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Poslední zastupitelstvo hlasovalo o rozpočtu, bourání 
dětského oddělení a výkupu Miltry

řili zastupitelé 18 hlasy. Rozhodli tak o možné 
budoucnosti budovy bývalého dětského oddě-

lení nemocnice. Rada města na svém zasedání 
dne 7. 3. 2016 doporučila zastupitelstvu schválit 
demolici budovy postavené ve dvacátých letech 
20. století, původně sloužící jako sídlo správní-
ho úřadu, později jako budova komplexu místní 
nemocnice. Návrh byl předkládán vedením měs-

Body s dopadem na budoucnost našeho města 
byly na programu březnového zasedání zastu-
pitelstva, jehož usnesení naleznete jako 
vždy ve druhé polovině tohoto vydání  
zpravodaje. V krátkých zprávách přiná-
šíme informace také na této straně:
Zastupitelé sedmnácti hlasy z 19 pří-
tomných schválili rozpočet města pro 
rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný, na 
straně rozpočtových potřeb i zdrojů 
počítá s částkou 205 milionů Kč. Jeho 
finální podobu naleznete na webových 
stránkách města. Z nejdůležitějších 
investičních akcí, které by měly být 
spolufinancovány městem a dalšími 
partnery, jmenujme opravu chodní-
ku v úseku od Lanškrounské ulice na 
konec Sušic, založení technické infra-
struktury pro další bydlení v lokalitě 
Strážnického, zřízení parkoviště u OC 
Morava, rekonstrukci kanalizace a ko-
munikací, či plánovanou rekonstrukci 
budovy sociálních služeb.

Bývalé dětské oddělení nemocnice - zmizí?
Záměr demolice objektu č. p. 634, který je sou-
částí pozemku parc. č. 1411, a demolici garáží na 
pozemku parc. č. 1412/33 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Svitavská, podpo-

ta na základě zprávy o současném stavu objektu 
a kvůli opakujícím se požárům, které zhoršují 

devastaci objektu.

Za čtrnáct milionů Miltru ne
Zastupitelstvo na březnovém jednání 
uložilo starostovi sdělit majitelům nevy-
užitého areálu mlékárny Miltra v Jirás-
kově ulici, že město neakceptuje jejich 
nabídku na odprodej areálu (pro 11, pro-
ti 5, zdrželi se 3). Rada města na svém 
jednání dne 7. 3. 2016 doporučila za-
stupitelstvu sdělit majitelům areálu, že 
město neakceptuje jejich nabídku k od-
prodeji za cenu 14 milionů korun. Dle 
dohody s majiteli Miltry mělo být roz-
hodnutí města dáno vlastníkům na vě-
domí nejpozději do 31. 3. 2016, aby po 
tomto termínu zahájili jednání s ostatní-
mi zájemci. Diskuse k tomuto bodu jed-
nání  březnového zastupitelstva přines-
la protinávrh zastupitele Miloše Mičky 
(TOP 09) cenu akceptovat, s výsledkem 

hlasování: 5 pro, 11 proti, zdrželi se 3.

Regulační plán navržen
Pracovní návrh regulačního plánu Městské pa-
mátkové rezervace Moravská Třebová (RP 
MPR) představil na březnovém jednání ZM jeho 
zpracovatel Ing. arch. Tadeáš Matoušek a zastu-
pitelé jej vzali na vědomí. Prezentace pracovní 
verze měla umožnit členům ZM vznést případné 
další požadavky, doplnění a úpravy, jež budou 
zpracovatelem posouzeny při sestavování finál-
ní podoby návrhu regulačního plánu, který bude 
poté projednán dle příslušných ustanovení sta-
vebního zákona. Mezi těmito návrhy zazněly na 
ZM 14. března například připomínky stran plánu 
oprav středověkého hradebního systému města, 
které RP konstatuje pouze u jednoho hradební-
ho segmentu. Komplexnější obnovu hradeb sám 
zhotovitel RP městu doporučil s tím, že v přípa-
dě souhlasu ji zakomponuje do výkresů i výkla-
dových textových částí.         Dagmar Zouharová

Investiční dotaci ve výši 200 000 korun na rekonstrukci objektu 
skautských kluboven v ulici Horní přiřkli zastupitelé organizaci 
Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová.      Foto: archív

OMLUVA ZA CHYBNĚ UVEDENÝ TEXT

DNY 
SLOVENSKÉ 
KULTURY 
v Moravské Třebové

14. 4. - 18. 4. 201621. ročník 

V minulém vydání MTZ jsme na 1. stra-
ně v textu o úspěších žáků II. ZŠ Moravská 
Třebová chybně uvedli některé skutečnosti. 
Omlouváme se žákům, jejichž snahy a výko-
nů jsme se takto nechtěně dotkli, a uvádíme 
informaci ve správné podobě:
V pondělí 25. 1. 2016 žáci z 8. C ZŠ Pa-
lackého – Matěj Marek, Monika Cápalová, 
Vojta Wölfel, Gábina Pálková a Nicole Vac-

ková – soutěžili před televizními kamerami 
ČT ve vědomostní a dovednostní soutěži U6 
– Úžasný svět techniky o vstup do „Ligy vý-
jimečných mozků“…A POVEDLO SE! Zví-
tězili a na závěr za jejich bojovnost a velikou 
snahu odemkli truhlu s tablety. Blahopřejeme 
a děkujeme za výbornou reprezentaci školy 
i města!
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 29. 2. 2016 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 274 
občanů ČR. Dle Odboru azylové a migrační 
politiky MVČR 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 29. 2. 
2016 na trvalém pobytu 10 389 občanů.  (zr)

Plánujete dovolenou do zahraničí?
Pokud je Vaše odpověď na tuto otázku „ano“, 
pak jsou následující doporučení určena prá-
vě Vám. Při překračování hranic je povinnost 
prokázat totožnost platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním dokladem. S ob-
čanským průkazem vystačíte v rámci Evropské 
unie nebo Schengenu, mimo tento prostor budete 
potřebovat cestovní pas, v některých případech 
i vízum. Není již úplnou novinkou, že vlastní 
cestovní doklad nebo občanský průkaz musí mít 
při cestě do zahraničí i děti mladší 15 let. O ces-
tovní pas s biometrickými údaji (fotografie obča-
na a otisky prstů) si můžete požádat za poplatek 
600 Kč s dobou platnosti 10 let, pro děti mladší 
15 let je tento cestovní pas za správní poplatek 
100 Kč s dobou platnosti na 5 let. Od podání žá-
dosti je vyhotoven do 30 dnů. K žádosti budete 
potřebovat platný občanský průkaz, u dětí rodný 
list nebo dříve vydaný cestovní pas. Fotografie si 
pořizujeme sami.
Od 1. ledna 2016 se přestaly vydávat cestovní 
pasy typu „blesk“, bez biometrických údajů. Ty 
jsme pro Vás v minulosti vyráběli na počkání 
nebo do 24 hodin. Nevýhod měly hned několik: 
neměly téměř žádné ochranné prvky, vlepenou 
fotografii a nebylo možné vycestovat na ně do 
všech destinací. Proto byl tento pas nahrazen 
cestovním pasem s biometrickými údaji, který 

se vydává ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů 
za správní poplatek 4.000 Kč pro dospělé a za 
2.000 Kč pro děti do 15 let věku. Pokud nevlast-
níte platný cestovní pas, dovolené typu „last 
minute“ budete muset odložit nejméně o týden. 
Pro cesty do zahraničí můžete použít také platný 
občanský průkaz, který je povinný pro každého 
občana ČR, jakmile dovrší 15 let věku. Dospělí 
si tedy před cestou do zahraničí jen zkontrolu-
jí platnost dokladu, zda fotografie v občanském 
průkaze odpovídá jejich skutečné podobě nebo 
zda není poškozený. Dětem mladším 15 let mů-
žete požádat o občanských průkaz za správní 
poplatek 50 Kč s dobou platnosti 5 let, který je 
vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti. K jeho 
vyřízení budete potřebovat rodný list dítěte, 
když se bude jednat o první občanský průkaz 
nebo předchozí OP, kterému skončila platnost. 
Všechny doklady pro Vaši dovolenou vyřídíte 
v Občanském informačním centru Městského 
úřadu Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2, a to 
každý den v týdnu, v pondělí a ve středu od 8:00 
do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 
15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. 
Všechny potřebné informace Vám zodpovíme 
na telefonním čísle 461 353 111. 
Krásnou dovolenou Vám přeje kolektiv pracovnic 

Občanského informačního centra

Dobrá zpráva pro milovníky bleších trhů

Prodloužení užívání cesty pro stavbu v průmyslové zóně 

Vyhlašuje se čtvrtý ročník ceny Duhové křídlo 

V letošním roce se budou Vaše oblíbené bleší 
trhy konat třikrát, a to 14. května, 2. července 
a 3. září ve dvorním traktu mezi ulicí Cihlářovou 
a Hvězdní. V tyto dny budete mít možnost na-
koupit nebo prodat věci, které Vám už neslouží, 
zato mohou někomu jinému udělat velikou ra-
dost. Nejde jen o nákup a prodej zboží, ale také 

o neopakovatelnou atmosféru a příjemné proži-
tí sobotního dopoledne. Nebojte se zkusit něco 
nového, nepotřebujete nic víc, než stolek nebo 
deku. Prodávat můžete cokoli. Nebo se prostě 
přijďte jen tak podívat. Další příznivá zpráva je, 
že poplatek za prodejní místo se na tomto trhu 
nevybírá.                            Odbor majetku města

Rada města na svém jednání 21. 3. 2016 souhla-
sila s prodloužením lhůty pro využívání dočas-
né cesty, vedoucí z  Hřebečské ulice k městské 
průmyslové zóně, pro dokončení stavby nové-
ho areálu společnosti Atek. Původní souhlas byl 
tak z termínu 31. 3. 2016 prodloužen do 30. 6. 
2016. Hlavním důvodem pro toto řešení byl ne-
souhlas zastupitelstva s provedením směny a pro-
deje pozemků ve vlastnictví firmy J. A. N., které 
jsou součástí průmyslové zóny. Pozemek, o který 

město v rámci této směny a prodeje usiluje, totiž 
přímo navazuje na pozemek města na okraji zóny. 
Vlastnictví obou pozemků umožní vybudování 
alternativní cesty, výstavbu kapacitního  parkovi-
ště na této ploše a zrušení dočasné cesty za Hře-
bečskou ulicí. Náklady na výstavbu uhradí firmy 
v průmyslové zóně. Vedení města bude o podmín-
kách směny a prodeje pozemků dále jednat a ma-
teriál bude zastupitelstvu města znovu předložen.
Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravot-
ním postižením Pardubického kraje vyhlašují již 
čtvrtý ročník ceny Duhové křídlo. Cena je udílena 
zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, 
kteří pracují v sociálních službách ve prospěch 
osob se zdravotním postižením. Patronkou akce 
je Táňa Fischerová. V letošním roce jsou vyhlá-
šeny následující kategorie: 
kategorie I. – Profesionál 
kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop 
kategorie III. – Poskytovatel sociálních služeb
kategorie IV. – Zvláštní cena poroty za celoži-
votní práci ve prospěch osob se zdravotním 
postižením 
Od 1. března mohou fyzické i právnické osoby 
podávat návrhy na nominace do jedné nebo více 
kategorií na příslušných formulářích, které lze 

vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekri-
dlo.cz. Formuláře jsou také k dispozici ke stažení 
na www.duhovekridlo.cz a v internetových no-
vinách www.duhovenoviny.cz. V tištěné podobě 
si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického 
kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vy-
plněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na 
e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na výše 
uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude 
k 30. květnu 2016. Vítězové všech kategorií bu-
dou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnost-
ním předáváním cen dne 20. září od 15:00 hodin 
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. 
Součástí slavnostního programu bude vystoupení 
uměleckých souborů ze zařízení sociálních slu-
žeb a organizací osob se zdravotním postižením 
vybraných v rámci festivalu Pod duhovými kříd-

ly. Program bude ukončen vystoupením skupiny 
QUEENIE – world Queen tribute band. Fotogale-
rii a video z loňského předávání cen naleznete na 
www.duhovekridlo.cz. Těšíme se na Vaše návrhy.

Výzva k úhradě 
poplatku za odpad 

Vyzýváme občany, kteří nestihli do 31. 
března zaplatit poplatek za odpad, k jeho 
bezodkladné úhradě. Sazba poplatku pro 
rok 2016 činí částku 500 Kč na osobu. 
Tak jako v předchozích letech je možné 
poplatek uhradit v hotovosti do pokladny 
na Odboru majetku města a komunálního 
hospodářství MěÚ, sídlícím v zadním trak-
tu budovy, nám. T. G. Masaryka, č. o. 29, 
nebo na Občanském informačním centru, 
ul. Olomoucká, č. o. 2. Poplatek lze také 
uhradit bezhotovostně na účet města č. 19-
1283386349/0800 nebo 19-1929591/0100 
pod přiděleným variabilním symbolem. 
Nadále můžete používat variabilní symbol 
přidělený v předešlých letech, nebo si lze 
telefonicky či e-mailem požádat o přidělení 
nového. Na případné dotazy Vám rádi od-
povíme na telefonních číslech 461 353 138 
nebo 461 353 145. Dále upozorňujeme, že se 
také přiblížila splatnost poplatku ze psů. Po-
platek ze psů je splatný 30. dubna.    Odbor 
majetku města a komunálního hospodářství

Fotem se vracíme k seriálu loňského slavení 
výročí našich stoletých občanů. Rok 2015 při-
nesl oslavu hned několika jubileí – také paní 
Marie Jiříčkové (na foto), které jsme byli po-
přát na samém sklonku roku. Letos se stoleté 
gratulování nechystá, přesto na prahu svěže vo-
nícího jara přejeme všem loňským jubilantům, 
stejně jako všem letošním krásné dny s dob-
rým zdravím a dobrou náladou.  Foto: archív
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MUDr. Neužilová Petra
druhý pátek v měsíci, tj. 8. 4. 2016, 

z administrativních důvodů neordinuje.

První letošní akcí mimo vlastní přednášky bylo 
autorské čtení z blogu paní Štanclové a beseda 
nad fotografiemi paní Petrové. Obě jsou šikovné, 
hodně jsme se dozvěděli – jak hledají náměty, 
jak je realizují. Přejeme jim, aby jim elán a ná-
pady neubývaly. 
Od 7. do 11. 3. 2016 už podruhé vystavova-
li v Latinské škole posluchači MT3U své vý-
tvory. Sešlo se hodně věcí, především s veli-
konoční tématikou, se symbolem vajíčka, ať 
už skutečného nebo skleněného, papírového, 
krajkového, proutěného, ze slámy, vyšité-
ho na látce. Vedle velikonočních věcí to byly 
i další krásné práce našich spoluobčanů – ple-
tené a háčkované výrobky, drobné ozdoby ze 
dřeva, drhaná krajka, perníčky, hračky vy-
robené z papíru i strašidelné čarodějnice. Za 
to, že jsme mohli jmenované akce uskutečnit 
v krásném prostředí historické budovy, děkuje-
me vedení města.       Za posluchače MTU3V 

Eva Henslová a Marie Moravcová

Není tomu tak, potvrzují zprávy z Moravsko-
třebovské univerzity třetího věku:
Kromě literatury, dějepisu, zeměpisu a biologie 
jsme se setkali s náboženstvími, dějinami archi-
tektury, právním vědomím, zdravovědou a ve 
výtvarné výchově s osobností Fr. Strážnického. 
Všechna témata byla přednášena fundovanými 
osobnostmi a byla posluchači přijímána se zá-
jmem. Napadlo nás ocenit přednášející naším 
Seniorským Zlatým Ámosem. Bylo to těžké, 
vždyť všichni nás zaujali tématem přednášky, 
zodpovědnou a pečlivou přípravou, srozumitel-
ným výkladem i charismatickým přednesem. Pro 
tento rok všechna kritéria splnili a od poslucha-
čů získali nejvíc hlasů lektoři Marie Lopourová 
a Pavel Petr. Poděkování za kvalitní a zajímavé 
přednášky si zaslouží i další: pan Miloslav Kuží-
lek, Matoušek, Jan Vermousek, František Zele-
ný. Děkujeme Marii Blažkové, která nám těšení 
se na univerzitu umožnila a vše zorganizovala. 
Stejné poděkování patří i lektorské radě.

Ředitelka si váží školní 
i mimoškolní práce

Pedagogové a žáci základní školy na Kos-
telním náměstí se v minulých týdnech vy-
nikajícím způsobem prezentovali v soutěži 
AMAVET - Festival vědy a techniky pro děti 
a mládež v Pardubickém kraji. Poděkování za 
jejich výkon patří paní učitelce Evě Pallové za 
to, že žáky naší školy vede k vědě a technice, 
ke zkoumání, k přemýšlení, k tvůrčí práci a ke 
spolupráci, žákům IX. třídy Honzovi Pavlíko-
vi a Martinu Choutkovi bych chtěla poděkovat 
nejen za jejich nápad, za mnoho hodin, které 
svému „vynálezu“ věnovali, ale především za 
to, že svou práci dokázali prosadit v tak velké 
konkurenci. Dvě stě dalších účastníků krajské-
ho kola soutěže je obrovská konkurence. 
A díky patří i rodičům obou žáků, za to, že je 
podporovali v jejich úsilí, že nelitovali svého 
času a pomáhali jim.       Jaroslava Skácelíková, 
ředitelka základní školy na Kostelním náměstí

Že se už nemají senioři na co těšit?  

Únorové maškary
Slyšeli jste to? Ten zvuk rolniček, tamburín a bu-
bínků v rukou dětí? Tak mohli obyvatelé Morav-
ské Třebové potkat v ulicích města masopustní 
maškarní průvod učitelů a dětí ze Speciální zá-
kladní, mateřské a praktické školy v Moravské 
Třebové. Takto již třetím rokem pokračuje tra-
dice masopustního průvodu. Na náměstí už na 
tento veselý rej čekali starosta města Miloš Izák 
a tajemník města Stanislav Zemánek, kterým 
tímto děkujeme za vlídné přijetí. Již nyní se těší-
me na příští masopust.  Učitelky ze Spec. ZŠ, MŠ

 a PrŠ v Moravské Třebové

Mladí vědci ze 3. ZŠ
„Co je důležitější, chceme-li dosáhnout 
úspěchu - talent, či pracovitost? A co je dů-
ležitější u velocipédu - přední nebo zadní 
kolo?“ George Bernard Shaw
Talentem a pracovitostí beze sporu oplývají 
Martin Choutka a Jan Pavlík z IX. třídy ze 
ZŠ Kostelní náměstí. Se svým projektem 
Horkovzdušný komín jako zdroj energie se 
umístili v krajském kole soutěže Festival 
vědy a techniky pro děti a mládež v Pardu-
bickém kraji mezi třiceti nejlepšími z dvou 
set mladých a nadějných vědců. Odměnou 
je jim pak týdenní odborná stáž ve Francii, 
kam se vypraví v květnu.         Eva Pallová

Poděkování
Rádi bychom zpětně poděkovali za obřad naší 
diamantové svatby koncem roku 2015. Bylo to 
důstojné připomenutí 60 let našeho společného 
života v krásném městě Moravská Třebová.  Vře-
lé díky především panu tajemníku Ing. Zemánko-
vi a ostatním zástupkyním města za srdečný pří-
stup během celého obřadu.    Manželé Václavkovi
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Dle novely tiskového zákona (účinné od listopadu 2013), § 4a je „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku povinen poskytovat objektivní a vyvážené in-
formace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, 
týkající se tohoto územního samosprávného celku“.
V Moravskotřebovském zpravodaji je ode dne účinnosti novely stranám zastoupeným v zastupitelstvu města rozhodnutím redakční rady vyhrazena strana 4.

V pátek 18. 3. 2016 se konal druhý ples hnutí 
ANO v sále Na Písku. Ples zaštítil krajský před-
seda hnutí ANO Jan Řehounek a večerem jsem 
hosty prováděla společně s Tomášem Kašou. 
Program letošního plesu byl velmi pestrý. Hned 
na úvod nás ukázkou společenských tanců inspi-
rovali manželé Bočkovi z Linhartic. Následně 
taneční sál rozproudila barmanská show a hosté 
měli možnost ochutnat i jejich lákavé koktejly. 
Nechyběla ani tradiční taneční soutěž. Parket byl 
celý večer zaplněn díky hudební skupině NAOS-

Před několika dny se uskutečnila beseda na veli-
ce aktuální a citlivé téma – kyberšikana. Mezi žáky 
zavítal, před několika týdny jmenovaný velitel MP 
Radovan Zobač a s ním strážník MP Michal Krbec, 
který přebírá po veliteli besedy ve školách na témata, 
která si vyberou jednotlivé školy. S žáky a studenty 
bude hovořit o současných problémech naší společ-
nosti v souvislosti např. s pácháním trestné činnosti, 

Ples ANO podpořil děti

Městská policie ve speciální škole

TRO z Prostějova. O půlnoci proběhla hra o zají-
mavé ceny. Výtěžek ze hry ve výši 8 350 Kč byl 
stejně jako vloni věnován místnímu dětskému 
domovu. I letošní dar děti využijí na rekreační 
a poznávací pobyt. Dětem přejeme, aby během 
pobytu příjemně strávily čas a získaly nové zá-
žitky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a zdárném průběhu plesu. Děkujeme také 
hostům za jejich účast a jejich pozitivní ohlasy, 
které nás velmi těší.                       Za hnutí ANO

Tereza Křenková, www.ano.trebova.eu

či o výše zmiňované kyberšikaně. Po současném ve-
liteli přebírá i teoretickou a praktickou výuku škol na 
dopravním hřišti, která je dlouhodobě zaměřena na 
poznávání dopravních značek a chování na veřejných 
komunikacích (chodci a cyklisté). Děkuji tímto za ve-
lice zajímavou besedu a oběma strážcům zákona přeji 
hodně úspěchů v nových funkcích.   Miroslav Muselík, 

statutární zástupce ředitelky speciální školy

Nový průvodce představuje atraktivity Českomoravského pomezí

Návštěva poslance Parlamentu ČR v našem městě

Zbrusu nový průvodce turistickou oblastí Českomo-
ravské pomezí se právě v těchto dnech objevil na pul-
tech informačních center, knihkupectví a dalších míst 
regionu i celé České republiky. Publikace, která je 
součástí oblíbené řady průvodců VisitBohemia Gui-
de, byla slavnostně pokřtěna spolu s dalšími tiskovi-
nami z produkce vydavatelství MCU a Národního pa-

V pondělí 18. 4. navštíví naše město poslanec Parla-
mentu České republiky, člen hnutí ANO 2011, Mar-
tin Kolovratník, kterého velmi rádi přivítáme. Mar-
tin Kolovratník je dlouholetý profesionál působící 
v dopravě, médiích, marketingové komunikaci a so-
ciálních službách. Od roku 2014 zastává v Pardubi-

mátkového ústavu v rámci veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World v Praze. Součástí reprezentativního 
průvodce jsou doporučené prohlídky měst Litomyšl, 
Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, 
mapy a plány měst, tipy pro sport a volný čas i do-
poručené výlety na atraktivní místa v okolí. Nechybí 
ani kalendář nejvýznamnějších kulturních akcí regio-

cích roli zastupitele „velké“ radnice i malého obvo-
du. Současně se také stará o rozvoj dopravy v pozici 
místopředsedy Hospodářského výboru PSP a Do-
zorčí rady SFDI. Program návštěvy našeho města 
je v současné chvíli v přípravné fázi. Na dopoledne 
jsou plánované návštěvy místních firem, návštěva 

radnice a v odpoledních hodinách se uskuteční ve-
řejnosti přístupná beseda. Přesný program a pozvání 
k besedě zveřejníme v nejbližších dnech na webu 
místní organizace hnutí ANO 2011.    Za hnutí ANO 

Miroslav Jurenka, www.ano.trebova.eu

nu či QR kódy, které pomohou uživatelům mobilních 
telefonů vyhledat další informace. Vše doplňuje více 
než 130 profesionálních fotografií. Průvodce, který 
je k dispozici v českém, anglickém a německém ja-
zyce, vydalo vydavatelství MCU z Českého Krum-
lova ve spolupráci se svazkem obcí Českomorav-
ské pomezí.  Jiří Zámečník, marketingový manažer

Společnost Plastic Parts & Technology s.r.o.,
výrobce vstřikovacích forem nabízí zájemcům 
o zaměstnání možnost nahlédnout přímo 
do provozu firmy. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
s komentovanou prohlídkou se koná každý
čtvrtek v měsíci dubnu a květnu, od 14 -16 hod.

Případní zájemci potvrďte svoji účast 
na tel.: 702 187 634 nebo e-mailem 
na: personalni@pptechnology.cz

POTŘEBUJEME
PRÁVĚ VÁS!

PLASTIC PARTS & TECHNOLOGY S. R. O., Linhartice 127, 571 01 Moravská 
Třebová, www.pptechnology.cz
KONTAKT NA PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ: +420 702 187 634

Plakat PPT_potrebujeme prave vas_kor.indd   1 13.03.16   18:51

Společnost česko-německého porozumění 
srdečně zve na výstavu 

Eva Milotová - Obrazy ze sbírek 
městského muzea Lanškroun

Výstavu je možno zhlédnout do konce dubna 
v prostorách SČNP, muzeum I. poschodí

Otevřeno: út-pá 9-12 a 14-16 hodin
Malířka Eva Milotová se narodila 7. 10. 1949 
v Hulíně, vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti 
u prof. Nikla a Hofmana, žije v Hulíně a zabývá se 
kombinovanou technikou, malbou a ilustrováním.
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PŘEDVÁDĚNÍ STŘEDOVĚKÉ   BROJE, SOUBOJŮ,
  IVOT RYTÍŘE A JEHO KONĚ

Zahájení zámecké sezóny 2016

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ   ÁMEK 2. 4. 2016 OD 10:00 DO 18:00 HOD.
AHÁJENÍ   ÁMECKÉ SE  ÓNY 2016

OD 10:00  HISTORICKÝ JARMARK NA NÁDVOŘÍ   ÁMKU

OD 13:30  SLAVNOSTNÍ   AHÁJENÍ

HISTORICKÁ HUDBA PRO POTĚCHU UŠÍ 
MĚŠŤANŮ - SKUPINA TRIFICUS LIBEREC

DVOUDÍLNÁ HISTORICKÁ POHÁDKA PRO DĚTI 
“O PRINCE  NĚ A PAVOUKOVI I. a II.”

LUCRE  IA BORGIA 

KONCERT S VÝLETEM DO HISTORIE HUDBY

Moravská
Třebová

Zámek

UKÁ  KY DOBOVÝCH ŘEMESEL

OD 14:00

PO CELOU DOBU AKCE PROHLÍDKY   ÁMECKÝCH EXPO  IC, 

OTEVŘENÍ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVY (OD 2. 4. - 15. 5. 2016)

“HLAVOLAMY V ULIČKÁCH STARÉHO MĚSTA”

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ÚČINKUJÍ: KVINTÁNA a SHS PŘEMYSLOVCI 

OD 17:00

DOBOVÁ HUDBA - HISTORICKÝ FOLK, VSTUPNÉ 50 Kč - KONCERTNÍ SÁL   UŠ                 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI AKCE: V PŘÍPADĚ NEPŘÍ  NÍVEHO POČASÍ SE BUDOU DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, 

UKÁ  KY A HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ KONAT V KONCERTNÍM SÁLE   UŠ NA   ÁMKU             
   AHÁJENÍ PROVO  U 
  ÁMECKÉ KAVÁRNY

NA ÚVOD   AHRAJÍ V KONCERTNÍM SÁLE   UŠ UČITELÉ   ÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY SKLADBY PĚTI STOLETÍ A POSLUCHAČI SE PŘENESOU DO 16. STOLETÍ.
NÁSLEDUJE OSOBITÁ INTERPRETACE STŘEDOVĚKÉ HUDBY V PODÁNÍ SKUPINY               

  WWW.  AMEKMORAVSKATREBOVA.C       WWW.KSMT.C         WWW.MTREBOVA.C
MĚSTO

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KULTURNÍ 
SLUŽBY MĚSTA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Ředitelka I. Mateřské školy, Piaristická 137, 
Moravská Třebová, okres Svitavy, na základě zákona 
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 

na školní rok 2016/2017 

zápis dětí  
do mateřské školy, 

který bude probíhat od 11. do 15. dubna 2016
včetně svých odloučených pracovišť:  

MŠ Piaristická, Zvoneček, MŠ Boršov, MŠ Sušice

Naše mateřská škola nabízí: 
- rodinnou atmosféru 
- sportovní vyžití
- vyúku angličtiny
- kulturní akce
- logopedickou péči a plno dalších aktivit

Těšíme se na Vás, přijďte se mezi nás podívat. 
Hana Kotoulková, ředitelka školy,  

a kolektiv zaměstnanců mateřské školy
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Městské kino

Teorie tygra /ČR/  
středa 6. 4. v 19:00 2D 
středa 13. 4. v 19:00 2D  
Nový český film
I ochočení muži mohou zdivočet. Veterinář Jan už 
toho má dost. Jednoho dne jej napadne způsob, jak 
se osvobodit a získat zpět vládu nad svým živo-
tem. 
Režie: Radek Bajgar 
Hrají: J. Bartoška, E. Balzerová, I. Janžurová, T. 
Vilhemová, J. Kohák a další
Cena: 120 Kč, (101 min.), předprodej bude zahá-
jen 4. dubna v 16:00

Já Olga Hepnarová /ČR/

pondělí 11. 4. v 19:00 2D    
Nový český film
Příběh dívky, která ve svých 22 letech náklad-
ním vozem úmyslně najela v centru Prahy do 
lidí a osm jich usmrtila. Svého činu nikdy ne-
litovala. 
Režie: Tomáš Weinreb a Petr Kazda
Hrají: M. Olszanská, M. Šoposká, K. Melíško-
vá a další
Cena: 110 Kč, (105 min.), předprodej bude zahá-
jen 4. dubna v 16:00

Eva Nová /SR, ČR/

pondělí 18. 4. v 19:00 2D 
Každý si zaslouží druhou šanci. Otázka je, jestli 
na ni někdy už není pozdě. Film vypráví příběh 
ženy, která bojuje o svého syna, kterého před lety 
opustila kvůli kariéře. Kdysi patřila mezi známé 
herečky, dnes se vrací z protialkoholního léčení 
a hledá pro co vlastně žít.
Režie: Marko Škop 
Hrají: Emília Vašáryová, M. Ondrík, A. Vargo-
vá a další
Cena: 100 Kč, (106 min.), předprodej bude zahá-
jen 4. dubna v 16:00

Nikdy nejsme sami /ČR/

středa 20. 4. v 19:00 2D    
Nový český film
Nikdo není nikdy sám. Jsme ovládaní jedním, 
ovládáme druhého.
Režie: Petr Václav 
Hrají: K. Roden, L. Vlasáková, M. Hanuš a další
Cena: 100 Kč, (105 min.), předprodej bude zahá-
jen 4. dubna v 16:00

Pat a Mat ve filmu
sobota 23. 4. v 15:00 2D
Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, 
a to rovnou v celovečerním filmu pro celou ro-
dinu.
Cena: 100 Kč, (80 min.), předprodej bude zahájen 
4. dubna v 16:00

Knihy pro děti oceněné v Čechách a na Slovensku
Výstava potrvá do 6. května 2016
Po skončení programu následuje slavnostní raut
Dvorana muzea Mor. Třebová, vstupné: 250 Kč
Den s partnerským městem Banská Štiavnica
15. 4. pátek
10:00  Taneční skupina APLAUSS a pěvecký sbor 

Gymnázia Moravská Třebová 
11:00 Sokolníci Sv. Bavona
19:00  Divadelní soubor PARADAJZ PIKČR 

s přestavením Priebežne
Kinosál muzea Mor. Třebová, vstupné: 50 Kč
Koncert slovenské skupiny FRAGILE (a cappella) 
více na www.fragile.sk
16. 4. sobota v 15:00
Náměstí T. G. Masaryka Mor. Třebová, vstup volný
NOVECENTO - LEGENDA O PIANISTOVI
17. 4. neděle v 19:00
Divadelní představení, které v současné době patří 
k nejlepším na Slovensku
Hrají: Kamil Mikulčík a Ladislav Šarišský
Režie: Patrik Lančarič
Uvádí LOĎ-Divadlo v podpalubí Bratislava 
Dvorana muzea Mor. Třebová, vstupně: 200 Kč
Divadlo FORTISSIMO – Vlado Kulíšek a Radek 
Michalko s představením ŠKOLA (MIMO) HROU
18. 4. pondělí 8:30, 10:00, 11:00
Kinosál muzea Mor. Třebová, vstupné: 30 Kč
Nový slovensko-český film Eva Nová s Emilií 
Vašáryovou v hlavní roli
18. 4. 19:00
Kinosál muzea Mor. Třebová, vstupné bude upřes-
něno na festivalových plakátech 
Výstava v muzeu 
Knihy pro děti oceněné v Čechách  
a na Slovensku
Putovní výstava knih a ilustrací, kterou připravila 
BIBIANA, Mezinárodní dům umění pro děti v Bra-
tislavě ve spolupráci s Památníkem národního písem-
nictví v Praze. Ke každé knize jsou přiřazeny ilustra-
ce z oceněné knihy a informace o jejich tvůrci. Výsta-
va, která je součástí programu Dnů slovenské kultury, 
bude otevřena od 14. dubna do 8. května 2016
Cestopis – Nový Zéland
Přednáška Mariky Višňové o Novém Zélandu. 
29. 4. 2016 v 17:00, kinosál muzea.
Vstupné 30 Kč. Více informací na www.ksmt.cz

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 4. 4. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 4. 4. 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

Příběh lesa /Francie/    
sobota 23. 4. v 17:00 2D    
Přírodopisný dokumentární film
Tentokrát se podíváme do nám dobře známého le-
sa. Natáčelo se 4 roky v mnoha destinacích celé 
Evropy. Film nepopisuje vzdálenou realitu, ale ta-
jemství, která jsou skryta kousek od nás, a přesto 
jsme je až doteď nepoznali. Každý z nás viděl zá-
běry divokých zvířat v Africe, ale víte, jak to vy-
padá uvnitř liščí nory? Běželi jste někdy lesem se 
smečkou vlků nebo s divočákem? Stáli jste někdy 
dva metry od skotačícího kolouška? 
Režie: J. Perrin 
Cena: 110 Kč, (99 min.), český dabing, předprodej 
bude zahájen 4. dubna v 16:00

Jak básníci čekají 
na zázrak /ČR/

sobota 23. 4. v 19:00 2D  
středa 27. 4. v 19:00 2D  
Nový český film aneb jak už básníci opravdu do-
spívají...
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po 12 letech sami 
sebou a nerozlučnými kamarády. Jejich smysl pro 
humor i schopnost sebeironie, možná s lehkým 
nádechem skepse, jim pomáhá vyrovnat se s jejich 
neuspořádanými  životy. 
Režie: Dušan Klein
Hrají: P. Kříž, D. Matásek, L. Vaculík, T. Brodská, 
L. Rybová a další
Cena: 120 Kč, (120 min.), předprodej bude zahá-
jen 4. dubna v 16:00

Spotlight /USA/

pondělí 25. 4. v 19:00 2D    
Ponořte se do světa lží. Skutečný příběh, ve kte-
rém reportéři amerického deníku odhalili masivní 
skandál zneužívání nezletilých představiteli místní 
arcidiecéze. Tento film získal Oscara 2016.
Režie: T. McCarthy 
Hrají: M. Ruffalo, M. Keaton, R. McAdams a další
Cena: 100 Kč, (129 min.), české titulky, přístup-
ný od 12 let, předprodej bude zahájen 4. dubna 
v 16:00

Kulturní centrum

Dny slovenské kultury 
v Moravské Třebové 2016 
- 21. ročník
Koncert Jany Kirschner
14. 4. čtvrtek v 17:00
Dvorana muzea Mor. Třebová,  
vstupné: 200 Kč
Zahajovací galavečer festivalu
14. 4. v 19:00
V programu vystoupí Jana Kirschner a slovenská 
zpěvačka a harmonikářka Vlasta Mudríková
V rámci slavnostního zahájení bude otevřena výstava 
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Amundsen Dance Party – Dj Maty1.4.

 – Dj J.M.X.8.4.

 – Dj Slepi + Dr. Speedy23.4.

 – Dj Maty30.4.

Jägr Party – Dj Choruno9.4.

 – Dj Mirek Karásek
Mimoni berou útokem Duku Duku!

16.4.

 – Dj J.M.X.29.4.

 – Dj Fuller2.4.

15.4.

 
- Dj Fuller

22.4.

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 

Výstava 

Hlavolamy v uličkách 
starého města
1. 4.–15. 5.
Další interaktivní výstava na zámku plná hádanek 
a rébusů, při které si děti cvičí své kombinační 
schopnosti a logické myšlení.

Zahájení zámecké sezóny
2. 4. 
Jako každý rok proběhne v sobotu 2. dubna na ná-
dvoří zámku otevření sezóny s kulturním progra-
mem. Historická představení, pohádky a dobová 
hudba od 13:30 hod. Tradiční jarmark od 10:00 hod.

Noční prohlídky 
na čarodějnice
30. 4. 
Středověká mučírna 21:00 a 22:00 hod. Alchymis-
tická laboratoř mistra Bonaciny 21:00 a 22:00 hod.

Stálé expozice
• Poklady Moravské Třebové
• Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Jak se žilo na venkově
• Barevná planeta

SÁL KINA ASTRA JEVÍČKO
pátek 15. dubna 2016 v 19:00 h.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Srdečně zve město Jevíčko
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Noční prohlídky 
na čarodějnice 

 

Středověká mučírna  
Začátky prohlídek ve 21 a 22 hodin 

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny  
Začátky prohlídek ve 21 a 22 hodin 

 

30. dubna v 21 a 22 hodin 
 
 

prohlídky si můžete dopředu objednat 

www.zamekmoravskatrebova.cz 

Zahraniční lektoři ve VSŠ MO
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské 
Třebové se zapojila do projektu Edison 2016, který organizuje společnost 
AIESEC. V rámci projektu působilo od 29. 2. do 4. 3. 2016 ve škole šest 
lektorů: Risa z Japonska, Yuan z Číny, Leila z Gruzie, Lima z Jordánska, 
Peter z Egypta a Clara z Brazílie. Byli zapojeni do výuky anglického jazyka, 
dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. Jejich úkolem bylo seznámit žáky se 
zvyky, tradicemi, památkami a přírodními zajímavostmi, a hlavně se životem 
a současnou situací v zemích, z nichž pocházejí. Prostřednictvím prezentací 
a krátkých videí přiblížili to nejzajímavější, žáky také učili například tradiční 
gruzínský tanec, arabskou abecedu, skládání origami, jíst čínskými hůlkami… 
Pedagogové školy si pro lektory na oplátku připravili program na odpoledne 
a večery. Lektoři navštívili renesanční radnici v Moravské Třebové, kde byli 
uvítáni starostou města, prohlédli si zámek v Moravské Třebové, někteří se 
zapojili do sportovních aktivit žáků školy.
Vrcholem celého týdne bylo uspořádání „mezinárodní vesničky“ v prosto-
rách školní jídelny. Zde měl každý z lektorů připraven svůj stánek, v němž 
představoval svou zemi - fotografiemi, propagačními letáky, charakteristic-
kými drobnými předměty, vlajkou apod. Jedním z největších lákadel byly pro 
žáky ochutnávky tradičních pokrmů připravených jednotlivými lektory. Aby 
nezaháleli ani žáci školy, byl vytvořen tým, který podobným stylem reprezen-
toval Českou republiku.
Projekt Edison skončil a my doufáme, že splnil svůj cíl: sbližování lidí z růz-
ných zemí a bourání zažitých stereotypů a předsudků vůči nim.    Josef Kučera
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Setkání seniorů 
Se uskuteční 4. 4. v 10:00 hod. v re-
fektáři františkánského kláštera v M. Třebové. Svoz seniorů za úče-
lem návštěvy hřbitova proběhne 13. 4. 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 do15:30 hod. v budově chari-
ty v ul. Svitavské 44, M. Třebová - kontaktní osoba p. Vašáková, tel. 
734 797 498.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Zastupitelstvu města Moravská 
Třebová za schválení příspěvku na provoz našich služeb. Na letošní 
rok byla schválena částka 750 000 Kč na provoz 4 registrovaných slu-
žeb.   
Česko svítí modře, je název osvětové kampaně na podporu lidí s po-
ruchami autistického spektra. Do jejího třetího ročníku se pod vedením 
Oblastní charity Moravská Třebová zapojila celá řada organizací: Spe-
ciální ŽS, MŠ a PrŠ MT, ISŠ MT, Kulturní služby MT, Laskavárna, 
město Jevíčko, VOŠ Caritas Olomouc a připravily pro Vás několik ak-
tivit, které byste si neměli nechat ujít. 
Přehled aktivit
2. dubna nasvícení budov modře
7. dubna venkovní kampaň na náměstí TGM (9–14 hod.), Společenský 
večer v kině začátek 16:30 hod.
12. dubna přednáška a beseda Výchova a vzdělávání dětí s autismem 
- Laskavárna, 17–19 hod.
Podrobně na plakátech. Porucha autistického spektra (PAS) je „nevi-
ditelným“ handicapem. Lidé s PAS vypadají na první pohled zdravě. 
Jejich hlavní nedostatek je v odlišném vnímání, porozumění a sociál-
ní komunikaci. K tomu se často druží přecitlivělost na různé podněty 
(zvuky, světla, barvy, pachy, doteky) nebo další smyslová postižení. 
Pro veřejnost mohou být reakce lidí s PAS nepochopitelné. S někte-
rou z forem autismu ovšem žije přes 200 000 občanů České republiky 
a tak se s nimi můžete setkat i Vy. Co všechno je možné zahrnout pod 
poruchy autistického spektra? Jakým způsobem s lidmi s PAS komuni-
kovat? Pokud se mi narodí autistické dítě, co mám a mohu dělat? Proč 
zrovna modrá barva? Na tyto a další otázky se Vám pokusíme odpově-
dět v rámci kampaně. Další program se uskuteční v Integrované střední 
škole a ve Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová. Všechny informace 
naleznete na webu zapojených organizací.
Občanská poradna sídlí na adrese budova VYKO, Komenského 20, 
Moravská Třebová, navštívit nás můžete osobně v po, st 8:00–12:00 
a 13:00–17:00, út 8:00–12:00, čt 13:00–17:00, kontaktovat porad-
nu můžete i písemně poradna@mtrebova.charita.cz nebo telefonic-
ky 736 503 393, Pavel Šejnoha. Je všeobecně známo, že dluhy jsou 
velkým problémem, se kterým se lidé v dnešní době potýkají. Často 
s nimi souvisí i pád na samotné sociální dno a návrat není vždy úplně 
jednoduchý. A právě na tuto neutěšenou situaci na Moravskotřebovsku 
a Jevíčsku reaguje Oblastní charita Moravská Třebová, která počátkem 
roku zahájila provoz nové občanské poradny. Ta radí lidem, jenž mají 
problémy s dluhy a souvisejícími oblastmi např. pracovním či rodin-
ným právem. Další informace najdete na: www.mtrebova.charita.cz 
nebo www.facebook.com/charita.trebova, případně osobně na adrese 
Oblastní charity, Svitavská 655/44.

Krásný duben bez aprílového počasí přejí pracovníci OCHMT

Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.,
budou v roce 2016 v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky 
a kontejnery ve dnech a na místa dle níže uvedeného rozpisu, v pracovních 
dnech od 14:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
 J a r o  

den datum Místo přistavení vlečky a kontejneru
Úterý 29. 3. Sportovní, Holandská – vedle Apool Werke
Středa 30. 3. Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady
Čtvrtek 31. 3. Gorazdova, parkoviště na místě bývalé LŠU   
Pátek 1. 4. Stará
Sobota 2. 4. Alšova – u bytovky č. p. 26            
Pondělí 4. 4. Josefská – u prádelny                                
Úterý 5. 4. Olomoucká – u č. p. 40
Středa 6. 4. Brněnská na chodníku u autoškoly
Čtvrtek 7. 4. Lanškrounská u Orky
Pátek 8. 4. Udánky – v horní části u č. p. 67, Kuba 
Sobota 9. 4. ul. Jiráskova – u staré kotelny naproti zahrádkám 
Pondělí 11. 4. Sušice – parkoviště u JSK   
Úterý 12. 4. Hřebečská – u křížku
Středa 13. 4. Školní – u kontejnerů naproti obchodu Jiráskova
Čtvrtek 14. 4. Pod Hamry
Pátek 15. 4. Dr. Jánského – mezi domy č. p. 5 a 7
Sobota 16. 4. Jevíčská – u Domu armády
Pondělí 18. 4. Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
Úterý 19. 4. Polní – u č. p. 1 u lesíka
Středa 20. 4. Západní – parkoviště před obchodem Konečný         
Čtvrtek 21. 4. Dukelská – naproti kurtům
Pátek 22. 4. Tovární u hřiště
Sobota 23. 4. Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26
Pondělí 25. 4. Sušice za hasičkou
Úterý 26. 4. Udánky – u hasičky   
Středa 27. 4. Alšova – u č. p. 1 u kontejnerů na separovaný sběr
Čtvrtek 28. 4. Boršov – u retenční nádrže 14–15, parčík u Ondráčků 

15–16, u řadových okálů (šestibytovky) 16–17

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Tech-
nických služeb Moravská Třebová, s. r. o. Všichni pracovníci jsou proškoleni 
a seznámeni s druhy odpadu, které mohou přebírat. A proto, prosím, dbejte 
jejich pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno: 
velkoobjemový kontejner - na odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, 
větve, tráva)
traktorová vlečka - na objemný odpad (skříně, matrace…), nebezpečný odpad 
(plechovky od barev, autobaterie) a nerozebraný elektrotechnický odpad, určený 
ke zpětnému odběru (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, apod.) 
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení: 
- směsného komunálního odpadu z domácností
- odpadů separovaného sběru (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
- stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit, lepenka…)
- automobilového odpadu (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny) 
- tekutých odpadů (chemikálie, barvy, oleje)
Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je možno uložit na sběrovém 
dvoře v ulici Zahradnická.
Provozní doba sběrového dvora v roce 2016: 
pondělí od 13:00 do 17:00 hod. 
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.
sobota od 8:00 do 14:00 hod. 

Vzducholoď podruhé
V březnovém čísle moravskotřebovského 
zpravodaje byli čtenáři upozorněni na 
zajímavý projekt s příslibem nevšední-
ho zážitku – přednášky o snímání kra-
jinného profilu pomocí moderních 3D 
technologií upevněných na dálkově ří-
zenou vzducholoď. Vzhledem k nepříz-
nivému počasí a k technickým potížím, 
píšu nyní - po půlce března, že k zamýš-
leným měřením a následnému předve-
dení techniky v moravskotřebovském 
muzeu dojde pravděpodobobně až 
v dubnu. Je ale možné, že v posledních 

dnech měsíce března tato měření nakonec pro-
běhnou – bude to záviset na příznivých klima-
tických podmínkách a na připravenosti tech-

niky a samozřejmě i lidí. Vědci z ČVUT měli 
na březen připravený plán, do kterého spada-
la dvě skenování - první v oblasti Litvínova 

a druhé - “naše”, na Radkovském 
hradisku. Dle odborníků by do konce 
měsíce března mohlo k měřením do-
jít, ale stejně tak je reálné přesunutí 
akce na duben. Ať se vyvine kauza 
se vzducholodí (nebo rogalem) jak-
koliv, budeme čtenáře zpravodaje in-
formovat a bude vyvinuto maximální 
úsilí realizovat alespoň přednášku. 
Na fotografii je zachycena vzdu-
choloď před březnovým skenová-
ním v Litvínově.     František Žáček
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Okénko ZUŠ
5. března se v České Třebové konala taneční 
nepostupová přehlídka Českotřebovský taneční 
pohár. Zúčastnila se ho také skupina pátého roč-
níku tanečního oboru ZUŠ Moravská Třebová. 
Taneční skupina soutěžila vůbec poprvé, a to 
se svou choreografií „Uklízečky“, zařazenou 
do kategorie volný tanec. Děvčata se umístila 
na krásném 2. místě, ze soutěže si odvezla ne-
jen pohár s diplomem, ale také spoustu zážitků 
a zkušeností. Tanečnice si zaslouží velkou po-
chvalu za to, že už při své první účasti v sou-
těži, zvládly zatančit svoji choreografii pouze 
ve třech, na rozdíl od ostatních soutěžících, a to 
před početným publikem. Gratulujeme a děku-
jeme za skvělou reprezentaci školy a našeho 
města a přejeme mnoho dalších úspěchů. 
Vrcholící přípravy Moravskotřebovských arkád 
2016, které proběhnou 28. a 29. května, jsou 
v plném proudu a i tento rok se bude rozhod-
ně na co těšit. O kompletním programu letoš-
ního ročníku Vás budeme informovat v úvodu 
příštího měsíce, nicméně už teď Vás srdečně 
zveme na sraz a výstavu historických vozidel, 
velocipedů a motocyklů, festivalovou nesou-
těžní přehlídku pěveckých sborů a výstavu vý-
tvarných prací žáků ZUŠ s názvem Výtvarný 
svět na zámku. Přijměte pozvání i na dubnové 
akce, které je možné zhlédnout v níže uvede-
ných termínech vždy v 17:30 hod. v Komorním 
sále ZUŠ. 7. a 14. dubna proběhnou Podvečery 
s múzami a závěr měsíce bude již tradičně pat-
řit absolventům. Absolventská vystoupení, kde 
žáci předvedou to nejlepší ze svého repertoáru, 
se uskuteční 21. a 28. dubna. Těšíme se na Vás.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

7. 4. Vybíjená II. kategorie dívek - obvodní 
kolo od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
14. 4. Vybíjená II. kategorie chlapců - obvodní 
kolo od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
18. 4. Zpíváme pro radost - oblastní kolo pě-
vecké soutěže pro 1.–9. třídy ZŠ a gymnázia
Propozice zaslány školám, soutěž ve spolupráci 
s místní ZUŠ
18.–22. 4. Den Země - O človíčkovi - pro MŠ 
a 1. stupeň ZŠ. Letošní program ke Dni Země 
proběhne celý uvedený týden od 8:30 do 13:00 
hod. v zahradě DDM, v případě nepříznivého 
počasí v klubovně DDM. Kolektivy je nutné na-
hlásit předem. Je možné po předchozí domluvě 
uspořádat přímo v prostorách MŠ. Podrobnosti 
v propozicích
23. 4. Čarodějnický rej v podzámčí pro rodiče 
s dětmi a ostatní veřejnost. Od 15:00 hod. v are-
álu Penzionu V Podzámčí a parku Rybní náměstí 
v MT. Tradiční program - plakát 
25.–29. 4. Čarodějnické hry bez hranic pro 
1. stupeň ZŠ, zahrada DDM denně 9:00–11:00 
hod., na základě telefonické objednávky, více 
v propozicích 
26. 4. Okres OVOV od 8:00 hod. ZŠ Palackého
27. 4. MC Donalds Cup I. kategorie - obvodní 
kolo od 8:30 hod. na hřišti TJ Slovan
27. 4. Poznávání živočichů pro 5.–9. třídy ZŠ 
a příslušných ročníků gymnázií dle zaslaných 
propozic.

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

 Dům dětí a mládeže

28. 4. MC Donalds Cup II. kategorie - obvodní 
kolo od 8:30 hod. na hřišti TJ Slovan
V průběhu měsíce dubna proběhne: 
Pastelové vítání ptačího zpěvu aneb Rande 
ve větvích – výtvarné dílny v DDM, relaxační 
kreslení se šablonami (suchý pastel), pro třídní 
kolektivy 1. stupně ZŠ, telefonická objednávka
Ze života koní - programy pro MŠ a ZŠ ve spo-
lupráci s Jezdeckým klubem v Útěchově. Do-
polední program spojený s ježděním na koni 
a zábavnými soutěžními stanovišti v areálu JK 
Útěchov. Nutné nahlásit předem. 
Připravujeme v květnu:
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál – tradiční 
sportovní akce ve spolupráci s atletickým klu-
bem na nám. TGM Mor. Třebová
28. 5. V zámku a podzámčí – tradiční program 
pro rodiče s dětmi v rámci Moravskotřebov-
ských arkád, které pořádá místní ZUŠ 
Zlatá Kometa – II. ročník pěvecké soutěže ka-
raoke, ve spolupráci s Kulturními službami měs-
ta, Zdravým městem a MÚ Mor. Třebová, soutěž 
proběhne v muzeu, uzávěrka přihlášek je 15. 4., 
podrobnosti na webových stránkách DDM.
Nabídka na letní prázdniny:
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 telefonic-
ky 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
25.–29. 7. Čtyři jezdci apokalypsy
15.–19. 8. Tajemství proutěného košíku
22.–26. 8. Hvězdná brána
Letáky a přihlášky ke stažení na webu DDM. 
Více informací Zdena Tauerová, Bára Švestková 
a Jana Chadimová.
Narozeninové oslavy na Majáku
Již třetím rokem mohou děti oslavit své naroze-
niny se svými kamarády v Domě dětí a mládeže 
Moravská Třebová. Narozeninové párty se se-
tkaly s velmi příznivým ohlasem nejen ze strany 
dětí, ale i ze strany jejich rodičů, kteří zejména 
oceňují prostornou klubovnu a připravený zá-
bavný program. Oslavit narozeniny mohou děti 
v DDM celoročně, avšak největší oblibu si zís-
kaly zimní a jarní měsíce, kdy je velmi náročné 
v omezených prostorách bytů nechat děti náleži-
tě „vyřádit“ a kdy venkovní počasí nedovoluje 
využít zahrady. Pokud tedy i vy hledáte řešení 
pro oslavu narozenin svých ratolestí, neváhejte 
využít našich služeb. Rádi pro vaše děti připra-
víme zajímavý program. Podrobné informace 
dostanete v DDM u Báry Švestkové. 

Další úspěchy mladých badatelů 
z Gymnázia v Moravské Třebové

Ve dnech 10.–11. března se konal v IDEONU 
v Pardubicích IX. ročník krajského kola soutě-
že Festival vědeckých a technických prací dětí 
a mládeže v Pardubickém kraji. Kategorie JUNI-
OR se zúčastnilo 5 projektů. Martina Koudelko-
vá, Klára Svozilová a Anna Drdlová s projektem 
Stanovení barviv v listech vybraných pokojo-
vých rostlin získaly ocenění v kategorii Zvlášt-
ní ceny – Cena Univerzity Pardubice. Kategorie 
STŘEDOŠKOLÁK se zúčastnily 3 projekty. 
Projekt pod názvem Vliv aminokyselin na Na+/

K+ATPázu postoupil do národního kola soutěže 
EXPO SCIENCE AMAVET. Jeho autorka Re-
nata Štaffová bude v národním kole obhajovat 
své loňské prvenství. Mimo této soutěže ji čeká 
v květnu 2016 cesta do Phoenixu (USA) na me-
zinárodní soutěž INTEL ISEF (International Sci-
ence and Engineering Fair). Všichni účastníci 
krajského kola získali mnoho nových poznatků 
a zkušeností, ať již při samotné tvorbě či vlastním 
prezentování. Těšíme se na další ročník této zají-
mavé soutěže.      Irena Štaffová, Michal Čermák

O zlatou kulku Oldy Šetrného
Stovka moravskotřebov-
ských skautů se v sobotu 
12. března sešla v kryté 
střelnici vojenské střed-
ní školy na 24. ročníku 
soutěže ve střelbě ze 
vzduchovky. Na nejlep-
ší střelce jako každý rok 
čekaly medaile ve tvaru 
kulky a na vítězná druž-
stva tradiční dorty na-
zdobené do podoby terčů. Soutěžilo se v šesti 
kategoriích a kromě prestiže byly v sázce i za-
jímavé věcné odměny od sponzorů akce. Kdo 
zrovna nestřílel, mohl se zabavit připraveným 
doprovodným programem, se kterým pomoh-
li i členové střeleckého klubu mládeže SBTS. 
V jednotlivých kategoriích (od nejmladších po 
dospělé) letos zvítězili: Vendula Kopalová, Lu-

káš Marek, Aneta Sed-
láková, Matěj Šmíd, 
Nikola Šmídová a Vla-
dislav Holešovský (více 
na junak.mtrebova.cz/
ozkos). Spokojeni ale 
mohli být určitě všich-
ni, neboť kromě zážitků 
a účastnické kartičky si 
každý odnesl i kousek 
dortu, o který se vítězo-

vé s méně úspěšnými skautsky podělili. Palec 
nahoru nejen za dobrou střelbu by tak určitě dal 
i patron soutěže Olda Šetrný. Poděkování pořa-
datelů patří Vojenské střední škole a VOŠ MO 
v Moravské Třebové, městu Moravská Třebová, 
střeleckému klubu mládeže SBTS v Moravské 
Třebové a ostatním sponzorům.

Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Vzduchovka láká mnoho dobrých střelců   Foto: archív
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Portretní medailony Ladislava z Boskovic a jeho man-
želky Magdaleny z Dubé a Lipé                 Foto: archív

Není tak časté, aby se podařilo objevit nové, do-
posud neznámé písemné prameny ke starším dě-
jinám. Ještě k tomu prameny, které by přinášely 
doplnění nebo upřesnění životopisných dat vý-
znamných osobností. Tím nově objeveným pra-
menem je urbář moravskotřebovského panství, 
celým názvem Registra správní panství Tře-
bovského o všelijakých platích a důchodech 
stálých i běžných, kteříž z toho panství vychá-
zejí, jakož i níže v těchto registrech se pozna-
menávají, přepsaná léta 1548, přesněji jeho 
poslední strana. Samotný urbář byl dlouhou 
dobu považován za ztracený. První pováleč-
ný ředitel moravskotřebovského muzea Ru-
dolf Hikl uveřejnil na ukázku několik zápisů 
z urbáře ve své knize o dějinách města z roku 
1949. K dispozici však měl, jak uvádí, pouze 
jeho nekvalitní fotokopii, která se zachovala 
v městském archivu. „Některé stránky“, píše 
Hikl, „jsou podexponovány, a proto těžko čitelné 
nebo vůbec nečitelné“. Originál byl, podle toho, 
co se mu podařilo zjistit, údajně po první světo-
vé válce vrácen z Vídně na Moravu. Za okupace 
měl být předán do Opavy, kde prý při bombardo-
vání města shořel. Informaci o tom, že je urbář 
ztracený, Hikl převzal od německého historika 
Gustava Korkische, z jeho článku o nejstarší 
moravskotřebovské městské knize z roku 1939. 
Dále k urbáři uvádí, že byl sepsaný roku 1537 
a doplňovaný a opravovaný byl až do roku 1548.
Zmíněný Gustav Korkisch se později urbářem 
rovněž zabýval. V roce 1960 vyšla v mnichov-
ském Collegiu Carolinu jeho publikace o struk-
tuře moravskotřebovského panství, kterou zpra-
coval na základě urbáře z let 1535 až 1548. Na 
rozdíl od Hikla mohl využít originál urbáře, je-
hož osudy při té příležitosti objasňuje. Ze staré-
ho zámeckého archivu byl na počátku 20. století 
předán do rodinného liechtenštejnského archivu 
ve Vídni. Odkud se začátkem druhé světové vál-
ky dostal do Vaduzu, kde byl později objeven. 
Současně měl k dispozici rukopisný opis urbáře, 
který v letech 1890 až 1891 z originálu pořídil 
německý historik Moritz Grolig a který po válce 

obohatil sbírky hřebečského krajanského archivu 
v Göppingenu. Jen pro zajímavost uvádíme, že 
původním majitelem zmíněné fotokopie urbáře, 
kterou v městském archivu po válce nalezl Ru-
dolf Hikl, byl právě Gustav Korkisch, jenž si ji 
v roce 1939 pořídil z Groligova opisu a při pová-

Boskovické nekrologium
Nově objevený pramen ke genealogii pánů z Boskovic v 16. století

to zápis nepřináší z faktografického hlediska nic 
nového. Datum Ladislavovy smrti i místo úmrtí 
známe už z jiných pramenů. Pamětní zápis, jenž 
poukazuje na vážnost, kterou mezi moravský-
mi šlechtici Ladislav požíval, najdeme v roce 
1520 rovněž v olomouckých zemských deskách: 

„Anno ut supra generosus dominus Ladislaus 
de Boczkowicz clausit finem vite sue feria II 
post Johannis Baptiste, cuius anima cum Deo 
in pace requiscat“. Pokud jde o konkrétní den 
smrti, oba prameny se v dataci shodují. Svátek 
Jana Křtitele se slavil 24. června a v roce 1520 
připadal na neděli. Ladislav zemřel v úterý, 
tedy feria secunda, po zmíněném svátku, což 
odpovídá 26. červnu. Jen pro úplnost uvádí-
me, že občas se lze v dosavadní literatuře se-
tkat s datem 25. června, což se však neshodu-
je s výpovědí pramenů. Ze zápisu v urbáři se 
dále dovídáme, že Ladislav zemřel v Letovi-

cích. Pochovaný však byl, jak uvádí nekrologi-
um, v minoritském klášteře v Brně. 
Druhý zápis je pro poznání Boskovické genealo-
gie mnohem přínosnější: „Letha panie Tisyczeho 
pietisteho trzidczateho w Strzedu po massopus-
tie vmrzela na Trzebowey Urozena pany pany 
Mandalena z Dubee a z Lippeho manzelka tehoz 
pana pana Ladslawa nadepsaneho a pochowana 
w kostele w Miestie Trzebowey pan buoh ws-
semohuczy racz dati dussy gegi odpocziwati w 
pokoji amen“. Dovídáme se z něj o smrti Ladi-
slavovy manželky Magdalény Berkové z Dubé. 
Pokračování příště                           Jiří Šmeral

Dům u šesti veverek
Moravská Třebová je označována jako 
Perla renesance. Přesto zde můžeme na-
lézt i jiné architektonické styly. Jednou 
z historických budov, která je toho do-
kladem a kolemjdoucí upoutává svou ne-
obvyklou fasádou, je dům č. 8 v ul. Čs. 
armády (dříve Dolní). V minulosti jej 
mnohokrát „spláchnul“ oheň (1541, 1726, 
1827, 1840). V roce 1632 je v písemnos-
tech uváděn jako „zcela pustý dům“, který 
koupil puškař Hans Kukel. Dalšími maji-
teli se později stali jiní řemeslníci: švec, 
řemenář, soukeník, kožešník či řezník. 
V letech 1804-1873 to byl „palác“ pe-
kařské rodiny Budilů (Forián Budil, jeho 
syn Johan, vnuk Florián ml. a pravnuk 
Hugo Budil). Po zhoubném požáru 1840 
jej nechala rodina stavebně opravit. Teh-
dy získal dům neobvyklý „kabát“ - fasádu 
se šesti veverkami kolem oken v 1. patře 
a dalšími ozdobnými prvky. Jméno stavi-
tele není dosud známo, odborníci označují 
fasádu za tzv.„elektrickou“, což znamená 
v podstatě netvůrčí přijímání a spojová-
ní cizorodých prvků různých stylů nebo 
přijímání cizích tvůrčích postupů okopí-
rováním. Díky této stavební úpravě domu 
v 19. století máme i v našem renezančním 
městě budovu s fasádou tehdy moderního 
stavebního stylu - romantismu. Inu, pře-
svědčte se sami. 
Miloslav Kužílek, komise památkové péče

Přijmeme pracovníky 
na hlavní pracovní 

poměr na pozice strojník, řidič a montér-vo-
dař. Nabízíme práci v zavedené společnosti 
s dvacetiletou tradicí, dobré platové pod-
mínky a další benefity. 

Místo výkonu práce: 
Morava, východní a střední Čechy 

Požadujeme:
strojník – praxe v oboru, strojnický průkaz, 
platné řidičské oprávnění skupiny B, C
řidič – řidičské oprávnění skupiny C, E, 
profesní kartu řidiče
montér – praxe na stavbách vodovodů 
a kanalizací

V případě zájmu posílejte životopis na 
ekonom2@evt.cz, tel.: 461 530 718
Nástup možný dohodou

lečném odsunu o ni přišel. Tato fotokopie je dnes 
součástí sbírky obrazových dokumentů Státního 
okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyš-
li. Po Hiklovi, který své výpisky, jež si při studiu 
urbáře pořídil, využil později v drobném článku 
o národnostní struktuře moravskotřebovského 
panství, a Korkischovi už nikdo, pokud je mi 
známo, s urbářem nepracoval. Alespoň pokud 
se týká regionálního bádání. V rámci výzkumů 
feudálního velkostatku a poddaných na Moravě 
využil urbář František Matějek a ve studii o mo-
ravských berních rejstřících Jiří Radimský. Aby 
však byla situace zcela jasná, je třeba ještě něco 
dodat. Urbář, o kterém celou dobu hovoříme je 
dnes skutečně uložen v rodinném archivu Liech-
tenštejnů, který má dvě oddělení. Hospodářská 
registratura se nachází ve Vídni a rodové do-
kumenty, jako listiny a listy, a rovněž rukopisy 
jsou ve Vaduzu. Tam urbář nalezl v padesátých 
letech Gustav Korkisch. Z toho, co dnes víme, se 
opravdu jedná o nejstarší dochovaný urbář mo-
ravskotřebovského panství. Datovaný je do roku 
1535, z něhož pocházejí nejstarší zápisy, použí-
vaný byl ale až do roku 1548. K tomu roku učinil 
písař poznámku, že platy a dávky budou přepsá-
ny do nového urbáře. Ten v roce 1548 opravdu 
vznikl. A nejen to, zachoval se až do dnešních 
dnů. Mezi badateli se však, až na několik výji-
mek, o existenci urbáře nevědělo. Dnes je ulo-
žený v Moravském zemském archivu v Brně. 
Tamtéž se nachází i jeho novodobý opis, který 
v šedesátých letech v rámci soupisu moravských 
a slezských urbářů pořídil historik Gustav No-
votný. To, čím je urbář z roku 1548 mimořádně 
zajímavý, jsou záznamy na jeho poslední straně, 
kterých si prozatím nikdo nepovšiml. Představu-
jí jakési stručné nekrologium vrchnostenských 
vlastníků moravskotřebovského panství a jejich 
manželek z rodu pánů z Boskovic z první polo-
viny 16. století. Jedná se celkem o pět záznamů, 
přičemž čtyři se týkají okolností úmrtí Boskovi-
ců a pátý se zmiňuje o požáru města v roce 1541. 
Záznamy jsou seřazeny chronologicky. Prv-
ní záznam přináší připomínku úmrtí Ladislava 
z Boskovic: „Letha panie Tisyczeho pietisteho 
dwacateho w autery po Swatem Janie Krztiteli 
bozim vmrzel na Letowiczych vrozeny pan pan 
Ladslaw z Bozkowicz a na Trebowey neywyssi 
komornik markrabstwi morawskeho geho dussi 
pan buoh wssemohucuy racz dati odpocziwati 
v wiecznem swem swatem pokogi amen“. Ten-
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Provozní doba
Pondělí:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
18:00–19:00 hod. zdravotní cvičení pro ženy
Úterý: 
8:30–12:00 hod. mateřské centrum 

 
Středa:  
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
13:00–17:30 hod. mateřské centrum
Čtvrtek:
18:00–19:00 hod. cvičení na míčích pro ženy

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:  
P. Šebestián P. Smrčina OFM
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
Časy a místa konání bohoslužeb:
Po   9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So  18 hod. klášterní kostel
Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní
Andělé nad Betlémem zpívali: „Pokoj li-
dem dobré vůle.“ Kéž co nejvíce z nás Tře-
bováků patří k lidem dobré vůle, aby pokoj 
mohl sestoupit do našich srdcí, našich vzta-
hů a celkové atmosféry mezi námi v našem 
městě. Vždyť dobrá vůle, upřímný úmysl 
a důvěra, že i v druhých je touha po něčem 
dobrém a krásném, jsou stavebními kameny 
našeho Betléma, kde i přes může být krásně.

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.–30. 4. Velký výprodej časopisů a dětské li-
teratury
Celý měsíc duben si můžete zakoupit ve výpro-
deji nově vyřazené časopisy, audiokazety a dět-
ské knihy. Jednotná cena je 5 Kč za knihu a ka-
zetu, 1 Kč za časopis.
1.–30. 4. Den Země 
Půjčovní výstava literatury s tématikou ochrany 
přírody a ekologie. Přístupno v dospělém oddě-
lení v půjčovní době knihovny. 
2.–30. 4. Výstava Zdeněk Burian – malíř ztra-
ceného času
Srdečně zveme na putovní výstavu nádherných 
ilustrací Zdeňka Buriana, která bude k vidění 
v půjčovní době MěK až do 30. června. Přijď-
te si prohlédnout dílo jednoho z nejvýraznějších 
autorů českého výtvarného umění a zavzpomí-
nat na dobu romantiky a dobrodružství.
14. 4. Osobnosti Moravské Třebové - Boreš 
z Rýzmburka
Cyklus přednášek, který přiblíží vybrané osob-
nosti, jejichž životní osudy se protnuly s ději-
nami města a zanechaly v nich výraznou stopu. 
První přednáška z cyklu Osobnosti Moravské 
Třebové seznámí s životními osudy významného 
šlechtice Boreše z Riesenburku, jeho rolí v po-
litických událostech přemyslovského státu 13. 
století, podílem na rozvoji osídlení v severních 
Čechách a na Českomoravském pomezí, přede-
vším však s Borešovým vlivem na založení měs-
ta. Stranou nezůstanou ani dosud nevyjasněné 
okolnosti jeho smrti. Přednáší PhDr. Jiří Šmeral. 
Srdečně zveme do kavárny Mázhaus Poštovka 
ve čtvrtek 14. 4. od 17:30 hod. 
Knihovna dětem
1. –30. 4. Modrá planeta
Výstava prací MŠ, ZŠ a SŠ výtvarné soutěže 

Modrá planeta. Výtvarná díla si můžete prohléd-
nout v dětském oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy
  6. 4. Opička
13. 4. Motýl
20. 4. Dopravní značky
27. 4. Kytička 
Začátek vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK
5. a 19. 4. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání, muzicírování a mnoho 
dalších aktivit pod vedením Věry Nápravníkové. 
Začátek vždy v 15:00 hod.
1.–30. 4. Pohádkový svět
Dopolední program pro MŠ. Představení pohád-
ky O Koblížkovi pomocí loutek. Čtení, hraní, 
kreslení, tvoření s pohádkou. Bližší informace 
a objednání v dětském oddělení.
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní uvedení dětí prvních ročníků základ-
ních škol mezi čtenáře městské knihovny. Děti 
se představí svým vlastním programem, složí 
rytířský slib a projdou ceremoniálem pasování. 
Pasování se uskuteční: 
5. 4. ZUŠ Koncertní sál 
ZŠ Palackého v 9:00 (1. B), 10:00 (1. C) a 11:00 
(1. A) 
ZŠ ČSA ve 14:00 hod.
ZŠ Kostelní náměstí v 15:00 hod.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, pří-
buzné a přátelé, přijďte podpořit své děti a vnou-
čata.
30. 4. Dětský bleší trh
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih, 
sportovních potřeb, vlastních výrobků a jiných 
předmětů. Samozřejmě, vše se souhlasem rodi-
čů! Každé dítě je zodpovědné za svůj „obchod“. 
Doporučujeme deku, židli, stolek. Zámecké ar-

kády 8:30-11:30 hod., pořádáno ve spolupráci 
s komisí Zdravé město Mor. Třebová.
Výlet do minulosti za Karlem IV.
Vyhodnocení výtvarné soutěže Kde končí svět 
2015/2016 – Výlet do minulosti za Karlem IV. 
Úkolem soutěžících bylo namalovat obrázek, 
který se váže k významnému českému panovní-
kovi Karlu IV.
1. kategorie: mateřské školky: 1. místo Oškera 
Tomáš (MŠ Piaristická) 
2. kategorie: I. stupeň ZŠ: 1. místo Daulová He-
lena 5. třída, 2. místo Konečná Eliška 4. A (Pa-
lackého ul.), 3. místo Čechovská Nela 5. C (ZŠ 
Palackého ul.), čestné uznání Cedzo Milan 5. C 
(ZŠ Palackého ul.)
3. kategorie: 2. stupeň ZŠ: 1. místo Hrubá Lucie 
2. AV (gymnázium), 2. místo Kobelka Štěpán 2. 
AV (gymnázium), 3. místo Blažková Nela 2. AV 
(gymnázium), čestná uznání: Kašický Jan, Hru-
bá Lucie 2. AV (gymnázium)
Mladý čtenář 2016
Vyhodnocení 33. ročníku soutěže Mladý čtenář 
2016 – Pravěk. Úkolem soutěže bylo výtvarně 
nebo literárně ztvárnit pravěk.
Oblast literární 
3. kategorie: II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciální 
školy+gymnázium: 1. místo Hermachová Mi-
chaela 6. B (ZŠ E. Beneše, Písek)
Oblast výtvarná 
1. kategorie: mateřské školky: 1. místo Klíč 
Ondřej (MŠ Tyršova), 2. místo Besson Amelie 
(MŠ Piaristická), 3. místo Nováková Lucie (MŠ 
Jiráskova), čestné uznání: Hotárek Zdeněk (MŠ 
Jiráskova) 
2. kategorie: I. stupeň ZŠ+I. stupeň speciální 
školy: 1. místo Klíčová Kristýna 2. C (ZŠ Palac-
kého ul.), 2. místo Šefčíková Veronika 4. třída 
(ZŠ a MŠ Staré Město), 3. místo Daulová Helena 
5. třída, čestné uznání: Vavřín Marek 4. třída (ZŠ 
a MŠ Staré město)
3. kategorie: II. stupeň ZŠ+II. stupeň speciální 
školy+gymnázium: 1. místo 2. AV (gymnázium), 
2. místo 6. třída (ZŠ a MŠ Městečko Trnávka), 
3. místo Divišová Monika 6. A (ZŠ Palackého ul.)
Literární a výtvarné práce budou od května do 
konce srpna vystaveny v dětském oddělení.

I. ZŠ na lyžáku
Ve dnech 7.–11. 3. se žáci z I. ZŠ zúčastni-
li lyžařského výcviku v oblíbeném středisku 
Šerlišský Mlýn. Ubytováni jsme byli na chatě 
Barborka, kde dobře vařili. Počasí si s námi 
letos hezky pohrálo. Sice nám nasněžilo a byl 
prašan, ale téměř celý týden nás provázelo 
husté sněžení, mlha a silný vítr. Během vý-
cviku se úplní začátečníci naučili základům 
lyžování a zdatní lyžaři si zlepšili techniku ly-
žování. Také jsme si užili pěší výlet na neda-
lekou Masarykovu chatu. Cestou jsme stavě-
li sněhuláka, zpívali písničky a koulovali se. 
Po návratu jsme se snažili postavit iglú. Moc 
děkujeme učitelům za ochotu a trpělivost nás 
něco naučit. Všichni jsme si to tu moc užili 
a už se těšíme na příští rok.    Žáci 5.–9. třídy

Masopust v Sušicích
Týden před popeleční středou jsme si s dětmi 
povídali o starých tradicích masopustu. Třetím 
rokem se nám daří obnovit tradici masopustní-
ho průvodu vesnicí. S dětmi se na něj s radostí 
připravujeme. Vyrábíme masky, zpíváme písně 
a učíme se veselá říkadla. Veselý průvod zpíva-
jících masek s pomalovaným obličejem se vy-
dal k prvnímu stanovišti. V čele jde dvojice dětí 
převlečených za šimla, ostatní děti hrají na or-
ffovské nástroje. Bujarým veselím jsme potěšili 
rodiče, prarodiče a mladší sourozence. S velkým 
nadšením si děti odnášely sladkou odměnu. Ve 
školce je čekala ochutnávka koblížků. Odpoled-
ne rodičům s nadšením vyprávěly zážitky a uka-
zovaly vlastnoručně vyrobené masky. Společně 
jsme prožili radost a taneční veselí při našem 
masopustním reji.                         MŠ Sušice
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předklá-
daných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo  
v pondělí 14. 3. 2016 od 15:00 hod v zasedací místnosti, v Olomoucké ul.

Zastupitelstvo města schvaluje:
Zastupitelstvo města schvaluje:
321/Z/140316:
 předložený program zasedání zastupitelstva města 

s provedenou změnou - zařazení tisku č. 23 (Pra-
covní návrh regulačního plánu Městské památko-
vé rezervace Moravská Třebová) za bod jednání 
Podněty a připomínky občanů.  

322/Z/140316:
 předložený plán práce výboru zastupitelstva města 

pro strategický rozvoj města na rok  2016.  
 Z: Václav Mačát
323/Z/140316:
 rozpočet města na rok 2016 v následující podobě: 
  viz Tab. 1
 Z: Dana Buriánková
324/Z/140316:
 tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně budou řídit: 
a)  rada města viz Tab. 2
b)  příspěvkové organizace zřízené městem – příspě-

vek na činnost organizace viz Tab. 3
 Z: Dana Buriánková
325/Z/140316:
 poskytnutí dotací z rozpočtu města v souladu 

s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro po-
skytování dotací z rozpočtu města Moravská Tře-
bová uvedeným subjektům. Dotace budou uhraze-
ny z vyčleněné rozpočtové rezervy. viz Tab. 4

 Z: Dana Buriánková

Tab. 1

Tab. 4

Tab. 2

Tab. 3

326/Z/140316:
 uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací 

poskytnutými v souladu s vnitřním předpisem č. 
6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpoč-
tu města Moravská Třebová, v souladu s předlože-
ným vzorem.  

 Z: Dana Buriánková
327/Z/140316:
 poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě in-

dividuálních žádostí následujícím subjektům: 
a)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511 – 

neinvestiční dotace na provoz tělovýchovné jedno-
ty v roce 2016 ve výši 7.479.000 Kč. 

b)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511 – 
investiční dotace na pořízení solárního ohřevu 
vody na budovu zázemí šaten fotbalu v roce 2016 
ve výši 300.000 Kč. 

c)  TJ Sokol Boršov, IČO: 49326899 – investiční do-
tace na vybudování kanalizační přípojky ve výši 
20.000 Kč.

d)  Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 
65189418 – neinvestiční dota-
ce na úhradu části provozních 
nákladů na zajištění poskyto-
vaných registrovaných soci-
álních služeb (denní stacionář 
Domeček, sociálně terapeutic-
ká dílna Ulita, sociálně aktivi-
zační služba Šance pro rodinu 
a občanská poradna) v roce 
2016 ve výši 750.000 Kč. 

e)  Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční 
dotace na úhradu části provozních nákladů JPO II 
v roce 2016 ve výši 600.000 Kč. 

f)   Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – nein-
vestiční dotace na úhradu části nákladů na provoz 
turistického informačního centra v roce 2016 ve 
výši 790.000 Kč. 

g)  Nemocnice následné péče Moravská Třebová, 
IČO: 00193895 – investiční dotace na úhradu části 
nákladů na pořízení nového sanitního vozu ve výši 
500.000 Kč. 

h)  Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinves-
tiční dotace na úhradu části provozních nákladů na 
zajištění poskytovaných registrovaných sociálních 
služeb v roce 2016 ve výši 150.000 Kč. 

i)   Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 
IČO: 62033131 – neinvestiční dotace na úhradu 
50% podílu nákladů  na ubytování dojíždějících 
studentů ubytovaných v domovech mládeže v Mo-
ravské Třebové ve školním roce 2016/2017 ve 
výši 100.000 Kč.

1. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová 
projekty – oslavy 55. výročí založení školy, Školní akademie, 
Škola v přírodě, Karneval na ledě, Třebovské zpívání, Proměny 
roku, Touláme se barevným rokem 

25 000 Kč

2. Divadelní kroužek J. K. Tyla Moravská Třebová
pořízení zvukové techniky pro představení 

0 Kč

3. Divadelní kroužek J. K. Tyla Moravská Třebová
obnova kostýmů, kulis, loutek, vzdělávání nových členů 

5 000 Kč

4. Sdružení přátel kulturního domu v Boršově
organizace nadregionální soutěže mažoretkových skupin 

10 000 Kč

5. Sdružení přátel kulturního domu v Boršově
pořádání kulturních a společenských akcí 

50 000 Kč

6. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 
sociální služby, osobní asistence, odborné soc. poradenství

20 000 Kč

7. ZO SBTS Moravská Třebová
vybavení pro činnost klubu mládeže, letní soustředění, úprava 
a údržba střelnice

45 000 Kč

8. Zdeněk Kopetzký 
12. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu, 1. ročník 
silničního závodu

40 000 Kč

9. Náš domov Koclířov, z.s. 
pobytová sociální služba Most naděje – azylový dům pro rodiče 
s dětmi

0 Kč

10. Sdružení FERMÁTA
vystupování sboru, účast na soutěžním festivalu pěveckých sborů 
v partnerském městě Vlaardingen

30 000 Kč

11. TJ Sokol Boršov 
činnost oddílu kopané

70 000 Kč

12. Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela z.s. 
mezinárodní výměna mládeže v rámci partnerských měst – 
Staufenberg

25 000 Kč

13. Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s. 30 000 Kč
provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků, 
akce pro veřejnost – 11. ročník – Operace PVC, 16. ročník – 
Cesta na severozápad

14. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice
materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů 
a družstev dospělých, pořádání akcí pro veřejnost, nákup výstro-
je a výzbroje

30 000 Kč

15. Sbor dobrovolných hasičů Udánky 
činnost kolektivu mladých hasičů, pořízení výzbroje, výstroje, 
účast na soutěžích

25 000 Kč

16. Sbor dobrovolných hasičů Boršov
Dětský den v Boršově, Pohádkový les, ohňostroj, a d. akce pro děti

20 000 Kč

17. AG – FIT z.s. 
pronájem tréninkových prostor, nákup sportovního náčiní

10 000 Kč

18. Lukáš Komprda 
účast na motokrosových závodech v ČR i zahraničí

10 000 Kč

19. Květná Zahrada, z.ú. 
příspěvek na mzdy pracovníků zařízení

0 Kč

20. Moravskotřebovské víceboje, o.s. 
organizace akce Moravskotřebovské víceboje 2016

10 000 Kč

21. Ing. Helena Gálová 
účast na soutěžích, pořízení kostýmů pro taneční skupiny Koťata, 
Kočky, Crazy cats, Alegria a Kecky

10 000 Kč

22. Aeroklub Moravská Třebová, z.s. 
plachtařské mistrovství ČR

30 000 Kč

  CELKEM 495 000 Kč
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j)  Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 
15034496 – neinvestiční dotace na úhradu 50% 
podílu nákladů  na ubytování dojíždějících stu-
dentů studijního oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně 
právní činnost ubytovaných v domově mládeže 
Integrované střední školy Moravská Třebová ve 
školním roce 2016/2017 ve výši 140.000 Kč. 

k)  Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, 
z.s., IČO: 62033000 - investiční dotace na rekon-
strukci objektu skautských kluboven na ulici Hor-
ní ve výši 200.000 Kč.        

  Z: Dana Buriánková
328/Z/140316:
 uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí in-

vestičních a neinvestičních dotací z rozpočtu měs-
ta v roce 2016 s následujícími subjekty: 

a)  TJ Slovan Moravská Třebová, IČO: 43508511 
b)  TJ Sokol Boršov, IČO: 49326899 
c)  Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 

65189418 
d)  Obec Staré Město, IČO: 00277380 
e)  Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103
f)   Nemocnice následné péče Moravská Třebová, 

IČO: 00193895 
g)  Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 
h)  Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 

IČO: 62033131 
i)    Integrovaná střední škola Moravská Třebová, 

IČO: 15034496 
j)   Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, 

z.s., IČO: 62033000
 v souladu s předloženými návrhy, s provedenou 

opravou chyby u Oblastní charity Moravská Tře-
bová.  

 Z: Dana Buriánková
329/Z/140316:
 poskytnutí daru  Dětskému domovu Moravská 

Třebová, J. K. Tyla 570/65, 571 01 Moravská Tře-
bová, IČO: 63609177 ve výši 23.566 Kč s násled-
ným uzavřením darovací smlouvy podle předlože-
ného návrhu.      

 Z: Dana Buriánková
330/Z/140316:
 demolici objektu č. p. 634, který je součástí po-

zemku parc. č. 1411, a demolici stavby garáží na 
pozemku parc. č. 1412/33 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Svitavská.     

  Z: Viera Mazalová
331/Z/140316:
 uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 

byt č. 11 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1510 na ul. 
Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové.   

  Z: Viera Mazalová
332/Z/140316:
 prodej pozemku parc. č. 3498 o výměře 1.243 m2, 

druh pozemku ostatní plocha v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část Sušice za vzá-
jemně sjednanou kupní cenu ve výši 484.000 Kč 
(včetně DPH), kterou kupující uhradí před podpi-
sem kupní smlouvy. Kupující uhradí daň z nabytí 
nemovitostí.          

 Z: Viera Mazalová
333/Z/140316:

 prodej části pozemku parc. č. 1192/2 (jedná se cca 
o 15 m2) o celkové výměře 183 m2, druh pozemku 
orná půda  v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Nová společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
Děčín za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
605 Kč/m2 (včetně DPH). Nad rámec kupní ceny 
uhradí kupující všechny účelně vynaložené výda-
je, zejména náklady na geometrický plán. 

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

 Z: Viera Mazalová
334/Z/140316:
 prodej hrobového zařízení hrobky č. 671/672 

v oddělení O, na pohřebišti na Křížovém vrchu 
v Moravské Třebové dle předloženého návrhu za 
cenu 33 724 Kč.  

  Z: Viera Mazalová
335/Z/140316:
 podání žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 

2826/17 a 2826/18 od ČR – Státního pozemkové-
ho fondu.     

 Z: Viera Mazalová
336/Z/140316:
 předloženou smlouvu o zřízení služebnosti k po-

zemkům parc. č. 1850/53 a 1850/71 v katastrálním 
území Moravská Třebová, mezi Českou repub-
likou - Ministerstvem obrany jako povinným 
a Městem Moravská Třebová jako oprávněným.    

 Z: Viera Mazalová
337/Z/140316:
 uzavření předložené smlouvy mezi městem Mo-

ravská Třebová a panem J., o zřízení věcného 
břemene služebnosti k pozemku parc. č. 2835/6 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území 
Boršov u Moravské Třebové.   

 Z: Viera Mazalová
338/Z/140316:
 dodatečně zahraniční služební cestu Ing. Mirosla-

va Netolického dne 17.02.2016 do Polska v rámci 
přípravy projektu Singletrack Glacensis.    

 Z: Dana Buriánková

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
339/Z/140316:
 předloženou informaci o řešení podnětů kontrolní-

ho výboru a členů zastupitelstva města ze zasedání 
08.02.2016.  

340/Z/140316:
 předložený zápis z jednání kontrolního výboru za-

stupitelstva města ze dne 02.03.2016 včetně jeho 
příloh.    

341/Z/140316:
 předložený zápis z jednání finančního výboru za-

stupitelstva města ze dne 8. 3. 2016.    
342/Z/140316:
 předložený zápis z jednání výboru zastupitel-

stva města pro strategický rozvoj města ze dne 
4.3.2016.  

343/Z/140316:
 předloženou zprávu o možném využití areálu Mil-

try na ulici Jiráskově dle platné územně plánovací 
dokumentace.    

344/Z/140316:
 předloženou Zprávu o činnosti Městské policie 

Moravská Třebová za období leden až prosinec 
2015.    

345/Z/140316:
 předložené vyhodnocení bezpečnostní situace 

v obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Morav-
ská Třebová za rok 2015.    

346/Z/140316:
 pracovní návrh regulačního plánu Městské památ-

kové rezervace Moravská Třebová.   
 Z: Václav Mačát

Zastupitelstvo města pověřuje:
347/Z/140316:
 radu města schvalováním zahraničních služebních 

cest zaměstnanců a představitelů města do Polska 
v rámci projektu Singletrack Glacensis.  

Zastupitelstvo města ruší:
348/Z/140316:
 uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt 

č. 11 o velikosti 3+1, na ulici Hřebečské č. o. 1 
s panem T., kdy do části již uhrazeného nájemné-
ho bude započítána splátka na předcházející byt tj. 
284.000 Kč, dosud zaplacené splátky tj. 36.932 Kč 
a doplatek 55.068 Kč. Zbývající část nájemného 
ve výši 375.000 Kč bude hrazena dle splátkového 
kalendáře po dobu 20 let.  

  Z: Viera Mazalová

Zastupitelstvo města ukládá:
349/Z/140316:
 radě města zabývat se předloženými doporučeními 

finančního výboru.  
350/Z/140316:
 radě města upřesnit záměr pana Němčíka na vyu-

žití lokality na ulici Nová a zpracovat ekonomic-
kou studii využití této lokality pro výstavbu RD.  

 Z: Václav Mačát
351/Z/140316:
 radě města jednat s Vojenskou střední školou 

a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany 
v Moravské Třebové, Jevíčská 7 a nabídnout jí 
možnost využívat městské lesy v rámci výcviku 
pro trénování kurzů přežití.    

 Z: Miloš Izák
352/Z/140316:
 radě města jednat o poskytnutí bonusu od ATEK 

s.r.o. ve formě peněžního daru na účet města.    
  Z: Miloš Izák
353/Z/140316:
 starostovi města sdělit majitelům areálu Miltry na 

ul. Jiráskově, že město neakceptuje jejich nabídku 
na odprodej areálu za cenu 14 mil. Kč.    

 Z: Viera Mazalová

Zastupitelstvo města stahuje z jednání:
354/Z/140316:
 bod návrhu usnesení ze zápisu výboru pro strate-

gický rozvoj zastupitelstva města, ukládající radě 
města provést bezodkladnou demolici objektu bý-
valého dětského oddělení nemocnice na Svitavské 
ulici.  

  Z: Miloš Izák

Zastupitelstvo města volí:
355/Z/140316:
 návrhovou komisi ve složení:  
 Ing. Daniela Blahová  
 Mgr. Petr Vágner  
 Mgr. Lenka Bártová
356/Z/140316:
 ověřovatele zápisu:  
 Libor Truhlář  
 Mgr. Roman Cápal

Zastupitelstvo města uděluje:
357/Z/140316:
 Cenu města Moravská Třebová za rok 2015 Ing. 

Janu Škodovi.
 Z: Miloš Izák
V Moravské Třebové 14. 3. 2016

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

Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta
Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Program činnosti  
Klubu českých turistů

9. 4. 49. ročník DP Vandr skrz Maló Hanó – 
trasy: pěší 13, 22, 32 a 42 km a trasa vycház-
ky v délce 6 km pro rodiče s dětmi do 7 roků, 
tzv. Dětský vandr, cyklo cca 50 km s terénními 
úseky. Prezence účastníků od 7 do 9:30 hod. ve 
vstupní hale radnice (nám. TGM); cíl jednotli-
vých tras i cyklojízdy na nádvoří zámku v M. 
Třebové do 17 hod. Podrobnější informace na 
plakátech.
10. 4. Pěší vycházka spojená s úklidem nejfrek-
ventovanější trasy vandru. Sraz účastníků ve 13 
hod. u prodejny Lidl. Zajišťuje: J. Kuncová
13. 4. Schůze odboru v klubovně KČT v 19 hod. 
Upřesnění programu na měsíc květen, zabezpe-
čení nadcházejících vícedenních akcí.
16. –17. 4. Pěší výlet Dolní Morava – Do ko-
run stromů. Doprava pro přihlášené osobními 
auty. Zajišťuje: P. Harašta
21.–24. 4. Putování Labskými pískovci kolem 
říčky Křinice. Doprava pro přihlášené osobním 
autem. Zajišťuje: J. Schneeweiss
Připravujeme
1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Ja-
voříčka – 38. ročník. Setkání účastníků v době 
od 12 do 15 hod. v Javoříčku, kde obdrží Pa-
mětní list. Odjezd zájemců o společnou jízdu v 
9 hod. od klubovny KČT (Piaristická 8). Ostatní 
si volí čas a trasu podle vlastního uvážení. Za-
jišťuje: L. Weinlich

Dubnová pozvánka
15. dubna 16:00 - sál ZUŠ na zámku - slavnost-
ní vyhlášení ankety Sportovec města 2015
Fotbal
3. 4.  10:00 Žáci (OP) - Hradec n/S. 
 16:30 A-muži (KP) - Přelouč
9. 4.  16:30 Dorost (KP) - Choceň
 16:30 B-muži - Chornice (St. Město)
16. 4.    9:30 Žáci st., ml. (KP) - Ústí n/O.
17. 4.  17:00 A-muži - Slatiňany
23. 4.  17:00 Dorost (KP) - Heřmanův Městec
 17:00 B-muži - Březová n/S. (St. Město)
30. 4.    9:30 Žáci ml., st. (KP) - Lanškroun
 13:00 Žáci (OP) - Borová 
 17:00 Dorost (KP) - Třemošnice
Cyklistika
16. 4. Prolog - úvodní závod seriálu Cykloman 
2016. Start v Boršově (u pošty) ve 13 hodin.
30. 4. Superbike - terénní časovka jednotlivců. 
(2. závod seriálu Cykloman 2016), start ve 14:00 
Křížový vrch, cíl - restauce U Kalvárie, terénní 
časovka jednotlivců (10 km). Od 13:00 dětský 
Cyklománek
Informace – 3. června se uskuteční II. roč-
ník tenisového turnaje König Cup za účasti 
úspěšného cyklisty SKY Leo Königa jr. Akce 
si ponechala charitativní rozměr, výtěžek bude 
tentokráte směrován mladistvému z Moravsko-
třebovska. Návrhy na darování můžete zasílat na 
mail: leopold.konig@gmail.com

Karatista Sýkora přivezl z USA další pocty
Jan Sýkora, moravskotřebovský karatista, sbírá mo-
mentálně jeden úspěch za druhým. Po titulu mistra 
světa (říjen 2015) se na začátku roku prosadil v okres-
ní anketě Sportovec 2015, o podobný zářez usiluje 
v současnosti v městském formátu. Ve dnech 3.-6. 3. 
se v americkém Columbusu (Ohio) zúčastnil prestižní-
ho turnaje Arnold Sports Festival, jež se v posledních 
letech stal jedním z největších a nejrychleji rostoucích 
multisportovních podniků na světě. Pod záštitou herce 
a bývalého guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzene-
ggera, který sportovnímu klání opět osobně přihlížel, 
se téměř dvacet tisíc sportovců měřilo v různých disci-

plínách od kulturistiky a fitness (na kterých tento festi-
val pohybu před lety začal) až po šerm, běh či bojová 
umění. V posledně jmenovaných, konkrétně kategorii 
kreativních sestav, Jan Sýkora získal zlatou a stříbrnou 
medaili. Následně si pak „odskočil“ ještě na turnaj 
Top Martial Artist, kde v kategorii tradičních korej-
ských sestav získal další zlatou a titul Grand Champi-
on. „Byla to zajímavá zkušenost, stejně jako patřičná 
vzpruha k další aktivitě. Se spoustou zážitků se nyní 
opět s plnou vervou budu věnovat mladým svěřencům, 
kteří před měsícem zažili páskování a připravují se na 
své první závody,“ glosoval úspěšný sportovec.      (mt)

Lyžařský výcvikový 
kurz 4. a 5. tříd

V týdnu od 11.–15. 1. absolvovalo téměř 80 dětí ze 
4. a 5. tříd lyžařský výcvik pod odborným vedením 
zkušených, kvalifikovaných instruktorů lyžařské ško-
ly SUN SKI v Čenkovicích. Ačkoliv většina dětí po-
prvé stála na lyžích, některé s viditelnými obavami, na 
konci pobytu nebyl nikdo, kdo by se nenaučil lyžovat. 
Několik dětí navíc zvládlo i základy výuky na snow-
boardu. Věříme, že své čerstvě získané schopnosti bu-
dou s podporou rodičů dále rozvíjet.  Jiřina Faktorová

Sezóna v JK Útěchov začíná
Letošní nabitá sezóna začala úspěšným skokovým ve-
řejným tréninkem v Litomyšli, kde Nelča Neuerová, 
v sedle valacha Sedric du Bo, vybojovala v první sou-
těži 5. a v druhé soutěži krásné 2. místo. Lenča Šípo-
vá trochu doplatila na nezkušenost své klisny Leticie, 
která poprvé ve svém životě vyrazila mimo naši stáj 
a tak se věnovala pro ni „důležitějším“ věcem, než 
bylo skákání. Přesto Lenča s Leticií nakonec dokon-
čila své parkury a obě tak získaly cenné zkušenosti do 
dalších závodů. I když nás letos čeká pestrá závodní 
sezóna, ani na domácí půdě neleníme a připravili jsme 
pro Vás spoustu akcí v areálu JK Útěchov. Aby si děti 
zvykly na závodní atmosféru a mohly porovnat své 
síly mezi sebou a s okolní konkurencí, pořádáme ně-
kolik kol útěchovských přátelských závodů. Pro děti 
jsou připraveny čtyři soutěže – dvě jízdy zručnosti 
a dvě skokové soutěže. Účastníci jednotlivých kol sbí-
rají body podle umístění, aby se v říjnu mohli utkat 
v závěrečném souboji o celkového vítěze. Pro širokou 
veřejnost chystáme koncem školního roku akci Zahá-
jení prázdnin, která bude plná zajímavých atrakcí pro 
děti, jezdeckých i jiných ukázek, vožení dětí, dobrého 
občerstvení… Léto a prázdniny jsou pak již tradičně 
věnované letním pobytovým i příměstským táborům, 
kde si přijdou na své jak pokročilí jezdci, tak i úplní 
začátečníci. Všechny aktuální informace na fb Jezdec-
ký klub Útěchov, www.jk-utechov.cz, nebo na edita.
weissarova@seznam.cz, tel: 777 691 128.              (jk)

Cykloman na startu 15. ročníku
Moravská Třebová je dlouho cyklistickým městem. 
Odtud vzešli dva špičkoví jezdci (Kreuziger, König), 
každoročně přibývají úspěchy těch méně známějších 
(Orálek, Doležel, Štěpař, Hájková, Rotterová aj.). Zá-
sluhu na tom má i tradice zahájená v roce 2000 - se-
riál 10 rozmanitých závodů o titul Nejvšestrannější 
cyklista města tzv. Cykloman. Letos má kulaté jubile-
um a uskuteční se ve stejném formátu s jedinou změ-
nou - do seriálu je zařazen svitavský Vysák, který je 
odrazem dosavadní spolupráce s SC Mirva Svitavy. 
Poprvé se cyklisté představí v Prologu (trať Boršov 
- restaurace U Tety/Hřebeč - Boršov) v sobotu 16. 
dubna. Start v Boršově u pošty ve 13 hodin. Podrob-
nější informace na: www.cykloman.cz. Další závody 
různého rázu se uskuteční v termínech do listopadu t. 
r: Superbike (terénní časovka jednotlivců, závod na 
10 km - 30. 4.), BACH (orientační závod dvojic, 28. 
5.), Městské crosscountry MCC – 6km okruh v Mo-
ravské Třebové s výjezdem na Křížový vrch (19. 6.), 
Paperman (triatlon, 6. 8.), Powerman (duatlon, 20. 
8.), Babí léto (10. 9.), silniční časovka jednotlivců (1. 
10.), Vysák (15. 10.) a závod do vrchu (5. 11.). „Vět-
šina domácích cyklistů je dostatečně nažhavena na 
sportovní měření sil, organizátoři jednotlivých pod-
niků zvou i další zájemce do startovního pole stovky 
soupeřů zažít tu neopakovatelnou atmosféru,“ dopl-
nil M. Mička, předseda CK Slovan.                      (mt)

Švihadlový čtyřboj
Ve čtvrtek 21. 1. se žáci 1.–3. tříd ZŠ Palackého zúčastnili 
soutěže ve skákání přes švihadlo. Soutěžilo se ve čtyřech 
disciplínách: přeskoky odrazem snožmo, přeskoky snož-
mo vzad, přeskoky střídnonož přednožením pravé a levé 
a přeskoky jednonož. Všichni soutěžící předváděli obdi-
vuhodné výkony a ti nejmladší sbírali cenné zkušenosti. 
Nejvíce se nám dařilo v kategorii 3. tříd dívky, kde dívky 
obsadily všechny příčky. Gratuluji tedy Klárce Kyankové 
z 3. B (3. místo), Kačce Komárkové z 3. A (2. místo) a ke 
zlaté příčce Lucince Brdíčkové z 3. B.    Učitelé 1. stupně

Florbalový turnaj
Dívky i chlapci 4. a 5. tříd ZŠ Palackého se zúčast-
nili Krajské eliminace Think blue Cup. Po mnohdy 
vyčerpávajících trénincích jim byl odměnou postup 
z okresního do kola krajského, které se konalo 26. led-
na v pardubické sportovní hale Dašická. Nejprve hráli 
chlapci, kteří měli velmi zdatné protivníky. Bojovali 
však ze všech sil a v krajském kole se umístili na krás-
ném 6. místě. Chlapci hráli ve složení: Tom Sedlák, 
Vojta Šedý, Kuba Kubín, Peškar Ondra, Peškar Ma-
rek, Luky Hanáček, Bóďa Chalupa, Roland Strauss, 
Matěj Šimon, Martin Křička a Luky Maurer. Ani děv-
čata, která hrála první zápas později, to neměla jedno-
duché. Svou dravostí se probojovala až do finále, kde 
podala fantastický výkon. Ten však nestačil k získání 
zlaté medaile, ale i z té stříbrné byla obrovská radost. 
Děvčata hrála ve složení: Adélka Vykydalová, Kris-
týnka Martinková, Terka Kolářová, Lucka Dolívková, 
Kristýnka Sedláková, Zuzka Tajovská, Lucka Koneč-
ná, Terezka Peškarová, Natálka Kasalová, Adéla Dau-
lová, Adélka Kalová a Alenka Ševčíková.
O týden později nás děvčata reprezentovala ve flor-
balové turnaji pořádaném DDM Moravská Třebová. 
Děvčata se rozdělila do dvou družstev a ukázala, že 2. 
místo v Pardubicích nezískala náhodou. V tomto tur-
naji obsadila 1. a 2. místo. Ve středu absolvovali stej-
ný turnaj i chlapci. Stejně jako dívky byli rozděleni do 
dvou družstev a doplněni žáky z 5. B. Zde se chlap-
cům dařilo lépe. Družstvo B získalo bronz a družstvo 
A zlato. Družstvo A nás tedy reprezentovalo dále 
i v okresním kole, kde se opět umístilo na 1. místě. 
Všem výše jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za 
reprezentaci školy.                             Učitelé 1. stupně

PŘEDÁNÍ TITULŮ MISTRŮ 
REPUBLIKY STŘELECKÉ MLÁDEŽI

V pátek 11. 3. převzali mladí střelci z rukou staros-
ty Miloše Izáka a předsedy ZO sBTS v M.T. Pavla 
Závorky tituly mistrů republiky za rok 2015.
Střelci ocenění získali za umístění na prvních mís-
tech v republikových soutěžích BTS ČR: MČR ve 
střelbě družstev na laserové střelnici v kategorii C: 
František Přidal, Patrik Neumann a Andrea Havel-
ková. MČR ve střelbě družstev ze vzduchové puš-
ky v kategorii B: Kristýna Škrabalová, Michaela 
Přidalová a Veronika Knápková. MČR ve střelbě 
jednotlivců vzduchovou puškou a pistolí v kate-
gorii C: František Přidal. MČR ve střelbě jednot-
livců vzduchovou puškou v kategorii D: Stanislav 
Gruncl.
Děkujeme dětem za úspěšnou reprezentaci, měs-
tu za  finanční podporu, střeleckému klubu Mo-
ravská Třebová a VSŠ a VOŠ v M.T. za materi-
ální podporu.         Trenér mládeže Tomáš Přidal



strana 16 / duben 2016 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Sport

Moravskotřebovský zpravodaj, periodický tisk územně samosprávního celku, vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 277037, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. Šéfredaktorka: Mgr. Dagmar Zouharová. Redakční rada: Dagmar Zouharová, Martina Řezníčková, Miloš Izák, František Matoušek, 
Marie Blažková. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou a jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích do-
pisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu 
příspěvků viz www.mtrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Grafická úprava a tisk: Tiskárna Luboš Crha. Grafický návrh obálky: Martin Štěpánek a Hana Horská. Registrováno MK ČR pod 
číslem E 13998. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Moravské Třebové. Uzávěrka příspěvků na květen: 15. dubna 2016.

Hokej uzavřel oponu a naplnil své ambice. Dobojováno!
Březen byl prošpikován hokejem. Inu, končila sezóna 
2015/2016 a všechna družstva HC Slovan chtěla po-
chopitelně dosáhnout na co nejlepší výsledek. Vždyť se 
dostala do nadstavbové části, v níž se střetávala s nej-
lepšími týmy z kraje Vysočina. Dospělí museli nejprve 
překonat své čtvrtfinálové (HC Choceň) a semifinálové 
(HC Česká Třebová) soupeře. Obě série byly dostateč-
ně napínavé a rozhodovaly se až v pátém dějství. HC 
Slovan vždy využil domácího prostředí. (HC Slovan vs. 
HC Choceň 3:2 -7:5, 7:3, 3:4p, 5:4p, 5:2 a HC Slovan 
- HC Č. Třebová 3:2 -5:4, 3:11, 6:3, 2:3, 5:4p). Ve fi-
nálové sérii zůstal na třebovský Slovan vítěz základní 
části tým ze Světlé n/S., což slibovalo napínavé zápo-
lení. Započalo úspěšně vítězstvím u „sklářů“ (4:3). Ná-
sledně se vyprodaná REHAU hala těšila z další výhry 
(5:2). Už tehdy bylo patrné, že forma našich hokejis-
tů graduje. I proto finálová série dimenzována na pět 
utkání, resp. tři výhry, skončila nezvykle brzy. Šťast-
ným celkem není tentokráte Světlá n/S. (vítěz posled-
ních dvou ročníků), ale HC Slovan Moravská Třebová, 
který po výsledku 5:3 zopakoval krajský titul ze sezóny 

2010/2011. Hokejoví bohatýři z HC Slovan, svěřenci 
trenéra Igora Čikla, tak zaslouženě vystoupali na nej-
vyšší příčku KLM. Konečné pořadí 2015/2016: 1. HC 
Slovan M. Třebová, 2. HC Světlá n/S., 3. HC Č. Třebo-
vá, 4. HC Litomyšl. Podrobnější informace naleznete 
na: www.hcslovan.com, též na www.slovanmt.cz.
B tým dospělých (oblastní přebor ÚO) nestačil v roz-
hodujících zápasech na HC Choceň a skončil na 
4. místě. Dorost v nadstavbové části po dvou poráž-
kách se Světlou n/S. skončil na konečném 6. místě. 
Rovněž žáci si vedli úspěšně. Z 10členné skupiny P. k. 
se probojovali do nadstavby společně s týmy kraje Vy-
sočina (H. Brod, Žďár n/S., Jihlava, Chotěboř). Závěr 
se jim sice nepovedl, přesto skončili v Pardubickém 
kraji třetí (MŽ), resp. šestí (SŽ).                            (mt)

Königův cyklistický rok 
2016 je náročný

Po úspěších na GT 2014 (7. místo Tour d´France) a 
2015 (v týmu vítěze Tour d´France, 6. místo Giro ď 
Italia) čeká našeho cyklistu neméně náročný rok. Po 
soustředění na Mallorce právě tam prvními závody za-
hájil letošní sezónu. V únoru pokračoval závodem Ko-
lem Valencie, v březnu z důvodu zranění neabsolvoval 
žádný závod, v dubnu jej čeká závod Kolem Trentina. 
V květnu přijde první vrchol sezóny - 99. ročník Giro 
d´Italia (6.-29. května, GT, 21 etap, z toho 3 v Nizo-
zemsku, 3 časovky a sedm horských etap, střecha - 
2.744 m).
3. června přijede Leoš do Moravské Třebové. Za jeho 
přítomnosti se uskuteční II. ročník tenisového turnaje 
König Cup ve čtyřhře. Akce si ponechala charitativní 
rozměr, výtěžek bude tentokráte směrován mladistvé-
mu z Moravskotřebovska. Návrhy na darování můžete 
zasílat na mail: leopold.konig@gmail.com. Následně 
bude Leo obhajovat loňské přední pozice na MČR v 
Kyjově (26. 6.), v červenci jej čeká závod Kolem Pol-
ska (WT). „V srpnu bude olympiáda v brazilském Rio 
de Janeiro. To víte, že bych tam nechtěl chybět. Nejlep-
ší, co mohu pro svou nominaci učinit, je skvěle jezdit a 
vítězit…“ vzkázal na dálku fanouškům po své rodině. 
Konečně přijde další vrchol náročné sezóny - srpnový 
závod GT španělská Vuelta 2016. Ještě předtím by rád 
obhajoval loňské vítězství na Czech Cycling Tour (13.-
16. 8.). Takže přejme našemu sportovci, který se dostal 
k ocenění v anketě Sportovec města 2015, hodně dal-
ších úspěchů a splněných plánů.                        (mt, lk)

Jarní premiéra fotbalistům 
body nepřinesla

Po hokejové euforii, která kulminovala ziskem kraj-
ského titulu pro HC Slovan, začíná na opačném pólu 
momentální popularity fotbal. V soutěžích startuje 
5 družstev: A-muži KP, B-muži III. třída, dorost KP 
U-19, žáci Krajský přebor SŽ a MŽ. S výjimkou zá-
lohy (béčka) a žákovských celků se všechna družstva 
musejí snažit o zachování příslušnosti ke stávajícím 
soutěžím. Tomu byla zasvěcena zimní příprava, kte-
rá ovšem, jak prozradil prezident Širůček okresnímu 
tisku: „zdaleka se nepřiblížila úrovni KP“. A tak šlo 
hlavně o efektivní doplňování kádru (včetně trenér-
ské funkce - Večera Miroslav), do něhož se zařadily 
posily z Olomoucka (Murin, Šrom) či restartovaný 
Roman Šatník. Příprava obsáhla zápasy v Zábřehu 
(Sulko Zábřeh - SKP M. Třebová 7:1 (5:1), v Jesen-
ci (SK Jesenec-Dzbel - SKP Slovan M. Třebová 0:6 
(0:3) či v Lanškrouně (0:0). Dorost se představil v 
Uničově 0:3, Ústí n/O - SKP 3:2, SKP Slovan - Horní 
Újezd 1:2). B tým deklasoval M. Trnávku 7:0. V zá-
pase premiérový gól v mužské kategorii vstřelil šest-
náctiletý Jaromír Štaffa. Řadu turnajů absolvovaly 
rovněž žákovské kategorie. Bližší informace: http://
www.skpslovan.cz/. Jarní premiéra přivedla slovanis-
ty na hřiště favorita - zálohu FK Pardubice. Třebovští 
sice překvapili svým důrazem a nevídanou bojovnos-
tí, na druhý tým tabulky, který aspiruje na postup do 
divize, to však nestačilo…
FK Pardubice B - SKP Slovan 4:0 (1:0) 
Sestava: Vykydal - Vančura, Strouhal, Murin, Novák - 
Polák (72. Rázl), Staněk (61. Novotný), Šatník, Sedlá-
ček - Šrom, Nováček (66. Špaček). Průběžné pořadí: 
14. místo 16 2 4 10 15:35 13 bodů. Bližší informace i na 
https://www.facebook.com/SKPSlovanMT       (mt, pm)

Futsalisté jsou spokojeni
Futsalisté Šakalí hněv v celostátní lize naplnili své cíle 
postupem do play-off. Ve čtvrtfinále na něj čekal sou-
peř nadmíru zdatný - desetinásobný český mistr Chem-
comex Praha. V pražském Radotíně šakalové na svého 
soupeře nestačili, po 15 minutách domácí přidávali do 
jejich sítě góly, jejichž příděl se zastavil až na devíti 
(9:1). Za Šakalí hněv skóroval pouze K. Müller. Čtvrt-
finálová odveta, která se konala v litomyšlské MSH 
(domácí hřiště šakalů) nabídla vyrovnanější průběh, 
třebaže s podobným konečným výsledkem (4:12). Or-
tel byl zpečetěn! Konečné pořadí: 1. Zlín, 2. Polička, 
3. Chemcomex, 4. Brno… 8. místo Šakalí hněv Mo-
ravská Třebová, futsal TJ Slovan. Jeho hráči se aktuál-
ně chystají do Španělska, kde budou ČR reprezentovat 
začátkem května 2016 evropském poháru.              (pm)

Atleti na startu nové sezóny
Čtyři své členy nominovala AKMT do 20. ročníku an-
kety Sportovec města 2015. Jak dopadnou, se dozvíme 
15. dubna na slavnostním vyhlášení. Atleti však neza-
hálejí, protože nová sezóna 2016 jistě nebude snadnou 
záležitostí. Počátek roku zavedl atlety do hal na kraj-
ské přebory. Moravskotřebovští získali tři medaile (dvě 
Natálie Steffanová - 60 m/8,84 a dálka 441 cm, Ondřej 
Svoboda se na trati 1500 m umístil na 2. místě/4:13:38). 
Atleti AKMT (muži i ženy) se opětně zúčastní druho-
ligové soutěže (skupina C). Soutěže začínají v květnu, 
v průběhu čtyř závodů (Ústí nad Orlicí, Třebíč, Čáslav 
a Pardubice) se do srpna střetnou se soupeři: Jiskra Ústí 
n/O., Hvězda SKP Pardubice, Sokol Kolín B, AC Spar-
tak Choceň a AC Čáslav. Viz. www.atletika.cz.      (mt)

Tenisté za zelenými stoly
Už po podzimní 1. části soutěže byla situace A-týmu 
TJ Slovan dosti „nahnutá“. Nebylo zdaleka jasné, zda 
tenisté zachrání stávající, těžce vydobyté pozice v di-
vizi Pardubického kraje. Víra byla jedna věc, druhou 
pak reálně dosahované výsledky. Tým se sice pyšní 
např. vítězstvím v České Třebové či nad Chrudimí B 
a Teslou Pce B, ostatní soupeři však byli nad jejich 
síly a bodový odstup od ledna 2016 narostl do výše, 
jež odsoudila moravskotřebovské k sestupu. V divizi 
se drželi tenisté dlouhých osm let, nyní musí zpytovat 
svědomí, vzchopit se a rychlým návratem přesvědčit, 
že tenis umějí.
Tabulka po 20. kole:
11. TJ Jiskra Holice B 20 5 1 14 16 bodů
12. TJ Slovan M. Třebová 20 4 0 16 12 bodů
Poslední dva zápasy (TTC Skuteč a Borová B) mo-
hou přinést pouze kosmetickou úpravu. Z desetičlenné 
soupisky nejčastěji hrála šestice Kalandra M., Maděra 
J., Zítka P., Vykydal L., Riemer T. a Mrva M. Nedo-
stalo se na Duráka L., Smetanu J., Palatku E. a Mu-
selíka M. 
Béčko a céčko jsou účastníky Regionálního přeboru 
1. třídy, což rovněž představuje zřetelný ústup ze slá-
vy. Nicméně výsledky na této úrovni jsou uspokojivé 
- B tým prohrál pouze jedinkrát a míří zpět do krajské 
soutěže (2 kola před koncem, průběžné 1. místo 58 
bodů). Slovan C figuruje ve stejné soutěži na 11. místě 
(34 bodů). Další družstva oddíl v soutěži nemá. Čítá 
přesto 43 členů, nevýhodou je velmi vysoký věkový 
průměr hráčů.                                                      (mt, jm)

Úspěch AG – FIT
Pod zkratkou se skrývá sportovní klub sportovního 
aerobiku, který dosáhl na mezinárodním Mistrov-
ství ČR ve sportovním aerobiku znatelný úspěch. 
Šampionátu ve Zlíně (13.-16. 3.) se zúčastnilo 500 
závodníků z 11 zemí světa, mezi nimi nechyběla ani 
třebovská děvčata. Oč byla příprava na první závod 
sezóny kratší, o to byla intenzivnější, což se ukázalo 
být základním předpokladem. Trio Eliška Mlejnková, 
Magdaléna Duží a Adéla Daulová nezávodí ještě ani 
rok, ale už při svém druhém startu na šampionátu dalo 
soupeřkám jasně najevo, že s nimi do budoucna musí 
počítat. Na domácí úrovni skončilo páté, v meziná-
rodním formátu jim patří 13. příčka. V kategorii indi-
vidual woman 9-11 let si Eliška Mlejnková vybojova-
la 16. příčku z 34 českých závodnic, neztratila se ani 
v mezinárodní konkurenci. Děvčatům srdečně gratu-
lujeme a věříme, že budou stejně úspěšně reprezento-
vat Moravskou Třebovou i na dalších závodech. Po-
kud máte i Vy zájem závodit ve sportovním aerobiku 
nebo sportovní gymnastice, rádi Vás přivítáme mezi 
námi. Více info na www.ag-fit.cz.             G. Daulová

Letní tábory koňmi
I v letošním roce jsou pro děti od pěti let při-
chystány v Jezdeckém klubu Kunčina tradiční 
tábory s jezdeckým výcvikem a mnoha další-
mi aktivitami, soutěžemi, pobytem v přírodě 
a výlety na koupaliště a do Národního hřebčína 
nebo s fotografováním s koňmi v historických 
kostýmech. Tábory začínají od 11. července, 
jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé, vý-
cvik probíhá v jezdecké hale i venkovní jíz-
dárně, možnost vyjížděk do přírody. Ubytování 
v pokojích se sociálním zařízením a kuchyň-
kou, celodenní strava a pitný režim. Veškeré in-
formace na webu kone-trebova-svitavy.cz nebo 
na tel. 604 596 318.               Zuzana Šejnohová


