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Rozpočet je schválen, rozvoji města nic nebrání!
Nejdůležitější aktuální dokument města, rozpočet na rok 2015, schválili zastupitelé na svém
březnovém zasedání v počtu jedenácti pro, jeden proti, osm zastupitelů se zdrželo hlasování.
O způsobu hlasování více na straně 4 tohoto vydání. Rozpočet má na straně příjmů předpokládanou částku 231 200 tisíc korun, ke stejné částce
jsou plánovány i výdaje. Sestavený rozpočet je

tedy na straně příjmů i výdajů vyrovnaný. Nejzajímavější kapitolou rozpočtu jsou zpravidla investice do rozvoje města. V tabulkové části rozpočtu je najdete na str. 13 dokumentu, který je
přístupný i na stránkách www.moravskatrebova.
cz pod klíčovým slovem Rozpočet 2015.
Na několik otázek k rozpočtu odpověděli starosta
města Miloš Izák a místostarosta Václav Mačát:

Jste spokojen s rozdělením výdajů v jednotlivých kapitolách, nebo byste uvítal nějaké
změny?
Miloš Izák: S rozpočtem i s rozdělením výdajů
jsem, vzhledem k našim možnostem, spokojen.
Nicméně v budoucnu, budou-li navýšeny naše
příjmy, což zatím očekáváme, je pravděpodobné
Pokračování na straně 2

Moravská Třebová nabídne nejen svým obyvatelům
žhavé zprávy v televizním měsíčníku
Magazín Východočeské televize věnovaný událostem ve městě Moravská Třebová jste mohli
poprvé vidět ve vysílání této stanice ve čtvrtek 19. března. Díky vstřícnosti vedení radnice
a možnostem městského rozpočtu se podařilo
Třebové jako teprve druhému městu v hradecko-pardubickém regionu dohodnout podmínky
pro vysílání pravidelného měsíčního magazínu
věnovaného zprávám z našeho města.
Reportáže, zprávy, rozhovory
Magazín města bude vysílat v pravidelném čase
jednou měsíčně kanál V1. Kromě hlavní reportáže bude pořad obsahovat zpravidla tři krátké obrazové zprávy a rozhovor s představiteli
města, či jeho organizačních složek, na aktuální témata. Stanice V1 je nejsledovanější regionální televizí ve východních Čechách. Kromě
vlastní tvorby a zpravodajství se v nové koncepci zaměří právě na městské magazíny, díky
nimž pomáhá radnicím informovat veřejnost
zejména o městem zabezpečovaných akcích.
Magazín Moravské Třebové se bude vysílat
každý měsíc ve stejný den, připadající vždy na
třetí čtvrtek v měsíci, ihned po Východočeských zprávách, se 13 reprízami každou hodinu
stejně jako u zpráv (18-23 hodin a 6-12 hodin
následující den), se čtyřmi reprízami o víkendu.
Samozřejmostí je archivace magazínu na webu
televize V1. Nadále bude na webových stránkách www.moravskatrebova fungovat současný
proklik na web Východočeské televize.
Uvidí nás po celém světě
Vysílání moravskotřebovských měsíčních aktualit se objeví také na youtube, proto se informace o dění ve městě dostanou k nezměřitelnému počtu příjemců nejen v České republice,
ale de facto po celém světě. V prvním magazínu vysílaném po polovině března se objevil jako host pořadu odborník na municipální
ekonomiku Luděk Tesař. Poskytl veřejnosti
informace o výsledcích hospodaření v rámci
našeho městského rozpočtu, který dlouhodobě
vykazuje kladné saldo a který je příkladem pro
většinu obcí stejného charakteru, jako je Moravská Třebová. Zazněly nejdůležitější aktuální
události týkající se podání žádosti o dotaci na

rekonstrukci budovy D třebovských Sociálních
služeb, či zavedení nepravidelné kyvadlové autobusové dopravy z vlakového nádraží k areá-

lu vojenské střední školy. Občané dostali také
obrazovou zprávu o významných zásazích do
městské zeleně spojených s právě zahájeným
projektem regenerace městských parků, o kterém jsme psali na straně 2 březnového vydání
Moravskotřebovského zpravodaje a který mezi
občany města ve své první fázi vyvolal množství otázek.

V příštích dílech magazínu se budou vzhledem
ke startující turistické sezóně často objevovat
pozvánky na kulturní a ostatní veřejné akce,
které bychom chtěli směřovat skutečně daleko
za hranice města a regionu a vzkázat tak zbytku
republiky, že jsme město, které je dobré navštívit. Nejdůležitější část adresátů novinek a zpráv
o tom, co se u nás děje a co se chystá, však žije
v Moravské Třebové a okolí. Přivítáme proto
náměty, i dotazy od veřejnosti, které by bylo
možno v televizním magazínu zodpovědět. Uvítáme stejně tak tipy na hosty pořadu, osobnosti
spojené s děním v Moravské Třebové, mezi něž
patří i lidé, kteří město reprezentují v nejrůznějších oblastech a oborech. Svoje náměty, za které
předem děkujeme, můžete směrovat na adresu
zpravodaje: zpravodaj@mtrebova.cz.
Další vydání televizního měsíčníku zpráv z města Moravská Třebová můžete ve vysílání stanice V1 sledovat v premiéře ve čtvrtek 16. dubna
2015.		
Dagmar Zouharová

Na krátkou pracovní návštěvu zavítala 23. března do Moravské Třebové ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová. V diskusi s vedením města se mimo jiné vyskytly otázky týkající se financování
sociálních služeb, problematiky menšin a dlouhodobě nezaměstnaných.
Foto: Dagmar Zouharová
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Upozornění odboru dopravy na výměnu řidičských průkazů
Dovolujeme si upozornit držitele řidičských
průkazů, kterým byl vydán nebo si vyměnili řidičský průkaz od roku 2004, že platnost těchto
dokladů je omezena na 10 let ode dne jejich vydání. Množí se případy, že řidiči mají neplatný
řidičský průkaz. Letos podle počtu výměn z roku

2005 očekáváme v nadcházejících měsících
značný nárůst žádostí o výměnu ŘP. Zkontrolujte si proto svůj doklad řidiče. Pro výměnu ŘP
je třeba dostavit se na odbor dopravy městského úřadu s platným průkazem totožnosti, starým
řidičským průkazem, jednou fotografií a u pře-

Seminář Aktuální možnosti podpory
podnikání v rámci OP PIK

Představíme Vám možnosti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK). Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Oblastní kancelář
Svitavy, ve spolupráci s Agenturou pro
podporu podnikání a investic CzechInvest, si Vás dovolují pozvat na seminář

Dokončení ze strany 1
navýšení peněz např. do komunikací, chodníků,
popř. i jiných kapitol.
Václav Mačát: Rozpočet uspokojivě pokrývá
potřeby města, jak co se týče bezproblémového
provozu města a jeho příspěvkových organizací,
tak co se týče přiměřené péče o majetek. Dovedu
si představit, že bychom mohli dát více peněz do
oprav a rekonstrukce komunikací, nebo do rekonstrukce kanalizace v historickém centru. V kapitole investic jsou dostatečně pokryty projekty dobíhající z předchozího období, i několik projektů
nových. Největší novou investicí v roce 2015 je
realizace úspor energie v ZŠ Palackého za cca
31 milionů, na kterou se podařilo získat dotaci
ve výši cca 24 miliony korun. Z vlastních zdrojů města bude realizován druhý největší projekt
letošního roku, vybudování technické infrastruktury v lokalitě Strážnického za cca 10 milionů.
Rád bych ještě zmínil investici, která bude realizována z rozpočtu Pardubického kraje, a to rekonstrukci silnice v Boršově v délce cca 2 km za
20 milionů korun.
Někteří zastupitelé nepodpořili rozpočet
mimo jiné proto, že dle nich vynakládáme

Aktuální možnosti podpory podnikání v rámci OP PIK. Termín a místo konání: 14. dubna 2015, multifunkční centrum Fabrika,
Wolkerova alej 92/18, Svitavy. Účast na
semináři je bezplatná. Registrace účastníků na adrese svitavy@khkpce.cz, 724
613 968. Pozvánku naleznete také na
www.khkpce.cz.
Lenka Báčová

málo peněz na činnost neziskových organizací,
konkrétně stacionáře Domeček. Pomohlo by
město neziskovkám a občanským sdružením
kromě, nebo namísto finančního příspěvku
například uvolněním poradenských kapacit
pro získávání grantů?
Miloš Izák: K příspěvkům stacionáři Domeček je
třeba uvést, že již v minulých volebních letech,
za koalice ČSSD, ODS, SNK, byl ustanoven maximální příspěvek tři sta tisíc ročně. Je škoda,
že si to někteří z nehlasujících zastupitelů právě
z ODS nepamatují, či pamatovat nechtějí. Nicméně s poradenstvím při získávání grantů jsme určitě schopni pomoci, popř. doporučit osvědčené
zprostředkovatele. Myslím si, že by také to mohlo
znamenat významnou pomoc.
Jsou investice, které město letos muselo odložit kvůli nedostatku financí?
Miloš Izák: Z nedostatku financí budeme muset
odložit některé nutné opravy budov v majetku
města, ale hlavně opravy komunikací a chodníků, na Knížecí louce jsme chtěli vybudovat sociální zázemí, občerstvení, osvětlení… V zásobníku projektů strategického plánu rozvoje města
je i rekonstrukce Svitavské ulice, na kterou letos

pážky podepsat Žádost o vydání ŘP. Lhůta pro
vyhotovení a vyzvednutí nového řidičského průkazu (a zároveň výměnu za starý ŘP) je v současné době do 20 dnů.
Odbor dopravy MěÚ

Kolik nás je...

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 28. 2. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu celkem
10 351 občanů ČR. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské
Třebové hlášeno 112 cizinců s povolením
k trvalému pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
evidováno k 28. 2. 2015 na trvalém pobytu
10 463 občanů.		
(zr)
nemáme, více peněz by bylo potřeba na výkup některých strategických pozemků zejména v lokalitě připravované nové průmyslové zóny.
Při sestavování rozpočtu se město chovalo stejně jako v minulých čtyřech letech příkladně
zodpovědně. Finanční zdraví Moravské Třebové je v této době odborníky na municipální
ekonomiku stavěno na vynikající úroveň. Silnými stránkami městských financí jsou podle ekonoma Luďka Tesaře zpracovávajícího finanční analýzu města schopnost velmi pružně řídit
běžné výdaje a udržovat dlouhodobě optimální
rozpočtovou rezervu.
Dagmar Zouharová

Dražba pozemků, bytů a domů
V sobotu dne 25. 4. se od 9:00 hodin v budově muzea v Moravské Třebové koná
další dražba nemovitostí z majetku města. Město v dražbě nabízí nové stavební
pozemky a dále opakovaně byty a domy
neprodané z minulých dražeb. Všechny informace jsou uvedeny v dražebních vyhláškách zveřejněných na úřední desce města.

V boji proti záškoláctví – táhněme za jeden provaz…
Ke společnému jednání u kulatého stolu na radnici
se dne 2. 3. sešli zástupci místních škol, volnočasových organizací, zástupci OSPOD, Zdravého města,
koordinátorka prevence kriminality MěÚ, velitel
městské policie a výchovní poradci. Důležitým bodem bylo představení nízkoprahového zařízení Díra,
které v Moravské Třebové působí již téměř 3 roky.

Na programu bylo i seznámení s činností Střediska
výchovné péče, které zahájilo svoji činnost 24. 2.
2015 a pracovnice počítají s tím, že i ony se zapojí do
„boje“ s dětmi provozujícími záškoláctví, případně
budou jednat s celou rodinou a rodinnými příslušníky. Na jednání také zaznělo, aby boj proti záškoláctví
byl úspěšný, bude třeba spolupráce všech zaintere-

sovaných složek. Jen tak bude možné se s nešvarem
jakým je chození za školu vypořádat. V měsíci dubnu proběhne den otevřených dveří v nízkoprahovém
zařízení – bližší info bude na plakátech.
Kdo neví co s volným časem, přijďte, budete
mile překvapeni…
Hana Navrátilová,
koordinátor prevence kriminality

GE Money Bank pomáhá handicapovaným žákům
Pomoci tělesně postiženým žákům navštěvujícím
II. ZŠ Moravská Třebová se rozhodla společnost
GE Money Bank, která v loňském roce nově otevřela moravskotřebovskou pobočku na náměstí
T. G. Masaryka. Letos se rozhodla v rámci svého Programu podpory potřebným zmodernizovat
zázemí školy v Palackého ulici. Díky grantu společnosti GE Money Bank ve výši 33 000 Kč dojde
k úpravám sociálního zařízení pro tělesně postižené žáky II. ZŠ Moravská Třebová, jehož současný stav již nevyhovuje aktuálním potřebám
handicapovaných. Nejvýznamnější změnou bude
instalace pojízdného elektrického zvedáku, který
nejenom zlepší podmínky pro žáky, ale současně

usnadní práci jejich osobním asistentkám. „Díky
otevření naší pobočky v Moravské Třebové jsme
ještě blíže jejím obyvatelům. Stejně důležitá, jako
poskytování finančních služeb, je pro nás také
pomoc potřebným v tomto regionu. Úpravy, ke
kterým na ZŠ Moravská Třebová s pomocí našeho grantu dojde, zlepší studijní podmínky současných, ale i řadě budoucích handicapovaných
žáků,“ říká Monika Valachová, vedoucí pobočky
GE Money Bank v Moravské Třebové, a dodává: „Plánované úpravy sociálního zařízení v základní škole proběhnou během března, nejpozději
dubna 2015“. Podpora místních komunit je součástí společenské odpovědnosti GE Money Bank

již od roku 1996, kdy vznikl grantový Program
podpory potřebným. Cílem projektů je usnadnit život a vylepšit integraci handicapovaných,
opuštěných či nemocných. Kromě finanční podpory pomáhá GE Money Bank při realizaci konkrétních projektů i formou dobrovolnické práce
a odborné pomoci. II. ZŠ Moravská Třebová je
jedinou školou ve městě, kterou navštěvují již
více než 15 let žáci s tělesným postižením. V minulosti jí za tento přístup udělila Liga lidských
práv ocenění Férová škola. Kromě samostatného sociálního zařízení jsou pro tělesně postižené
žáky v budově školy zřízeny také bezbariérové
přístupy či schodolezy.
(zr)

Aktuality
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Rodiče a učitelé ze ZŠ Palackého se podílejí na vzniku
přelomového dokumentu v českém školství
Před třemi roky se u Jitky Dudkové při zápisu
prvňáčků do ZŠ v Palackého ulici objevil chlapeček s těžkým zdravotním postižením, Ríša
Frajvald z Rozstání. Jeho maminka si naši školu
vybrala proto, že zde máme bezbariérový přístup
pro Ríšův vozík, a také proto, že naše škola hrdě
nese titul Férová škola, což obnáší určité zkušenosti se vzděláváním postižených dětí. Ríša se
tak stal integrovaným žákem v ZŠ, má šanci vyrůstat mezi zdravými vrstevníky a za pomoci své
osobní asistentky, Dany Markové, se může plně
zapojovat do výuky a zúčastňovat se téměř všech
školních aktivit. Dnes je Jitka Dudková jednou
z mnoha českých učitelů, kteří své zkušenosti
promítají do přelomového dokumentu ve vzdě-

lávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Katalogu podpůrných opatření. Praktický
manuál, který připravili odborníci z Univerzity
Palackého a společnosti Člověk v tísni, krok za
krokem poradí pedagogům, jak pracovat s dítětem, které ve výuce selhává – ať už kvůli tělesnému handicapu, mentálnímu postižení či
zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění.
Katalog podpůrných opatření navazuje na novelu
školského zákona, kterou v srpnu schválila česká vláda. Novela přináší změny i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento způsob podpory umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Opouští totiž dělení po-

dle medicínských nebo psychologických diagnóz
do kategorií „zdravotní postižení“, „zdravotní
znevýhodnění“ a „sociální znevýhodnění“ a nově
zavádí takzvaný systém podpůrných opatření.
Ten více zohlední skutečné dopady postižení či
znevýhodnění dětí do vzdělávání. Týmy tvořené
90 odborníky vypracovaly katalog pro šest „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění:
mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušenou
komunikační schopnost a poruchy autistického
spektra a pro žáky se sociálním znevýhodněním.
Materiál nabízí více než 370 karet podpůrných
opatření pro přímou práci se žáky. Celý projekt je
podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Petr Vágner, ředitel školy

Výzva k napojení na splaškovou kanalizaci města Moravská Třebová
Aktuálně nabylo právní moci rozhodnutí vodoprávního úřadu o předčasném užívání stavby,
čímž došlo ke zprovoznění splaškové kanalizace
v Udánkách, Boršově a Sušicích (zde nově stoka
E-6-2, týká se nemovitostí s č. p. 29, 111 a 117,
ostatní části jsou již v provozu), jež je součástí akce Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova
a modernizace ČOV. Vyzýváme proto vlastníky
nemovitostí k napojení splaškových vod z nemovitosti do vybudovaného odbočení ukončeného
revizní šachtou, a to nejpozději do 31. 5. 2015.
Pro technickou pomoc při napojování se prosím
obraťte na zástupce provozovatele (VHOS, a.s.
– Martin Šibor, tel. č. 602 113 642, volejte v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.), rovněž s ním

je nutno dohodnout následnou fyzickou kontrolu
napojení do revizní šachty (nejlépe 2-3 dny předem) a odevzdání vyplněné Žádosti o zřízení kanalizační přípojky. Připomínáme, že do splaškové kanalizace lze napojit pouze vody splaškové,
nikoliv srážkové vody ze střech a zadlážděných
prostranství, rovněž je zakázáno do této kanalizace zaústit drenážní nebo podzemní vody z nemovitostí. Vlastní vypouštění splaškových vod
je možné až po uzavření Smlouvy o dodávce
vody a odvádění odpadních vod, kterou je nutno uzavřít s provozovatelem veřejné kanalizace:
VHOS, a.s., zákaznické centrum - Alena Hrubá,
tel. č. 461 357 156. Upozorňujeme, že ten, kdo
neoprávněně vypouští odpadní vody do veřejné

Vítání jara v domově pro seniory
Po mírné, ale přesto dlouhé zimě se všichni
těšíme na jaro, proto se už od začátku měsíce
března chystala akce Vítání jara. Desítka klientů věnovala svůj volný čas, energii a všechen
svůj um přípravě nácviku jarního programu, jehož obsahem byly básničky, lidové pranostiky,
písničky a vtipná scénka O Červené Karkulce.
Stříhalo se, malovaly kulisy, ale také šily kostýmy. 17. března odpoledne se potvrdilo, že se
na jaro těšíme všichni. Společně přivítat jaro

přišlo 77 obyvatel domova. Téměř profesionální vystoupení bylo odměněno vřelým potleskem a veselé písničky si zazpívali všichni
přítomní. Odpoledne bylo zakončeno posezením u vlastnoručně upečeného ovocného koláče, kávy a čaje. Přípravy nejen na jaro, ale i na
Velikonoce jsou v plném proudu na všech odděleních domova, kde se věnujeme výrobě jarních a velikonočních dekorací a přípravě oslav
velikonočních svátků.
Realizační tým

kanalizace, se dopouští přestupku, za který může
být příslušným vodoprávním úřadem dle zákona
č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, pokutován až
do výše 50.000 Kč. Proto prosíme dodržte níže
uvedený správný postup.		
ORM
Správný postup pro připojení na kanalizaci:
1. Vyplnit a odevzdat Žádost o zřízení kanalizační přípojky na VHOS, a.s. (získáte ji na
VHOS, a.s.)
2. Dohodnout si telefonicky termín připojení se
zástupcem VHOS, a.s., s p. Šiborem – tel.
602 113 642
3. Provést fyzické připojení na veřejnou kanalizaci, vč. kontroly připojení provozovatelem
VHOS a.s.
4. Uzavřít Smlouvu o dodávce vody a odvádění
odpadních vod
5. Zahájit vypouštění splaškových vod

Přihlášek na
gymnázium
je dost!
…více dětí, více přihlášek. Počet přihlášek kopíruje demografickou křivku. Po
několika letech poptávka převyšuje nabídku. Úvaha tedy byla správná! V našem
regionu lze naplnit jednu třídu osmiletého
studia. Většina letošních uchazečů o studium v osmiletém gymnáziu má průměrný prospěch v prvním pololetí páté třídy
mezi 1,00–1,36, pouze šest má průměrný
prospěch mírně horší. O místo v primě
budou „páťáci“ soupeřit 16. 4. v pilotních testech ministerstva školství, které
jsou součástí přijímacího řízení. Uchazeči o studium se od února na svůj úspěch
připravují v přípravných kurzech na gymnáziu pod vedením našich zkušených učitelů. Dá se tedy předpokládat, že budoucí
prima bude plně obsazena. Přejeme mnoho úspěchů v přijímacím řízení!
Alena Plocová, ředitelka školy
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SAMOSPRÁVA

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

Ples hnutí ANO podpořil Dětský domov
v Moravské Třebové
V prostoru, který je nám vyhrazen na této stránrukou ředitelky dětského domova Ireně Mazánce, obvykle publikujeme naši činnost na polikové. Místním firmám i spoluobčanům děkujetické scéně ke zlepšení podmínek pro všechny
me za dary, které do soutěže o ceny věnovali.
spoluobčany. Tentokrát bychom však rádi odDěkujeme také Všem hostům za účast, kapele
bočili a informovali Vás o společenském plese
a všem ostatním, kteří přispěli k uskutečnění
hnutí ANO, který se konal 20. 3. Prvotním záplesu s charitativním účelem.
měrem plesu bylo spojit příjemné s užitečným.
Za hnutí ANO 2011 Miroslav Jurenka
Rozhodli jsme se tedy pojmout ples
nejen jako celovečerní akci plnou
zábavy, ale i jako charitativní akci,
kterou finančně přispějeme Dětskému domovu v Moravské Třebové.
Ples zahájilo předtančení dvojice
dětí a během večera nás svým vystoupením ohromily i mažoretky
Poupata, jejichž věkový průměr činí
65 let. Celý večer byl doprovázen
kapelou NAOSTRO, jejichž tóny
naplnily celý taneční prostor. Pro
hosty byla také připravená zábavná
taneční soutěž a fotokoutek s rekvizitami. O půlnoci začaly být losovány lístky v soutěži o ceny, přičemž
výtěžek v celkové výši 10 350 Kč Dětskému domovu díky návštěvníkům společenské akce přibybyl předán pomyslným šekem do de do pokladny více než deset tisíc korun
Foto: archív

Město má rozpočet díky hlasům koalice
Město má rozpočet na rok 2015. K jeho schválení došlo výhradně díky jedenácti hlasům koalice,
které rozpočet ve své navržené podobě získal při
březnovém zasedání zastupitelstva města.
Překvapivý byl v tomto procesu pro nás nepochopitelný postoj opozičních zastupitelů. Opoziční zastupitelé, členové finančního výboru,
v tomto výboru schválení rozpočtu doporučili,
aby pro něj na samotném zasedání zastupitelstva
nehlasovali. Nabízí se otázka, zda si uvědomili
možné dopady případného neschválení rozpoč-

tu. V době hospodaření dle rozpočtového provizoria nelze totiž zahájit ve městě žádné nové
investice vedoucí ke zkvalitnění života jeho
obyvatel. Nepochopitelné na chování opozice
je však především to, že ačkoliv při náhledu na
návrh rozpočtu na něm nic chybného neshledali,
v hlasování ho de facto – byť pouhým zdržením
se – nepodpořili. Považujeme takové jednání
za nezodpovědné, pakliže bylo nepromyšlené –
nebo to byl záměr a chce opozice zpomalit rozvoj města!?
Miloš Izák, starosta města

Beseda
o vandalismu
V druhé polovině školního roku se
ve speciální škole uskutečnila beseda
o vandalismu. Jde o velmi ožehavé téma,
neboť s vandalismem se setkal za svůj
život určitě každý z nás. Zvláště u mládeže je třeba neustále připomínat, co se
může a co je dovoleno, a na co je třeba si
dávat pozor. Dne 9. března 2015 si naši
žáci vyslechli velmi poučné vyprávění
z praktického života v podání zástupce
velitele městské policie Radovana Zobače, který měl připravena pro posluchače
mnohá podložená fakta na výše uvedené
téma. Pan Zobač k nám chodí pravidelně
na podzim a na jaře, aby seznámil naše
žáky s problémy dnešní doby z různých
oblastí života. Za školu mu děkuji a těším se na další zajímavá a poučná setkání!
Miroslav Muselík,
statutární zástupce ředitelky speciální školy

Lesy ČR: Borušovský
potok už zase oživuje
krajinu
Do téměř přirozeného koryta se po letech
vrátil potok mezi Linharticemi a Borušovem
na Moravskotřebovsku. Na projekt s názvem
Borušovský potok – revitalizace toku se Lesům České republiky podařilo získat finanční
podporu z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, v rámci Operačního programu Životní prostředí, v oblasti podpory Optimalizace
vodního režimu krajiny (opatření revitalizace
vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova
mokřadů a tůní). Celkové výdaje projektu dosáhly částky 5 142 046 Kč bez DPH.
Revitalizace vrátila borušovskou vodu do téměř přirozeného koryta. „Tok jsme výrazně
prodloužili a rozvolnili, takže v údolí opět
meandruje. Střídají se klidné i prudké úseky a mění se také hloubka. Nové kamenné
prahy dodaly korytu stabilitu,“ řekl Pavel
Pernica, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Moravy. Podle něj se při obnově technických prvků používaly zejména přírodní materiály, tedy kámen, dřevo
a vegetační prvky. V rámci projektu se na čtyřech místech dvoukilometrového toku zbudovaly také příčné objekty, které vytvářejí tůně
a zpomalují odtok vody. Vzniklo tak 27 tůní
a mokřadních biotopů na ploše 5 890 metrů
čtverečních. „Území dotčené stavbou jsme
oseli, břehy potoka nově lemuje 460 vysázených stromů,“ dodává Pernica.
Borušovský potok opět poskytuje životní prostor
pro vodní faunu a flóru a vytváří přirozené potoční prostředí.
Lesy ČR, a. s.

Městská policie
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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

Městská policie radí

Chystáme se zapálit oheň?
Zopakujme si několik zásad. Máme zde období,
kdy na svých zahrádkách rozděláváme ohně, abychom se zbavili staré suché trávy, větviček ostříhaných nejen z ovocných stromků, ale i dalšího materiálu, který z našeho pohledu přestal plnit svoji
funkci a stal se nadbytečným. Je však nutné si uvědomit, že žijeme ve společnosti a máme nastavena
pravidla, kterými je mimo jiné regulována i tato
činnost. Musíme uznat, že pravidla si nenastavujeme jenom proto, abychom je porušovali. Mají svůj
význam a navíc při těchto nejen jarních aktivitách
můžeme skutečně znepříjemňovat život ostatním,
žijícím v bezprostřední blízkosti. Ale vraťme se ke
zmiňovaným normám. V ČR obecně platí zákon č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nám říká,
že je každý povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Tato právní norma
také stanoví, že v otevřených ohništích lze spalovat
jen suché materiály rostlinného původu neznečištěné chemickými látkami! Obce dále mohou v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
stanovit podmínky a pravidla pro pálení materiálů
nebo jejich spalování zakázat, a to v případě, že
zajistí jiný způsob pro jejich odstranění, například
prostřednictvím sběrných dvorů. Z uvedeného vyplývá, že není přípustné pálení například plastových obalů potravin a jiných obdobných materiálů,
zbytky stavebních materiálů, stejně tak i například
barvou či lakem napuštěných dřevěných materiálů,
obalových materiálů a dalších. Z hlediska pálení
materiálů rostlinného původu například ze zahrad
je nutné zvažovat i míru suchosti takových dřevin. Neměli bychom dopustit, aby například větve
před několika hodinami odstřižené ze stromu byly
vloženy do rozdělaného ohně. Vysoká vlhkost zapříčiňuje nadměrný kouř vycházející z takového
ohniště a byť i v domnění, že pálíme povolené
materiály, dopouštíme se přinejmenším přestupku,
a to v případě, budeme-li oheň pálit jakožto osoba
fyzická. Zde budeme hovořit o porušení § 23, odst.
1 písm. a) uvedeného zákona. Pokud se dopustíme
stejného jednání jako osoba právnická nebo podnikající fyzická, dopouštíme se tzv. správního deliktu podle § 25 odst. 1. písm. d) citovaného zákona.

A následek? U správního orgánu může být rozhodnuto o uložení pokuty až do výše 50.000 Kč, což je
myslím dosti přesvědčivý argument k tomu, proč
raději takový materiál nenaložit a převést na dnes
již téměř denně otevřené sběrné dvory.
Povedená partička pomocníků
Bezesporu chtěli jen svým přičiněním vypomoci
při jarním úklidu před bytovými domy v ulici Dukelské, protože co jiného by mohlo vést tři mladíky k tomu, že museli s námahou ohnout svá záda,
uchopit těžké kovové rošty na čištění zablácené
obuvi, kterých již v oněch dnech zjevně nebylo
třeba a naložit na ruční dvoukolový vozík, který
poté s vypětím všech sil tlačili přes půl města, a to
vše jen proto, aby následně rošty zcela v souladu
s environmentální politikou odevzdali do sběrných
surovin. To vše samozřejmě s vědomím, kolik dobra napáchali, když přece není možné, aby o tyto
zrezivělé rošty zakopli například při romantické
procházce například ve vysoké trávě hustě porostlé
louky plné jarních květů, zalité zlatem slunečních
paprsků. Překvapivě však názor představitelů zákona na tento počin nebyl shodný. Když městská
policie přijala oznámení, které avizovalo, že rošty
ještě před malou chvílí ležely na svém místě, vložil
se do práce společně s hlídkou i operátor kamerového systému. Během chvíle byla za pomoci moderní techniky zaregistrována skupinka tří, policistům dobře známých mladíků, kteří tlačili vozík
plně naložený starým papírem. Jak se říká, „trpělivost růže přináší“, a opět se pravdivost tohoto pořekadla potvrdila. Po ne příliš dlouhém představení, které se odehrálo při přemísťování papírových
kartonů, kdy hromada starého papíru sice pomalu,
ale jistě ubývala, propracovali se pracanti až k posledním balíčkům. S posledním svazkem papíru
náhle denní světlo odhalilo cosi kovového na dně
vozíku. A ejhle, když jeden z „šikovných“ pomocníků uchopil onen předmět, hned bylo jasné, oč se
vlastně jedná. Když už byl vozík prázdný a vše
přestěhováno na dvoře jedné z nemovitosti v Olomoucké ulici, náhle se objevila vozidla městské
policie a Policie ČR. Jaké to muselo být překvapení pro tři „dobromyslné pomocníky“, když náhle
z úst policistů zaznělo slůvko „krádež“. Všichni tři
zúčastnění byli převezeni k dalšímu šetření na Ob-
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vodní oddělení Policie ČR. A rošty? Tak ty se dostaly zpět na svá místa a snad budou ještě mnoho
let sloužit účelu, pro který byly vyrobeny.
Auto z půjčovny užíval mnohem déle než bylo
ve smlouvě
Vykutálený podvodníček se vrátil zpět na benzínovou čerpací stanici v Moravské Třebové, kde
již dvakrát natankoval bez zaplacení a evidentně
se domníval, že i tentokrát natankuje „na sekyru“. Bohužel však se nesetkal s pochopením obsluhy čerpací stanice, která vzhledem k opakujícím se výmluvám přivolala na místo strážníky
městské policie. Při jednání s představiteli zákona se vychytralý M. M. z Letovic evidentně třásl
a choval více jak podivně. Při důkladné kontrole
dokladů vozidla, bylo zjištěno, že jeho majitelem
je autopůjčovna z nedalekých Boskovic a vozidlo je již delší dobu užíváno neoprávněně, tedy
nad časový rámec vymezený smlouvou o výpůjčce. Strážníci proto kontaktovali majitele vozidla, který se ihned do Moravské Třebové pro
vozidlo vypravil. Vychytralému podvodníčkovi
nezbylo než vyčkat na místě do příjezdu majitele vozidla, kterému vypůjčený vůz následně
předal. Zdlouhavé čekání na majitele vozidla si
vyplnil prohledáním všech kapes, zejména těch,
v jejichž útrobách uvízlo alespoň málo kulatých
zlaťáčků, které když přepočítal, zjistil, že má dostatek prostředků na to, aby uhradil veškeré náklady vzniklé opakovaným tankováním pohonných hmot, včetně těch, které právě natankoval.
A tak se vlastně podařilo „zabít dvě mouchy jednou ranou“.
Sprejer
Dne 3. 3. před 15 hodinou přijala hlídka městské
policie oznámení o muži pohybujícím se v prostoru uzavřeném mříží, v horním patře obchodního domu Kubík v ulici Lanškrounské, kde vytvářel nápisy na skleněných tabulích oken a zdech
budovy. Hlídka městské policie okamžitě vyjela
na uvedené místo, kde se již odvážný oznamovatel požďuchoval s agresivním výtržníkem,
kterému se snažil zabránit v útěku. Když dotyčný „umělec“ pochopil, že snaha vyhnout se rozpravě s policisty je marná a přestal klást odpor,
byla z důvodu podezření ze spáchání trestného
činu na místo přivolána také hlídka Policie ČR.
Jak bylo později zjištěno, zadržený M. H. měl
protizákonných skutků na svědomí mnohem víc,
a tak si sám značně znepříjemnil život.
Karel Bláha, velitel městské policie

Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:
• možnost připojení domu, bytu nebo provozovny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH,
• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, který je vybaven EZS nebo EPS připojeným
na PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru města Moravská Třebová,
• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,
• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjezdem hlídky
městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných skutečností,
• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,

• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v daném
místě k dispozici),
• možnost otestování funkčnosti poplachových čidel,
• trvalé monitorování funkčnosti systému (napájení, kapacita záložního akumulátoru, spojení s PCO),
• zasílání informací o nezajištění objektu v definovanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v definovanou dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu jejich odbavení.

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost
zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené.
Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 1. 4. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 1. 4. 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 9:00–12:00,
pátek – zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Městské kino
Rychle a zběsile 7 (USA)

8. 4. středa, 19:00, vstupné 112 Kč, 110 min.,
české titulky

I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí.
Hrají: V. Diesel, P. Walker, K. Russell, J. Statham a další.
Režie: J. Wan

Americký sniper (USA)

15. 4. středa, 19:00, vstupné 100 Kč, 130 min.,
české titulky

Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva je vyslán do Iráku chránit své bratry
ve zbrani. Zachrání spousty životů a vyslouží
si přezdívku Legenda. Navzdory nebezpečí se
zúčastní čtyř misí v Iráku, ale po návratu domů
zjišťuje, že na válku nedokáže zapomenout.
Hrají: B. Cooper, K. Gallno, S. Miller a další.
Režie: C. Eastwood

Miguela Cervantese Saavedry uchopená dle
vzoru velkého českého emigranta Jana Ámose
Komenského. Svéráznému zpracování osudů
Dona Quijota a věrného služebníka Sancho
Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani
mystifikace. Po formální stránce zvolil režijní poradce představení, autor, mim, básník
těla i duše Boleslav Polívka cestu didaktické
klaunikyády.
Režie: Bolek Polívka

Popelka (USA)

11. 4. sobota, 15:00, vstupné 120 Kč, 105 min.,
český dabing

20. ročník festivalu, 16.–20. dubna

Nové zpracování známé pohádky.
Režie: K. Branagh
Hrají: C. Blanchett, L. James, R. Madden
a další.

16. 4. čtvrtek

Druhý báječný hotel
Marigold (USA)

20. 4. pondělí, 19:00, vstupné 110 Kč, 122 min.,
české titulky

Lovci a oběti (ČR)
nový český film

11. 4., 19:00, vstupné 110 Kč, 104 min.

Film je inspirován skutečnými příběhy a životními situacemi, ve kterých se může ocitnout
kdokoliv z nás.
Hrají: M. Kraus, T. Hanák, V. Freimanová, K.
Heřmánek, M. Vašut a další.
Režie: M. B. Tran

Vybíjená (ČR)

Báječný hotel leží v indickém Jaipuru a stal se
útočištěm noblesních britských penzistů, které si
s gustem zahrála elita britského herectví.
Hrají: M. Smith, R. Gere, J. Dench a další.
Režie: J. Madden

Králova zahradnice (USA)
22. 4. středa, 19:00, vstupné 110 Kč, 116 min.,
české titulky

Velkolepá podívaná z doby krále Ludvíka XIV.
Co vše ukrývají zahrady ve Versailles? Nádheru,
noblesu, ale také intriky, neřest a jeden příběh
s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli.
Hrají: K. Winsletm A. Rickman, S. Tucci a další.
Režie: A. Rickman

Koncert Szidi Tobias v rámci slavnostního
zahájení festivalu
Slovenská zpěvačka a herečka. Po studiu
na VŠMU hostovala v SND. Nyní je její
domovskou scénou divadlo Astorka Korzo´90.
Szidi se věnuje také filmové tvorbě a je
držitelkou festivalové ceny Igric z festivalu
ART FILM v Trenčianských Teplicích za televizní film Dlouhá krátká noc. Pro většinu lidí
je známá především díky zajímavé barvě hlasu
a skvělému zpěvu. Bývá označována jako nástupkyně Hany Hegerové a své publikum si získala na Slovensku i v Čechách.
19:00, dvorana muzea Moravská Třebová,
vstupné 180 Kč

17. 4. pátek

Den s partnerským městem Banská Štiavnica
10:00 Taneční skupina Applaus – dvorana muzea, vstup volný
11:00 Sokolnická skupina sv. Bavona – park
před muzeem, vstup volný
19:00 Do růžova – divadelní představení souboru Paradajz Pikčr – kinosál, vstupné: 80 Kč
21:00 POLEMIC – koncert slovenské kapely
v klubu DUKU DUKU, vstupné 100 Kč

nový český film

13. 4. pondělí, 19:00, vstupné 100 Kč, 100 min.

Film natočený podle knihy M. Viewegha. Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, hledání lidského štěstí.
Hrají: O. Sokol, M. Suchánek, R. Genzer,
S. Krainová, S. Babčáková a další.
Režie: Petr Nikolaev

18. 4. sobota

Kulturní centrum
Divadlo pro děti

Don Quijote De La Ancha
čtvrtek 9. a pátek 10. 4., 9:00 a 11:00, kinosál

Didaktická klaunikyáda na motivy románu

NO NAME
Koncert slovenské hudební skupiny
18:00, náměstí TGM Moravská Třebová,
vstup volný

19. 4. neděle

Shirley Valentine
Monodrama anglického dramatika Willyho Russela Shirley Valentine. Titulní postavu
hraje v režii Ivana Baladi slovenská herečka Zuzana Kronerová, kterou čeští diváci
znají i z filmů Pupendo, Lea či Divoké vče-

Kultura
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ly, za nějž získala v roce 2002 Českého lva.
19:00, kinosál muzea Moravská Třebová,
vstupné 150 Kč

• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea a Julie
• Barevná planeta

Fenomén Igráček
probíhá celý duben

Výstava nejen pro děti o legendární hračce na
zámku Moravská Třebová

Zahájení zámecké sezóny
4. 4. sobota od 10:00, nádvoří zámku

20. 4. pondělí

Král a Šašek
Vlado Kulíšek v roli šaška na královském dvoře. Toto představení se s nadsázkou vrací k počátkům středověkého nonverbálního umění,
vlastního tehdejším hercům, bavičům a šaškům.
Je časově i prostorově velmi variabilní. Není
koncipováno pouze pro pódia a hlavně je v něm
kladen důraz na spolupráci s publikem. Pobaví
malé i velké diváky (například i rodiny s dětmi). Hlavní postavou tohoto komponovaného
programu je Šašek, který spolu s diváky vytvoří
iluzi královského dvora a zahraje tradiční příběh
o únosu a vysvobození princezny, pojatý samozřejmě trochu netradičně. Rozehraný příběh
zdůrazňuje humornou stránku některých charakterových vlastností tehdejších ale i současných
vladařů a jejich poddaných. Tyto principy jsou
až překvapivě aktuální i dnes. Určeno pro MŠ
a ZŠ.
8:30 a 10:00, kinosál, vstupné: 30 Kč
V rámci festivalu bude Putovní výstava Velká válka – Češi na bojištích Evropy od 7. do
30. dubna ve výstavním sále muzea

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

V sobotu 4. dubna na nádvoří zámku v Moravské Třebové opět proběhne zajímavý doprovodný program u příležitosti zahájení sezóny.
Už dopoledne můžete navštívit jarmark na zámeckém nádvoří a odpoledne se můžete těšit na
kulturní program kejklířů a žonglérů, kata a samozřejmě jsme nezapomněli ani na ty nejmenší.
Mediálním partnerem akce je Rádio Haná.
Vstup na akci zdarma!
Program:
10:00 Tradiční jarmark - i tentokrát jsme pro
Vás přichystali jarmark na nádvoří, který bude
nabízet tradiční rukodělné výrobky. Budete si
moci koupit tradiční perník, trdelník, medovinu,
koření a další
14:00 Ceremonie - slavnostní zahájení na nádvoří zámku
14:30 Ze starých letopisů českých - komponované divadelně-šermířské představení z období
gotiky a baroka. Interaktivní výlet do historie
v podání členů divadla historie v pohybu Exulis.
15:15 Ejhle kejkle - kouzelnicko-žongléřské
vystoupení. Kouzla, čáry, magie a především
jedinečné žongléřské umění v podání předního
českého žonglera Milana Jonáše.
16:00 Rivalové - dramatické představení plné
akce, napětí a šermířských soubojů. Příběh inspirovaný skutečnými událostmi z konce 17.
století, z doby, kdy pravého muže dělala jeho
čest a kord byl jeho jediným rádcem.
16:50 Slavnostní ukončení slavnosti čestnou
salvou a šermířskou exhibicí

Noční prohlídky
na čarodějnice
30. 4. čtvrtek

• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny 21:00 a 22:00 hodin
Středověká mučírna - 21:00 a 22:00 hodin
Prohlídky je možné rezervovat telefonicky nebo
emailem
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Připravujeme:

Partička

18. června ve 20 hodin, nádvoří zámku v Moravské Třebové

V rámci turné Partička na vzduchu zavítá známá
čtveřice herců se svou improvizační show i do
Moravské Třebové. Předprodej vstupenek na
webových stránkách Ticketstream.

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.
Putovní výstava

Velká válka – Češi na
bojištích Evropy

od 7. do 30. dubna ve výstavním sále muzea

Stálé expozice
• Muzeum egyptské princezny aneb Cesta
kolem světa – reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky
• Galerie Františka Strážnického

3.4. FREE LADYS Night – Dj Fuller
.H\&XED/LEUH².ÿ%XVKPLOOV &ROD².ÿ

4.4.
10.4.
11.4.

EXCELENT Party
*DPEULQXV([FHOHQW².ÿVXSHUGiUN\

²'M0LUHN.DUiVHN

Retro Dew Party
7XOODPRUH'HZ².ÿ7XOODPRUH &ROD.ÿ

3DWQiFWpQDUR]HQLQ\'8.8'8.8

– Dj Maty

²'M&KRUXQR

'RUD]GRKRGLQDXYVWXSXGRVWDQHäQDUR]HQLQRYëGULQN]GDUPD6HPWH[IRUVDJH².ÿ
OLWU6HPWH[[YRGND$PXQGVHQ &XED/LEUH².ÿ7HTXLOD6XQULVH².ÿ6H[RQWKHEHDFK².ÿ

DNY SLOVENSKÉ KULTURY

POLEMIC
18.4. þESKOSLOVENSKÁ DISKOTÉKA
17.4.

DIWHUSDUW\²'M7RQ\&DSWDLQ0RUJDQ6SLFHG².ÿ KDSS\KRXUVWDUWK

– Dj Maty
CZ & SK hity ve speciálních setech /*ROGHQ%RURYLÿND+UXäND6OLYND².ÿ

WE ON THE MOON

24.4. ALL THESE MEMORIES
DIWHUSDUW\²'M0DW\
-lJHUPHLVWHU².ÿ KDSS\KRXUVWDUWK

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – MĚSTSKÉ MUZEUM

Vás zvou k návštěvě putovní výstavy

Velká Válka – Češi na bojištích Evropy
v rámci projektu Čechoslováci v 1. světové válce
od 7. do 30. dubna 2015, výstavní sál muzea, ul. Svitavská
otevřeno: úterý – pátek 9 – 12 a 13 – 16 hod., sobota a neděle 14 – 16 hod.
Výstava je součástí programu festivalu Dny slovenské kultury
REALiZAcE VýSTAVY

25.4.

%RæNRY,QQRYDWLRQ1LJKW
%RæNRYVNpQRYLQN\YDNFL%RæNRY0DQGORYë)HUQHW+UXäND)HUQHW0iWD

²'M7RQ\
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Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí města
na 10. ročník jarní úklidové akce

(Poctivě Vyčištěné Cesty)

úklid lesa
ke
Dni Země
v sobotu 18. dubna 2015
sraz v 8:30 u vjezdu do Pekla (za vojenskou střední školou).
Účastníci projdou a uklidí v organizovaných skupinách přidělené trasy s cílem
na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na opékání párků
a poděkování účastníkům. Dobrovolníci všech věkových kategorií vřele vítáni,
pracovní rukavice a občerstvení s sebou. Spojte jarní výlet s užitečnou
činností.

Pomozme společně přírodě !
  

Kynologická organizace Moravská Třebová
srdečně zve na tradiční

Slet ČARODĚJNIC
na Křížovém vrchu
V sobotu 25. dubna 2015
od 14:00 hodin na cvičáku v lomu

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

DĚTSKÁ BURZA
20.– 22. 4. 2015

PRODEJ zboží denně 900-1200 a 1330-1730

PROGRAM:
14:00 – 16:45 soutěže, hry, audience u Čarodějnice, zábava pro malé i velké. Za zdolání
tradičních disciplín získáte odměnou groše, které vyměníte na oblíbeném JARMARKU za
DÁRKY
Po celou dobu střelba ze vzduchovky /SBTS/ a jízda na koních /Jezdecký klub Útěchov/

Pozor opět v prostorách

16:45 – 17:15 ukázka výcviku psů /ZKO 308 Moravská Třebová/

CPR Sluníčko

17:15 – 17:45 rej masek, PŘEKVAPENÍ a DÁRKY pro všechny masky
18:00 ze skály přiletí ČARODĚJNICE a bude UPÁLENA!

18:30 ZÁBAVA POKRAČUJE!
Diskotéka v trávě, u táboráku si můžete opéct špekáčky, zazpívat a posedět.
OBČERSTVENÍ po celou dobu zajištěno – makrely, maso a klobásy z udírny, cukrovinky,
nealko, točené pivo pro dospěláky.
VSTUPNÉ: čarodějnice, černokněžníci a předškolní děti zdarma, ostatní 20 Kč
Srdečně zveme a nezapomeňte, že nejlepší DÁRKY na JARMARKU získá ten, kdo přijde
včas!
ZKO Moravská Třebová

Kostelní nám 3, Moravská Třebová

PŘÍJEM ZBOŽÍ:

14. 4. 1400–1800, 15. - 17. 4. 800- 1200 a 1300–1500
PŘI PŘÍJMU BUDE OD KAŽDÉHO PRODEJCE VYBÍRÁN NEVRATNÝ POPLATEK VE VÝŠI 30,Příiímáme dětské oblečení od kojen. vel. 56 do vel. 170, obuv, hračky, knížky, kola, kočárky,
autosedačky a další kojenecké spotřební zboží. Vše musí být označeno štítkem, na kterém je
uvedena cena a kód prodávajícího, jež je pevně připevněn ke zboží. (např. jméno, zkratka apod.)

JSME OMEZENI PROSTORAMI, PROTO SI VYHRAZUJEME PRÁVO OMEZIT PŘÍJEM ZBOŽÍ.

VYPLÁCENÍ A VRACENÍ ZBOŽÍ: 24. 4. 800 - 1500
  

Provize činí 15% z ceny prodaného zboží a bude odečtena při vyplácení a vracení neprodaného zboží.
Kontaktní osoba: Zdena Lišková tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz

Školy
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Chemické dny v základní škole u kostela
Pardubice jsou známé výrobou perníku nebo třeba
koňskými dostihy. Také je tam chemicko-technologická fakulta, ze které nás navštívily tři pracovnice.
Nepřijely ale s žádnými nudnými a zdlouhavými
přednáškami. Právě naopak. Měly pro nás připravené velmi zajímavé pokusy. U každého byl přesný návod, takže vůbec nevadilo, že někteří z nás
v chemii tak trochu „plavou“. Na první dvě dvouhodinovky bylo nachystáno celkem šest zajímavých
pokusů. Po stanovištích jsme se pohybovali po skupinkách, takže si každý mohl všechno vyzkoušet.
Nejdříve nám bylo vysvětleno co a jak, a také jsme
byli poučeni o bezpečnosti práce. Teprve potom
jsme se mohli pustit do chemického hraní. Zkoumali jsme různé psaní tajného písma, postříbřili jsme
si zkumavky, nafukovali balónek pomocí kypřícího
prášku, zkoušeli, kde je kolik škrobu nebo čí sliny
nejlépe rozkládají potravu, a v neposlední řadě jsme
si ze slin izolovali svoje DNA. Poté jsme pracoviště
uklidili a začala poslední dvouhodinovka. Ani v té
jsme se nenudili. Dělali jsme např. pokusy s UV
lampou. Do nádoby s vodou jsme nalámali větvičky z jírovce a pod UV světlem to udělalo krásnou
modrou barvu. Také jsme s lampou zkoumali, kdo
má jak vyčištěné zuby. Zajímavý název měl pokus
Krev bez krve. Vydezinfikovali jsme si ruku. Příborový nůž namočili do látky, potom jsme si jím
přejeli po ruce a udělalo to krásný řezný efekt.
Opravdu krev, ale bez krve. Nakonec jsme si vše
zdokumentovali fotkou (ne že by nás celou dobu
učitelé nefotili) a tím tento zajímavý chemický
den skončil.
A. Michalčáková, žákyně 8. A

partner projektu BRAVO II. Na pěti vybraných
školách proběhly vždy dva laboratorní dny, kdy se
žáci věnovali celý den badatelské činnosti formou
chemických experimentů. Děti pracovaly ve skupinách po čtyřech až šesti žácích, aktivně se zapojovaly do provádění pokusů a v práci postupovaly
samostatně podle metodických listů. V jejich úsilí
jim pomáhaly odborné mentorky – akademické
pracovnice Univerzity Pardubice z Fakulty chemicko-technologické. Výsledky experimentů si
žáci zapsali do sešitů. Další den odpoledne proběhlo i školení pro učitele chemie.
Alena Purketová, vyučující chemie

Tyto dny připravil pro žáky osmých a devátých tříd
základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.
(IRER), dceřiná společnost Univerzity Pardubice,

Střelecká soutěž oblíbená třebovskou mládeží,
má více než dvacetiletou tradici
Foto: archív

Skvělé úspěchy
studentů ZUŠ

Bleší trh
Žáci 1. stupně si v pátek 13. 2. na chodbách školy připravili stanoviště, kde mohli prodávat a nakupovat rozličné předměty. Mohli jsme tu objevit vlastnoručně vyrobené výrobky, z nichž bylo
vidět, že gumičkování je trendy i u našich žáčků,
rozličné hračky, časopisy, ale i další drobnosti,
které by mohly posloužit jako dárečky blízkým
osobám. Ve škole během celé akce vládla úžasná atmosféra a spolupráce mezi „stánkaři“. Děti
se nenásilnou formou učily finanční gramotnosti
a poznávaly těžký úděl prodavačů a prodavaček.
Mnozí již teď přemýšlejí, čím překvapí příští
rok.
Florbal
Dne 26. 2. se na ZŠ Palackého uskutečnilo obvodní kolo florbalového turnaje 1.-3. tříd. Proti
sobě se postavilo pět týmů. Naši florbalisté si
vedli tak úspěšně, že z odehraných zápasů ne-

V průběhu měsíce března se uskutečnila krajská
kola soutěže základních uměleckých škol. I přes
velmi silnou konkurenci z celého kraje žáci Základní umělecké školy Moravská Třebová vybojovali výrazná umístění. Dne 11. 3. proběhlo
v Pardubicích krajské kolo v sólovém a komorním
zpěvu. Skvělé výsledky nám předvedli mladí zpěváci: Annemarie Tereza Zemanová – 3. místo, Josef Haas – 2. místo, Jana Haasová – 2. místo, duo
sourozenců Haasových – 3. místo, duo Kateřiny
Čejchanové a Vanesy Pařilové – 3. místo. Ve Vysokém Mýtě se dne 12. 3. uskutečnilo krajské kolo
soutěže v dechových a bicích nástrojích. Reprezentativní výsledky nám přiváží ve hře na saxofon
Tomáš Moravec – 1. místo a ve hře na klarinet –
3. místo. Monika Rašková získala ve hře na zobcovou flétnu 3. místo a soubor Bubny band byl ohodnocen 1. místem. Gratulujeme a děkujeme všem
našim studentům, pedagogům a korepetitorům za
skvělou reprezentaci školy a našeho města a žákům přejeme mnoho úspěchu i do dalších studií.
Velice rádi bychom Vás pozvali na Podvečer s múzami, který proběhne 9. dubna tradičně v 17:30 hod. v komorním sále ZUŠ. Měsíc
duben bude patřit zejména našim absolventům,
kteří uzavírají své studijní stupně a předvedou to
nejlepší ze svého repertoáru. Absolventská vystoupení můžete zhlédnout 23. a 30. dubna vždy
v 17:30 hod. v Komorním sále ZUŠ. Srdečně
Vás zveme!
Základní umělecká škola

strana 9 / duben 2015

Upozornění
15. dubna je uzávěrka přihlášek pro soutěž ve zpěvu karaoke Zlatá kometa 2015.
Všechny informace jsou na základních školách, ZUŠ, středních školách a také v Informačním centru na náměstí T. G. Masaryka.
Přihlášku vyplňte buď v elektronické podobě na stránkách DDM nebo písemně - možnost si ji vyzvednout na Informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Pořadatelé
přejí odvahu a dobrý výběr písní!
DDM + KSMT + mladí moderátoři

O zlatou kulku Oldy Šetrného
V sobotu 7. března se v kryté střelnici vojenské
střední školy sešlo na 23. ročníku soutěže ve střelbě ze vzduchovky 84 moravskotřebovských skautů. Na nejlepší střelce jako každý rok čekaly medaile ve tvaru kulky a na vítězná družstva tradiční
dorty nazdobené do podoby terčů. Soutěžilo se

v šesti kategoriích a kromě prestiže byly v sázce
i zajímavé věcné odměny od sponzorů akce. Kdo
zrovna nestřílel, mohl se zabavit připraveným doprovodným programem, se kterým pomohli i členové střeleckého klubu mládeže SBTS. S blížícím
se polednem došlo na vyhlášení výsledků. V jednotlivých kategoriích (od nejmladších po dospělé) letos zvítězili: Lucie Konečná, Tadeáš Hojgr,
Lenka Pohanková, Matyáš Ličeník, Nikola Šmídová a Tomáš Jakl. Spokojeni ale mohli být určitě
všichni, neboť kromě zážitků a účastnické kartičky
si každý odnesl i kousek dortu, o který se vítězové
s méně úspěšnými skautsky podělili. Palec nahoru
nejen za dobrou střelbu by tak určitě dal i patron
soutěže Olda Šetrný. Poděkování pořadatelů patří
Vojenské střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové, městu Moravská Třebová, střeleckému klubu
mládeže SBTS v Moravské Třebové a ostatním.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Střípky z nové školy
dovolili žádnému z družstev výhru. Zaslouženě
si tedy vybojovali to nejlepší 1. místo. Gratulujeme.
Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo
V úterý 10. 3. a ve středu 11. 3. se tři žáci naší
ZŠ Palackého zúčastnili okresního kola Přehlídky dětských recitátorů, které se konalo ve
svitavském divadle Trám. Přestože ti nejmladší
sbírali na takové úrovni zkušenosti poprvé, podařilo se jim i při velmi silné konkurenci získat
ocenění. Miroslav Klíč obdržel za svůj přednes
velmi vtipné básničky čestné uznání a Eliška Konečná, která zaujala svým vystoupením
všechny dětské posluchače i porotu, si odvezla ocenění nejvyšší – 1. místo s postupem do
krajského kola v Pardubicích. Oběma děkujeme
za reprezentaci školy a Elišce přejeme, aby se jí
tak dařilo i v dalším kole této soutěže.
Učitelé 1. stupně ze ZŠ Palackého

Zeměpisné soutěže ve III. ZŠ
Dne 23. 2. se 15 žáků naší školy zúčastnilo soutěže Letem světem pořádané DDM Maják Moravská Třebová. Soutěž Letem světem probíhá
formou poznávání (hrady, zámky, města, vlajky,
planety atd.), doplňování slepých map a testu znalostí. Žákyně 9. A Vendula Školařová se umístila
na velmi pěkném 3. místě. O den později 24. 2. se
žáci naší školy Aneta Boháčková a Vojta Krejčí
zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády
organizované Střediskem volného času TRAMTÁRYJE ve Svitavách. Zeměpisná olympiáda je
soutěž ze zeměpisu pro žáky a studenty základ-

ních a středních škol. Zaměření úloh je širší, nad
rámec běžné školní výuky. Důraz je dle organizátorů (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká
fakulta) kladen na dovednosti analýzy a syntézy
poznatků, vysvětlení a dávání problémů do souvislostí, nikoli ověření pouhého memorování.
Žáci reprezentující naši školu se rozhodně neztratili, Aneta obsadila pěkné 8. místo v kategorii
A pro 6. ročníky a Vojta ve své kategorii B pro
žáky 7. ročníku vybojoval dokonce fantastické
1. místo a postoupil tak do krajského finále zeměpisné olympiády. Gratulujeme.
Martin Krejčí
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Knihovna

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
22. 4. Beseda s Markétou Harasimovou
Autorské čtení s oblíbenou spisovatelkou románů pro ženy Markétou Harasimovou, autorkou
románů Sametová kůže, Miriam, Růže a slzy,
Nejkrásnější dar nebo Bolest lásky. Můžete se
těšit na ukázku z aktuální novinky i připravované nové knihy, povídání o autorce, její tvorbě
a knižních plánech. Se spisovatelkou se můžete setkat ve středu 22. 4. od 16:30 ve studovně
knihovny.
1.–30. 4. Velký výprodej časopisů, harlekýnek
a dětské literatury
Výprodej časopisů a dětské literatury pokračuje ještě i v dubnu, navíc pestřejší o harlekýnky.
Každé pondělí přidáváme nové dětské knihy.
Jednotná cena je 5 Kč za knihu, 1 Kč za časopis
a harlekýnku.
1.–30. 4. Kolem světa
Výstava pohlednic, které ze všech koutů světa
posílá rodině cestovatelka Marika Višňová, rodačka z Třebařova.
1.–30. 4. Den Země – chraňme přírodu
Výstava literatury s tématikou ochrany přírody
a ekologie. Přístupno v půjčovní době knihovny
po-čt: 9:00-17:00 hod., so: 9:00-12:00 hod.
1.–30. 4. Mě zajímá… jazyky
V rámci cyklu o MDT připravujeme půjčovní
výstavu o jazykovědě, cizích jazycích, literatuře
a cizojazyčné beletrii. Přijďte si vybrat knížky
z kategorie osm.
Připravujeme na květen
Ve spolupráci s obcí Kunčina připravujeme besedu s jedním z nejčtenějších současných spisovatelů Vlastimilem Vondruškou, autorem
několika desítek především historických románů (např. Jménem krále, Přemyslovská epopej,
Msta písecké panny, Letopisy královské komory). Akce se uskuteční 27. 5. v 17:00 v sále klubu
důchodců v Kunčině.
Představení Odpad z cyklu Listování.

Knihovna dětem
1.–30. 4. Modrá planeta
Výstava prací MŠ, ZŠ a SŠ výtvarné soutěže
Modrá planeta. Výtvarná díla si můžete prohlédnout na dětském oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy
1. 4. Slepička
8. 4. Klaun
15. 4. Cirkusová opička (tvořivá dílna s R. Kadidlovou)
22. 4. Rybička
29. 4. Stínování (tvořivá dílna s R. Kadidlovou)
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení
MěK
7., 14., 21., 28. 4. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání, muzicírování a mnoho
dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod.
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní uvedení dětí prvních ročníků základních škol mezi čtenáře městské knihovny. Děti
se představí svým vlastním programem, složí
rytířský slib a projdou ceremoniálem pasování.
Pasování se uskuteční:
14. 4. ZUŠ Koncertní sál - ZŠ Palackého – začátek v 9:00 (1. B), 10:00 (1. A) a 11:00 (1. C)
hod., ZŠ ČSA, začátek ve 14:30., ZŠ Kostelní
náměstí v 15:30 hod.
21. 4. MěK dětské oddělení - speciální základní
škola – začátek v 10:15 hod.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a přátele, přijďte podpořit své děti a vnoučata!
25. 4. Dětský bleší trh
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih,
sportovních potřeb, vlastních výrobků a jiných
předmětů. Samozřejmě, vše se souhlasem rodičů! Každé dítě je zodpovědné za svůj „obchod“.
Doporučujeme deku, židli, stolek. Zámecké arkády 9:00-12:00 hod., pořádáno ve spolupráci
s komisí Zdravé město.

Mladý čtenář 2015
Vyhodnocení 32. ročníku soutěže Mladý čtenář
2015 – Malujeme písničku. Úkolem soutěžících bylo výtvarně ztvárnit kteroukoliv píseň dle
vlastního výběru.
1. kategorie: mateřské školky: 1. místo – Doubek Dan (MŠ Piaristická), 2. místo – Mularčíková Eliška (MŠ Linhartice), 3. místo – Dosedělová Michala (MŠ Piaristická), čestná uznání:
Oškera Tomáš (MŠ Piaristická) a Škrabalová
Klára (MŠ Tyršova).
2. kategorie: I. stupeň ZŠ+I. stupeň speciální
školy: 1. místo – Plisková Antonie 3. A (ZŠ Palackého ul.), 2. místo – Sýkorová Nela 3. A (Palackého ul.), 3. místo – Klíčová Kristýna 1. C
(ZŠ Palackého ul.), čestná uznání: Daulová Adéla 3. A (ZŠ Palackého ul.) a Konečná Eliška 3.
A (ZŠ Palackého ul.).
Výtvarné práce budou vystaveny na dětském oddělení (květen-červen).

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
Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2015
Datum
Svátek
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.

Květná neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek

4. 4.

Bílá sobota

5. 4.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Boží hod velikonoční
Pondělí velikonoční

6. 4.

Pořad bohoslužeb:
Po
9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
farní kostel
klášterní kostel

STARÉ MĚSTO

BORŠOV

8:00 hod.
------18:00 hod.
7:00 hod.
ranní chvály s hodinkou četby
18:00 hod.
Velkopáteční obřady
7:00 hod.
ranní chvály s hodinkou četby
7:30 - 10:00
možnost adorace u Božího Hrobu
21:00 hod.
VIGILIE VZKŘÍŠENÍ
8:00 hod.

11:00 hod.
9:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
--9:00 hod.
křížová cesta

9:30 hod.
------16:00 hod.
16:00 hod.
Velkopáteční obřady

11:00 hod.
----16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
Velkopáteční
obřady

---

20:00 hod.
VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ

20:00 hod.
VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ

11:00 hod.

9:30 hod.

11:00 hod.

8:00 hod.

11:00 hod.

9:30 hod.

11:00 hod.

Aktivity

I. MŠ Piaristická
– odloučené
pracoviště Boršov
Začíná karneval, zpívej ola, ole….
Poslední únorový den se Kulturní dům v Boršově proměnil na několik hodin v říši zábavy
a tanečního veselí, v níž si daly radostné dostaveníčko postavičky nejen z pohádek, ale také
z westernů nebo oblíbených večerníčků. Samozřejmě nemohly chybět ani děti z naší mateřské
školy, které pro všechny přítomné připravily taneční vystoupení pod vedením svých učitelek.
Písničkou Mňam, mňam Bobík zahájili vystoupení naši nejmladší. Pak už následovala série
tanečků, kterými se děti prezentovaly. A opět
naše šikovné děti nezklamaly. Velký potlesk si
zasloužily oprávněně a k tomu i velkou pochvalu. Poděkování také patří rodičům, kteří dětem
zajistili překrásné masky a věřte, bylo se na co
dívat. Příští rok se opět těšíme na karneval, který
pro děti uspořádali členové SPKD Boršov.
Učitelky MŠ Boršov
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Masopust v Mateřské škole Sušice
Předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Rozhodli
jsme se obnovit tuto lidovou tradici a připomenout si prastaré zvyky a obyčeje. Povídali jsme si
o tradicích masopustu, zpívali veselé masopustní
písničky, učili se i tanečky např. typický dupák,
kalamajku… Děti vyráběly různé maškary, škrabošky a společně jsme vytvořili pěknou nástěnnou výzdobu. Za dětského hlaholu a všeobecné-

ho veselí jsme se vydali po Sušících na maškarní
průvod. Nechyběla maska medvěda, báby, zvířátek aj. Za doprovodu muziky, s využitím vařeček, pokliček, rytmických nástrojů jsme se
v maskách zastavili u několika rodin. Zde si děti
vykoledovaly různé dobroty. Zažili jsme spoustu legrace a těšíme se, že tato lidová tradice se
v Sušicích udrží i nadále. Učitelky MŠ Sušice

Lyžařský výcvik
žáků I. základní školy

Děti ze sušické mateřinky si skvěle užily letošní
masopustní veselí
Foto: archív

Ohlédnutí za rokem v MŠ Jiráskova
No, a máme tu březen. Je čas se ohlédnout na okamžik zpět do loňského školního roku. Proč ne teď?
Školní rok (podzim) jsme začali jako každý jiný, ale
pozor - máme tu další nové tzv. „velčáky“. Po letní
prázdninové pauze jsme hned v rozjezdu zapracovali na stmelování mírně změněného kolektivu třídy a na upevnění pravidel a jejich dodržování.
Dlouhé podzimní dny nám zpestřilo mnoho aktivit ve školce i mimo ni. Například účast na dni
otevřených dveří v II. základní škole v Palackého
ul. a také v ZUŠ, kde nám každoročně připravují
učitelé a žáci z hudebního, výtvarného, dramatického i tanečního oboru program. Ten se nám moc
líbí a vždy nás nadchne něčím zajímavým. Nejlepší bývá závěrečný koncert celé kapely. Dále jsme
na stadionu Slovanu zažili příjemné sportovní dopoledne při akci Hledáme nové fotbalové hvězdičky. Zaujala nás také slavnostní vojenská přísaha
na náměstí. Tolik uniformovaných děvčat a chlapců nepotkáváme každý den. Dětem se moc líbila
napínavá slavnostní atmosféra doprovázená živým
vojenským orchestrem a závěrečnou znějící českou
hymnou, rozléhající se nad celým naším náměstím.
Účastnili jsme se také akce Objímání města, navštívili jsme výstavu ovoce a zeleniny na zámku a několikrát jsme byli za kulturou v divadelním sále. Na
naší škole probíhá výuka AJ, taneční kroužek a logopedická náprava řeči. V listopadových deštivých
dnech se děti naučily mnoha písním a veršům o nepříznivém počasí, větru a dešti, což ztvárnily a vyjádřily malbou využitím různých výtvarných technik.
Tyto výtvory zasíláme do různých soutěží. A tentokrát dvě děvčata z naší třídy, Veronika Draplová
a Gréta Zemanová, obdržela za své výkresy čestná
uznání. Tento úspěch jsme oslavili s celou naší třídou. Interiér budovy - vstupní halu, třídy a prostory
k nim přilehlé naší MŠ si pravidelně zdobíme výtvarnými pracemi a tématickými výrobky k ročním
obdobím a různým tradicím.
Letos máme i dobrou spolupráci s rodiči a tak jsme
se mezi všemi aktivitami na okamžik zastavili a přivítali jsme milou návštěvu z řady rodičů a strávili
s ní pár příjemných okamžiků. Navštívil nás tatínek
našeho kamaráda Jakuba Holíka a zhlédli jsme jejich rodinné domácí video z návštěvy naší matičky Prahy. Vyprávěli nám o výletě vlakem, jehož
cílem bylo Království železnic. Kubík velmi pěkně a spontánně s nadšením vyprávěl zážitky. Upo-
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zorňoval děti na detaily na videu, které jej zaujaly
a měl je uloženy v paměti. Kubíkův tatínek vše doplňoval tak, aby výklad byl kompletní. Opravdu povedený rodinný výlet, takže jej všichni, i my, vřele
doporučujeme, i když jsme vše absolvovali pouze
v pohodlí naší třídy.
V období před Vánocemi jsme ukončili pravidelné
docházení na bruslení a hokejovou přípravku. Děti
se nejen seznámily s novým sportovním areálem
a moderním prostředím zimního stadionu, ale odnášely si i mnoho nově prožitých zážitků a sportovních zkušeností. Jiří Kavan, vedoucí hokejového
oddílu, seznámil na schůzce rodiče touto nabídkou
pro děti. Trenér hokeje Miloš Černý a trenérka oddílu krasobruslení Monika Konečná z Olomouce se
postarali o odbornou výuku. Bylo zajímavé sledovat jejich práci s velkými zkušenostmi, jak vést děti
již od útlého věku k oblibě těmto zimním sportům.
Metodicky a hravou formou děti postupovaly od lezení a válení se po ledu (vše zpestřeno pohodlnými,
barevnými pomůckami), trenéři vedli děti krůček
po krůčku od země - tedy ledu až do postavení na
nohy - na brusle a k prvnímu elegantnímu skluzu.
Samozřejmě nechyběly drobné pády a neúspěchy,
které však byly vynahrazeny krásným zážitkem
spojeným s první jízdou. V odpočinkové místnosti pečovala Petra Švichká, podávala teplé tekutiny
a dopřála chvilku odpočinku. A přišly Vánoce - vánoční atmosféra, chystání prostor, příprava dárků,
programu na posezení s rodiči. Šťastné a veselé

Tak jako v letech uplynulých i letos na žáky
naší školy čekal lyžařský výcvik. Tentokrát
to bylo v Orlických horách na Šerlišském
Mlýně nedaleko Deštného. Dohromady
nás odjelo 17 dětí a 2 učitelé. V hotelu, kde
jsme byli ubytováni, bylo útulno a velmi
příjemně. V průběhu výcviku na sjezdovce
jsme si nejen zlepšili lyžařskou úroveň, ale
také jsme se naučili spoustu nových triků
jak omráčit ostatní lyžaře. Po večeři vždy
následovaly přednášky se spoustou dalších
super informací o lyžování, první pomoci
nebo pohybu v horském prostředí. Večerní
čas byl věnován společným hrám a soutěžím. Myslíme si, že jako parta lidí jsme si
sedli parádně. I když jsme sem tam udělali nějakou hloupost či chybku, učitelé se
k nám chovali skvěle. Klidně bychom jeli
znovu.
O. Ivánek, T. Kotlán,
V. Kroulík a E. Millonigová, žáci školy
svátky, a to vše je za námi a je tu nový rok 2015.
Sportovní a kulturní zážitky vystřídaly i další povinnosti a na řadu přišla pomoc lesním zvířátkům
v zimě. I my jsme se postarali o to, aby zvířátka
nehladověla - kaštany, pár kousků mrkví, jablíček
a suchého pečiva jsme zanesli my „velčáci“ i „prostředňáci“ do lesa. Následoval zápis do ZŠ, na nějž
jsme se pečlivě připravovali a pokračujeme v přípravě na vstup do první třídy. Ještě nás čeká plavání - lépe řečeno pro mnohé děti hlavně seznámení
s vodou ve školním bazénu a novým prostředím.
Děti se těší na předplaveckou výuku s mnoha různobarevnými vodními pomůckami. Hlavně překonat strach z vody a my si to užijeme! Pak už jen pár
posledních měsíců náročné přípravy k rozloučení se
se školkou než přijdeme do postu „školáka“. Chystáme se na návštěvu do vyučovací hodiny mezi naše
starší kamarády do první třídy, ať víme, do čeho jdeme. Tak jdeme na to a držte nám pěsti!
Děti a učitelky z MŠ Jiráskova

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba
Pondělí:
9:00-12:00 Mateřské centrum
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
8:30-13:00 Mateřské centrum
16:00-18:30 Tvořivé dílny
Středa:
9:00-12:00 a 13:30-17:30 Mateřské centrum
Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka dětí v ba-

zéně 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 pronajmout k rodinným oslavám
(max. 30 osob). Info na tel. 736 609 318.
DĚTSKÁ BURZA: příjem zboží 14.-17. 4., prodej 20.-22. 4. (fara M. T.)
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
8. 4. Vybíjená dívky - obvodní kolo soutěže družstev II. kategorie, od 14:00 hodin na hřišti ZŠ Palackého
9. 4. Vybíjená chlapci - obvodní kolo soutěže
družstev II. kategorie, od 14:00 hodin na hřišti ZŠ
Palackého
17. 4. Den Země v parku u muzea
Součást kampaně Zdravého města k oslavám Dne
Země na téma VČELKA MÁJA. Od 8:30 do
12:00 hodin zábavná soutěžní stanoviště pro MŠ
a 1.-3. třídy základní a speciální školy v parku
u muzea. Třídy se nahlásí telefonicky v DDM. Proběhnou také souběžné akce v rámci Dnů slovenské kultury. Podrobné propozice budou zaslány na
školy. Zveme i maminky na mateřské a rodičovské
dovolené se svými dětmi.
16.–17. 4. Zpíváme pro radost – pěvecká soutěž
pro ZŠ a SŠ, od 9:00 hod. v koncertním sále ZUŠ.
Bližší informace v propozicích. Akce ve spolupráci
s místní ZUŠ
18.–19. 4. Malý Messierův maraton od 13:00
hod. na hvězdárně BT. Podrobnosti na plakátech
22. 4. Poznávání živočichů pro 5. až 9. třídy ZŠ.
Podrobnosti v propozicích
25. 4. Čarodějnický rej v podzámčí od 15:00
hod. v areálu Penzionu V Podzámčí (Rybní
nám. v M. Třebové). Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost, netradiční soutěže,
jarmark, audience u Čarodějnice, přehlídka masek
čarodějnic a soutěž MISS ČARODĚJNICE. Doprovodný program - jízda na koni, střelba z luku
a laserové vzduchovky, prezentace kroužků DDM
a HBT, ukázka dravců, kovbojské vystoupení
s bičem, tombola, závěrem odsouzení a upálení
čarodějnice. Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné
20 Kč – slosovatelné v tombole, čarodějné masky
a děti do 5 let vstup zdarma. Akce ve spolupráci
s Penzionem V Podzámčí, Zdravým městem a TS
v M. Třebové
27. 4. MC Donalds Cup - obvodní kolo soutěže
družstev I. kategorie, od 8:00 hodin na hřišti TJ
Slovan
28 .4. MC Donalds Cup - obvodní kolo soutěže
družstev II. kategorie, od 8:00 hodin na hřišti TJ
Slovan
29. 4. Poznávání přírodnin pro 3. a 4. třídy ZŠ.
Podrobnosti v propozicích
29. 4. OVOV – okresní kolo

Cena 1.250 Kč. Pro členy kroužků DDM a žáky
ZŠ Kostelní nám. platí cena 1.150 Kč. Letáky ke
stažení na webu DDM. Podrobnosti v DDM –
Zdena Tauerová. Tábor ve spolupráci se ZŠ Kostelní nám. MT
20.–25. 7. Prázdninová kytarová školička NA
KYTARU HRAVĚ pro všechny bývalé i stávající členy kytarového kroužku DDM. Podrobnosti
v DDM, Barbora Švestková
10.–14. 8. Příměstský tábor 3. běh – Cesta Samuraje s celotáborovou hrou pro holky i kluky
od 1. do 5. třídy. Denně 8:00–16:30 hod v DDM.
Cena: 1.250 Kč, členové kroužků 1.150 Kč. Příběh CTH vypráví o samuraji, který utíká ze své
vlasti, aby našel útočiště kdesi na Divokém západě. Rozzuření spolubojovníci jsou mu v patách.
Podrobné informace v DDM, Barbora Švestková
17.–21. 8. Příměstský tábor 4. běh – Expedice
Yetti. Tábor bude probíhat v ZŠ Kostelní nám.
v Mor. Třebové, denně 8:00–15:30 hod., pro děti
1.–4. tříd. Cena 1.250 Kč. Pro členy kroužků
DDM a žáky ZŠ Kostelní nám. platí cena 1.150
Kč. Letáky ke stažení na webu DDM. Podrobnosti v DDM – Zdena Tauerová. Tábor ve spolupráci se ZŠ Kostelní nám. MT
Připravujeme:
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál – pro děti
MŠ a ZŠ na nám. TGM ve spolupráci s AVZO
Technickými sporty a Zdravým městem Mor.
Třebová. Prezence od 8:30–9:00 hodin, start nejmladších v 9:00 hodin. Těší se pořadatelé.
12. 5. Okres Mc Donalds Cup
13. 5. Zlatá Kometa - karaoke pro kluky a holky, pěvecká soutěž pro amatéry ZŠ a SŠ, která
se uskuteční v kinosále Kulturních služeb města
Moravská Třebová. Odborná porota bude hodnotit celkové vystoupení, soutěž nemá omezení
věkových kategorií. Bližší informace na letácích
a webových stránkách DDM a http://moderatormoravskatrebovaddm.webnode.cz
21. 5. Sportovní hry MŠ – pro desetičlenné
týmy MŠ

Velikonoční prázdniny s Majákem
2. 4. Velikonoční zajíc hrátky s papírem, od 10:00
do 12:00 hod.
2. 4. Jarní dekorace – květiny, od 13:00 do 15:00
hod.
3. 4. Velikonoční věneček, od 10:00 do 12:00 hod.
3. 4. Velikonoční vrkoč, od 13:00 do 15:00 hod.
S sebou přezůvky a 30 Kč na materiál, po oba dva
dny. Předškoláci v doprovodu rodičů
Ještě nemáte vybraný tábor na prázdniny? Neváhejte a hlaste se v DDM, zbývají nám poslední
volná místa
LT Chorvatsko pro rodiče a prarodiče s dětmi,
(Živogošče kemp Dole), termín 26. 6.–5. 7., cena
pobytu pro děti 4.700 Kč, pro dospělé 4.900 Kč,
(bez stravy), ubytování ve stanech o dvou ložnicích s velkými postelemi. S jídelníčkem pomůžeme. Bližší informace v DDM u Jany Chadimové,
leták a fotografie z minulých ročníků na webových
stránkách DDM.
13.–17. 7. Příměstský tábor 1. běh – Havajské
prázdniny 2 aneb Ve stínu Stříbrného vodopádu. Tábor bude probíhat v ZŠ ČSA v Mor. Třebové, denně 8:00–15:30 hod., pro děti 1.–4. tříd. Cena
1.250 Kč. Pro členy kroužků DDM a žáky ZŠ ČSA
platí cena 1.150 Kč. Letáky ke stažení na webu
DDM. Podrobnosti v DDM – Zdena Tauerová. Tábor ve spolupráci se ZŠ ČSA MT
13.–19. 7. Letní prázdninový ARMY tábor v Biskupicích. Střelba z laserových zbraní, vzduchovek,
bojovky, topografie, dobrodružství pro kluky i holky. Etapy jsou stavěny tak, aby podporovaly strategické a taktické myšlení a hlavně týmového a kamarádského ducha. Doplňkový program, turistika,
zábavné soutěžení, tvoření, sportování. Cena LT
je 2.000 Kč pro členy kroužků DDM, pro ostatní
2.150 Kč. V ceně je ubytování v Biskupicích, strava, pití a veškerý program včetně
střelby. LT proběhne ve spolupráci
se střeleckými kroužky DDM. Podrobné informace v DDM, Barbo                                          
                                            
                                                            
  
ra Švestková
Hvězdárna Boleslava Tecla, DDM Moravská Třebová, ČAS Sekce pro děti a
mládež, Zdravé město Mor. Třebová a o.s. Hvězdárna Moravská Třebová si
20.–24. 7. Příměstský tábor 2.
dovolují pozvat obdivovatele hvězdné oblohy na
běh – Indiánské léto aneb Za
III. ročník setkání nazvaného
pokladem Aztéků. Tábor bude
probíhat v ZŠ Kostelní nám.
v Mor. Třebové, denně 8:00–
15:30 hod., pro děti 1.–4. tříd.

u hvězdárny Boleslava Tecla
a v prostorách Domu dětí a mládeže
vstup volný, určeno zejména dětem a mládeži, ovšem rádi uvítáme i všechny dospěláky

Program:
- 18. 4. 2015 od 15 hod. ubytování přespolních hostů, soutěže a hry s astronomickou
tématikou (připraví členové Sekce pro děti a mládež ČAS)
- 18. 4. 2015 mezi 18-20 hod. příprava pozorovací techniky
- 18. 4. 2015 mezi 20-21 hod. start pozorování
- 19. 4. 2015

ukončení pozorování individuální

V případě nepříznivého počasí proběhne 18. 4. 2015 odpolední program dle plánu a večer
bude pro zájemce připravena řada populárně naučných přednášek, komentovaná
videoprojekce a noční dobrodružná hra.
Na všechny se těší pořadatelé
Podrobné informace najdete na webové adrese: http://www.hvezdarna-mt.cz

Usnesení zastupitelstva města

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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Na stranách 13 a 14 každého vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předkládaných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit
na www.moravkatrebova.cz v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16. 3. 2015
v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města
Zastupitelstvo města schvaluje:

77/Z/160315
Předložený program jednání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová.
78/Z/160315
Rozpočet města na rok 2015 v následující podobě:
Rozpočtové zdroje:
daňové příjmy
přijaté dotace (investiční i neinvestiční)
ostatní (nedaňové) příjmy
kapitálové příjmy
rozpočtové příjmy CELKEM
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)
Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření
v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH)
Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB
Celkové rozpočtové zdroje
Rozpočtové potřeby:
běžné (provozní) výdaje (vč. rozsáhlejších oprav v MPR)
investiční výdaje
rozpočtové výdaje CELKEM
Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny
úvěrů a půjček
Celkové rozpočtové potřeby
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
79/Z/160315
Tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit:
a) rada města
celkové rozpočtové příjmy města v roce 2015
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)
Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření
v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH)
Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB
celkové rozpočtové zdroje
celkové rozpočtové výdaje města v roce 2015
Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny
úvěrů a půjček
celkové rozpočtové potřeby

částka
118 500,00 tis. Kč
76 444,50 tis. Kč
24 705,50 tis. Kč
1 150,00 tis. Kč
220 800,00 tis. Kč
8 260,00 tis. Kč
2 050,00 tis. Kč
90,00 tis. Kč
231 200,00 tis. Kč
158 060,00 tis. Kč
67 190,00 tis. Kč
225 250,00 tis. Kč
5 950,00 tis. Kč
231 200,00 tis. Kč

220 800,00 tis. Kč
8 260,00 tis. Kč
2 050,00 tis. Kč
90,00 tis. Kč
231 200,00 tis. Kč
225 250,00 tis. Kč
5 950,00 tis. Kč
231 200,00 tis. Kč

b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na činnost organizace
Sociální služby města Mor. Třebová
Kulturní služby města Mor. Třebová
Zakladní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy
Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy
Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 okres Svitavy
I. Mateřská škola Piaristická 137, Mor. Třebová, okres Svitavy
II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Mor. Třebová, okres Svitvy
Základní umělecká škola Mor. Třebová
Dům dětí a mládeže Mor. Třebová
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Třebové
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
80/Z/160315
Poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě
individuálních žádostí následujícím subjektům:
1. TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 43508511
– neinvestiční dotace na provoz tělovýchovné
jednoty v roce 2015 ve výši 7.519.000 Kč.
2. Oblastní charita Moravská Třebová, IČ:
65189418 – neinvestiční dotace na úhradu
části provozních nákladů na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb
v roce 2015 ve výši 300.000 Kč.
3. Obec Staré Město, IČ: 00277380 – neinvestiční dotace na úhradu části provozních nákladů JPO II v roce 2015 ve výši 600.000 Kč.

2 800,00 tis. Kč
8 160,00 tis. Kč
2 090,00 tis. Kč
4 575,00 tis. Kč
1 575,00 tis. Kč
1 420,00 tis. Kč
1 305,00 tis. Kč
1 140,00 tis. Kč
880,00 tis. Kč
2 840,00 tis. Kč

4. Obec Staré Město, IČ: 00277380 – investiční
dotace na úhradu části nákladů rekonstrukce
autocisterny (vozidla určeného k zabezpečení
plošného pokrytí území Moravskotřebovska
při hasičských akcích) ve výši 300.000 Kč
5. Ester Dvořáková Tesolin, IČ: 73583103 –
neinvestiční dotace na úhradu části nákladů
na provoz turistického informačního centra
v roce 2015 ve výši 600.000 Kč.
6. Nemocnice následné péče Moravská Třebová,
IČ: 00193895 – neinvestiční dotace na dovybavení rehabilitace (rotoped, lehátka a polohovatelný Vojtův stůl) ve výši 80.000 Kč.
7. Nemocnice následné péče Moravská Třebová,

IČ: 00193895 – investiční dotace k úhradě
doplatku nákladů na digitalizaci rentgenového pracoviště, na pořízení závěsného cvičebního systému pro rehabilitaci, defibrilátoru se
zapisovačem a zabezpečení pokojů budovy
léčebny dlouhodobě nemocných požárními
doplňky ve výši 590.000 Kč.
8. Občanské sdružení Bonanza, IČ: 26673703
– neinvestiční dotace na úhradu části provozních nákladů na zajištění poskytovaných
registrovaných sociálních služeb v roce 2015
ve výši 150.000 Kč.
9. Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská
310, IČ: 62033131 – neinvestiční dotace na
úhradu 50% podílu nákladů na ubytování dojíždějících studentů ubytovaných v domovech
mládeže v Moravské Třebové ve školním
roce 2015/2016.
10. Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČ: 13584456 – neinvestiční dotace na
pořádání hudebního festivalu Hřebečský
slunovrat.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
81/Z/160315
Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
investičních a neinvestičních dotací s následujícími subjekty:
1. TJ Slovan Moravská Třebová, IČ: 43508511
2. Oblastní charita Moravská Třebová, IČ:
65189418
3. Obec Staré Město, IČ: 00277380
4. Ester Dvořáková Tesolin, IČ: 73583103
5. Nemocnice následné péče Moravská Třebová,
IČ: 00193895
6. Občanské sdružení Bonanza, IČ: 26673703
7. Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská
310, IČ: 62033131
8. Středisko kulturních služeb města Svitavy,
IČ: 13584456
v souladu s předloženými návrhy.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
82/Z/160315
Uzavření Smlouvy č. 14165423 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí, s organizací Státní fond životního
prostředí České republiky se sídlem: Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na
akci „Realizace úspor energie – ZŠ Palackého,
Moravská Třebová“ v souladu s předloženým
návrhem.
Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM
83/Z/160315
Uzavření Smlouvy o partnerství mezi Městem
Moravská Třebová a společností MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. v souladu s
předloženým návrhem.
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
84/Z/160315
V návaznosti na členství města Moravské Třebové v Místní akční skupině Moravskotřebovsko
a Jevíčsko (MAS MTJ) text: „Město Moravská
Třebová v územní působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko schválilo zařazení svého
území do území působnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko na období 2014 – 2020“.
Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
85/Z/160315
2 dražební vyhlášky dobrovolné dražby konané
dne 25.04.2015 dle předloženého návrhu v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných
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dražbách, ve znění pozdějších předpisů na
prodej nemovitostí:
1. Pozemek parc. č. 2628/18 o výměře 935 m2,
druh pozemku orná půda, který vznikl dle
GP č. 2713-66/2015, vyhotoveného Geodézií
Svitavy, potvrzeného KÚ pro Pardubický kraj
dne 12.02.2015 z původního pozemku parc.
č. 2628/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Nová.
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 467.500 Kč
2. Pozemek parc. č. 2628/19 o výměře 112 m2,
druh pozemku orná půda a pozemek parc.č.
2629/5 o výměře 824 m2, druh pozemku
ostatní plocha, které tvoří jeden stavební pozemek, které vznikly dle GP č. 2713-66/2015,
vyhotoveného Geodézií Svitavy, potvrzeného
KÚ pro Pardubický kraj dne 12.02.2015
z původních pozemků parc. č. 2628/1 a 2629
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Nová.
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 468.000 Kč
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
86/Z/160315
9 dražebních vyhlášek opakovaných dobrovolných dražeb konaných dne 25.04.2015 dle
předloženého návrhu v souladu se zákonem č.
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů na prodej nemovitostí:
1. Pozemek parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2,
druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 372.900 Kč
2. Pozemek parc. č. 3501/2 o výměře 1.123 m2,
druh pozemku orná půda, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice.
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 336.900 Kč
3. pozemek parc. č. 2632/2 o výměře 397 m2,
druh pozemku ostatní plocha a pozemek parc.
č. 2631/3 o výměře 297 m2, druh pozemku
trvalý travní porost vše v obci a katastrálním
území Moravská Třebová, ul. J.K.Tyla, které
tvoří jeden stavební pozemek
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 347.000 Kč
4. Pozemek parc. č. 2055/95 o výměře 1.565 m2,
kultura orná půda v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, ul. Strážnického
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 604.000 Kč
5. Pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1.773 m2,
kultura orná půda v obci a katastrálním území
Moravská Třebová, ul. Strážnického
Výchozí cena pozemku pro dražbu: 710.000 Kč
6. Stavební pozemek parc. č. 194/3 o výměře
164 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je bytový dům č. p. 220, část
Město, ul. Zámecká č. o. 1a
Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 300.000 Kč
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7. Bytová jednotka č. 148/4 nacházející se
v budově č. p. 148, č. o. 22 na ul. Olomoucké
v Moravské Třebové, na stavebním pozemku
parc. č. 848, včetně podílu id. 2734/10000 na
společných částech budovy a na předmětném
stavebním pozemku, dále podíl ve výši 1/7
stavebního pozemku 849 jehož součástí je
stavba zděné kůlny bez č. popisného v obci
a k.ú. Moravská Třebová, část obce Předměstí
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu:
150.000 Kč
8. Bytová jednotka č. 169/4 v budově č. p. 169, č.
o. 8 na ul. Cihlářově v Moravské Třebové, na
stavebním pozemku parc.č. 102/1, včetně podílu id. 1386/10000 na společných částech budovy a na předmětném stavebním pozemku v obci
a k.ú. Moravská Třebová, část obce Město
Výchozí cena bytové jednotky pro dražbu:
390.000 Kč
9. stavební pozemek parc. č. 234/3 o výměře
191 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bytového domu č. p.
219 část Město, ul. Krátká č. o. 6
Výchozí cena nemovitosti pro dražbu: 650.000 Kč
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
87/Z/160315
Výkup pozemku st. 169, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bydlení č. p. 90, včetně tří hospodářských částí
a přístřešku, pozemek parc. č. 575/2 o výměře
106 m2 druh pozemku zahrada, pozemek parc.
č. 579 o výměře 762 m2, druh pozemku zahrada
a pozemek parc. č. 580/1 o výměře 201 m2,
druh pozemku trvalý travní porost vše v obci
Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské
Třebové za cenu ve výši 10.000 Kč od Mgr.
Ludmily Mazlové, soudní komisařky, notářky ve
Svitavách, která je pověřena Okresním soudem
ve Svitavách k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
88/Z/160315
Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na
převod pozemku p. č. 1745/58 druh pozemku
ostatní plocha, o výměře 2 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová z vlastnictví ČR
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Moravská Třebová.
Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
89/Z/160315
Uzavření smlouvy o veřejných službách
s ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí
nad Orlicí, Třebovská 330, PSČ 562 00, IČO:
60108851 za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického a Jihomoravského
kraje prostřednictvím linky č. 720307 na trase

Usnesení zastupitelstva města
Žamberk – Brno a zpět přes Moravskou Třebovou (úsek Moravská Třebová – Brno), v souladu
s předloženým návrhem s provedenou změnou.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města neschvaluje:

90/Z/160315
Žádosti následujících poskytovatelů sociálních
služeb o finanční příspěvek na pobytové služby
občanů města Moravská Třebová v roce 2015:
-- Domov na rozcestí Svitavy (2 klienti)
-- Domov u studánky, Anenská Studánka (1 klient)
-- Domov na zámku Bystré (3 klienti)
z důvodu velkého objemu dotací poskytovaných
provozovatelům sociálních služeb na území
města z rozpočtu města.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

91/Z/160315
Předložený zápis z jednání kontrolního výboru
zastupitelstva ze dne 04.03.2015 včetně příloh
č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
92/Z/160315
Předložený zápis z jednání finančního výboru
zastupitelstva města ze dne 02.03.2015.
93/Z/160315
Předložený zápis z jednání výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne
6.3.2015.
94/Z/160315
Předloženou zprávu o zahraniční pracovní cestě
JUDr. Miloše Izáka, Ing. Miroslava Netolického,
Bc. Nikoly Jakoubkové a Bc. Petry Jiroušové
do Bratislavy na veletrh cestovního ruchu ITF
Slovakiatour ve dnech 30. - 31.1.2015.
95/Z/160315
Předloženou Zprávu o činnosti Městské policie
Moravská Třebová za období leden až prosinec
2014.
96/Z/160315
Předložené vyhodnocení bezpečnostní situace
v obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2014.

Zastupitelstvo města ukládá:

97/Z/160315
Radě města zabývat se předloženými doporučeními finančního výboru zastupitelstva města,
uvedenými v zápisu ze dne 02.03.2015.
Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
T: 22.06.2015
98/Z/160315
Tajemníkovi městského úřadu zpracovat aktualizaci vnitřního předpisu městského úřadu
č. 3/2004, Kontrolní řád výborů zastupitelstva
města Moravská Třebová.
Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ
T: 22.06.2015

Zastupitelstvo města ruší:

99/Z/160315
Své usnesení č. 60/Z/090215, kterým schválilo
uzavření smlouvy o veřejných službách s ČSAD
Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí,
Třebovská 330, PSČ 562 00, IČO: 60108851 za
účelem zajištění dopravní obslužnosti na území
Pardubického a Jihomoravského kraje prostřednictvím linky č. 720307 na trase Žamberk
– Brno a zpět přes Moravskou Třebovou (úsek
Moravská Třebová – Brno), v souladu s předloženým návrhem.
Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
V Moravské Třebové 16. 3. 2015
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek
JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta

Sport
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Fotbalová forma vyladěna
Jarní část fotbalového krajského přeboru zahájila předposlední březnový víkend. Na ostrý začátek
se snažily moravskotřebovské týmy vyladit formu
v přípravných zápasech na umělé trávě. Připomeňme si letmo dosažené výsledky: SKP Slovan - Litovel 3:3, - Grossmugl (Rakousko) 6:1, - Štíty 2:2,
- Mohelnice 1:3. Dorost v rámci přípravy sehrál
6 utkání, převážně se soupeři z vyšších tříd (Litomyšl, Zábřeh, Letohrad, Olomouc, Čechovice, Mohelnice), polovinu z nich vítězně, při celkovém skóre 26:18. Jak to pomohlo úspěšným bojům o body
(22. 3.) jsme dověděli v polovině března. Nálada ovšem předznamenávala optimismus k příštím vítězstvím. Nicméně se to podařilo pouze dorostencům.
Kádr A týmu mužů: Vykydal, Haklík, Novotný,
Vančura, Dokoupil, Marek, Rázl, Trefil Zapletal,

Okleštěk, Staněk, R. Šatník, Sedláček, Polák, Kalus, Štěpánek, Masopust, případně budou využiti
nadějní dorostenci. K zápasu s Poličkou nastoupilo
„áčko“ v nekompletní sestavě a po mdlém výkonu
a těsné prohře 0:1 body ztratilo. V tabulce mu patří
průběžné 10. místo.
Kádr dorostu zůstal oproti podzimu víceméně
nezměněn. Tvoří jej 18 talentovaných fotbalistů:
Schreiber (brankář), Smékal, Frisch, Mikšánek,
Škranc, Dvořák, Vlk, Macek, Ševčík, Sommer,
Bubák, Dokoupil, Štaffa, Ptáčník, Nováček,
Sedlák, Bouček a nově Oravec (hostování ze
Svitav). Z týmu odešel Koucký. V úvodním jarním mistrovském utkání zvítězili domácí nad TJ
Svitavy B 3:0 (1:0) a potvrdili trvající prvenství
v tabulce soutěže KP.
(mt)

Fotbalové prázdniny se blíží
Také v letošním kalendářním roce nabízí Fotbalová školka při DDM možnost pro předškolní děti
aktivní využití volného času. Děti se tu seznamují se základy kopané, ale poznávají i jiné sporty,
učí se novým pohybovým dovednostem, rozvíjí
svoji obratnost, a to vše formou zábavných her,
honiček, soutěží. Tréninky probíhají každé úterý

od 17:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého.
Dalším projektem Fotbalové školky jsou Fotbalové
prázdniny. V letošním roce proběhne již patnáctý
ročník. Termín jejich konání je naplánován na 6.–10.
7. podrobnější informace a přihlášku je možné získat
na webových stránkách www.fotskolka.webnode.cz
Trenéři Fotbalové školky v Moravské Třebové

Hokejisté získali pohár Vladimíra Martince.
Junioři jsou krajskými šampióny

Ve finálové sérii s okresním rivalem HC Litomyšl
jim stačily pouhé dva zápasy k celkovému úspěchu - doma vítězství 5:4, na hřišti soupeře pak 4:3.
Všechny souboje měly dostatečný náboj, byť se
hrálo de facto jen o 5. místo KLM. Oba týmy ze
sebe vydaly maximum. Pro Třebováky se vítězství
v posledním utkání nerodilo lehce, nicméně hráči
dokázali zabojovat tak, jak by se slušelo v průběhu
sezóny častěji. Branky stříleli: Rosendorf, Řehulka, Pokorný a Faltus. Pohár předala hráčům bezprostředně po zápase samotná hokejová legenda
Vladimír Martinec. Zisk poháru byl hojivou náplastí za neúspěšný postup do semifinále, nicméně korunoval sezónu, kterou celkově lze označit za
úspěšnou. Slovan jako dlouhodobě třetí tým KLM
(za posledních 10 let po Světlé a Chocni) vstupoval
do soutěže s vyššími ambicemi. Na jedinou výjimku byli slovanisté na svém ledě po celou sezónu
neporazitelní, zejména debakl pozdějšího šampióna Světlé (9:1) či Chocně (7:3) „přepsal hokejovou historii“. Konečné třetí místo po základní části
znamenalo účast ve čtvrtfinále, které se nepovedlo
dle předpokladů. Po vyřazení týmem Česká Třebová (2:3p, 4:1, 2:4, 5:6) se více dařilo v semifinále
proti Chotěboři (9:5, 4:5, 5:2). Po finálové bitvě
s Litomyšlí tak získali zaslouženě ledovou korunu
svitavského okresu.
Pozitivní hodnocení sezóny 2014/2015 potvrdili
svými výkony také junioři v KLJ. Po základní části
figurovali na 1. místě (20-13-1-1-5 94:45 42 bodů),
v semifinále dvakrát přesvědčivě zdolali Poličku
(7:3, 10:5), stejně tak famózního výsledku dosáhli
ve finále proti Lanškrounu (6:2, 3:2). HC Slovan
Moravská Třebová se v této věkové kategorii stal
přeborníkem Pardubického kraje.
Dorostenečtí reprezentanti města v play off části
KLD hráli jen o umístění na 7.-8. místě. Po dvojnásobném vítězství nad soupeřem z Hlinska (9:2
a 8:4) nakonec „vyválčili“ to lepší umístění.
Relativním úspěchem skončily i dlouhodobé soutěže žáků. V součtové tabulce (MŽ+SŽ) po základní části jim postup do prolínací části (s týmy kraje
Vysočina) unikl o pouhý bod, když skončili pátí.
V další fázi hokejové mládeže nechybělo dostatek

úsilí, bojovnosti ani štěstí, takže prvenství je zařadilo na celkové 5. místo (MŽ); resp. 8. místo krajské lize (SŽ).
Na hokejisty nyní čeká dvouměsíční klid a prostřednictvím letní „suché“ aktivity příprava na
další sezónu.			
(mt)

Motokáry před
sezónou

Zimní halová příprava končí, jezdci připravili závodní stroje na hlavní sezónu. Z třebovských jezdců
v zimě nejvíce trénoval a také jako jediný i závodil Zdeněk Ošťádal. Absolvoval celkem 10 závodů, z toho 9 v Bratislavě a 1 v Litomyšli – Velkou
cenu Litomyšle. Tento závod se jel ve čtyřčlenných
týmech s účastí osobností motoristického sportu.
Zdeňkův tým, skládající se z jezdců svitavského
okresu, byl losem doplněn o Romana Častorala –
mistra ČR v rallycrossu. Týmu se podařilo v silné
konkurenci zvítězit. Zbývajících 9 závodů se jelo
v Bratislavě, a to 2 seriály – 6dílný International
indoor kart cup (IIKC) a 3dílný Moravský pohár
– Winter cup (MP). V seriálu IIKC pro tříčlenné
týmy startoval Zdeněk s ostřílenými jezdci v týmu
vicemistra ČR Zdeňka Grómana. Tým v celkovém
hodnocení obsadil nakonec 5. místo z 18 startujících
družstev převážně z Rakouska, Slovenska a Maďarska. Nejlepšího výsledku Zdeněk dosáhl v MP,
kde všechny tři závody vyhrál a zaslouženě zvítězil
i celkově, přitom jako teprve 15letý startoval v nejprestižnější kategorii Junior 16-25 let.
Autoklub Moravská Třebová bude v roce 2015 pořadatelem seriálu Pohár Autoklubu ČR, kterého se
zúčastní také dva třebovští jezdci – zkušený Libor
Blaha v kategorii KZ2 a Ondra Šíp v kategorii Rotax Junior Max. Zdeněk Ošťádal bude opět startovat
na všech 5 závodech MČR v kategorii Rotax Senior Max. Rád by si vyzkoušel i pětidílný seriál Zóna
střední Evropy. Pro Zdeňka bude tato sezóna obrovskou výzvou, protože letos poprvé první 2 místa na
MČR zajistí účast na světovém finále rakouského
výrobce motorů firmy Rotax.		
(mt)
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Program činnosti Klubu
českých turistů

6. 4. Velikonoční akce Cyklovýlet Herbortice –
podél Hraničního potoka a M. Sázavy v délce
cca 65 km. Sraz zájemců v 9 hod. u klubovny KČT.
Zajišťuje P. Harašta
Pěší výlet Okolo Sečské přehrady po trase zřícenina Vidlštejn – zřícenina hradu Oheb – Ústupky –
Na Pilce – Leškova Hůrka – Seč. Délka plánované
trasy cca 16 km. Doprava do Seče osobními auty.
Sraz přihlášených v 8 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje J. Schneeweiss
8. 4. Schůze odboru v klubovně odboru KČT od
18 hod. Příprava Vandru skrz M. Hanó, upřesnění
programu na měsíc květen 2015, včetně zabezpečení organizačních záležitostí květnových akcí.
11. 4. 48. ročník DP VANDR SKRZ MALÓ
HANÓ – trasy: pěší 13, 22, 32 a 42 km a trasa
vycházky v délce 6 km pro rodiče s dětmi do 7
roků, tzv. Dětský vandr; cyklo cca 50 km s terénními úseky. Prezence účastníků od 7 do 9 hod. ve
vstupní hale radnice (nám. TGM); cíl jednotlivých
tras i cyklojízdy na nádvoří zámku M. Třebové do
17 hod. Podrobnější informace na plakátech
12. 4. Pěší vycházka spojená s úklidem nejfrekventovanější trasy Vandru. Sraz účastníků
ve 13 hod. u prodejny Lidl. Zajišťuje J. Kuncová
18. 4. Pěší výlet Na zříceninu hradu Štarkov po
trase Jimramov – Prosíčka – Javorek – zřícenina
hradu Štarkov – Nový Jimramov – Jimramov. Délka trasy cca 12 km. Doprava osobními auty. Sraz
přihlášených v 8 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje J. Schneeweiss
25.-26. 4. Dvoudenní poznávání Adršpašsko-teplických skal a Sovích hor (PL). Doprava osobními auty. Odjezd přihlášených v 6:30 hod. z autobusového nádraží. Další organizační informace
budou projednány na schůzce 8. dubna. Zajišťuje
J. Schneeweiss
Připravujeme
1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka – 37. ročník. Setkání účastníků v době od 12 do
15 hod. v Javoříčku, kde obdrží Pamětní list. Odjezd zájemců o společnou jízdu v 9 od klubovny
KČT (Piaristická 8). Ostatní si volí čas a trasu podle vlastního uvážení. Zajišťuje L. Weinlich
V měsíci dubnu budou v případě příznivého počasí každou středu a neděli uskutečňovány vyjížďky (vycházky) do okolí. Pravidelný sraz zájemců
v 13 hod. u autobusového nádraží. Dílčí upřesnění
na měsíční schůzce nebo internetových stránkách
odboru: www.kctmt.webnode.cz
KČT MT

Sport v dubnu

Fotbal
4. 4.
16:30 Dorost - Choceň
5. 4.
16:30 A muži - Choceň
11. 4.
9:00 Žáci st., ml. - Jablonné n/O.
18. 4.
9:00 turnaj přípravek na hřišti SKP
Slovan
19. 4.
17:00 A muži - Lanškroun
25. 4.
9:00 Žáci st., ml. - Česká Třebová
26. 4.
9:00 turnaj přípravek na hřišti SKP
Slovan
29. 4.
9:00 Žáci st., ml. - Dolní Újezd
Cyklistika
18. 4. Prolog (silniční časovka jednotlivců, 9 km)
– 1. závod seriálu Cykloman 2015. Start: 13:00 –
Křenov, trasa do M. Třebové; cíl: ul. Dvorní (pod
sjezdovkou)
10. 4. 17:00 Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města za rok 2014. Sál ZUŠ na zámku (mt)
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Cyklisté začínají soupeření o titul cyklomana
Popatnácté vyjíždějí cyklisté
na 60 minut + 1 kolo. Následovat
k závodům seriálu Cykloman.
budou až do poloviny října BACH
Zimní přípravu mají za sebou,
(orientační závod dvojic), MIRVA
teď již půjde o to, kdo s koho.
Tour (silniční závod jednotlivců),
Na organizaci jednotlivých záPaperman (triatlon), Powerman
vodů se budou podílet osvěd(duatlon), Babí léto, silniční časovčené dvojice členů CK Slovan,
ka jednotlivců a závod do vrchu.
CK Čerti Kunčina, opět se zapojí
Podrobnější informace o dalších
CK Mirva Svitavy (silniční zázávodech seriálu budeme přinášet
vod Mirva Cup, dříve ORI Cup).
průběžně, celý harmonogram (včetSeriál začíná 18. dubna silničním
ně dětského Cyklománku, 9. ročprologem z Křenova do M. Třeník) najdete rovněž na www.cyklobové (9,2 km), organizuje jej V.
man.cz. K pozvánce na dlouhodobý
Němčík. Na květen jsou plánoseriál se připojuje i loňský vítěz
vány hned dva závody, a to SuMichal Rotter, mj. nominovaný ve
perbike (terénní časovka jednotsportovních anketách Sportovec relivců, závod na 10 km), Městské Loňský vítěz Cyklomana gionu a Sportovec města: „Nechci,
crosscountry MCC – 6 km okruh Michal Rotter Foto: archív aby to znělo neskromně a velikáš(mt)
v Moravské Třebové se všemi druhy povrchů
sky, ale kdo z vás mě letos porazí?“

Travní lyžaři úspěšní i na sněhu

Již před rokem začali lyžaři z Moravské Třebové psát
novou kapitolu své aktivity - legálně rozšířili své aktivity z trávy i na sníh. Už tehdy dosáhli řady úspěchů, které znovu potvrdili letos na lyžařském Poháru Orlických hor 2015. V jeho rámci se uskutečnily
dva závody - v Českých Petrovicích a v Čenkovicích,
přičemž na ten první s atributem „přebor Pardubického kraje“ se sešla mimořádně silná konkurence
(200 závodníků z Čech, Moravy a Polska). Na startu
obřího slalomu byla z moravskotřebovských lyžařů
dvanáctka závodníků: Natálie Kasalová, Klára Svozilová, Filip Trnka, Jakub Dostál, Tomáš Jarůšek,
Terezie Steffanová, Jana Haasová, Vendula Peškarová, Šárka Abrahamová, Vojtěch Krejčí, Jan Kašický a Václav Mačát. Svízelné podmínky (teplota na
nulou, mlha) dovolily pouze jednokolový závod ve
všech žákovských kategoriích, mezi desítku nejlep-

ších se ve svých věkových kategoriích umístili: Šárka
Abrahamová (9.), Terezie Steffanová (10.) a Václavu
Mačátovi připadlo 9. místo. Ostatním patřilo umístění
odpovídající jejich zkušenostem. Závod v Čenkovicích nabídl večerní podívanou při umělém osvětlení. V dívčích kategoriích se nejlépe v obřím slalomu
umístila Natálie Kasalová (13. místo), v chlapeckých
byl Václav Mačát desátý před Adamem Weinlichem,
který se posléze ještě zúčastnil finálového závodu v Říčkách a skvělou jedenáctou příčku potvrdil.
Ostatní lyžaři přes horší pozici (i v důsledku menšího počtu závodních startů) v celkovém pořadí Poháru
Orlických hor předvedli výkony na hranicích svých
zkušeností a rozhodně mezi 360 jmény nezklamali.
(Kasalová 35, Svozilová 35, Dostál 38, Abrahamová
27, Stefanová 28, Krejčí 27, Kašický 30, Mačát 18).
Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

Další úspěch mažoretek Espiral
V únoru zahájila mažoretková a twirlingová skupina Espiral nový soutěžní rok účastí na Litovelském
pohárku 2015. Děvčata se zapojila v kategoriích miniformace kadet a senior a ve velké formaci kadetek.
Účast byla korunována nakonec úspěchem, když obě
miniformace skončily na medailových pozicích, resp.
na 3. a 2. místě. Z další soutěže ve Ždánici děvčata
přivezla dokonce tři medaile - v kategorii sólo baton
kadet brala stříbro Ivana Greplová, stejně jako poslé-

Sport
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ze v duu se Zuzanou Dvořáčkovou. Poslední úspěch
patřil duu Ilona Kužílková a Monika Vlková v kategorii senior s bronzovou medailí. Ani ostatní naše
děvčata a skupiny se v obrovské konkurenci i přes
velkou nemocnost neztratily. Novinkou naší aktivity je otevření twirlingové školičky (pro zájemce od
5 let). Bližší informace o tento rychle se rozvíjející
sport získáte na telefonu 725 562 015 nebo na našich
facebookových stránkách.
Jitka a Andrea Štolovy

Cyklista König
v přípravě na sezónu

Naše město má mezi světovou elitou dvojnásobné zastoupení – Romana Kreuzigera (Tinkoff-Saxo), který stále čeká na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže o osudu svého
závodění, které je dosud nejisté. Rád by pomohl Albertu Contadorovi k vysněnému vítězství
na Giru a Tour. Druhou star je Leopold König.
Připomeňme si jeho dosavadní přípravu. Leopold nabírá kilometry a výkonnost pro sezónu, která bude přelomová. Má za sebou kromě
kempů pět ostrých startů. Na Tropheo Andratx
Mirador na Mallorce, ve svém závodním debutu za Sky, skončil na 5. místě. Při následujícím startu opět na Mallorce (Tropheo Serra de
Tramuntanta) byl o dvě místa v pořadí lepší.
První závažnější etapový závod absolvoval na
Arabském poloostrově, kde byl čtyřiadvacátý.
Prozradil, že jej „zlikvidovalo především vedro
v této destinaci (až 50 stupňů), dokonce rozhodující pátá etapa byla zrušena kvůli vedru
a písečné bouři“. Následoval 7dílný etapák Tirreno-Adriatico Závod dvou moří (11.–17. 3.),
dále prestižní klasika Paříž - Nice v dubnu
(21.–24. 4.), třídenní Giro del Trentino, už
jako finální příprava na první GT Giro d´Italia
(9.–31. 5., 21 etap, 3481 km).
(mt)

Městská anketa
Sportovec roku 2014

Do ankety prostřednictvím oddílů TJ Slovan
a dalších sportovních subjektů ve městě bylo
nominováno 19 jednotlivců: cyklistika (3),
atletika (3), fotbal (3), lední hokej (2), střelectví (3), lyžování (2), stolní tenis (1), motokáry (1), tenis (1) a 3 kolektivy: futsalisté
Šakalí hněv, tenisoví žáci a skupina Twirlgirls. Rozhodování bylo na odborné komisi.
Jejích sedm členů se poměrně bezproblémově shodlo na těch nejlepších v jednotlivých
kategoriích. Bližší charakteristiku nominantů jste nalezli v březnovém čísle MTZ.
Slavnostní vyhlášení sportovních hvězd
města se uskuteční v pátek 10. dubna
(mt)
od 17 hodin v sále ZUŠ na zámku.

Družstvo juniorů HC Slovan Moravská Třebová se stalo šampionem Pardubického kraje. Na foto hrdí držitelé pohárů		

Foto: archív
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