památky v přírodě – neobvyklé reálie v okolí 
města. Vítány budou rovněž reportážní snímky zachycují-
cí prostý život ve městě.
Zúčastnit se mohou fotoamatéři i profesionálové z Morav-
ské Třebové i odjinud.
Snímky o rozměru minimálně 13x9 cm, barevné i čer-
nobílé, odevzdávejte do 31. srpna v  Informačním centru 
Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka. Větší snímky 
vítané. Lze využít i barevného tisku.
Odborná porota vyhodnotí tři nejlepší autory, kteří budou 
vyhlášeni a oceněni na vernisáži výstavy ke Dnům evrop-
ského dědictví.
Snímky tří vítězů budou ponechány v archívu muzea.
Zachyťte i Vy neopakovatelé okamžiky, prchavou krásu 
našeho města…

Vypsané kategorie fotografií – fotka vždy musí obsahovat 
motiv města
I. Architektura města
II. Příroda a životní prostředí
III. Každodenní život města
IV. Aktualita
V. Lidé, o kterých se mluví
VI. Sport
VII. Portrét
VIII. Různé (umění)
IX. Z archívu fotografa                                                 (mt)

Detašované pracoviště SVP Alfa v Moravské Třebové
Středisko výchovné péče 
Alfa, fungující ve Svita-

vách od začátku školního roku, spouští svou po-
bočku také v Moravské Třebové, a to na adrese 
Komenského 371. Jde o budovu za městskou po-
licií, ve které sídlí nízkoprahový klub Díra. Po-
bočka bude nabízet ambulantní služby s frekven-
cí 1x za 2 týdny. Vždy v úterý v časovém rozsahu 
8-16 hod. Zahajujeme 24. února. Konzultace je 

nutné předem domluvit na tel. 731 712 458. Per-
sonálně bude provoz zajišťovat speciální peda-
gog, dle potřeby i psycholožka. Služby SVP Alfa 
jsou primárně zaměřeny na zvládání výchovných 
problémů. Nabízíme podporu dětem, studentům, 
jejich rodičům, pedagogům. Více informací na 
www.svpsy.cz. Předpokládané termíny provozu 
do konce školního roku: 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 
4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6. Konzultace 

Pozvánka na Kulatý stůl 
24. března proběhne ve svitavském KC Fabrika 
Kulatý stůl na téma pracovní uplatnění osob se 
zdravotním postižením na Svitavsku. Akci pořá-
dá obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim, 
pracoviště Svitavy. Cílem je otevřít a vést diskusi 
ohledně zaměstnávání lidí se zdravotním postiže-
ním nejen ve svitavském, ale i moravskotřebov-
ském regionu. Své zkušenosti budou sdílet nejen 
zaměstnavatelé, ale také sami lidé se zdravotním 
postižením, veřejný opatrovník, zástupci orga-
nizací, které s výše uvedenou cílovou skupinou 
pracují. O svém, téměř dvouletém, působení na 
Svitavsku a výstupech z realizovaného projektu 
(do projektu spadá i Moravská Třebová a její oko-
lí) bude referovat pořádající organizace Rytmus 
Chrudim, o.p.s. Na programu jsou rovněž aktua-
lity, které se týkají finančních příspěvků a výhod 
pro zaměstnavatele. Kulatý stůl potrvá od 9:00 do 
11:00 hodin, místem konání je aula v KC Fabri-
ka (3. patro). Pro účastníky Kulatého stolu bude 
připraveno drobné občerstvení. Je třeba se nahlá-
sit předem, a to do 17. 3., zástupkyni svitavského 
pracoviště Rytmusu Chrudim, o.p.s., Petře Lan-
gerové – kontakt: langerova@rytmuschrudim.cz, 
730 518 510. Těšíme se na setkání s Vámi.     (zr)

v jiných dnech jsou možné buď na pracovišti ve 
Svitavách, příp. po telefonické dohodě.          (zr)
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní 
a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva 
územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Po dvou letech, kdy Moravskou Třebovou 
v rámci vyhodnocení mezinárodní výtvarné 
soutěže škol navštívil náš europoslanec Vladi-
mír Remek, nyní velvyslanec v Ruské federaci, 
navštívila náš region poslankyně Evropského 
parlamentu Kateřina Konečná, která je ve své 
práci zaměřena na otázky životního prostředí 
a je stínovou ministryní KSČM pro životní 
prostředí. Během celé její návštěvy ji provázel 
předseda Městského výboru KSČM v Morav-
ské Třebové Josef Odehnal. Paní poslankyně 
si prohlédla Cestu od renesance k baroku vy-

Při vstupu na politickou scénu jsme si vytyčili 
prioritní cíle, kterých bychom chtěli v našem 
městě dosáhnout. Jedním z nich bylo prosadit 
přímé informování místních firem a živnostníků 
o vyhlašování výběrového řízení městem Mo-
ravská Třebová. Naši členové v zastupitelstvu 
vznesli požadavek přímo na zasedání zastupitel-
stva a v současné chvíli se již pracuje na novém 
systému průhlednějšího zveřejňování zakázek. 
K dalšímu z našich cílů patřila kontrola kanali-
zace v Udánkách, Sušicích, Boršově a moderni-
zace ČOV. Celá akce týkající se kanalizace je 

Komunisté plní sliby vůči obcím v regionu

Zastupitelé se seznamují s projektem kanalizace

budovanou s přispěním dotací Evropské unie. 
Odpoledne se setkala na radnici se starostou 
města Milošem Izákem a s radní za KSČM Ha-
nou Horskou. Jedním z nejdůležitějších bodů 
návštěvy bylo setkání a beseda s vedením a ob-
čany obce Rozstání, kde se rozebírala hlavně 
problematika čistění odpadních vod v této malé 
obci v souvislosti s vysokými náklady a ome-
zeným rozpočtem. Tím plníme slib pomoci ob-
čanům této obce. Ve své práci se snažíme po-
moci při řešení současných problémů i našeho 
města.                Hana Horská a Josef Odehnal

mezi občany velmi diskutovaným tématem a my 
neustále dostáváme nové impulsy k této pro-
blematice. K provedení kontroly jsme již obdr-
želi od finančního odboru a rozvoje města část 
podkladů. Výstavba kanalizace byla zahájena 
v roce 2007, jedná se tak o největší stavbu v na-
šem městě za poslední dobu, a proto i provedení 
kontroly je časově náročné. Jsme však přesvěd-
čeni, že tuto akci posoudíme objektivně. Další 
informace k této problematice najdete na našich 
webových stránkách.

Za hnutí ANO 2011 Miroslav Jurenka

ANO, toto má smysl
Na ulicích nás oslovují cizí lidé, abychom 
přispěli na nejrůznější sbírky a nikdo ve 
skutečnosti neví, jestli tyto peníze oprav-
du dorazí na určenou věc. Někdo přispívá, 
jiný ne. Já téměř nepřispívám, ale raději 
daruji krev a vím, že tím mohu zachránit 
život, stejně tak, jako jednou může někdo 
zachránit život mně. Proto daruji krev - 
ANO toto má smysl. Dne 21. 1. uspořádala 
MO Hnutí ANO v Moravské Třebové akci, 
které se mohl účastnit každý, kdo chtěl při-
spět na dobrou věc. Akce s názvem Daro-
vání krve byla uspořádána na základě dob-
ré komunikace s transfůzním oddělením ve 
Svitavách. Toto oddělení urgentně hledá 
nové dárce (prvodárce) a zároveň telefonu-
je dárcům, kteří již delší dobu na odběru 
nebyli. Akce se zúčastnili 3 dárci (Michal 
Heger, Gabriela Peškarová a Karel Potyš) 
a dva prvodárci (Libor Truhlář a Petr Bá-
dal). Akce se určitě budou opakovat, neboť 
jde o akci velmi záslužnou a potřebnou. 
Více fotografií a informací naleznete na 
webových stránkách ano.trebova.eu nebo 
www.facebook.com/anomoravskatrebova

Michal Heger, 
člen MO hnutí ANO Moravská Třebová

Dům  dětí  a  mládeže  Mor.  Třebová  -‐  MAJÁK  

Jevíčská  55,  Moravská  Třebová  571  01,  tel.  461  361786  

   Kouzelná noc 

PÁTKU 13. 
        Zveme  všechny  odvážlivce  

    na  dobrodružně  strašidelnou  

      noc  v  pátek  13.  března  2015  
  

Sraz  v  DDM  Maják  v  17:00  hod  

Ukončení  v  sobotu  14.  března  v  11:00  hodin  

  

      Cena: 150 Kč (zahrnuje nocleh, večeři, snídani, program) 

         Nutno předem přihlásit, kapacita omezená!!! 

            Bližší informace: 461 316786, DDM Maják Moravská Třebová 
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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

bylo toto místo pro sportovní utkání vyhrazeno 
a zápas proběhl před zraky náhodných svědků, 
převzala si případ včetně zjištěných svědků 
události k dalšímu šetření Policie ČR.  

Siláci a kontejnery
Dle oznámení zřejmě pět zdatných mladíků, 
kteří by mohli skály lámat, si ve večerních ho-
dinách dne 30. 1. dokazovali svoji ukrutnou sílu 
převracením popelnic a kontejnerů stojících 
v blízkosti komunikace v ulici Dukelské. Na-
štěstí však jejich konání nezůstalo bez povšim-
nutí místních občanů a neuniklo ani prodlou-
ženému oku operátora kamerového systému. 
Když se skupince „zdatných siláků“ podařilo 
převrátit i kontejner plný nebezpečných skle-
něných střepů, dali se na útěk, zřejmě se do-
mnívajíce, že si beztrestně užili legrace, která 
zapříčinila zvýšení hladiny adrenalinu v jejich 
organismu. Netušili však, že tento základní 
hormon stresové reakce, která se dá s ohledem 
k dané situaci specifikovat dvěma výrazy, a to 
„útok nebo útěk“, svým počinem zvednou také 
v tělech místních představitelů zákona. A my-
slím, že není nutné dále přibližovat, kdo byl 
v tuto chvíli na útěku a kdo v postavení lovce. 
Díky obsluze kamerového systému a samotné 
moderní technice, nebylo pro policisty pro-
blémem výtržníky dopadnout. A to se alespoň 
z části podařilo u zastávky autobusu v ulici Br-
něnské, kde se před spravedlností chtěli ukrýt 
dva z aktérů. Po krátkém pohovoru se strážníky 
se k činu „hrdě“ doznali a vše vzali na svá bed-
ra. Mladíci z nedalekého Boršova však netušili, 
že následný trest bude mnohem náročnější než-
li samotná zábava. Nezbylo než se vrátit zpět 
na místo zkázy a vše uvést alespoň v rámci 
možností do stavu, který připomínal pořádek, 
který vládl v dané ulici před příchodem těch-
to výtržníků. A vzhledem k faktu, že na takové 
situace myslí i zákonné normy, byli posléze za 
svůj výkon ohodnoceni i samotnými přestavite-
li zákona. Onou odměnou bylo uložení bloko-
vých pokut ve zkráceném řízení, a to samozřej-
mě oběma dopadeným účastníkům. To, zdali 
se posléze podělili o své zážitky se zbytkem 
uprchlíků, kteří eventuálně mohli svým dílem 
ponížit náklady obou dopadených „hrdinů“ vy-
naložené na úhradu blokových pokut, se může-
me pouze domnívat. 

Karel Bláha, velitel městské policie

Městská policie radí
Být osvětlen znamená být viděn
S neodvratně se blížícím koncem zimního ob-
dobí nastává doba, kdy se opět vrátíme zpět ke 
svým jízdním kolům, s jejichž pomocí se bude-
me přesouvat do míst svých pracovišť, na za-
hrádky či chaty. Je však nutné nezapomínat na 
skutečnost, že mnohdy za denního světla vy-
razíme z domova, ale za tmy se vracíme zpět. 
Tento nešvar nás trápí každým rokem a je třeba 
si uvědomit, že s přibývajícím množstvím mo-
torových vozidel na pozemních komunikacích 
se jízda na neosvětleném jízdním kole rovná 
téměř sebevraždě! Proto si opět zopakujeme 
nejdůležitější zásady, které ochrání zejména 
Vaše zdraví, ale také nezhubne Vaše peněženka 
při setkání s policistou. 
1) Z hlediska výše uvedeného začneme osvět-
lením. Cyklista je povinen za snížené viditel-
nosti užít stanovená osvětlení. Tedy ve směru 
jízdy by měl svítit světlem bílé barvy, zezadu 
pak červeně. Mimo obec, zejména v místech, 
kde není pouliční osvětlení, tam by mělo před-
ní světlo (tedy bílé) svítit nepřerušovaně, a to 
z důvodu toho, abychom dobře viděli na ces-
tu. V takových úsecích by neměla být užívána 
tzv. „blikačka“! Tu však můžete užít například 
v ulicích města, kde je dostatečné osvětlení 
a dobře vidíme. Ale i „blikačka“ užitá mimo 
obec může mnohdy znamenat záchranu života!
2) Užitečné jsou i „odrazky“, které bývají 
umístěny v pedálech, ale také ve výpletu kol, 
a které upozorňují řidiče blížícího se k nám 
zleva nebo zprava například v křižovatce. 

3) Používejme světlé oděvy a reflexní doplňky! 
Reflexní doplňky jsou z hlediska bezpečnosti 
tím nejlepším „módním“ doplňkem, který lid-
stvo dokázalo vymyslet. Tedy alespoň v dopra-
vě. Při použití světlých oděvů nás uvidí řidič 
o několik desítek metrů dříve, než v oděvu 
tmavém, ale užijeme-li reflexní doplňky, jedná 
se až o 200 m, tudíž má řidič dostatek času na 
reakci. Dalo by se říci, že s porovnáním k odě-
vu tmavému, kde nás zahlédne ve vzdálenosti 
okolo 20 m, bude mít čas „vypít si kávu“. 
4) Neopomínejme ani ochranné prvky! A sem 
patří zejména ochranná cyklistická přilba, kte-
rá by se měla stát běžnou součástí každého 
cyklisty mladšího 18 let (tuto povinnost ukládá 
zákon) a rozhodně by se za ni neměl stydět ani 
cyklista starší, tedy ani ten, který plnoletosti 
dosáhl třeba i před několika desítkami let. 

Rvačka
První den v měsíci únoru neobvykle oslavili 
hosté jednoho z barů v ulici Lanškrounské. Již 
v 7:55 hod. byla na městské policii přijata zprá-
va o rvačce, při které údajně došlo ke zranění 
jednoho z účastníků. A to se skutečně potvrdi-
lo. Hlídka městské policie vyjela okamžitě na 
uvedené místo, kde zjistila, že došlo k potyč-
ce mezi dvěma muži, po které jeden z aktérů 
zůstal ležet v krátkém bezvědomí na podlaze 
onoho podniku. Vzhledem ke stavu účastníků 
bylo zřejmé, že si alkoholem dodávali odvahu 
ne-li déle, tak minimálně od předchozího ve-
čera. Však vzhledem ke stavu zápasníka, který 
se po silném úderu ocitnul na podlaze ve stavu 
nevnímaje okolí, nezbylo, než na místo přivolat 
odbornou lékařskou pomoc. Byť se říká „Co by 
to bylo za hospodu, kdyby se v ní chlapi ne-
poprali...“, není bohužel zákon k takovým kra-
tochvílím ohleduplný a nekompromisně tyto 
„gladiátorské“ hry, tedy alespoň v takovém 
prostředí, zakazuje. Snad lépe řečeno, stanovu-
je, jakým způsobem dochází k porušení pokoj-
ného stavu a jaký trest za porušení tohoto zá-
vazného ustanovení platícího bez výjimky pro 
všechny, má následovat. A právě proto, že ne-

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bavení.
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Městské kino

Padesát odstínů šedi (USA)

4. 3. středa v 19:00, 124 min., vstupné 
120 Kč, do 15 let nevhodný
Celosvětová literární senzace, která v rychlos-
ti prodejů překonala i Harryho Pottera právě 
přichází do kin. „Pan Grey Vás přijme za oka-
mžik.“ Tato prostá věta uvedla setkání, které 
zcela změnilo život nesmělé studentky Ana-
stasie. Erotický příběh autorky románu E. L. 
James oterírá dveře 13 komnaty...
Hrají: J. Dorman, D. Johnson, M. G. Harden ad. 
Režie: Sam Taylor-Johnson.

Padesát odstínů šedi (USA)

9. 3. pondělí v 19:00, 124 min., vstupné 
120 Kč, do 15 let nevhodný.   

Kobry a užovky (ČR)

nový český film
11. 3. středa v 19:00, vstupné 120 Kč, 111 min.
Drama vypráví o lidech, kteří ze zoufalství své 
existence kupí chybu za chybou, přičemž pod-
léhají vlastním představám o krásném životě. 
Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Há-
jek a další. 
Režie: Jan Prušinovský

GHOUL (ČR) 3D

nový český film
16. 3. pondělí v 19:00, vstupné 130 Kč, 90 min.
Temný thriller inspirovaný skutečným pří-
během jednoho z nejzvrácenějších zločinců 
novodobé historie, ukrajinského kanibala A. 
Čikatila. V Česku nikdo takový film nena-
točil. Je to film režírovaný Petrem Jáklem 
(Kájínek), který kombinuje thriller s doku-
mentem. Film je naprosto unikátní, a pro-
to je taky již před premiérou prodán do USA. 
Hrají: J. Armour, J. Isabella, A. Golovlyno-
va a další. Režie: Petr Jákl

Teorie všeho (USA)

18. 3. středa v 19:00, vstupné 110 Kč, 
123 min., mládeži do 12 let nevhodný
Jeho mysl změnila náš svět, její láska změnila 

ten jeho. Film vypráví životní příběh Stephena 
Hawkinga, který na svém nemocném těle nosí 
jednu z nejchytřejších hlav, kterou lidstvo po-
znalo. Sám možná nechápe, jak je možné, že 
vlastní život mu zachránila tak obyčejná věc, 
jako je láska.
Hrají: E. Redmayne, F. Jones, Ch. Cox  a další. 
Režie: James Marsh

Divočina (USA)

23. 3. pondělí v 19:00, vstupné 110 Kč, 
115 min., české titulky, mládeži do 15 let 
nevhodný
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má 
všeho plné zuby a všechno se kolem něj hroutí. 
Když už má pocit, že nemá co ztratit, vydá se 
úplně sám na cestu dlouhou 1 770 km. Scénář 
vznikl podle autobiografické knihy Ch. Stray-
edové. Hrají: R. Witherspoon, L. Dern a další. 
Režie: Jean-Marc Valleé

GHOUL (ČR) 3D

nový český film
25. 3. středa v 19:00, vstupné 130 Kč, 90 min.

Zvonilka a tvor 
netvor (USA) 3D

nový animovaný film pro děti
28. 3. sobota v 15:00, vstupné 130 Kč, 
80 min., český dabing
Další pokračování dobrodružství Zvonilky a je-
jích vílích kamarádek. Režie: Steve Loter

Vybíjená (ČR)

nový český film
28. 3. sobota, 19:00, vstupné 120 Kč, 100 min.
Film natočený podle knihy M. Viewegha. Vy-
bíjená je groteskou o přátelství, osudových lás-
kách, hledání lidského štěstí. Hrají: O. Sokol, 
M. Suchánek, R. Genzer, S. Krainová, S. Bab-
čáková a další.
Režie: Petr Nikolaev

Kulturní centrum
Koncert

Martino Hammerle
Bortolotti
8. 3. neděle, 18:00, dvorana muzea, vstupné 
80 Kč
Martino Hammerle Bortolotti zpívá árie z opery 
Jana z Arku Giuseppe Verdiho a slavné italské 
a anglické šlágry. Na klavír doprovází Helena 
Dvořáková, klarinet a saxofon Ondřej Dvořák 
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 

2. 3. v 16 hodin, v budově muzea Moravská Tře-
bová, Svitavská 18.

Divadlo pro děti

Branka zamčená na 
knoflík
16. 3. pondělí v 8:30 a 10:00, kinosál muzea 
Moravská Třebová, vstupné 30 Kč
Pohádka je napsána na motivy známé knížky Ji-
řího Trnky Zahrada. 
Dva kluci vlezou do tajuplné zahrady, kde proží-
vají svá dobrodružství s trpaslíkem, zlomyslným 
kocourem, hodnými slony, moudrou velrybou 
a protivnou psí dámou. Celá pohádka je opět 
doprovázena živou muzikou - kytara, zobcová 
flétna a zvonkohra. 
Uvádí Malé divadélko Praha, vhodné pro dě-
ti od 4-10 let.

Divadlo

ZASE TA „SBOROVNA“
19. 3. čtvrtek v 19:00, kinosál muzea Morav-
ská Třebová, vstupné 250 Kč
Komedie z prostředí provinčního učňovského 
střediska, navazující na úspěšnou komedii Sbo-
rovna z roku 2007. Příběh se rozehrává na půdě 
řeznického učiliště, které je z důvodu nedostat-
ku žáků slučováno s „prominentním“ učilištěm 
kuchařským. Vzniká složitá vnitřní válka o za-

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 2. 3. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 2. 3. 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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MORGAN EXPLOSION NIGHT – Dj Tony6.3.

EROTIC HOT NIGHT – Dj Mirek Karásek21.3.

20.3.

OLDIES PARTY – Dj Maty28.3.

JÄGERMEISTER Party – Dj Choruno7.3.
DRUM´N´BASS NIGHT
BIFIDUS AKTIF / HRR.NEC / W23 AKA WILDA PANDA a další

KRUCIPÜSK
& after party – Dj Maty

13.3.

SVATÝ PATRICK – Dj Shirak14.3.

AMUNDSEN Colors Night – Dj Tony27.3.

chování řídících i ostatních postů, postavení ve 
sboru, vztahu k rozdílným skupinám žáků, ale 
především jejich rodičů, důsledku a nápravě 
starých křivd, ale také přehlídka úsměvných 
charakterových úletů aktérů příběhu, poplatných 
povolání a hlavně době.
Uvádí agentura MARCUS Pavla Trávníčka. Hrají: 
Pavel Trávníček, Linda Finková, Kateřina Kornová, 
Monika Fialková a další. Režie: Pavel Trávníček
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 
2. 3. v 16 hodin, v budově muzea Moravská Tře-
bová, Svitavská 18.

Cestopisná přednáška Jiřího Hrmy

Aljaška
31. 3. úterý v 18:00, kinosál, vstupné 60 Kč
Horolezec, dobrodruh a cestovatel. Fotoaparát 
se stal již neodmyslitelnou součástí jeho cesto-
vatelské výbavy do odlehlých koutů světa. Tak 
vznikají jeho úžasné reportáže a diashow. Jiří 
Hrma vystupuje také v rozhlase, pořádá výstavy 
fotografií a publikuje v odborných časopisech.

Připravujeme:

Partička 
18. června ve 20 hodin, nádvoří zámku v Mo-
ravské Třebové
V rámci turné Partička na vzduchu zavítá známá 
čtveřice herců se svou improvizační show i do 

Moravské Třebové. Předprodej vstupenek na 
webových stránkách Ticketstream.

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

Výstava na zámku

Fenomén Igráček
31. 3.–14. 5. 
Výstava nejen pro děti o legendární hračce na 
zámku Moravská Třebová

Zahájení zámecké 
sezóny
4. 4. sobota, nádvoří zámku v Moravské 
Třebové
Jarmark od 10 hodin, kulturní program od 14 do 
17 hodin

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

POZVÁNKA 
na 14.

 
tradiční setkání příznivců jógových cvičení

 
JÓGOVÝ PLES 

V programu nabízíme:  
-‐ Sluneční jógu – předcvičuje Kateřina Magdalena Kvochová z Dobré Vody, tuto jógu 

pro všechny sem přinesl a více jak 20letou tradici založil Michel Doffe (Francie) a 
Kateřina je jeho žačkou, zajímavostí je, že se tato jóga cvičí v nedalekém centru 
Ludvíkov; Kateřina je také významnou terapeutkou japonské masáže šiatsu 

-‐ Přednášku a praktické ukázky reflexní terapie aneb jak si tlakovou masáží můžeme 
sami odstranit či zmírnit některé zdravotní potíže – hostem bude špičková terapeutka 
Eva Marie Horáková  

-‐ Nezbytné občerstvení z vlastních (vegetariánských) zdrojů 
-‐ Zpěv manter, mystické povídky a básně - Mirek Landa a Václav Žáček  

 
Místo konání – malá tělocvična ZŠ Čs. armády – vchod zadem od autobusového nádraží 
Datum a hodina – pátek 27. března, začátek v 18:00 hod. 
Vstupné dobrovolné + nezapomenout karimatky a pohodlný cvičební oděv! 
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V posledním lednovém týdnu na naši školu přije-
la Drahomíra Stehlíková. Přijali jsme její nabídku 
a pozvali ji, aby provedla se žáky vyššího stupně 
besedy, které byly zaměřeny na zlepšení pohledu 
dětí na jejich vlastní zdraví, na životosprávu a na 
péči o duševní zdraví. Každý ročník měl trochu 
jiné téma. Vybírali jsme dle potřeb a věku dětí. 
Šesťáci měli téma Život v mediální džungli. Spo-
lečně s lektorkou se mohli zamýšlet nad tím, jak 
získat vládu nad televizí a počítačem, jaká jsou 
rizika internetu, chatu, facebooku atd. a jak se 
jim bránit. Pro sedmáky jsme zvolili program 
Image nebo charakter o tom, jak odolávat vlivům 
vrstevníků, kteří uznávají jen materiální hodnoty. 
Beseda apelovala na vnitřní krásu člověka. Vážíš 
si svého těla, nebo ho zneužíváš? To byl název 
besedy pro žáky osmých tříd. Náplň ukazovala 

Měsíc únor v ZUŠ 
v Moravské Třebo-
vé proběhl zejména 
v podobě účasti na-
šich žáků v okres-
ních kolech soutěže 
ZUŠ. Letošní sou-
těž byla vypsána 
pro sólový a komor-

ní zpěv, dechové a bicí nástroje. I přes obrovskou 
konkurenci Vám s velkou radostí oznamujeme 
skvělé výsledky letošních okresních kol. Dne 
11. 2. proběhlo v oboru sólový a komorní zpěv 
okresní kolo soutěže v Litomyšli. Reprezenta-
tivní umístění nám přinášejí žáci: Annemarie 
Zemanová – 1. místo s postupem do krajského 

V úterý 3. února se v naší škole uskutečnil Vi-
tamínový den. Proběhl v rámci projektu Ovoce 
do škol, který je určen 
dětem z přípravné tří-
dy a žákům prvního 
stupně. Akci pro nás 
uspořádala společnost 
MK FRUIT, která do 
naší školy pravidelně 
jedenkrát týdně ovoce 
a zeleninu dodává. Vi-
tamínový den se u nás 
uskutečnil poprvé. 
Žáci pracovali po tří-
dách v naší nové školní 
kuchyňce. Děti i paní 
učitelky velmi nadchla 

Naše škola se zapojila do projektu ve sběru pa-
píru. Prospívá tím jak životnímu prostředí, tak 
i škole v podobě finanční částky za nasbírané 
množství papíru. Skvělé bylo, že se do této čin-
nosti zapojili žáci všech tříd prvního i druhého 
stupně. Tato akce na škole proběhla již třikrát 
a naše třída 9. A pokaždé pomáhala. Probíhalo 
to tak, že motivačně byla vyhlášena soutěž o to, 
která ze tříd nasbírá nejvíce papíru. Poté rodi-
če, děti i učitelé nosili do školy staré a nepotřeb-
né letáky, časopisy nebo knihy. Samozřejmostí 

Další z preventivních akcí na ZŠ Palackého

Okénko ZUŠ – Výrazné úspěchy mladých hudebníků v soutěžích

Vitamínový den na I. ZŠ

Sběr papíru na ZŠ Palackého

mladým lidem cestu životem jinak než s ciga-
retou a alkoholem. Tu, která preferuje zdravý 
životní styl. Deváťáci měli dvouhodinové pose-
zení Sex a AIDS o způsobech nákazy HIV, o bez-
pečném sexu, o příbězích lidí nakažených virem 
HIV. Paní Stehlíková v naší škole byla 3 dny. 
Všechny besedy měly vysokou profesionální 
úroveň. A hlavně – děti ji poslouchaly pozorně. 
Myslím, že si získala jejich důvěru. Paní lektorka 
se velmi pěkně vyjádřila směrem k naší škole. Co 
nám napsala? „Ještě jednou bych chtěla poděko-
vat za možnost přednášet u Vás na škole. Na Va-
šich studentech se odráží laskavé, ale rozhodné 
vedení a máte můj velký obdiv. Tak, jak jsem již 
zmínila, neříkám toto ocenění jen tak. Přednáším 
5 let, to sice není moc dlouhá doba, ale spolupra-
cuji s více než 150 školami v republice, a to mi 

kola, Václav Pavelka – 2. místo, Valentýna Papa 
– 1. místo, Josef Haas – 1. místo s postupem do 
krajského kola, Martina Koudelková – 1. místo 
s postupem, Vít Pavelka – 2. místo, Tereza No-
váková – 2. místo, Jana Haasová – 1. místo s po-
stupem do krajského kola, Barbora Dostálová 
– 3. místo, duo sourozenců Haasových – 1. mís-
to s postupem do krajského kola, Kateřina Čej-
chanová – 1. místo, Vanesa Pařilová – 1. místo, 
duo Vanesy Pařilové a Kateřiny Čejchanové – 1. 
místo s postupem do krajského kola, Jana Kou-
delková – 2. místo.
V ZUŠ v Jevíčku se dne 12. 2. uskutečnilo okres-
ní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí nástroje. 
Skvělá ocenění ve hře na zobcovou flétnu získali 
žáci: Adéla Daulová – 1. místo, Kristýna Steffa-

náplň projektového dne. Vyráběl se ovocno-ze-
leninový špíz, děti odšťavňovaly mrkev a moh-

ly ochutnat i banáno-
vý koktejl ochucený 
medem. Asi nejvíce 
všem chutnala jableč-
ná šťáva bez použití 
konzervantů. Paní uči-
telky si pochvalovaly 
výbornou organizaci 
a velmi pěkný přístup 
zaměstnankyň jmeno-
vané společnosti. Už 
se všichni těšíme, co 
dobrého ochutnáme 
příště.        Eva Izáková,

učitelka

byla pomoc malým dětem ze strany rodičů i od 
starších spolužáků. Dívky z naší třídy vše pečli-
vě vážily na dvou váhách a zapisovaly do listů 
každé třídy. Chlapci potom tyto větší či menší 
svazky odnášeli. Po skončení sběru se váhy na-
sbíraného papíru jednotlivých tříd sečetly zvlášť, 
vyhodnotil se výsledek a na úplný závěr se sečet-
lo vše dohromady. Naposledy jsme nasbírali více 
jak 10 tun papíru. Tímto jsme utržili 20 000 Kč 
a peníze byly využity k nákupu nového vybavení 
pro naši školu.                  Žáci 9. A ZŠ Palackého

poskytuje dostatečné srovnání postojů a schop-
nosti vyjádření úcty ze strany studentů. Kdy-
bych byla jen v jedné třídě, tak bych to nemohla 
posoudit objektivně. Domnívám se, že jsem na 
Vaší škole prošla všechny třídy druhého stupně. 
U většiny Vašich studentů jsem postřehla posto-
je a názory, které dnes u mládeže téměř chybí. 
Setkávám se spíš s otevřenou arogancí a lhostej-
ností k citům druhých. Toto si často i dospělí lidi 
pletou se svobodou projevu. Za těch pár let jsem 
si uvědomila, že to jaké mají studenti názory a ja-
kým způsobem je komunikují je jen odrazem mojí 
generace a toho jak je vedeme. A proto besedy na 
Vaší škole byly pro mě ohromným povzbuzením 
a přínosem. Kéž by takových škol a pedagogic-
kých sborů jako je ten Váš, bylo více.“ Pěkné, že?

Květa Štefková, metodička prevence

nová – 2. místo, Rostislav Abraham – 2. místo, 
Monika Rašková – 1. místo s postupem do kraj-
ského kola, ve hře na klarinet – Rostislav Ab-
raham – 1. místo, Tomáš Moravec – 1. místo 
s postupem do krajského kola, ve hře na saxo-
fon – Tomáš Moravec – 1. místo s postupem do 
krajského kola a ve hře na trubku – Zdeněk Šle-
sar – 1. místo. Ve hře na bicí nástroje byl soubor 
Bubny band oceněn 1. místem s postupem do 
krajského kola. Všem našim studentům, pedago-
gům a korepetitorům gratulujeme, děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy i našeho města a pře-
jeme mnoho úspěchu i do krajských kol, která 
se pro sólový a komorní zpěv uskuteční 11. 3. 
v Pardubicích a bicí nástroje 13. 3. ve Vysokém 
Mýtě.                               Základní umělecká škola 

Suroviny, které byly hlavním motivem projektového 
dne, mají být součástí denní stravy     Foto: archív

Zápis za námi
První slavnostnější den budoucích 
prvňáčků proběhl 29. ledna, kdy děti při-
šly v doprovodu svých rodičů, sourozen-
ců a mnohdy i babiček k zápisu. Mno-
zí přišli už před 13. hodinou a čekání si 
zkracovali prohlédnutím šaten, zimně 
vyzdobených chodeb, ale i vyzkoušením 
tělocvičny, kde byla pro děti připravena 
různá stanoviště. Při čekání před třídou 
si děti namalovaly obrázek, který si vza-
ly k paní učitelce a potom už se mnohé 
krásně rozpovídaly. Paní učitelky se do-
zvěděly, zda už mají koupenou aktovku, 
jak si doma děti uklízí a spoustu velmi 
zajímavých a občas i veselých zážitků 
z jejich dětského vnímání světa. Po do-
končení dalších úkolů, které jim zadala 
paní učitelka, si s úlevou a radostným 
očekáváním šly děti vybrat dárečky, kte-
ré pro ně připravili žáci z vyšších roční-
ků nebo které škola získala od sponzorů. 
Chvíli, kdy se dětem na krk předávala 
voňavá perníková medaile a do ruky cer-
tifikát, si užili i pyšní rodiče. Do prvních 
tříd se nám zapsalo 84 velmi šikovných 
a komunikativních prvňáčků, na které se 
v září všichni moc těšíme. 

Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého
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Členové Klubu přátel díla Františka Strážnického, zleva Jan Mauler, Jan Vermousek, František Ze-
lený a Antonín Vykydal               Foto: archív

Vážení spoluobčané,
dne 20. 3. uplyne již 30 let 
ode dne úmrtí regionální-
ho malíře Františka Stráž-
nického, který jako pro-
fesor gymnázia a občan 
Moravské Třebové prožil 
v Moravské Třebové pře-
vážnou část svého života. 

Tento malíř stále žije v paměti části starších ob-
čanů a část jeho malířského díla se v místních 
domácnostech předává s úctou z generace na 
generaci. Myslíme si proto, že si zaslouží tuto 
krátkou vzpomínku, neboť přesto že vytvořil 
skvělá zásadní díla i řadu drobnějších 
prací s námětem Moravské Třebové 
a okolí, byl za svého života zčásti pro 
své politické názory a trochu i pro své 
bohémství opomíjen. Jeho členství ve 
Svazu výtvarných umělců bylo od-
mítnuto již v době, kdy byl známým 
regionálním malířem. 
Strážnický se narodil 13. dubna 1913 
v Olomouci v rodině středoškolského 
profesora. Po studiích v Olomouci, 
v Praze a Brně u významných malí-
řů F. Hlavici, prof. Blažíčka, B. Krse 
a C. Boudy a též na Masarykově uni-
verzitě v Brně se stal středoškolským 
profesorem a učil v Brně, ve Vsetíně. 
V roce 1947 nastoupil jako profesor 

František Strážnický – 30. výročí úmrtí 
na Gymnázium v Moravské Třebové, kde učil 
zeměpis a malování. Zde se plně rozvinul jeho 
malířský talent, účastnil se výstav na Vsetínsku, 
v H. Králové, na výstavách Svazu výtvarných 
umělců Mánes, výstavách v M. Třebové, Ostra-
vě, Brně, Hodoníně, Poličce, Prostějově, Bosko-
vicích, Mohelnici, Valašském Meziříčí a dalších 
místech. Jeho dílo se postupem času rozptyluje 
do rukou stále širšího okruhu vlastníků a někdy 
zjišťujeme, že díla jsou prodávána v uměleckých 
obchodech v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě 
a na různých místech České republiky, ale i v za-
hraničí. V poslední době jsme zjistili, že část 
jeho děl je opatrována soukromým vlastníkem 

v Hamburku. Padesátá léta minulého století, kdy 
byl Strážnický umělecky na vzestupu a na vrcho-
lu svých tvůrčích sil, byla i pro něho do značné 
míry jako pro člověka a politického a svobodo-
myslného umělce obtížná a těžká. Přesto se na-
plno věnuje vedle své profese i malířství a my 
teprve v poslední době 15-20 let zjišťujeme jak 
rozsáhlé a kvalitní dílo po sobě zanechal. Ales-
poň z části má nyní jeho dílo připomínat Galerie 
Františka Strážnického vybudovaná za přispění 
města a pracovníků muzea M. Třebová v prosto-
rách v místního muzea. Počátkem osmdesátých 
let se zhoršuje malířův celkový zdravotní stav 
a co je pro malíře katastrofou, zhoršuje se mu 
také zrak a dne 20. března 1985 umírá ve věku 
72 let. 
Jak již bylo dříve jinými řečeno a publikováno, 
Strážnický více jak polovinu svého života věnoval 
zpodobňování různých míst Moravské Třebové 
a okolí v proměnách času po dobu téměř čtyř de-
sítek let. Jeho dílo hlásá krásu tohoto světa a lid-
ského života, dovede potěšit oko i srdce. Rozdává 
krásu, a to je i dnes umělcův neocenitelný přínos 
naší společnosti. Věnujte proto osobnosti Stráž-
nického tichou vzpomínku, která mu jako vý-
znamné osobnosti Moravské Třebové určitě patří.

Klub přátel díla Františka Strážnického

Pohled na město z Jevíčské ulice                       Foto: archív

Tvorba v plenéru                             Foto: archív

Společnost česko-německého  
porozumění

Vás zve na přednášku

Vojtěcha Vařejky

Vápník a život
Úloha vápníku pro lidské zdraví

Onemocnění z nedostatku vápníku
Doplňování vápníku v těle

Místo konání: 
muzeum I. poschodí SČNP

Kdy: 12. 3. v 16 hodin a v 17 hodin

Římskokatolická farnost, Řád menších bratří františkánů 
a Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové 
Vás srdečně zvou na koncert, který se uskuteční 
v neděli 29. března v 16 hodin 
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie  
v Moravské Třebové.
Účinkující: Pěvecké sdružení Dvořák Olomouc, řídí Jan 
Gottwald, soprán Aneta Szukalská, varhany Lubomír Vlk 
a Jan Gottwald.
Na programu zazní díla J. B. Foerstra a Arvo Pärta.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na účely 
Nadačního fondu pro opravu chrámových varhan, ze kterého 
bude financována jejich pravidelná údržba odbornou firmou.

Pozvánka na koncert
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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

Březen měsíc čtenářů
Velký výprodej časopisů a dětské literatury. 
Celý měsíc březen si můžete zakoupit ve vý-
prodeji nově vyřazené časopisy a dětské knihy. 
Jednotná cena je 5 Kč za knihu, 1 Kč za časo-
pis.
19. 3. Tak jde čas – přednáška Jindřicha Žiž-
ky
Co to vůbec čas je, jak se měří a proč v různých 
místech vesmíru může plynout odlišně. Roze-
bereme základní myšlenky, které tolik ovlivnily 
pohled na tuto fyzikální veličinu a vedly k pro-
pracovaným modelům stavby a chování naše-
ho vesmíru. Výklad bude doplněn celou řadou 
myšlenkových experimentů, po kterých budou 
posluchači nahlížet na okolní svět jinak, než 
tomu bylo doposud. Přednášet bude Jindřich 
Žižka - astrofyzik, doktorand Astronomického 
ústavu Univerzity Karlovy, kde se věnuje vý-
zkumu dynamiky sluneční soustavy, především 
asteroidů. Akce se uskuteční ve čtvrtek 19. 3. 
od 17:00 v sále sociálních služeb.
25. 3. Velikonoční jarmark
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel 
– keramika, perníčky, kraslice, bižuterie, drát-
kování, pomlázky aj. Součástí jarmarku jsou 
i praktické ukázky a tvořivé dílny pro děti. Vy-
stavené výrobky si můžete prohlédnout a za-
koupit v půjčovní době knihovny od 9:00 do 
17:00 hod.
1.-31. 3. Kolem světa
Výstava pohlednic, které ze všech koutů světa 
posílá rodině cestovatelka Marika Višňová, ro-
dačka z Třebařova.
1.-31. 3. Dějiny čtení
Půjčovní výstavka o čtenáři, čtenářské gramot-
nosti, čtenářství. Určeno zejména pro rodiče 
a učitele.
1.-31. 3. Mě zajímá… umění a sport
Design, architektura, keramika, ruční práce, 
fotografie, hudba, film, divadlo, fotbal, hokej, 
tenis… Jak na to? Magická sedmička napoví.

Knihovna dětem
1.-21. 3. Sběr vlny
Pokud máte doma nepotřebnou vlnu, přineste 
ji do knihovny. Materiál bude předán do Soci-
álních služeb města Moravská Třebová, kde ho 
využijí pro tkaní koberců. Děkujeme
Čtení na pokračování
Středa 4., 11., 18. 3. 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.
Týden čtení aneb Čtení sluší každému
2.-5. 3. Děti čtou seniorům, senioři čtou dětem

5.-6. 3. Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro 
žáky ZŠ ve čtení)
26. 3. Moravskotřebovský Ámos
Již po třiadvacáté žáci a studenti moravskotře-
bovských škol svými hlasy zvolili nejoblíbeněj-
šího učitele, učitelku v anketě Moravskotřebov-
ský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád. 
Vítěze vyhlásíme v rámci Dne učitelů, který se 
uskuteční v sále Na Písku. 
1.-31. 3. Zima
Výstava výtvarných prací dětí (6-10 let) ze ZŠ 
a MŠ Dlouhá Loučka. Výtvarná díla si může-
te prohlédnout na dětském oddělení v půjčovní 
době.
Tvořivé středy
  4. 3. Ptáčci (tvořivá dílna s R. Kadidlovou)
11. 3. Enkaustika (tvořivá dílna s D. Navrá-
tilovou)
18. 3. Beránek
25. 3. Zdobíme velikonoční pečivo (9:00-
17:00 hod.)
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení 
MěK.
3., 10., 17., 24. 3. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání, muzicírování a mnoho 
dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod.
16.-19. 3. Zvířátka
Zábavný dopolední program pro MŠ a 1.-2. tříd 
ZŠ. Básničky, hádanky, tvoření, hry se zvířecí 
tematikou. Bližší informace a objednání v dět-
ském oddělení.
26. 3. Světový den vody - Hledá se Nemo
U příležitosti Světového dne vody si děti z MŠ 
a 1.-3. tříd ZŠ prostřednictvím her a pohádek 
připomenou význam vody pro lidstvo. Akce je 
pořádaná ve spolupráci s DDM Maják. Třídní 
kolektivy se mohou objednat do 20. 3. u Jany 
Mazurové na tel. 461 316 971.
27. 3. Noc s Andersenem – 15. ročník
Zábavný program pro vzorné dětské čtenáře 
(účastníky mladší deseti let vybere knihovni-
ce) spojený s přespáním na zámku. Začátek 
v 18:00 hod. v dětském oddělení MěK.
Mladý čtenář 2015 a Čtenář roku 2015 – 
TÁTA
30. 3. vyhodnocení výtvarné soutěže Mladý 
čtenář 2015 a předání ocenění Čtenář roku 2015 
-TÁTA. Vyhlášení se uskuteční v Rytířském 
sále zámku v 15:00 hod.

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 3, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián Smrčina OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Třebová
Po   9 hod. klášterní kostel

Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel
V postní době se konají křížové cesty, a to každý 
pátek v 17:15 hod. v klášterním kostele a každou 
neděli ve 14 hod. ve farním kostele.

Charita Moravská Třebová
Setkání seniorů se uskuteční 2. 3. v 10:00 v re-
fektáři františkánského kláštera v M. Třebové. 
První letošní svoz seniorů za účelem návštěvy 
hřbitova proběhne 11. 3. Odjezd ve 14:00 hod. ze 
dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Případ-
né dotazy rádi zodpovíme na tel: 734 797 498. 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomů-
cek je v provozu každý pracovní den od 7:00 
do15:30 hod. v budově charity v ul. Svitavské 
44, M. Třebová, kontaktní osoba p. Vašáková 
tel. 734 797 498.
Od Popeleční středy do Květné neděle 28. 3., 
je ve farnostech vyhlášena sbírka Postní almuž-
na. Ve všech kostelích regionu MTJ si můžete 
vyzvednout krabičky, do kterých vhodíte svůj 
příspěvek. Kdo si nezvedne krabičku v koste-
le, může si pro ni přijít k nám do charity v ul. 
Svitavské. Výtěžek půjde na pomoc potřebným 
v našem regionu.

25. března se koná každoroční Velikonoční pro-
dej našich výrobků v knihovně. Největší zájem 
je o svíčky a letos jsme odlili krásné jarní barvy 
všech tvarů a velikostí. Budou tam i výrobky vý-
tvarně-textilní, ozdoby z keramiky a sladká tečka 
nakonec - sušenky a jiné dobroty z potravinářské 
dílny. Předem děkujeme všem, kteří svým náku-
pem podpoří činnost našich terapeutických dílen.
Centrum pěstounské péče Cesta 
V novém roce jsme navýšili kapacitu služby 
a přijímáme nové pěstounské rodiny jejichž 
počet průběžně roste. V lednu jsme uspořádali 
přednášku pro pěstouny na téma Rozvoj rodi-
čovských kompetencí – praktické rady a návody. 
V červnu proběhne s lektorkou Lenkou Veleb-
nou následná přednáška. V únoru jsme připravi-
li přednášku s názvem Komunikace s dětmi ve 
vztahu k vývojovým obdobím, lektorkou byla 
Jiřina Holasová. V březnu nás čeká přednáška 
na téma Já – sebepoznávací setkání od lektorky 
Milady Nádvorníkové, jejíž přednášky jsou vel-
mi kladně hodnoceny. Naše nabídka vzdělávání 
pěstounů je velmi bohatá a pěstouni si sami mo-
hou zvolit přednášky, kterých se budou účastnit. 
Na jaře plánujeme pokračování cyklu přednášek 
pro veřejnost zaměřených na pěstounskou péči – 
proč být pěstounem.
STD Ulita a DS Domeček
Již tradiční akce pro klienty je návštěva tema-
tického plesu ve Svitavách na Valentýna. Tento 
rok se konal 19. února. Nejvíce si všichni užili 
setkání s kamarády, soutěže, občerstvení a zá-
bavné losování o ceny. Již teď se těšíme na další 
zajímavou akci. Děkujeme za pozvání Domovu 
na rozcestí. Každá příležitost, kdy jsou klienti 
šťastní, je pro nás odměnou. Další příjemnou 
aktivitou v denním stacionáři se staly pravidelné 
procházky po okolí. Rádi uvítáme nové zájemce 
o naše služby v denním stacionáři Domeček.
Více informací o poskytovaných službách na 
stránkách OCHMT. Přijďte se zeptat osobně 
nebo se k nám podívat. Další informace najdete 
na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.face-
book.com/charita.trebova, případně osobně na 
adrese Charity, Svitavská 655/44.

Krásné jarní dny plné slunce přejí 
pracovníci OCHMT 

Připravujeme na duben
22. 4. autorské čtení  

s oblíbenou spisovatelkou románů pro 
ženy Markétou Harasimovou. 
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Provozní doba
Provozní doba 
Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum 
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení 
Úterý: 
8:30-13:00 Mateřské centrum
16:00-18:30 Tvořivé dílny
Středa: 
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské centrum 
Čtvrtek: 
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka dětí 
v bazénu ZŠ Palackého)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy

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

Prostory mateřského centra lze pronajmout např. 
na oslavu narozenin vašich dětí (pro děti max. do 
4 let věku). Prostory přízemí fary včetně kom-
pletně vybavené kuchyně lze pronajmout k ro-
dinným oslavám (max. 30 osob). Info na tel. 
736 609 318
Připravujeme:
Duchovní obnova žen (fara M. T.) 20.-21. 3.
Duben – Dětská burza: příjem zboží 14.-17. 4., 
prodej 20.-22. 4. (fara M. T.)

29. leden 2015 – vysvědčení; 30. leden 2015 
– pololetní prázdniny; 31. leden 2015 – ví-
kendový den
Tři dny strávené v Liberci obohatily někte-
ré naše žáky o nové vědomosti a dovednos-
ti z oblasti robotiky a programování. Po pří-
jezdu a ubytování se ještě ve čtvrtek večer 
všichni pustili do stavby robotů či programo-
vání jednoduchých her jako např. Hádej číslo, 
Akvárium, Padající písmena, Ping, … v pro-
gramovacím jazyce Scratch. V pátek dopole-
dne navštívili Technickou univerzitu v Liber-
ci, konkrétně laboratoře Ústavu mechatroniky 
a technické informatiky a další prostory vyso-
koškolského areálu, včetně posluchárny s mul-
timediální technikou. Během prohlídky se nám 
osobně věnoval i doc. Milan Kolář, vedoucí 
ústavu. Mezi nejzajímavější aktivity patřilo 

Mladí konstruktéři z moravskotřebovského gymnázia 
v Ústavu mechatroniky a technické informatiky 

dálkové ovládání pro automatickou pračku, 
simulace světelné křižovatky, roztočení vrtulí 
pomocí mobilního telefonu, srovnání rychlosti 

Upozornění DDM
Kroužek kopané pro MŠ probíhá každé úterý od 
17:00 do 18:00 hodin ve velké tělocvičně ZŠ Pa-
lackého, vedoucí Martin Komoň. Zájemci mo-
hou přijít na kroužek a hodinu si sami vyzkoušet.
Kroužek sportovní plavání je zaměřen na pro-
pracování plaveckých stylů, schůzky ve středu 
od 17:00 do18:00 hodin u bazénu ZŠ Palackého, 
vedoucí Vlaďka Machačová,
Od II. pololetí školního roku jsme otevřeli nový 
kroužek Drums Alive - Druming (živé bubno-
vání). Jedná se o propojení dynamických a ta-
nečních pohybů s rytmem bubnu. Bubnování 
probíhá netradiční formou na gymnastické míče. 
Schůzky každé pondělí od 16:00 do 17:00 ho-
din v malé tělocvičně ZŠ Palackého, vedoucí Iva 
Štěpařová. Těšíme se na Vás. Bližši informace 
na DDM nebo webových stránkách.               (zr)

Sedmnáctiletá gymnazistka z Moravské Tře-
bové Renata Štaffová spolupracovala pod ve-
dením olomouckých biofyziků Přírodovědecké 
fakulty Olomouc v rámci projektu Badatel na 
ověřování vlivu nového derivátu cytokininu 
na vybraných rostlinách. Za úspěšnou bada-
telskou činnost byla olomouckou fakultou no-
minována na mezinárodní soutěž Sustainergy 
Youth Conference do Izraele, která se konala 
2.–9. prosince 2014. Soutěže se kromě dese-
ti Izraelců zúčastnilo i dalších dvacet studentů 
z různých koutů světa. Česká studentka pra-

Již před čtyřmi roky se naše škola zapojila do 
projektu olympijských vítězů Roberta Změlíka 
a Romana Šebrleho, který se zaměřuje na vše-
stranný rozvoj dětí. A to nově i s podporou Čes-
kého olympijského výboru. Díky této myšlence 
dokážeme nabídnout dětem různé sportovní ak-
tivity, které přináší svoje ovoce. Ve středu 4. 2. 
se družstvo naší školy zúčastnilo Pražského pě-
tiboje všestrannosti. Před zraky 13 olympijských 
legend (např. Jarmila Kratochvílová, Imrich Bu-
gár, Šárka Kašpárková, Roman Šebrle, Petr Bří-
za aj.) moravskotřebovskou školu reprezentovali: 
Aneta Janštová, Monika Cápalová, Hana Hájková, 
Eliška Cedzová, Jan Šmerda, Martin Šmerda, Jan 
Žouželka, Jakub Dostál. Z celkové konkurence 
45 škol jsme po pěti disciplínách (trojskok, leh-

Úspěch na soutěži v Izraeli

Žáci ZŠ Palackého reprezentují v „republice“

Mezinárodní spolupráce studentů na Sustainergy 
Youth Conference                              Foto: archív

Robot ze stavebnice Fischertechnik LAB se svý-
mi mladými tvůrci         Foto: archív

vybrané činnosti robota a člověka, převedení 
lidské řeči do elektronického textu či ukázky 
výrobků z 3D tiskárny s vysvětlením principu 
tisku. Žáky zaujala i virtuální procházka po 
škole a především robot Nao. Odpoledne se 
mladí konstruktéři pustili do sestavení robo-
tů ze stavebnic Fischertechnik LAB a pomocí 
jednoduchého programovacího jazyka ROBO 
Pro je oživovali, např. základní pohyb vpřed, 
vzad, otočení, blikání,… Dva z mladých kon-
struktérů zkoušeli ovládat pohyb robota přes 
mobilní telefon a webovou kameru. V sobo-
tu dopoledne proběhlo vyhodnocení tvůrčích 
činností, následoval přesun do světa vědy 
a techniky IQLandia. Tam jsme zhlédli 3D 
film, prohlédli si expozice, kde jsme např. po-
tkali humanoidního robota, zažili nefalšovaný 
kosmonautický výcvik, prožili ohnivou bouři 
i tanec blesků, zjistili, jak funguje lidské tělo 
i svět kolem nás. Třídenní pobyt byl pro všech-
ny zúčastněné velkým přínosem a inspirací. 
Aktivita Robot – pomocník člověka proběhla 
v rámci projektu ESF Spojení teorie s praxí 
v přírodovědných předmětech. 

Irena Štaffová, koordinátorka projektu ESF

covala ve skupině s Izraelcem a Rumunem na 
tématu Veřejná doprava. Odměnou za jejich tý-
denní úsilí bylo třetí místo. Do projektu Bada-
tel byli v minulých letech zapojeni i další žáci 
našeho gymnázia. Jitka Faktorová a Jaroslav 
Klíma, kteří diagnostikovali účinky polovodi-
čového laseru, se s výsledky svého zkoumání 
prezentovali na soutěži Středoškolská odborná 
činnost.               Gymnázium Moravská Třebová

-sed, švihadlo, dribling, hod medicinbalem) měli 
na kontě úctyhodných 22 190 bodů a obsadili 
1. místo.
Z našich dalších úspěchů:
Futsal - postup na republikové finále - dívky 
kvalifikace Ostrava
Florbal - chlapci (4.-5. třída) 1. místo - Think 
Blue Cup - krajské kolo a postup na republiko-
vou kvalifikaci TOP8
Florbal - sportovní liga ZŠ - O pohár ministra 
školství
Krajské kolo - kategorie III. chlapci - 3. místo
Obrazovou reportáž naleznete na: http://play.ipri-
ma.cz/vip-zpravy/vip-nesikovni-sportovci-synek-se-
brle, foto reprezentantů na straně 16. 

Roman Cápal, žáci a učitelé ZŠ Palackého

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
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5. 3. Basketbal - okresní kolo soutěže družstev 
III. kategorie, od 9:00 hodin v tělocvičně gym-
názia
11. 3. Mineralogická soutěž Mladý geolog - 
poznávání a test, výtvarná soutěž i odborná be-
seda. Podrobnosti v propozicích
13.-14. 3. Kouzelná noc pátku třináctého - 
jednodenní pobyt s mírně strašidelným nocová-
ním v DDM pro kluky i holky do 12 let, kteří se 
nebojí tajemství a dobrodružství. Cena 150 Kč, 
v ceně jídlo, pití, stezka odvahy, nocleh a zábav-
ný program. Sraz zájemců v 17:00 hod. v DDM, 
ukončení v sobotu v 11:00 hod.
18. 3. Gymnastický čtyřboj I. a II. kategorie 
- obvodní kolo ve spolupráci se Zdravým měs-
tem Mor. Třebová v předepsaných disciplínách, 
soutěž od 13:00 hodin v tělocvičně ZŠ Palac-
kého, účast škol nahlaste v DDM, propozice na 
webových stránkách DDM
V rámci oslav Světového dne vody nabízíme 
školám během března následující programy:
2.-25. 3. Voda – inspirace pro keramínky - 
dopolední keramické dílny pro třídní kolektivy 
1. stupně ZŠ, v DDM nebo ve třídách dle tele-
fonické domluvy, podrobnosti v zaslaných pro-
pozicích 
2.-24. 3. Modrá planeta - výtvarná soutěž pro 
MŠ, ZŠ a SŠ. Uzávěrka prací 20. 3. a hodnoce-
ní odbornou porotou 24. 3. Výtvarné práce bu-
dou vystaveny po celý duben v knihovně. Více 
v propozicích
20. 3. Otvírání studánek aneb Za prameny 
českých řek - naučná stezka pro 4.-5. třídy ZŠ, 
od 9:00 do 12:00 hod., IN-LINE stezka na Kní-
žecí louce, telefonická domluva, podrobnosti 
v propozicích
26. 3. Hledá se Nemo aneb Velká podmoř-
ská dobrodružství - dopolední program pro 
MŠ a 1.-3. třídy ZŠ v tělocvičně ZŠ ČSA, ul. 
Olomoucká a v Městské knihovně Ladislava 
z Boskovic v M. Třebové. Více v propozicích. 
Dny vody pořádáme tradičně ve spolupráci se 
ZŠ ČSA, VHOS, a. s., Městskou knihovnou La-
dislava z Boskovic a Zdravým městem v Mo-
ravské Třebové 
Připravujeme:
13. 5. Zlatá Kometa - karaoke pro kluky 
a holky, pěvecká soutěž pro amatéry ZŠ a SŠ, 
která se uskuteční v kinosále Kulturních služeb 
města Moravská Třebová. Odborná porota bude 
hodnotit celkové vystoupení. Soutěž nemá ome-
zení věkových kategorií. Bližší informace na le-
tácích a webových stránkách DDM a na http://

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

 Dům dětí a mládeže

moderatormoravskatrebovaddm.webnode.cz 
Letní tábory 2015: Poslední volná místa NE-
VÁHEJTE Chorvatsko pro rodiče a praro-
diče s dětmi, (Živogošče, kemp Dole), termín 
26. 6.-5. 7., cena pobytu pro děti 4 700 Kč, pro 
dospělé 4 900 Kč, (bez stravy), ubytování ve 
stanech, kapacita je omezena hlaste se co nej-
dříve v DDM. Bližší informace v DDM Jana 
Chadimová, leták a fotografie z minulých roč-
níků na webových stránkách DDM. (poslední 
volný stan)
13.-17. 7. Příměstský tábor 1. běh – Havajské 
prázdniny 2 aneb Ve stínu Stříbrného vodo-
pádu. Tábor bude probíhat v ZŠ ČSA v Mor. 
Třebové, denně 8:00-15:30 hod., pro děti 1.-4. 
tříd. Cena 1 250 Kč. Pro členy kroužků DDM 
a žáky ZŠ ČSA platí cena 1 150 Kč. Letáky ke 
stažení na webu DDM. Podrobnosti v březno-
vém zpravodaji nebo v DDM, Zdena Tauerová. 
Tábor ve spolupráci se ZŠ ČSA MT
13.-19. 7. Letní prázdninový ARMY tábor 
v Biskupicích. Střelba z laserových zbraní, 
vzduchovek, bojovky, topografie, dobrodruž-
ství pro kluky i holky. Etapy jsou stavěny tak, 
aby podporovaly strategické a taktické myšle-
ní a hlavně týmového a kamarádského ducha. 
Doplňkový program turistika, zábavné soutě-
žení, tvoření, sportování. Cena LT je 2 000 Kč 
pro členy kroužků DDM, pro ostatní 2 150 Kč. 
V ceně je ubytování v Biskupicích, strava, pití 
a veškerý program včetně střelby. LT proběh-
ne ve spolupráci se střeleckými kroužky DDM. 
Podrobné informace v DDM, Barbora Švestko-
vá 
20.-24. 7. Příměstský tábor 2. běh – Indián-
ské léto aneb Za pokladem Aztéků. Tábor 
bude probíhat v ZŠ Kostelní nám. v Mor. Tře-
bové, denně 8:00-15:30 hod., pro děti 1.-4. tříd. 
Cena 1 250 Kč. Pro členy kroužků DDM a žáky 
ZŠ Kostelní nám. platí cena 1 150 Kč Letáky 
ke stažení na webu DDM. Podrobnosti v DDM, 
Zdena Tauerová. Tábor ve spolupráci se ZŠ 
Kostelní nám. MT
20.-25. 7. Prázdninová kytarová školička NA 
KYTARU HRAVĚ pro všechny bývalé i stáva-
jící členy kytarového kroužku DDM. Podrob-
nosti v DDM, Barbora Švestková 
LT na Srnčí: od 8.-15. 8., cena 2 800 Kč, uby-
tování ve třílůžkových pokojích, přihlášky te-
lefonicky do 15. 3., určeno dětem po ukonče-
ní 2. třídy ZŠ, bližší informace v DDM u Jany 
Chadimové, leták a fotografie z minulých roč-
níků na webových stránkách DDM.

10.-14. 8. Příměstský tábor 3. běh – Ces-
ta Samuraje s celotáborovou hrou pro holky 
i kluky od 1. do 5. třídy. Denně 8:00–16:30 
hod. v DDM. Cena: 1250 Kč, členové kroužků 
1150 Kč. Příběh CTH vypráví o samuraji, kte-
rý utíká ze své vlasti, aby našel útočiště kdesi 
na Divokém západě. Rozzuření spolubojovníci 
jsou mu v patách. Podrobné informace v DDM, 
Barbora Švestková 
17.-21. 8. Příměstský tábor 4. běh – Expedice 
Yetti. Tábor bude probíhat v ZŠ Kostelní nám. 
v Mor. Třebové, denně 8:00-15:30 hod., pro 
děti 1.-4. tříd. Cena 1 250 Kč. Pro členy krouž-
ků DDM a žáky ZŠ Kostelní nám. platí cena 
1 150 Kč. Letáky ke stažení na webu DDM. Po-
drobnosti v DDM, Zdena Tauerová. Tábor ve 
spolupráci se ZŠ Kostelní nám. MT

Zlatá kometa 
Moravské Třebové

Karaoke pro kluky a holky
Pro všechny kluky a holky, kteří umějí zpí-
vat, pro sebe, pro kamarády… a nebojí se!
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová ve 
spolupráci s Kulturními službami Morav-
ská Třebová uspořádá I. ročník soutěže 
zpěvaček a zpěváků všech žánrů popu-
lární hudby.
Dnes je běžně v možnostech mnoha lidí, 
malých i velkých, zazpívat si píseň svého 
oblíbeného interpreta, domácího či i zahra-
ničního. Stačí k tomu jen nalezení hudební-
ho podkladu v tzv. karaoke provedení s ori-
ginálním textem. A proč se pak s hotovou 
písní nepřihlásit do soutěže o hodnotnou 
cenu a také i o určitou popularitu mezi svý-
mi kamarády?!
DDM Vám pomůže, pokud to není ve va-
šich silách, stáhnout hudební podklad na 
CD a každý bude mít mnoho času si píseň 
podle svého pěveckého vzoru připravit.
Ve středu 13. května 2015 se uskuteční 
v kinosále Kulturních služeb města Mo-
ravská Třebová samotná soutěž. Odbor-
ná porota bude hodnotit celkové vystou-
pení – soutěž nemá omezení do věkových 
kategorií. Proč by nemohla malá zpěvačka 
z např. třetí třídy ZŠ zazpívat lépe než stu-
dent gymnasia. Chce to „jen“ nezbytnou 
dávku odvahy – nebát se vystoupit, dobrý 
výběr písně a smysl pro show!! Podmínkou 
je pouze být žákem základní a nebo střední 
školy, od první třídy až po maturitní roč-
níky.
Bližší informace budou na webu DDM 
a na stránkách mladých moderátorů:
http://www.ddm-mt.cz/
http://moderatormoravskatrebovaddm.
webnode.cz/ - Přihláška v elektronické po-
době.
Uzávěrka přihlášek bude až 15. dubna 
2015, nespěchejte – připravte se – zavolej-
te si nebo napište o další informace.
Další podrobné informace získáte na uve-
dených stránkách – kontaktujte nás! Pře-
jeme dobrý výběr – odvahu. Času na pří-
pravu je dost – celý únor, březen a duben 
– POMŮŽEME!                        Pořadatelé

Pro odvážné kluky a holky, kteří se nebojí, podruhé
V únorovém zpravodaji vyšel první informač-
ní článek k nové soutěži mladých zpěváků 
a zpěvaček Zlatá kometa 2015, která proběhne 
13. května. Pořadatelé Dům dětí a mládeže Mor. 
Třebová ve spolupráci s Kulturními službami 
v Moravské Třebové nabízejí dnes další infor-
mace. Je dobré ještě jednou zdůraznit, že se jed-
ná o soutěž v sólo zpěvu v karaoke, tj. stažený 
hudební doprovod u oblíbené písně „svého“ in-
terpreta na CD. Přihlášky do soutěže se budou 
uzavírat až 15. dubna a nutné je připravit si dvě 
písničky. Přihlášky a další informace jsou k dis-

pozici v DDM a také v Turistickém informačním 
centru na náměstí T. G. Masaryka. Letáky s po-
drobnostmi byly zaslány na všechny příslušné 
školy. Na internetu hledejte na:  www.ddm-mt.
cz a nebo www.moderatormoravskatrebovaddm.
webnode.cz. Vyplněnou přihlášku můžete po-
slat elektronicky nebo ji doručit do informační-
ho centra či kanceláře DDM. Pořadatelé budou 
všechny přihlášené zájemce ihned kontaktovat 
a předem nabízejí technickou pomoc. Důležité je 
se nebát vystoupit na veřejnosti! Těší se na Vás 
pořadatelé a hlavně diváci.                          DDM
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Na stranách 13 a 14 každého vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstu-
pem hlasování o předkládaných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů mů-
žete zjistit na www.moravkatrebova.cz v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Zastupitelstvo města schvaluje:
53/Z/090215
 Předložený program jednání zasedání Zastupi-

telstva města Moravská Třebová.
54/Z/090215
 Předložený plán činnosti finančního výboru 

zastupitelstva města na rok 2015.
 Z: Miroslav Jurenka, předseda finančního 

výboru zastupitelstva města
55/Z/090215
 Předložený plán práce výboru zastupitelstva 

města pro strategický rozvoj města na rok 
2015.

 Z: Ing. Václav Mačát, předseda výboru zastu-
pitelstva města pro strategický rozvoj města

56/Z/090215
 Předložený plán práce kontrolního výboru 

zastupitelstva města na rok 2015.
 Z: Josef Odehnal, předseda kontrolního výbo-

ru zastupitelstva města
57/Z/090215
 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 10/2014 

rozpočtu města, kterou budou změněny závaz-
né ukazatele na rok 2014 takto (v tis. Kč) viz 
tabulka dole:

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
58/Z/090215
 Aktualizovaný rozpočtový výhled města na 

období 2015 – 2018 dle předloženého návrhu.
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

59/Z/090215
 Investiční záměr akce Oprava válečného hrobu 

Adolfa Cihláře v Moravské Třebové č. CZE 
5308-6631, který je přílohou žádosti o státní 
účelovou dotaci Ministerstva obrany České 
republiky.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

60/Z/090215
 Uzavření smlouvy o veřejných službách 

s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí 
nad Orlicí, Třebovská 330, PSČ 562 00, 
IČ: 60108851 za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti na území Pardubického a Jiho-
moravského kraje prostřednictvím linky č. 
720307 na trase Žamberk – Brno a zpět přes 
Moravskou Třebovou (úsek Moravská Tře-
bová – Brno), v souladu s předloženým návr-
hem.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

61/Z/090215
 Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskyt-

nutí 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

62/Z/090215
 Členství města Moravské Třebové v Místní 

akční skupině Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
(MAS MTJ).

 Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 
09. 02. 2015 za účasti 21 členů zastupitelstva města

Závazné ukazatele stanovené radě města

rozpočet 2014 
před úpravou úprava rozpočtu

rozpočet 2014 
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 221 620,00 -1 885,00 219 735,00
Financování:
Zapojení zůstatků finančních prostředků  
na ZBÚ a účelových fondech k 31.12.2013

31 050,00 0,00 31 050,00

Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu 
OUSB

2 150,00 -200,00 1 950,00

Celkové rozpočtové zdroje 254 820,00 -2 085,00 252 735,00

Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 247 420,00 -2 085,00 245 335,00
Financování:
Splátky jistiny přijatých úvěrů 7 400,00 0,00 7 400,00
Operace z peněžních účtů nemající cha-
rakter  
příjmů a výdajů 

0,00 0,00 0,00

Celkové rozpočtové potřeby 254 820,00 -2 085,00 252 735,00

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

příspěvek 2014 
před úpravou

úprava příspěv-
ku

příspěvek 2014 
po úpravě

Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 755,00 10,00 2 765,00
Sociální služby města Moravská Třebová  
– Domov pro seniory

6 956,00 157,00 7 113,00

Sociální služby města Moravská Třebová  
– pečovatelská služba

1 512,00 -90,00 1 422,00

63/Z/090215
 Zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, 

Ing. Miroslava Netolického, Bc. Nikoly Ja-
koubkové a Bc. Petry Jiroušové do Bratislavy 
na veletrh cestovního ruchu Slovakia tour ve 
dnech 30. - 31.01.2015.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
64/Z/090215
 Prodej  pozemku parc. č. 211/1 o výměře 60 m2, 

druh pozemku ostatní plocha  v obci a katastrál-
ním území Moravská Třebová, ul. Zámecká za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 7.200 
Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy. Dále kupující před podpisem kupní 
smlouvy uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitosti, a to ve výši 3.908 Kč.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
65/Z/090215
 Prodej pozemku parc. č. 211/2 o výměře 

18 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Zámecká za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 2.160 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Dále kupující před 
podpisem kupní smlouvy uhradí náklady 
spojené s převodem nemovitosti, a to ve výši 
1.174 Kč.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
66/Z/090215
 Výkup pozemku parc. č. 2556/20 o výměře 

75 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Udánky za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 14.250 Kč, která bude prodávajícím 
uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlou-
vy. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
a náklady na geometrický plán uhradí město.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
67/Z/090215
 Směnu pozemku parc. č. 2055/94 o výměře 

1.344 m2, druh pozemku orná půda a pozemku 
parc. č. 2055/109 o výměře 11 m2, druh pozem-
ku orná půda, které vznikly dle geometrického 
plánu č. 2627/167/2014,  z vlastnictví města 
za pozemek parc. č. 1950/1 o výměře 916 m2, 
druh pozemku ostatní plocha vše v obci a kata-
strálním území Moravská Třebová.   

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
68/Z/090215
 Uzavření dodatku smlouvy o bezúplatném pře-

vodu pozemků uzavřené dne 8. března 2013 
mezi městem Moravská Třebová a Mgr. Ing. 
Kateřinou Arajmu dle předloženého návrhu.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města pověřuje:
69/Z/090215
 Starostu města JUDr. Miloše Izáka zastupováním 

města Moravská Třebová v  Místní akční skupině 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko (MAS MTJ). 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
70/Z/090215
 Předložený zápis z jednání finančního výboru 

zastupitelstva města ze dne 19.01.2015.



strana 14 / březen 2015 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Usnesení zastupitelstva města

71/Z/090215
 Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strate-

gický rozvoj města ze dne 22.01.2015.
72/Z/090215
 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva měs-

ta ze dne 21.01.2015 včetně zpráv o činnosti kontrolního výboru 
– přílohy č. 1, 2, 3.

73/Z/090215
 Předloženou informaci o realizovaném systému zveřejňování 

veřejných zakázek města na webu města.
74/Z/090215
 Předloženou informaci člena zastupitelstva města RNDr. Josefa 

Ošťádala o možné nové průmyslové zóně města.

Zastupitelstvo města ukládá:
75/Z/090215
 Vedení města předložit do jednání zastupitelstva města návrh na 

pořízení změny územního plánu.
 Z: Ing. Václav Mačát, místostarosta 

T: 27.04.2015
76/Z/090215
 Radě města provést vyhodnocení efektivnosti autobusové linky č. 

720307 na trase Žamberk – Brno a zpět přes Moravskou Třebovou 
(úsek Moravská Třebová – Brno), vyhodnocení předložit do jed-
nání zastupitelstva města 30.11.2015.

 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 
T: 30.11.2015

V Moravské Třebové 09.02.2015

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

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

Mobilní svoz odpadu – jaro 2015 
Den Datum Místo přistavení vlečky a kontejneru
Pondělí 30.3.15 Sušice za hasičkou 
Úterý 31.3.15 Sušice – parkoviště u JSK              
Středa 1.4.15 Sušice – u bytovek, konec ul.Garážní    
Čtvrtek 2.4.15 Udánky – v horní části u č.p.67, Kuba
Pátek 3.4.15 Udánky- u hasičky               
Sobota 4.4.15 Josefská – u prádelny                                
Úterý 7.4.15 Olomoucká – u č.p.40
Středa 8.4.15 Brněnská na chodníku u autoškoly
Čtvrtek 9.4.15 Lanškrounská u Orky
Pátek 10.4.15 Stará  
Sobota 11.4.15 ul. Jiráskova-u staré kotelny – naproti zahrádkám 
Pondělí 13.4.15 Západní – parkoviště před obchodem Konečný
Úterý 14.4.15 Gorazdova, parkoviště na místě bývalé LŠU
Středa 15.4.15 Školní – u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova
Čtvrtek 16.4.15 Dr. Jánského – parkoviště u č.p. 26
Pátek 17.4.15 Dr. Jánského – mezi domy č.p. 5 a 7
Sobota 18.4.15 Sportovní, Holandská – vedle Apool Werke
Pondělí 20.4.15 Hřebečská - u křížku
Úterý 21.4.15 Polní – u č.p. 1- u lesíka
Středa 22.4.15 Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady
Čtvrtek 23.4.15 Dukelská – naproti kurtům
Pátek 24.4.15 Tovární u hřiště
Sobota 25.4.15 Pod Hamry
Pondělí 27.4.15 Jevíčská – u Domu armády
Úterý 28.4.15 Alšova – u bytovky č.p.26
Středa 29.4.15 Alšova – u č.p. 1 u kontejnerů na separovaný sběr
Čtvrtek 30.4.15 Boršov – u retenční nádrže 14°° - 15°°, parčík u Ondráčků 

15°°-16°°, u řadových okálů (šestibytovky) 16°°-17°°

Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., budou v  roce 2015 
v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky a kontejnery ve 
dnech a na místa dle níže uvedeného rozpisu, v pracovních dnech 
od 14:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru 
pracovníků Technických služeb M. Třebová, s.r.o.
Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu 
mohou přebírat, a proto, prosím, dbejte jejich pokynů a nepožadujte 
nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno: 
•	 velkoobjemový kontejner -  na odpad ze zahrad a veřejných 

prostranství (listí, větve, tráva)
•	 traktorová vlečka - na objemný odpad (skříně, matrace,…), 

nebezpečný odpad (plechovky od barev, autobaterie) 
a nerozebraný elektrotechnický odpad určený ke zpětnému 
odběru (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, apod.) 

Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky nejsou určeny 
k odložení: 
- směsného komunálního odpadu z domácností
- odpadů separovaného sběru (papír, plast, sklo, nápojové 

kartony)
- stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit, lepenka,…)
- automobilového odpadu (pneumatiky, olejové filtry, provozní 

tekutiny) 
- tekutých odpadů (chemikálie, barvy, oleje)

Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je možno uložit na 
sběrovém dvoře v ulici Zahradnická.
Provozní doba sběrového dvora v roce 2015: 
pondělí od 13:00 do 17:00 hod. 
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod
sobota od 8:00 do 14:00 hod. 
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

7. 3. Pěší výlet Do Královy zahrady po trase 
Třebovice – Semanín – St. Valdek – Svitavy 
v délce cca 20 km. Sraz zájemců na nádraží ČD 
v 6:45 hod., odjezd v 6:51 hod. Návrat linkovým 
autobusem v 14:34 hod. nebo 16:28 hod. (odjezd 
ze Svitav v 14:05 hod., resp. 16:05 hod. Zajišťu-
je J. Schneeweiss
11. 3. Schůze odboru turistiky v klubovně KČT 
od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc duben 
2015, přípravy na Vandr skrz M. Hanó.
14. 3. Účast na DP Jarní přírodou v Jaromě-
řicích – trasy: 7, 16, 23, 38 km. Sraz na auto-
busovém nádraží v 8:25 hod., odjezd linkového 
autobusu 8:31 hod. Odjezd autobusu z Jaroměřic 
v 14:55 hod. (případná doprava osobními auty 
bude dohodnuta na březnové schůzce odboru). 
Zajišťuje J. Kuncová
15. 3. Cyklovýjižďka s odemykáním Důlních 
stezek. Sraz zájemců o společnou jízdu ve 13 
hod. u klubovny KČT. Oficiální odemykání pro-
běhne u Staré štoly (Boršovský les) mezi 14:00–
14:30 hod. Zajišťuje L. Weinlich
21. 3. Zahájení turistické sezóny v Poličce. 
Sraz v 7:50 hod. na autobusovém nádraží, odjezd 
v 8 hod., návrat kolem 17:30 hod. Cena jízdného 
70 Kč pro členy KČT, pro ostatní 100 Kč. Dopro-
vodný program dle nabídky pořádajícího odboru 
KČT. Přihlásit se lze u H. Kopřivové (kontakt: 
tel: 737 487 745, e-mail: koprivovahelena@se-
znam.cz) do 14. 3. Zajišťuje H. Kopřivová
29. 3. Zahájení cyklosezóny Za bledulemi na 
Drozdovskou pilu, sraz ve 13 hod. na autobuso-
vém nádraží. Zajišťuje P. Harašta
V měsíci březnu budou v případě příznivého 
počasí každou neděli uskutečňovány vycház-
ky, vyjížďky do okolí. Pravidelný sraz zájemců 
v 13 hod u autobusového nádraží. Dílčí upřesně-
ní na měsíční schůzce nebo internetových strán-
kách odboru: www.kctmt.webnode.cz      KČT MT

Sportovní březen
Fotbal
21. 3. – 12:45 Dorost - Svitavy B
22. 3. – 15:00 A muži - Polička
28. 3. – 13:00 Žáci starší - Libchavy
28. 3. – 14:45 Žáci mladší - Libchavy
Stolní tenis
A muži (divize) 
B muži (regionální přebor) 
C, D, E muži (regionální soutěž)
 9. 3. v 9:00 E muži - Sokol Borová D
          12:00 E muži - Sokol Borová C
16. 3 v 9:00 E muži - Vidlatá Seč C
          12:00 E muži - Sokol Němčice   (mt)

Halová atletická sezóna v plném proudu
Dne 1. 2. se pár atletů AKMT zúčastnilo halo-
vého krajského přeboru v Jablonci nad Nisou. 
Naše skupina vyjela v sestavě Michael Havlík, 
Jiří Nárovec, Jaroslav Žouželka, Monika Šařeco-
vá, Denisa Borbélyová a Ivona Bambušková. Na 
místě ještě reprezentovala naše barvy nejmladší 
závodnice Hana Hájková. Na tak poměrně málo 
početnou skupinu jsme udělali pěkný počet ob-
stojných výsledků. Výborný den měl „nečeka-
ně“ Jirka Nárovec, který vyhrál 200 a 400 metrů, 
přemožitele našel pouze na 60 m, kde ho porazil 
Jarda Žouželka, který skončil na 400 m právě 
za J. Nárovcem. Michael Havlík získal 3. místo 
na 60 m př., Ivča vyhrála ve své kategorii výšku 
a Denča brala 3. místo na čtvrtce. Monika Ša-
řecová běžela obě disciplíny v osobním rekordu 
a naše nejmladší bojovnice brala bronz v kouli. 
Na první závody to byl velmi vydařený víkend. 
Časy a medailová umístění „ákáčkařů“:
Jiří Nárovec – 1. 400 m (51,63), 1. 200 m 
(23,20), 2. 60 m (7,22)
Jaroslav Žouželka – 1. 60 m (7,14), 2. 400 m 
(52,89)
Ivona Bambušková – 1. výška (156 cm)
Denisa Borbélyová – 3. 400 m (67,40)
Michael Havlík – 3. 60 m př. (9,09)
Monika Šařecová –  400 m (70,94), 800 m 
(2:43.09)
Hana Hájková – 3. koule - 8,65 m
Na 2. závody jsme se vydali do pražské Stro-
movky, kde se konaly veřejné závody PSK 
Olymp Praha. Zde jsme chtěli potvrdit pravidlo, 
že závod je nejlepší trénink.

Michael Havlík  – 60 m (7,57), 60 m př. (9,03), 
400 m (54,12)
Tomáš Sekanina – 60 m (7,58), 400 m (55,32)
Jaroslav Žouželka – 60 m (7,21 a 7,26)
Monika Šařecová – 400 m (68,44), 60 m př. 
(11,79)
Denisa Borbélyová – 60 m (9,11), 400 m (66,86)
Tímto skončila halová sezóna a pomalu začne 
příprava na sezónu hlavní. Kluci mají ještě v plá-
nu účast na MČR dospělých ve štafetě. V plánu 
je také pár soustředění, o kterých Vás budeme 
informovat především na  www.akmtrebova.cz 
nebo na facebooku.      Za AKMT Jarda Žouželka

Moravskotřebovské volejbalistky se činí
V našem městě se již dlouhá léta daří mládežnic-
kému volejbalu v kategorii dívek, má dobrou tra-
dici i úspěchy. Dokladem je účast děvčat v sezóně 
2010-2011 v lize kadetek. Po generační výměně 
přihlásili trenéři, manželé Adamovi, nově se tvo-
řící družstvo do Olomouckého kraje, aby to stá-
vající mohlo dál působit v krajském přeboru Par-
dubického kraje. Začátkem února se uskutečnilo 
v hale gymnázia další kolo mladších žaček Olo-
mouckého kraje ve volejbale. Hosty byly hráč-
ky z Přerova, Prostějova a Šternberku. Domácí 
družstvo ve složení Cápalová Monika, Vágnerová 
Michala, Pálková Gabriela, Bubeníková Denisa, 
Millonigová Eliška, Dopitová Anežka, Kolářová 
Tereza, Peškarová Vendula a Natálie Jánská ov-
šem příkladně a s nadšením bojovalo, a po ví-
tězství v turnaji dosáhla děvčata až na vysněný 
postup do skupiny „C“. Gratulujeme a naše díky 
patří všem, kteří se o úspěch zasloužili, zejm. tre-
nérské dvojici Adamových.

Volejbal má ve městě dvoje trenérské vedení
Také jiná garnitura mladých sportovkyň pod vede-
ním trenérek Hany a Kateřiny Vávrových (děvča-
tům se věnují od prvopočátků jejich sportovních 
krůčků) zaznamenává nezanedbatelné úspěchy 
v Pardubickém kraji. Přes velkou marodku a po-
hyb v kádrech jednotlivých družstev patří ak-
tuálně mladším žákyním v soutěži 5.-6. místo, 
starší mezi 10 účastníky jsou na tom výsledkově 
méně příznivěji. V každém případě lze konstato-
vat, že děvčata berou svoji účast velice odpověd-
ně a s velkým zápalem. „Náš čas teprve přijde,“ 
zní unisono po každém pohárovém klání. Zbývá 
dodat soupisky těch statečných: starších žákyně - 
Aneta Křečková, Domča Kliglová, Vikča Fikrová, 

Háňa Hájková, Míša Kodešová, Anička Pokorná, 
Áďa Fikrová, Martina Kejhová. Družstvo mlad-
ších žákyň tvoří hráčky Bára Vykydalová, Míša 
Přidalová, Kristýna Jančáková, Eliška Prušáková, 
Venda Izáková, Adéla Tylšarová, Verča Tylšarová, 
Terka Horáková a Kája Škrabalová.    (mt)

Twirlgirls opět 
úspěšně na MČR 

Ve dnech 31. 1. až 1. 2. se v Plzni uskutečni-
lo Mistrovství České republiky v twirlingu. 
Eva Kalandrová a Tina Kolomá opět skvě-
le reprezentovaly Moravskou Třebovou. 
V sobotu se postavila na start Tina Kolomá. 
Předvedla skvělý výkon a stala se počtvrté 
za sebou mistryní republiky ve své oblíbené 
disciplíně x-strut. Zhruba za hodinu soutě-
žila společně s Evou Kalandrovou v twir-
lingovém duu. Dokázaly porazit výborně 
připravené soupeřky a získaly titul mistry-
ně České republiky. Po náročném dni čeka-
la v neděli Evu Kalandrovou nejpočetněji 
zastoupená disciplína na mistrovství – ryt-
mické taneční sólo. Eva předvedla tanečně 
i technicky zvládnutou sestavu a vybojova-
la titul vicemistryně ČR. Ve všech těchto 
disciplínách se Eva s Tinou nominovaly na 
Mistrovství světa v twirlingu 2015, které 
se uskuteční o Velikonocích v Itálii. Chtě-
li bychom poděkovat zastupitelům města 
Moravská Třebová za podporu. 

Twirlgirls Moravská Třebová

Hokejisté touží po 
Martincově poháru

To je sice méně, než kam původně směřovaly am-
bice slovanistů. Pohár V. Martince je vlastně jakási 
forma útěchy pro týmy, které se nedostaly do závě-
rečných bojů o umístění. Vítěz bude celkově pátý 
a přeborníkem Svitavského okresu. Moravskotře-
bovským hokejistům, kteří jako třetí dlouhodobě 
nejúspěšnější tým KLM (po Světlé a Chocni) neměl 
chybět v semifinále, vystavila ve čtvrtfinále stopku 
Česká Třebová, která na zápasy zvítězila 3:1 (3:2, 
4:2, 1:4, 6:5). Příčinou vyřazení je ztráta prvního 
domácího duelu, tím se ztratila výhoda domácího 
prostředí. Zlepšený výkon již nestačil na zvrat.
Aktuální výsledek z dalších bojů: HC Slovan - 
ZH Pardubice 14:2. Lze předpokládat (v době 
uzávěrky MTZ), že úsilí v boji o Martincův po-
hár se přetaví v jeho zisk.                               (mt)

Letní tábory pro 
děti v Kunčině

Také pro letošní letní prázdniny pořádá Jez-
decký klub Kunčina několik turnusů pří-
městských táborů pro děti od pěti let. Další 
informace a přihlášky najdete na www.ko-
ne-trebova-svitavy.cz, nebo na telefonním 
čísle 604 596 318, Zuzana Šejnohová.
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Společné foto po finále (v modrých dresech Chemcomex Praha)         Foto: archív

Agility klub MT je stále více vidět           Foto: archív

Rozjíždí se jarní 
fotbalový kolotoč

Po intenzivní zimní přípravě všech družstev na 
halových turnajích i venkovních přátelských 
utkáních, zahajuje koncem března jarní, rozho-
dující část soutěžního ročníku 2014/2015. Po-
drobné výsledky z přípravy naleznete na www: 
skpslovan.cz. Management oddílu předpokládá, 
že vše bude OK, žádné družstvo nečekají exis-
tenční boje o záchranu. I hráči jsou rozhodnuti 
„nechat na hřišti duši“, ale hlavně hrát atraktivní 
fotbal, který bude pro diváky famózní záležitostí. 
Připomeňme si, v jaké tabulkové pozici vstupují 
jednotlivá družstva do rozhodující fáze.
A muži (KP) - 10. místo/23 bodů, 8 bodů za prv-
ním, ovšem i pouhých 6 bodů před kritickým 14. 
místem
Dorost (KP) - 1. místo/37 bodů
Žáci (KP): starší U 15: 6. místo/22 bodů 
  mladší U 13: 5. místo/19 bodů    (mt)

Bilance Agility 
klubu v roce 2014

Než zahájí nová sezóna závodů agility, je vhodné 
si připomenout, jak zvládli třebovští členové tu 
loňskou. V roce 2014 se členové klubu aktivně 
podíleli svou účastí na mnoha závodech (ofici-
álních či neoficiálních), nechyběli ani na trénin-
cích a výcvikových táborech agility pod vede-
ním špičkových českých trenérů. S ukázkami 
agility se klub v roce 2014 představil veřejnos-
ti na pěti akcích (Svitavy, Rychnov na Moravě, 
Moravská Třebová - Rybní náměstí, 2. ZŠ a Dět-
ský den v Sušicích). Nejúspěšnější akcí se pak 
staly neoficiální závody v domácím prostředí 
(Sušice) Moravskotřebovský agility Cup v září 
2014. Velký ohlas měla akce mj. i zásluhou pod-
pory města Moravská Třebová a SDH Sušice. Za 
to jim patří poděkování.         Michaela Sýkorová

Národní pohár ve futsalu ve Valticích

Zimní futsalovou ligu ovládli Zkušení harcovníci

Moravskotřebovský tým sálové kopané Šakalí 
hněv ukončil svou další, již pátou sezónu účastí 
na posledním turnaji ve Vysokém Mýtě. Třeba-
že si tentokráte vybrali „slabší chvilku“ (jediné 
vítězství) získali konečné 3. místo ve Východo-
české lize (12 účastníků). Historicky nejlepší 
umístění v nedlouhé historii potvrdili následně 
v Národním finále Českého sálového fotbalu, 
které se uskutečnilo v ráji nekonečných vinohra-
dů, v jihomoravských Valticích jako generálka 
na pořádání Ligy mistrů, která se tu uskuteční 
v květnu. 
Osm týmů bylo rozděleno do dvou skupin:
A - Chemcomex Praha (Kraj Praha), Šakalí hněv 
Moravská Třebová (Východočeský region), SK 
SICO Sportovní centrum Jilemnice (Liberecký 
kraj), Autocentrum Jílové (Ústecký kraj);
B - SMR Plus Zlín (Zlínský kraj), Gioia B2Ba-
lance Brno (Jihomoravský kraj – pořadatel), 
Bombarďáci Větřní (Jihočeský kraj), Del FU-
EGO Plzeň „B“ (Plzeňský kraj).
Šakalové ze Třebové nastoupili v sestavě: Vyky-
dal (C) – Matoušek, Müller, Němec, Nováček, 
Sedláček, Staněk, Suchý. Hrajícím trenérem byl 
Huryta. Před zahájením považovali futsalisté za 
malý zázrak, pokud by se dostali ze skupiny do 
vyřazovacích bojů. „Nemáme co ztratit, jdeme 
do toho,“ zaklínali se, když prvním soupeřem 
byl pražský Chemcomex (loňský mistr ČR a fi-
nalista Ligy mistrů). Nakonec překvapili bo-
jovností a nezlomnou vůlí i sami sebe a dovezli 

Sálová kopané zažívá ve městě všeobecný boom 
jako před lety florbal. Již potřetí se uskutečnila 
Zimní futsalová Liga (ZFL), kterou tentokráte 
mezi 10 týmy z celého okresu nekompromisně 
ovládl tým Zkušených harcovníků, jehož hráči 
ani jednou nepocítili hořkost porážky. „ZedHáč-
ko“ oproti minulému ročníku nezměnilo výrazně 
sestavu, naopak posílilo hlavně v ofenzívě (na 
post útočníka získalo střelce Tomáše Brychtu ze 
Skunk Boys).
Vítězná sestava: 
Jan Marek, Michal Spálenský, Michael Rek, Pa-
vel Coufal, Patrik Franc, Ondřej Kalus, Tomáš 
Brychta, Jan Krepl, Tomáš Staněk, Michal Sed-
láček, Milan David
Celkové pořadí:
1. Zkušení harcovníci, 2. Akčka, 3. NoName, 
4. Legendy, 5. Kovárenskej biftek, 6. Pornstars, 

z Valtic stříbrné medaile po těchto výsledcích:
Skupina A:
Chemcomex Praha - Šakalí hněv Moravská 
Třebová 2:0 (2:0), Šakalí hněv M. Třebová - 
SK SICO Jilemnice 3:2 (1:2). Branky: Suchý, 
Matoušek, Sedláček, Jílové - Šakalí hněv M. 
Třebová 0:1 (0:1). Branky: Staněk. Vítězství 
znamenalo nečekaný, leč zasloužený postup do 
semifinále. 
Semifinále:
Chemcomex Praha - Gioia B2Balance Brno 5:1, 
Bombarďáci Větřní - Šakalí hněv M. Třebová 
3:4 (3:2) Branky: Müller, Sedláček 2. O fina-
listovi rozhodl až penaltový rozstřel, Šakalové 
byli 3x bezchybní (Müller, Němec, Nováček), 
bombarďáky vychytal skvělý Vykydal, který 
byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. 
Finále:
Chemcomex Praha - Šakalí hněv M. Třebová 
5:0 (2:0)
Celkové pořadí: 1. Chemcomex Praha, 2. Ša-
kalí hněv M. Třebová, 3. Gioia B2Balance 
Brno, 4. Bombarďáci Větřní
Jde o největší úspěch moravskotřebovského ha-
lového sportu za několik posledních let. Vždyť 
Národní finále Českého poháru je vyústěním 
všech celostátních soutěží a Třebováci takto 
kromě jediného soupeře „zvládli“ českou špič-
ku tohoto sportu. Druhé místo opravňuje Šakalí 
hněv k možnosti reprezentovat Českou republi-
ku v Poháru evropské unie futsalu (UEFS), start 

je ovšem kvůli 
finančním mož-
nostem prak-
ticky vyloučen. 
Bude to alespoň 
celostátní liga, 
která se má roz-
šiřovat? „Ne-
jsme proti, byli 
bychom rádi, 
sháníme spon-
zory, aby se to 
eventuálně zda-
řilo.“           (pm)

7. Redbull, 8. Canis Aureus, 9. Postradatelní, 
10. Normální chlapi
Nejlepším střelcem se stal s rekordním počtem 34 
gólů Jakub Ševčík (NoName), nejlepším branká-
řem Ondřej Harvánek (Legendy).       Vedení ZFL

„Jednou o nás ještě uslyšíte! Při 
velké atletice!“ nechala se slyšet 
Hana Hájková, nominovaná do 
ankety Sportovec roku 2014, po 
úspěšné reprezentaci žáků ZŠ Pa-
lackého v Praze (viz článek na stra-
ně 11 tohoto vydání)     Foto: archív

Mladí atleti úspěšní 
v Pražském pětiboji 

všestranosti


