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Pocitová mapa pomalu naznačuje, kde chcete být, kde méně
ní kamerového systému a pultu centralizova-
né ochrany je v záměru i v r. 2016, závisí to 
na budoucím rozpočtu. O oprávněnosti vyna-

kládání prostředků na posilování kamerového 
systému svědčí mimo jiné i úspěšnost při zjiš-
ťování a odhalování různých deliktů, kdy se zá-
znam z kamer často stává jediným důkazem jak 
v trestních, tak i v přestupkových věcech,“ říká 
starosta města Miloš Izák.
Bezpečnost je posílena stálým dozorem nad mo-
nitory kamerového centra, dalším výdobytkem 
nedávné doby. Pocit Moravskotřebovských, že 

Zajímavou aktivitou pro zmapování názorů mo-
ravskotřebovské veřejnosti souvisejících s jed-
notlivými částmi města a náladami, které ve vás 
vyvolávají, se stala pocitová mapa 
představená v polovině ledna na 
veřejném fóru v muzeu.
Dílčí výsledky naznačují, že re-
spondenti elektronické ankety, 
jichž bylo k datu uzávěrky břez-
nového zpravodaje cca 120, ve 
shodě kritizují dopravní situaci ve 
většině lokalit v intravilánu města 
(k této problematice bylo umístě-
no 318 bodů/špendlíků). Tři stov-
ky špendlíků byly do poloviny 
února „uděleny“ tématu Zanedba-
né prostředí, zeleň a architektura.
Pomyslný žebříček hlasů vedla 
s 387 body pocitová oblast zařa-
zená do pojmenování Neklid a ne-
bezpečí – zde se necítím bezpečně. 
Kromě elektronického hlasování 
se do vyplnění pocitové mapy za-
pojili ve většině i účastníci uve-
deného veřejného fóra, jichž letos 
bylo sto pět. 
Ulice stále hlídáme
Bezpečí a pořádek ve městě 
jsou stálým tématem besed a setkání veřejnos-
ti s vedením města. Diskutovanou otázkou se 
tato oblast stává i v těchto dnech v souvislosti 
s jmenováním nového velitele městské policie, 
jehož představy o fungování sboru městských 
strážníků si můžete přečíst na straně 4 tohoto 
vydání. V minulých letech byl – také díky – 
předcházejícímu veliteli Karlu Bláhovi posílen 
kamerový dohlížecí systém: „Další zkvalitně-

tato sféra jejich života ve městě má stálé rezer-
vy, komentuje také místostarosta Václav Mačát: 
„Podle mého názoru se pro bezpečnost a pořá-

dek ve městě udělalo v posledních 
letech hodně a realizace dalších 
opatření bude následovat. Na dru-
hé straně však roste počet různých 
vandalů, zlodějů, nepřizpůsobivých 
občanů, což je ale spíše odrazem 
nedostatečné prevence a zejména 
výchovy v rodinách.“

Knížecí louka - zóna klidu
Záměr budování klidové, odpočin-
kové, přírodní lokality se evidentně 
zdařil v oblasti Knížecí louky. Hla-
sující v anketě na ni nezapomněli 
a označili ji hromadně coby místo, 
kudy rádi chodí, kde se rádi pohy-
bují - díky atributům tohoto areálu: 
klidu a zeleni. Veřejné fórum na-
konec vyjádřilo potřebu veřejnosti 
doplňovat mobiliář a zkvalitňovat 
tak možnosti relaxačního vyžití 
v této znovuobjevené části města. 
Podle místostarosty Mačáta se mo-
hou lidé, kteří si Knížecí louku vy-
chutnávají, těšit na další rozvoj to-

hoto území: „V plánu je vybudování zázemí pro 
návštěvníky ve formě občerstveni a sociálního 
zařízení a dětského hřiště, dále by měla být vy-
budována venkovní posilovna pro seniory jako 
součást fitness stezek. Co z toho se podaří re-
alizovat letos a co v příštím roce, bude záležet 
na možnostech rozpočtu města, na jehož návrhu 
pracujeme.“
O bezpečí a hlavně pořádek v těchto místech, 
kde se bohužel ve večerních hodinách oproti ci-
vilizovaně se chovajícím denním návštěvníkům 
scházejí jedinci opačného chování - jejichž čin-
nost se opakovaně podepisuje na stavu tamního 
mobiliáře – budou ve větší intenzitě starat měst-
ští strážníci. 

S krášlením začneme na nádraží
„Naší snahou je dosáhnout v příštích letech 
změny v názoru obyvatel především právě na 
lokality označované opakovaně za nebezpečné, 
nehezké, nelákající k delšímu pobytu. Chceme 
prozatím, jak již bylo publikováno, začít na pe-
riferii. Mám na mysli plánovanou výstavbu do-
pravního terminálu v oblasti vlakového nádra-
ží, kde je dle obyvatel našeho města právě jedna 
ze zón, které nutně vyžadují úpravu jak z hledis-
ka dopravně obslužného, bezpečnostního, tak 
estetického,“ uzavírá komentář k průběžným 
výsledkům hlasování o pocitech lidí žijících 
v hranicích Moravské Třebové místostarosta 
Václav Mačát.                      Dagmar Zouharová

Apelujeme na respondenty, aby k vyplňování interaktivní pocitové mapy při-
stupovali zodpovědně, aby tak umožnili vedení města následnou práci se se-
riózními výsledky průzkumu. Děkujeme za váš zájem o účast v anketě 
Zdroj: http://pocitovamapa.nszm.cz/moravska-trebova-2016/omoc%C3%AD

V pondělí 25. 1. 2016 soutěžili žáci z 8. C ZŠ Palackého Matěj Marek, Monika Cápalová, Voj-
ta Wotret, Gábina Pálková a Nicole Vacková před televizními kamerami ČT ve vědomost-
ní a dovednostní soutěži U6. Úžasný svět techniky o vstup do „Ligy výjimečných mozků“... 
A POVEDLO SE! Zvítězili a na závěr za jejich bojovnost a velikou snahu odemkli truhlu 
s tablety. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy i města!     Foto: archív
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 2016 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 288 
občanů ČR. Dle Odboru azylové a migrační 
politiky MV ČR je v Moravské Třebové hlá-
šeno 115 cizinců s povolením k trvalému po-
bytu na území České republiky. Celkem je 
tedy v Moravské Třebové evidováno k 31. 1. 
2016 na trvalém pobytu 10 403 občanů.  (zr)

A jsou opět tady – jejich vynalézavost nezná mezí – šmejdi
Další chyták na lidi. Pozor na dárek po telefonu.   
Praktiky šmejdů používá i švýcarská firma - Wes-
terfield International a nepotřebují ani předvádě-
cí akce, stačí jim telefon. Pracovníci jejího call 
centra zavolají na namátkou vybrané telefonní 
číslo a oznámí, že dotyčný vyhrál holicí strojek 
na základě vylosování jakési ankety, a když se 
na to člověk chytí a výhru přijme, zaplatí nejen 
poštovné za strojek, ale každé dva měsíce mu 
firma na dobírku posílá za 190 Kč břity. Takto 
oklamaných byly už v prosinci v ČR stovky. Od 
smlouvy s Westerfield International by lidé rádi 
odstoupili, ale nemají jak. Na firmu totiž neexis-
tuje žádný e-mailový ani poštovní kontakt. Po-
dle jejich obchodních podmínek zveřejněných 
na internetu, nezbývá lidem nic jiného než se 
s žádostí o odstoupení od smlouvy obracet na ni-
zozemský p. o. box této firmy. ČOI oklamaným 
lidem radí, aby zásilky nepřijímali a zasílali je 
neotevřené zpět odesílateli. Pokud by pak firma 
vyvíjela na spotřebitele nátlak a hrozila exekucí, 
není třeba podlehnout strachu. Žádná exekuce za 
toto z právního hlediska nemůže hrozit.
Pár příkladů a na co si dát dobrý pozor
Volající Vám oznámí, že se jedná o anketu, kte-

rá je monitorovaná a dobře cílenými dotazy Vás 
vtáhnou do situace kdy, jako souhlasíte s náku-
pem jistého produktu. Začátek tohoto rozhovoru 
je samozřejmě z jejich strany nahrán dopředu a je 
narafičen jako zájem zákazníka o tento produkt. 
Totiž podle občanského zákoníku je ústní smlou-
va také smlouva! A další zkušenost - nedávno to 
byly třeba ponožky. Ale aniž si to uvědomíte, tak 
během nahrávaného telefonátu souhlasíte s tím, 
že Vám pak budou posílat další kusy na dobírku, 
a to pod pohrůžkou obřích stornopoplatků. A fir-
ma sídlí někde v zahraničí, v Česku má jen PO 
box a tak vyvázat se ze smlouvy uzavřené takto 
po telefonu je problém.
Příkladů by se našlo jistě dost a návod, jak na 
ně? 
Naučme se odmítat něco, co nepotřebujeme. 
Říci: …neúčastním se monitorovaných rozho-
vorů… nebo: oni: např. vyhrál jste holicí strojek 
a měl byste chvilku na monitorovaný rozhovor? 
Vy: malý moment, jen si zapnu monitorování ho-
voru, nahrávání mám zapnuto, můžete povídat… 
oni: cvak, zavěsí… Na nabídky půjčky, úvěry, 
karty je jediná odpověď – nezlobte se, peněz 
mám dost… Další možnost: – poznamenat si čís-

lo, oznámit operátorovi jako obtěžující hovory, 
jakmile se zjistí častý výskyt volání tohoto čísla 
na stovky i tisíce jiných, ČOI má možnost toto 
číslo zablokovat. A při podepisování jakýchkoliv 
smluv či dokladů, potvrzení apod. – pokud jsou 
písmenka moc malá – nečíst, nevyplňovat, zaho-
dit, vrátit… Pokud jste si nic neobjednali – nic 
neplaťte – nepanikařte!
Spotřebitelé mají právo od smlouvy odstoupit 
do 14 dnů od převzetí zboží a dostat své pení-
ze zpět. Obchodní podmínky uveřejněné na in-
ternetových stránkách společnosti Westerfield 
International obsahují mimo jiné ustanovení nu-
tící spotřebitele zasílat odstoupení od smlouvy 
i případné reklamace do Holandska. Takový po-
žadavek má pouze za cíl odradit spotřebitele od 
uplatnění jeho zákonných práv. Pokud s obchod-
ními podmínkami není zákazník během hovoru 
seznámen, nezavazují jej. Pro účely odstoupení 
od smlouvy může využít českou adresu uvede-
nou na vystaveném dokladu.
A na úplný závěr: zadarmo není nic – jen pod-
vodník nabízí něco zadarmo.            Zpracovala:

Hana Navrátilová, prevence kriminality
Zdroj: Novinky.cz, Jiří Novotný, Právo

Preventivní programy v ISŠ Moravská Třebová

Nový Strategický rámec rozvoje Městského úřadu Moravská Třebová

Zeměpisné soutěže ve škole na Kostelním náměstí

V souladu s Preventivním programem školy se 
zaměřením na rizikové chování žáků realizuje 
v současnosti naše škola řadu aktivit, jejichž 
cílem je zlepšení prostředí, ve kterém naši žáci 
studují. Z hlediska rizikového chování se ško-
la zaměřuje na prevenci šikany a kyberšikany, 
a to zejména v prvních ročnících, kde nyní stu-
duje kolem 90 nových žáků v oborech Sociální 
činnost, Hotelnictví a turismus, Bezpečnostně 
právní činnost, Kuchař – číšník a Klempíř. Ve 
spolupráci s policií již ve škole proběhlo něko-
lik setkání a seminářů na téma šikana a kyber-
šikana a jejich dopady do kriminality mláde-
že. Další aktivitou školy v oblasti rizikového 
chování bylo orientační testování žáků na uží-

vání drog v celém jejich širokém pásmu. Toto 
testování proběhlo ve spolupráci s Policií ČR 
a výsledek je více než potěšující - všichni na-
mátkově vybraní žáci měli negativní výsledky. 
Naše škola bude nyní ve spolupráci s Policií 
ČR v této formě testování pokračovat i nadále. 
Poslední aktivitou, kterou škola v současnosti 
realizuje, je průzkum názorů žáků, pracovní-
ků, rodičů i absolventů školy formou dotazní-
kového šetření, jehož cílem je zmapovat ná-
zory na výuku, bezpečí, atmosféru, materiální 
podmínky, vztahy s učiteli apod. a uskutečnit 
tak změny při řízení školy, plánování nebo ji-
ných preventivních opatření.

Jiřina Cvrkalová, metodik prevence

Rada města projednala a schválila nový strate-
gický dokument – Strategický rámec rozvoje 
Městského úřadu Moravská Třebová. Hlavním 
důvodem bylo ukončení platnosti stávajících stra-
tegických dokumentů k rozvoji městského úřadu 
ke konci roku 2015. Po zhodnocení jejich plnění, 
s ohledem na aktuální stav městského úřadu a ve 
vazbě na stanovené strategické cíle rozvoje ve-
řejné správy předložil tajemník radě města návrh 

nového strategického dokumentu k rozvoji úřadu 
na období 2016 – 2020.
Nový strategický dokument je členěn na části Po-
slání, Vize, Hodnoty a Strategické cíle městského 
úřadu. Celý dokument je směrován především do 
oblasti zkvalitňování služeb poskytovaných úřa-
dem jeho klientům, a to jak zvyšováním kvality 
a účinnosti výkonu správních činností a zlepšo-
váním organizace činnosti úřadu, tak zvyšováním 

profesionality úředníků  městského úřad. Součástí 
je i péče o  zaměstnance, zvyšování jejich odbor-
né úrovně a současně i jejich prestiže u občanů.
U každého dílčího strategického cíle budou sta-
noveny aktivity – úkoly, které budou součást 
Akčního plánu realizace Strategických cílů měst-
ského úřadu na období 2016 – 2020, a které bu-
dou prostředkem k jejich naplnění. 

Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

V úterý 16. 2. 2016 se dva žáci naší školy zú-
častnili okresního kola zeměpisné olympiády or-
ganizované Střediskem volného času „TRAM-
TÁRYJE“ ve Svitavách pro žáky a studenty 
základních a středních škol. Nejde tu jen o psaní 
testů, zaměření úloh je nad rámec běžné školní 
výuky zeměpisu. Největší důraz je dle organizá-
torů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze kladen na dovednosti analýzy a syn-
tézy poznatků, vysvětlení a dávání problémů do 
souvislostí. Některé ze soutěžních úloh řeší na-
příklad podrobné mapování, plánování a návrhy 
budoucího vývoje určitého území. 
Žáci reprezentující naši školu se opět neztrati-

li, Vojta Krejčí z 8. třídy obsadil pěkné 6. mís-
to v kategorii C pro žáky 8. a 9. ročníků, Jan 
Kalina z 6. třídy ve své kategorii A pro žáky 
6. ročníku získal fantastické 1. místo a postou-
pil tak, stejně jako Vojta v minulém roce, do 
krajského finále zeměpisné olympiády v Par-
dubicích. Gratulujeme oběma a držíme Hon-
zovi pěsti v dalším kole.             Martin Krejčí

Farmářské trhy 
jsou opět zpátky

V pátek 4. března 2016 bude zahájen již pátý 
ročník Trhů farmářských výrobků v Moravské 
Třebové. Trhy se budou opět konat v obvyk-
lém termínu, každý pátek na nám. T. G. Masa-
ryka v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. Mezi 
obyvateli našeho města a blízkého okolí si tyto 
trhy našly své stálé návštěvníky a zákazníky. 
Proto doufáme, že i letos trhy přispějí k rozší-
ření nabídky ovoce, zeleniny a výrobků od čes-
kých prodejců. Sortiment prodávaného zboží 
se bude sezónní nabídky. Proto předpokládáme 
největší účast prodejců v jarní a letní sezóně.

  Jana Fabianová, odbor majetku města

Uvnitř vydání hlasovací lístky pro an-
ketu Sportovec roku 2015 a anketu 10P 
Zdravého města Moravská Třebová
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Přípravka se otevře podesáté
V září 2016 se otevřou dveře přípravné třídy v zá-
kladní škole Čs. armády již podesáté. Za tuto dobu 
prošla dlouhým vývojem. Začínali jsme v prosto-
rách prvního stupně. Naší počáteční inspirací nám 
byla fungující svitavská přípravka. První rok jsme 
se snažili nastavit vzdělávací program tak, aby 
vyhovoval potřebám našich dětí. Jaká je situace 
dnes, po devíti letech? Novela školského zákona 
počítá s tím, že do přípravné třídy bude moct cho-
dit jakékoli dítě, jehož rodiče o to projeví zájem. 
V ČR zájem o tyto třídy v posledních letech roste. 
Poslední rok v mateřské škole totiž dítěti nemusí 
nic přinést, kdyby ale nastoupilo do první třídy, 
mohlo by být nešťastné, protože v některé oblas-
ti selhává. Přípravný ročník je koncipován tak, že 
má vzrůstající tendenci nároků, to znamená, že si 
děti zpočátku hodně hrají a postupem času se při-
dává více a více jednoduchých úkolů. Výsledek 
je příznivý pro všechny. Děti jsou samostatnější, 
úkoly je více baví, protože je zvládají. Děti se před 
dvěma lety přestěhovaly do přízemí, do bývalé-
ho bytu školníka. Vloni o prázdninách byly pro 
děti vybudovány nové toalety a šatna. Děti si tak 
připadají jako doma. Největší výhodou přípravné 
třídy je malý počet dětí (10-15), proto se učitelka 
může věnovat dětem individuálně. Toho je denně 
využito především při logopedické práci, ale i při 
dalších činnostech. Dalším pozitivem je možnost 
spolupráce s dětmi z prvního stupně, děti z pří-

pravky chodí i do vyučování k prvňákům, a ne-
mají tak problém při svém začlenění do první tří-
dy. Velkou výhodou přípravné třídy je i možnost 
používat školní tělocvičnu, kde děti pravidelně 
zlepšují hrubou motoriku. Dále mohou využívat 
veškeré služby, jež škola nabízí: obědy ve školní 
jídelně, školní družinu, zájmové kroužky, účastní 
se školních akcí apod. Docházka do přípravného 
ročníku je pro děti zcela zdarma, hradí se pouze 
stravné v jídelně, případně poplatek za družinu, 
pokud do ní dítě dochází. Pomůcky do školy za-
jišťuje škola. V průběhu posledních let bylo též 
zakoupeno množství moderních výukových po-
můcek a hraček.
Máte doma budoucího předškoláka, nebo byl 
vašemu dítěti udělen odklad školní docházky či 
dodatečný odklad? Má vaše dítě problémy s vy-
jadřováním, s výslovností? Bývá často nemocné, 
ve větším kolektivu dětí se mu nepracuje dob-
ře? Chcete, aby spokojeně přešel do první třídy? 
Z různých průzkumů je patrné, že se přípravné 
třídy osvědčují. Děti, které jimi projdou, zvládají 
lépe celou první třídu, protože jsou na ni mnohem 
více a systematicky připravované. Ozvěte se nám, 
přijďte se k nám podívat a my vám rádi odpovíme 
na vaše další otázky. Nástup dítěte do přípravné 
třídy neznamená automaticky povinnost pokra-
čovat v povinné školní docházce na naší základní 
škole.          Zdeňka Šafaříková, ředitelka školy

MUDr. Neužilová Petra
neordinuje 11. 3. 2016 (druhý pátek 
v měsíci) z administrativních důvodů

zmiňovaný byl klíčovou osobností - zásadním 
způsobem přispěl k vydání této publikace osob-
ně věnované památce PhDr. Jany Martínkové. 
V sále byli přítomni i členové někdejšího občan-
ského sdružení Aegyptus fungujícího při Měst-
ském muzeu v Moravské Třebové, většinou ně-
kdejší studenti egyptologie a historie, kteří měli 
díky Janě Martínkové otevřeny „dveře historie 
dokořán“ a další hosté. 
Sbírka mimoevropského umění v muzeu na-
šeho města je druhou nejvýznamnějším svého 
druhu v České republice a tato nová publikace 
ji skvěle prezentuje. Knihu v angličtině, která je 
rozšířenou verzí české podoby knihy „Ve stínu 
pyramidy“ (vyd. 2012), si můžete prohlédnout 
a v případě zájmu i zakoupit v Městském muzeu 
v Moravské Třebové.                  František Žáček

domluvě s tvůrci) ponechány v archívu muzea. 
Zachyťte i vy neopakovatelné okamžiky, prcha-
vou krásu našeho města, za rozmanité hry světel. 
Dle možností budou snímky vybrané návštěvní-
ky ohodnoceny věcnými cenami.
Možné kategorie (fotka vždy musí obsahovat 
motiv města):
• Architektura města
• Příroda a životní prostředí
• Každodenní život města
• Aktualita
• Lidé, o kterých se mluví
• Sport
• Portrét
• Různé 
• Z archívu fotografa aj.                               (mt)

Dne 15. 2. 2016 proběhla v Praze v Náprstkově 
muzeu akce, která má pro Moravskou Třebovou 
a její kulturní život velký význam. V tzv. Ná-
prstkově čítárně byla představena kniha IN THE 
SHADOW OF A PYRAMID.  
Na slavnostní prezentaci knihy by neměli chy-
bět samotní tvůrci díla, ale bohužel jedna z hlav-
ních autorek PhDr. Jana Martínková už nemohla 
prolistovat tuto perfektně zpracovanou, výprav-
nou knihu. Od úmrtí dlouholeté vedoucí mo-
ravskotřebovského muzea uplynulo půl roku 
a představení knihy bylo i vzpomínkovým ve-
čerem na tuto znamenitou osobnost města Mo-
ravská Třebová. Už výčet hostí, kteří se tu sešli, 
předznamenal významnost této události, i když 
celý program byl prodchnut smuteční náladou. 
Mezi vzácnými hosty byli senátor Mgr. Radko 
Martínek, egyptologové vedení ředitelem egyp-
tologického ústavu Prof. Miroslavem Bártou 
a Prof. PhDr. Ladislavem Barešem, CSc., ge-
nerální ředitel Národního muzea PhDr. Michal 
Lukeš Ph.D., ředitelka Náprstkova muzea PhDr. 
Eva Dittertová a spoluautor knihy a kurátor Ná-
prstkova muzea PhDr. Pavel Onderka. Posledně 

Komise památkové péče Vás zve k účasti na 
17. ročníku nesoutěžní přehlídky fotografií. 
Tentokráte není akce považována za soutěž, ale 
pouze jako přehlídka zajímavých a aktuálních 
pohledů na město v jeho historii i současnosti. 
Nový formát umožní většímu počtu fotoamaté-
rů být při tom a nebát se konkurence tradičních 
autorů. Prioritní je neotřelost snímku, umělecká 
kvalita odvozená. Barevné i černobílé snímky li-
bovolného rozměru (minimálně 13x19 cm, větší 
vítané, lze využít i barevného tisku) odevzdávej-
te do 31. srpna v muzeu ul. Svitavská. Snímky 
budou vystaveny při výstavě ke Dnům evrop-
ského dědictví v kapli františkánského kostela. 
Vernisáž 9. září 2016 v 16:00 hodin. Výstava 
potrvá do 18. září. Nejlepší snímky budou (po 

Egyptské téma v třebovském kontextu

Moravská Třebová – jak ji neznáme

Pokračováním 
Veřejného fóra je 
Anketa 10P 2016

Vážení občané, uvnitř 
vydání najdete anketní 
lístek, na kterém můžete 
vyjádřit svoje stanovis-
ko k problémům nafor-
mulovaným na Veřejném fóru 2016. Na dru-
hé straně ankety je několik dotazů z oblasti 
komunikace města a občanů. Přivítáme Vaše 
odpovědi. Anketa je anonymní. Anketní lís-
tek je k dispozici na webových stránkách 
města www.mtrebova.cz/cs/aktuality-11/. 
Hlasovat můžete i přes internet. Formulář 
je umístěn na webových stránkách města – 
http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/
ostatni/10-problemu-mesta-moravska-tre-
bova-2016.html. Váš názor nás zajímá, Vaše 
postřehy nám budou poučením. 

Ludmila Lišková, koordinátorka Projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21

SVAZ CHOVATELŮ  
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA  

ZO JEVÍČKO   

 
POŘÁDÁ  

V SOBOTU DNE 19. BŘEZNA 2016  

XIII. JARNÍ PRODEJNÍ 
 

VÝSTAVU KRALÍKŮ 
V AREÁLU CHOVATELŮ  
NA ULICI BRNĚNSKÁ 343 

 V JEVÍČKU 
 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA: 
8oo – 15 oo

 hod. 
 

Ø Během výstavy je možnost zakoupení  
chovných králíků 

Ø Občerstvení zajištěno 
 Srdečně zvou pořadatelé  

Do i z nemocničního ošetření 
dojedete kdykoliv 

Zavedení zdravotní dopravy domluvilo vedení 
Nemocnice následné péče v Moravské Třebové 
ve spolupráci se svitavskými kolegy. Od března 
2016 tak bude nově možné zajistit přepravu ne-
mocných z regionu Moravskotřebovska do svitav-
ské nemocnice kromě běžných provozních hodin 
i v pauze mezi 15 hodinou odpolední a 6 hodinou 
ranní ve všední den, v sobotu, neděli a ve svát-
cích nepřetržitě. Svitavská nemocnice bude služ-
bu zajišťovat poté, co se třebovskému zařízení ne-
podařilo na tuto činnost vyjednat se Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou vlastní smlouvu . Informa-
ce k tématu najdete na novém webu třebovské ne-
mocnice http://www.nemocnicemtr.cz/.          (daz)
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Pult centralizované ochrany města Moravská Třebová nabízí:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bavení.

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

Moravská Třebová dostala nové velení městských strážníků

Hnutí ANO se trvale angažuje pro dobré věci

Po třinácti letech ve službě u městské policie byl 
v pondělí 8. 2. 2016 velitelem tohoto bezpeč-
nostního útvaru zřizovaného městem Moravská 
Třebová zastupiteli jmenován dosavadní stráž-
ník Radovan Zobač. Jak bývá při nástupu ve-
doucích městských organizací zvykem, položili 
jsme mu několik otázek:
1. Jak dlouhou máte zkušenost s prací v MěP 
a co z této zkušenosti plyne?
Jelikož u městské policie pracuji již třináct let, 
mám dobrou místní znalost a troufám si říci, že 
vím, s jakými problémy ohledně veřejného po-
řádku se občané tohoto města potýkají.
2. Jaká je tedy vaše koncepce činnosti MěP 
pod vaším vedením?
Základním principem činnosti městské policie 
musí být schopnost rychlého a účinného zásahu 
v místě aktuální potřeby. S tím se pojící dostup-
nost hlídky městské policie a efektivní využití 
městského kamerového dohlížecího systému. 
Této myšlence také míním přizpůsobit svoji čin-
nost jakožto velitel Městské policie Moravská 
Třebová. Mojí prioritou bude směřovat pochůz-
kovou činnost strážníků do těch lokalit a míst, 
kde dochází k opakovaným problémům, a prá-
vě touto pochůzkovou činností strážníků těmto 
problémům předcházet. Tyto lokality a místa se 
vytipují na základě podnětů od občanů města, 
představitelů města a poznatků z vlastních řad. 
Nadále míním budovat Městskou policii Morav-
ská Třebová jako službu občanům. Aby městská 

Rádi pomáháme a protože máme radost z na-
šich úspěšných dobročinných aktivit, seznámím 
Vás s nimi pár větami. Pomoc se snažíme smě-
řovat především tam, kde je nejvíce potřeba. 
Naší pravidelně pořádanou dobročinnou akcí 
je hromadné darování krve – nezbytné kapaliny 
pro náš život. Darování krve se nejprve účast-
nilo pár našich členů, postupně se však přidali 
i někteří z Vás. Velmi nás Váš zájem těší a bu-
deme rádi, pokud se mezi Vámi objeví noví 

policie díky svému přístupu byla občany vní-
mána jako partner, ke kterému se mohou bez 
obav obrátit pro radu a pomoc, a ne pouze jako 
represivní složka. K tomuto se také váže to, že 
Městská policie Moravská Třebová jakožto sou-
část Integrovaného záchranného systému Pardu-
bického kraje musí být schopna co nejrychlejší-
ho zásahu, a také být schopna občanům poradit 
a pomoci.
Také chci nadále pokračovat v preventivní čin-
nosti u městské policie a to se zaměřením na nej-
více ohrožené skupiny obyvatel – seniory a děti. 
Pokud jde o děti, tak bych chtěl pokračovat v 
několikaleté spolupráci mezi městskou policí 
a základními školami a výukou dopravní výcho-
vy na dopravním hřišti v ulici Za-
hradnická. Pro seniory bych chtěl 
pořádat přednášky zaměřené na 
největší nešvary dnešní doby jako 
jsou „šmejdi“ apod. 
3. V čem vidíte hlavní osy spolu-
práce s vedením města a s PČR? 
Ve výtečné spolupráci s Ob-
vodním oddělením Policie ČR 
rozhodně hodlám pokračovat 
a posilovat vzájemnou zastu-
pitelnost těchto dvou složek. 
Pravidelně se budu scházet se 
starostou města Milošem Izá-
kem a vedoucím Obvodního od-
dělení PČR Moravská Třebová 

dárci. Darování krve probíhá 3x za kalendářní 
rok a doposud mělo vždy velký ohlas. A proč 
vlastně krev darovat? Vlastní pocit, že naše krev 
může zachránit ohrožený život, je jedinečný. 
Bezplatné podrobné vyšetření krve Vás ubez-
pečí o Vašem zdraví. Máte nárok na pracovní 
volno a také můžete uplatnit nárok na snížení 
daňového základu. Nutnost pomáhat cítíme také 
u dětí, které se o sebe sami postarat nedokáží. 
Každoročně na našem plesu pořádáme „hru 

SRDEÈNÌ ZVEME 

NA TRADIÈNÍ 

SPOLEÈENSKÝ VEÈER
U PØÍLEŽITOSTI MDŽ

V PÁTEK 11. BØEZNA 2016

OD 19:30h V SÁLE NA PÍSKU

K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA DOMINO p.BEYERA

ZATANÈÍ SKUPINA POUPATA Z ROZSTÁNÍ

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO

VSTUPNÉ: 70,-Kè i s místenkou

PØEDPRODEJ VSTUPENEK: TURISTICKÉ INFORMAÈNÍ CENTRUM, nám.TGM 33

SRDEÈNÌ ZVE POØADATEL 

 MÌSTSKÁ ORGANIZACE KSÈM MORAVSKÁ TØEBOVÁ

o ceny“. Výtěžek z této soutěže je následně 
připsán na konto dětského domova. V Morav-
ské Třebové jsme politickou organizací, která 
se dobročinností aktivně zabývá. Velmi si váží-
me Vaší účasti na těchto akcích. Dodáváte nám 
sílu a podporu, že jsou užitečné a mají smysl. 
Věřím, že díky naší spolupráci, budeme do bu-
doucna počet dobročinných aktivit rozšiřovat. 
Děkujeme.        Za hnutí ANO Miroslav Jurenka, 

www.ano.trebova.eu

npor. Martinem Švancarou. Společně koncipo-
vat a směřovat činnost městské policie chceme 
především do míst, kde je nejvíce zapotřebí, 
a službu přizpůsobovat aktuální situaci a potřebě.  

Rozhovor připravila Dagmar Zouharová

Radovan Zobač se narodil 
roku 1974 v Moravské Tře-
bové. Pracoval ve státním 
podniku Hedva. Po roce 
1995 v soukromé bezpeč-
nostní agentuře, od roku 
2002 byl strážníkem Městské 
policie Moravská Třebová.
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Již po patnácté se 9. února u nás v do-
mově konal Masopust, který byl zahájen 
průvodem masek po odděleních D a A. 
Vstupenkou na masopustní odpoledne 
byla maska nebo klobouček, které jsme 
společně vyráběli. Každý, kdo se zúčast-

nil masopustní veselice, byl pohoštěn za-
bíjačkovými dobrotami a nechybělo ani 
pivo a limo. K tanci a poslechu nám za-
hrál pan Bayer z Boršova. Všichni, kdo 
přišli, si masopustní veselici užili a již se 
těšíme na příští rok.              Realizační tým

Vedení kronik města se v uplynulých 
měsících věnovali představitelé radnice 
a odboru Kancelář starosty a tajemní-
ka Městského úřadu Moravská Třebová. 
Zatímco v uplynulých letech docháze-
lo k výpadkům v zaznamenávání někte-
rých období moravskotřebovské histo-

rie, v současnosti se psaní vzpomínek na 
uplynulé epochy věnují dva kronikáři. Na 
výzvu v MTZ se navíc přihlásili tři ob-
čané města, kteří mohou být nápomocni 
s mapováním novodobých poválečných 
dějin, a díky tomu se v současné době 
zpracovává rok 1945.                        (daz)

Masopustní veselí v domově pro seniory

Třebovští nezapomínají na svou minulost

Setkání seniorů 
Se uskuteční 7. 3. v 10:00 v refektáři františkánského 
kláštera v M. Třebové. První letošní svoz seniorů za úče-
lem návštěvy hřbitova proběhne 9. 3. Odjezd ve 14:00 
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné 
dotazy rádi zodpovíme na tel: 734 797 498. Půjčovna 
zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu 
každý pracovní den od 7:00–15:30 hod. v budově cha-
rity v ul. Svitavské 44, M. Třebová, kontaktní osoba: 
paní Vašáková – tel. 734 797 498.
Postní Almužna
Od Popeleční středy do Květné neděle, tj. 20. 3., je ve 
farnostech vyhlášena sbírka Postní almužna. Ve všech 
kostelích regionu MTJ si můžete vyzvednout krabičky, 
do kterých střádáte svůj příspěvek – almužnu. Kdo si 
nestihne vyzvednout krabičku v kostele, může si pro ni 
přijít k nám do charity v ul. Svitavské. Výtěžek půjde na 
pomoc potřebným v našem regionu.
CPP Cesta
Dne 18. 3. od 14:00 proběhne ve velkém Koncertním 
sále Základní umělecké školy v Moravské Třebové před-
náška PhDr. Lidmily Pekařové na téma Tresty, odměny 
a sociální týrání. Akce je určena pro širokou veřejnost. 
Možnost rezervace na tel: 734 797 497, Barbora Žilková.
STD Ulita a DS Domeček
Již tradiční Valentýnská akce pro klienty je návštěva te-
matického plesu ve Svitavách. Tento rok se konal dne 
10. 2. Nejvíce si všichni užili setkání s kamarády, soutě-
že, občerstvení a zábavné losování o ceny. Již teď se těší 
na další zajímavou akci. Děkujeme za pozvání Domovu 
Na Rozcestí. Každá příležitost, kdy jsou klienti šťastní, 
je pro nás odměnou. V tomto nehostinném zimním poča-
sí na konci února navštívili klienti DS solnou jeskyni ve 
Svitavách a rozhodli se využít její léčivé vlastnosti. Fak-
tem je, že 45minutový pobyt v solné jeskyni odpovídá 
až třídennímu pobytu u moře a ke zlepšení zdravotního 
stavu dochází už po několika procedurách. Věříme, že 
si pobyt v solné jeskyni oblíbíme a navštívíme ji v tom-
to roce ještě několikrát. Rádi i uvítáme nové zájemce 
o naše služby. 
S novou službou nová rubrika: Občanská poradna radí 
V únoru nám zavolala klientka s dotazem, zda má po-
vinnost převzít dluhy po zemřelé dceři. Klientka někde 
slyšela, že není možné odmítnout dědictví a bude muset 
dluhy zaplatit. Dcera přitom nezanechala závěť, dědickou 
smlouvu ani jiné pořízení pro případ smrti. Klientka nikdy 
neposkytla ručení za dluhy dcery, ani jiný způsob zajištění 
jejích dluhů (např. zástavní právo na svém domě). Klient-
ce jsme odpověděli, že za výše uvedených skutečností má 
právo podle § 1485 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, dědictví odmítnout. Pokud dědictví odmítne, 
nebude muset platit dluhy po zemřelé dceři. Je však dů-
ležité si uvědomit, že odmítnutím dědictví potencionální 
dědic odmítá svůj dědický podíl jako celek – tedy nejen 
dluhy, ale i majetek. Pokud dědictví odmítnou všichni po-
tenciální dědici, připadá dědictví státu jako tzv. odúmrť. 
Na občanskou poradnu se můžete obrátit písemně na mail 
poradna@mtrebova.charita.cz, osobně na adrese: budova 
VYKO, Komenského 20, Moravská Třebová, po, st 8:00–
12:00 a 13:00–17:00, út 8:00–12:00, čt 13:00–17:00, tele-
fonicky 736 503 393, Pavel Šejnoha.
Česko svítí modře
V letošním roce se zapojíme na začátku dubna do celore-
publikové akce na podporu povědomí o poruchách autis-
tického spektra. Více se dozvíte na výlepových plochách, 
facebooku a webu.
Další informace najdete na: www.mtrebova.charita.cz 
nebo www.facebook.com/charita.trebova, případně osob-
ně na adrese charity, Svitavská 655/44.
Krásné první jarní dny plné slunce přejí pracovníci OCHMT

Taneční pár z Linhartic vybojoval 
zlatou medaili

Dne 30. 1. 2016 se v Rychno-
vě nad Kněžnou konala sou-

těž ve společenských tancích. Ve věkové 
kategorii nad 35 let v latinskoamerických 
tancích si zlatou medaili vybojovali Rado-
van a Želmíra Bočkovi z Linhartic. Gra-
tulujeme! Svůj výkon zopakovali i v kate-
gorii standardních tanců, kde se Radovan 
a Želmíra dostali též až do finále a umístili 
se na skvělé stříbrné pozici. Zlato a stříbro 
z jedné soutěže – to je zatím jejich nejlepší 
taneční úspěch. Ke všem úspěchům gra-
tulujeme.      Pavel a Pavlína Jantačovi, 

lektoři Taneční školy Letohrad Úspěšný linhartický pár      Foto: archív

Sbor dobrovolných hasičů Moravská Třebová

SUŠICE
HLEDÁ NOVÉ ČLENY DO SVÝCH ŘAD!

Od 1. 4. 2016 každý pátek od 15:00 v sušické hasičce.
pro více informací volejte: 604 730 582, nebo pište na: konecny.o@centrum.cz 

kontaktní osoba: Oldřich Konečný

MÁŠ TÝMOVÉHO DUCHA  A CHUŤ SE NĚCO NOVÉHO NAUČIT?
CHCEŠ POZNAT POŽÁRNÍ SPORT NA VLASTNÍ KŮŽI?

JE TI 11 LET A VÍCE?

TAK NEVÁHEJ A PŘIJĎ MEZI NÁS!
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Městské kino

Lída Baarová /ČR/ 2D

7. 3. 2016 v 19:00
Příběh ženy, která milovala ďábla. Životopisný 
film české herečky Lídy Baarové.
Režie: Filip Renč
Hrají: T. Pauhofová, K. Markovics, G. Burkhard, 
S. Stašová, M. Huba, L. Vlasáková, P. Kříž a další
Cena: 120 Kč, 110 min., životopisný/drama/ro-
mantický, nevhodné pro děti do 12 let

Suburra /Itálie, Francie/ 2D

9. 3. 2016 v 19:00
Děj filmu je zasazen do roku 2011, kdy se během 
jednoho týdne uděje obrovský sled událostí.
Režie: Stefano Sollima
Hrají: Elio Germano, Claudio Amendola a další
Cena: 110 Kč, 135 min., krimi/thriller/drama, čes-
ké titulky

Řachanda /ČR/ 2D

12. 3. 2016 v 15:00 a 17:00
Nová česká pohádka o jedné rozmazlené princez-
ně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky 
úplně poctivě. 
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Vilma 
Cibulková, Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, David 
Novotný, Petr Čtvrtníček a další
Cena: 120 Kč, 90 min.

Rudý kapitán /ČR, SR, PL/ 2D

14. 3. 2016 v 19:00
Drsná detektivka jako ze Skandinávie se může 
odehrávat i u nás. Příběh na motivy skutečných 
událostí podle bestselleru Dominika Dána.
Cena: 120 Kč, krimi/thriller, nevhodné pro děti do 
15 let

Polednice /ČR/ 2D

16. 3. 2016 v 19:00
Moderní verze Erbenova hororu. 
Režie: Jiří Sádek
Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Dani-
ela Kolářová, Zdeněk Mucha, Marie Ludvíková, 
Tomáš Bambušek a další
Cena: 120 Kč, horor, 90 min., nevhodné pro děti 
do 12 let

Dvojníci /ČR/

21. 3. 2016 v 19:00
Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. 
Potkat ho, se může docela dobře hodit, ale také 
nemusí. Záleží na úhlu pohledu… 
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Ondřej Sokol, Petr Nárožný, Jakub Kohák, 
Jitka Schneiderová, Petr Čtvrtníček, Miroslav Tá-
borský a další
Cena: 130 Kč, komedie, 103 min.

večera se skupinou Lotus.
Kinosál muzea, vstupné: 30 Kč

Tanec

Taneční podvečer 
s kapelou Lotus  
11. 3. 2016 v 19:00
Po loňském prvním tanečním večeru, který pro-
běhl v srpnu, zveme všechny tancechtivé na dal-
ší - únorový taneční podvečer. Hudební skupina 
Lotus existuje již řadu let. První vystoupení se 
konalo 2. srpna 1997 na fotbalovém stadionu 
Slovanu Moravská Třebová, v rámci diskotéky. 
Pak již následoval nespočet dalších akcí, v kapele 
se vystřídala řada muzikantů. V současné podobě 
kapela hraje v obsazení:
Kateřina Růžičková - zpěv 
David Ambroz - zpěv 
Josef Friedl - varhany, vokály 
Josef Friedl, st. - baskytara 
Ladislav Bačovský - kytara, vokály 
Aleš Frýbort - bicí 
Jiří Křetinský - bicí 2
Dvorana muzea Moravská Třebová, vstupné 80 Kč

Listování

LiStOVáNí.cz: Dobrý proti 
severáku (Daniel Glattauer)
15. 3. 2016 v 17:30
Emmi Rothnerová chtěla přes internet zrušit před-
platné časopisu Like. Kvůli překlepu ale její e-
-mail dostane Leo Leike. Protože Emmi mu dál 
posílá e-maily, upozorní ji Leo na její omyl. Za-
čne tak nezvyklá korespondence, jakou lze vést 
jen s osobou naprosto neznámou. Na tenkém ostří 
mezi absolutním neznámem a nezávaznou intimi-
tou se oba víc a víc sbližují, až si nakonec musí 
nevyhnutelně položit otázku: snesly by milostné 
city, které rozkvetly v e-mailech, osobní setkání? 
A co by se stalo, kdyby ano? Tenhle milostný balet 
by se jistě líbil všem romantikům, a to hned z ně-
kolika důvodů. Oba protagonisté v knize okusí 
nejrůznější odstíny a tóny staré dobré romantické 
touhy, která vzkvétá, ale nerozplývá se. Text je 
navíc vtipný, což je pro romantiky velice cenné. 
Kouzelně emailové LiStOVáNí! 
Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš Hej-
lík, v překladu Ivy Kratochvílové vydalo naklada-
telství Host. Akce se koná ve spolupráci s měst-
skou knihovnou Moravská Třebová.
Dvorana muzea, vstupné 80 Kč

Koncert

Malina Brothers
24. 3. 2016 v 19:00
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá Trá-
va), Kytarista Pavel (Žalman a spol.) a Josef (Cop) 
se společně sešli na pódiu v unikátním projektu 
nazvaném Malina Brothers a přizvali ještě kontra-
basistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet). Reper-
toár je sestaven z písní, na kterých muzikanti vy-
růstali. Například písně Krise Kristoffersona, pře-
textované do češtiny Mirkem Jarošem, které poz-
ději nazpíval Wabi Daněk - Nech svět, ať se točí 

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 2. 3. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 2. 3. od 16 hodin. Rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby budou 
vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 
9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Kung Fu Panda 3 /2D/
23. 3. 2016 v 16:00
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě 
se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný 
kung-fu bojovník, tak trochu do šířky urostlý panda.
Cena: 125 Kč, animovaná komedie, 94 min., čes-
ké titulky

Batman vs. Superman: 
Úsvit spravedlnosti /2D/

30. 3. 2016 v 19:00
Jeden z nejočekávanějších filmů tohoto roku, kte-
rý navazuje na úspěšnou trilogii Batmana.
Režie: Zach Snyder
Hrají: Henry Cavill, Ben Affleck, Jeremy Irons, 
Amy Adams a další
Cena 110 Kč, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 
151 min.

Kulturní centrum

Milovat k smrti – malý 
muzikál o velké Edith Piaf 
4. 3. 2016 v 19:00 
Světlana Nálepková ve strhujícím příběhu, který 
sleduje životní cestu Edith Piaf: zázračné uzdrave-
ní v dětství, zpívání na pařížských dvorech a ulič-
kách, fantastické úspěchy v největších evropských 
divadlech, turné po USA, závislost na alkoholu, 
muže a ženy v jejím životě, nemoci, život plný lás-
ky i samoty, v chudobě i přepychu.
Dále hrají: Juraj Bernáth a Martin Sochor. Živě 
doprovází Blue Angel Memory Band Jiřího Tou-
fara (klavír, housle, kontrabas, akordeon). Nové 
české texty původních písní Edith Piaf napsal Jiří 
Dědeček.
Kinosál muzea, vstupné 150 Kč – VYPRODÁNO!

O pejskovi a kočičce
10. 3. v 8:30 a 10:00, 
Pohádka pro MŠ a I. stupeň ZŠ, uvádí Hravé di-
vadlo Brno.
Kinosál muzea Moravská Třebová, vstupné 30 Kč

Cestopis

Cestovatelská přednáška 
o Kyrgyzstánu
11. 3. 2016 v 17:00
Přednáška Vojtěcha Marka o stopování z Česka 
do Kyrgyzstánu přes Balkán, Turecko, Kavkaz, 
Rusko a Kazachstán. Na západ dnes jezdí na do-
volenou každý, už méně lidí však jezdí do Srb-
ska, Bosny, Gruzie a dál na východ. Promítání 
fotografií a výklad o tom, jak se dá dostopovat 
do Kyrgyzstánu bez znalosti ruštiny. V přednášce 
zazní několik příhod z Čečenska, Donbasu (kde 
Vojtěcha vyslýchali vojáci) a z dalších oblastí. Jste 
zváni na dvojprogram - nejdříve si poslechnete 
přednášku a potom si zatančíte v rámci tanečního 
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 – Dj Maty4.3.

XXL  – Dj Dr. Speedy11.3.

 – Dj Maty25.3.

 – Dj Maty12.3.

 – Dj Mirek Karásek
všichni Pepíci vstup zdarma!

19.3.

 – Dj Choruno26.3.

 – Dj Fuller5.3.

+
– Dj Dr. Speedy

18.3.

dál a Život běží dál, které produkoval Luboš Mali-
na. Do repertoáru se také promítá vliv bluegrassu 
a irské hudby, převážně patrné v instrumentálních 
skladbách. Zajímavostí je také například Skočná 
Bedřicha Smetany v úpravě Luboše Maliny. 
Dvorana muzea Moravská Třebová, vstupné 150 Kč

Velikonoční koncert 
klasické hudby 
29. 3. 2016
Špičkoví moravští hudebníci přijedou oslavit jaro 
ve dvoraně moravskotřebovského muzea. Na klavír 
zahraje proděkanka Hudební fakulty JAMU doc. 
Jana Goliášová, na hoboj Barbora Šteflová, student-
ka doktorského studia na Fakultě umění Ostravské 
univerzity a hobojistka Moravské filharmonie Olo-
mouc, dále Nela Zimková - výborná klarinetist-
ka studující JAMU. A poslední osobnost - rodák 
z Moravské Třebové - absolvent naší ZUŠ Martin 
Kostelecký, hráč na fagot, doktorand JAMU a duše 
celého projektu, který tímto koncertem pomáhá re-
nesanci klasické hudby ve svém rodném městě. 
Jste srdečně zváni do dvorany muzea v Moravské 
Třebové. Vstupné 120 Kč  

Ochotníci znovu na scéně
Dobrá zpráva pro příznivce divadla. Rádi bychom 
v našem městě znovu obnovili tradici ochotnic-
kých divadelních představení. Ochotnickými sou-
bory bychom chtěli doplnit profesionální divadla, 
která v našem městě hostují a jejichž představení 
jsou stále více finančně náročná. Jako první by-
chom Vám znovu rádi představili divadelní sou-
bor Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí. Tento sou-
bor jsme měli v minulosti možnost vidět v našem 
městě již několikrát, a to v souvislosti s divadelní 
přehlídkou Štronzo.
DS Černí šviháci je od svého vzniku neoddělitel-
ně spjat s osobou autora a režiséra Josefa Tejkla 
ze ZUŠ Jesličky Hradec Králové. Josef Tejkl ne-
byl jen autor a režisér kosteleckého souboru. Byl 

Pozvánka na přednášku do muzea

Střípky z letecké 
historie Hřebečska
– letecké havárie a nouzová při-
stání - přednáší PhDr. Pavel Petr, 
ve středu 16. března v 17:00 hod. 
v klubovně muzea
Víte, že klimatické jevy ve východní části 
Českomoravské vrchoviny byly za první 
republiky považovány za vážnou pře-
kážku leteckého provozu mezi Čechami 
a východem země? Že plukovník Augus-
tin Charvát, jehož letecká kariéra i životní 
pouť se zakončily v září 1931 u Morav-
ské Třebové, byl po Milánu Rastislavu 
Štefánikovi druhým nejvýše postaveným 
důstojníkem prvorepublikové armády, 
který zahynul smrtí letce? Kde v okolí 
Moravské Třebové za války havarovala 
německá letadla? Že k jedné z největších 
katastrof v historii československého vo-
jenského letectva došlo v roce 1949 na 
Jevíčsku? Odpovědi na tyto, a snad i jiné 
otázky, vážící se k těmto smutným aspek-
tům letecké historie regionu, bude možné 
najít na této přednášce.

skvělý pedagog literárně-dramatického odboru 
ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové a zakladatel 
zdejšího Divadla Jesličky, které se stalo líhní ta-
lentů divadelního umění. Desítky absolventů ZUŠ 
jsou dnes profesionálními herci, režiséry, scéno-
grafy. Je to soubor osobností, kteří s Tejklovou 
poetikou černé drsné frašky souzní. V oblasti ama-
térského divadla se soubor stal opravdu pojmem. 

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

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

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

1. 2.–31. 3. Knihovna dětem - Inspirace uměním
1.–31. 3. Březen měsíc čtenářů, knihovna
1.–31. 3. Velký výprodej časopisů a dětské literatury, knihovna
1.–31. 3. Výstava: Výlet do minulosti za Karlem IV., knihovna

  2. 3. Děti čtou seniorům, 14:00, knihovna
  2. 3. Tvořivé středy - Jarní krajina, 15:00, knihovna

  3.-4. 3. Čteme rychle a vnímavě, 8:00–12:00, knihovna 
  4. 3. Milovat k smrti malý muzikál o velké Edith Piaf, 19:00, kinosál muzea, KSMT
  7. 3. Lída Baarová /film ČR/, 19:00, kinosál, KSMT
  8. 3. Odpoledne s babičkou, 15:00, knihovna
  9. 3. Čtení na pokračování, 14:00, knihovna
  9. 3. Tvořivé středy – Kuřátko, 15:00, knihovna
  9. 3. Suburra /film Itálie, Francie/, 19:00, kinosál, KSMT
11. 3. Cestovatelská přednáška o Kyrgyzstánu, 17:00, kinosál, KSMT
11. 3. Taneční podvečer s kapelou LOTUS, 19:00, dvorana muzea, KSMT
12. 3. Řachanda /pohádka ČR/, 15:00 a 17:00, kinosál, KSMT
14. 3. Rudý kapitán /film ČR, SR, PL/, 19:00, kinosál, KSMT
15. 3. LiStOVáNí: Dobrý proti severáku 17:30, dvorana muzea, KS + knihovna
16. 3. Čtení na pokračování, 14:00, knihovna
16. 3. Zdobíme velikonoční pečivo (8:30–17:00 hod.), knihovna
16. 3. Velikonoční jarmark, od 9:00 do 17:00 hod., knihovna
16. 3. Polednice /film ČR/, 19:00, kinosál, KSMT
21. 3. Dvojníci /film ČR/, 19:00, kinosál, KSMT
22. 3. Odpoledne s babičkou, 15:00, knihovna
23. 3. Čtení na pokračování, 14:00, knihovna
23. 3. Tvořivé středy - Zlatá rybka, 15:00, knihovna
23. 3. Kung Fu Panda 3 /pohádka USA/, 16:00, kinosál, KSMT
24. 3. Malina Brothers – koncert, 19:00, KSMT
29. 3. Velikonoční koncert klasické hudby, 18:30, dvorana muzea, KSMT
30. 3. Čtení na pokračování, 14:00, knihovna
30. 3. Tvořivé středy – Kšilt, 15:00, knihovna
30. 3. Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti /film USA/, 19:00, kinosál, KSMT

Kulturní kalendář – březen 2016
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Vzducholoď zblízka, vzduholoď na dotek
Létání s puncem vědy 
V průběh března dojde v blízkém okolí Mo-
ravské Třebové k mimořádné události. V tom-
to měsíci bude archeologicky zajímavá loka-
lita, tzv. Radkovské hradisko, prozkoumáno 
a snímkováno speciálními přístroji, mimo jiné 
3D skenery, které zachytí tvar celého návr-
ší. K tomuto digitálnímu snímání krajinného 
profilu se užívá moderní 3D technologie – pří-
stroje musí být upevněné k létajícímu stroji. 
V případě Radkovského hradiska sice nepůjde 
o vzducholoď s lidskou posádkou, ale i tak je 
fascinující představa, že nad sevřeným údolím 
Třebůvky, v blízkosti železniční trati Morav-
ská Třebová – Chornice se vznáší devítime-
trová vzducholoď. Událost stejně ojedinělá, 
jako byl v roce 1928 přelet vzducholodi Ita-
lia nad naším městem, při expedici Umberta 
Nobileho k severnímu pólu. Vědecký vý-
zkum budou provádět odborníci z pražského 
ČVUT, konkrétně Ing. Bronislav Koska, PhD. 
z katedry speciální geodézie (zajištění přele-
tů vzducholodi) a Ing. Zdeněk Poloprutský 
z katedry geomatiky, který na celém projektu 
snímání krajinného profilu spolupracuje s ar-
cheoložkou z Regionálního muzea v Litomy-
šli, rodačkou ze Starého Města, Mgr. Janou 
Němcovou. Rádi bychom tuto unikátní udá-
lost zprostředkovali zájemcům z Moravské 
Třebové a okolí. Jelikož přelety vzducholodě 
a skenování objektu hradiska jsou podmíněny 
příznivým počasím, nemůžeme předem určit 

přesné datum prezentace, zatím lze jen nastí-
nit předpokládaný plan. Vědci ohlásí zahájení 
výzkumu (s ohledem na počasí), přijedou na 
místo, provedou měření a snímkování, násled-
ně se přesunou do muzea v MoravskéTřebové, 
kde ve dvoraně “nafouknou” vzducholoď. Pro 
zájemce bude připravena její prohlídka, dopl-
něná přednáškou odborníků, kteří se projektu 
zúčastní a promítaním pořízených fotografií 
z průzkumu Radkovského hradiska. O tom, 
kdy se celá akce odehraje, budeme informo-
vat veřejnost na našich webových stránkách - 
www.ksmt.cz, na facebooku, pomocí plakátků 
a vyhlášením v městském rozhlase. Našim zá-
měrem je také oslovit školy a umožnit žákům 
a studentům seznámení s takto výjimečnou 
událostí. Pokud Vás nadchla představa, že si 
ve dvoraně muzea zblízka prohlédnete vzdu-
choloď a vyslechnete zajímavou přednášku, 
sledujte informace na www.ksmt.cz a přivolá-
vejte v duchu příznivé počasí.
Na doplnění ještě jedna informace
Letošní rok se ponese v našem regionu hodně 
v duchu létání. V srpnu proběhne významná 
akce na letišti ve Starém Městě – Evropský 
šampionát v akrobatickém létání. Tyto závody 
mají mezinárodní přesah, na krátký čas bude 
soustředěna pozornost na náš region. Sledujte 
zprávy o chystaném ME v akrobatickém létá-
ní, protože letošní Kejkle a kratochvíle budou 
zajímavým způsobem provázány právě s tím-
to sportovním kláním.                             KSMT

Okénko ZUŠ
V průběhu měsíců ledna a února proběhly 
v ZUŠ Moravská Třebová Vernisáž výstavy 
výtvarného oboru s doprovodem mladých hu-
debníků a tanečníků a několikery krásné Podve-
čery s múzami, kde mají žáci možnost prezen-
tovat svůj program. Naši žáci se kromě přípravy 
svých programů také celoročně věnují aktivní-
mu působení v hudebních souborech, komor-
ním sboru, komorní hře nebo ve sborečku pří-
pravného studia. Všichni již nyní připravují svůj 
program, který budete moci slyšet na nejrůzněj-
ších akcích v průběhu II. pololetí, o kterých Vás 
budeme průběžně informovat. Jarní prázdniny 
nám pomyslně otevřely první jarní měsíc, který 
bude v ZUŠ Moravská Třebová velice pestrý. 
Přijměte pozvání na Podvečery s múzami, které 
proběhnou 10. a 17. 3. v 17:30 hod. 23. 3. se 
v 17:00 hod. uskuteční Jarní koncert, kde uslyší-
me zejména klavíry, komorní hudbu, ale vystou-
pí i hosté z pěveckého oddělení. Výše zmíněné 
akce budou probíhat v Komorním sále ZUŠ. 31. 
3. v 17:30 hod. se na pódiu Koncertního sálu ne-
objeví žáci, nýbrž učitelé, kteří Vám v průběhu 
Pedagogického koncertu předvedou své umě-
ní v podobě velmi bohatého programu, jehož 
součástí nebude pouze klasická, ale i populární 
hudba v těch nejrůznějších složeních. Věříme, 
že si z této nabídky akcí v ZUŠ Moravská Tře-
bová jistě vyberete a srdečně Vás zveme.

Základní umělecká škola Moravská Třebová

#
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Je tomu již bezmála deset let, kdy v tehdejších 
Moravskotřebovských novinách (dnes již nevy-
cházejících) proběhla diskuze ohledně barokního 
sochařství v Moravské Třebové. Podnět k ní za-
vdal článek Miloslava Kužílka o Jiřím Františku 
Pacákovi a jeho autorském podílu na barokních 
sochařských dílech ve městě. V reakci na Kužíl-
kův článek jsem upozornil na skutečnost, že vět-
šina prací připisovaných až donedávna Pacákovi, 
především sousoší Kalvárie na Křížovém vrchu 
a sochařská výzdoba děkanského kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, byla nově přisouzena Severinu 
Tischlerovi. Kromě Miloslava Kužílka, který v od-
povědi na můj článek Tischlerovu atribuci odmítl, 
se k problematice barokního sochařství vyjádřila na 
stránkách Moravskotřebovského zpravodaje rov-
něž Jana Martínková. Od té doby se poznání mo-
ravskotřebovského baroka posunulo a prohloubilo. 
Za nejvýznamnější představitele barokního sochař-
ství v Moravské Třebové byli považováni Jiří Fran-
tišek Pacák (1670-1742), Severin Tischler (1705-
1742/1743) a František Josef Seitl (1704-1763), 
přičemž prvnímu z nich byl přisuzován zásadní 
podíl na sochařské produkci. Dnes je situace zcela 
odlišná. Většina prací, které byly dříve považovány 
za Pacákovy, byla připsána Severinu Tischlerovi. 
Podkladem k zásadnímu přehodnocení autorství je 
důkladné zpracování Tischlerova díla, které ve své 
dizertační práci, obhájené v roce 2001 na olomouc-
ké Univerzitě Palackého, předložil historik umění 
Martin Pavlíček. Jádro Pavlíčkovy dizertace, včet-
ně soupisu sochařských prací, bylo publikováno 
v roce 2008 ve formě katalogu k Tischlerově výsta-
vě uspořádané v Arcidiecézním muzeu v Olomou-
ci. Na Pavlíčkovu dizertaci navázala v diplomové 
práci z roku 2006, věnované sochařské a malířské 
výzdobě děkanského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, Hana Macháčková, která rovněž přispěla 
do sborníku ze semináře o barokním sochařství 
v Moravské Třebové uspořádaném v roce 2010. 
Sborník, který vyšel v následujícím roce, přiná-
ší informace o sochařích Janu Sturmerovi a Jiřím 
Antonínu Heinzovi, genezi a ikonografii křížových 
cest. Obsahuje rovněž vyjádření brněnského pro-
fesora dějin umění Miloše Stehlíka k Pavlíčkově 
dizertaci, která řadu dříve publikovaných názorů, 
mezi nimi i Stehlíkových, antikvovala nebo vyvrá-
tila. Ve stejném roce, jako diplomová práce Hany 
Macháčkové, vyšla v trutnovské archivní ročence 
obsáhlá studie Jana Pipka o umělecké rodině Pacá-
ků, která přinesla řadu nových, zásadních zjištění. 
Pipek vystoupil i na semináři o moravskotřebov-
ském baroku, jeho příspěvek ve sborníku bohužel 
přetištěn nebyl. 
Dvě další, pro poznání barokního sochařství v Mo-
ravské Třebové, důležité práce vznikly v nedávné 
době. Obě přinášejí informace k osobě Jiřího Fran-
tiška Pacáka. První je dizertační práce Ludmily 
Marešové Kesselgruberové z roku 2012, věnovaná 
baroknímu sochařství na Litomyšlsku, Lanškroun-
sku a Ústeckoorlicku. Druhou je diplomová práce 
Jana Boučka zaměřená na východočeskou tvorbu 
Jiřího Františka Pacáka, obhájená na Univerzitě 
Karlově v loňském roce. Podobně, jako Pavlíčko-
va dizertace v případě Tischlera, přináší Boučkova 
diplomová práce, kromě životopisných dat, rovněž 
soupis Pacákových sochařských děl. Pokud prolis-
tujeme katalog Pacákových prací, zjistíme, že z ně-
kdejšího „nejvýznamnějšího moravskotřebovské-
ho barokního sochaře“, jak Pacáka kdysi označil 
Ladislav Loubal, nezůstal ani stín. S Pacákovým 
jménem nespojuje autor žádné z dochovaných 
děl ve městě. A co víc, upozorňuje na skutečnost, 
opakovaně zdůrazňovanou starší literaturou, že 

Pacák se do Moravské Třebové nikdy nepřestěho-
val. Pacákovo působení ve městě bylo dáváno do 
souvislosti s jeho druhým sňatkem, který se usku-
tečnil 16. října 1738 v Moravské Třebové. Pacák 
se oženil s Annou Marií Davidovou, vdovou po 
moravskotřebovském malíři Christianu Davido-
vi. Za svědky na svatbě jim byli Severin Tischler 
a František Josef Seitl. První Pacákova manželka 
Marta zemřela roku 1735 v Litomyšli. Sňatek měl 
být, podle dosavadní literatury, pro Pacáka impul-

sem k přestěhování do Moravské Třebové. Sochař-
skou dílnu v Litomyšli, kde dosud působil, měl 
přenechat synovi. Nicméně nález Pacákova kšaftu 
datovaného 8. srpna 1742 (zemřel 11. srpna téhož 
roku) a doklad o prodeji jeho litomyšlského domu 
na Dolním Předměstí dokazují, že z Litomyšle ne-
odešel a setrval ve městě až do své smrti. Potvr-
zuje to rovněž zápis v moravskotřebovské matrice 
zemřelých, kde je Pacák zapsaný jako sochař z Li-
tomyšle. Pokud by už čtyři roky pobýval v Mo-
ravské Třebové a patřil mezi moravskotřebovské 
sousedy, musel by získat městské právo. V tako-
vém případě by ovšem nebyl v úmrtím záznamu 
označený přídomkem z Litomyšle. Zápis v matrice 
vypovídá pouze o tom, že v Moravské Třebové ze-
mřel. Pacákovy pobyty ve městě byly zřejmě pou-
ze přechodné a krátkodobé povahy. A přičiněním 
Ludmily Marešové Kesselgruberové skončil jiný, 
neochvějně přijímaný názor o Pacákově působení 
v dílně Matyáše Bernarda Brauna. Autorka ve své 
dizertaci navázala na minuciózní, bohužel nepubli-
kovaný výzkum někdejšího ředitele litomyšlského 
archivu Milana Skřivánka z roku 1979, a odmítla 
Pacákovo autorství soch evangelistů v piaristickém 
kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Autorem 
soch Víry a Naděje, umístěných na průčelí kostela, 
které měly být analogiemi stejnojmenných skulptur 
v moravskotřebovském děkanském kostele, je ka-
meník Jiří Heinrich z Mladějova. Pacák se, jak se 
zdá, vyučil nejspíše u kutnohorského řezbáře Fran-
tiška Martina Katterbauera.
Ponechejme však pro tuto chvíli Pacáka i Tischlera 
stranou a zastavme se u posledního z trojice mo-
ravskotřebovských barokních sochařů Františka 
Josefa Seitla. Nutno přiznat, že Seitl je na tom ze 

Kristus bez rány – k baroknímu sochařství v Moravské Třebové
všech tří představitelů barokního sochařství nejhů-
ře. Tischler i Pacák se dočkali badatelského zájmu, 
a dnes o jejich životě a díle víme relativně mnohé. 
Seitl však, alespoň pokud je mi známo, prozatím 
zůstává stát stranou. Proto není vyloučeno, i když 
v nějaké zásadní míře s ničím takovým počítat 
nemůžeme, že po důkladném zpracování Seitlova 
života a díla, dojde k významovému posunu jeho 
role v barokním sochařství nejen v Moravské Tře-
bové. Než se některý z badatelů takového úkolu 
ujme, shrneme alespoň to málo, co o Seitlovi při-
náší dostupná literatura. Seitl se narodil roku 1704 
v Dubenci u Trutnova. Podle matričního zápisu, 
publikovaného Aloisem Czernym, působil od roku 
1717 v Moravské Třebové, kde si koupil dům. 
Předpokládá se, že prošel školením v Pacákově 
dílně. S Pacákem a Tischlerem, který se do města 
přistěhoval v roce 1732, spolupracoval na někte-
rých místních zakázkách. Brzy poté se ve městě 
vytvořila drobná umělecká kolonie, malé bratrstvo 
(Kleingemeinschaft), jehož členem byl vedle Tis-
chlera a Pacáka i Seitl. Spojovalo je pravděpodob-
ně rovněž členství v mariánském bratrstvu, pro 
které, jak vyplývá z dochovaných účtů, vykonávali 
běžné úkony a zakázky, například opravy krucifixů 
nebo zhotovení vyřezávaných már. Není také vy-
loučeno, že se Seitl s oběma umělci setkal už někdy 
dříve. V roce 1738 byl, jak již bylo řečeno, spolu 
s Tischlerem Pacákovi na svatbě za svědka. S Tis-
chlerem byli i kmotry všech osmi dětí malíře Judy 
Tadeáše Suppera, který se v roce 1736 oženil s dce-
rou malíře Christiana Davida. A Supper byl zase 
kmotrem jednoho ze Seitlových synů. Vzájemné 
osobní i tvůrčí vazby propojily všechny tři natolik, 
že určení jejich autorství je mnohdy velmi obtížné. 
Miloš Stehlík se domnívá, že v Seitlově tvorbě se 
moravskotřebovskému baroknímu sochařství, pře-
devším uspořádáním drapérie a jejím napojením na 
tělesné jádro, dostalo umírněného a lyrického zjem-
nění. Podle Stehlíka se toto zjemnění, vedle reliéfu 
Vítězného Krista na podstavci kříže u hřbitovního 
kostela, projevilo v Kalvárii na tabernáklu hlavního 
oltáře a postavách andělů na bočním svatojanském 
oltáři v moravskotřebovském děkanském kostele. 
Hana Macháčková zařazuje mezi Seitlova díla rov-
něž dvě andělské figury po stranách svatotomské-
ho obrazu a zlacenou kompozici apoteózy sv. Jana 
Nepomuckého na oltáři zasvěceném témuž světci 
a část reliéfní výzdoby kazatelny (postava Asia-
ta, sv. Jan Křtitel, evangelisté Jan, Matouš, Lukáš 
a Marek) rovněž v děkanském chrámu. Na někte-
rých Tischlerových realizacích se Seitl podílel jako 
spolupracovník a po jeho smrti rozpracované za-
kázky dokončil. Martin Pavlíček předpokládá Seit-
lovu spoluúčast například na sousoší Kristus před 
Kaifášem, které bylo součástí moravskotřebovské-
ho pašijového cyklu. Seitlovi se, kromě uvedených 
sochařských prací v děkanském kostele, připisuje 
autorství krucifixu z roku 1753 u bočního vchodu 
do hřbitovního kostela na Křížovém vrchu v Mo-
ravské Třebové. Tělo ukřižovaného postrádá ránu 
v boku, jež mrtvému Ježíšovi kopím (později nazý-
vaném svaté kopí nebo kopí osudu) zasadil Longi-
nus, jeden z římských vojáků, kteří přišli na rozkaz 
Piláta sejmout těla odsouzených z kříže (Jan 19, 
32-34). Seitlova atribuce není nesporná. Ladislav 
Loubal a Ivana Havlíčková, která se v diplomové 
práci z roku 2009 zaměřila na fenomén moravsko-
třebovské Křížové cesty, bez jakéhokoliv zdůvod-
nění uvádějí jako autora Ignáce Sommera (1737-?) 
z Frýdlantu. V místním povědomí je ukřižovaný 
Kristus bez rány (něm. Christus ohne Wund), již od 
18. století, označován ze jednu z moravskotřebov-
ských zvláštností, kuriozit nebo divů.   Jiří Šmeral
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9. 3. Okres basketbal III. kategorie dívek od 
8:30 hod. v tělocvičně Gymnázia M. T.
10. 3. Okres basketbal III. kategorie chlapci od 
8:30 hod. v tělocvičně Gymnázia M. T.
16. 3. Okres basketbal IV. kategorie dívek od 
8:30 hod. v tělocvičně Gymnázia M. T.
17. 3. Obvodní kolo ve florbale I. kategorie od 
14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
21. 3. Obvodní kolo gymnastiky I. a II. katego-
rie chlapci a děvčata od 13:00 hod. v tělocvičně 
ZŠ Palackého
22. 3. Velikonoční turnaj v bowlingu od 15:30 
hod. na Bowlingu Ohnivá koule, zájemci se na-
hlásí v DDM do 18. 3. Více na letáku
24. 3. Výlet, který stojí za to! S Větrníkem 
do České Třebové (muzeum železnice, bazén). 
Prázdninový výlet pro členy kreativních zájmo-
vých kroužků, pohybového a bowlingového 
kroužku.

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

 Dům dětí a mládeže

30. 3. Poznávání přírodnin pro 3. a 4. třídy ZŠ. 
Podrobnosti v propozicích
V průběhu měsíce
Voda a umění – keramické dílny v DDM pro MŠ 
a třídní kolektivy 1.–3. tříd
Modrá planeta – výtvarná soutěž pro MŠ, ZŠ 
a SŠ. Program v rámci oslav Světového dne vody
Nábor do kroužku:
ZÚ hra na klavír příjme nové zájemce – začá-
tečníky, schůzky každé úterý 13:30–14:15 nebo 
středa 14:30–15:15 v ZŠ ČSA
Připravujeme v dubnu:
23. 4. Čarodějnický rej v podzámčí
Pololetní prázdniny s Majákem
Dvacet členů zájmových kroužků DDM ze škol 
Kunčina, Třebařov a Moravská Třebová proži-
lo jednodenní pololetní prázdniny s DDM Ma-
ják Moravská Třebová, kde se o jejich program 
postarali vedoucí kroužků. Během dopoledne 

Aktivity v oblasti prevence negativních jevů v ZŠ 
Palackého v období září 2015 – leden 2016

Zlatá kometa 2016 – soutěž zpěvaček a zpěváků - karaoke 

Součástí činnosti každé školy je práce v oblasti 
prevence negativních jevů (prevence závislostí, 
práce na nastavování pozitivních vztahů mezi 
žáky, zlepšování klimatu ve třídách a na škole). 
To vše se samozřejmě děje během každodenní-
ho života školy – v hodinách i během přestávek. 
Přesto je důležité věnovat se jednotlivým téma-
tům podrobněji. Proto jsme v tomto školním roce 
zintenzivnili programy, které jsou zaměřeny na 
aktuální potřebu určité věkové skupiny. K tomu, 
abychom si mohli dovolit pozvat odborníky na 
práci s dětmi i pedagogy v této oblasti, nám po-
mohly peníze, které jsme dostali od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. V loňském roce 
jsme podali žádost o dotaci na MŠMT, žádosti 
bylo vyhověno a naše škola dostala na preventiv-
ní práci 80 000 Kč. V září byli naši šesťáci na 
adaptačním pobytu na Srnčí, kde dětem připra-
vovali náplň zkušení instruktoři Active21, o. s. 
Zároveň všechny tři 6. třídy prošly adaptačním 
kurzem s pracovníkem a pracovnicemi PPP Ústí 
nad Orlicí. V tomtéž měsíci třídy 2. stupně be-
sedovaly s paní Stehlíkovou ze společnosti ABA-

Pro všechny kluky a holky, kteří si rádi zazpí-
vají, mají kuráž a nebojí se zpívat na veřejnosti, 
pořádá Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 
ve spolupráci s Kulturními službami města Mo-
ravská Třebová II. ročník soutěže amatérských 
zpěváků a zpěvaček všech žánrů populární hud-
by Zlatá kometa 2016. Kdo ovládá počítač, umí 
si stáhnout píseň s upravenou aranží, tj. bez 
zpěvu, pouze s hudebním podkladem. Píseň si 
může pak každý nacvičit v klidu doma. A proč 
se s ní nakonec nepřihlásit do soutěže o hodnot-
nou cenu a pobavit či překvapit i své kamarády 
či rodiče. V měsíci květnu se uskuteční II. ročník 
této soutěže. Přesný termín bude teprve oznámen 
– jednáme s odbornou porotou. Soutěž se usku-
teční opět v kinosále Kulturních služeb Mor. 
Třebová - muzeu a každý zájemce si bude moci 
vyzkoušet svoji píseň na neveřejné zkoušce. Od 

TOP, o. s. Každý ročník měl jiné téma. Šesťáci 
besedovali na téma Život v mediální džungli, 
sedmácké téma bylo Vážíš si svého těla, nebo 
ho zneužíváš? Osmý ročník měl téma Tabáček. 
Pro deváťáky jsme letos poprvé otevřeli proble-
matiku HPV v programu pod názvem Nemoc si 
nevybírá, vy si vybrat můžete. Letos jsme navá-
zali užší spolupráci s Projektem Odyssea z Prahy 
– Vysočan. Lektoři u nás na škole provedli pre-
ventivní programy pro 7., 8. a 9. ročník. 7. třídy 
prošly seminářem Program proti šikanování, dvě 
osmé třídy absolvovaly Program proti závislosti. 
Třídy 9. A a 9. B měly program Odrazový můs-
tek, který měl žáky připravit k přechodu na vyšší 
typ školy po ukončení základní školní docházky. 
I pedagogové naší školy strávili dvě odpoledne 
„pod taktovkou“ lektorů Projektu Odyssea. Prošli 
certifikovanými semináři Týmová práce a Práce 
s pravidly chování. V měsíci únoru dokončíme 
cyklus seminářů pro pedagogy na téma Vedení 
třídnických hodin a programy pro páté třídy Rea-
gujeme na nepříjemné chování spolužáků (zatím 
byl v 5. A a 5. B).   K. Štefková, ZŠ Palackého

1. března bude na stránkách DDM přihláška, kte-
rou si může každý stáhnout, vyplnit a poté poslat 
na pořadatele. Uzávěrka je k 31. březnu. Letos 
jsou vypsány dvě věkové kategorie. Ta mladší je 
do 12 let, ta druhá nad 12 let. Podmínky soutě-
že byly odeslány na všechny základní a střední 
školy Moravskotřebovska a Jevíčska. Také je tu 
významná novinka. Vítěz předchozího ročníku 
bude pozván jako host. Další informace hledejte 
na webu DDM. Píseň musí být v MP3, na flesh 
disku nebo CD. Text písně se nebude promítat, 
určitě je proto nejlepší znát text zpaměti. Pak 
se lépe uvolníte pro vaši show. Další informa-
ce na www.ddm-mt.cz. Těšíme se na přihlášky, 
jakmile je od Vás obdržíme, tak Vás budeme 
kontaktovat.                         Za pořadatele – 
Václav Žáček a Lukáš Brdíčko, kroužek mladých 

moderátorů DDM Moravská Třebová

Letní tábory s DDM
Kudy z nudy – příměstské tábory pro děti 1.–
5. tříd, denně 8:00–16:00 hod. v DDM
Níže uvedené příměstské tábory jsou všestran-
ně zaměřené a vhodné zejména pro děti 1. tříd. 
Kreativní a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny 
jednotlivým celotáborovým hrám a věku dětí. 
Součástí táborů je výlet a dle počasí návštěva 
koupaliště. Kvalifikovaní vedoucí. Strava: 2x 
svačina, oběd, pitný režim zajištěn. Kapacita: 
15 dětí/běh. Cena: 1.200 Kč, členové kroužků 
DDM 1.100 Kč. Děti můžete přihlásit telefo-
nicky nebo emailem do 31. 5. Potom obdržíte 
další pokyny ohledně platby apod. 
11.–15. 7. Bolek a Lolek na cestách
18.–22. 7. Ať žijí duchové
15.–19. 8. Tajemství proutěného košíku
Letáky a přihlášky ke stažení na webu DDM. 
Více informací Zdena Tauerová
25.–29. 7. Letní příměstský tábor Čtyři jezd-
ci apokalypsy. Letní tábor je všeobecného za-
měření určený pro děti od 1. třídy s celotáboro-
vou hrou na motivy počítačové hry. Čtyři temní 
jezdci za pomoci nadpřirozených sil pátrají po 
klíči od Brány Veškerenstva. Staňte se hrdiny 
bojujícími proti nim. Podaří se nám zachránit 
svět? Cena LT je 1.200 Kč, pro řádně zaplace-
né členy kroužku je sleva 100 Kč. Příměstský 
LT probíhá denně od 8:00 hod. do 16:00 hod. 
v DDM a v terénu. Více informací Bára Švest-
ková
LT Na Srnčí: od 6.–13. 8., cena 2.800, ubytová-
ní ve třílůžkových pokojích, přihlášky telefonic-
ky do 15. 3., určeno dětem po ukončení 2. třídy 
ZŠ. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapaci-
ty 29 dětí a náhradníci. Více informací Jana Cha-
dimová. Leták a fotografie z minulých ročníků 
na webových stránkách DDM.
13.–20. 8. Letní armytábor pro všechny od-
vážné kluky a holky od 3. třídy. Tábor navazuje 
na úspěšný loňský armytábor a letos proběhne 
v areálu rekreačního střediska Srnčí. Tábor je 
opět zaměřen na střelbu z laserových zbraní, 
ukázky zbraní a střeliva, střelbu z luku, topogra-
fii, bojové taktiky, bojové akce v terénu, tech-
niky přežití a zvyšování fyzické kondice. Cena 
LT je 2.900 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, 
strava, odborní pedagogičtí vedoucí LT, doprava 
zavazadel na základnu a materiál na celotáboro-
vý program. Omezený počet míst. Více informa-
cí Bára Švestková
22.–26. 8. Letní příměstský tábor. Letní tábor 
je všeobecného zaměření určený pro děti od 1. 
třídy s celotáborovou hrou. Cena LT je 1.200 Kč, 
LT probíhá denně od 8:00 hod. do 16:00 hod. 
v DDM. Více informací Jana Chadimová

se všichni zúčastnění věnovali deskovým hrám 
a kreativní a výtvarné činnosti s využitím vlastní 
fantazie. Po vyhodnocení jednotlivých prací ná-
sledoval oběd a potom překvapení, tím byla ho-
dina jumpingu pod vedením L. Slavíčkové. Vyvr-
cholením celého pobytu byla odpolední návštěva 
bowlingu, kde došlo ke skutečnému měření sil 
mezi žáky z jednotlivých škol. Někteří z nich byli 
zklamáni, jiní neskrývali radost z dosaženého 
vítězství. Po ukončení celého turnaje se všichni 
vrátili zpět do tělocvičny ZŠ ČSA v Moravské 
Třebové, kde proběhlo vyhodnocení aktivit z ce-
lého dne. Každý si odnesl drobnou odměnu. Dal-
ší prázdninové aktivity s Majákem čekají na děti 
o velikonočních prázdninách. Společně vyrazíme 
do sousední České Třebové.          Vedoucí kroužků 
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Tab. 1 (v tis. Kč) rozpočet 2015
před úpravou

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2015
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 241 640,00 1 410,00 243 050,00
Financování:
Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení zůstatku fi-
nančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)

10 930,00 0,00 10 930,00

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

2 050,00 0,00 2 050,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci pro-
jektu OUSB

90,00 0,00 90,00

Celkové rozpočtové zdroje 254 710,00 1 410,00 256 120,00
Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 248 760,00 1 390,00 250 150,00
Financování:
Splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splát-
ky jistiny úvěrů a půjček

5 950,00 20,00 5 970,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
Celkové rozpočtové potřeby 254 710,00 1 410,00 256 120,00

Tab. 2 (v tis. Kč) příspěvek 2015  
před úpravou

úprava 
příspěvku

příspěvek 2015  
po úpravě

Kulturní služby města Moravská Třebová 8 375,00 -500,00 7 875,00

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

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala  
v pondělí 8. 2. 2016 od 15:00 hod v zasedací místnosti na Olomoucké ulici

Zastupitelstvo města schvaluje:
285/Z/080216
 Předložený program jednání zasedání Zastupitel-

stva města Moravská Třebová s provedenou změ-
nou (tisk č. 11 zařazen jako 4. bod jednání, tisk č. 
26 zařazen jako 5. bod jednání).

286/Z/080216:
 Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům 

zastupitelstva města s účinností od 01.03.2016 
takto:

 - odměna neuvolněnému místostarostovi  23.171 Kč
 - odměna členu rady 2.122 Kč
 -  odměna předsedovi výboru zastup. města 1.758 Kč
 - odměna předsedovi komise rady města 1.388 Kč
 - odměna členu výboru zastupitelstva města 774 Kč
 -  odměna členu komise rady města 774 Kč
 - odměna členu zastupitelstva města 490 Kč
 - příplatek podle počtu obyvatel 384 Kč

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

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

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

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
287/Z/080216:
 Předložený plán práce Kontrolního výboru zastu-

pitelstva města na rok 2016.
 Z: Josef Odehnal, předseda výboru
288/Z/080216:
 Předložený plán činnosti finančního výboru zastu-

pitelstva města na rok 2016.
 Z: Miroslav Jurenka, vedoucí výboru
289/Z/080216:
 Vklad majetku města inv. č. 2875 TS – vodovodní 

přípojka – napojení – Mor. Třebová (FO) v po-
řizovací ceně 6.700 Kč do dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, 
IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. Masaryka 
29, Moravská Třebová za podmínek § 38 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
290/Z/080216:
 Souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 9/2015 rozpoč-

tu města, kterou byly změněny závazné ukazatele 
na rok 2015 takto (v tis. Kč):

  a) závazné ukazatele stanovené radě města: Tab 1
  b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace: Tab 2
 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

291/Z/080216:
 Uzavření dohody o úhradě dluhu ve výši 67.696 

Kč ve splátkách tak, že pan K. uhradí tuto částku 
v 68 pravidelných měsíčních splátkách.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
292/Z/080216:
 Změnu zástupce města Moravská Třebová v MAS 

Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (MAS MTJ), 
IČO: 27505189 tak, že počínaje dnem 09.02.2016 
bude město zastupovat místostarosta Ing. Pavel 
Brettschneider.

 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města
293/Z/080216:
 Uzavření předložené kupní smlouvy, kterou spo-

lečnost RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567 se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, odkoupí od 
Města Moravská Třebová plynárenské zařízení: 
Moravská Třebová – průmyslová zóna Západní, č. 
stavby: 8800078922, za cenu 1.167.706 Kč včetně 
DPH.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
294/Z/080216:
 Odstoupení od kupní smlouvy mezi městem a spo-

lečností ALZCARE a.s. Ústí nad Orlicí, ve věci  
prodeje domu č. p. 1337, který je součástí  pozem-
ku parc. č. 1193/9 o výměře  457 m2, druh pozem-
ku zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 
1193/10 o výměře 475 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 1193/11 o výměře 261 
m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. 
č. 1193/3 o výměře 3.912 m2 , druh pozemku ostat-
ní plocha vše v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová dle předloženého návrhu. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
295/Z/080216:
 Prodej pozemku parc. č. 2942 o výměře 302 m2, 

druh pozemku ostatní komunikace a pozemku 
parc. č. 2943/2 o výměře 199 m2, druh pozemku 
orná půda vše v obci a katastrálním území Mo-
ravská Třebová společnosti ATEK s.r.o. se síd-
lem Moravská Třebová, Předměstí, ul. Svitavská 
1599/66, Moravská Třebová za vzájemně sjedna-
nou kupní cenu ve výši 135.270 Kč, kterou kupu-
jící uhradí před podpisem kupní smlouvy.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
296/Z/080216:
 Prodej pozemku parc. č. 58/3 o výměře 39 m2, 

druh pozemku ostatní plocha  a pozemku parc. č. 
61/4 o výměře 51 m2, druh pozemku ostatní plo-
cha vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Farní za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 24.300 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. V kupní smlouvě 
bude zřízena služebnost cesty ve prospěch nemo-

vitosti – pozemku parc. č. 62, jehož součástí je 
stavba č. p. 5, na ul. Cihlářově č. o.15 v Moravské 
Třebové.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
297/Z/080216:
 Prodej  části pozemku parc. č. 2711/69 (jedná se 

cca o 170 m2) o celkové výměře 6.887 m2, druh 
pozemku zahrada v obci a katastrálním území Mo-
ravská Třebová, ul. Jiráskova za účelem výstavby 
ocelové akumulační nádrže a budovy trafostani-
ce společnosti VYTEP UNIČOV s.r.o. se sídlem 
Bratří Čapků 821, Uničov za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 326,70 Kč/m2  (včetně DPH). 
Nad rámec kupní ceny uhradí kupující všechny 
účelně vynaložené výdaje zejména náklady na 
geometrický plán. 

 Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě a přesná výměra bude po dostavbě staveb 
určena geometrickým plánem.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
298/Z/080216:
 Směnu pozemku parc. č. 3348/11 o výměře 11 m2, 

druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 
3395/8 o výměře 186 m2, druh pozemku orná půda 
z vlastnictví města za pozemek parc. č.  3110/18 
o výměře 253 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
který vznikl dle geometrického plánu č. 2768-
267/2015 a pozemek parc. č. 3110/11 o výměře 
5 m2, druh pozemku ostatní plocha.  

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
299/Z/080216:
 Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na 

převod pozemku p. č. 3409 druh pozemku ostat-
ní plocha, o výměře 42069 m2 a p. č. 3362 druh 
pozemku ostatní plocha, o výměře 2976 m2 v obci 
a katastrálním území Linhartice z vlastnictví Par-
dubického kraje do vlastnictví města Moravská 
Třebová.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
300/Z/080216:
 Podání žádosti a následné uzavření smlouvy na 

převod pozemku p. č. 3533 druh pozemku ostatní 
plocha, o výměře 2898 m2 a p. č. 3418 druh po-
zemku ostatní plocha, o výměře 1360 m2 v obci 
a katastrálním území Linhartice z vlastnictví ČR, 
Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města Mo-
ravská Třebová.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
301/Z/080216:
 Podání žádosti o převod a následné bezúplatné 

nabytí do majetku města, a to pozemku parc. č. 
1738/41 o výměře 19 m2 , druh pozemku ostat-
ní plocha, pozemku parc. č. 1738/7 o výměře 473 
m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 1738/39 o výměře 197 m2, druh pozemku ostat-
ní plocha, pozemku parc. č. 1738/43 o výměře 886 
m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 1738/44 o výměře 9 m2, druh pozemku ostat-
ní plocha, pozemku parc. č. 1738/40 o výměře 31 
m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemku parc. 
č. 1738/38 o výměře 11 m2, druh pozemku ostat-
ní plocha, pozemku parc. č. 1738/13 o výměře  70 
m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. 
č. 1738/15 o výměře 35 m2, druh pozemku ostatní 
plocha vše v obci vše v obci a katastrálním území 
M. Třebová a pozemku parc. č. 3476/3 o výměře 
932 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku 
parc. č. 3476/4 o výměře 115 m2, druh pozemku 
ostatní plocha vše v obci M. Třebová a k.ú. Boršov 
u M. Třebové z vlastnictví Pardubického kraje, Ko-
menského náměstí 125, Pardubice - Staré Město.

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH
302/Z/080216:
 Podání žádosti o převod a následné nabytí do ma-

jetku města od ČR Povodí Moravy, a to pozemků 
parc. č.: 

a) 1735/13 o výměře 57 m2, druh pozemku jiná plocha 
b) 1735/34 o výměře 185 m2, druh pozemku ostatní plocha
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c) 1735/35 o výměře 348 m2, druh pozemku ostatní plocha
d) 1735/36 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní plocha
e) 1735/37 o výměře 154 m2, druh pozemku ostatní plocha
f) 4001/2 o výměře 97 m2, druh pozemku ostatní plocha
g) 4001/4 o výměře 94 m2, druh pozemku ostatní plocha  

 vše v obci a katastrálním území Mor. Třebová.
 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Zastupitelstvo města neschvaluje:
303/Z/080216:
 Poskytnutí finančních příspěvků následujícím po-

skytovatelům sociálních služeb na pobytové služby 
občanů města Moravská Třebová v roce 2016:
 - Domov na rozcestí Svitavy, 
 - IČO: 70157286 (1 klientka)
 - Domov u studánky, Anenská Studánka, IČO: 

00854310 (2 klienti)
 - Domov na zámku Bystré, 
 - IČO: 75007932 (2 klienti)

 z důvodu velkého objemu příspěvků poskytova-
ných provozovatelům sociálních služeb na území 
města z rozpočtu města.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
304/Z/080216:
 Poskytnutí finančního příspěvku poskytovate-

li sociálních služeb Farní charita Litomyšl, IČO: 
47489839 na provoz odlehčovací služby v roce 
2016 z důvodu velkého objemu příspěvků posky-
tovaných provozovatelům sociálních služeb na 
území města z rozpočtu města.

 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF
305/Z/080216:
 Uzavření smíru ve věci probíhajícího soudního 

sporu mezi společností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s., IČO: 47116901, se sídlem Nábřež-
ní 4, Praha 5 (VRV a.s.) a městem Moravská Tře-
bová, tedy neschvaluje uhradit požadovanou platbu 
1.300.000,- Kč (slovy: jedenmiliontřistatisíckorun-
českých) společnosti VRV  a.s.  jako  redukovanou 
úhradu za činnost správce stavby i v roce 2014 dle 
mandátní smlouvy uzavřené dne 24.02.2010.

 Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
306/Z/080216:
 Předloženou informaci o plnění usnesení Zastupi-

telstva města Moravská Třebová.
307/Z/080216:
 Rezignaci Libora Truhláře na funkci člena výboru 

zastupitelstva města pro strategický rozvoj města.
308/Z/080216:
 Předložený zápis z jednání kontrolního výboru 

zastupitelstva města ze dne 18.11.2015 včetně 
jeho příloh – zápisy 5 až 11/2015 a zápis z jednání 
kontrolního výboru ze dne 27.1.2016.

309/Z/080216:
 Předložený zápis z jednání finančního výboru za-

stupitelstva města ze dne 01.02.2016. 
310/Z/080216:
 Předložený zápis z jednání vyjednávacího týmu 

pro odkoupení areálu Miltry ze dne 27.01.2016.
311/Z/080216:
 Informace o možných dotačních zdrojích pro revi-

talizaci brownfileds.
312/Z/080216:
 Předložený seznam objektů v majetku města, které 

lze nabídnout k prodeji.
313/Z/080216:
 Předloženou informaci o žalobkyní - Kongregací 

Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. 
řádu sv. Františka z Assisi - podané žalobě o urče-
ní vlastnického práva k nemovitostem v areálu So-
ciálních služeb města Moravská Třebová a o pří-
pravě města na jednání v této věci.

Zastupitelstvo města jmenuje:
314/Z/080216:
 Návrhovou komisi ve složení:

 - Mgr. Petr Vágner,       
 - Ing. Milan König, 
 - Ing. Miloš Mička.

315/Z/080216:
 Ověřovatele zápisu:

 - Milada Horáková,        
 - Mgr. Lenka Bártová.

316/Z/080216:
 Milana Štrajta do funkce člena výboru zastupitel-

stva města pro strategický rozvoj města.
 Z: Ing. Václav Mačát, předseda výboru
317/Z/080216:
 Jiřího Vopařila do funkce člena finančního výboru 

zastupitelstva města.
 Z: Miroslav Jurenka, předseda výboru
318/Z/080216:
 Radovana Zobače velitelem Městské police Mo-

ravská Třebová ke dni 08.02.2016. 
 Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města

Zastupitelstvo města ruší:
319/Z/080216:
 Vnitřní předpis č. 7/2011, Pravidla pro čerpání 

půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská. 
Třebová.

 Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST
320/Z/080216:
 Své usnesení č. 536/Z/031212, kterým bylo 

schváleno uzavření předložené kupní smlouvy 
mezi městem Moravská Třebová a ALZCARE 
a.s. Ústí nad Orlicí o prodeji domu č.p. 1337 
vystavěného na pozemku parc. č. 1193/9, po-
zemku parc. č. 1193/9 o výměře 457 m2, kultura 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 
1193/10 o výměře 475 m2, kultura ostatní plo-
cha, pozemku parc. č. 1193/11 o výměře 261 m2, 
kultura ostatní plocha a pozemku parc. č. 1193/3 
o výměře 3.912 m2 , kultura ostatní plocha vše 
v obci a katastrálním území Moravská Třebo-
vá, ul. Nová, část obce Předměstí do vlastnictví 
ALZCARE a.s. 

 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

V Moravské Třebové 8. 2. 2016

Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

Ing. Václav Mačát, místostarosta

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.–31. 3. Březen měsíc čtenářů
1.–31. 3. Velký výprodej časopisů a dětské litera-
tury
Celý měsíc březen si můžete zakoupit ve výprodeji 
nově vyřazené časopisy, audiokazety a dětské knihy. 
Jednotná cena je 5 Kč za knihu a kazetu, 1 Kč za 
časopis.
1.–31. 3. Výstava: Výlet do minulosti za Karlem 
IV.
Výstava prací dětí ze soutěže Kde končí svět – Výlet 
do minulosti za Karlem IV. Výtvarná díla všech sou-
těžících si můžete prohlédnout v dospělém oddělení 
v půjčovní době.
15. 3. LiStOVáNí: Dobrý proti severáku
Společně s Kulturními službami města Vás srdečně 
zveme na představení Dobrý proti severáku z cyklu 
Listování. Divadelní představení s knihou Daniela 
Glattauera je vtipné, romantické a opět něčím jiné - 
tentokrát totiž bude e-mailové.
Začínáme v 17:30 ve dvoraně muzea. Vstupné 80 
Kč, předprodej v kulturních službách. Hrají: Lukáš 
Hejlík, Věra Hollá a Pavel Oubram.
16. 3. Velikonoční jarmark
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel – kera-
mika, perníčky, kraslice, bižuterie, drátkování, po-
mlázky aj. Součástí jarmarku jsou i praktické ukázky 
a tvořivé dílny pro děti. Vystavené výrobky si můžete 
prohlédnout a zakoupit v půjčovní době knihovny od 
9:00 do 17:00 hod.
Čtení na pokračování
Středa 2., 9., 16., 23., 30. 3. – čteme ve 14:00 hod. 
klientům v soc. službách. Přidejte se k těm, kteří mají 
zájem předčítat nahlas. Bližší informace v dětském 

oddělení knihovny.
Moravskotřebovský Ámos
24. 3. vyhodnocení ankety o nejoblíbenějšího učitele 
- Moravskotřebovský Ámos (předání cen proběhne 
v rámci Den učitelů Na Písku)
Knihovna dětem
1. 2.–31. 3. Inspirace uměním
Výstava výtvarných prací žáků a studentů z Gymná-
zia Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete pro-
hlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
Týden čtení aneb Čtení sluší každému
2. 3. Děti čtou seniorům (14:00 hod.)
3.–4. 3. Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro žáky 
ZŠ ve čtení 8:00–12:00 hod.)
Tvořivé středy
  2. 3. Jarní krajina
  9. 3. Kuřátko
16. 3. Zdobíme velikonoční pečivo (8:30-17:00 hod.)
23. 3. Zlatá rybka
30. 3. Kšilt
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK.
8. a 22. 3. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání, muzicírování a mnoho dal-
ších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod.
Světový den vody 
U příležitosti Světového dne vody (22. 3.) si děti 
z MŠ a žáci 1. stupně ZŠ prostřednictvím pokusů 
s vodou nebo pohádky připomenou význam vody 
pro lidstvo. Akce je pořádaná ve spolupráci s DDM 
Maják. 
1.–31. 3. Pohádkový svět
Dopolední program pro MŠ. Představení pohádky 
O zlaté rybce pomocí loutek. Čtení, hraní, kreslení, 

tvoření s pohádkou. Bližší informace a objednání 
v dětském oddělení.
1.–31. 3. Zábava s vodou
Dopolední program pro žáky 1. stupně ZŠ. Ukáz-
ka jednoduchých pokusů s vodou. Bližší informace 
a objednání v dětském oddělení.
Mladý čtenář 2016
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Morav-
ské Třebové vyhlašuje 33. ročník soutěže Mladý 
čtenář 2016. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž 
pro děti, žáky a studenty na téma Pravěk. Oblast vý-
tvarná - namalovat obrázek zvířat, rostlin, krajiny… 
na uvedené téma. Oblast literární – vymyslet příběh, 
básničku, pohádku… na uvedené téma. Výtvarné 
a literární práce je třeba odevzdat do 10. 3. 2016 
v MěK. Hodnocení bude probíhat ve 4 kategoriích: 
mateřské školky, I. stupeň ZŠ+I. stupeň speciální 
školy, II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciální školy+ví-
celeté gymnázium, střední a učňovské školy. Neza-
pomeňte uvést své jméno a příjmení, název práce, 
věk, adresu bydliště, název školy a třídy. Nejlepší 
příspěvky vystavíme a odměníme.

Mladý čtenář 2016 a Kde končí svět – Výlet do 
minulosti za Karlem IV.
31. 3. vyhodnocení soutěže Mladý čtenář 2016 a Kde 
končí svět – Výlet do minulosti za Karlem IV. Vy-
hlášení se uskuteční v Rytířském sále zámku v 15:00 
hod.
27. 1. knihovna ocenila nejlepší čtenářský kolektiv 
roku 2015/2016 v celostátním projektu Čtenář roku – 
čtenářská třída. Vítězem se stala 4. třída 3. ZŠ v Mo-
ravské Třebové pod vedením paní učitelky Dopitové, 
a to za 1. místo v soutěži Čteme rychle a vnímavě 
a za 1. místo v soutěži Čte celá třída 2015. Cílem 
této aktivity je posilovat společenský význam a pres-
tiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce 
využívají.



strana 15 / březen 2016Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁSport

Program činnosti  
Klubu českých turistů

6. 3. Pěší výlet Z Rájce do Černé Hory spo-
jený s prohlídkou výstavy Kamélie, posel jara 
na zámku v Rájci. Následná procházka v dél-
ce 6,5 až 8 km. Sraz zájemců na autobusovém 
nádraží v 8:30 hod., odjezd linkovým auto-
busem v 8:45 hod. Návrat v 17:20 (odjezd 
z Černé Hory v 15:58 hod.). Dopravu lze vo-
lit i osobními auty. Zajišťuje: H. Kopřivová
9. 3. Schůze odboru turistiky v klubovně 
KČT od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc 
duben, přípravy na Vandr skrz M. Hanó.
12. 3. Účast na DP Jarní přírodou v Jaro-
měřicích – trasy: 7, 16, 23, 38 km. Sraz na 
autobusovém nádraží v 8:25 hod., odjezd lin-
kového autobusu 8:31 hod. Odjezd autobusu 
z Jaroměřic v 14:55 hod. (případná doprava 
osobními auty bude dohodnuta na březnové 
schůzce odboru). Zajišťuje: P. Harašta
19. 3. Zahájení turistické sezóny 
v Chrudimi. Sraz v 7:30 hod. na autobusovém 
nádraží, odjezd v 7:35 hod., návrat kolem 
17:30 hod. Cena jízdného 50 Kč pro členy 
KČT, pro ostatní 100 Kč. Doprovodný pro-
gram dle nabídky pořádajícího odboru KČT. 
Přihlásit se lze u H. Kopřivové (kontakt: tel: 
737 487 745, e-mail: koprivovahelena@se-
znam.cz) do 11. 3. Zajišťuje: J. Šindelář
28. 3. Zahájení cyklosezóny Za bledulemi 
na Drozdovskou pilu, sraz v 10 hod. u klu-
bovny KČT. Zajišťuje: P. Harašta
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo in-
ternetových stránkách: www.kctmt.webnode.cz

Březnová pozvánka
Hokej 
KLS a MŽ
6. 3.  9:00 a 11:30 HC Slovan - HC Choceň
12. 3. 9:00 a 11:30 HC Slovan - HC Choceň
KLM
-  finálové zápasy (na 3 vítězná utkání) proti 

Světlá n/S.
2.3. 18:30 , eventuálně 9.3. v18:30

Fotbal
20. 3. 15:00 SKP Slovan A (KP) - Polička A
26. 3. 9:00 Žáci (OP) - Radiměř
        15:00 Dorost (KP) - Polička
26. 3. 9:30 Žáci ml., st. (KP) - Č. Třebová

Fotbalová příprava nabírá na obrátkách

Futsalisté uzavřeli účet první ligové sezóny

Tenisté se připravují na ligovou sezónu

Přiblížil se začátek jarní části fotbalových soutě-
ží 2015/2016. Boj o body odstartuje 12. března. 
Rozhodující třebovské celky (A-tým/14. místo 
- 13 bodů a dorost v KP/16. místo - 12 bodů) 
usilují o jediné: setrvání ve stávající úrovni sou-
těží. Tomuto cíli měla napomoci zimní příprava, 
jež se odbývala od poloviny ledna na několika 
úrovních pod taktovkou nového trenéra Večeři. 
Jejím smyslem je doplnit energii, získat větší se-
bevědomí před jarní částí, která bude rozhodu-
jící. „Připouštět si sestup by byla malověrnost 
a poraženectví,“ glosoval tempo a dosavadní 
výsledky všech družstev tajemník P. Matoušek.
SKP Slovan A-tým - Sokol Kunčina 5:0 (2:0) 
Branky: 3 Večeřa, Šatník R., Sekela
SKP Slovan A tým - TJ Medlov 3:7 (1:3) Bran-
ky: Večeřa M., Večeřa J., Nováček

Uničov U17 - dorost SKP Slovan 0:3 (0:1) Bran-
ky: Mikšánek P., Kolář a Macek
Ústí n/Orlicí - dorost SKP Slovan 3:2 (1:1) Bran-
ky: Sommer, Krummer
Realizační týmy již znáte, tentokrát nabízíme 
kádrové hráčské zajištění. Přáním funkcionářů 
je, abyste hráče přišli maximálně povzbudit v je-
jich úsilí. Širší kádr tvoří: Vykydal - Strouhal, 
Marek, Novák, Rázl, Staněk, Večeřa M., Večeřa 
J., Špaček, Šatník R., Polák, Nováček, Vančura, 
Sedláček, Škranc, Dokoupil, Švanda, Štěpánek. 
Odešel: Masopust.                                            (mt)

Poslední turnaj sezóny, který zavedl šakaly 
(ŠHMT) - futsalový oddíl TJ Slovan - do Polič-
ky proti dvěma pražským celkům, definitivně 
rozhodl o jejich úspěchu v první ligové sezóně. 
Desetinásobný šampión Chemcomex byl znovu 
nad síly třebovských (3:6), neskrývanou radost si 
ovšem futsalisté prožili po vítězství nad Futsalem 
Praha 5:2 (Zdržálek 2, Potáček, Němec, Huryta). 
Po porážkách dalšího ze soupeřů (Družba Vyso-
ké Mýto) tak uhájili 8. místo, které jim zaruči-
lo postup do play off o mistrovský titul. Jestliže 
se při loňském finále Českého poháru etablova-
li mezi čs. špičku futsalu, letos sami toto finále 
uspořádali. Stalo se tak 30. ledna ve SH Lito-
myšl. Osmička týmů, mezi nimiž nechyběla ani 

okresní dvojice (ŠHMT a VPS Novabrik Polička) 
nabídla divákům skvělou podívanou, totéž platí 
o výsledcích: 1. Chemcomex Praha, 2. Novabrik 
Polička, 3. Zlín, 4. ŠHMT ad. Třebovští neuspě-
li podle svých představ, když nepostoupili ze zá-
kladní skupiny. Manažér týmu P. Matoušek přes-
to naznačil v mediálních výstupech spokojenost, 
neboť dle jeho slov: „Šakalové zkouší své meze 
pro příští ročník a chtějí se stát stabilním ligovým 
klubem.“ Odměnou Šakalům za první ligovou 
sezónou bylo play off v celostátní lize proti nej-
lepšímu českému mančaftu Chemcomexu Praha 
a také účast na Poháru UEFS, který se koná na 
začátku května ve Španělsku, kam se kvalifikova-
li zásluhou druhého místa v loňském ČP.      (pm)

Tenisový oddíl již patří k těm početnějším 
v rámci TJ Slovan. V současnosti čítá 119 čle-
nů, z toho 58 dětí. Dlouhodobě vyvíjí aktivitu 
na široké frontě (účast v soutěžích všech věko-
vých kategorií, tenisové školy, zájmové turnaje, 
prázdninové kempy aj.). Do ligy nakoukli tenis-
té již v roce 2014 (ve spojení s VčT Pardubice), 
v r. 2015 se znovu osamostatnili (v KP získali 2. 
místo), nově se nyní naskytla příležitost repete. 
A-tým je považován za „výkladní skříň“ oddílu. 
Omlazený tým Slovanu (průměr 21 let), složený 
z 6 mužů a 4 žen (z toho 2 na hostování) tvoří: D. 
Brož, T. Elisek, L. Gorecký, D. Orlita, D. Pavlík, 
J. Crha, M. Hrubá, M. Sekrecka, H. Kvapilová, 
A. Procházková vážně míní dosáhnout na slušná 

místa v tabulce, při své účasti v II. lize, jež za-
číná v květnu. Vedle futsalistů a atletů tak další 
zdejší oddíl má vyšší ambice. Tenisté mají za-
stoupení ve všech soutěžích: B tým (KS I. třídy), 
dorost stejná soutěž, stejně jako dva žákovské 
kolektivy (mladší, starší). Zejména ten zkuše-
nější SŽ (Málek J., Málek, O. Kašický, P. Pod-
horná a H. Hájková) má slušné vyhlídky na dal-
ší postup. Družstva v soutěži doplňují v Vč KP 
Baby-tenis a Mini-tenis, potažmu celek seniorů 
(Piroš, Klempa, Padrtka, Kalus, Kalous, Kode-
šová). Tenisový oddíl se netají ani svými inves-
ticemi do areálu - od roku 2007 utratil bezmála 
milion korun na rekonstrukci kurtů, víceúčelové 
haly, centrální zavlažování apod.                 (jv)

Hokejisté uspěli ve čtvrtfinále KLM
Cestu za úspěchem jim vydláždily dobré výko-
ny v základní a následné části. Z prvního místa 
klesli na druhou příčku, přesto získali výhodu 
domácího prostředí pro utkání s nebezpečným 
soupeřem HC Choceň. V pětizápasovém mara-
tonu na 3 vítězství nakonec zvítězili 3:2 (7:5, 
7:3, 3:4, 5:4 a 5:2) a dostali se tak do elitní 
čtyřky soutěže. Poté následovaly semifinálové 
boje s favorizovanými českotřebovskými Ko-
houty. Úvodní boj před zaplněnou REHAU aré-
nou zvládli (5:4), odveta se jim vůbec nezdařila 
(3:11). Nepříznivý vývoj změnil domácí třetí 
duel (6:3), v době uzávěrky MTZ byl stav série 

2:1. Touha po úspěchu je značná, pro jedno tře-
bovské mužstvo však zůstane finále KLM zapo-
vězené. Ostatní třebovské týmy rovněž došly do 
nadstavbové části, v níž se jim vede se střídavý-
mi úspěchy v závislosti na síle soupeřů. Dorost 
aspiruje na konečné 6. místo, žákovská družstva 
se statečně perou a získávají zkušenosti v me-
zikrajském klání s Jihlavou, Havlíčkovým Bro-
dem, Žďárem n/S. či Pardubicemi. Trenér se 
netají spokojeností. O lepší než konečné 4. mís-
to v oblastní soutěži bojuje nově založené béč-
ko HC Slovan. Za měsíc přineseme definitivní 
zhodnocení soutěží 2015/2016.                    (mt)

Mladí karatisté na scéně
Karatisté se představili veřejnosti už v říjnu 
2015 při sportovním odpoledni na Knížecí lou-
ce. Poté jejich trenér Jan Sýkora uspěl v okresní 
anketě Sportovec 2015. Nyní přišli na řadu opět 
ti nejmenší, aby prokázali, co dosud již zvládli. 
Tzv. páskování, které se uskutečnilo 13. února 
a týkalo se 19 mladých sportovců, bylo vlastně 
technickými zkouškami dosažené úrovně schop-
ností. Po rozcvičce a koordinačních cvičeních 
předvedli se zřetelnou disciplinovaností své ur-
čené techniky a podle toho získali nově nebo 
výměnou barevné pásky (bílé, žluté, oranžové) 
jako potvrzení dosažené úrovně. Trenér a zku-
šební komisař se netajili spokojeností a svěřen-
cům dali slib brzkého zapojení do soutěží. Pří-
tomni byli též rodiče a prožívali dětskou euforii 
s nimi. Oceňovali sebeovládání svých ratolestí 
disciplínu i pokoru, která rovněž patří k filozofii 
Tang Soo Do (jednoho ze stylů karate), korejské-
ho bojového umění, které zásluhou DDM a Jana 
Sýkory upevňuje ve městě své pozice.            (mt)

Flešová zpráva: HC Slovan zvládl i pětizápasovou bitvu s Českou Třebovou (3:2) 
a bude hrát finále se Světlou n/S. (termíny uvedeny v Březnové sportovní pozvánce)
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Návštěvu bývalého reprezentačního trenéra si užili do-
spělí, stejně jako dorost               Foto: archív

Slovan navštívila vzácná návštěva
Dne 2. 2. jsme na žá-
dost vedení Českého 
svazu ledního hokeje, 
konkrétně jeho šéf-
trenéra Slavomíra Le-
nera, udělali pro Čes-
ký olympijský výbor 
předváděcí trénink nej-
menších dětí, tzn. dětí 
z letošního a loňského 
náboru. Navštívil nás 
sportovní ředitel Čes-
kého olympijského 
výboru Martin Dok-
tor, olympijský vítěz 
sice ne na ledě, ale též s vodou spjaté kanoistice. 
Byl to mimořádný trénink, kde vzhledem k brzké-
mu začátku nepřišly úplně všechny děti, přesto se 
jich sešlo poměrně dost. Účast trenérů byla sto-
procentní. Myslím si, že v obou dvou vrcholných 
představitelích našeho sportu jsme vzbudili dobrý 
dojem. Ukázali jsme, co je možné v malém měs-
tě udělat, kolik tady máme dětí a jak fungujeme. 

Prohlédli si náš sta-
dion, který se jim líbil, 
ocenili podporu, kte-
rou naše město věnuje 
sportu, ale především 
byli nadšeni z prů-
běhu tréninku, což je 
samozřejmě pro naše 
trenéry velmi příjem-
nou pochvalou. Děti 
v průběhu tréninku 
netušily, že jsou pod 
dohledem takto vý-
znamných sportovních 
osobností. Po ukonče-

ní tréninku p. Lener i p. Doktor navštívili dětskou 
kabinu. S dětmi besedovali a rozdali jim velmi 
pěkné propagační materiály z olympijského výbo-
ru. Pochválili nejen děti, ale i trenéry a rodiče, za 
velmi kladný přístup ke sportu. Společně si potom 
zakřičeli hokejový pokřik.

Fotbalová přípravka válí
Další ročník turnaje fotbalové přípravky (2007 
a mladší) proběhl v Městečku Trnávka za účasti 
7 družstev, z nichž třebovští postavili hned dvě. 
Tým 2007 tvořili: Škrabal Štěpán, Mlejnek Mar-
tin, Urbášek Vojtěch, Ertl Adam, Žouželka Vít, 
Buček Nicolas, Roche Sebastian, a Dospiva Ši-
mon. V týmu 2008 se představili: Tomáš Křivánek, 
Roman Jílek, Dominik Vavřín, Ondra Sokolář, En-
rico Dvořák, Jáchym Švec, Filip Zatloukal a Adam 
Paar. V celkovém pořadí byly třebovské týmy nej-
lepší, nepoznaly hořkost porážky (dostaly jen dva 
góly). Na závěr se týmy utkaly ve vzájemném fi-
nále. Po bezbrankovém výsledku rozhodovaly pe-
nalty, v nichž mladší hráči měli více štěstí (1:0). 
Nejlepším střelcem se stal Enrico Dvořák.  (mt)

Turnaj U 15 v M. Trnávce
Mezi osmičkou týmů SŽ (Jaroměřice, Jevíčko, 
M. Trnávka, Březová n/S. Kunčina, Svitavy, Bro-
dek u Konice) byli i třebovští fotbalisté U 13. Tře-
baže měli handicap zkušeností, představili se ve 
velice dobrém světle. Svou skupinu vyhráli bez 
porážky (skóre 9:3). Teprve v play off nestačili na 
pozdějšího vítěze v boji o 3. místo, nezopakovali 
vítězství ze skupiny s Brodkem (1:2 na penalty) 
a zůstala jim „bramborová“ medaile. Rozhodně 
nezklamali. Pořadí: 1. Jaroměřice, 2. Svitavy, 
3. Brodek, 4. SKP Slovan M. Třebová.

Mistrovství ČR v twirlingu
Twirlingový sport se těší stále větší přízni na-
daných sportovců, proto se mistrovství republi-
ky rozdělilo na dvě části. V prosinci mezi sebou 
bojovali o přední příčky twirleři výkonnostní 
třídy B a C. Mistrovství České republiky v twi-
rlingu výkonnostní třídy A se konalo 23. a 24. 
1. v Hluku. Ačkoli se každým rokem zvyšu-
je počet soutěžících a jejich úroveň roste, Tina 
Kolomá i Eva Kalandrová stále obsazují nej-
vyšší příčky. Tina Kolomá zvítězila popáté za 
sebou v disciplíně X-strut. Eva Kalandrová se 
prosadila ve dvou nejvíce obsazených disciplí-
nách. V disciplíně Rytmické taneční sólo obsa-
dila první místo a v Sóle 1 hůlka druhé místo. 
Obě děvčata se nominovala na mistrovství Ev-
ropy, které se uskuteční o Velikonocích v Itálii. 
Děkujeme městu Moravská Třebová za finanč-
ní podporu a přízeň. Díky této pomoci sportov-
ní klub Twirlgirls úspěšně reprezentuje Morav-
skou Třebovou dvakrát ročně na evropských 
mistrovstvích.   Twirlgirls Moravská Třebová

Cyklistický biatlon zkrátil čekání na Cyklomana

Espiral bodoval v mezinárodní soutěži

Úspěch třebovského sportovního mládí

Příjemným ukrácením dlouhého zimního čekání 
na letní cyklomanskou sezónu a současně potvrze-
ním růstu popularity biatlonu, se stal při nedostat-
ku sněhu 4. ročník zimního cyklistického biatlonu. 
Jeho pořadateli byli CK Čerti Kunčina, závod se 
skládal z jízdy na horském kole a střelby ze vzdu-
chovky. Ve 3 kategoriích (muži do 40 let, nad 40 
let a ženy) se prezentovalo 27 cyklistů. V šesti roz-
jížďkách (kvůli propustnosti trati) se eliminovala 
nejlepší finálová šestice: Kvapil, Rotter, Smékal, 
Antl, Štěpař a Doležel. V tomto pořadí vystoupa-

li na stupně vítězů. Vítězové kromě věcných cen 
získali i kapra, jehož si sami vylovili holýma ruka-
ma z kádě s ledovou vodou. O tom naleznete svě-
dectví na adresách:http://romanrichter.rajce.idnes.
cz/Zimni_cyklisticky_biatlon_Kuncina_2016/#I-
MG_6693.jpg (fotografie) nebo https://www.you-
tube.com/watch?v=pYq9QiROJZ8 (video)
Držitelem Putovního poháru se stal Jiří Kvapil. 
Závod probíhal ve velmi přátelské atmosféře, 
sami účastníci jej označili za super vynikající 
akci.                                                                (mt)

Skupina moravskotřebovských dívek se 6. 2. 
v Prostějově zúčastnila základního kola Meziná-
rodní soutěže mažoretek a twirlingu států Evrop-
ské unie. Ze 14 soutěžních choreografií postou-
pilo neskutečných 12 do finálového kola, které 
se bude konat 2. 4. v Kadani. A co že to tedy 
dívky ukořistily? 6x zlato: miniformace kadet 
A, duo kadet A Ivana Greplová a Sofie Miková, 
sólo kadet A Sofie Miková, sólo junior B Karo-
lína Šmachová, sólo senior A Monika Vlková, 
twirlingové sólo B Andrea Štolová. Dále dívky 
získaly 4x stříbro: duo kadet A Nela Sýkorová 

a Karin Kolářová, duo senior A Monika Vlková 
a Ilona Kužílková, sólo senior A Ilona Kužílko-
vá, twirlingové sólo B Karin Kolářová. Bronzo-
vé medaile byly nakonec dvě: sólo kadet A Nela 
Sýkorová a twirlingové sólo B Sofie Miková. 
Ani zbylá dvě vystoupení se v obrovské konku-
renci neztratila. V nejobsazenější kategorii sólo 
junior A skončila Ivana Greplová na 8. místě 
a Nikola Schönová obsadila 11. příčku mezi 21 
soutěžícími. Espiral se opravdu předvedl v plné 
síle a věříme, že nás úspěchy budou provázet 
i na dalších soutěžích.                       Jitka Štolová

Kdo mladý by se nechtěl proslavit ve sportu? 
Chce to pochopitelně talent, dřinu, odříkání, 
stejně jako nalézt po dlouhém hledání „ten svůj 
sport“. Portfolio angažovanosti třebovských 
sportovců se úctyhodně rozšiřuje. Zejména je 
potěšitelná aktivita v těch sportech, které v Mo-
ravské Třebové nenalézají podmínky. Ve městě 
nalézáme obojživelníků dost - připomeňme čer-
stvou vítězku v anketě Sportovec regionu 2015 
Hanu Hájkovou, řada sportovců kombinuje ho-
kej, fotbal, atletiku, najdeme i vícestranně zamě-
řené cyklisty či lyžaře. Nejnovějším příkladem 
jsou Kamila Orálková a Tereza Radová, které 
reprezentovaly Pardubický kraj (potažmo naše 
město) v polovině ledna v Ústeckém kraji na 
VII. zimní olympiádě dětí a mládeže (ZODM 
2016). Na týdenním klání se představilo celkem 

1 042 mladých sportovců v 10 sportech. 
Kamila Orálková se dosud na poli sportu pre-
zentovala v cyklistice, atletice, před rokem pře-
sedlala na biatlon. Stala se členkou biatlonového 
oddílu SK Nové Město na Moravě, kam jezdí 
trénovat. Po dvou kvalifikačních závodech byla 
zařazena do krajské reprezentace PK (spolu 
s členkami KB Letohrad). Mladší žákyně Kami-
la nechyběla na startu tří biatlonových disciplín, 
přičemž získala dvě pódiová bronzová umístění 
(závod s hromadným startem na 4 km klasicky 
a štafeta 3x3 km volně); v rychlostním závodě 
na 3 km skončila dvanáctá. 
Druhou dívku z M. Třebové, reprezentující Par-
dubický kraj, byla na téže zimní olympiádě starší 
žákyně Tereza Radová z HC Slovan M. Třebová. 
Její disciplínou nebyl obvyklý hokej, ale rychlo-
bruslení. Ve třech disciplínách (sprint na 111 m, 
závod na 333 m a na 500 m) její umístění osci-
lovala kolem 10. místa. Dlužno podotknout, že 
svému oblíbenému sportu - hokeji - zůstává i na-
dále věrná. Patří do čs. reprezentace žen U 15, 
absolvovala turnaj ve Finsku, domácí zápasy 
proti Německu a chystá se na Challenge Cup do 
Ženevy. 
Talentovaná K. Orálková komentovala týden 
plný sportu takto: „Dost jsem si to užila, byla 
to paráda. Již samotná účast byla pro každého 
z nás velmi motivující, úspěch dvojnásob.“ 
Že by další ze šikovných nástupců slavných Sou-
kalové či Sáblíkové?                                       (mt)


