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Pracovníci VYTEPU UNIČOV při montáži potrubí   Foto: Dagmar Zouharová

Moravskotřebovské flétničky se jarním koncer-
tem představily ve Vlaardingenu      Foto: archív

Na vloženém listě uvnitř vydání 
najdete plakát 

Hřebečského slunovratu (HS) 
a Fotofestivalu. 

Jízdní řád kyvadlové dopravy na Hřebeč 
v době konání HS na straně 16.

Na Západní se kope pro modernizaci sítí. Také město spoří energie
V měsících květen až červenec 2015 
bude v starší části sídliště Západní 
probíhat výměna starého teplovo-
du. Informace o této akci, na níž se 
investičně nepodílí město, ale pro-
najímatel, respektive provozovatel 
teplovodního systému této největší 
třebovské rezidenční lokality, najde-
te aktuálně na webu města, podrob-
nosti o akci v případě zájmu sdělí 
odbor majetku města.

Teplovody unikalo teplo
Výměna teplovodů má dva základ-
ní důvody – stav vedení za hranicí 
životnosti a s tím související úniky 
tepla. Je tedy nutná zejména z hle-
diska hospodárného využití sítě, 
stejně jako z ekologického hlediska, 
neboť nově pokládané části budou odpovídat 
současným požadavkům ochrany životního pro-
středí. Zatímco dle informací provozovatele tep-
lovodního řadu je staré potrubí kombinací oceli 

vádějí pracovníci převážně přes po-
zemky, v komunikacích budou nové 
teplovody podvlečeny ve stávajících 
kanálech. Zasažené parkovací plochy 
budou uvedeny do původního stavu. 
Trasy výkopů byly upraveny tak, aby 
zasáhly co nejmenší počet vzrostlých 
stromů. Odstraněny budou dle infor-
mací odboru majetku města městské-
ho úřadu čtyři stromy, místo nichž 
provádějící společnost VYTEP UNI-
ČOV, s. r. o., zajistí nejspíše v pod-
zimních měsících náhradní výsadbu 
v rozsahu daném rozhodnutím orgánu 
ochrany přírody.
Společnost Vytep Uničov provozuje 
tepelní zařízení města Moravská Tře-
bová od roku 1998.

V roce 2011 rada města pečlivě zvažo-
vala záměr prodeje objektů kotelen a teplovodů 
na sídlišti, v ulici Západní a v ulici Jiráskova. 
Hlavním důvodem pro schválení prodeje nako-
nec byla nutnost modernizace tepelných zařízení 
těchto kotelen, tehdy vyčíslená na cca 10 milio-
nů korun. Prodej kotelen provozovateli umožnil, 
že budou prostředky vynaložené na modernizaci 
spláceny ze zisku a především z odpisů majet-
ku. Splácení je tak rozloženo do delšího časo-
vého období, aby nebyla zvýšena cena tepla pro 
odběratele, přičemž si vedení města ponechalo 
i nadále nad cenou tepla kontrolu.

a azbestové izolace, nově kladené předizolova-
né trubky jsou v polyetylenovém plášti s poly-
uretanovou pěnou. Materiál tedy navíc zaručuje 
dokonalé tepelné vlastnosti vedení. Výkopy pro-

chátrajících staveb v důstojné objekty 
s užitečnou náplní, o zkrášlených náměs-
tích a návsích, o rekonstruovaných nádra-
žích, zachráněných sakrálních stavbách 
a znovuoživené přírodě. Slavnostní zahá-
jení 7. ročníku národní putovní výstavy 
Má vlast cestami proměn se konalo opět 
tradičně na pražském Vyšehradě, letos 
9. 5. 2015. Účast v soutěži si Třebová při-
pisuje od roku 2012, kdy byla přihlášena 

Moravská Třebová se opět blýskne
Projekt Má vlast – Cestami proměn přináší 
svědectví o zvelebování opomíjených míst 
a objektů v sídlech a krajině o proměnách 

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 2
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Kolik nás je...
V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k 30. 4. 2015 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 10 337 občanů ČR. Dle 
Odboru azylové a migrační politiky 
MVČR je v Moravské Třebové hláše-
no 112 cizinců s povolením k pobytu 
na území České republiky. Celkem je 
tedy v Moravské Třebové k 30. 4. 2015 
evidováno 10 449 občanů.               (zr)

Volnočasová centra mezi sebou sportovně zápolila
Dne 21. 4. se ve školní tělocvičně ZŠ Křižo-
vatka v Moravské Třebové konalo přátelské 
fotbalové utkání, kterého se zúčastnily domácí 
týmy, a to Nízkoprahový klub Díra a Centrum 
volného času. Tento zápas byl pro oba týmy 
velmi důležitý, protože byl historicky prvním 
zápasem těchto dvou organizací.
V hojném počtu se sešli také fanoušci, kte-
ří po celou dobu turnaje neúnavně fandi-
li. Oba týmy hrály s velkým nasazením, ale 
nutno podotknout, že hráči Centra volného 
času byli na zápas lépe připraveni. Byli se-

hraní a aktivně na tým Díry útočili. Tým 
Díry nedokázal všechny své šance proměnit, 
a tak dostal pořádný výprask v podobě pět-
advaceti gólů. Tým Centra volného času ob-
držel gól jeden. Stav Nízkoprahového klubu 
Díra proti Centru volného času skončil tedy 
1:25. Centrum volného času vyhrálo putovní 

Dokončení ze strany 1

Dokončení ze strany 1

pohár a všichni hráči dostali sladkou odměnu  
a diplom za účast na turnaji a „fair play“. Od-
poledne jsme si moc užili a budeme se těšit 
na další fotbalový zápas, nebo jinou společnou 
akci. Na www.osbonanza.cz najdete fotky z to-
hoto turnaje.   Hana Střížková, Anna Stejskalová

Nízkoprahový klub Díra

Problematika odpadních vod na pořadu dne

Informace z odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví

Prevencí může být i pobyt v bazénu

Dne 23. 4. 2015 se v zasedací místnosti Městského 
úřadu Moravská Třebová v ulici Olomoucké usku-
tečnil seminář s názvem Jak dál v čištění odpadních 
vod v malých obcích (do 2000 EO). Ve spoluprá-
ci s vodoprávním úřadem seminář zorganizovala 
společnost PROVENKOV, spol. s r.o. Semináře 
se zúčastnilo celkem sedmnáct starostek a starostů 
z obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Moravská Třebová. Hlavní lektor Roman 

MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro 
osoby se zdravotním postižením v roce 2015 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20854/Pri-
rucka_OZP_2015.pdf. Lidem s handicapem 
usnadňuje orientaci v sociálním systému. 
Příručka by měla být dále k dispozici na kon-
taktních pracovištích ÚP ČR a na okresních 

Stejně jako v předchozím roce i letos dotace 
z Ministerstva vnitra ČR směřují do Moravské 
Třebové na podporu projektů v oblasti prevence 
kriminality. Pro tento rok byl schválen a podpořen 
projekt v rámci prevence kriminality z dotací Mi-
nisterstva vnitra ČR v celkové  částce 107 000 ko-
run (16 000 Kč povinná spoluúčast města).
Projekt s názvem Už víme, jak na to… se za-
měřuje především na znevýhodněné ohrožené 

Sládek seznámil účastníky semináře se zajímavými 
možnostmi řešení čištění odpadních vod, návaz-
nost na dotace a Plán rozvoje vodovodů a kanali-
zací Pardubického kraje, uvedl konkrétní případy 
pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel (cent-
rální a decentrální čištění odpadních vod, možné 
kombinace) a dále seznámil účastníky s možností 
pomoci při řešení likvidace odpadních vod v dané 
obci.     Zdeněk Polák, odbor životního prostředí

správách sociálního zabezpečení (OSSZ). 
Dále připojujeme odkaz na informační leták 
týkající se výměny průkazů osob se zdravot-
ním postižením na http://www.mpsv.cz/files/
clanky/20738/letak_prukazOZP.pdf. 

Ivana Radimecká, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

děti a jejich rodiny. Cílem projektu je před-
cházení predelikventnímu a delikventnímu 
chování a jednání dětí. Zapojení do aktivit 
Občanského sdružení Bonanza ve Vendolí 
se nám osvědčilo již v minulém roce. Letoš-
ní rok jsme aktivity rozšířili o kurzy plavání, 
které probíhaly v měsíci únoru a březnu ve 
II. ZŠ v ulici Palackého.       Hana Navrátilová, 

koordinátorka prevence kriminality

Město též spoří - na svých kotelnách
Od listopadu 2014 realizovalo město Moravská 
Třebová projekt EPC (vysvětlení na konci tex-
tu). V říjnu 2014 schválilo zastupitelstvo města 
uzavření smlouvy o poskytování energetických 
služeb se zaručeným výsledkem a to na dobu 
deseti let. Provedením jednotlivých opatření 
došlo k rekonstrukci kotelen ve všech školách 
ve vlastnictví města a kotelny v sociálních služ-
bách, to vše se zřetelem na dlouhodobou reali-
zaci předpokládaných úspor ve spotřebě energií. 
„Celkové náklady na realizaci úsporných EPC 
opatření činí 11.816 tis. Kč včetně DPH bez fi-
nančních nákladů (úrok ve výši 4,4 % - celkem 
2 150 tis. Kč za 10 let splácení). Dále budou 
dodavateli hrazeny i náklady na energetický 
management projektu (2 504 tis. Kč za celou 
dobu splácení projektu). Provedená základní 
opatření budou splácena formou ročních splá-
tek základního opatření – 976,50 tis. Kč, finanč-
ních nákladů (úroky) – 215 tis. Kč a nákladů na 
dotační management – 207 tis. Kč, vše uváděno 
bez DPH. Celkové náklady včetně finančních 

s projektem rekonstrukce měšťanského pivo-
varu, již realizoval soukromý investor za pomoci 
dotací EU. V roce 2013 jsme prezentovali Cestu 
od renesance k baroku.                                 (daz)

PřIHLáŠENá PROMěNa ROKU 2015:

In-lIne sTezka s lávkou  
na knížecí louce 

Knížecí louka se rozkládá podél toku Třebůvky 
(Boršovského potoka) v bezprostřední blízkos-
ti historického centra Moravské Třebové. Byla 
udržována sečením, ale podmáčený terén se 
nehodil k intenzivnímu zemědělskému využití. 
Proto byl zpracován projekt na vytvoření rekre-
ačního areálu. V roce 2013 bylo v části louky vy-
budováno lokální biocentrum na podporu biodi-
verzity společenstev mokřadního a vodního typu 
– koryto potoka bylo přeloženo do nivy a byly 
vybudovány 4 tůně. Druhá polovina louky byla 
vyčleněna na sportovní aktivity: dráhu pro in-line 
bruslení a cyklostezku Brněnská – Gorazdova.  
In-line stezka je tvořena čtyřmi drahami v zá-
kladní šířce 3,0 m. Povrch dráhy je proveden 
z asfaltového betonu. Podél souběhu dráhy jsou 
zřízena odpočívadla vybavená lavičkami a dal-
ším mobiliářem. Mezi jednotlivými in-line drá-
hami jsou navrženy propojovací větve, které za-
jistily okruhování celého systému drah a plynulé 
přejíždění mezi jednotlivými drahami. Celková 
délka in-line drah je přibližně 1,8 km. Součástí 
trasy je i lávka na in-line stezce, ta byla postave-
na v místě přemostění přes rameno řeky Třebův-
ky. Součástí projektu je i výsadba zeleně, která je 
plánována na rok 2015.
Realizace proměny: červen – září 2014
Iniciátor proměny: Město Moravská Třebová
Investor: Město Moravská Třebová
Realizační firma: STRaBaG a.s.  
Zdroj: http://cestamipromen.cz/promeny-2015

nákladů a nákladů na energetický management 
projektu jsou 16 470 tis. Kč včetně DPH, kterou 
budeme hradit v roce 2015 z realizovaných opat-
ření.  Na úhradu DPH poskytl dodavatel městu 
půjčku také s úrokovou sazbu 4,4 % s roční výší 
splátky jistiny 205,07 tis. Kč a úroků v roční výši 
45,15 tis.Kč,“ informuje vedoucí odboru majet-
ku města Viera Mazalová.    Dagmar Zouharová

Vysvětlivka: EPC neboli Energy Performance 
Contracting je specifický způsob řešení rekon-
strukce energetických systémů v budovách. Zá-
kladním principem metody EPC je, že úsporná 
opatření jsou splácena z dosažených úspor. Pro 
celý projekt je pouze jeden dodavatel, tj. firma 
energetických služeb. Investované prostřed-
ky jsou spláceny firmě energetických služeb až 
z následně dosažených úspor po smluvně sjedna-
nou dobu. Smlouva se uzavírá na tolik let, kolik 
je potřeba pro splácení nákladů na úsporná opat-
ření. Finanční i technické riziko nese firma ener-
getických služeb. Průběžné dosahování úspor 
energie a dalších provozních nákladů je smluvně 
zaručeno.                            Zdroj: OMMKH MěÚ
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Komise památkové 
péče informuje

-  pro milovníky historie připravujeme 
na den 22. 8. zájezd do Rychnova nad 
Kněžnou

-  pro fotografy amatéry i profesionály 
připravujeme další ročník soutěže Mo-
ravská Třebová – jak ji neznáte. Verni-
sáž proběhne dne 11. 9. Soutěžní foto-
grafie je třeba odevzdat do konce srpna 
v Turistickém informačním centru na 
náměstí T. G. Masaryka                     (mt) 

Studenti Vojenské střední školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové se seznámili s historickou radnicí i s chodem moderní samosprávy      Foto: archív

Integrovaná střední škola v Moravské Třebové vychovává profesionály v oborech, kde je dnes 
obrovský nedostatek šikovných rukou          Foto: archív

Setkání žáků VSŠ A VŠO MO se starostou města
Dne 6. května měli žáci prvních ročníků 
příležitost vyslechnout přednášku starosty 
města Miloše Izáka. Předmětem přednášky 
bylo propojení ekonomie, politiky a histo-
rie. Žáci se seznámili s běžným životem na 
radnici, s prací starosty, jeho každodenními 
povinnostmi, účastí na nejrůznějších akcích 
a s řešením problémů veřejných financí. 

Dále starosta nastínil práci radních a zastu-
pitelů města. Přednáška se ubírala přes po-
litickou scénu až k problémům, které trápí 
většinu obyvatelstva města, jako jsou pro-
blematika sociálních jistot, nezaměstnanost, 
kriminalita a další. Starosta čelil i takovým 
dotazům jako je korupce. Závěrem přednáš-
ky se rozběhla čilá diskuze plná podnětných 

I v dnešní digitální době se šikovné ruce platí zlatem
Ve dnech 22. až 24. 4. se uskutečnila v Brně fi-
nálová soutěž Mistrovství České republiky od-
borných dovedností žáků středních odborných 
škol v oborech klempíř, pokrývač a tesař s me-
zinárodní účastí 2015. Na základě postupových 
výsledků z regionálních kol Integrovanou střední 
školu v Moravské Třebové v této vysoce odbor-
né soutěži reprezentovali žáci 3. ročníku v obo-
ru klempíř Michal Moučka a Štěpán Remeš 
a v oboru pokrývač žáci 1. ročníku Radim Bárta 
a Filip Kolařík. V konkurenci gigantických škol 
z Kladna, Prahy, Plzně a dalších naši žáci zazářili 
a obsadili skvělé první místo v oboru klempíř – 
Mistři ČR pro rok 2015 a další cenný úspěch pak 
vybojovali mladí pokrývači, kteří se umístili na 
čtvrtém místě za školami z Kyjova, Brna a Prahy. 
Umístění žáků oboru pokrývač je o to cennější, 
neboť se do finálové soutěže žáci 1. ročníku pro-
bojovali po 18 letech a soutěžit s žáky třetích roč-
níků škol byl pro naše prváky značný handicap. 
Výrazným úspěchem pak bylo i vyhlášení ceny 
Zlaté české ručičky udělované Cechem klempí-
řů, pokrývačů a tesařů ČR na rok 2015, kterou 
získal jako nejlepší žák v ČR Michal Moučka. 
Tato zlatá soška znázorňující ruce bude Micha-

lovi předána na slavnostním gala večeru 17. 6. 
v Brně. Vzhledem k tomu, že naše škola získává 
toto prestižní ocenění pro nejlepší žáky ČR již 
potřetí – 2013 pro obor pokrývač, 2014 pro obor 
pokrývač a 2015 pro obor klempíř – troufáme si 
tvrdit, že šikovné ruce se platí skutečným zla-
tem. Poděkování za snahu a vzornou reprezen-
taci školy patří všem úspěšným žákům, ale také 
jejich učitelům, hlavně pak Lubomíru Grézlovi 
za obor klempíř, Tomáši Kupsovi za obor pokrý-
vač a učiteli teorie Martinu Schneeweissovi. Vý-
sledky v odborných soutěžích stavebních profe-
sí pro žáky středních škol za poslední čtyři roky 
řadí naši školu na špici nejlepších škol v České 
republice, zajišťujících výuku stavebních oborů 
zedník, klempíř a pokrývač. Tyto výsledky jsou 
podloženy zájmem pracovníků o kvalitní a mo-
derní výuku, vybavením pracovišť, zájmem žáků 
i odborných firem o zavádění nových technologií 
ve výuce a možností účastnit se odborných ško-
lení a stáží u špičkových firem.
O své šikovnosti nás také přesvědčila děvčata 
z učebního oboru stravovací a ubytovací služ-
by Eva Nevrklová a Zuzana Bednářová, která se 
umístila na prvním místě v republikové soutěži 
GaSTRO MáNES v Kroměříži dne 15. 4. Sou-
těže se účastnilo 8 škol z ČR a vítězstvím naše 

žákyně získaly nejen zlaté medaile, pohár a řadu 
dárků, ale i pro školu prestižní umístění ve zla-
tém pásmu. Zde patří poděkování hlavně Len-
ce Navrátilové a Renatě Částkové, které žákyně 
k soutěžím připravovaly.
Nejen naši žáci, ale i všichni soutěžící dokáza-
li svými výrobky, moderními postupy i znalostí 
teorie přesvědčit poroty, pracovníky odborných 
firem, sponzory i představitele cechů o tom, že 
poctivé řemeslo má v Čechách dobré pokračo-
vatele a školy, na kterých se tato řemesla a služ-
by vyučují, žáky připravují kvalitně a na vysoké 
odborné úrovni, o čemž svědčí i účast a výsled-
ky na mezinárodních soutěžích. Škoda jen, že 
podobné myšlení nemají i rodiče vycházejících 
žáků základních škol, kteří stojí před otázkou, 
který obor studia a školu mají pro své dítě 
zvolit. Stejně tak i politická reprezentace není 
schopna učinit závažnější rozhodnutí navzdory 
svým slibům a prohlášením, které by ovlivnilo 
nasycení trhu práce celospolečensky požado-
vanými obory na úkor populárních VIP oborů 
vzdělávání, tj. budoucích klientů úřadů prá-
ce. Byla by škoda ztratit celosvětově uznávaný 
pojem zlaté české ruce, zdroj dobrých výdělků 
a spokojenost nás zákazníků.     Ladislav Klemeš,

 ISŠ Moravská Třebová

dotazů ze strany žáků, kteří rovněž mohli 
zhlédnout krásné prostory radnice. Podle 
pozitivních reakcí žáků se přednáška vy-
dařila a byla obrovským přínosem pro ze-
fektivnění výuky základů ekonomie. Miloš 
Izák byl odměněn velkým potleskem žáků 
a škola mu tímto děkuje za jeho přízeň.

Lenka Lazarová, učitelka VSŠ
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Bezpečnější město
Dle výsledku podzimních voleb jsme se dostali 
do opozice, a proto je prosazování našich zájmů 
obtížnější. Jedním z bodů, uvedených v našem 
předvolebním programu, bylo bezpečnější město. 
Protože v současné pozici nejsme schopni učinit 
zásadní změny, porozhlédli jsme se, co by bylo 
možné pro zvýšení bezpečí ve městě udělat. Ka-
ždé ráno projíždím Jiráskovou ulicí, která se nad 
mateřskou školou kříží s ulicí J. K. Tyla. Křižo-
vatka je velmi frekventovanou a neustále jejím 
středem kličkují rodiče či děti mezi auty. Je prav-
dou, že se v blízkosti nachází přechod pro chod-
ce, ale dle našeho posudku není vhodně umístěn. 
Frekventovanější část chodníků a křižovatky je 

přesně na druhé straně, kde se přechod nenachá-
zí. Městská policie učí na dopravním hřišti děti 
základních a mateřských škol jak se mají chovat 
v silničním provozu, stav místních komunikací 
jim však dodržování těchto pravidel někdy ani ne-
umožní. Věřím, že odbor dopravy, který dostal za 
úkol celou situaci posoudit, dospěje ke stejnému 
názoru jako my. Vybudování přechodu pro chod-
ce na tomto frekventovaném místě považujeme 
za nezbytné. Tímto ovšem naše snaha o bezpečné 
město nekončí. Již v současné době máme vyti-
povaná další nebezpečná místa pro chodce, která 
hodláme řešit.                Za hnutí ANO 2011

Miroslav Jurenka, www.ano.trebova.eu

Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvá-
žené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samo-
správného 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.

S rozvojem moderních léčebných metod roste potřeba krve - i od dárců             Foto: archív

Dne 15. 5. zorganizovala 
MO hnutí aNO druhý vý-
jezd do Svitav na místní 
hematologicko-transfuzní 
oddělení za účelem po-
máhat dobré věci, a to 
darovat krev. akce měla 
především nalákat nové 
dárce, kterých není nikdy 
dost. To, že není lidem 
akce lhostejná jsme za-
znamenali již při vytvo-
ření akce na facebooku. 
Darování krve se nakonec 
hromadně zúčastnilo 7 
lidí, což kvitovaly nejen 
zaměstnankyně nemoc-
ničního oddělení. Staniční 
sestra Marcela Hartma-
nová nám řekla: „Děkuje-
me moravskotřebovské organizaci hnutí ANO, že 
nám její členové přivedli a stále vodí nové dárce. 
Dnes 15. 5. to byli 3 prvodárci. Velice si vážíme 
stávajících dárců krve a plazmy a věříme, že ti, 
kteří přišli dnes poprvé se také stanou pravidelný-
mi dárci krve nebo plazmy.“ Krev hraje v součas-
né medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. 
Nelze ji uměle vyrobit! Je třeba např. při těžkých 

Hnutí ANO opět darovalo krev – letos již podruhé

úrazech, řadě operací (zejména plicní, cévní, or-
topedické, transplantace,…) nebo léčbě otrav. Je 
třeba také celoživotně, kdy jsou na ni odkázáni 

Krátce z domova 
pro seniory

Ve středu 29. dubna při čarodějnickém 
setkání zaměstnanci domova převlečení 
do masek potěšili a pobavili naše klienty. 
Na čarodějnickém setkání jsme si povídali 
u lahodné kávy a čaje o tradici pálení ča-
rodějnic. U příležitosti Dne matek nás tra-
dičně navštívily v úterý 5. a 12. dubna děti 
ze ZŠ Křižovatka s připraveným pásmem 
písniček a básniček, vystoupení se všem 
moc líbilo. Toto setkání generací vždy při-
náší chvíle dojetí. Každý z našich klien-
tů byl dětmi obdarován vlastnoručně vy-
robenými dárečky pro radost a potěšení. 
Senioři jsou především lidé se spoustou 
zážitků a zkušeností. Vzhledem k věku 
našich klientů jsme se společně sešli při 
jejich vzpomínání nad dobou před 70 lety, 
na konec II. světové války. Právě oni pro-
žívali toto období od dětského věku po 
dospělost. Společné setkání a vzpomínání 
na tyto těžké životní zkoušky byly i po tak 
dlouhé době plné dojetí. Od začátku květ-
na byly v plném proudu přípravy zahrady 
na letní vegetační období. Nově v letoš-
ním roce pečuje o naši poměrně rozleh-
lou zahradu paní zahradnice. V rámci 
volnočasových aktivit se jí snažili pomoci 
také klienti, kteří se zapojili do osazování 
okenních truhlíků.                Realizační tým

např. lidé léčení umělou 
ledvinou, lidé se zhoubný-
mi nemocemi krve aj. Krev 
je potřebná k výrobě léků 
z krve, které jsou nezbytně 
nutné pro nemocné s po-
ruchami srážlivosti (např. 
hemofilici), pro léčbu po-
ruch obranyschopnosti, pro 
léčbu popálenin a v řadě 
dalších situací. akce se 
zúčastnil předseda a místo-
předseda MO hnutí aNO 
Libor Truhlář a Michal He-
ger. Prvodárci se stali Pavel 
Machálek, Robert Nohavec 
a Jan adamec. Paní G. P. je 
pravidelnou dárkyní nejen 
krve, ale také plazmy. Pro 

nedostatek železa v krvi ne-
byla připuštěna Marcela Truhlářová, která si díky 
vstupní anamnéze ověřila, že kritéria dárcovství 
jsou stále kontrolována.                   Michal Heger
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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

cí oheň uhasil, byl představiteli zákona donucen 
opustit svůj úkryt, který se mu během několika 
málo vteřin mohl stát hrobem. Jako podání vy-
světlení zaznělo z jeho úst, že čeká na kamaráda, 
který si jel k jemu neznámému muži pro seno, 
byla mu zima, proto si vlezl do onoho kontejneru 
a chtěl si přitopit. Že by mohl plastový kontej-
ner tak rychle shořet údajně netušil. Tato slova 
už jen dobarvila podivnost celého příběhu, pro-
to se strážníci obrátili na kolegy z Policie ČR. 
a jak to vlastně bylo? Onen mladík ze Šumper-
ska byl jedním z povedené partičky loupežníků, 
která za pomocí barelů a hadic razantně zvyšo-
vala průměrnou spotřebu odstavených kamionů. 
Že právě tato krádež nafty mohla být posledním 
počinem, si možná pětadvacetiletý mladík ani 
neuvědomuje. 

vzbuzoval veřejné pohoršení na dětském hřišti
Podnapilý 19letý mladík svým nevybíravým 
chováním vzbuzoval veřejné pohoršení a na-
rušoval veřejný pořádek na dětském hřišti. Co 
však přimělo místní občany, kterým patří dík, 
k přivolání hlídky městské policie? Onen vý-
střední mladík se přišel svým stavem pochlubit 
přímo mezi děti na dětské hřiště, a to po 16. ho-
dině, kdy ve slunném a teplém počasí bývá hři-
ště dětmi hojně využívané. Opilý výtržník si 
zřejmě připadal jako hrdina, ale jen do doby, 
než se dostal do chapadel zákona. Po krátké 
diskusi si vysloužil z výchovného důvodu ne-
malou blokovou pokutu. Od cesty na protial-
koholní záchytnou stanici jej zachránila jeho 
vlastní sestra, která svého bratra převezla vo-
zidlem do místa bydliště v nedalekém Boršově. 

Karel Bláha, velitel městské policie

Městská policie radí
Pěší zóna
Zopakujme si pravidla, která platí v pěší zóně, 
a to nejenom v té naší. Do pěší zóny, v našem 
případě budeme hovořit o Cihlářově ulici, je 
vjezd vozidlům zakázán, vyjma vozidel, která 
jsou uvedena ve spodní části dopravní značky 
vyznačující takový úsek, případně na dodatko-
vé tabulce, a jen v dobu vymezenou a dále pak 
vozidel označených parkovacím průkazem pro 
osoby se zdravotním postižením, a to pouze je-li 
to naléhavě nutné. To znamená, že do pěší zóny 
v Moravské Třebové mohou vjíždět pouze vo-
zidla zásobování, a to v době mezi 8:00 a 11:00 
hodinou, dále pak vozidla s označením upozor-
ňujícím na přepravu osoby se zdravotním posti-
žením, ale za podmínky, že se taková osoba ve 
vozidle nachází (tzn. řidič nebo přepravovaná 
osoba) nebo bude osoba se zdravotním postiže-
ním následně přepravována. Nakonec nesmíme 
zapomenout také na vozidla Integrovaného zá-
chranného systému v případech, které můžeme 
nazvat „naléhavě nutné“. Samozřejmě nesmíme 
opomíjet také vozidla zajišťující obsluhu ulice, 
tedy vozidla technických služeb, která zajišťují 
odvoz odpadu, úklid ulice ad. Tato vozidla spa-
dají do kategorie „dopravní obsluha“. Bohužel 
však nelze do vymezené kategorie vozidel řadit 
cyklisty. Cyklista, jak již jsem mnohokrát uvá-
děl, je podle zákona o provozu na pozemních ko-
munikacích řidič nemotorového vozidla, a to bez 
rozdílu věku, což znamená, že jízda na jízdním 
kole v prostoru pěší zóny je zakázána! Cyklista 
by tedy v žádném případě neměl vjíždět za do-
pravní značku pěší zónu vyznačující, jelikož se 
tímto jednáním dopouští přestupku. a stejně tak 
je pohlíženo na řidiče ostatních vozidel nebo vo-
zidel zásobování, vjíždějící do pěší zóny v době 
mimo dobu vyznačenou. řidiči se tak dopouštějí 
přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) záko-
na o silničním provozu a policista je oprávněn 
projednat na místě takový přestupek ve zkráce-
ném řízení uložením blokové pokuty až do výše 
2.000 Kč, což je dosti pádný argument z kola 
sesednout. 

koštovali slivovici
Po šestnácté hodině dne 22. 4. přijala hlídka 
městské policie telefonické oznámení, které avi-
zovalo akutní stav bezvládně ležícího mladíka 
v prostoru za bývalou dětskou nemocnicí v ulici 
Svitavské. Po příjezdu na místo bylo strážníkům 
hned jasné proč mladík není schopen komunika-
ce ani pohybu. Vzhledem ke stavu mladíka zajis-
tili strážníci, aby nedošlo k případnému udušení 
zvratky a na místo přivolali rychlou lékařskou 
pomoc. Do příjezdu dohlíželi na to, aby se stav 
mladíka nezhoršil. Ve sledu těchto událostí ob-
držela hlídka další telefonické oznámení v němž 
oznamovatelka upozornila na dva mladíky leží-
cí v prostoru bývalé tržnice v ulici Komenské-
ho. Po předání třináctiletého chlapce do lékař-
ské péče, vyjela ihned hlídka městské policie na 
prověření následného oznámení. Bohužel i zde 
byli nalezeni, věkem nápadně připomínající spo-
lužáky chlapce z předchozího případu, kterého 
právě odvážel sanitní vůz, bezvládně ležící dva 

mladíci. a ono „spolužáctví“ se nakonec potvr-
dilo. Mladšímu z vydařené dvojice, bylo třeba 
vzhledem ke stavu, ve kterém byl nalezen při-
volat odbornou lékařskou pomoc. a ten nejstarší 
z trojice? Jako u jediného bylo možné provést 
orientační dechovou zkoušku na přítomnost al-
koholu, na kterou měřící přístroj reagoval vyob-
razením číslic 0,79 ‰. Jak následně tento mladík 
vypověděl, jeden z kamarádů donesl láhev slivo-
vice, jejíž obsah společně zkonzumovali. Jelikož 
věk i nejstaršího z trojice nedosahoval ani věku 
15 let, byl celý případ předán orgánu sociálně 
právní ochrany dětí. 

zatopil si v plastovém kontejneru
Nečekaný zážitek čekal na strážníky městské 
policie před třetí hodinou ranní dne 25. 4., kdy 
hlídka městské policie prováděla běžnou kontro-
lu obce Boršov. U horní autobusové zastávky ná-
hle strážníci spatřili vycházející dým z jednoho 
z plastových kontejnerů, v tomto případě urče-
ného pro ukládání starého papíru. Z předchozích 
zkušeností s hořícími kontejnery okamžitě stráž-
níci vytáhli z kufru služebního vozidla hasící 
přístroj a spěchajíce k co možná nejrychlejšímu 
zásahu, čekalo na ně v kontejneru neuvěřitelné 
překvapení. Po opatrném odklopení víka spatřili 
krčícího se mladíka v hromadě starých papírů na 
dně kontejneru a před ním doutnající staré novi-
ny, které se snažil zapálit. Když právě zakládají-

 

 
Vážení rodiče, 

 
                                    k zápisu do mateřské školy  pro školní rok 2015/2016 vás zve 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Moravské Třebové, 
Komenského 287. 

Zápis  se koná 16. června 2015 od 13 hodin v prostorách MŠ 
 

S sebou: rodný list dítěte, aktuální  psychologická, popřípadě  lékařská vyšetření dítěte. 
 
Co naše MŠ nabízí: 
 

o výchovu a vzdělávání podle individuálního plánu vypracovaného na základě potřeb 
dítěte 

o stálou logopedickou a tyflopedickou péči pod vedením odborníků 
o rehabilitační místnost v areálu školy vybavenou specializovanými pomůckami 
o relaxační místnost 
o muzikoterapie 
o canisterapie  
o účast na kulturních programech ve městě a okolí 
o výlety v průběhu celého školního roku 
o každoroční spaní ve školce „Školka ve školce“ 

 

Speciální mateřská škola je určena dětem se zdravotním postižením  
a poskytuje výchovu a vzdělání dětem: 

o s opožděným psychomotorickým  vývojem  
o se sníženou úrovní rozumových schopností  
o se zrakovým postižením, s vadami řeči, s tělesným postižením  
o se souběžným postižením více vadami 

 
Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v § 34 zákona č.561/2004 sb.  školského 
zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Městské kino
Klub rváčů (USA, Německo)

středa 3. 6. v 19:00 2D film pro filmový klub
Komplikovaná dějová skládanka dle románu 
Chucka Palahniuka.
Hrají: E. D. Petersen, H. Rafaelsen a další
Režie: David Fincher
Cena: 80 Kč (139 min.), české titulky

Život je život (ČR)

pondělí 8. 6. v 19:00 2D
Nový český film. O. Vetchý a S. Stašová jako 
manželský pár řeší v této komedii milostné a ži-
votní eskapády svých tří dcer. Komedie slibuje 
humor, fantazii a bláznivé situace.
Hrají: O. Vetchý, S. Stašová, T. Voříšková, M. 
Táborský, M. Taclík a další
Režie: Milan Cieslar 
Cena: 110 Kč (100 min.)

Slepá (Norsko)

středa 10. 6. v 19:00 2D film pro náročného diváka
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid zákoutí 
vlastní představivosti. Film oceněný na festivalu 
v Berlíně do kin vstupuje jako vítěz u filmových 
nadšenců ČR. 
Režie: Eskil Vogt
Hrají: E. D. Petersen, H. Rafaelsen a další 
Cena: 80 Kč (96 min.), české titulky

Pírkovo dobrodružství (Fr)

sobota 13. 6. v 15:00 3D
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou 
peří, ani sokolí silou. Jeho největším snem je 
táhnout do afriky s hejnem ptačích kamarádů. 
Vydejte se spolu s Pírkem na pohádkový let.
Režie: Ch. De Vita, hrají: (hlasy) v českém zně-
ní: P. Tišnovská, Z. Maryška, T. Juřička a další 
Cena: 130 Kč (90 min.), český dabing

Sedmero krkavců (ČR, SR)

sobota 13. 6. v 17:00 2D nová česká pohádka
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky 
B. Němcové. Mladá dívka na sebe bere těžký 
úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zba-
vit je prokletí. 
Režie: alice Neklid
Hrají: M. Issová, S. Remundová, Z. Bydžovská, 
M. Noga a další 
Cena: 110 Kč (97 min.)

Avengers (USA)

sobota 13. 6. v 19:00 3D
Výpravné pokračování největšího super-hrdin-
ského filmu všech dob.
Hrají: R. Downey Jr., Ch. Hermsworth, S. Jo-
hansson, E. Olsen, Ch. Evans a další
Režie: Joss Whedon
Cena: 130 Kč (141 min.), český dabing

Špión  (USA)

pondělí 15. 6. v 19:00 2D
Špionážní komedie nenechá žádného diváka vy-
dechnout.
Hrají: M. McCarthy, J. Statham, J. Law a další 
Režie: Paul Feig
Cena: 120 Kč (120 min.), český dabing

Jurský svět  (USA)

středa 17. 6. v 17:00 3D
Park se otvírá a my můžeme sledovat ty nejú-
žasnější tvory, jací kráčeli po Zemi. Dobrodruž-
ný film pro malé i velké diváky. 
Hrají: Ch. Pratt, B. Howard a další
Režie: C. Trevorrow
Cena: 140 Kč (110 min.), český dabing

Andílek na nervy (ČR)
pondělí 22. 6. v 19:00 2D nový český film
14letá bloggerka Viktorie si musí po smrti mat-
ky vybrat, zda žít v dětském domově, nebo na 
vesnici, ve které nikdy nežila, a s otcem, kterého 
nikdy neviděla. 
Hrají: P. řezníček, a. Mišík, a. Kadeřávko-
vá a další  Režie: Juraj Šajmovič
Cena: 110 Kč (105 min.)

Odebrat z přátel  (USA) 

středa 24. 6. v 19:00  2D 
Velmi neobvykle natočený film s aktuální téma-
tikou. Zesměšnit člověka uveřejněním nelicho-
tivé fotky či videa na internetu vás může stát 
život. Dříve všemi obletovaná kráska veřejnou 
potupu v podobě videa neunesla a spáchala se-
bevraždu. V den výročí její smrti se do jejich 
skupiny nabourá neznámý uživatel.
Hrají: H. Soooaman, M. Bohrer a další 
Režie: Leo Gabriadze 
Cena: 110 Kč (83 min.), české titulky

Mimoni  (USA)

neděle 28. 6. v 15:00 3D
neděle 28. 6. v 17:00 3D
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti 
žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobro-
volně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
Režie: K. Balda, P. Coffin
Hrají: (hlasy) v českém znění: I. Chýlková, 
J. Vondráček, D. Suchařípa a další
Cena: 140 Kč (94 min.), český dabing

Kulturní centrum

Dětský den: Slet princů 
a princezen na zámku
pondělí 1. 6., 9:00–11:00
Dětský den ve spolupráci DDM Maják, Kulturních 
služeb MT, městské knihovny, Zdravého města 
a vojenské školy. Zábavné a soutěžní dopoledne 

s písničkami hudební skupiny Dobří Bobři. Ná-
dvoří moravskotřebovského zámku, vstup volný

Fotofestival 
Moravská Třebová

zahájení – sobota 27. 6. ve 13:00, budova muzea
Vystavující: antonín Kratochvíl - zámek
Michal Kalhous – muzeum

Připravujeme:
Moravskotřebovský 
bramborák
sobota 25. 7., od 14 hodin na nádvoří moravsko-
třebovského zámku
V programu vystoupí: Svítání, Whisky Before 
Brealefast Ostrava, Pacific, Greenhorns s Hon-
zou Vyčítalem, Monogram a Pepa Malina, Ca-
RaMELLa. Moderuje Tony Linhart – kapelník 
slupiny Pacific a moderátor Country rádia.
Nádvoří moravskotřebovského zámku, vstupné: 
90 Kč, děti do 15 let zdarma.
Pořádají: Kulturní služby města Moravská Tře-
bová. Partneři: Stavební vodohospodářská, Par-
dubická kraj, hlavním mediálním partnerem je 
Rádio HaNá

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

Stálé expozice
• alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 1. 6. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 1. 6. od 16 hodin a dále pouze v době předprodeje. Rezervace platí jeden týden, 
po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 09:00–12:00, 
pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz 

Kulturní služby města Moravská Třebová
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P  – Dj Maty5.6.

  – Dj Maty12.6.

S  – Dj Tony19.6.

R P Y – Dj Fuller13.6.

F  – Dj Tony20.6.

 – Dj Choruno6.6.

 – Dj Fuller26.6.

 – Dj Maty27.6.

• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea a Julie
• Barevná planeta

Partička – Na vzduchu 
TOUR 2015
Známá improvizační show, kde nikdo dopředu 
netuší, co se bude dít. V rámci svého turné Par-
tička na vzduchu odehraje známá čtveřice herců 
své představení na nádvoří zámku V Moravské 
Třebové. Michal Suchánek, Richard Genzer, 
Ondřej Sokol a Igor Chmela.
Předprodej vstupenek – TICKETSTREAM

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

1. 6. Dětský den Slet princů a princezen na zámku (KS, DDM) 9:00-11:00
2. 6. Školní akademie v muzeu (speciální škola)
3. 6. Záložka do knížky – tvořivá dílna v rámci projektu Celé Česko čte dětem (MěK) 15:00
3. 6. Klub rváčů – USa, Německo, filmový klub (KS-kino) 19:00    
4. 6. Pohádka na zámku (MěK) nádvoří zámku, 17:00
6. 6. Pohádková zahrada (DDM)
7. 6. Cesta na severozápad – cyklistická akce (Junák)
7. 6. Dětský den (SDH Sušice)
8. 6. Život je život – film ČR (KS-kino) 19:00

10. 6. Beruška – tvořivá dílna v rámci projektu Celé Česko čte dětem (MěK) 15:00
10. 6. Slepá – Norsko, film pro náročného diváka (KS-kino) 19:00
11. 6. Vystoupení tanečního oboru na zámku (ZUŠ) 18:00
13. 6. Pírkovo dobrodružství – animovaná pohádka pro děti, 3D (KS-kino) 15:00
13. 6. Sedmero krkavců – filmová pohádka pro děti (KS-kino) 17:00
13. 6. avengers – film USa 3D (KS-kino) 19:00
15. 6. Špion – film USa (KS-kino) 19:00
17. 6. Kšilt – tvořivá dílna v rámci projektu Celé Česko čte dětem (MěK) 15:00
17. 6. Jurský svět – film 3D (KS-kino) 17:00
18. 6. Slavnostní vyřazení absolventů a pasování prvňáčků (ZUŠ)
18. 6. Partička (KS-zámek) 20:00
19. 6. Výstava absolventů výtvarného oboru (ZUŠ) do 30. 6.
20. 6. Hřebečský slunovrat 2015 (Svitavy, Moravská Třebová) 14:00
22. 6. andílek na nervy – nový český film (KS-kino) 19:00
24. 6. Kytička do školy – tvořivá dílna v rámci projektu Celé Česko čte dětem (MěK) 15:00
24. 6. Odebrat z přátel – film USa (KS-kino) 19:00
26. 6. Poslední zvonění na Majáku aneb Hurá na prázdniny (DDM) do 27. 6.
27. 6. Fotofestival 2015 – (KS-dvorana) potrvá do 31. 8.
28. 6. Mimoni – animovaný film pro děti, 3D (KS-kino) 15:00 a 17:00
27. 6. Den dětí (gymnázium)

Zkratky: KS - Kulturní služby, MìK - Městská knihovna
Pohádkový les

Pohádkový les v Boršově se bude konat 
v sobotu 13. 6. Zápis účastníků proběh-
ne u spodní hájenky Lesů ČR od 14:00 
do 15:00 hodin. Dítě obdrží hrací kartu za 
poplatek 50 Kč (doprovod zdarma). Trasa 
o přibližné délce cca 1 km bude lemována 
stanovišti s pohádkově laděnými bytostmi. 
Ta povede k hornímu rybníčku, kde pro děti 
a jejich doprovod bude přichystána řada 
atrakcí jako např. pohádka ochotnického di-
vadla J. K. Tyla z Moravské Třebové, jízda 
na koni, modelínová farma aj. Děti a jejich 
doprovod si v cíli budou moci opéct buřtík 
i zakoupit občerstvení. akce se koná za ka-
ždého počasí.      Těší se na Vás pořadatelé

Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, 
pořádá v neděli 7. června pro veřejnost již 15. roč-
ník cyklistické akce Cesta na severozápad. Prezen-
ce a start 9:00–9:30 u hasičské zbrojnice v Udán-
kách u Moravské Třebové (cca 100 m od křižovatky 
u hostince). akce je určena zejména dětem a školní 
mládeži, ale i všem ostatním, kteří chtějí strávit pří-
jemné nedělní dopoledne v pěkném koutě přírody 
mezi Moravskou Třebovou a Hřebečským hřebe-
nem. Účastník ujede na kole přibližně 12-14kilo-
metrový okruh převážně po zpevněných cestách 
(trať a délka se operativně přizpůsobují počasí) 
a na vložených traťových kontrolách plní nenároč-

Pozvánka na akci Cesta na severozápad
né a zábavné úkoly. Nezá vodí se (na čase nezáleží, 
každý může jet jemu vyhovujícím tempem) a není 
nutné speciální kolo. akce je proto vhodná i pro 
menší děti s doprovodem rodičů. Účastníci neplatí 
startovné. Více o akci i její historii najdete na www.
cnsz.wz.cz.                       Junák Moravská Třebová

Kalendář akcí červen 2015
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Pohybové studio Háčko pořádá akci 

Roztančený 
zámek 

 
 
 
 
 
 

11. června 2015 v 18:00 

na nádvoří zámku Moravská Třebová 

 

Vstupné: dobrovolné 
 

Čeká na Vás cca hodinový taneční program, ve kterém se představí 
skupiny pohybového studia Háčko (Kočky, Crazy cats, Kecky, 
Alegria). Hostem této akce budou moravskotřebovské mažoretky 
Střípky.  
 
Přijďte se podívat na taneční vystoupení. Pokud se Vám skupiny 
budou líbit, rádi Vás mezi sebou uvítáme jako nové členy od září 
2015  
 
Kontakt:  Helena Gálová, tel.: 725 222 159, 
  e-mail: helena.trojakova@seznam.cz 
 
 

Junák  - český skaut 
středisko Moravská Třebová , z. s. 

pořádá cyklistickou akci 
 

CESTA  
NA SEVEROZÁPAD 

15. ročník 

 

neděle 7. června 2015 v 9 hodin 
u hasičské zbrojnice v Udánkách 

 (cca 100 m od křižovatky u hostince)  

prezence a start od 9:00 do 9:30 hod 

Určeno dětem a mládeži, ale i všem ostatním, kteří chtějí strávit 
příjemné nedělní dopoledne v pěkném koutě přírody mezi 
Moravskou Třebovou a Hřebečským hřebenem, urazit při tom na 
kole etapovým způsobem asi 12 - 14 km a vypořádat se s nástra-
hami přírody a zábavnými úkoly na kontrolách.  

Nezávodí se a není nutné speciální kolo. 
Vhodné i pro menší děti s doprovodem rodičů. 

 více na www.cnsz.wz.cz  
Podporuje Zdravé město Moravská Třebová. 

               Dům dětí a mládeže Maják a Zdravé město 
           v Moravské Třebové 

               pořádají akci pro rodiče s dětmi  
 

POHÁDKOVÁ 
 ZAHRADA 

 
 
 
 

 

       6. června 2015 - DDM  
Prezentace :  9:00 – 9:45  hod. (glejt 20 Kč) 
.. pohádková stanoviště v areálu zahrady DDM      
.. děti plní zadané úkoly, obdrží razítka do glejtu a sladkosti  
.. po absolvování všech stanovišť – audience u královské rodiny  
       (pamětní medaile, něco na památku a na zub)  
 s sebou:     špekáčky, sportovní oblečení ( pláštěnka), Kč 

             
Možnost opékání špekáčků.  

Občerstvení „U Vendelína“- káva aj. nápoje, cukrovinky, 
 babiččiny koláče a perníčky… 

 
 
 

 
   
 

Hearth.net ve spolupráci s Lesním klubem

Meluzína přináší darem divadelní pohádku

Světýlka radosti 
pro dospělé a děti

    dne 16. 6. 2015 v 17 hodin na Cimburku.

   V případě nepřízně počasí se představení odehraje

v Kulturním domě Městečka Trnávky.

Přijďte všichni, velcí i malí, rozsvítit radost v srdci.

Darovat a být obdarován je krásné.

Hearth.net (o. s. Adato Paradigma) je štědrá sociální síť, kde si lidé dávají dary a vzájemně   

si plní svá přání. 

                                       Lesní klub Meluzína

Lesní mateřská škola Meluzína dýchá, žije a je tu pro Lásku k bytostem všem                     

a Úctu k Matce Zemi.
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SDH Boršov
SPKD

AKCI POŘÁDÁ:
MgA. Marie Blažková
mary2@email.cz

S PODPOROU:

Pohádka ochotnického divadla J. K. Tyla, jízda na koni, aj.
občerstvení zajištěno (buřtíky na opékání si vezměte s sebou)...

CENA ZA HRACÍ KARTU PRO DÍTĚ: 50Kč

sobota 13.6. zápis od 14.00 do 15.00 hodin
Přijďte se pobavit a zkusit dovednosti svých dětí 

na pohádkově laděných stanovištích.
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Pro náš kroužek mladých moderátorů DDM byla 
krásným obdobím příprav, v jejichž průběhu 
jsme se setkávali s dětmi a s mládeží, která má 
ráda zpěv, hudbu, a která to chce i sdělit lidem 
v okolí. Zlatá kometa byla prvním ročníkem sou-
těže ve zpěvu karaoke. Značí to použití hudby, 
která je na internetu snadno dostupná. Zpíváte si 
svou oblíbenou písničku, naučíte se ji a pak jen 
mít odvahu to zkusit s mikrofonem. Na výzvu 
k přihlášení do soutěže reagovalo dvacet jedna 
zájemců, vystoupilo pak „jen“ devatenáct. atmo-
sféra v hledišti kinosálu muzea byla skvělá. Jako 
moderátoři jsme byli v zákulisí a tam jsme ví-
cenásobně vnímali, jak se malé zpěvačky a zpě-
váci těší na svá vystoupení. Vzájemně si fandili 
a pozorně sledovali vystoupení svých konkuren-
tů na plátně v hale muzea, kam se přenášelo dění 
z hlavního sálu. Mohlo přijít více lidí? Mohlo. 
Že nepřišli, snad je to i jejich chyba. V dnešním 
světě TV seriálů a nákladných televizních show 
vyjde pro někoho snaha místních pořadatelů 

Letos jsme se za koníčky do Jezdeckého klubu 
Útěchov vydali o něco dříve než loni. Ráno za 
slunečného počasí jsme došli ze zastávky ke ko-
ním. První skupinka dětí se šla vozit na koních. 
K dispozici nám byly čtyři koně. Děkujeme Editě 
Weissarové za pozvání a realizaci tohoto výletu. 
Poděkování patří také panu Škeříkovi, který byl 
ochoten vodit dalšího koníka. Střídání dětí na ko-
ních se urychlilo a nemusely dlouho čekat. Bára 
Švestková z DDM pro ostatní děti připravila pět 
stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet 
svou šikovnost. Tímto Báře děkujeme za pomoc 
a zábavu pro děti. Po programu v Jezdeckém klu-
bu Útěchov jsme se přesunuli na zahradu k man-

Zlatá kometa 2015 skončila

Výlet do Útěchova na koníčky

jako možná až zbytečná. ale, podle názoru snad 
i spokojených diváků a účinkujících, není a ne-
byla. Tento druh „samovýroby“ kulturního pořa-
du je dnes, řečeno mírně, zatlačen do pozadí. Je 
mnohem jednodušší koupit například divadelní 
představení za dvacet tisíc korun. Tady však vů-
bec nešlo o peníze. Vedení města darovalo ceny 
pro vítěze, drobné dárky obdrželi tak i všichni 
účinkující. Kulturní služby, které existují, ať se 
v jejich prostorách něco děje či neděje, naplnily 
požadavky Domů dětí a mládeže Mor. Třebová 
s maximálně kladným přístupem. Porota dostala 
jen chlebíček a kávu. Všichni, kteří se podíleli na 
této vydařené akci, to dělali ze zájmem o „dob-
rou věc“. a to je pozitivum a něco, na čem lze 
stavět i pro příští rok, pro Zlatou kometu 2016 
anebo pro jiné typy podobných pořadů, které 
mohou takto vzniknout. I touto cestou děkují po-
řadatelé všem účinkujícím, kteří ji vlastně svým 
zájmem a elánem „udělali“.           Václav Žáček 

a Lukáš Brdíčko, kroužek mladých moderátorů

želům Haasovým. Pro nemalý počet dětí bylo při-
praveno posezení a občerstvení. Za skvělé zázemí 
pro náš výlet jim moc děkujeme. Pro malé děti 
z naší školky to byl náročný den, zažily hodně 
zážitků. Čekala nás cesta zpět k autobusu. Bohu-
žel, ten na nás nepočkal. Představa hodinového 
čekání na zastávce u potoka s tolika dětmi byla 
pro nás nereálná. Naštěstí nás zachránila paní uči-
telka z mateřské školy v Útěchově. Pozvala nás 
na školní zahradu, kde si děti mohly hrát na pís-
ku. Moc děkujeme za pomoc. Na zahradě jsme 
dojedli odpolední svačinku, vypili poslední pití 
a počkali na další autobus. Přesto jsme si výlet 
všichni užili.    Kolektiv MŠ Zvoneček, Piaristická 

Okénko ZUŠ
Závěrečný měsíc školního roku nám přináší reka-
pitulaci letošního roku v ZUŠ Moravská Třebo-
vá. Celým rokem nás provázejí vystoupení našich 
žáků, Podvečery s múzami, ze kterých připomeň-
me alespoň ty nejzajímavější. Prosincovým Mi-
kulášským a Vánočním podvečerem nás provedl 
průvod Mikuláše s andělem a čerty a Tři králové. 
Vrcholnými akcemi konce roku byly vánoční ve-
čery, jež nám slavnostně uzavřely loňský rok a zá-
roveň otevřely rok nový. 
Úvodní měsíce nového roku se nesly hlavně ve 
znamení soutěží. Soutěž základních uměleckých 
škol pro školní rok 2014/2015 byla vypsána pro 
hudební obor v sestavách: hra na dechové ná-
stroje, sólový a komorní zpěv, hra smyčcových 
souborů a orchestrů, hra na lidové nástroje, sou-
borová a komorní hra lidových nástrojů, sólová 
a souborová hra bicích nástrojů a pro obor taneční. 
Studenti ze ZUŠ Moravská Třebová letos vybojo-
vali v okresním i krajském kole báječná umístění 
a výrazně tak podpořili reprezentaci našeho měs-
ta. Duben byl měsícem našich absolventů, kteří při 
svých dvou absolventských vystoupeních před-
vedli to nejlepší ze svého repertoáru a úspěšně tak 
uzavřeli své studium. 30. a 31. května proběhl již 
15. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády. 
Letos vystoupily soubory, sestavy a seskupení: 
RH BIG BaND Letovice, Junior Band a Bubny 
Band ZUŠ Moravská Třebová, taneční a literárně 
dramatický obor ZUŠ Moravská Třebová, pěvec-
ký sbor ZUŠ Moravská Třebová, seskupení čtyř 
violoncellistů s bubeníkem s názvem aRRHYT-
MIa, skupina bicích nástrojů JUMPING DRUMS 
a hlavními hvězdami letošního festivalu byli zpě-
vák, kytarista a skladatel Janek Ledecký a mladý 
písničkář VOXEL. Dále byla k vidění výstava 
Emmy a Barbory Srncových, nedělní dopolední 
a odpolední přehlídka pěveckých sborů a výstava 
výtvarných prací žáků ZUŠ s názvem Výtvarný 
svět na zámku. Výtěžek z celé akce byl věnován 
sbírkovému projetu Nadace rozvoje občanské 
společnosti a České televize Pomozte dětem. 
Srdečně Vás zveme na slavnostní vyřazení ab-
solventů, které proběhne 18. června v 18 hodin 
a bude tak pomyslným ukončením letošního 
školního roku. V závěrečných dvou červnových 
týdnech školního roku bude probíhat přijímání 
nových žáků. Těšíme se na Vás a přejeme krás-
né prázdniny.

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Krajská recitační soutěž je ve Třebové tradicí
Letos v Moravské Třebové již poosmnácté! Mo-
ravskotřebovské muzeum poskytlo koncem dub-
na zázemí žákům základních speciálních škol, 
základních praktických škol a praktických škol 
Pardubického kraje. Konala se zde totiž krajská 
recitační soutěž.
Jako každý rok je pořádána místní Speciální 
základní školou, mateřskou školou a praktic-
kou školou ve spolupráci s Kulturními služba-
mi města a za finančního přispění Pardubického 
kraje a města Moravská Třebová. 

Své básně, texty či recitační pásma přednesli 
žáci a žákyně z Pardubic, Poličky, Svitav, Chru-
dimi, Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí i odjinud.
Recitační soutěž probíhala souběžně ve dvou sá-
lech, neboť celkový počet dětí opisovalo číslo 
111. Jako kdyby si každé dítě, které překonalo 
trému, odneslo „své“ první místo. Odborné po-
roty však měly opravdu nelehkou úlohu a mu-
sely se rozhodnout, kdo získá nejvyšší umístě-
ní. Soutěžilo se v pěti kategoriích dle věku dětí 
a šestá kategorie patřila recitačním pásmům 

sborů. Některá z nejvyšších míst patřila i žá-
kům naší školy. Ve svých kategoriích se nej-
lépe umístili na třetím místě adam Novák, na 
druhém místě Patrik Kolomazník a v kategorii 
sborů obsadil třetí místo osmý ročník základní 
školy praktické.
Letošní ročník krajské recitační soutěže byl opět 
přátelským, avšak soutěžně laděným setkáním. 
K příjemné a doslova chutné atmosféře přispěly 
koláče z místní pekárny.         Lenka Moravcová,

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová

1. 6. velký dětský den pro MŠ a zŠ slet prin-
ců a princezen
akce ve spolupráci DDM, kulturních služeb, 
městské knihovny, Zdravého města a VSŠ 
a VOŠ MO Moravská Třebová. Na programu 
soutěžní stanoviště o princích a princeznách.
6. 6. Pohádková zahrada - tradiční akce pro 
rodiče zejména s malými dětmi. Prezence 9:00-
9:30 hod. v DDM (glejt 20 Kč). Pohádková sta-
noviště v areálu zahrady DDM, audience u krále 
– upomínkové předměty, sladkosti, opékání špe-

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

 Dům dětí a mládeže

káčků. S sebou sportovní oblečení, pláštěnku, 
špekáček a dobrou náladu. Více na plakátech, 
webu nebo v DDM
11. 6. Jumping pro radost od 16:30 do 17:30 
hod. v malé tělocvičně ZŠ ČSa. Zveme rodiče 
s dětmi a ostatní veřejnost na otevřenou hodinu 
jumpingu. Můžete si vyzkoušet cvičení na tram-
polínkách, soutěže na stanovištích nebo namalo-
vat obrázek na téma Můj oblíbený sport – odmě-
ny. akci pořádá DDM Maják a Lucie Slavíčková. 
Vstup zdarma. Více na plakátech a webu DDM   

20. 6. Hřebečský slunovrat dětem 
Doprovodná akce pro děti a širokou veřejnost 
v rámci kulturní akce Hřebečský slunovrat ve 
spolupráci s Kulturními službami města Morav-
ská Třebová a městem Svitavy. Soutěžní stano-
viště od 14:00 hod. do 17:00 hod. Program na 
plakátech
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Čarodějnice létají i do mateřinek    Foto: archív

Páťáci ze zŠ Palackého ve vIDa centru Brno
Dne 28. 4. jsme se my z 5. C společně s ka-
marády z 5. B vydali na exkurzi do vědeckého 
zábavního parku v Brně. atrakce jsou v parku 
rozděleny do čtyř tematických celků: Planeta, 
Civilizace, Člověk a Mikrosvět. V obří hale 
parku jsme si každý tedy našel svoji zábavu. 
Zkusili jsme si simulaci zemětřesení, tornáda 
i obyčejného větříku, co dělá voda při povod-
ních, postavili jsme se do role hlasatelů počasí, 
vyzkoušeli si, jak silný máme hlas, ... Na chví-
li jsme mohli být i záchranáři, sledovali jsme, 
jak funguje lidské tělo. Po třech hodinách jsme 
museli z parku domů, unaveni, ale plni no-
vých zážitků. Výlet si s námi užily i učitelky 
Knödlová, Štěpařová a Péčová.       Třída 5. C
Další „novácké“ úspěchy - vybíjená
Po vítězství obou družstev v oblastním kole Pre-
ventan cupu jsme 21. 4. odjeli do Litomyšle na 
okresní kolo. I přes velice pěknou a bojovnou 
hru se nám podařilo získat pouze 3. místo u děv-
čat a 4. místo u chlapců. Věříme, že příští rok už 
to budou příčky nejvyšší.
Mc Donald´s cup 2014/2015 
Největší fotbalový turnaj pro chlapce a děv-
čata z prvního stupně základních škol se konal 
již po osmnácté. Jako každý rok, i letos se žáci 
naší školy tohoto turnaje zúčastnili. Mužstva na-
stoupila v I. i II. věkové kategorii pod vedením 
zkušeného trenéra a učitele Romana Cápala. Dva 
naše týmy si zajistily postup do okresního kola, 
kde chlapci a dívka hráli s obrovským nasaze-
ním. Družstvo I. kategorie (1.–3. třída) obsadi-
lo ve Svitavách 5. místo a družstvo II. kategorie 
(4.–5. třída) slavilo úspěch, obsadilo 1. místo 
a postupuje do krajského kola, které proběhne 
v Pardubicích. Všem hráčům i jejich trenérovi 
děkujeme za reprezentaci naší školy. Vítěznému 
mužstvu ve starší kategorii přejeme mnoho zda-
ru v krajském kole v Pardubicích. 

Již několik let mají nejmladší moravskotřebov-
ští gymnazisté v rámci výuky předmětu Děje-
pisné praktikum možnost sáhnout si na historii 
přímo, a to výukou, která probíhá v prostorách 
moravskotřebovského muzea. Vstřícný postoj 
pracovníků muzea umožnil studentům projít se 
v čase regionálními dějinami Hřebečska, blíže se 
seznámit s princeznou Hereret, do rukou se jim 
dostaly nejstarší prvotisky a kroniky, fotografie 
města a mapy. V neposlední řadě bylo pro děti 
velkým dobrodružstvím pátrání přímo v depo-
zitáři muzea po starých historických zbraních, 
či dávno zapomenutých předmětech všedního 

Základní škola Palackého

Netradiční výuka dějepisu v muzeu

výtvarná soutěž – Modrá planeta
I v oblasti umělecké se nám mnohdy daří. Nyní 
ve výtvarné soutěži uspořádané ke Světovému 
dni vody, jsme získali hned příčky nejvyšší. 
V kategorii 1.–3. tříd obsadil 2. místo Samuel 
Grulich z 2. C a vítězkou se stala adéla Daulová 
z 3. a. Gratulujeme.

Učitelé z 1. stupně ZŠ Palackého

života. Originální a zajímavá byla „módní pře-
hlídka hřebečských krojů“, během níž si nejen 
děvčata přišla na své….
Od roku 2008 nás pravidelně provázela se 
svým poutavým výkladem paní Martínková, 
v letošním školním roce ji zastoupila paní 
Žáčková, se kterou děti mohly nahlédnout do 
dosud neobjevených prostor a zákoutí muzea. 
Myslíme si, že se tímto netradičním způso-
bem podařilo vnést semínko zájmu o naší his-
torii do dětské duše, a za to patří velký dík 
pracovnicím muzea.

Za předmětovou komisi dějepisu Hana Antlová

Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum 
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení 
Úterý: 
8:30-13:00 Mateřské centrum
16:00-18:30 Tvořivé dílny
středa: 
9:00-12:00 Mateřské centrum 
Čtvrtek: 
17:00-18:00 Plaváček (plavecká výuka dětí 

v bazéně ZŠ Palackého)
18:00-19:00 Cvičení na míčích pro ženy

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

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

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

Den čarodějnic 
v mateřské škole

Stalo se již tradicí, že 30. duben - den čarodějnic 
oslavují děti z I. MŠ v Piaristické ulici. Oslavy za-
čínají již ráno, kdy se děti scházejí v kostýmech ča-
rodějnic, ježibab a čarodějů. Tancují a rejdí i s koš-
ťaty. Po svačince a krátkém odpočinku se děti 
v přestrojení vydaly do ulic města. Zástup krás-
ných převleků a kostýmů, které měly děti na sobě, 
se zalíbením sledovali i náhodní kolemjdoucí, kte-
ré průvod potkával. Tleskali a fotili si děti na pa-
mátku. Průvod masek se zastavil pouze na náměstí 
před cukrárnou. Na zmrzlině si pochutnali všichni. 
Návrat do školky byl rychlý, košťata a metličky již 
tížily, ruce a nohy slábly. Nastal polední čas. Tak 
zase za rok.                   Motlová Eva, učitelka I. MŠ

Charita Moravská 
Třebová informuje

Setkání seniorů se uskuteční v pondělí 1. 6. v refek-
táři františkánského kláštera v 10:00 hod. Svoz seni-
orů za účelem návštěvy hřbitova proběhne druhou 
středu v měsíci, tedy 10. 6. Odjezd ve 14:00 hod. ze 
dvora Sociálních služeb v ul. Svitavské, Mor. Třebo-
vá. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel: 734 797 
498. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. 
v budově charity v ul. Svitavské 44, kontaktní osoba p. 
Vašáková tel. 734 797 498.
ukaž, co umíš 
14. 5. odpoledne jsme se sešli díky pěknému počasí 
v prostorách františkánské zahrady na příjemné od-
poledne. Na začátek jsme přivítali všechny kdo při-
jal pozvání, tedy naše klienty, svaz invalidů, klienty 
z anenské studánky a žáky Speciální a praktické školy 
v Moravské Třebové. Byly nachystány soutěže, které 
vyzkoušely praktické dovednosti, potrápily mozkové 
závity a prověřily šikovnost všech. Každý se plnění 
úkolů zhostil poctivě a splnil všechna zadání. Velký 
úspěch sklidilo také karaoke a speciální stanoviště 
studentů vojenské střední školy, kde si každý mohl 
vyzkoušet střelbu na terč. aby nebyl program jen 
soutěžní bylo připraveno i pár vystoupení. Velmi za-
jímavé a poučné bylo vystoupení studentů vojenské 
střední školy s technikou musado. K relaxaci zatančily 
mažoretky Poupata z Rozstání a taneční kroužek při 
Svazu seniorů Třebovice. Zakončením pak bylo ode-
vzdání diplomů, sladké odměny a opečení špekáčků na 
ohýnku. Nejdůležitější ale je, že z akce odešli všichni 
s úsměvem na rtech, za což patří velký dík Zdravé-
mu městu Mor. Třebová za finanční podporu, vojenské 
střední škole za studenty a krásnou vložku do progra-
mu. V neposlední řadě patří dík i zaměstnancům SaS, 
DS a STD.
co se děje v Ds Domeček
Dne 6. 5. jsme navštívili na zámku expozici alchymi-
stické laboratoře mistra Bonaciny. Měli jsme možnost 
vidět promítání s výkladem o historii alchymie. V další 
místnosti výstavy jsme viděli sochu Golema – stráž-
ce alchymistovy laboratoře, různé výrobní prostředky 
a pomůcky alchymistů – křivule, tyglíky, dózy, alem-
biky, byliny a nerosty v alchymii užívané, obrázky vý-
značných osobností a tavící pec. Na konci výstavy nám 
byl předveden na balkóně věže pokus jak se dá udělat 
plamen pomocí prášku a vody. Všichni klienti byli vý-
stavou nadšeni. Na zámku v Moravské Třebové jsou 
expozice i s jinou tématikou, na které se těšíme.
co se děje v sTD ulita
V úterý 14. 4. jsme vyrazili autobusem na exkurzi do 
aC dílen v Poličce. Po příjezdu jsme dostali občers-
tvení a vydali se prozkoumat dílny a výrobky, které 
zde vyrábí. Každý si našel svoje, ať už pestré výmalby, 
vodní postel nebo samotné dílny a výrobky, jako např. 
mýdla. Mají i krásnou zahradu a nezapomněli jsme 
navštívit i terapeutický obchod Fimfárum. V Poličce 
jsme si dali i společný oběd a stihli jsme i objevit krásy 
města. Klientům i pracovnicím se exkurze moc líbila.
Další informace najdete na: www.mtrebova.charita.
cz nebo www.facebook.com/charita.trebova, případně 
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44.

Příjemné červnové dny přejí zaměstnanci Charity 
v Moravské Třebové 
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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

1. 5.-30. 6. výstava fotografií Rudolfa zukala
Průřez tvorbou významného moravskotřebov-
ského fotografa Rudolfa Zukala a zakladatele 
Fotofestivalu u příležitosti jeho nedožitých 80. 
narozenin. Přijďte si prohlédnout prodejní výsta-
vu fotografií v půjčovní době knihovny.
1.-30. 6. Mě zajímá… dějiny 
V rámci cyklu o MDT připravujeme půjčovní 
výstavu archeologie, životopisů a historie. Přijď-
te si vybrat knížky z kategorie devět.

knihovna dětem 
1. 6.-30. 6. Malujeme písničku 
Výstava prací dětí ze soutěže Mladý čtenář 2015 
– Malujeme písničku. Výtvarná díla všech soutě-
žících si můžete prohlédnout v dětském oddělení 
v půjčovní době. 
Tvořivé středy 
3. 6. Záložka do knížky (tvořivá dílna spojená 
s čtením v rámci projektu Celé Česko čte dětem) 
10. 6. Beruška 

17. 6. Kšilt 
24. 6. Kytička do školy 
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení 
MěK. 
1. 6. velký dětský den pro MŠ a zŠ – slet 
princů a princezen 
akce ve spolupráci DDM, Kulturních služeb 
M.T., Zdravého města a Vojenské střední školy 
a Vyšší odborné školy MO. Na programu sou-
těžní stanoviště o princích a princeznách. akce 
proběhne na nádvoří zámku od 8:00 hod. 
4. 6. Pohádka na zámku – Tři kmotřičky 
Hraje ochotnický soubor J. K. Tyla. akce se 
uskuteční v rámci projektu Celé Česko čte dě-
tem. Začátek v 17:00 hod. na nádvoří zámku. 

Inspirace pro léto
Máte doma videokameru či kvalitní fotoaparát třeba 
jen v mobilu? Chcete zaznamenat svůj prázdninový 
příběh, třeba i hraný, veselou situaci, která se stane 
ve vaší rodině, kterou zapříčiní váš pejsek, kočka či 
jiný domácí mazlíček? anebo záběry krásné kraji-
ny či fotografie pro své spolužáky neznámé země, 
kterou jste navštívili na dovolené s rodiči či přího-
dy ze skautského nebo příměstského tábora? Dům 
dětí a mládeže vyhlašuje nový festival video filmů, 
dokumentů, seriálů fotografií s názvem vzpomí-
náme na léto 2015. Nepůjde o soutěž. Záměrem je, 
abyste, pokud budete chtít, pobavili sebe, příbuzné 
a kamarády a ukázali svůj filmařský - fotografický 
talent. Do všech škol zašleme brzy informace tech-
nického charakteru, jako je formát snímku, použitý 
nosič a další podmínky. Již dnes však můžete začít 
přemýšlet, jako mladí scénáristé a režiséři o náplni 
vašeho snímku či i o hercích, kteří tam budou vy-
stupovat. Uzávěrka snímků bude až v průběhu října 
2015 a po výběru si uděláme společnou přehlídku 
„vašich filmů či fotografií“, takové již zimní vzpo-
mínání na léto.           Václav Žáček a Lukáš Brdíčko, 

kroužek mladých moderátorů DDM

Úspěch ZŠ Palackého v krajském kole Puškinova památníku
22. dubna proběhlo krajské kolo v Hradci Krá-
lové Festival ars Poetika - Puškinův památník 
v ZUŠ Habrmanova 130 v recitaci a zpěvu děl 
ruských autorů, kterého se zúčastnilo 6 žáků 
z naší školy pod vedením alexandry Holanové. 

Byli to tito žáci: Marek Kyncl (6. B), Monika 
Cápalová (7. C), Jana Knollová (7. C), Sabina 
řehořková (7. C), Natali Novotná (7. C) a Te-
reza Kynclová (9. B). Soutěž byla rozdělena do 
3 kategorií - ZŠ, SŠ (recitace) a hudební projev. 

Tato kategorie byla společná pro všechny školy. 
Žáci v recitaci soutěžili v konkurenci 16 účastní-
ků. Naše škola vybojovala v kategorii ZŠ nejvyš-
ší ocenění – 1. místo. Porota vybrala žáka z 6. B 
Marka Kyncla, který pojede reprezentovat školu 
do celostátního kola v Praze, které se uskuteční 
3. června. Přejeme Markovi hodně úspěchů v ná-
rodním kole.                         Alexandra Holanová

Novinky z I. ZŠ
Žáci naší školy byli, tak jako každý rok, úspěšní 
v přírodovědných soutěžích. V soutěži Poznávání 
přírodnin se velmi dařilo čtvrťákům. V oblastním 
kole vyhrála Magdaléna Duží, třetí místo společně 
obsadily Veronika Olšovská a Monika Sondorová, 
pátí byli Štěpán Kučera a Hana Barešová. Bohužel, 
tato soutěž není postupová. Žáci 5. až 9. ročníku se 
poctivě připravovali na oblastní soutěž v poznává-
ní živočichů. Ve velké konkurenci se nám podařilo 
obsadit tři první místa a jedno druhé. Na 1. místě se 
v kategorii pátých tříd umístila Jana Minarčíková, 
šestých tříd Monika Záplatová a devátých tříd Klá-
ra Minarčíková, na krásném 2. místě žák páté třídy 
Ondřej Ivánek. Mladým přírodovědcům k jejich vý-
konům blahopřejeme a držíme jim palce při studiu 
rostlin, kterým se v současné době věnujeme. Dalším 
velkým úspěchem byl postup družstva mladších žáků 
v dopravní soutěži do krajského kola. Školu v oblast-
ním kole reprezentovali Eliška Millonigová, Nikola 
Schönová, Jaroslav Kolář a Štěpán Kučera. Eliška se 
Štěpánem se stali vítězi ve svých kategoriích. Druž-
stvo starších žáků sice skončilo na 4. místě, ale bylo 
vyhodnoceno jako nejlepší tým v poskytování první 
pomoci. Za reprezentaci školy proto děkujeme Haně 
Haubertové, Denise Horákové, Jakubu Schützovi 
a Dicku Štarhovi. Žáci naší školy byli úspěšní i ve 
sportovních soutěžích. Zlatou medaili s postupem do 
krajského kola v okresním kole OVOV ve své kate-
gorii získala Eliška Millonigová, moc jí gratulujeme. 
Za účast a reprezentaci školy patří náš dík i dalším žá-
kům, jmenovitě bratrům Schützovým, Zdeňku Jindři-
chovi, Dicku Štarhovi a Davidu Ledvinkovi. Úspěšné 
žáky máme i ve zpěvu. V oblastním kole zvítězily Ve-
ronika Olšovská a Barbora Cinová. Druzí byli Tere-
za Cínová, Dominik Šarišský a Hana Barešová. Třetí 
místo obdržela Eliška Millonigová. Čestné uznání si 
vyzpívala Nikola Schönová. Je velká škoda, že pě-
vecká soutěž končí oblastním kolem. Prvňáček Filip 
Stárek se stal úspěšným recitátorem básničky Miloše 
Kratochvíla Já chci šimla. Ve velké konkurenci okres-
ního kola v recitaci vybojoval čestné uznání a také 
Cenu laskavého diváka. Gratulujeme. Tradiční akcí 
mladších žáků naší školy je vystoupení v domově pro 
seniory. Je věnováno Svátku matek. Děti z přípravné 
třídy a žáci ze čtvrté a páté třídy si připravili pásmo 
písní a básní. Jako dárky vyrobily nejmenší děti pa-
pírové květiny. Radost v očích seniorů byla pro děti 
tou největší odměnou.                                 Vyučující

S probouzejícím se jarem se každoročně rozbíhají 
i přírodopisné soutěže. Žáci mající zájem o přírodu 
si tak mohou poměřovat úroveň svých znalostí na-
příklad při soutěži v poznávání živočichů nejen ve 
školním, ale i v oblastním kole, které pro ně každo-
ročně pořádá DDM Moravská Třebová. Do oblast-
ního kola konaného 22. 4. jich z naší školy postou-
pilo 9 a rozhodně nezůstali nepovšimnuti. Mezi 
žáky 5. tříd obsadila 3. místo Veronika Rejchrtová 
a hned za ní se umístila adéla Brunclíková. Mezi 
žáky 6. tříd a příslušného ročníku gymnázií obsadi-
la 4. místo Kristýna Svojanovská, 11. pak byla její 
spolužačka Zuzana Kučerová. Vojtěch Krejčí ob-
sadil 1. místo v kategorii pro žáky 7. tříd a přísluš-
ného ročníku gymnázia. 3. místo si v této kategorii 
vybojovala Petra Podhorná. Poslední 3 účastníci 
soutěže poměřovali své znalosti s žáky 9. tříd a pří-
slušného ročníku gymnázia. Zde se o 2.–3. místo 
dělila naše Vendula Školařová s Martinem Hrubým 
z Jevíčka. Vašek Dopita skončil na 5. a na 6. mís-
tě se umístila Jolana Peterková. Následující den se 
vydal Vojtěch Krejčí, žák třídy 7. B, do Litomyšle 
na okresní kolo biologické olympiády v kategorii D 
k tématu Život stromu. V únoru zvítězil ve školním 
kole této soutěže a pro postup do okresního kola si 
musel ještě vybrat jeden z nabídnutých vstupních 
úkolů, který měl do okresního kola zpracovat. Vy-
bral si s přihlédnutím ke svým zálibám úkol č. 4 
Památné stromy. Společně se svým tátou najezdili 
po okolí pěkných pár kilometrů. Ve své práci se pak 
zmínil nejen o památném stromu ve Velkých Opa-
tovicích nesoucím od roku 2012 titul udělený Na-
dací Partnerství Strom hrdina. Vojta se v loňském 

Přírodopisné soutěže ve III. ZŠ
roce umístil na pěkném 5. místě. Poražen byl pouze 
gymnazisty z Litomyšle, Poličky a Svitav. Co jej 
čekalo? Vědomostní test, laboratorní práce, určení 
předložených přírodnin a ohodnocení vstupní prá-
ce. Celkově obdržel 114,5 bodu a tím se mu poda-
řilo obhájit 5. místo a uhájit 1. pozici mezi žáky 
ze zúčastněných základních škol z loňského roku.

Vyučující Alena Purketová

Den zdraví – Záchrana je možná
Dne 28. 4. se zúčastnili žáci z křižovatky v rámci 
předmětů výchova ke zdraví 6. a 7. třída a do-
pravní výchova 1. a 2. stupeň akce, kterou po-
řádala nemocnice ve Svitavách pod názvem Zá-
chrana je možná. Žáci měli možnost zhlédnout 
praktickou ukázku resuscitace pacienta s odbor-
ným výkladem pedagogů ze Střední zdravotnické 
školy ve Svitavách, zdravotních sester a lékařů 
z této nemocnice. V této části programu si mohli 
vyzkoušet praktické poskytnutí první pomoci na 
figurínách. Dále se všichni zúčastnění seznámi-
li s oddělením biochemie, kde bylo v laborato-
řích předvedeno jak pracují laborantky se vzorky 
krve a moči. Poté následoval přesun na rychlou 

záchrannou službu, kde si děti mohly prohléd-
nout vybavení záchranných vozů - sanitek. Jim 
byl poskytnut odborný výklad k činnosti záchra-
nářů. V závěrečné části programu absolvova-
li žáci několik stanovišť zaměřených na různé 
medicínské obory. Součástí každého stanoviště 
byl kviz. Stanoviště byla zaměřena na tato té-
mata: šikovný sportovec, urologie a vylučovací 
soustava, centrální operační sály a sociální čin-
nosti. Žáci s nejvyšším počtem bodů byli oceně-
ni drobnými předměty. Program se všem žákům 
i pedagogům velmi líbil a byl velmi přínosný. 
I v budoucnu se podobných akcí rádi zúčastníme.

Jarmila Olšovská a Lenka Šauerová



strana 13 / červen 2015Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁUsnesení zastupitelstva města

V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o před-
kládaných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatre-
bova.cz v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

zastupitelstvo města schvaluje:
100/Z/270415
 Předložený program jednání zasedání Zastupitel-

stva města Moravská Třebová.
101/Z/270415
 Měsíční odměny a příplatky neuvolněným 

členům zastupitelstva města s účinností od 
01.05.2015 takto:

 - odměna neuvolněnému  
místostarostovi 22.496 Kč

 - odměna členu rady 2.060 Kč
 - odměna předsedovi výboru  
zastupitelstva města 1.708 Kč

 - odměna předsedovi komise  
rady města 1.348 Kč

 - odměna členu výboru  
zastupitelstva města 751 Kč

 - odměna členu komise rady města 725 Kč
 - odměna členu zastupitelstva města 476 Kč
 - příplatek podle počtu obyvatel 373 Kč

 Příslušná odměna náleží 
 - novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal 
členem zastupitelstva

 - členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do 
příslušné funkce.

 V případě souběhu výkonu několika funkcí bude 
neuvolněnému členovi zastupitelstva města po-
skytnuta měsíční odměna podle funkce, za kterou 
lze poskytnout nejvyšší odměnu.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
102/Z/270415
 Záměr podpory nového studijního oboru 68-42-

M/01  Bezpečnostně právní činnost Integrované 
střední školy Moravská Třebová mimo jiné 
formou úhrady 50% podílu nákladů na ubytování 
u dojíždějících studentů nového oboru ve školním 
roce 2015/2016.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
103/Z/270415
 Rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtu města 

- poskytnutí dotací z rozpočtu města v souladu 
s vnitřním předpisem č. 12/2010 Zásadami pro 
poskytování finančních příspěvků Města Morav-
ská Třebová uvedeným subjektům. Dotace budou 
uhrazeny z vyčleněné rozpočtové rezervy.
1. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – 

20.000 Kč
 - oplocení pozemku (cvičebního prostoru 

agility klubu)
 - pořádání závodů v agility pro širokou kynolo-

gickou veřejnost
2. Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 

21, okres Svitavy – 15.000 Kč
 - partnerská spolupráce s Mittelschule Lipsko 

Portitz
3. Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 

179, okres Svitavy – 10.000 Kč
 - návštěva ekoncentra Paleta v Oucmanicích 

pro 45 žáků
 - výsadba zeleně do kontejnerů na květiny
 - návštěva iQLaNDIE v Liberci pro žáky 

2. stupně
4. Základní škola Mor. Třebová, Palackého 

1351, okres Svitavy – 62.000 Kč
 - prevence rizikového chování, adaptační pobyt 

žáků 6. ročníku
 - organizace školního, okresního, krajského 

kola OVOV, 
 - materiální zabezpečení při reprezentaci školy 

na sportovních soutěžích   
 - návštěva partnerské školy Klimop ve Vlaar-

dingenu
5. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová – 

20.000 Kč
 - projekty - Školní akademie, Škola v přírodě, 

usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města  Moravská Třebová, které se konalo dne 27. dubna 2015 
v zasedací místnosti městského úřadu v ul. olomoucké

22. Hospic anežky České – 0 Kč
 - provoz hospice

23. ZO ČSOP Zelené Vendolí – 10.000 Kč
 - péče o zvířata, jejich léčení, krmení…

24. Interní grant v rámci projektu ZM – 
20.000 Kč

 - příspěvek bude rozdělen podle přijatých 
žádostí

 CELKEM – 617.000 Kč
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
104/Z/270415
 Uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci 

dotací v souladu s předloženým vzorem.
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
105/Z/270415
 Poskytnutí dotací z rozpočtu města na opravu 

nemovitých kulturních památek v roce 2015 
(s příjemci dotací budou uzavřeny veřejnoprávní 
smlouvy v souladu § 10a zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 
viz tabulka dole

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
106/Z/270415
 Uzavření předloženého dodatku č. 1 smlouvy 

o návratné finanční výpomoci ve výši 172.653 Kč 
s příspěvkovou organizací Základní škola Mo-
ravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, 
předmětem kterého je posunutí termínu vrácení 
poskytnuté návratné finanční výpomoci z pů-
vodního termínu 31.03.2015 na nový termín 
30.09.2015.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
107/Z/270415
 Ve věci válečného hrobu adolfa Cihláře:
 Změnu termínu poskytnutí státní účelové dota-

ce na zabezpečení péče o válečný hrob adolfa 
Cihláře na pohřebišti Křížový vrch v Moravské 
Třebové vedený v evidenci Ministerstva obrany 
České republiky pod evidenčním číslem CZE 
5308-6631, a to nově v roce 2015.

 Změnu termínu dofinancování nákladů do výše 
max. 20 % z celkových nákladů na akci - Oprava 
válečného hrobu adolfa Cihláře na pohřebišti 
Křížový vrch v Moravské Třebové, která bude 
nově provedena v roce 2015 z dotace Minister-
stva obrany České republiky.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
108/Z/270415
 Předloženou zprávu o provedené inventarizaci 

hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohle-
dávek, závazků a cenin města Moravská Třebová 
k 31.12.2014.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Karneval na ledě, Třebovské zpívání, Tvoří-
me s radostí, Touláme se barevným rokem, 
Jaro, čas zázraků v živočišné říši

6. Oblastní charita Mor. Třebová – 5.000 Kč
 - akce Svatomartinské veselí (pro handica-

pované)
7. Sdružení přátel Kulturního domu v Boršově 

– 50.000 Kč
 - pořádání kulturních akcí v roce 2015

8. Středisko sociálních služeb Salvia – 20.000 Kč
 - osobní asistence dětí a dospělých, odborné 

sociální poradenství, 
9. ZO SBTS Moravská Třebová – 45.000 Kč
 - technické vybavení pro přípravu a sportovní 

činnost mládeže, letní soustředění
10. Zdeněk Kopetzký – 40.000 Kč
 - 11. ročník Moravskotřebovského cykloma-

ratonu
11. Lukáš Komprda – 10.000 Kč
 - účast na závodech v motocrossu

12. Sdružení Fermáta – 45.000 Kč
 - reprezentace města na vystoupeních v roce 

2015, účast na soutěžním festivalu pěveckých 
sborů v partnerském městě Vlaardingen

13. autoklub Mor. Třebová v aČR – 30.000 Kč
 - pořádání cartingových závodů

14. TJ SOKOL Boršov – 75.000 Kč
 - činnost oddílu kopané

15. Společnost česko-německého porozumění 
Walthera Hensela o.s. – 25.000 Kč

 - mezinárodní výměna mládeže v rámci part-
nerských měst – Rakousko

16. Sdružení Němců, Regionální skupina „Hře-
bečsko“ o.s. – 15.000 Kč

 - 21. ročník Dnů česko-německé kultury, 20 let 
Hřebečského tanečního souboru

17. Junák – český skaut, středisko Moravská 
Třebová, z. s. – 25.000 Kč

 - provoz kluboven a táborové základny, vzdě-
lávání činovníků, pořádání akcí pro středisko 
i veřejnost

18. Sbor dobrovolných hasičů Sušice – 30.000 Kč
 - materiální zabezpečení sportovní činnosti 

mladých hasičů a družstev dospělých, po-
řádání akcí pro veřejnost, nákup výstroje 
a výzbroje

19. Sbor dobrovolných hasičů Udánky – 25.000 Kč
 - činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení 

výzbroje, výstroje, organizace tábora, účast 
na soutěžích, kulturní a spol. akce

20. Sbor dobrovolných hasičů Boršov – 20.000 Kč
 - sportovně zábavné dětské odpoledne, spor-

tovní dny pro děti, mikulášské odpoledne, 
ohňostroj, další akce pro děti 

21. Roman Langr – 0 Kč
 - expedice Lhotse 2015 (4. nejvyšší hora světa)

objekty v majetku města
stát město vlastník celkem

Radnice, nám. TGM 32/29 - restaurování a obnova oken 612.000 - 252.050 864.050
Dům, nám. TGM 27/39 - obnova vnitřního schodiště 43.000 - 44.000 87.000
Dům, nám. TGM 29/35 - restaurování vnitřního schodiště 146.000 - 950 146.950
Dům, nám. TGM 34/25 - obnova fasády do náměstí 52.000 - 53.547 105.547
objekty v majetku fyzických osob
Dům, nám. TGM 57/17 - obnova střechy 44.000 17.500 110.542 172.042
Dům, Zámecké nám. 56/2 - obnova oken a dveří 76.000 28.000 176.000 280.000
Dům, nám. TGM 113/8 - oprava střechy do dvora 127.000 50.000 316.014 493.014
Dům, ul. Cihlářova 14/1 - obnova fasády a oken 129.000 50.000 320.925 499.925
Dům, nám. TGM 115/12 - obnova fasády z ul. Cechovní 100.000 38.600 247.211 385.811
Dům, Zámecké nám. 182,183 - obnova fasády a střechy 129.000 50.000 319.914 498.914
Dům, nám. TGM 163/36 - obnova fasády a střechy 129.000 50.000 321.000 500.000
Dům, ul. Čs. armády 100/5 - restaurování portálu 100.000 - 9.020 109.020
Dům, ul. Pivovarská 132/2 - obnova fasády 129.000 50.000 318.281 497.281
Dům, nám. TGM 122/20 - obnova fasády 39.000 15.300 98.651 152.951
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109/Z/270415
 Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu bytů 

a smlouvám o budoucích kupních smlouvách 
se stávajícími nájemníky bytových domů č. p. 
1510 a č. p. 1511 na ul. Hřebečské č. o. 1 a č. o. 
3 v Moravské Třebové, předmětem kterých bude 
změna úrokové sazby na novou výši 3,45 % p.a. 
s platností od 01.04.2015 do 31.12.2019.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
110/Z/270415
 Prodej pozemku parc. č. 2130 o výměře 1287 m², 

druh pozemku trvalý travní porost, pozemku parc. 
č. 2219/1 o výměře 236 m², druh ostatní plocha 
a pozemku parc. č. 2219/3 o výměře 4 m², druh 
pozemku ostatní plocha vše  v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Horní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 7.635 Kč, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
111/Z/270415
 Prodej pozemku parc. č. 2219/4 o výměře 15 m², 

druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Horní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 75 Kč, kterou kupu-
jící uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
112/Z/270415
 Prodej podílu ideálních 2297/10000 stavební 

parcely č. 1069/1 o výměře 238 m², druh pozem-
ku zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na 
ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 14.800 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
113/Z/270415
 Prodej podílu ideálních 533/10000 stavební 

parcely č. 2254 o výměře 900 m², druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. 
Olomoucká v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 13.000 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
114/Z/270415
 Podání žádosti a následné uzavření smlouvy 

na převod pozemku p. č. 1745/4 druh pozemku 
ostatní plocha, o výměře 1362 m² v obci a kata-
strálním území Moravská Třebová z vlastnictví 
ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
kových do vlastnictví města Moravská Třebová.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
115/Z/270415
 Předloženou smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemku parc. č. 2040/17 o výměře 74 m², 
druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. č. 
2040/19 o výměře 34 m², druh pozemku ostatní 
plocha a pozemku parc. č. 2040/21 o výměře 43 
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
116/Z/270415
 Darování části pozemků p. č. 3807/14 o celkové 

výměře 30 m² (jedná se o 24 m²) druh pozemku 
ostatní plocha a p. č. 390/4 o celkové výměře 206 
m² (jedná se o 6 m²) druh pozemku ostatní plocha 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové do vlastnictví Par-
dubického kraje.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
117/Z/270415
 Podání žádosti o bezúplatný převod a následné 

nabytí do majetku města od Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, a to pozemku p. 
č. 2750/3 o výměře 49 m², druh pozemku ostatní 
plocha, který vznikl dle geometrického plánu č. 
2678-571/2014 z původních pozemků parc. č. 
2750/2 a 2750/3 vše v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

128/Z/270415
 Předložený zápis z jednání výboru zastupitel-

stva města pro strategický rozvoj města ze dne 
17.04.2015.

129/Z/270415
 Předloženou zprávu o provozu kanalizace a ČOV 

Moravská Třebová za rok 2014.
130/Z/270415
 Informace z dražby nemovitostí z majetku města, 

konané dne 25.04.2015.
 Prodány byly tyto nemovitosti: 
 stavební pozemek parc. č. 194/3 o výměře 

164 m², druh pozemku zastavěná plocha a ná-
dvoří, jehož součástí je bytový dům č. p. 220, 
část Město, ul. Zámecká č. o. 1a za cenu ve výši 
300.000 Kč. Nejnižší podání bylo stanoveno ve 
výši 300.000 Kč. 

 pozemková parcela č. 2628/19 o výměře 112 m² 
druh pozemku orná půda a pozemková parcela 
č. 2629/5 o výměře 824 m² druh pozemku ostat-
ní plocha, které tvoří jeden stavební pozemek 
a které vznikly dle GP č. 2713-66/2015 ze dne 
12.02.2015, za cenu ve výši 468.000 Kč. Nejniž-
ší podání bylo stanoveno ve výši 468.000 Kč.

zastupitelstvo města odkládá:
131/Z/270415 Rozhodnutí o schválení pořízení 

Změny č. 2 územního plánu města Moravská 
Třebová.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

zastupitelstvo města ukládá:
132/Z/270415
 Radě města zabývat se doporučeními finančního 

výboru, obsaženými v zápisu z jednání finanční-
ho výboru ze dne 20.04.2015.

 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
 T: 22.06.2015

zastupitelstvo města ruší:
133/Z/270415
 Své usnesení č. 88/Z/160315, kterým schválilo 

podání žádosti a následné uzavření smlouvy na 
převod pozemku p. č 1745/58 druh pozemku 
ostatní plocha o výměře 2 m² v obci a katastrál-
ním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých do vlastnictví města Moravská Třebová.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 27. 4. 2015

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

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

118/Z/270415
 Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace č. PU/1012/S ze dne 13.04.2011 v rámci 
realizace dotačního projektu „Cesta od renesance 
k baroku“, uzavřené mezi Městem Moravská Tře-
bová jako příjemcem a Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod jako poskytovatelem, 
dle předloženého návrhu.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
119/Z/270415
 Zahraniční služební cestu JUDr. Miloše Izáka 

a Ing. Pavla Brettschneidera do Göppingenu ve 
dnech 12. – 15. června 2015.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
120/Z/270415
 Zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla Brettschne-

idera, Ing. Pavla Báči a Ing. aleny Žvátorové do 
Banské Bystrice ve dnech 16. – 17.06.2015 na akci 
„Sídla a biodiverzita – príležitosti pre obce a mestá“.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
zastupitelstvo města neschvaluje:
121/Z/270415
 Uzavření Dodatku č. 5 mandátní smlouvy na 

správce stavby  v rámci projektu „Město Moravská 
Třebová – odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova 
a modernizace ČOV,“ uzavřené dne 24.02.2010 
mezi městem Moravská Třebová a Sdružením VRV 
a Proma, zastoupené firmou Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
zastupitelstvo města uděluje:
122/Z/270415
 Na základě návrhu Komise pro udělení ceny měs-

ta Cenu města Moravská Třebová za rok 2014 
Františku Zelenému.

zastupitelstvo města bere na vědomí:
123/Z/270415
 Předloženou informaci o plnění usnesení zastupi-

telstva města.
124/Z/270415
 Předloženou zprávu o vyřízení požadavků, dotazů 

a podnětů členů zastupitelstva na zasedání zastu-
pitelstva města 16.03.2015.

125/Z/270415
 Předložená opatření a řešení k doporučením fi-

nančního výboru zastupitelstva města, uvedeným 
v zápisu ze dne 02.03.2015.

126/Z/270415
 Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva 

města ze dne 15.04.2015 včetně jeho příloh č. 1 – 6.
127/Z/270415
 Předložený zápis z jednání finančního výboru 

zastupitelstva města ze dne 20.04.2015.

Základní škola Čs. armády 179 Moravská Třebová 

Pozvánka na školní akademii 
a setkání rodičů, přátel školy a absolventů 

u příležitosti 65. výročí založení školy. 
  

Kdy: 5. 6. 2015 od 14:30 
Kde: ve velkém sále ZUŠ na zámku 

 
 
 

 Program: 14:30–16:30 školní akademie (divadelní a pěvecká vystoupení…) 
                                                od 17:00 setkání absolventů a přátel školy  
Občerstvení a reprodukovaná hudba zajištěny. 
Rezervace stolů do 30. 5. 2015 na bartova@zskrizovatka.cz. 
Vstupné dobrovolné                                           Všichni jste srdečně zváni 

Moravská Třebová

Čs. armády 179

Moravská Třebová

Čs. armády 179
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Program činnosti Klubu 
českých turistů

6.–7. 6. Cykloturistický výlet na úpatí Drahan-
ské vrchoviny s ubytováním na Plumlově. Od-
jezd přihlášených účastníků v 8 hod. od autobu-
sového nádraží. Zajišťuje L. Weinlich
10. 6. schůze odboru turistiky v klubovně 
odboru KČT od 19 hod. Upřesnění programu 
na prázdniny, zpřesnění organizačních záležitos-
tí zájezdu na Mělnicko. 
13.–14. 6. Dvoudenní pěší přechod Po hřebeni 
Javorníků mezi Halenkovem – Portášem – Vel-
kými Karlovicemi v délce cca 30 km. Doprava 
zajištěna vlakem. Sraz přihlášených zájemců 
v sobotu 4:45 hod. na vlakovém nádraží, návrat 
vlakem v neděli ve 20:55 hod. Program dle pro-
pozic. Zajišťuje J. Schneeweiss                    KČT MT

Červen v městském 
sportu

Fotbal
7. 6. 10:00 Dorost - Třemošnice
 17:00 a muži - Letohrad B
20. 6. 14:15 Dorost - Pardubičky
 17:00 a muži - Litomyšl
volejbal
6. 6.  10:00 a 13:00 VK M. Třebová - Po-

lička a                                  (mt)

atleti se během krátké doby dostali „na výslu-
ní“, které jak se zdá je podpořeno systematic-
kou a svědomitou přípravou. Muži zahájili již 
5. ročník svého účinkování v 2. lize, ženy po 
loňském entrée si účast v příslušné soutěži zo-
pakují. atletika začala 1. kolem v polovině květ-
na v Jičíně. Třebovští si nevedli nikterak špatně. 
Mezi 119 atlety šesti silných celků z Kolína, Ústí 
n/O., Jičína, Čáslavi a Poličky byla i dvacítka 
moravskotřebovských atletů, z nichž se 12 do-
stalo na bodovaná místa: Nárovec 27, Matuška 
20,5, Havlík 20, Žouželka 18, Plocr 13, Novák 
13, Svoboda 10, Sekanina 9, Částka 7, Klička 3, 
Brýdl 2, Hlaváč 2. K nejlepším výkonům atle-
tického klání lze započítat druhá místa Nárovce 
na 100m (11,46), 200m (22,85) a 400m (49,45).

Atleti zahájili další účinkování v 2. lize
Celkové pořadí: 1. Sokol Kolín 219 bodů, 2. Ústí 
n/Orl. 190, 3. ak M. Třebová 160,50, 4. TJ Ji-
čín 157,50, 5. aC Čáslav 153, 6. Polička 93.
Soutěž žen přinesla vyrovnanější souboje osmič-
ky atletických „velmocí“ (Čáslav, Ústí n/Orl., 
Jičín, Chrudim, SKP Pardubice, aC Pardubice, 
Dvůr Králové n/L. a aKMT). Zejména vyrov-
nané byly souboje týmů o 4. až 7. místo, na něž 
se třebovská děvčata dostala. Mezi bodujícími 
byla nejlepší Šunková (19), další pětice děvčat 
získala shodně po 11 bodech (Musilová, Bam-
bušková, Rodová, Šatníková, Šařecová), Bor-
bélyová 8.
Celkové pořadí: 1. Čáslav 187, 2. Ústí n/O. 151, 
3. Jičín 140, 4. Chrudim 119,50, 5. SKP Pce 107, 
6. aC Pardubice 102,50, 7. akMT 91           (mt)

Terénní jízda městem přes Křižák kořistí Liebicha
Třetí díl cyklistického seriálu Cykloman 2015 
nabídl možnost třebovským občanům vidět „své 
koně“ přímo ve městě. Městská cross coutry (na 
hodinu + l kolo) jako obvykle nabídlo dramatic-
kou jízdu ze schodů, výjezd na Křížový vrch, 
řadu těžkých sjezdů či sprintérské pasáže. ani 
technické problémy se negativně neprojevily na 
účasti: na startu se tísnilo 55 bikerů dychtících 
uspět. Vývoj situace na trati nebyl zvlášť neče-
kaný. Od prvního kilometru se na čele usadil 
pozdější vítěz Petr Liebich ze Žamberka/Těcho-
nína, dlouhodobě pronásledovaný domácí dvoji-
cí Rotter M. a Schön M. Také na dalších místech 
(do desítky v pořadí) byla situace stabilizovaná 

a víceméně neměnná: Faltýnek, Orálek, Kadi-
dlo, Boháček, Štěpař, Doležel, Orner. Závod 
byl dimenzován na hodinu + 1 kolo. Pouze čtyři 
jezdci stihli 5 kol do hodiny (trojice M1 + Rotter 
M2) a museli tedy 5km úsek navíc, výsledný čas 
se tedy u závodníků lišil dle počtu odjetých ki-
lometrů 15-30. V cíli se podělili jezdci se svými 
postřehy, jež dokládají zdařilý ráz populární tře-

O vítězi cyklomanského závodu rozhodla sekunda
Počasí objednal obvyklý garant závodu Dole-
žel (CK Slovan) skvělé, náročnost trati mu ov-
šem mnozí vytýkali, byť jen v žertu: „Autora 
trati ulovit, svlíknou, svázat, polít javorovým 
sirupem a hodit do mraveniště.“ Druhý závod 
Cyklomana 2015 se jel jako terénní časovka 
Superbike, tradičně kolem kopce třebovského 
Hradiska a dal půlstovce bikerů notně zabrat. 
Prvních 10 z nich bylo aktuálně nasazeno dle 
výsledků v minulém roce, čímž byly elimino-
vány potíže s předjížděním. Kdo na úzkých pě-
šinkách „za to pevně vzal“ měl napůl splněno. 
Pak už rozhodovala momentální forma a štěstí. 

Chybějící favorité na startu (prodloužený ví-
kend, jiné akce - pražský Volkswagen marathón 
apod.) v podstatě neovlivnili zajímavost a dra-
matičnost závodu. Jejich absenci plně kompen-
zovali mladí jezdci z Lanškrouna (SKP DUHa) 
či navrátilci do pelotonu (kunčinský Berka, po-
ličský Faltýnek, tatenický Kuběnka a mistry-
ně ČR Hájková). Tempo bylo neúprosné. Jelo 
se doslova úprkem a v cíli rozhodovaly mezi 
nejlepšími pouhé sekundy. Na 8km trasu vyjel 
jako první loňský vítěz P. Štěpař a třebaže se 
snažil sebevíc, dosáhl „jen“ na 6. místo. Jeho 
přemožitelé nebyli nečekaní, na předních mís-

tech de facto byli dřívější cyklomani (Doležel, 
Štěpař, Kadidlo), s nimi se počítalo, jen pouhý 
sekundový rozdíl mezi nejlepším Rotterem M. 
(loňský cykloman) a mladým Martinem Schö-
nem všechny překvapil. „A to jsem ještě málem 
spadl po cestě do potoka,“ kroutil nevěřícně, leč 
spokojeně v cíli hlavou vítěz. Co říci závěrem? 
„Závod se jistě všem účastníkům líbil natolik, 
že se za rok vrátí. Já jsem spokojen též,“ doplnil 
Doležel coby organizátor. Úspěch měl i první 
závod dětského Cyklománka; děti byly dosta-
tečně nažhavené, cyklisticky „hladové“.  Bližší 
informace na www.cykloman.cz.    (mt)

Na trasu z Dětřichova vyběhli atleti po čtyřicáté
Rekordní počet účastníků (80) za posledních 10 
let provázelo příznivé počasí, přiměřené teplo, 
bezvětří a zájem diváků po trase, což napomoh-
lo dobrým výkonům. Dosavadní rekordy sice 
nepadly, ale spokojenost u těch nejlepších, stej-
ně jako u pořadatelů (aVZO Technické sporty 
- T. Chládek, D. Buriánková), nechyběla. akce 
měla jako vždy slavnostní rámec, když delega-
ce závodníků s politiky položila pietní věnec 
k památníků obětí KT Enbindungslager v Dě-
třichově v rámci oslav 70 let konce 2. světo-
vé války. Pak v rychlém sledu následoval start 
a zajímavý souboj běžců na 8,1km trati. Bylo 
rozhodnuto velmi brzy. a vlastně to nebylo ani 
tak nečekané, vývoj kopíroval předešlé roky, 
třebaže na startu chyběli obvyklí vítězové, no-
váčci na startu však byli stejně dokonalí. Při 
„úprku“ z Dětřichova se již osamostatnila dva-
cítka běžců, která se v krátkém výstupu do Sta-
rého Města rozmělňovala na dvojičky-trojičky. 
Pro organizátory bylo potěšující, že mezi TOP 
10 nechyběli ani domácí atleti. Potěšitelné byly 
dvě okolnosti: spousta „nováčků“ napříč širo-
kým regionem a početná účast (více než 1/3) 
žen. Grandiózním způsobem pojali start atleti 

aKMT jako přípravu na blížící se druholigová 
klání a byli jistojistě překvapením. Na startu ne-
chyběl ani alois Bílek (1934), který coby nej-
starší účastník se zúčastnil běhu již po sedma-
dvacáté. Dvě stovky dětí (3-15 let) se zúčastnily 
Malého Dětřichovského memoriálu (běh kolem 
náměstí), přičemž vyplnily půltisícovce lidí če-
kání na doběh hlavních favoritů. akci uspořádal 
Dům dětí a mládeže Mor. Třebová.                (mt)

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
S MAŽORETKAMI

Mažoretková a twirlingová 
skupina Espiral Moravská 
Třebová pořádá ve dnech 

24.-28. 8. letní dětský tábor 
v Rychnově na Moravě. 

Tábor je určen pro širokou 
veřejnost, přihlásit se může 
každý ve věku 6-12 let, kdo 
se chce naučit něco nového, 

má rád pohyb a tanec.
Bližší informace poskytne: 

Jitka Štolová
tel. 725 562 015

mail: espiralmt@seznam.cz

bovské akce. „O den dříve jsem absolvoval ma-
ratón v Žamberku, dnes jsem jel, kolik jsem mu-
sel. Stačilo to, třebaže konkurenti byli zdatní,“ 
sdělil vítěz, který druhému v pořadí „nadělil“ 90 
sekund. Domácí Zdeněk Orner rovněž vyjádřil 
spokojenost: „Připadalo mi to jako městské hor-
ské kritérium, přes Křižák je cesta vydlážděná, 
takže to byl velice rychlý závod.“     (mt)
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Třebovská mažoretková tradice pokračuje v mnoha podobách...        Foto: archív

Mažoretky Střípky DDM opět s medailemi
Skupiny 1., 2., 3. si vyjely do Jemnice u Zno-
jma na soutěž O májovou korunku. Juniorky 
jely již potřetí a neodjely opět s prázdnou, le-
tos si odvezly 2. místo. Kadetky mladší v tom-
to městě byly poprvé a získaly 3. místo. Naši 
nejmenší ukázali, jakou mají velkou odvahu, 
a že je nic nezaskočí. Nejen, že v týmu chybě-
lo pár dětí kvůli nemoci, ale naši také starto-
vali proti podstatně starším dětem. Jsou to bo-

jovníci a se vším si poradí. Porota jim udělila 
zvláštní uznání i s odměnou. Všechny skupiny 
si soutěž užily a odnesly si nejen krásné vzpo-
mínky a zážitky, ale i odměny. Při cestě na 
soutěž i zpět do našich domovů bylo v autobu-
se veselo. Děvčata i dospělí v autobuse zpíva-
li. Trenérky Kateřina, andrea a aneta mohou 
být pyšné na děti ve skupinách tak, jako my 
všichni.                 Za mažoretky Eva Kalábová

HŘEBEČSKÝ SLUNOVRAT 2015 – jízdní řád platí od 20. 6. 2015 do 21. 6. 2015

směr tam směr zpět
- - - 15:40 - - - - - - Boršov, státní statek - - - - - - - - - 0:59 -
- - - 15:42 - - - - - - Boršov, hájenka - - - - - - - - - 0:52 -
- - - 15:45 - - - - - - Boršov, hospoda - - - - - - - - - 0:45 -
- - - 15:48 - - - - - - Boršov, škola - - - - - - - - - 0:42 -
- - - 15:50 - - - - - - Boršov, pošta - - - - - - - - - 0:40 -

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 Moravská Třebová, vlakové nádraží 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 0:30 1:30
13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 Moravská Třebová, autobusové nádraží 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55 0:25 1:25
13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 Moravská Třebová, u nemocnice 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 0:20 1:20
13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:10 21:10 22:10 Moravská Třebová, U Komína 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 0:15 1:15
13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 Hřebeč 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 0:00 1:00

Přepravu zajišťuje: Jaroslav Hnát, Radiměř 444, 569 07  Radiměř, telefon 461 594 170

Dětské  závody úspěšné, vyjížďky přírodou zahájeny
Prvních závodů v sezóně se zúčastnili členové 
Jezdeckého klubu Kunčina a všichni své starty 
zvládli dobře. Mezi oceněnými dětmi jsme měli 
Emu Šejnohovou (Kunčina) a Karolínu Sekani-
novou ( Mor. Třebová). Statečně si vedly i jedna 
z nejmladších z celého startovního pole adélka 
Šejnohová a Natálka Marvanová, které skonči-
ly v první polovině výsledkové listiny. Klisna 
Gallus Rianon měla rozjeté soutěže v parkuro-

vém skákání, ale jezdkyně Bára Vávrová nedo-
držením kurzu připravila sebe i klisnu o ocenění. 
To anička Drdlová (Mor. Třebová) svého pali-
čatého poníka Vilíka zvládla a on pomohl anič-
ce mezi nejlepších osm jezdců.  Bára Vávrová 
si ve finále vyššího parkuru nakonec vybojova-
la čtvrtou příčku s valachem arturem. Ježdění 
není ale jen o závodech. Dětští členové  jez-
deckého klubu i jezdeckého kroužku dostali po 

zimní přípravě na jízdárně povolení vyrazit na 
první projížďku do lesa na velkém koni bez vo-
diče, což byl pro ně jedinečný zážitek. Zveme 
všechny, kteří o takový zážitek stojí, k nám na 
projížďku, na jezdecký kurz, na tábor nebo vý-
cvik v jezdecké škole. Na letní tábory přijímá-
me přihlášky do 20. 6. 2015 - k dispozici je pár 
posledních míst.       Zuzana Šejnohová Vrbická,

www.kone-trebova-svitavy.cz, tel 604 596 318.

Ve fotbalu vládne 
spokojenost

Třebaže toto tvrzení může být relativní vzhledem 
k očekávání, která po zimní části mířila do vyšších 
sfér. V každém případě zvládly moravskotřebov-
ské celky své soutěže bez větších problémů a po-
tvrdily svou účast v dalším ročníku soutěží KP. 
Jsou na místech, z nichž už cesta dolů nevede…
Žákovský fotbal pokračuje nástavbovou částí. Ze 
dvou skupin po 11 účastnících byly sečteny body 
starších a mladších žáků jednotlivých týmů, které 
se svými novými soupeři hrají o celkové umístě-
ní v Pardubickém kraji.Třebovští žáci vyfasovali 
do čtyřčlenné skupiny (o 13-16. místo) soupeře 
z Lanškrouna, Holic a Prosetína. Začátek jim 
vyšel vítězně - obě družstva pokořila Holice 3:1 
(starší), resp. 5:0 (mladší)
Vzestup žákovské kopané nalezl odezvu také na 
okresní úrovni. Na hřišti SKP se uskutečnila zda-
řilá akce na mezinárodní úrovni. Uskutečnil se 
tu závěrečný turnaj okresních fotbalových svazů 
U-10, U-11 a U-12. Turnaj U-12 byl navíc oko-
řeněn účastí polského výběru z Dolnoslezského 
vojvodství jako pilotní projekt spolupráce mezi 
Pardubickým krajským fotbalovým svazem 
a Fotbalovým svazem Dolního Slezska. Třebov-
ští se pořadatelství zhostili příkladně, fotbalis-
tům přálo ideální počasí. Hrálo se za bouřlivé 
podpory početných diváků převážně z řad ro-
dičů. Nejúspěšnější z regionálního výběru bylo 
družstvo U-12. K postupu do republikového se-
mifinále mělo velmi blízko, nakonec 2. místo 
dalo šanci Ústeckoorlickým. Mezi svěřenci Jiří-
ho Olejníka a Romana Cápala byla i pětice kme-
nových hráčů SKP Slovan (Doležel, Žouželka, 
Škrabal, Bárta, Pudík).                                  (mt)


