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Firmy v Moravské Třebové expandují, vzniknou dvě stovky nových míst 
vyváží do více než 70 zemí světa. 
Zástupcem nové znalostní ekonomiky je společ-
nost OR CZ, která dává práci vysoce kvalifiko-
vaným odborníkům v oblasti informačních tech-

nologií. Zaměstnává celkem 105 lidí, z toho 78 
v Moravské Třebové. V souvislosti s novými roz-
vojovými plány aktuálně hledá pro doplnění ká-
dru desítku nových programátorů a obchodníků.

Dobré zprávy o robustním čtyřprocentním růstu 
České republiky se projevily také v Moravské 
Třebové. Všechny klíčové firmy ve městě jedou 
na plné obrátky, rozšiřují výrobní prostory a na-
bírají nové zaměstnance. Tahounem růs-
tu je poptávka doma a v západní Evropě 
a zvýšená cenová konkurenceschopnost 
českých firem, způsobená intervencemi 
centrální banky. Růst jde napříč odvětví-
mi moravskotřebovské ekonomiky, pro-
sperují jak firmy v oboru nástrojařském 
či ve výrobě plastových komponent pro 
automobilový průmysl, tak i ve vysoce 
odborném segmentu informačních tech-
nologií. Rozvoj firem by měl přinést přes 
dvě stě  nových pracovních míst.
Společnost REHAU, přední světový 
zpracovatel polymerů v automobilo-
vém průmyslu a největší zaměstnavatel 
ve městě, plánuje během letošního roku 
zvýšit počet zaměstnanců v Moravské 
Třebové z 630 na 700, přičemž dalších 185 lidí 
zaměstnává v Jevíčku. „Získali jsme nové pro-
jekty, které urychlily plánovaný rozvoj naší firmy 
v obou výrobních závodech,“ komentuje situaci 
Tomáš Kroulík, vedoucí personálního oddělení 
společností REHAU ČR. 
V městské průmyslové zóně ve Svitavské ulici 
sídlí další významná firma, Atek s. r. o. Jedná se 
o mladou dynamickou firmu, která vyrábí jedno 
i vícekomponentní plastové výlisky s přidanou 
hodnotou převážně pro automobilový průmysl. 
Momentálně staví novou halu pro vznikající ná-
strojárnu a halu pro nové logistické centrum. Díky 
novým zakázkám se do konce příštího roku navý-
ší aktuální počet 410 zaměstnanců o dalších sto.
Prudký rozvoj zaznamenali také dva další za-
městnavatelé v průmyslové zóně, Treboplast, do-
davatel pro automobilový průmysl, a Protechnik 
Consulting, specializující se na přesné strojíren-
ství. Na začátku letošního roku měl Treboplast 
80 zaměstnanců, nyní jich má 115 a do konce 
roku přijme minimálně dalších dvacet. Současně 
plánuje v příštím roce postavit novou logistic-
kou halu, díky níž se uvolní prostory ve stávající 
výrobní budově. Protechnik Consulting s 80 za-
městnanci právě zahajuje výstavbu nové výrobní 
haly. V těchto prostorách pak vytvoří dvě desítky 
nových pracovních míst. Mimoto má v úmyslu 
realizovat ambiciózní projekt školicího centra 
pro průmyslové a strojní obory. 
V zóně stabilně prosperují Nástrojárna MM 
a také firma DGF se 47 zaměstnanci, vyrábějí-
cí ocelové lahve pro hasicí techniku. DGF plá-
nuje další rozvoj po dokončení přístavby, která 
zvýší produkční možnosti firmy. Expanzi před 
rokem úspěšně dokončila společnost Kayser se 
115 zaměstnanci. Kayser se specializuje na výro-
bu bombiček na šlehačku a sodu a svůj sortiment 

„V městské průmyslové zóně pracuje přes 700 
lidí. Pro budoucí zaměstnanost jsou důležité nové 
výrobní programy s vysokou přidanou hodnotou, 
které firmy zavádějí. Zvyšují zakořeněnost firem ve 

městě a snižují riziko jejich odchodu,“ říká 
Miroslav Netolický, manažer průmyslové 
zóny a vedoucí odboru rozvoje města.
Nově vzniklá pracovní místa se pozitivně 
projevila také na míře nezaměstnanosti, 
která za poslední čtyři roky klesla o třetinu 
a nyní se pohybuje na úrovni 8,4 %: „Stá-
le sice nejsme na úrovni republikového 
průměru, který činí 6,2 %, nicméně nově 
ohlášené expanze firem by měly znamenat 
další pokles nezaměstnanosti minimálně 
o procentní bod v příštím roce a možná 
ještě níže,“ konstatuje Miloš Izák, sta-
rosta města. Místostarosta Václav Mačát 
k tomu dodává: “Pro město je dobrá 
zpráva, že se místním firmám daří a že 
vznikají nová pracovní místa. Koncept 

přípravy pozemků pro příchod investorů se 
osvědčil, chceme v něm v nejbližších letech po-
kračovat a připravit další průmyslovou zónu.“
      Zdroj: Odbor rozvoje města městského úřadu

KEJKLE A KRATOCHVÍLE
Moravská Třebová • náměstí TGM • od 14:00 hodin • vstup volný

29. 8. 201529. 8. 2015

Na startu projektu cyklostezky Knížecí louka byla informační tabule s návštěvním řá-
dem, červencová aktualizace v podání místních výtržníků: improvizovaný basketbalo-
vý koš. PROČ!?         Foto: Dagmar Zouharová

Rehau – největší zaměstnavatel ve městě                   Foto: archív



strana 2 / srpen 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 Informace

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 2015 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 
10 327 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 30. 6. 
2015 evidováno 10 439 občanů..        (zr)

Anketa 2015 k nejpalčivějším 
problémům města jak je vidí občané

V lednu tohoto roku se sešlo 80 obyvatel naše-
ho města v rámci akce Veřejné fórum, která je 
každoročně pořádána v rámci Projektu Zdravé 
město a MA 21 Moravská Třebová. Na Veřej-
ném fóru bylo naformulováno 20 nejpalčivějších 
problémů našeho města. V únoru 2015 obdrželi 
občané prostřednictvím Moravskotřebovského 
zpravodaje anketní lístek 10 problémů města 
Moravská Třebová 2015, jehož prostřednictvím 
mohli vyjádřit svůj názor na problémy v našem 
městě. Anketa probíhala v první polovině úno-
ra 2015. Do ankety v papírové podobě se zapoji-
lo 652 respondentů, z toho bylo 14 lístků neplat-
ných z důvodu jiné úpravy. Hlasovat bylo možné 
i přes internet. Touto cestou bylo přiděleno 1030 
hlasů. Výsledky ankety jsou podle daných pravi-
del tzv. metodou ověřování mixovány s výsledky 
veřejného fóra. K tzv. ověření došlo u sedmi pro-
blémů, které byly předloženy k projednání radě 

města a následně také zastupitelstvu města. Jedná 
se o tyto problémy:
• Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého
• Prodloužení cyklostezky směr Útěchov a Staré 

Město
• Stav chodníků – oprava, obnova
• Nová průmyslová zóna
• Podpora mladým na výstavbu nových rodin-

ných domů (snížení cen pozemků, příspěvek 
na výstavbu)

• Nová jídelna – výdejna pro žáky I. a III. ZŠ    
• Tančírna – nový společenský sál
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stanovení 
jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problé-
mů města Moravská Třebová a schválilo zařaze-
ní výstupů z lednového Veřejného fóra Zdravého 
města do projektového zásobníku Strategické-
ho plánu rozvoje města. V rámci Veřejného fóra 
a v rámci ankety bylo naformulováno mnoho dal-

ších připomínek a podnětů ke zlepšení kvality ži-
vota v našem městě. Všechny tyto další podněty 
a připomínky byly předloženy radě města a poté 
i zastupitelstvu města k projednání. „Vážení obča-
né, děkuji Vám všem, kteří máte zájem o naše měs-
to a věnovali jste svůj čas k zamyšlení nad městem, 
kde žijete. Dáváte tak nám zvoleným zastupitelům 
na vědomí, které problémy Vás trápí,“ uvedl mís-
tostarosta a politik Zdravého města Pavel Brett-
schneider.                   Zpracovala Ludmila Lišková,

koordinátorka Projektu Zdravé město 
a MA 21 Moravská Třebová

Páchání trestné činnosti není ve Třebové bez postihů
Za perfektní práci při odhalení závažné majet-
kové trestné činnosti páchané nejen v katastru 
našeho města dvěma místními výtečníky ocenil 
starosta Moravské Třebové Miloš Izák svitav-
ské policisty.
Dva muži ve věku 31 a 37 let se dopouštěli krá-
deží a vloupání do rodinných domů, nebo škol-
ských zařízení. Na svědomí mají osm skutků, 
převážně se zajímali o peníze, platební karty, 
mobilní telefony, fotoaparáty, šperky, i o pra-
covní nářadí. Některé věci se podařilo policii 
zajistit a vrátit zpět původnímu majiteli. Jsou 
obviněni ze spáchání přečinu krádež, porušová-
ní domovní svobody, neoprávněného opatření, 

padělání a pozměnění platebního prostředku, 
to vše spáchaného ve spolupachatelství. Jeden 
z nich je stíhán vazebně, druhý je vyšetřován na 
svobodě, pakliže bude v protiprávním jednání 
pokračovat, bude sdílet osud svého kamaráda.
Před časem v jedné z vazebních věznic skon-
čil i 25letý muž z Moravské Třebové. Na svém 
kontě má desítku majetkových deliktů. Za ob-
dobnou trestnou činnost byl letos v únoru sou-
dem uznán vinným, avšak dál páchal trestnou 
činnost nejen v Moravské Třebové, ale i v okol-
ních obcích, kam si bral i kamarády. I oni byli 
obviněni a hrozí jim vazební stíhání, pakliže 
budou ve své protiprávní činnosti dále pokra-
čovat.

Stanovisko starosty Moravské Třebové 
Miloše Izáka:
„Chci vyjádřit uznání a poděkování Policii ČR, 
Územnímu obvodu Svitavy za velmi dobrou práci při 
potírání kriminality v Moravské Třebové a okolí. Po-
dařilo se do velké míry eliminovat zejména majetko-
vou a drogovou kriminalitu, což je výsledkem velmi 
dobré součinnosti mezi samosprávou - městem Mo-
ravská Třebová, Policií ČR, a také městskou policií. 
Tato spolupráce přispívá ke zlepšení bezpečnostní si-
tuace, ke klidu a k ochraně veřejného pořádku. Kéž 
by bezpečnostních akcí v Moravské Třebové bylo více, 
neboť takto by se kriminální živly v našem městě ne-
mohly cítit bezpečně. Ještě jednou děkuji všem zúčast-
něným policistům za jejich perfektní práci.“         (zr)

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová
vyhlašuje výběrová řízení na pozici

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
na www.moravskatrebova.cz, na úřední desce městského úřadu,

v Občanském informačním centru městského úřadu v Olomoucké ulici, 
u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461 353 027, e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.

Nástup od 1. října 2015, případně dle dohody.
Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všech náležitostí a příloh je 14. srpna 2015.

Dne 22. 7. 2015 zemřela po 
velmi dlouhé nemoci, se kterou 

statečně bojovala, 

PhDr. Jana Martínková,
 dlouholetá vedoucí muzea 

v Moravské Třebové. 
Rozloučení se zesnulou se konalo 

v kruhu rodiny 27. 7.
Všem, kteří jste ji znali, za tichou 

vzpomínku a projevenou účast 
děkují Radko, Radka a Hana 

Martínkovi
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Hřebečský taneční soubor je nedílnou součástí aktivit             Foto: archív

Z činnosti střediska česko-německého porozumění
Máme-li za středisko česko-ně-
meckého porozumění zhodnotit 
první polovinu roku, musíme kon-
statovat, že jsme si vedli docela 
dobře. Během prvního pololetí 
jsme mimo pravidelná čtvrteč-
ní setkání členů uspořádali 4 vý-
stavy, zorganizovali 2 semináře 
pro učitele němčiny z celé Mo-
ravy, několik přednášek, 3 setká-
ní s krajany a Hřebečský taneční 
soubor se zúčastnil 70. ročníku 
Mezinárodního folklorního fes-
tivalu ve Strážnici v programu 
Domovina 2015. Středisko or-
ganizovalo ve školním roce kur-
zy němčiny pro mládež a dospě-
lé zájemce. Od 27. 7. se mládež 
Moravskotřebovska v počtu 12 + 
3 dospělé osoby zúčastnila mezinárodního tá-
bora v Mönichkirchenu v Rakousku, kde spolu 
s německými, maďarskými a rakouskými vrs-
tevníky prožili týden plný her, exkurzí, pozná-

vání a zábavy. Projekt byl finančně podpořen 
EU v programu Erasmus a městem Moravská 
Třebová. Mezinárodní tábory mládeže pomá-
hají studentům navázat nové kontakty s mlá-

deží okolních států, informují o EU 
a dávají větší možnost poznat život-
ní podmínky našich sousedů. Z toho 
hlediska považujeme tato setkání za 
velký přínos k evropskému vzdělá-
vání a děkujeme městu Moravská 
Třebová za  podporu.
Středisko česko-německého po-
rozumění připravuje následující 
program na srpen:
6. 8. zveme všechny milovníky umě-
ní, přátele a známé ve 14 hodin do 
střediska na vernisáž výstavy Ča-
rovné kouzlo nití - ručně paličko-
vané krajky Mohelnického spolku 
ručních řemesel. Výstava bude ote-
vřena út, st, a čt 9–12 a 14–16 hodin 
a potrvá do konce září.
Kurzy němčiny

Na nový školní rok připravuje středisko kurzy 
němčiny pro studenty i dospělé, začátečníky, 
mírně pokročilé a pokročilé pod vedením zku-
šených lektorů němčiny. Podrobné informace 
a přihlášky na adrese: Společnost česko-němec-
kého porozumění, Svitavská 18, 571 01 Mor. 
Třebová, tel. 461 316 304, e mail. bgz-mtrebo-
va@seznam.cz
Taneční kurzy
Hřebečský folklórní taneční soubor připravuje opět 
taneční kurzy. Kurz poběží každý pátek ve středis-
ku v muzeu v I. poschodí. Zájemci se mohou nahlá-
sit na výše uvedené adrese.             Irena Kuncová

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! 
Již tradiční slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže O křišťálovou popelnici se konalo v minu-
lých dnech v rámci letošní konference Odpa-
dy a obce 2015 v Kongresovém centru ALDIS 
Hradec Králové. Soutěž je určena všem obcím 
zapojeným v systému EKO-KOM. V prestiž-
ním celostátním klání jsou obce hodnoceny 
podle dosažených výsledků a míry aktivity 
v oblasti nakládání s komunálním odpadem, 
a to především v tříděném sběru využitelných 
složek odpadů. Vítěz získává mimo jiné putov-
ní křišťálovou popelnici. Mezi letošních 14 fi-
nalistů z celé republiky, kteří byli představeni 
ve speciální brožuře, se nominovala i Moravská 
Třebová. Svědčí to o dobré kvalitě třídění odpa-
dů v našem městě. Děkujeme všem občanům za 
výborné výsledky a doufáme, že tato nastolená 
cesta bude pokračovat úspěšně dále a naše měs-
to v příštím ročníku soutěže dosáhne i na pozice 
nejvyšší a získá tím i finanční ohodnocení, které 
by nemalou měrou přispělo k dalšímu zkvalitně-
ní systému nakládání s odpady. Příklady množ-

ství vytříděných odpadů v roce 2014 ve městě 
Moravská Třebová: papír 290,1 t (27,7 kg/obča-
na a rok), plast 134,2 t (12,8 kg/občana a rok), 
kovy 559,4 t (53,3 kg/občana a rok), sklo směs-
né a čiré 122,6 t (11,7 kg/občana a rok).       
Zdeňka Motlová, odbor životního prostředí MěÚ 

ČČ E S K Ý  E S K Ý  ZZ A H R Á D K ÁŘ S K Ý  A H R Á D K ÁŘ S K Ý  SS V A ZV A Z     
ZO v Moravské Třebové 

ve spolupráci se  
Zdravým městem Moravská Třebová 

  pro  rok 2 0 12 0 1 55     
vyhlašuje tradiční soutěž  

  
 
 

   
Hodnoceny budou nejpestře jš í ,  ne jzaj ímavě jš í  květ inové výzdoby  

na balkónech,  oknech a v předzahrádkách.   
 

Smyslem soutěže je rozkvetlé město z hlediska pestrosti,  
barevnosti předzahrádek  

nebo bohatosti zeleně na oknech, balkónech, v okolí firem ... 
 

Přihlášení do soutěže je možné zasláním 1–2 fotografií  
se jménem a adresou na e-mail l l iskova@mtrebova.cz  

nebo nahlášením svého jména  
a adresy na telefonní číslo 461 353 105.  

Fotografie jsou poté zajišťovány organizátory soutěže. 
Uzávěrka soutěže je  24.  srpna 2015  

 
Deset  vyhodnocených květinových výzdob 

bude odměněno věcnými cenami.  
 
 

Sportem i proti 
kriminalitě

Třebovská vášeň pro sport je patrná 
z aktuálních výsledků benchmarkingu 
– srovnání mimo jiné i ekonomických 
ukazatelů u několika desítek navzájem 
podobných sídel. V části výdaje na sport 
se Moravská Třebová výrazně odlišuje 
od porovnatelných měst: „Ano, dáváme 
na sport opravdu hodně, protože věří-
me, že je to kladná bilance. Je to jeden 
z nejlepších způsobů prevence krimina-
lity, projevuje se to ve městě mnoho let, 
mládež sportuje a nedělá jiné aktivi-
ty,“  shodně prohlašují starosta Morav-
ské Třebové Miloš Izák a místostarosta 
Václav Mačát, který má oblast sportu ve 
městě pod patronací.          (daz)
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené in-
formace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

Prázdniny se sice sotva překulily do druhé po-
loviny, ale již nyní jsou v plném proudu přípra-
vy členů a sympatizantů Hnutí ANO z Morav-
ské Třebové na uskutečnění 2. ročníku loučení 
s prázdninami. Stejně jako minulý rok se akce 
uskuteční 28. 8. na hřišti v Sušicích, opět v pá-
tek, tentokrát však od 15:00 hod. Podobně jako 
vloni jsme připravili několik her a soutěžních 
stanovišť pro děti bez omezení věku, za jejichž 
splnění budou oceněny na místě drobnou odmě-
nou a po splnění všech úkolů dostanou další od-
měnu. Doprovodný program akce bude doplněn 

V měsíci červnu jsme s klienty navštívili Laska-
várnu v Moravské Třebové. Posezení bylo vel-
mi příjemné, každý si vybral podle své chuti. 
Všichni si návštěvu v příjemném prostředí vel-
mi užili. Koncem měsíce června se v domově 
konala velkolepá oslava, již podruhé v tomto 
roce jsme mohli oslavit a pogratulovat ke sto 
letům. Naše obyvatelka, občanka Svitav, oslavi-
la své životní jubileum – sté narozeniny. Osob-
ně pogratulovat jí přišel starosta města Svitav 
David Šimek, pracovnice Okresní správy so-
ciálního zabezpečení Svitavy, vedení domo-
va, pracovníci z oddělení i spolubydlící. Před 

Pod názvem Evropu společně zažít organi-
zuje městečko Mönichkirchen v Rakousku 
v jubilejním roce 20 let Rakouska v EU za 
podpory projektu Erasmus+ mezinárodní 
setkání mládeže s účastníky z Rakouska, 
Maďarska, Německa a České republiky. Se-
tkání mladých Evropanů ve dnech 27. 7. až 
1. 8. se zúčastní 60 studentů ve věku od 13 
do 18 let. Cílem tohoto setkání mladých lidí 

Pozvánka na loučení s prázdninami

Léto v domově pro seniory

Mezinárodní setkání mládeže Evropu společně zažít

vystoupením mažoretek, pejsků Agility, pohád-
kou od dobrovolných herců a hereček divadla J. 
K. Tyla a samozřejmě nesmí chybět malování na 
obličej, dle výběru dětí. Novinkou budou skáka-
cí hrady pro děti a přislíbená pěnová koupel od 
hasičů ze Starého Města. Proto prosíme rodiče, 
aby vzali dětem náhradní oblečení, aby po této 
koupeli děti mohly sledovat pohádku v suchém 
oblečení. Akce bude zakončena společnou sou-
těží dětí a rodičů a následnou diskotékou, kterou 
pro Vás chystá DJ Maty. 

Za hnutí ANO 2011 Michal Heger

prázdninami k nám zavítaly děti z Dětského 
domova Moravská Třebová. Svým pěveckým 
vystoupením potěšily všechny přítomné. Za-
hrada domova od jara prodělává změny ve vý-
sadbě a doplnění mobilní zeleně. Tím se stala 
příjemnějším místem pro procházky i poseze-
ní klientů domova. Letní volnočasové aktivity 
jsou směřovány právě do zahrady, kde je v par-
ních letních dnech příjemněji, než v budovách. 
V měsíci srpnu budeme pořádat XIV. ročník 
meziústavních her, které se uskuteční koncem 
měsíce srpna. Tento měsíc bude věnován pří-
pravám.                                       Realizační tým

je posílení evropského sebevědomí, týmové 
mezinárodní spolupráce, odstranění jazyko-
vé bariéry a výchova k toleranci a vzájemné 
úctě. Mládež by se měla po ukončení letní-
ho setkání i nadále angažovat v mezinárod-
ních vztazích a v projektech partnerských 
měst v místech svého bydliště. Těchto cílů 
by se mělo dosáhnout při společných aktivi-
tách, jazykových kurzech a při sportovních 

akcích. Na mládež čekaly různé workshopy, 
společné výlety, soutěže, exkurze do Víd-
ně s návštěvou parlamentu, Schönbrunnu 
a Prátru, lanové centrum, bobová dráha, 
tancování a zpěv. Z Moravské Třebové se 
na organizaci mezinárodního setkání podílí 
Společnost česko-německého porozumění. 
Setkání se zúčastnilo dvanáct studentů a tři 
dospělé osoby.                          Irena Kuncová

Akce pro radost dětí
Městský výbor a členové městského za-
stupitelstva za KSČM spolu s dalšími 
obětavými spolupracovníky připravi-
li 21. června v areálu v Sušicích krásné 
zábavné odpoledne pro děti s klaunem, 
kterého k radosti dětí sehrála učitelka 
Hana Horská (radní města za KSČM). 
Areál zaplnilo asi 300 účastníků - dětí 
s rodiči nebo prarodiči. Přesně 97 dětí 
se zúčastnilo postupně plnění úkolů na 
všech stanovištích, aby si vyzkoušely, 
co dovedou. Nakonec si přišly s vyplně-
nou kartičkou ke klaunovi pro odměnu. 
Tou byl bublifuk a tak ve větříku bubli-
ny létaly ve velkém. Zdarma pak moh-
ly využívat skluzavku i jízdu na koních. 
Kdo jste tam nebyli, nahlédněte sami na 
facebookové adrese Třešničky Moravská 
Třebová. A kdo nemá Facebook, stačí si 
na internetu zadat: https://www.facebook.
com/tresnicky.mt?fref=ts. Těšíme se na 
setkání i s Vámi v příštím roce na obdob-
né akci.

Hanka Horská má ráda humor a nebojí se 
převléci i za klauna   Foto: archív H. Horské
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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

Stydliví sprejeři na útěku
Před půlnocí dne 24. 6. po předchozím telefonic-
kém oznámení překvapily místní policejní hlídky 
dva výtržníky, kteří se snažili svým „uměním“ 
barvičkami ve sprejích zřejmě zpestřit prodejnu 
Lidl v ulici Brněnské. Bohužel se však jejich na-
dání nesetkalo s pochopením místních představi-
telů zákona, kteří se po vzájemné dohodě k dílu 
samotnému přiřítili ze dvou světových stran. Pře-
kvapení autoři monstrózní malůvky na fasádě 
prodejny se snažili při příjezdu kritiků moderního 
umění, tedy policejních hlídek, místo neprodleně 
opustit. To snad proto, aby neclonili policistům ve 
výhledu? Bohužel však představitelé zákona zjev-
ně trvali na vznesením kritiky před samotnými au-
tory, a proto oba rychle se vzdalující „umělce“ jen 
o několik desítek metrů dál od místa výtvoru po-
sadili do služebních vozidel a převezli zpět. Když 
oba malíři zjistili, že se hodnocení neslo ne zrovna 
v duchu pozitivním, začali se vykrucovat. Bohu-
žel však oba usvědčil shodný odstín zbytků barev 
na rukou a oděvech. A když se nakonec našly i sa-
motné nádoby s barvou, nebylo o čem dále pole-
mizovat. Jelikož je charakteristika tohoto „umění“ 
pevně zakotvena v trestním zákoníku, oba delik-
venti nakonec skončili na Obvodním oddělení Po-
licie ČR.          Karel Bláha, velitel městské policie

Pravidla pro pohyb na Knížecí louce
Seznamme se s pravidly při pohybu v areálu 
Knížecí louky, tedy na in-line dráze a cyklostez-
ce. Prvním, co je pro nás jakožto návštěvníky dů-
ležité, je sledovat dopravní značení, ze kterého 
stejně jako v běžném provozu vyplývají pravi-
dla, která bychom měli respektovat. V první řadě 
je nutné rozmyslet, do jaké dráhy smím, a která 
mi v dané situaci není vymezena. Tedy začne-
me jako cyklisté. Při vjezdu do daných prostor je 
nutné vyhodnotit, který pruh je pro mne jakož-
to cyklistu vyhrazen. A dopravní značení v této 
lokalitě jednoznačně vymezuje část dráhy, která 
je určena pouze, ale opravdu pouze pro cyklis-
ty. Do této části dráhy nesmí ani pěší, ani osoby 
pohybující se na in-line bruslích. Jakožto cyk-
lista však naopak nesmím užít jiný jízdní pruh 
než ten, který je mi vyhrazený. Jakožto osoba 
pohybující se na kolečkových bruslích jsem po-
važován za chodce, tudíž nemám právo vjíždět 
do vyznačeného pruhu pro cyklisty, ale můžu 
užívat všech ostatních prostor, tedy celé dráhy, 
která se jako had kroutí po celé Knížecí louce od 
sportovního hřiště až po biocentrum v blízkosti 
čerpací stanice. A konečně jako chodec, jelikož 
se na mne vztahují pravidla stejně jako na brus-
laře, mohu se pohybovat pouze po stezce určené 
pro in-line brusle nebo si užívat zelených pro-
stranství v okolí dráhy či příjemného prostředí 
u protékající říčky. Pokud budete vstupovat do 
těchto prostor s pejsky, je nutné dbát všech hygi-
enických pravidel! Zákaz vstupu se čtyřnohými 
miláčky je do prostoru sportovního hřiště a pik-
nikové louky, která je určena pro odpočinek, kde 
si mohu umístit například deku, nebo se jen tak 
položit do trávy s předpokladem, že po jejím 
opuštění nepřibude na ošacení další nechtěná ba-
revná výzdoba v podobě hnědého nevábně vo-
nícího fleku, který se rozhodně nedá považovat 
za stopu po nekvalitním deodorantu. A doporu-
čení na závěr: u každého vstupu do těchto pro-
stor naleznete cedulky, které již z principu nikdo 
nečte, ale doporučuji najít si minutku a pročíst si 
pravidla, která platí v těchto prostorech, a to pro 
všechny návštěvníky areálu. 

Podivná žena v ulici Holandské
Podivná žena, jak bylo později zjištěno z cestov-
ního pasu, narozená v americkém New Yorku, 
s polským příjmením a dokladem prokazujícím 
její léčení v psychiatrické léčebně v Ostravě, se 
pokoušela dne 17. 6. po 9 hodině ranní dostat do 
bytu ženy žijící v ulici Holandské. Naštěstí však 
díky všímavosti místního občana se podařilo za-
bránit nejhoršímu. Všímavý muž zpozoroval po-
divně vyhlížející ženu tmavší pleti, kterak chodí 
vchod od vchodu, až narazila na ochotnou sou-
sedku z jednoho z bytových domů v oné ulici. 
Muž neváhal a během několika málo okamžiků 
přivolal na místo hlídku policie a ženu zadržel 
do jejího příjezdu. Strážníci městské policie poté 
ve spolupráci s kolegy z Obvodního oddělení 
Policie ČR zjistili, že na podivnou třiatřiceti-
letou ženu je vydán zatykač v několika zemích 
EU. Žena byla poté strážníky předána do péče 
kolegů z Obvodního oddělení, kteří již zajistili, 
aby se dostala do patřičných rukou. 

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.

Zástupci VHOS a zhotovitele přečerpávací stanice vybudované v rámci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic 
a Boršova upřesnili následky nárazu auta, které se trefilo do přečerpávací stanice v Boršově v noci z pátku třetího 
na sobotu 4. července. Způsobená škoda se pohybuje okolo půl milionu korun. Město nyní dohodne další kroky 
s předpokladem, že úhrada škody půjde z pojistky vozidla, nikoliv města. Aby se podobný případ neopakoval, byla 
doporučena instalace svodidel s cílem zamezit poškození v budoucnosti, a to buď na pozemku SÚS Pardubického 
kraje, a nebude-li to možné, tak na pozemku města, který s přečerpávací stanicí sousedí.              Foto: archív MěP
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Městské kino

Malý dráček 2D

nový animovaný film pro děti
8. 8. sobota, 15:00, Německo, cena: 100 Kč, 
český dabing, kinosál muzea
Dobrodružství malého draka Kokosáka v animo-
vaném filmu na motivy oblíbené knihy spisovate-
le Ingo Siegnera

V hlavě 3D

nový film pro děti
8. 8. sobota, 17:00, USA, český dabing, cena: 
150 Kč, 102 min., kinosál muzea
Období dospívání může být velice komplikova-
né. A pro 11letou Riley, která se musí se svou ro-
dinou přestěhovat do jiného města, to platí dvoj-
násob. I Riley ovlivňují emoce - radost, strach, 
vztek, smutek a odehrávají se v lidské mysli. 
Režie: P. Docter, R. D. Carmen

Mission Impossible – 
Národ grázlů 2D

8. 8. sobota, 19:00, thriller USA, české titulky, 
cena: 120 Kč, kinosál muzea
Film slibuje akční zážitek, ve kterém budou divá-
ci společně s hlavními hrdiny cestovat po celém 
světě, proletí se Airbusem, sklouznou se po střeše 
vídeňské opery a zazávodí si luxusním sporťá-
kem na marocké dálnici.
Režie: Ch. McQuarie
Hrají: T. Cruise, J. Renner ad. 

Jurský svět 3D

film pro děti
10. 8. pondělí, 17:00, USA, český dabing, cena: 
140 Kč, 125 min., kinosál muzea
Park se otevírá a my můžeme sledovat ty nejú-
žasnější tvory, jací kráčeli po Zemi. Dobrodružný 
film pro malé i velké diváky.
Hrají: Ch. Pratt, B. Howard a další
Režie: C. Trevorrow

Papírová města 2D

10. 8. pondělí, 19:00, mysteriozní drama USA, 
cena: 110 Kč, české titulky, kinosál muzea
Po úspěšném filmu Hvězdy nám nepřály přichází 
do kin další film Papírová města, natočený podle 
románu J. Greena. Hrdinou je trochu bojácný 
kluk, který má od dětství rád nespoutanou sou-
sedku Margo a její dobrodružné výpravy s tro-
chou záhad.
Hrají: N. Wolff, C. Delevingne, A. Abrams a další
Režie: Jake Schreier

Paddington 2D

film pro děti
12. 8. středa, 17:00, rodinný film VB/Francie, 
cena: 80 Kč, 95 min., český dabing, kinosál 
muzea
Půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvíd-

kovi, který přijede na nádraží Paddington.
Hrají: N. Kidman, S. Hawkins a další
Režie: P. King

Iracionální muž  2D

12. 8. středa
Hlavním tématem filmu jsou náhody v životě. 
Rozhodují o příležitostech, které mohou mít zni-
čující dopady. 
Hrají: J. Phoenix, E. Stone a další
Režie: Woody Allen
19:00, mysteriózní drama USA, cena: 110 Kč, 
české titulky, kinosál muzea

Barbie Rock´n Royals 2D

nový animovaný film pro děti
17. 8. pondělí, 17:00, USA, český dabing, cena: 
115 Kč, 90 min., kinosál muzea
Nejoblíbenější kamarádka mnoha generací hol-
čiček se konečně dočkala premiéry na filmovém 
plátně. Řeč je o panence Barbie a muzikálové 
pohádce.
Hrají: N. Kidman, S. Hawkins a další
Režie: P. King

Fantastická čtyřka 2D

17. 8. pondělí, 19:00, USA, český dabing, 
cena: 120 Kč, 94 min., kinosál muzea
Jedni z nejdéle sloužících komiksových hrdinů ze 
stáje vydavatelství Marvel se vracejí, aby znovu 
získali své superschopnosti, které je proslavily po 
celém světě.
Hrají: M. Teller, M. B. Jordan, K. Mara a další
Režie: Josh Trank

Dům kouzel 3D

film pro děti
19. 8. středa, 17:00, Belgie, český dabing, 
cena: 100 Kč, 85 min., kinosál muzea
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého 
dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelní-
ka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze 
světa fantazie.
Režie: J. Degruson, B. Stassen

Vykolejená 2D

19. 8. středa, 19:00, USA, české titulky, cena: 
110 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný, kinosál 
muzea
Originální a nemilosrdná komedie, kterou píše 
sám život.
Hrají: A. Schumer, B. Hader a další
Režie: Judd Apatow

Mimoni 3D

film pro děti
24. 8. pondělí, 17:00, USA, český dabing, cena: 
130 Kč, 94 min., kinosál muzea
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlast-
ně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni 
dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s vel-
kým P? 
Režie: K. Balda, P. Coffin
Hrají: (hlasy) v českém znění: I. Chýlková, J. 
Vondráček, D. Suchařípa a další

Bez kalhot XXL 2D

24. 8. pondělí, 19:00, USA, české titulky, cena: 
110 Kč, 115 min., české titulky, mládeži do 15 
let nepřístupný
Členové striptérské skupiny se chystají hodit ručník 
do ringu. Ale chtějí to udělat po svém a při posledním 
představení udělat tlustou čáru za minulostí.
Hrají: A. Rodriguez, Ch. Tatum a další
Režie: Gregory Jacobs

Pixely 2D

nový film pro děti
26. 8. středa, 17:00, USA, český dabing, cena: 
130 Kč, 100 min., kinosál muzea
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně 
vyloží videozáznamy klasických videoher jako 
vyhlášení války. Režie: Ch. Columbus

Mimoni 3D

film pro děti
středa 26.8., 19:00, film USA, český dabing, 
cena: 130 Kč (94 min.)
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti 
žluťoučcí a k sežrání
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, pa-
douchovi s velkým P?Režie: K.
Balda, P. Coffin, Hrají: (hlasy) v českém znění: 
I. Chýlková, J. Vondráček, D. Suchařípa a další.

Kulturní centrum
Na dvorečku ve městě: 
Sportovní střelba 
1. 8. sobota, 10:00, dvorek za Komerční bankou

Koncert Josefa Klíče
2. 8. neděle, 17:00, nádvoří zámku, vstup volný
Na koncertě zazní evergreeny klasické hudby, 
slavné operní a operetní árie, melodie z večerníč-
ků a pohádek, znělky z oblíbených seriálů a fil-
mů, autorská tvorba a nebude chybět ani soutěž 
o ceny... Prostě pro každého něco v podání só-
lového violoncellisty a skladatele Josefa Klíče 
koncertního mistra Janáčkovy opery Národního 
divadla v Brně a moravskotřebovského rodáka. 

Cirkus plný loutek
9. 8. neděle, 16:00, nádvoří zámku, vstup volný
Dvojice klaunů vám předvede pestrou škálu 
loutkových umělců, kouzla a prvky magie. Uvi-
díte fakíra a jeho tanečnice, divoké psy, krásnou 
akrobatku, drezúru koní, kouzelnou bednu a lout-
kářské technologie dávno zapomenuté i zcela no-
vě objevené. Představení je určeno pro diváky od 
2 do 102 let. Těší se na Vás Divadlo eMILLION.

Taneční podvečer se 
Swingovým orchestrem 
Františka Zeleného 
14. 8. pátek, 17:00, dvorana muzea, vstupné 50 Kč

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

Kulturní služby města Moravská Třebová
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 – Dj Maty1.8.

 – Dj Choruno8.8.

 – Dj Fuller15.8.

 – Dj Tony29.8.

 – Dj Maty22.8.

Na dvorečku ve městě: 
Mažoretky střípky 
Moravská Třebová
15. 8. sobota, 10:00, dvorek mezi ulicemi Cihlá-
řova a Hvězdní, vstup volný

Don Quijote de la Ancha
16. 8. neděle, 17:00, zámecké nádvoří, vstup 
volný
Divadelní představení, které Vám prodlouží život. 
Svérázné zpracování osudů Dona Quijota a jeho 
věrného služebníka Sancho Panzy, kterému ne-
chybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace. 
Pod režijním vedením Boleslava Polívky uvádí 
Divadlo Klauniky Brno, které bylo založeno jeho 
žáky Zdeňkem Mazáčem a Zdeňkem Korčianem.

Na dvorečku ve městě: 
Se skauty za zvířátky 
22. 8., 10:00, ulice Stará (vedle Třebovské 
restaurace), vstup volný

Na dvorečku ve městě: 
S Machem a Šebestovou 
po hradech a zámcích 
22. 8., 10:00, dvorek mezi ulicemi Cihlářova 
a Hvězdní, DDM Maják Moravská Třebová, 
vstup volný

Na dvorečku ve městě: Agility 
22. 8., 14:00, Rybní náměstí, vstup volný

Volné hudební sdružení 
moravskotřebovských 
hudebníků 
23. 8., 17:00, zámecké nádvoří, vstup volný

Kejkle a kratochvíle
29. 8., 14:00, náměstí TGM
14:00 Historické slavnosti + jarmark
18:00 Shantykoor De Vlaardingse Muiters 
Mužský pěvecký sbor z partnerského města 
Vlaardingen přináší do Moravské Třebové písně 
s námořnickým tématem, ať už klasické holand-
ské nebo ty mezinárodní. Vlaardingen má totiž 
již po staletí rybářskou a námořnickou tradici, 
se kterou Vás tento sbor prostřednictvím písní 
seznámí. 
20:00 Burma Jones
Poprocková kapela se zpěvákem Bohoušem Jo-

sefem, všem jistě dobře známá svými hity jako 
Samba mezi kapkami deště, Nebe peklo ráj, Po-
tkáme se v nebi a mnohými dalšími. 
21:30 O5&Radeček
Tako šumperská kapela je synonymem vkus-
ného českého popu s inteligentními aranžemi. 
V současné době můžete v rádiích slyšet jejich 
nejnovější hit Vloupám se s Márií Čírovou.

Kinematograf bratří Čadíků
30. 8.-2. 9. 
Uvidíte čtyři nové české filmy: 
Tři bratři, Hodinový manžel, Vejška a Fotograf
vždy v 21:00, náměstí TGM, vstupné dobrovolné

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

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

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

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

né předem zarezervovat.

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

Městské muzeum
tel.: 461 311 203, e-mail: muzeum@ksmt.cz 
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.
sobota a neděle 14:00–16:00 hod.

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického
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V první slunný jarní den jsme vynesli a utopili 
Morenu v potoce, a vyhnali zimu říkadly a pís-
němi. Cestou jsme si pomohli hlučnými rytmic-
kými nástroji. Poté naši MŠ navštívili sokolníci 
se svými svěřenci – dravci. Zaujala nás poštol-
ka, orel a čáp bílý. Jako každý rok jsme jarními 
květy, našimi výrobky a dekoracemi, vyzdobili 
halu a interiér školky. V tomto duchu proběhlo 
vítání velikonočních svátků. Následovaly akce 
jako např. soutěže na stanovištích v tělocvičně ZŠ 
ČSA, v parku u muzea akce Den Země, odkud 
jsme si přinesli drobné sponzorské dárky. Stihli 
jsme i krásné kulturní vystoupení ku příležitos-
ti Dnů slovenské kultury, kde vystupovaly dět-
ské taneční a pěvecké soubory. I když účinkující 
hovořili „trošku jinak“, rozuměli jsme jim a vy-
stoupení nám bylo velice blízké a milé. Jako celé 
město slavilo čarodějnice, tak i my, s dětmi ze 
všech tříd, jsme si u nás uspořádali Čarodějnic-
ký rej. Celý týden jsme se na něj chystali, vyprá-
věli pranostiky a poslouchali pohádky a povíd-
ky k této tématice. Rodiče děti oblékli již ráno 
do vkusných kostýmů a celé dopoledne proběhlo 
ve veselé náladě plné hudby a tance zakončené 
opékáním vuřtů. „Ať víme, do čeho jdeme“ – za-

Mateřinka se seznamuje s mnohým – s pekaři i zvěrolékaři
šli jsme na „hospitaci“ do 1. třídy ZŠ Palackého. 
Sledovali jsme prvňáčky ve vyučování. Předvedli 
nám, co všechno již dokáží a co se naučili, a do 
některých zajímavých vyučovacích her jsme se 
zapojili i my. Prostě, do školy se už těšíme. Dal-
šími zajímavými akcemi byly policejní jednotky 
na naší školní zahradě s jejich výstrojí, sportov-
ní den v naší MŠ se spoustou zajímavých úkolů, 
akce BESIP na Knížecí louce – ukázka záchran-
ných složek hasičů, policie, záchranná služba, na 
kterou navazovala návštěva sanitního vozu na za-
hradě MŠ. Následovala oslava dětského dne: Slet 
princů a princezen. Na zámku jsme v kostýmech 
tančili a soutěžili, opět příjemné dopoledne pro 
mladší a nejstarší naší školky. Ty nejmenší děti 
oslavily svůj dětský den v klidu na naší školní za-
hradě. Užili jsme si sportovní dopoledne na hřišti 
ZŠ Palackého – získali jsme pěkné stříbrné místo, 
zašli jsme za naším vojskem do areálu SŠ a VOŠ 
MO, kde jsme zhlédli slavnostní vyřazování ma-
turantů, tank, obrněná vozidla a k tomu všemu 
nám hrála vojenská kapela. Ve školce nám před-
vedli své umění naši „malí muzikanti“, navštěvu-
jící výuku na hudební nástroje, flétny i housličky. 
A náhle je tu červen a téměř konec školního roku. 
Tento měsíc jsme pojali v duchu výletů a exkursí: 
na veterinární kliniku dr. Švece, do jeho ordinace 
i na operační sál, k hasičskému sboru, s ukázkou 
výbavy hasičského auta a raftu, které jsme doslo-

Takhle končí každá pohádka a i v naší Mateřské 
škole v Boršově jedna taková skončila. Ptáte se 
jaká? Můžeme ji nazvat Hurá do školy. Samozřej-
mě je řeč o našich předškolácích, kteří si v ní za-
hráli hlavní roli. S nimi jsme strávili velice tvořivý 
školní rok plný her, radosti, přátelství a pro některé 
to byly i první lásky. Chtěli bychom jim poděkovat 
za to, co nás naučili, protože nejen dospělí mohou 
něco naučit. A co bylo pro nás to hlavní? Slavnost-
ní rozloučení s předškoláky za přítomnosti rodi-
čů, babiček, dědečků a spoustu lidiček, kteří se za 
námi přišli podívat. Zazpívali jsme si, zatancovali 
a také připravili malé překvapení pro rodiče. Pojď-
te tancovat, zaznělo hlasitě celou zahradou z re-
produktorů. Děti vzaly do kola své rodiče a všichni 
společně jsme rozjeli zábavu. Pak nastala slavnost-

Skvělý úspěch zaznamenala v projektu vyhláše-
ném Domem zahraniční spolupráce v rámci Ev-
ropského týdne mládeže zástupkyně Moravské 
Třebové Tereza Křenková. Do soutěže s názvem 
„Sociální podnikání očima mladých“ se mohl za-
pojit každý ve věku 13–30 let, přičemž cílem bylo 
zaměřit pozornost na činnost sociálního podniku 
v blízkém okolí. Tereza Křenková zaslala video-

Zazvonil zvonec a pohádky je konec...

Umístění v soutěži „Sociální podnikání očima mladých“

ní chvíle a naši předškoláčci už stáli pěkně v řadě 
a čekali až zazní jejich jméno a převezmou šerpu 
a malé dárečky. Pak už se jen gratulovalo, fotilo 
a zamačkávaly se slzičky štěstí a dojetí. Nemo-
hl chybět ani poklad, který děti během chviličky 
našly. Pečení špekáčků, výborná nálada a bohaté 
občerstvení doprovázely celou akci. A než zazvoní 
ten náš zvonec, přáli bychom si, aby dětem zůstal 
jejich zájem o vše, co se kolem nich děje, a aby 
měly ve škole štěstí na dobré učitele, kteří se zají-
mají o současné trendy ve vzdělávání a kterým jde 
především o děti. A hlavně aby měly štěstí na pra-
vé kamarády, bez kterých to v životě nejde. „Tak 
děti, ať se Vám ve škole daří, nezapomeňte na svoji 
školku, protože všechno důležité pro život jste se 
naučily právě tam.“                 Učitelky MŠ Boršov

reportáž o fungování třebovské Laskavárny. Pří-
spěvek byl 7. 5. 2015 vyhlášen v Praze v rámci 
oslav Dne Evropy jako vítězný. Do natočení vi-
deoreportáže bylo zapojeno i Gymnázium Mo-
ravská Třebová, a proto patří poděkování ředitel-
ce Aleně Plocové za ochotu ke spolupráci, stejně 
jako personálu Laskavárny a všem, kteří se na 
vzniku projektu podíleli.                                   (zr)

Předškoláčci si 
před prázdninami 

prohlédli město
Na závěr školního roku jsme si v MŠ Jirásko-
va povídali s dětmi ze zelené třídy o historii 
Moravské Třebové, upevňovali jsme vztah ke 
svému bydlišti. Součástí tématu byla i pro-
cházka městem, prohlídka radnice, morového 
sloupu, zámku, zámeckých zahrad i jiných pa-
mátek. V Bráně času jsme dětem připomněli 
významné události našeho města. Na zpáteč-
ní cestě čekalo na děti milé sladké překvape-
ní v jedné z restaurací v centru  – zmrzlinový 
pohár a popcorn, které jim příjemný a naučný 
den hezky zpestřily.   A. Němcová, učitelka MŠ

Status předškoláka stvrdily děti z boršovské mateřinky slavnostním ošerpováním             Foto: archív

K činnostem obohacujícím znalosti předškoláků 
o světě patří i zkoumání přírody      Foto: archív

va „prošmejdili“; v pekárně jsme zavinuli vlastní 
rohlíky. Pomohli jsme na STK prověřit stav vo-
zidla i s přívěsem a ocenili jsme spoustu přístro-
jů k tomu určených – hlavně „ten tunel“, kterým 
sledují podvozek vozidel. Jedno dopoledne jsme 
si vyčlenili na návštěvu radnice s prohlídkou ob-
řadní síně i kanceláře starosty. Pokračovali jsme 
do lékárny, banky, pošty a prodejny bazarových 
věcí a den jsme zakončili na dětském hřišti v pře-
krásných zámeckých zahradách. Výlety nás velmi 
baví, a tak jsme vyrazili, na doporučení kolegyň 
z MŠ Tyršova, na kozí farmu do Gruny a domů si 
přivezli farmářské výrobky. Následoval pěší výlet 
k právě napouštěnému rybníku u Boršova, pro-
šli jsme celou zahrádkářskou kolonií, kde jsme 
pomocí lupy prozkoumali mnoho lučních květin 
a drobného hmyzu. Všem, kteří se nám věnovali 
či přivítali nás na svých pracovištích, ještě jednou 
moc děkujeme. V pondělí 29. 6. nastal slavnostní 
den – rozloučili jsme se s MŠ výletem na rozhled-
nu Pastýřku. Pasováním obrovským mečem (jako 
na rytíře) se z nás stanou od září prvňáčci. Od-
poledne jsme si na zahradě zasoutěžili a zahráli 
spoustu her spolu i s rodiči, zatančili naše oblí-
bené tance a zazpívali rodičům naše písně. Pro-
stě krásný den, nejen ten, na který budeme rádi 
vzpomínat. Tak hezké léto, příjemnou dovolenou 
a úspěšný start do nové etapy života!    

Učitelky z pavilonu A z II. MŠ Jiráskova

Komise památkové 
péče informuje

Dne 22. srpna pořádá Komise památ-
kové péče pro zájemce o historii zájezd 
do zámku Rychnov nad Kněžnou, spo-
jený s prohlídkou města. Přihlášky se 
zálohou 150 Kč v muzeu, info na tel. 
čísle 461 544 285. Odjezd v 11:30 ho-
din od muzea.                                (mk)
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22. 8. Na dvorečku ve městě: S Machem a Še-
bestovou po hradech a zámcích od 10:00 mezi 
ulicí Cihlářova a Hvězdní 
22. 8. Na dvorečku ve městě: Agility od 14:00 
na Rybním náměstí
26. 8. Tvořeníčko pod širákem – kreativní 
dílna na zahradě DDM, od 9:00 do 11:30 hod. 
Vyrobíme si prázdninový obrázek. S sebou fo-
tografii nebo pohlednici z dovolené. V případě 
nepříznivého počasí budeme tvořit v klubovně. 
Akce zdarma. Předškoláci v doprovodu rodičů
27. 8. Prázdninový turnaj v bowlingu – od 
14:00 do 15:00 hod. na Bowlingu Ohnivá kou-
le v ulici Lanškrounská. Prezence a trénink od 
13:30 hod. Turnaj zdarma. Uvítáme i zájemce 
o bowlingový kroužek. Podrobnosti ohledně tur-
naje na plakátech a webu DDM. Turnaj ve spo-
lupráci s Bowlingem Ohnivá koule
Připravujeme v září
3. 9. Jumping pro radost – otevřená hodina 
jumpingu pro veřejnost, od 16:15 do 17:15 hod. 
v malé tělocvičně ZŠ ČSA v Mor. Třebové
Celostátní přehlídka Dětská scéna 2015 s je-
víčskou účastí
Ve dnech 12.–14. června bylo ve Svitavách živo. 
Probíhala tu totiž celostátní přehlídka Dětská 
scéna 2015. Během tří dnů se v Ottendorferově 
domě představili nejlepší recitátoři z celé České 
republiky, a to ve třech kategoriích. Nejen účin-
kující, ale také učitelé či rodiče byli v jednom 
kole. Organizátoři totiž pro přednášející a jejich 
doprovod připravili bohatý program (dílny, semi-

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

 Dům dětí a mládeže

náře, diskusní kluby, divadelní představení). Do 
celostátního kola postoupila také Natálie Finster-
lová, žákyně 7. A třídy Základní školy Jevíčko. 
Výkony všech finalistů zhlédla a poté hodnotila 
v diskusních klubech šestičlenná porota. Pořadí 
se neudělovalo, přehlídka je nesoutěžní. V jed-
notlivých kategoriích se objevovala většinou 
próza, Natálie vystoupila s textem Karla Čapka 
Bajky. Ze Svitav si odvezla slova uznání a chvály 
nejen z úst poroty, ale také účinkujících a diváků. 
A co říci závěrem? Dětská scéna byl jeden velký 
kulturní zážitek.    Jiřina Finsterlová, ZŠ Jevíčko

Pracovníci Domu dětí a mládeže děkují touto 
cestou všem svým externím spolupracovníkům 
za jejich skvělou práci s dětmi ve školním roce 
2014/2015 a těší se na další spolupráci v novém 
školním roce. Rádi bychom také poděkovali Kul-
turním službám Mor. Třebová, Zdravému městu, 
základním a středním školám a všem dalším spo-
lupracujícím organizacím, bez jejichž vydatné po-
moci by nemohly proběhnout některé akce DDM. 

Předběžná nabídka zájmových kroužků na 
školní rok 2015/2016
V novém školním roce Vám opět nabídneme mož-
nost zájmového vzdělávání vašich dětí v krouž-
cích DDM pod vedením odborných pedagogic-
kých pracovníků. Kroužky jsou určeny pro děti 
ZŠ, některé zájmové kroužky i pro děti z MŠ. 
Upozorňujeme, že nabídka je prozatím orientační, 
podrobná nabídka zájmových kroužků s upřesně-

ním podrobností pro přihlášení včetně poplatků na 
pololetí a jmen vedoucích bude k dispozici v záři-
jovém zpravodaji a v letácích distribuovaných do 
MŠ, ZŠ a SŠ. Do zájmových kroužků se v novém 
školním roce bude možno nahlašovat telefonicky, 
elektronicky nebo osobně v DDM během měsíce 
září, a to ve dnech pondělí a středa od 8 do 17 hod.
Taneční zájmové kroužky pro začátečníky i po-
kročilé: mažoretky, street dance, solimánky, ta-
neční kroužek pro MŠ, taneční kroužek pro rodiče 
s dětmi, rytmika
Sportovní zájmové kroužky pro začátečníky 
i pokročilé: plavání a vodní sporty pro děti z MŠ 
a ZŠ, sportovní plavání, aikido, atletika, bowling, 
badminton, drumming, florbal, gymnastika, horo-
lezecký, jezdecký v JK Útěchov, jezdecký v JK 
Kunčina, jumping, jóga, karate, kopaná, korfbal, 
squash, stolní tenis, střelecký v Mor. Třebové, 
střelecký ve Křenově, šachy, thaibox, fitness pro 
mládež, in-line pro děti a mládež
Jazykové zájmové kroužky: angličtina, němči-
na, francouzština
Ostatní zájmové kroužky pro začátečníky i po-
kročilé: Agility – pes, můj kamarád, astronomic-
ký, divadelní, fotografický, kadeřnický, kuchtíci, 
moderátorský, šermířský
Hudební zájmové kroužky pro začátečníky 
a pokročilé: kytara, flétna, karaoke zpěv
Rukodělné: keramika, točení na kruhu, chvilka 
pro tebe, kreativní kroužky, korálek – šperky pro 
radost, praktická dívka, šikulové
Změna vyhrazena 

V sobotu 4. 7. padla první klapka nového filmo-
vého projektu, který zatím nese pracovní název 
Trojúhelník. Celý projekt budeme realizovat do 
konce letošního roku. Premiéru plánujeme na 
jaro 2016. Natáčení bude probíhat především 
v našem městě a jeho blízkém okolí. Mnoho ob-
razů a scén situujeme záměrně na nejkrásnější 
místa v Moravské Třebové, např. do zámeckých 
zahrad, zámku apod. Když se začal psát scénář, 
tvrdil jsem, že budeme natáčet u nás na tako-
vých místech, která by divákovi nepřipomínala 
naše město, popř. místa a lokace, kterými každý 
den prochází. Samozřejmě postupem času jsme 
začali zjišťovat, že je to nesmysl a právě tako-
vá místa, jako jsou moravskotřebovský zámek, 
nám přesně vyhovují. 
Opět klademe důraz na 
přípravu a snažíme se 
vyhýbat nedostatkům 
z předchozích let. Film 
bude pojednávat o dív-
ce Adrianě, která nikdy 
nepoznala své biologic-
ké rodiče a do svých 10 
let vyrůstala v dětském 
domově. Poté si ji adop-
tovali starší manželé An-
tonín a Jaroslava. Než se 
však stihly vyřídit všech-
ny dokumenty, Antonín 
zemřel a tak měla Jaro-
slava problém přesvěd-
čit úřady, aby jí Adrianu 

Odstartoval nový filmový projekt
svěřily do péče. Nakonec se jí to povedlo a Adri-
ana se k ní nastěhovala. Vytvořily si k sobě každá 
z vlastních důvodů velmi silné pouto. Adriana Ja-
roslavu považovala za ztělesnění lásky, které se 
jí nikdy nedostalo. Jaroslava v Adrianě našla po 
smrti manžela nový smysl života. O více jak de-
set let později Jaroslava zemře a tak Adriana vy-
hledá pomoc v místní terapeutické skupince, kde 
pozná nové přátele, především Tomáše a Lenku, 
jejichž vzájemné vztahy se po příchodu Adria-
ny dosti zamotají. Vzniká tak trojúhelník, jehož 
strany jsou spojeny těmito lidmi a na to celé ješ-
tě dohlíží terapeut, který se všem snaží pomoci. 
O námět a scénář se postaral Vojtěch Matyáš, re-
žii a kameru Roman Vacek.                             (zr)

Dětský den v Boršově
Horký začátek prázdnin strávily některé 
děti u bazénu, jiné se vydaly za zábavným 
odpolednem do Boršova. Před začátkem 
soutěží je na místním hřišti čekala spous-
ta atrakcí. Děti se mohly vyřádit na skáka-
cím hradě nebo trampolíně, zajezdit si na 
koních, nechat se zkrášlit facepaintingem 
nebo si prohlédnout zemědělskou techniku, 
a to z venku i zevnitř. Extrémní tepla všich-
ni zaháněli v provizorních brouzdalištích, 
o osvěžující „spršky“ se v průběhu dne 
postarali místní dobrovolní hasiči. Těsně 
před začátkem soutěží se všechny děti roz-
dělily do skupin dle roku narození, s touto 
svojí skupinkou pak společně navštívily 
všechna stanoviště, např. běh, skok vy-
soký, skok daleký, hod míčkem, dále pak 
skákání v pytli, střelbu na cíl mysliveckou 
pistolí, slalom s trakařem, překážkovou 
dráhu, apod. Po ukončení soutěží byly pro 
děti připraveny na hřišti 4 stanoviště, kte-
ré byly obrazem spolků a sdružení v obci. 
SDH – možnost stříkání vody proudnicí, 
Sdružení přátel KD – skládání pohádek, TJ 
Sokol – kopy na bránu, Sdružení myslivců 
– poznávání lesních zvířat. Na každém sta-
novišti čekaly sladké odměny. Celý tento 
krásný den jsme všichni společně zakončili 
vyhodnocením, rozdáním medailí, diplomů 
a sladkých odměn. Velké poděkování patří 
všem, kteří se aktivně zapojili ať už do pří-
prav, nebo do samotného průběhu tohoto 
skvělého dne, dále pak sponzorům a spol-
kům v obci Boršov. Podívejte se na parádní 
video z dětského dne na facebooku - SDH 
Boršov.                  Organizátoři

Mladí třebovští filmaři se pouštějí do nového díla                     Foto: archív
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O letních prázdninách je provoz mateřského 
centra přerušen, stejně tak i všechny pravi-
delné volnočasové aktivity. V prostorách fary 
se přes léto pořádají individuální akce včetně 

pobytů pro děti, mládež i dospělé. Prostory 
přízemí fary včetně kompletně vybavené ku-
chyně lze pronajmout (max. 30 osob). Info na 
tel. 736 609 318.                                        (zr)

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Po 9 hod. klášterní kostel
Út, St 18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel
Poutní mše v našich farnostech:
Neděle 2. 8.
  8:00 hod. Porciunkula - klášterní kostel sv. Jo-

sefa, Mor. Třebová
11:00 hod. Porciunkula - klášterní kostel sv. Jo-

sefa, Mor. Třebová
Sobota 15. 8.
16:00 hod. kaple sv. Vavřince Gruna
Neděle 16. 8.
  8:00 hod. farní kostel Nanebevzetí Panny Ma-

rie, Mor. Třebová
11:00 hod. farní kostel Nanebevzetí Panny Ma-

rie, Mor. Třebová
Neděle 16. 8.
14:00 hod. kaple sv. Rocha Radišov
Sobota 10. 10.
16:00 hod. kaple Panny Marie Růžencové Bo-

rušov

Charita
Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 3. 8. 
v 10:00 hod. v refektáři františkánského kláštera. 
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova bude 
12. 8. ve 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb. 
Půjčovna kompenzačních pomůcek po-pá od 
7:00-15:30 hod., tel. 734 797 498. 
Kejkle a kratochvíle 
Jako již tradičně se zúčastníme s našimi výrobky. 
Neváhejte navštívit náš stánek a třeba ochutnat 
sušenky. 
Festival v ulicích 
Ve dnech 14.-15. července jsme se zúčastnili fes-
tivalu v Ostravě. Náš tým působil v Palečkově 
kavárně, kterou připravila Česká spořitelna ve 
spolupráci s Charitou. Naše výrobky slavily vel-
ký úspěch. 
DS Domeček 
Pracovníci s klienty se vypravili za poznáním 
na stálou expozici na zámku v Moravské Třebo-
vé s názvem Jak se žilo na venkově. Nejvíce se 
klientům líbila kuchyně s kamny. V červenci byl 
uskutečněn ještě jeden celodenní výlet. 
STD Ulita
Klienti přivítali na konci června návštěvu ze státní 
policie. Podpraporčík Kaláb přišel představit, co 
obnáší profese policisty, přinesl s sebou na ukáz-
ku pár pomůcek a odpověděl na mnoho otázek. 
V rámci poznávání povolání se vypravili klienti 
do terapeutické kavárny Café Práh v Brně. Mají 
zde i terapeutický obchod, své poznatky z něj mo-
hou využít v praxi Andělského obchodu, který je 
otevřen po-pá 8:30-11:30 a 13:00-16:00 hod. 
Dobrovolnictví 
Neustále hledáme dobrovolníky. Kamarád od září 
bude pomáhat dětem. Lebeda funguje celoročně 
v DPS a na LDN. Déčko jsou dobrovolníci ve služ-
bách. Koordinátorka Vendulka Kouřilová, tel.:733 
742 024. Více na facebooku a webových stránkách.

Krásný letní měsíc přejí zaměstnanci OCHMT
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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

Prázdniny pro rodinu
Jednotná půjčovní doba pro děti i dospělé!
PO-ČT: 9:00–17:00 hod.
SO: zavřeno
Knihovna u vody
Společně s Technickými službami Mor. Třebová 
jsme pro Vás připravili novou službu: po celou 
letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském aqua-

parku můžete zpestřit četbou. U pokladny aquapar-
ku je umístěna knihovnička s vyřazenými knihami 
a časopisy, které si můžete půjčovat, číst nebo třeba 
vyměňovat. Na své si přijdou děti i dospělí, muži 
i ženy, milovníci romantiky i detektivek.
1. 7.–30. 9. Sestry Sopouškovy: perem a štětcem
Výstava moravskotřebovských rodaček Jarmily 
a Markéty Sopouškových. Přijďte si prohlédnout 

Na kozí farmu do Gruny se v závěru školy vydali žáci 2. a 6. třídy ZŠ ČSA. Seznámili se s chovem koz, 
ochutnali výrobky z kozího mléka. Druháci se tohoto výletu zúčastnili v rámci celoročního projektu Máme 
rádi přírodu. Šesťáci v Gruně přespali v budově fary a prošli si stezkou odvahy. Při zpáteční cestě domů došlo 
i na setkání se srnou. Kéž by bylo takových školních výprav více.        Iveta Chlupová a Radomíra Zvejšková

Procestovali celý 
svět za 5 dní

Jako každoročně jsme i letos jeli v červ-
nu do Radiměře na týden školy v přírodě. 
I tentokrát byla kapacita rekreační chaty 
plně obsazená, jelo 30 dětí a 9 dospělých. 
Čekalo nás pět dní plných zábavy. Téma-
tem bylo letos cestování po různých kou-
tech světa, každý učitel představoval jednu 
zemi, o které se děti dozvěděly něco více, 
a plnily úkoly typické pro daný stát. Byly 
to úkoly sportovní, praktické, vědomostní 
i umělecké. Ve volných chvílích byly nej-
oblíbenější činností fotbal a jiné sportovní 
aktivity. Děkujeme městu Moravská Tře-
bová za finanční podporu této akce. Tento-
krát nám i počasí kupodivu přálo, takže se 
pobyt vydařil a moc se nám líbil.
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová

Přinášíme fotografii absolutních vítězů soutěže Čte celá třída v roce 2014/15. Nejlepšími čtenáři Mo-
ravské Třebové v tomto školním roce jsou s obrovským náskokem třeťáci z III. ZŠ na Kostelním náměs-
tí s více než 26 výpůjčkami na žáka. Gratulujeme k parádnímu výkonu všem žáčkům a také paní učitel-
ce Dopitové. Současně chceme poděkovat městu a ostatním sponzorům druhé naší celoroční soutěže 
Kdo čte, ten se nenudí. Více podrobností na stránkách knihovny www.mkmt.cz                     Foto: archív

A opět jsou tu koně
Letos jsme opět prožili krásný den na koních. Ve 
dnech 16. a 17. 6. se naši žáci ve dvou skupinách 
zúčastnili her, soutěží a jízdy na koních, které 
pro ně připravili pracovníci Jezdeckého klubu 
Útěchov ve spolupráci s Bárou Švestkovou, pra-
covnicí Domu dětí a mládeže Mor. Třebová. Na 
děti čekaly sportovní soutěže a hry, kde mohly 

vyzkoušet svo-
ji zručnost, ob-
ratnost, rychlost 
a trpělivost. Pak 
přišli na řadu ko-
níci, kteří ochot-
ně a bez reptání 
povozili všechny 
zájemce, dále již 
známá zvířátka 
(prasátka, kozy 
a psi), která če-
kala na pamlsky. 
A nakonec došlo 
i k vyhodnoce-
ní celého dopo-

ledne s vyhlášením vítězů sportovních soutě-
ží s pěknými odměnami. Po půl dni stráveném 
uprostřed přírody mezi zvířaty se děti spokojené 
a usměvavé vrátily do školy. Už se těší na příští 
rok.                              Za Speciální MŠ, ZŠ 

a PrŠ Mor. Třebová Jana Weissarová

jejich perokresby a kolorované perokresby. Pří-
stupno v půjčovní době knihovny
Cestujeme… – výstava map, turistických průvod-
ců a cestopisů, které využijete při Vaší dovolené 
nebo výletech
Knihovna dětem
1.–31. 8. Lovci perel
Putovní výstava nejzajímavějších výtvarných prací 
ze soutěže Lovci perel. Obrázky dodány z kniho-
ven Litomyšl, Moravská Třebová a Svitavy.
1. 8.–30. 9. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte celá tří-
da a Kdo čte, ten se nenudí, pořádaných knihovnou 
ve školním roce 2014/2015.
Hrajeme si spolu – na dětském oddělení budou 
k dispozici společenské hry: pexeso, puzzle, kris-
-kros, scrabble, sudoku, stolní fotbal, aj.

Nejen koně, i soutěže zruč-
nosti si vyzkoušeli žáci spe-
ciální školy      Foto: archív
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Country kapela z Moravské 
Třebové hledá zpěváka nebo 

zpěvačku
Info

http://procne.orcz.cz
tel. 604 905 545

MISS JIŘINKA 2015

festfest.cz

Nenechte si ujít kapelu snů 
SUPERGROUP.CZ!  Nejlepší hudebníci 
české scény v jednom seskupení - Michal Pavlíček, 
Kamil Střihavka, Miloš Meier, Vladimír „Guma“ 
Kulhánek, Roman Dragoun, Jan Hrubý.

Dále vystoupí:

NOVÁ RŮŽE (Vilém Čok, Ota Baláž, 
Petr Roškaňuk, František Hönig)

KRUCIPÜSK
DARK GAMBALLE
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
PUMPA
SAGITTARI A DALŠÍ...

21.- 22.8. 2015 
VELKÉ OPATOVICE 
AREÁL HŘIŠTĚ TJ SOKOL

více na www.festfest.cz

Vstupné obvyklé: 
víkendové 350 Kč, jednodenní 250 Kč.

Několik druhů točených piv, míchané 
drinky, pečená selata a další grilované 

lahůdky.

Talentovaná 
žákyně na GMT 

Renata Štaffová je studentkou septimy na 
Gymnáziu Moravská Třebová. Ve svých 
osmnácti letech se může pochlubit svý-
mi úspěchy v národních a mezinárodních 
kolech vědeckých soutěží v oblasti ekolo-
gie dopravy, biologie a chemie. V květnu 
2012 vytvořila svoji první soutěžní práci 
na téma Stresy rostlin. V domácím pro-
středí u vybraných rostlin (trávy) sledova-
la jejich změny. První skupinu trav „trápi-
la“ na mrazu, druhou skupinu nezalévala 
a třetí skupinu zalévala octem. V krajském 
kole soutěže Festival vědeckých a tech-
nických prací v Pardubickém kraji získala 
„vstupenku“ k týdennímu pobytu v Paříži. 
V prosinci 2014 vycestovala do Izraele 
na mezinárodní soutěž Sustainergy Youth 
Conference, kde se podílela společně se 
studenty z Izraele a Rumunska na prá-
ci Veřejná doprava. Tým si domů přivezl 
bronzovou medaili a diplom za nejlepší 
nápad. V rámci projektu Badatel pořádané-
ho Univerzitou Palackého v Olomouci se 
od 2013 začala podrobněji zabývat proble-
matikou stárnutím rostlin vlivem oxidativ-
ního poškození. Zjišťovala, zda lze vybra-
ným rostlinám „prodloužit život“, odborně 
zvýšit dobu vegetace. S výsledky svého 
bádání se přihlásila do soutěže Festival 
vědeckých a technických prací v Pardu-
bickém kraji a získala následující ocenění: 
týdenní studijní pobyt FYBICH, od spo-
lečnosti CONTIPRO GROUP, s.r.o., účast 
na mezinárodní soutěži Vernadského sou-
těže v Moskvě (duben 2015); Cenu děkana 
Fakulty chemicko-technologické Univer-
zity Pardubice a postoupila do národního 
kola této soutěže v Praze a stala se abso-
lutní vítězkou. V květnu 2016 se zúčastní 
mezinárodní soutěže INTEL ISEF 2016 ve 
Phoenixu ve státě Arizona v USA. V celo-
státní přehlídce 37. ročníku soutěže Stře-
doškolská odborná činnost, která se konala 
v Praze ve dnech 19.–21. června 2015, se 
umístila na velmi pěkném 5. místě. Svoji 
práci prezentovala v oboru Zemědělství, 
potravinářství, lesní a vodní hospodářství. 
Co čeká naši studentku v příštích letech? 
Nově začíná s experimenty se sodíko-dra-
selnou pumpou (enzym, který štěpí ATP). 
V příštím školním roce ji čeká zkouška 
z dospělosti a přijímací řízení na vysokou 
školu. Renče přejeme bohaté zúročení je-
jich nabytých vědomostí.                    GMT
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předklá-
daných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Zastupitelstvo města schvaluje:
134/Z/220615
 Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva 

města Moravská Třebová.
135/Z/220615
 Předložené odpovědi a řešení:

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

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

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

136/Z/220615
 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 

2014 bez výhrad takto (v Kč): viz Tab. 1
 Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2014: viz 

Tab. 2
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
137/Z/220615
 Vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hos-

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

ztráta z minulých let.
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22. 6. 2015 od 15.00 
hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města

1. Integrovaná střední škola Moravská Třebová, 
IČO: 15034496

2. Skupinový vodovod Moravskotřebovska, 
IČO:72053453

 v souladu s předloženými návrhy.
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
142/Z/220615
 Uzavření Smlouvy č. 14185006 o poskytnutí podpo-

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

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
143/Z/220615
 Uzavření Smlouvy č. 14179446 o poskytnutí podpo-

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

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
144/Z/220615
 Uzavření koncesní smlouvy o provozování 

kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví 
města Moravská Třebová mezi městem Mo-
ravská Třebová a společností VHOS, a.s., se 
sídlem: Nádražní 1430/6, Moravská Třebová, 
PSČ 571 01, IČO: 48172901, dle předloženého 
návrhu. K uzavření koncesní smlouvy bylo dne 
16.6.2015 vydáno předchozí stanovisko Mini-
sterstva financí podle § 30 zákona č. 139/2006 
Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 
(koncesní zákon).

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
145/Z/220615
 Prominutí pohledávek v souhrnné výši 134.715 Kč 

převzatých městem z bývalé příspěvkové organizace 
Technické služby města Moravská Třebová při její 
transformaci na obchodní společnost, v souladu 
s předloženým návrhem.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
146/Z/220615
 Vnitřní předpis č. 4/2015, Kontrolní řád výborů 

Zastupitelstva města Moravská Třebová, v souladu 
s předloženým návrhem.

 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
147/Z/220615
 Vnitřní předpis č. 5/2015, Program pro poskytování 

stipendií studentům vysokých škol v České republi-
ce  z rozpočtu města Moravská Třebová, v souladu 
s předloženým návrhem.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
148/Z/220615
 Vnitřní předpis č. 6/2015, Program pro poskytování 

dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, v soula-
du s předloženým návrhem.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
149/Z/220615
 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebo-

vá, kterou se stanoví systém komunitního kompos-
tování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě 
a obnově veřejné zeleně na území města Moravská 
Třebová, v souladu s předloženým návrhem.

 Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP
150/Z/220615
 Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Tře-

bová o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Moravská Třebová, v soula-
du s předloženým, návrhem.

 Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP

138/Z/220615
 Předloženou účetní závěrku města za rok 2014.
139/Z/220615
 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2015  rozpočtu 

města, kterou budou změněny závazné ukazatele na 
rok 2015 takto (v tis. Kč):
a) závazné ukazatele stanovené radě města: viz Tab. 3
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace: 

viz Tab. 4 
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
140/Z/220615
 Poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě 

individuálních žádostí následujícím subjektům:
1. Integrované střední škole Moravská Třebová, 

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

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

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
141/Z/220615
 Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

investičních a neinvestičních dotací s následujícími 
subjekty:

Tab. 1   Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2014
 Upravený rozpočet  Skutečnost k 31.12.2014 

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

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

Tab. 3 rozpočet 2015
před úpravou

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2015
po úpravě

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

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

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

2 050,00 0,00 2 050,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci 
projektu OUSB

90,00 0,00 90,00

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

5 950,00 0,00 5 950,00

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

Tab. 4  dotace 2015  
před úpravou

 
úprava dotace

dotace 2015  
po úpravě

Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 4 637,00 100,00 4 737,00
Kulturní služby města Moravská Třebová 8 160,00 200,00 8 360,00
Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 840,00 39,00 2 879,00
Sociální služby města Moravská Třebová 2 800,00 9 717,00 12 517,00
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151/Z/220615
 Prodej pozemku parc. č. 2780/9 o výměře 19 m2, 

druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci 
a k. ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. 
Dr. Janského za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 5.130 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
152/Z/220615
 Prodej pozemku 246/3 o výměře 170 m2, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a kata-
strálním území Moravská Třebová, část Město za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 45.900 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlou-
vy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
153/Z/220615
 Prodej podílu ideálních 977/10000 stavební parcely 

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

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
154/Z/220615
 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1745/59 

o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, který 
vznikl dle nového GP č. 2683-112/2014 z původního 
pozemku parc. č. 1745/53.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
155/Z/220615
 Předloženou smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemku parc. č. 2040/18 o výměře 48 m2, druh 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 2040/20 o výměře 
141 m2, druh pozemku ostatní plocha vše v obci 
a k. ú. Moravská Třebová, ul. Jevíčská uzavřenou 
mezi Městem Moravská Třebová a ČR, Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
156/Z/220615
 Podání žádosti o převod majetku od ČR Povodí 

Moravy, a to:  
1. pozemku parc. č. 303/13 o výměře 124 m2, druh 

pozemku jiná plocha 
2. pozemku parc. č. 1754/1 o výměře 2.092 m2, 

druh pozemku ostatní plocha   
3. pozemku parc. č. 1756/5 o výměře 77 m2, druh 

pozemku ostatní plocha
4. pozemku parc. č. 1756/4 o výměře 605 m2, druh 

pozemku ostatní plocha
5. pozemku parc. č. 1756/3 o výměře 630 m2, druh 

pozemku ostatní plocha
6. pozemku parc. č. 1756/2 o výměře 303 m2, druh 

pozemku ostatní plocha
7. pozemku parc. č. 1756/1 o výměře 4.289 m2, 

druh pozemku ostatní plocha
8. pozemku parc. č. 1735/13 o výměře 308 m2, 

druh pozemku ostatní plocha
9. pozemku parc. č. 1735/34 o výměře 185 m2, 

druh pozemku ostatní plocha
10. pozemku parc. č. 1735/36 o výměře 167 m2, 

druh pozemku ostatní plocha            
 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová.
 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
157/Z/220615
 Podání žádosti o převod a následné bezúplatné naby-

tí do majetku města, a to pozemku parc. č. 1738/14 
o výměře 13 m2 , druh pozemku ostatní plocha 
a pozemku parc.č. 1738/42 o výměře 1 m2 , druh 
pozemku ostatní plocha (které vznikly dle nového 
GP č. 2683-112/2014 z původního pozemku parc. č. 
1738/14) vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic, 
Hlaváčova 902, Pardubice.  

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
158/Z/220615
 Výkup pozemku parc. č. 2040/33 o výměře 1 m2, 

druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, který vznikl dle nového 
GP č. 2727-142/2015 z původního pozemku parc. č. 
2037 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 270 
Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 5 dnů ode 
dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

ho zásobníku Strategického plánu rozvoje města.
 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
165/Z/220615
 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupitel-

stva města.
166/Z/220615
 Předložený zápis z jednání finančního výboru zastu-

pitelstva města ze dne 15.06.2015.
167/Z/220615
 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru 

zastupitelstva města ze dne 10.06.2015 včetně jeho 
příloh č. 1 – 4.

168/Z/220615
 Předložený zápis z jednání výboru zastupitel-

stva města pro strategický rozvoj města ze dne 
05.06.2015.

169/Z/220615
 Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za 

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

170/Z/220615
 Předložený rozbor hospodaření města k 30.04.2015.
171/Z/220615
 Předložené výsledky Fóra Zdravého města 

z 21.01.2015 a následné ověřovací ankety – 10 P 
Moravské Třebové, stanovení jednotlivých garantů 
a řešení jednotlivých problémů města Moravská 
Třebová.

172/Z/220615
 Předložený závěrečný účet Dobrovolného svazku 

obcí Českomoravské pomezí za rok 2014 spolu se 
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření 
DSO Českomoravské pomezí za rok 2014.

Zastupitelstvo města ukládá:
173/Z/220615
 Radě města zabývat se předloženými doporučeními 

finančního výboru, uvedenými v zápisu z jednání 
výboru ze dne 15.06.2015.

 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
 T: 07.09.2015
174/Z/220615
 Radě města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 

náklady na aktualizaci Strategického plánu rozvoje 
města.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
 T: 30.11.2015
175/Z/220615
 Zjistit podmínky prodeje bývalého areálu Miltry na 

ul. Jiráskově a posoudit možné využití prostor pro 
vybudování společenského sálu a parkovacích stání.

 Z: Ing. Václav Mačát
 T: 07.09.2015
176/Z/220615
 Znovu se zabývat řešením nedostatečných ploch pro 

parkování u MŠ na Jiráskově ulici.
 Z: Ing. Pavel Brettschneider
 T: 07.09.2015
177/Z/220615
 Zajistit instalaci informační tabule u biocentra na 

Knížecí louce. 
 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
 T: 31.07.2015
178/Z/220615
 Prověřit možnost a podmínky pro umístění restau-

race se zahrádkou na centrální části náměstí T.G. 
Masaryka.

 Z: Ing. Václav Mačát
 T: 15.07.2015
179/Z/220615
 Předložit zastupitelstvu města záměr pana Hlouška 

na vybudování dobíjecí elektrostanice a LPG na 
Dvorní ulici.

 Z: Ing. Václav Mačát
 T: 07.09.2015
V Moravské Třebové 22. 6. 2015

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

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

159/Z/220615
 Bezúplatný převod a následné nabytí do majetku 

města, a to  pozemku parc. č. 2040/23 o výměře 3 
m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc.č. 
2040/26 o výměře 25 m2, druh pozemku ostatní plo-
cha a pozemku parc.č. 2040/28 o výměře 9 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a pozemku parc.č. 2040/34 
o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, které 
vznikly dle nového GP č. 2727-142/2015 z původní-
ho pozemku parc.č. 2040/5 z majetku Pardubického 
kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 
Pardubice.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
160/Z/220615
 Výkup pozemku parc. č. 58/6 o výměře 40 m2, druh 

pozemku ostatní plocha, který vznikl dle geomet-
rického plánu č. 2731-153/2015 ze dne 21.04.2015 
z původního pozemku parc. č. 58/2 v obci a katas-
trálním území Moravská Třebová, Město, ul. Cih-
lářova za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
14.000 Kč, která bude prodávajícím uhrazena do 10 
dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené 
s převodem nemovitosti a náklady na geometrický 
plán uhradí Město.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
161/Z/220615
 Uzavření předložené kupní smlouvy na koupi po-

zemku p. č. 1735/33, druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití jiná plocha o výměře 19 m2 v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová za cenu 
1.250 Kč mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a městem Moravská Třebová.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
162/Z/220615
 Výkup:

1. Pozemku parc. č. 799/2 o výměře 2 m2, druh po-
zemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová 
a katastrálním území Boršov u Moravské Třebo-
vé, který vznikl dle nového GP č. 589-113/2014 
z původního pozemku parc. č. 799 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 240 Kč, která 
bude prodávajícímu uhrazena do 5 dnů ode dne 
vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

2. Pozemku parc. č. 757/7 o výměře 15 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci Moravská Tře-
bová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-
113/2014 z původního pozemku parc. č. 757/2 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 1.800 
Kč, která bude prodávajícím uhrazena do 5 
dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí.  

3. Pozemku parc. č. 757/8 o výměře 6 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci  Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Mo-
ravské Třebové, který vznikl dle nového GP 
č. 589-113/2014 z původního pozemku parc. 
č. 757/3 za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 720 Kč, která bude prodávajícím 
uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní 
smlouvy do katastru nemovitostí.      

4. Pozemku parc. č. 762/3 o výměře 1 m2, druh 
pozemku ostatní plocha v obci Moravská Tře-
bová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Třebové, který vznikl dle nového GP č. 589-
113/2014 z původního pozemku parc. č. 762/1 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 120 
Kč, která bude kupujícímu uhrazena do 5 dnů 
ode dne vložení kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí.   

5. Pozemku parc. č. 762/2 o výměře 289 m2, druh 
pozemku orná půda a pozemku parc. č. 762/4 
o výměře 38 m2, druh pozemku ostatní plocha 
vše v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové, které vznik-
ly dle nového  GP č. 589-113/2014 z původního 
pozemku parc. č. 762/2 za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 39.240 Kč, která bude pro-
dávajícímu uhrazena do 5 dnů ode dne vložení 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí.    

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
163/Z/220615
 Zařazení výstupů z veřejného fóra Zdravého města 

do projektového zásobníku Strategického plánu 
rozvoje města.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
164/Z/220615
 Zařazení vydláždění cest na hřbitově do projektové-
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

12. 8. Schůze odboru turistiky v klubovně od-
boru KČT od 19 hod. Upřesnění organizačních 
záležitostí zájezdu na Kokořínsko, respektive Par-
dubicko a příprava programu na září.
18.–23. 8. Cykloturistické putování Kokořín-
skem a okolím Doks. Organizační zabezpečení 
a podrobnosti přepravy účastníků budou projedná-
ny na schůzce 12. srpna. Zajišťuje: D. Mikulková
20.–23. 8. Cykloturistické putování Pardubic-
kem. Zajišťuje: J. Schneeweiss
KČT TJ Slovan M. Třebová přeje nezapomenutelné 
prožití prázdnin při poznávání turistických zajíma-
vostí v Čechách i v zahraničí                        KČT MT

Srpnový sport
Cyklistika
1. 8. 2015 Paperman („papírák“) – 5. zá-
vod seriálu Cykloman Abner Cup 2015 - 
triatlonový sprint na tratích 200 m plavá-
ní, 20 km na kole a 3 km běh.
15:00 Aquapark Moravská Třebová,  
od 13:00 dětský Cyklománek 
Pořadatel: Petr Štěpař, tel. 603 512 714
15. 8. 2015 Powerman – 6. závod seriálu: 
kolo (14 km) - běh (3 km) - kolo (14 km). 
Pořádá: CK Čerti Kunčina (fotbalové hři-
ště v Kunčině), start v 15:00, předtím dět-
ský Cyklománek
22. 8. 2015 MIRVA TOUR – silniční zá-
vod s hromadným startem. 7. závod seri-
álu Cykloman Abner 2015. Start: 13:00 
Svitavy (u stadionu TJ). Okruh směr Ra-
diměř - Svitavy. 
Fotbal
Soutěž FAČR O pohár hejtmana PK: 
2. 8. Pomezí - SKP Slovan M.T. (1. kolo). 
Další kola v případě postupu: 8. 8. a 26. 8.
16. 8. KP Dorost - Č. Třebová
22. 8.   9:30 KP žáci starší - Litomyšl
22. 8. 13:30 OP žáci mladší - M.Trnávka
23. 8. 17:00 A muži - Letohrad B
26. 8. 16:45 KP žáci starší - Letohrad
29. 8. 17:00 KP dorost - Ústí n/Orlicí
Hokej
24.-28. 8. Hokejové kempy pro věkové 
kategorie 2008-2002. Hala REHAU, od-
jezdy na led do Litovle.
Volejbal
29. 8. 10:00 a 13:00 Slovan M. Třebová - 
TJ Lanškroun B
Připravuje se
19.  9. 2015 13. ročník Moravskotřebovských 
vícebojů. Bližší na www.mtviceboje.cz    (mt)

Moravskotřebovští lyžaři se prosadili v Českém poháru 
li další čtyři třebovští závodníci. V přípravce zabo-
doval Matěj Kašický a Natálie Kasalová, v mladších 
žácích se prosadil Vojtěch Krejčí a stříbrné odpole-
dne dovršila svým výkonem starší žákyně Terezie 
Steffanová. Nedělní výsledky slalomu pro nás byly 
zase o něco příjemnější. Ze svého třetího vítězství 
se radoval Lukáš Kolouch, druhou zlatou přidala po 
skvělém výkonu ve druhém kole Šárka Abrahamo-
vá, a starší žákyně Terezie Steffanová doplnila svoji 
sbírku také o další zlato. Stříbrní Vojta Krejčí a Ma-
těj Kašický skvěle uzavřeli veleúspěšný víkend. 
Horní Lhota - těsné souboje a překvapivý triumf 
nováčků
O čtrnáct dní později do Horní Lhoty odjeli repre-
zentanti Slovanu již v roli favoritů. Tentokrát se 
v úvodním superobřím slalomu prosadila na zlato 
jediná Šárka Abrahamová, která jednoznačně vzká-
zala svým soupeřkám, kdo je královnou rychlost-
ních disciplín. Na svých vůbec prvních závodech 
na travních lyžích Filip Trnka zaskočil zkušenější 
závodníky a v superobřím slalomu vybojoval stří-

bro. Těsně pod nejvyšším stupínkem zůstali i Na-
tálka Kasalová a Terezka Steffanová. Obě zajely 
ve svých kategoriích bezchybně a skončily také na 
druhém místě. Odpolední superkombinaci dokona-
le zvládnul Vojta Krejčí. Obě části závodu zajel bez 
chyb a zaslouženě si dojel pro svoji premiérovou 
zlatou medaili v Českém poháru. Skvělé výkony 
předvedly i Natálka Kasalová a Terezka Steffano-
vá, které skončily na druhém místě ve svých ka-
tegoriích. Ke skvělým výkonům lyžařů TJ Slovan 
se třetím místem připojil i Tomáš Jarůšek. V neděl-
ním obřím slalomu zopakovala své umístění Šárka 
Abrahamová a dalším jednoznačným vítězstvím 
potvrdila průběžné vedení v letošním seriálu závo-
dů. Natálie Kasalová dokázala, že její výkonnost je 
stabilní, a druhým místem potvrdila skvělou formu. 
Stříbro si odváží také Vojta Krejčí a Terezka Steffa-
nová. Bronzovou medaili vybojoval ve své první 
sezóně Filip Trnka a stejné umístění patřilo Nikolce 
Vackové. Český pohár pokračuje koncem srpna ve 
Štítné nad Vláří.                             Daniel Mačát

Mažoretky děkují radě města Moravská Třebová za 
poskytnutí finančního příspěvku na svoji náročnou 
činnost. I nadále se budeme snažit reprezentovat 
naše město na soutěžích.   Za Střípky Eva Kalábová

Malé ohlédnutí se Střípky
V červnu si mažoretky vyjely na soutěž do Pros-
tějova a dovezly si čtyři medaile. Za sólo Nico-
la Matoušková 2. příčku, duo Marie Charvátová 
a Daniel Kalenčuk 3. příčku, Pavlína Klučková 
a Nikola Malachová 3. příčku. V Mini formaci Ju-
nior 2. příčku. Pochvala všem Střípkům za jejich 
celoroční práci s trenérkami a za příkladné spor-
tovní chování, a to nejen na soutěžích. Přejeme 
všem krásné srpnové prázdniny a doplnění energie 
na další školní rok 2015-2016. 

Travní lyžaři Slovanu mají za sebou první polovinu 
Českého poháru 2015 a hned na úvod se prosadili 
ve většině kategorií. První závod se konal na kon-
ci června v Javorníku u Liberce, druhý o dva týdny 
později v Horní Lhotě u Ostravy. Travní lyžaři z TJ 
Slovan Moravská Třebová patřili v obou závodech 
k nejlepším.
Javorník - vítězná sobota a veleúspěšná neděle 
Naši lyžaři hned v prvním závodě letošní sezóny do-
konale zaskočili své soupeře. V dopoledním obřím 
slalomu ovládli rovnou čtyři kategorie. V přípravce 
triumfovala Natálie Kasalová, když svoji soupeř-
ku z Pardubic porazila o pouhé tři setiny sekundy. 
Mezi mladšími žákyněmi si pro zlato dojela Nicole 
Vacková. V kategorii starších žákyň dovršila zlatý 
hattrick Terezie Steffanová a čtvrté zlato přidal do 
sbírky Lukáš Kolouch. Odpolední start v superob-
řím slalomu přinesl Slovanu další dva nejvyšší stu-
pínky. Svůj výkon z „obřáku“ zopakoval mezi muži 
Lukáš Kolouch a v mladších žákyních zvítězila roz-
dílem třídy Šárka Abrahamová. Ze stříbra se radova-

Atleti na MČR po boku Masláka a Špotákové
28. června se moravskotřebovští atleti AKMT zú-
častnili Mistrovství ČR v Plzni. „Být v závodě s nej-
lepšími reprezentanty bylo hodně potěšitelné i mo-
tivující,“ prozradil J. Žouželka, který se představil 
v disciplíně 400 m (51,78). J. Nárovcovi finálový 
velmi cenný čas 49,25 zajistil celkové 7. místo. 
Moravskotřebovští sprintéři nemohli chybět ani ve 
štafetách. Kvarteto Žouželka-Havlík-Sekanina-Ná-
rovec dosáhlo na 6. místo (43,99) na trati 4x100 m. 
Poté Sekaninu vystřídal Strouhal a tým skončil na 
trati 4x400 m osmý (3:26,08). MČR se zúčastnilo 
258 závodníků z 55 oddílů, mj. někdejší zdejší at-
letka Nikola Pařilová (dnes AK Olymp Brno), která 
skončila v trojskoku na 4. místě.
Další díl druholigového klání
Ještě předtím pokračovala druhá atletická liga za 
účasti Třebováků 3. kolem v Čáslavi. Naši atleti 
opět neprodali svou kůži lacino - muži skončili čtvr-
tí (141,5 bodů), ženy si polepšily na 6. místo (115 
bodů). Průběžně jim patří 3. místo (11 bodů) za Ko-
línem a Ústí n/O., ženy jsou na 7. místě (7 bodů).
Bodované výkony atletů Moravské Třebové: 100 
metrů: 2. Nárovec 11,31, 3. Žouželka 11,52, 11. 
Janků 12,29. 200 m: 2. Nárovec 22,42, 10. Strou-

hal 24,15. 400 m: 1. Nárovec 48,86, 8. Strou-
hal 52,72. 800 m: 4. Matuška 2:01,11. 1500 m: 
5. Svoboda 4:22,98, 6. Matuška 4:24,25. 10000 
m: 1. Svoboda 34:56,99, 9. Jílek 44:06,07. 110 
m přek.: 3. Novák 18,59. 400 m přek.: 5. Novák 
62,30, 6. Svoboda 63,41. 4x100 m: 1. Žouželka, 
Nárovec, Janků, Pálka 45,20, 7. Vacek, Matuš-
ka, Strouhal, Svoboda 48,7, 10. Pakosta, Novák, 
Nečas, Jílek 53,20. Výška: 4. Vacek 175. Tyč: 4. 
Novák 320, 7. Matuška 350. Dálka: 8. Vacek 560, 
9. Pakosta 540. Trojskok: 6. Vacek 11,33. Oštěp: 
7. Nečas 42,99, 8. Havlík 40,77.
Bodované výkony atletek Moravské Třebové: 400 
m: 3. Borbélyová 62,44, 5. M. Rodová 63,74, 8. K. 
Rodová 70,00. 800 m: 3. Borbélyová 2:27,00. 1500 
m: 6. M. Rodová 5:35,53, 8. Mlčochová 5:47,64, 9. 
K. Rodová 5:48,52. 100 m přek.: 3. Šatníková 16,64, 
5. Šunková 18,24, 6. Šařecová 18,74. 400 m přek.: 
3. Šařecová a Šunková 74,21, 6. Šatníková 78,01. 
4 x 100 m: 5. Šatníková, M. Rodová, Šunková, Bor-
bélyová 54,88, 8. K. Rodová, Mlčochová, Šařecová, 
Bambušková 57,57. Výška: 1. Bambušková 167, 5. 
Šunková 140. Trojskok: 5. M. Rodová 9,84. Kladi-
vo: 7. K. Rodová 17,96, 8. Borbélyová 17,51. Oštěp: 
7. Šatníková 29,44, 10. Ambrozová 26,38.
Mladí atleti bodovali v krajském přeboru
V prvním červnovém víkendu se ve Svitavách 
uskutečnil krajský přebor mladšího žactva na drá-
ze. Třebovský „atletický potěr“ se rozhodně neztra-
til - vítězkou v hodu kriketovým míčkem se stala 
Hana Hájková (54,501 m), se ctí obstály i další dív-
ky - Natálie Steffanová (skok daleký 4,52) i Natálie 
Kasalová (běh na 60 m 8,84), Nicole Vacková či 
Eliška Cedzová (150 m).                                       (mt)

König na druhé 
letošní Grand Tour

V roce 2014 skončil při svém debutu na nejslav-
nějším závodě světa Tour de France sedmý. Le-
tos prožívá jiný debut - druhou GT za jediný rok 
(Giro 2015 - 6. místo), celkově čtvrtou. Týden 
před startem na Tour de France 2015 se zúčastnil 
českého šampionátu, jenž se uskutečnil společ-
ně s MSR v Žilině. Také tam ukázal svou for-
mu a velkou bojovnost. V obou svých startech 
získal stříbrnou medaili - v časovce i v závodě 
s hromadným startem. V té aktuální bitvě gigantů 
cyklistiky byly jeho cíle jednoznačné - jako do-
mestik leadera SKY C. Frooma být v jeho vítěz-
ném týmu, etapové vítězství by bral jako skvělý 
bonus. Jak vše dopadlo, jistě víte. Třebaže nijak 
své ambice nepřeceňoval, prokázal, že patří do 
světové cyklistické elity a již nyní je stále častě-
ji zmiňováno jeho jméno s případnou účastí na 
LOH 2016 v brazilském Rio de Janeiru.          (mt)
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Sportovci neleželi v létě jen u vody
Prázdniny byly před 30–50 lety označovány za 
„okurkovou sezónu“. Většinou jsme nastartovali 
svá primitivní kola a udělali si závod. Nebo odešli 
na nejbližší louku a do tmy hráli fotbal. Když bylo 
potřebné vybudit adrenalin, vylezli jsme na komín 
a odsud skákali do hromady uhlí. Po vzoru Berousků 
jsme na zahradě napnuli ocelové lano a udělali pro 
město vlastní cirkusové představení. Svět moderní 
je o míli dál - sport ztratil časové hranice: lyžuje se 
v létě na trávě, aquapark je v sice také v obležení, ale 
hraje se hokej (hokejbal) v hale. Sport se stal perma-
nentní a důležitou součástí moderního člověka, v pří-
padě mladých lidí to platí dvojnásob. Je potěšitelné, 
že aktivita mladých neusnula ani v našem městě.
Nejlépe jsou na tom hokejisté, kteří využívají mul-
tifunkční REHAU halu, jež byla opět uzpůsobena 
k nabírání kondice, zejm. mladých hokejistů. Své 
místo tu ovšem nalézají pravidelně také fotbaloví 
adepti (těm přijde vhod zejména při deštivém poča-
sí). Absolutně byla a bude hala vytěžována při let-
ních kempech hokejistů, odehrála se tu rovněž řada 
akcí Fotbalových prázdnin. 
Fotbalové prázdniny se uskutečnily již po patnác-
té. Jejich duchovní otec a hlavní organizátor Martin 

Komoň měl letos na starosti se svými pomocnými 
trenéry pětašedesát malých nadšenců, adeptů fotba-
lu, chlapců i dívek. Svých představ se zhostili zcela 
příkladně a bez problémů. Pro účastníky připravili 
pestrou paletu sportovních aktivit, počínaje spor-
tovními hrami (kopaná, basketbal, vybíjená, florbal, 
nohejbal), dále cvičením na trampolínách, atletikou, 
bowlingem, návštěvou JK v Útěchově. Nechyběla 
ukázka práce záchranáře, základy sebeobrany, ukáz-
ka výcviku psů (Agility) či návštěva aquaparku. Ze-
jména pak děti i starší mládež nadchnul celodenní 
výlet do Brna (BONGO) a kino. Děti se rozhodně 
nenudily, školní kolektiv nahradily jen jinou soci-
ální aktivitou. Svou spokojenost demonstrovaly na 
závěrečném setkání s rodiči. Velký dík patří vedení 
města za možnost využívání moravskotřebovských 
sportovišť.
Členové TOM (vodáci) se vypravili až na Slovensko, 
aby sjeli horní tok řeky Váh a Oravu. Pětadvacítka 
greenhornů i dospělých se po návratu netajila spoko-
jeností a nečekanými zážitky, mimo jiné je nadchnul 
vodácký křest, spousta relaxační zábavy po sjetí 20 
km vodního toku denně, návštěvou Oravského Pod-
zámku byli přímo nadšeni.                                    (mt)

Tenisové aktivity 
v Moravské Třebové

TK Slovan Moravská Třebová jako nejvýše posta-
vený tenisový oddíl má obsazeny v soutěžích ob-
lastního východočeského přeboru většinu mládež-
nických kategorií (mini tenis, baby tenis, mladší 
žáci, starší žáci, chybí dorost), v soutěži dospělých 
dvě smíšená družstva. A-tým v krajském přeboru 
v konkurenci dalších 7 družstev atakoval přední 
příčky s ambicí postupu do východočeské divize, 
což nakonec nevyšlo. 
USK Pardubice - TK M. Třebová A 1:8; TK M. 
Třebová A - SK Žamberk A 6:3; TK M. Třebová 
A - TK Hlinsko 9:0; TK M. Třebová A - LTC Pardu-
bice „C“ 8:1; Č. Třebová A - TK M. Třebová A 7:2; 
Světlá n/S. - TK M. Třebová A 6:3; TK M. Třebová 
A - Č. Třebová B 8:1.
Konečné pořadí: 2. místo (8 účastníků) 5 2 44:19 
92:41 12 bodů (za TK Č. Třebová A)
B-týmu se nevedlo podle představ oddílového man-
agementu. V soutěži I. A třídy mezi osmičkou týmů 
skončil na poslední 8. místě (1-6-18:45 8 bodů).
TK M. Třebová B - Profistav Litomyšl 5:4; SK 
Žamberk B - TK M. Třebová B 9:0; LTC V. Mýto - 
TK M. Třebová B 6:3; TK M. Třebová B - TK Ústí 
n/O. C 1:8; TC Jevíčko - TK M. Třebová B 6:3.
V kategorii jednotlivců se nejlépe dařilo Adamu Ja-
vůrkovi, který na oblastním východočeském přebo-
ru jako nasazená dvojka mezi 32 účastníky narazil 
ve finále na turnajovou jedničku Petra Kamrlíka, 
přesto se stal celkovým vítězem. Úspěchem se kva-
lifikoval na MČR, jež se uskuteční v srpnu t. r. Zvlá-
dl vyhrát i čtyřhru společně s Alanem Brusenbau-
chem. Mezi mládežníky vyniká zejména všestranná 
Hana Hájková (tenis, atletika, volejbal aj.).      (mt) 
Tenisové prázdniny
Proběhly podobně jako ve fotbalu či hokeji v po-
sledním červencovém týdnu. Letos se jich zúčast-
nilo 45 dětí a mládežníků, kteří pod vedením zku-
šených trenérů pronikali do tajů a kouzla tohoto 
sportovního odvětví.                          (mt) 

Přípravy atletických vícebojů v plném proudu
Do města pomalu míří již tradiční akce - Moravsko-
třebovské víceboje v atletice, letos po 13. Šanci vidět 
nejlepší vícebojaře ČR v akci či si vyzkoušet svoje 
dovednosti, vám nabídneme 19. září na hřišti II. ZŠ. 
Jako každý rok se startuje v mnoha kategoriích - od 
nejmenších dětí až po veterány. Účastnit se může tedy 
opravdu každý bez ohledu věku a fyzické kondice, 
vždyť hlavním cílem je naučit děti sportovat a dospě-
lým dát možnost si královnu sportů vyzkoušet. No-

vinkou letošního roku budou otevřené tréninky, které 
budou probíhat od poloviny srpna pod vedením zku-
šených trenérů z AK MT, jako příprava na samotné zá-
vody. Vše podstatné o závodě, jeho přípravách, regist-
raci, aktualitách nebo otevřených trénincích se dozvíte 
na webových stránkách www.mtviceboje.cz. Vezměte 
proto do ruky kalendář, nalistujte 19. září, přeškrtněte 
všechny akce, které tam máte, a velkým písmem si 
napište Moravskotřebovské víceboje v atletice.    MTV

O úspěchu rozhodly vytrvalost, orientace i štěstí

Motokárová sezóna je v polovině

V závěru června pokračoval seriál Cykloman AB-
NER 2015 čtvrtým závodem známým jako BACH 
(Bohemian Advantures Challenger). Šlo o specifické 
měření sil - orientační závod dvojic, jehož smyslem 
bylo v daném časovém limitu čtyři hodiny, pod hroz-
bou penalizace a eliminace bodového zisku, objet co 
nejvíce ze 30 kontrolních míst, jež byla bodově různě 
ohodnocena. Dosažená kilometráž, případně nadmoř-
ská výška stanoviště nemusely vždy být podstatné. 
Profilace trati vyžadovala od domácích i přespolních 
závodníků řadu náročných výjezdů a sjezdů, v zajíma-
vé scenérii v okolí města (akční rádius 15 km, převáž-
ně západním směrem). Byl to vlastně takový skrytý 
závod, boj na dálku, simultánní šachová partie. Každá 
dvojice se po startu rozjela na jinou stranu, dle vlastní 
zvolené strategie. Pohled do startovní listiny předzna-
menával největší favority - bikery, kteří figurují v prů-
běžném pořadí seriálu na nejvyšších místech. A pokud 
se jim vyhnul defekt či „nezakufrovali“, připsali si 
zaslouženě další cenné body. Nejlepší ve výsledkové 
listině dosáhli poloviny až 2/3 kontrolních stanovišť. 
Překvapením byly dvě dvojice juniorů mezi TOP 10. 
Do cíle se dostali všichni po čtyřech hodinách namá-
havé jízdy, vesměs dlouhé přes 50 km. Favorité potvr-

Trojice třebovských motokárových závodníků slaví 
i nadále úspěchy. Místní autoklub je pořadatelem pěti-
dílného Poháru Autoklubu ČR, jehož se zúčastňují dva 
závodníci – Libor Blaha a Ondra Šíp. Prvnímu jmeno-
vanému patří v nejsilnější kategorii KZ2 po dvou od-
jetých závodech průběžné 2. místo. Ondra Šíp v kate-
gorii Rotax Junior zatím dojíždí v polovině startovního 
pole. Třetí domácí závodník, Zdeněk Ošťádal, má za 
sebou 7 závodů ve 4 seriálech v kategoriích Rotax Se-
nior a Rotax DD2. V Písku při Poháru AK ČR domino-
val, na Mistrovství ČR získal zatím 4., 5. a 7. místo. Na 
Zóně střední Evropy v rakouském Brucku an der Lei-
tha dojel do cíle mezi 22 jezdci na 13. místě. Zdeněk 
se také zúčastňuje vytrvalostního hodinového závodu 
při MČR s motokárou Rotax DD2. Se svým spolujezd-
cem Tomášem Králíčkem ze Svitav obsadili ve třech 
závodech druhé, první a třetí místo. 11.-12. července 

dili očekávání pořadatelů akce, dokonale prodali své 
fyzické síly psychickou odolnost. Počasí nezklamalo, 
potěšující bylo i omlazení pelotonu. Na startu se ob-
jevili i rodiče se svými ratolestmi, byť účast pojímali 
jako „jízdu pro zdraví“ a zdroj zážitků pro děti. Nej-
mladšími účastníky byli A. Šestáková (5 let, 15 km) 
a Jakub Kozlovský (11 let, 25 km).
Z výsledků: 1. Rotter - Doležel (M. Třebová), 17 
kontrol - 1109,75 bodů; 2. Schneider - Schneiderová 
(Čerti Kunčina), 12 kontrol - 1013,85 bodů; 3. Ště-
pař - Antl (Čerti Kučina), 14 kontrol - 937,20 bodů
Další podrobnosti na www.cykloman.cz.   (mt)

se ve Vysokém Mýtě jela poprvé v historii Zóna střední 
Evropy třídy Rotax. V tomto závodě nastoupil Zdeněk 
v nejsilnější kategorii DD2 jako jediný český závod-
ník v závodním poli. K překvapení všech zahraničních 
účastníků a ostřílených jezdců z mnoha mezinárodních 
závodů, Zdeněk po celé dva dny zajížděl ve volných 
trénincích nejlepší časy a v nedělních dvou finálových 
jízdách skončil těsně druhý za rakouským závodní-
kem. Tento výsledek je nejlepší v této sezóně a možná 
i celé závodní kariéře 15letého Zdeňka Ošťádala.
Do konce sezóny zbývají 3 závody Poháru AČR pořá-
daných třebovským Autoklubem. Také Zdeněk Ošťádal 
má v plánu zvládnout stejný počet sportovních podni-
ků: 2 závody MČR (Sosnová a Vysoké Mýto) a závě-
rečné měření sil Zóny střední Evropy v maďarském Pa-
nnonia Ringu. Tento závod s největší pravděpodobností 
pojede opět s motokárou Rotax DD2                 (AkMT) Fotbalisté se chystají  

na novou sezónu
Fotbalová proluka mezi dvěma soutěžními roční-
ky byla krátká, stejně jako příprava na ni. Tak už 
to v létě bývá. Příprava na novou sezónu začala již 
v polovině července (13. 7.) a délku nahradila tré-
ninková intenzita. Obsahovala de facto domácí zápas 
se Šternberkem a na hřišti v Litovli. První srpnový 
týden přípravu finalizovala pohárová utkání v soutě-
ži FAČR O Pohár hejtmana PK, od 16. 8. začnou 
nové boje o mistrovské body. Dorost, nejlépe umís-
těné družstvo v sezóně 2014/15 (3. místo v KP), svou 
přípravu směřoval do venkovních lokalit (Čechovi-
ce, Letohrad, Holice, Uničov), těsně před startem se 
pak střetnul doma s HFK Olomouc.                      (mt)


