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Obnova Křížového vrchu – zasněme se nad jeho vzkříšením

Vedení města diskutovalo s občany hluk a nepořádek

valého sadu na severovýchodní straně Křížo-
vého vrchu, vzpomněl na dobu, kdy v prostoru 
pod vrstevnicovou cestou (cesta vycházející 
od brány hřbitova nad lom, pozn. redakce) 

byl ovocný sad. Dodnes jsou na úpatí kopce 
patrná torza starých ovocných stromů: „Náš 
zahradník byl myšlenkou na obnovu sadu 
nadšen, protože již několik let se snaží obno-
vovat původní sad na severozápadní straně, 
kde je základní koncept stále tvořen původní-
mi stromy. Nyní již bylo doplněno několik de-
sítek nových stromů nejrůznějších kultivarů. 
Přednost dáváme tradičním starým odrůdám 
nevyžadujícím chemické ošetřování a vhod-
ným do náročnějších podmínek – od jablíček 
po méně známé ovocné druhy: oskeruše, mo-
ruše, dřín, mišpule, kdouloň, aronie, jeřáb 

dotkly především problematiky hlučnosti někte-
rých zábavních podniků, a to v souvislosti s no-
vou obecně závaznou vyhláškou o nočním klidu. 
Ta zahrnuje přesný výčet akcí, jimž je pro rok 
2017 povolováno trvání až do doby po půlnoci, 
a stanovuje tak pro dny konání těchto vybra-
ných akcí noční klid až mezi 2.-6. hodinou ran-
ní. Zkušenost se zvýšenou hlučností hudebních 
produkcí spojených s doprovodnými výtržnostmi 
rozjařených účastníků měla většina přítomných. 
Na jejich stížnosti reagoval velitel městské po-
licie i zástupci PČR radou, aby při sebemenším 
porušování nočního klidu či veřejného pořádku 
obecně lidé vždy bez obav kontaktovali hlídky 

S návrhem revitalizovat dominantu nad městem 
přišla počátkem roku k vedení města jednatelka 
moravskotřebovských technických služeb Ga-
briela Horčíková. Podle ní samé ji a její tým 
na myšlenku etapovitého 
vyčištění svahů Křížové-
ho vrchu a jeho znovuob-
novy přivedl dotaz obča-
na. Kopec s nadmořskou 
výškou 401 m je dvojná-
sobným pietním místem, 
na kterém se rozkládá 
hřbitov a také sousoší 
Kalvárie od barokního 
mistra Severina Tischlera. 
Historické reálie doplňuje 
čtveřice kapliček Křížo-
vé cesty. Díky vysázené 
veřejné zeleni a vycház-
kovému okruhu naučné 
Cesty od renesance k ba-
roku se stal vrcholek nad 
městem vyhledávaným 
vycházkovým cílem míst-
ních i návštěvníků města. 
Lokalita sama o sobě je 
náročná na údržbu, a cel-
ková koncepce výsadby 
pocházející z doby před 
desítkami let je nejen zastaralá, ale značně zne-
hodnocená. Ráz krajiny Křížového vrchu ovliv-
nil atak zplaněných a náletových dřevin, které 
například pohltily část původního sadu, odpo-
činková místa s parkovou úpravou jsou vyvrá-
cená. V případě revitalizace lokality se jedná 
o projekt, který musí být kvůli své náročnosti 
rozfázován na etapy. Podle Gabriely Horčíkové 
by mělo být poměrně zásadního efektu a změny 
celé lokality dosaženo do pěti let. 

Komentář v úvodu zmíněného pisatele, který 
se mimo jiné ptal na budoucnost lokality bý-

Beseda občanů s vedením moravskotřebovské 
radnice konaná v úterý 14. února měla tento-
krát jednotné stěžejní motto: kriminalitu, bez-
pečnost a veřejný pořádek ve městě. Na dotazy 
necelé dvacítky přítomných odpovídal starosta 
Miloš Izák, místostarosta Václav Mačát, veli-
tel městské policie Radovan Zobač a zástupci 
obvodního oddělení PČR v Moravské Třebové 
npr. Stanislav Vodák a prap. Ladislav Pospíšil. 
Setkání iniciovalo vedení města poté, kdy se na 
zastupitelstvu a následně v aplikaci Dotazy a od-
povědi na městském webu objevily názory ob-
čanů, poukazující na podle nich nízkou kontrolu 
veřejného pořádku. Dotazy občanů se na besedě 

sladkoplodý atd. V případě „východního“ 
(pod vrstevnicovou cestou na východní části 
vrchu) sadu bychom tedy chtěli v duchu ob-
novy původního pokračovat,“ říká Gabriela 

Horčíková. Lokalita 
Křížového vrchu odo-
lávala revitalizačním 
zásahům také kvůli 
své rozlehlosti, se kte-
rou je těžké se pouštět 
do křížku bez promyš-
leného plánu. Míst, jež 
si zaslouží pozvednout 
k bývalému estetické-
mu, či až duchovnímu 
náboji, je na Křížovém 
vrchu mnoho: „Když 
jsme obcházeli kopec, 
stanuli jsme na smut-
ném zdevastovaném 
místě známém pod 
označením U plačící 
Anny. Už v době osm-
desátých let se prostor 
kolem náznaku ka-
menné jeskyňky nepyš-
nil krásou, ale socha 
plačící Anny - vanda-
ly zničená v 90. letech 

minulého století - tam byla a místo mělo ne-
uvěřitelný genius loci. My zatím v okolí této 
vyhlídky uklidíme, vyčistíme prostor od ná-
letů a uvidíme, co se ještě v rámci běžného 
rozpočtu podaří. Věřím, že se brzy najde fi-
nanční zdroj na obnovu sochy a celé zají-
mavé vyhlídky, která tvoří neodmyslitelnou 
součást moravskotřebovské kultury,“ uvádí 
jednatelka Technických služeb Moravská Tře-
bová. Plán na revitalizaci plochy, která mimo 
jiné pro město představuje významnou část 
jeho „zelených plic“, vítá vedení města, které 

Pokračování na straně 3

Vizualizace rozložení jednotlivých kroků úprav lokality Křížový vrch                 Zdroj: archív TSMT

obou policií. Dalším tématem besedy byly dota-
zy po evidenci, respektive monitoringu lidí bez 
práce, kteří představují potenciální podhoubí pří-
padné kriminální činnosti. Dle vyjádření zástup-
ců města a policií není možno jakkoliv evido-
vat kohokoliv pro jakékoliv jeho osobní životní 
podmínky, jako je nezaměstnanost, či příslušnost 
k určité skupině obyvatel a tak predikovat jeho 
potenciální nebezpečnost ostatní veřejnosti. Jak 
starosta města, tak příslušníci PČR a MěP ostatně 
považují dle svých slov Moravskou Třebovou ve 
srovnání s jinými lokalitami republiky v souvis-
losti s veřejnou kriminalitou za jedno z bezpeč-
nějších a klidnějších měst.       Dagmar Zouharová



strana 2 / březen 2017 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

Připomínáme povinnost do 31. března zaplatit 
poplatek za odpad. Sazba poplatku pro rok 2017 
činí 500 Kč na osobu a lze ho uhradit v hoto-
vosti do pokladny Odboru majetku města a ko-
munálního hospodářství v zadním traktu budovy 
na nám. TGM 29 nebo v Občanském informač-
ním centru v ul. Olomoucké 2. Poplatek lze také 
uhradit bezhotovostně na účet města č. 19-
1283386349/0800 nebo 19-1929591/0100 pod při-
děleným variabilním symbolem. Nadále můžete 
používat variabilní symbol přidělený v předešlých 

Oslovit ředitele příspěvkových organizací 
města s cílem realizovat společné poptávko-
vé řízení na dodavatele úsporných světelných 
zdrojů uložilo vedení města Moravská Třebo-
vá vedoucímu odboru vnitřních věcí městského 
úřadu (OVV). Po provedeném pasportu počtu 
svítidel ve školách a ostatních městských pří-

Výkup pozemků od soukromého majitele v ob-
lasti přečerpávací stanice v Boršově schválilo 
moravskotřebovské zastupitelstvo na svém prv-
ním letošním jednání v pondělí 6. 2. 2017. Jed-
ná se o místo na křižovatce z Moravské Třebové 

Na vyjádření, zda ministerstvo kultury (MK) na 
základě návrhu občana prohlásí budovu bývalého 
oddělení dětské nemocnice v Moravské Třebové 
kulturní památkou, zatím město čeká. V aktuál-
ně sestavovaném rozpočtu na rok 2017 je však 
už nyní určena částka na případné nutné udržo-
vací akce, které by měly budovu konzervovat 
a zabránit jejímu dalšímu poškozování. Smlouva 
o demolici sjednaná s firmou BISA byla doplněna 
dohodou o zastavení realizace předmětu zakázky, 
tedy demolice objektu, a to z důvodu zásahu vyšší 

Potřeba architektonického posouzení studií 
na bytovou zástavbu v lokalitě ul. Hřebečská 
a další podobné situace přiměly město Mo-
ravská Třebová k oslovení projekčních kan-
celáří s nabídkou na realizaci funkce měst-
ského architekta. Námět podpořili na svém 
posledním loňském zasedání také členové 

Vzhledem ke skutečnosti, že se občané obracejí 
s odevzdáním nalezené věci kromě Občanské-
ho informačního centra rovněž na pracovníky 
v budově radnice, je možné v tomto případě ode-
vzdat nález též u Hany Mokrášové, v době její 

Informace o systému sběru komunálních odpadů, 
který by měl vést k výraznému zlepšení separa-
ce složek komunálního odpadu ve městě a který 
vzbuzuje mezi Třebovany mnoho otázek, najdete 
po několik dalších měsíců ve vydáních moravsko-
třebovského TV magazínu. Ten si můžete načíst 
jak na webové stránce města www.moravskatre-

Těm, kteří mají rádi trhy jakéhokoli druhu, 
oznamujeme, že v letošním roce bude město 
Moravská Třebová pořádat trhy farmářských 
výrobků nepřetržitě od začátku ledna, a to každý 
pátek od 8:00 do16:00 hodin. Pokud bude na pá-

Z města

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 
2017 evidováno k trvalému pobytu cel-
kem 10 266 občanů ČR. Během měsí-
ce ledna 2017 se do Moravské Třebové 
přihlásilo 17 občanů, odhlásilo 14 oby-
vatel, zemřelo 18 občanů a narodilo se 
12 dětí. Dle Odboru azylové a migrační 
politiky MVČR je v Moravské Třebové 
hlášeno 118 cizinců s povolením k po-
bytu na území České republiky. Celkem 
je tedy v Moravské Třebové k 31. 1. 
2017 evidováno 10 384 občanů.  (zr)

Výzva k úhradě poplatku za odpad

Školy a další zařízení si ve Třebové mohou svítit levněji

Město zkrášlí křižovatku s technickým zázemím kanalizace

Nemocnice stojí, smlouva o demolici odložena

Vedení a zastupitelé se shodli na potřebě městského architekta

Ztráty a nálezy nyní už v obou budovách města

Videomagazíny z města přinesou info o odpadech

Dobrá zpráva pro milovníky trhů 

letech, nebo si lze telefonicky či e-mailem požá-
dat o přidělení nového. Na případné dotazy Vám 
rádi odpovíme na telefonních číslech 461 353 138 
nebo 461 353 145.   Odbor majetku města a KH

spěvkovkách bude město aktivně vyhledá-
vat firmu, která by zajistila dodávku a ideálně 
i výměnu stávajících světelných zdrojů, mezi 
nimiž převažují zářivky. Po kalkulacích pro-
vedených na základě nejlepší dodavatelské na-
bídky si budou samy organizace moci rozhod-
nout, zda si výměny ze svých rozpočtů zaplatí. 

a části města Boršov, kde byla v rámci projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vybu-
dována přečerpávací stanice a kde už krátce po 
zahájení provozu došlo k jejímu poškození ná-
sledkem automobilové nehody se zaviněním pod 

moci. Po rozhodnutí MK se předpokládá sepsání 
dodatku o narovnání vztahu mezi městem a zho-
tovitelem. Město má v souvislosti s procesem na 
ministerstvu doložit, jak se stará o kulturní nemo-
vité památky, jichž je na území Moravské Třebo-
vé mnoho desítek. Vedení radnice přitom nadále 
trvá na svém předešlém souhlasu se všemi po-
sudky odborníků předloženými před schválením 
demolice, které jednoznačně potvrdily, že objekt 
bývalého dětského není objektem předurčeným 
k vyhlášení kulturní památkou.                     (daz)

městského zastupitelstva. V prvním měsíci 
nového roku se konala jednání s vybranými 
oslovenými architekty s tím, že město nemá 
v úmyslu zřízení pracovní pozice, ale nabízí 
externí smluvní outsourcing, na který už jsou 
vyčleněny peníze v rozpočtu 2017 v část-
ce 300 tisíc. Pět kanceláří prezentovalo svo-

ji činnost před vedením, uzavření výběru se 
uskutečnilo v únoru. Kromě uvedeného aktu-
álního úkolu, čili posouzení studie na novou 
rezidenční lokalitu, se počítá také s účastí 
vybraného odborníka, či odborníků na tvor-
bě nového regulačního plánu MPR a dal-
ších investičních projektech.           (daz)

nepřítomnosti na sekretariátě starosty u Pavlíny 
Horáčkové nebo Petry Jiroušové. Všechny tyto 
pracovnice byly v agendě ztrát a nálezů proško-
leny tak, aby mohly nalezenou věc převzít a po-
dat občanům potřebné informace.                   (zr)

bova.cz v odkaze Televize, tak přímo na youtu-
be. Jako poslední po sekci aktualit z toho kterého 
komentovaného období bude minimálně v březnu 
a v dubnu připojen informační šot o novince v se-
parování odpadů, zahrnující instalaci čárových 
kódů na sběrné nádoby, a o všech technických 
náležitostech s tímto systémem spojených.    (daz)

teční den připadat svátek, budou se konat trhy ve 
čtvrtek. Bleší trhy budou letos pořádány tři, a to 
vždy v sobotu v termínech 20. 5., 1. 7. a 2. 9. Ad-
ventní trh s doprovodným programem se bude 
konat v neděli 26. listopadu.                           (zr)

Program Partner 
poště radní odmítli

Návrhem na přebrání provozování poštovní pře-
pážky do gesce města se v pondělí 20. 2. zabý-
vali moravskotřebovští radní. Pošta takto hodlá 
vyřešit poskytování listovních a ostatních služeb 
občanům části města Boršov, u jejíž pobočky 
se už před časem hovořilo o možnosti zrušení, 
popřípadě o franšízovém způsobu provozování. 
Vzhledem k nařízení ministerstva vnitra, které 
rušení poboček poště zapovědělo, bylo na mno-
ha místech republiky přikročeno k projektu Part-
ner České pošty, což jsou pošty provozované 
třetí osobou, v tomto případě městem. Rada na-
bídku odmítla s odůvodněním, že podobné akti-
vity samosprávě nepřísluší a že povinnost zajistit 
poštovní služby by měla zůstat výhradně na stá-
tu, resp. státním podniku Česká pošta.        (daz)

Prvotní rozbory možných úspor dle vedoucího 
OVV Pavla Šafaříka předpokládají u zářivek 
snížení o polovinu příkonu, o 30 % vyšší sví-
tivost, teplé, tedy hřejivé světlo, životnost bez 
výměny udávanou cca na 15 let. Návratnost 
nákladů vynaložených na výměnu by měla 
být cca rok a půl.                               (daz)

vlivem alkoholu. V případě získání pozemku do 
majetku města zde bude vybudován ochranný 
val a Technické služby Moravská Třebová zde 
plánují terénní úpravy formou výsadby veřej-
né zeleně.                                           (daz)
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Již tradičně se začátkem roku konaly dva naše 
největší veletrhy cestovního ruchu, Regiontour 
v Brně a Holiday World v Praze. Obě města 
přivítala zástupce regionů, krajů, turistických 
atraktivit, ale i cestovních kanceláří a agentur, 
kteří prezentovali to nejzajímavější ze své na-
bídky široké veřejnosti. Nechybělo mezi nimi 
ani Českomoravské pomezí, které se spolu 
s dalšími turistickými oblastmi Pardubického 
a Královéhradeckého kraje představilo v rám-
ci expozice Východních Čech. Velký zájem 

Aktuality

MUDr. Neužilová neordinuje 
10. března - 2. pátek v měsíci 

Českomoravské pomezí na veletrzích cestovního ruchu
byl u stánku Českomoravského pomezí nejen 
o informace a propagační materiály o regionu 
a jeho jednotlivých městech či turistických cí-
lech. Řadu návštěvníků zaujala také možnost 
zúčastnit se soutěžního kvízu a vyhrát některou 
z atraktivních cen. Na otázky, které blíže před-
stavily region a největší turistická lákadla měst 
Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy 
a Vysoké Mýto, odpovědělo během obou vele-
trhů několik stovek soutěžících. Každý z nich si 
s sebou domů odvezl malý dárek a na vyloso-

se shoduje na nutnosti zrekultivovat lokalitu 
také v souvislosti se vzrůstajícím počtem ná-
vštěvníků. Ti se vydávají nejen na populární 
„učesanou“ Cestu od renesance k baroku, ale 
často i na hřbitov, kde jsou k vidění histo-
ricky neocenitelné artefakty života ve městě 
jako třeba náhrobky v lapidáriu, samy hroby, 
a v neposlední řadě kostel Povýšení sv. Kříže.

Etapizace v plánu obnovy Křížového vr-
chu počítá pro letošní rok s vytěžením 
a vyčištěním od náletů v severní a v části se-
verozápadního svahu, s výsadbou cca čtyřiceti 
ovocných stromů v tomto pásmu, a s obnovou 
kamenných zídek stavěných cestou suchého 
zdění v místě východní vyhlídky. Těžba a vy-
čištění od náletů a výsadba ovocných stromů 
na dalších místech vrchu jsou pak plánovány 
postupně až do roku 2021. Nebudou chybět 
vyhlídky – tu U plačící Anny, včetně dříve 
udržované přilehlé skalky, TSMT obnoví, 
a nová vyhlídka vznikne v západní části sadu: 
„V okolí cca 40 m dojde k odstranění náleto-
vých dřevin tak, aby byl vytvořen průhled na 
Moravskou Třebovou. Místo může být dopl-
něno sezením a tabulí s panoramatem,“ vzka-
zuje Třebovským i přespolním návštěvníkům 
dobré zprávy Gabriela Horčíková.

 Dagmar Zouharová

Dokončení ze strany 1

Dostáváš se často do nějakých 
problémů se zákonem? Nebo 
jsi něco provedl a nevíš, co teď 
s tím? Máš problém s alkoholem 
nebo jinými návykovými lát-

kami? Měl jsi předčasně nějakou sexuální zku-
šenost? Můžeme Ti dát informace o tom, co je 
zákonem zakázané a jakému chování se máš vy-
varovat. Můžeme Tě také doprovázet k úřadům 
a dalším institucím, pokud se tam sám/sama bo-

Stálo to za to
Ve dnech 18. 1. a 25. 2. se uskutečni-
la přednáška Doc. PhDr. Jana Klímy pro 
posluchače Moravskotřebovské univerzi-
ty třetího věku na téma Diktátoři v mo-
derních dobách. V této politicky složité 
době byla přednáška velice poučná. Pře-
kvapil nás samotný výklad slova diktátor 
v minulosti. Dříve byl takto označován 
zachránce ohroženého státu. Byli jsme 
seznámeni s řadou vůdčích osobností 
v Evropě, Asii, Africe a Americe. Nároč-
né téma v podání dr. Klímy bylo velice 
fundované, ale přesto srozumitelné pro 
všechny posluchače. Poučení z přednášky 
- cesta k demokracii je složitá.

Libuše Danišová, posluchačka MTU3V

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová
jíš. Také si spolu můžeme povídat o drogách, 
o sexu, o zdravém životním stylu a dalších vě-
cech, o kterých si nemáš s kým popovídat.

Kontakt: Komenského 371/46, 733 598 576, 
dira-mt@osbonanza.cz, ww.osbonanza.cz
facebook.com/dira.moravska 
Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek (8–14 let): 
13:00–18:00 hod., středa a pátek (15–26 let): 
13:00–18:00 hod.

Speciální základní škola, mateřská škola a prak-
tická škola Moravská Třebová ve spolupráci 
s Kulturními službami 
města Mor. Třebová by 
Vás ráda pozvala na be-
nefiční koncert, který se 
bude konat v pátek 31. 3. 
v 19:00 hodin. Výtěžek 
z koncertu bude použit 
na vybudování spor-
tovního hřiště v areálu 
školy. Máme obrovskou 
radost, že v městském 
muzeu vystoupí Franti-
šek Černý, zpěvák, ky-
tarista a frontman jedné 
z předních českých hu-
debních skupin a Roman 
Horký, kytarista, zpěvák a skladatel známý pře-
devším ze skupiny Kamelot. Z hudebních sku-

Hrajeme pro hřiště – benefiční koncert 
s Františkem Černým a Romanem Horkým

pin pak do Moravské Třebové zavítají svitavské 
kapely Do větru a Tony Joch a přátelé. Velmi si 

vážíme vstřícnosti a ocho-
ty všech vystupujících 
hudebníků, kteří vystou-
pí bez nároku na honorář. 
Všichni jste srdečně zváni, 
vstupenky za cenu 100 Kč 
můžete již zakoupit v kan-
celáři speciální školy či 
v městském muzeu. Přijď-
te prožít příjemný večer při 
dobré hudbě a zároveň tak 
přispějete na zkvalitnění 
pobytu ve škole všem stá-
vajícím žákům, ale i mno-
ha budoucím školákům, 
kteří budou mít možnost 

aktivně a s nadšením trávit svůj volný čas. 
Lenka Moravcová

František Černý – neodmyslitelná součást 
kapely Čechomor                          Foto: archív 

vané šťastlivce čekaly balíčky se spoustou za-
jímavých cen. V průběhu veletrhů byli také od-
měněni výherci loňského ročníku velké soutěže 
Kouzelné putování Českomoravským pomezím. 
Soutěž, ve které hrajeme o mobilní telefony, 
tablet, víkendové pobyty či vstupenky do pamá-
tek a na kulturní akce, probíhá i v letošním roce. 
Více informací o soutěži se dozvíte v informač-
ních centrech nebo na internetovém portálu Čes-
komoravského pomezí.                Jiří Zámečník,

 marketingový manažer

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB DÍRA

Otevření nového Zákaznického centra 
VHOS, a. s., v Moravské Třebové

Od 23. 1. je plně v provozu nové zákaznické 
centrum v Moravské Třebové, které se nachází 
v přízemí hlavní budovy VHOS, a. s. Hlavním 
cílem VHOS, a. s., při zřízení zákaznického 
centra bylo maximálně vyjít vstříc zákazníkům 
VHOS, a. s., především flexibilitou pracovní 
doby. Jedním z dalších důvodů zřízení zákaznic-
kého centra bylo přiblížit zákazníkům, tedy od-
běratelům regionu, provozovaného společností 
VHOS, a. s., problematiku vodovodů a kanali-
zací, vysvětlit vodohospodářské pojmy a pora-
dit operativně a efektivně při řešení problémů. 
Úřední hodiny se společnost VHOS, a. s., sna-
žila maximálně přizpůsobit časovým možnos-
tem zákazníků. V pondělí a ve středu od 7:00 
do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7:00 do 
15:00 hodin, v pátek není úřední den. Zákaznic-

ké centrum má samostatný postranní vchod od 
parkoviště před REHAU arénou. VHOS, a. s., 
zřídila také bezbariérový přístup pro zákazníky 
s tělesným handicapem. Na adrese www.vhos.
cz mohou získat zákazníci společnosti VHOS, 
a. s., veškeré informace o zákaznickém centru, 
informace o dokumentech, potřebných k jed-
notlivým úkonům souvisejícím s odběrem vody 
a odváděním odpadních vod, stejně tak infor-
mace, jak případně postupovat při reklamaci. 
Zákazníci na zmíněné adrese naleznou také po-
drobnosti o kvalitě dodávané vody v dané lo-
kalitě, dále informace o aktuálních poruchách 
i plánovaných odstávkách. Na www.vhos.cz 
jsou k dispozici formuláře, jako například Žá-
dost o technické vyjádření, Samoodečet vodo-
měru apod.                              VHOS, a. s.
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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.

Studenti z pěti zemí v Moravské Třebové
V týdnu od 6. do 10. února navštívilo Moravskou Třebovou osm zahraničních 
studentů z pěti zemí světa (Indonésie, Čína, Taiwan, Ázerbájdžán a Egypt) 
a v rámci projektu EDISON 2017, jehož organizátorem je společnost AIE-

SEC, působili jako 
lektoři ve dvou mo-
ravskotřebovských 
středních školách, 
konkrétně ve VSŠ 
a VOŠ MO a v ISŠ. 
Náplní projektu 
bylo seznámit žáky 
nejen se zvyky, 
tradicemi, památ-
kami a přírodními 
zajímavostmi, ale 
hlavně se živo-
tem a současnou 
situací v zemích, 
z nichž pocházejí. 
Cílem pak je umož-

nit setkávání a sbližování lidí z různých zemí a bourání zažitých stereoty-
pů a předsudků vůči nim. V rámci odpoledního programu navštívili lektoři 
mj. i prostory moravskotřebovského zámku a renesanční radnice, kde byli 
uvítáni starostou města Milošem Izákem, který jim osobně představil his-
torické prostory radnice, krátce pohovořil o městu Moravská Třebová a na 
závěr návštěvy lektorům předal malé dárky vážící se k Moravské Třebové. 

Josef Kučera, učitel VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová

Ve dvou moravskotřebovských školách se jejich žáci 
a pedagogové mohli v únoru dozvědět zajímavosti 
o životě v jiných zemích                                Foto: archív 
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Za minulé období přijala Městská policie 
Moravská Třebová celkem 99 oznámení 
od občanů.

Hlídka MP přijala tel. oznámení obsluhy jedné 
čerpací stanice, že do prodejny přišli dva pod-
napilí muži, kteří obtěžují zákazníky a chovají 
se nevhodně k obsluze čerpací stanice. Hlídka 
vyjela na dané místo, kde se nacházeli pod-
napilí muži, kteří vulgárními výrazy napadali 
obsluhu. Oba muži byli následně hlídkou MP 
vyzváni, aby vzhledem ke svému nevhodné-
mu chování opustili prodejnu čerpací stanice. 
Na tuto výzvu zareagovali a za přítomnosti 
hlídky opustili prostor čerpací stanice. Venku 
začali urážet i hlídku MP s úmyslem svým hru-
bým jednáním hlídku MP vyprovokovat. Hlíd-
ka MP muže z místa vykázala a jejich chování 
oznámila jako podezření z přestupku ke správ-
nímu orgánu Městského úřadu v Mor. Třebové 
k projednání. 

Hlídka MP přijala tel. oznámení od občana 
města, že na kopci v Udánkách, cca 20 metrů 
od hlavní komunikace, leží ve sněhu bezvládná 
osoba. Na daném místě se nacházel muž, který 

Hlídka MP přijala tel. žádost o součinnost 
od operačního střediska RZS o tom, že v ul. 
Cihlářova je zraněný muž, který upadl a žádá 
hlídku o asistenci na místě do příjezdu RZS. 
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se muž 
nachází uvnitř jedné z restaurací. Muž měl roz-
tržené zakrvácené čelo a hlídce sdělil, že se cítí 
být v pořádku a pouze upadl, když se opíral 
o jízdní kolo, které mu podklouzlo. Muži byla 
poskytnuta první pomoc a po příjezdu RZS byl 
muž osádkou vozu ošetřen a převezen do ne-
mocnice ve Svitavách na další vyšetření.

Hlídka MP přijala tel. oznámení od občana 
města, který sdělil, že v ulici poblíže centra 
města leží na chodníku muž a on má strach 
o jeho zdraví. Po příjezdu hlídky se na místě 
u ležícího muže nacházel oznamovatel, který 
uvedl, že již volal RZS. Hlídka během čekání 
na vůz RZS monitorovala životní funkce muže. 
Po příjezdu vozu RZS předala muže osádce, ta 
jej následně odvezla do nemocnice ve Svita-
vách k dalšímu vyšetření. 

Hlídka MP přijala tel. žádost o součinnost od PČR 
prověření havárie vozidla u mateřské školy v Bor-
šově. Hlídka MP na místě zjistila potřebné infor-
mace, zajistila dokumentaci a svědky. Později 
byly zjištěné poznatky předány Skupině doprav-
ních nehod PČR Svitavy, která dopravní nehodu 
s řidičem dořeší.       Radovan Zobač, velitel MěP

byl pod vlivem alkoholu a dezorientován. Jeli-
kož muž neměl zranění, byl po zjištění totož-
nosti převezen na adresu trvalého pobytu, kde 
byl předán spolubydlícímu. Po vystřízlivění byl 
muž vyřešen dle přestupkového zákona. 

Hlídka MP přijala tel. oznámení od občana měs-
ta, že v ulici Lanškrounská před OD Kubík leží 
na chodníku muž. Po příjezdu hlídky na mís-
to se zde již nacházela osádka vozu RZS, která 
muži ošetřovala poranění hlavy. Muži byla na 
místě provedena dechová zkouška na přítom-
nost alkoholu v dechu, a to s pozitivním výsled-
kem více než 3 ‰. Muž byl následně převezen 
RZS do nemocnice ve Svitavách. 

Hlídka MP přijala tel. žádost o součinnost 
od PČR o prověření oznámení, že na sil. I/35 
v Mor. Třebové stojí neosvětlené a neoznače-
né nákladní vozidlo, které ohrožuje bezpečnost 
a plynulost silničního provozu. Hlídka u blízké 
čerpací stanice objevila neosvětlený zaparko-
vaný nákladní vůz, a to v odbočovacím pruhu 
k příjezdu na čerpací stanici. Poté hlídka dohle-
dala řidiče uvedeného vozidla a vyřešila jej dle 
zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.
budou v roce 2017 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.
Jaro 2017
Den datum Místo přistavení vlečky a kontejneru
Pondělí 27. 3. Sportovní, Holandská – vedle Apool Werke
Úterý 28. 3. Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady
Středa 29. 3. Gorazdova, Jevíčská parkoviště pod zámkem   
Čtvrtek 30. 3. Stará, Farní 
Pátek 31. 3. Alšova – u bytovky č. p. 26            
Sobota 1. 4. Josefská – u prádelny                                
Pondělí 3. 4. Olomoucká – u č. p. 40
Úterý 4. 4. Brněnská - na chodníku u autoškoly
Středa 5. 4. Lanškrounská - u penzionu Orka
Čtvrtek 6. 4. Udánky – v horní části u č. p. 67
Pátek 7. 4. Jiráskova - u kotelny – naproti zahrádkám 
Sobota 8. 4. Sušice – parkoviště u JSK   
Pondělí 10. 4. Hřebečská - u křížku
Úterý 11. 4. křižovatka Školní, Jiráskova – u kontejnerů 
Středa 12. 4. Pod Hamry
Čtvrtek 13. 4. Dr. Jánského – mezi domy č. p. 5 a 7
Úterý 18. 4. Jevíčská – u Domu armády 
Středa 19. 4. Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
Čtvrtek 20. 4. Údolní, Polní – u č. p. 1
Pátek 21. 4. Západní – parkoviště před obchodem Konečný         
Sobota 22. 4. Dukelská – u kontejnerů na separovaný odpad
Pondělí 24. 4. Tovární – u č. p. 11
Úterý 25. 4. Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26
Středa 26. 4. Sušice - za hasičkou
Čtvrtek 27. 4. Udánky - u hasičky   
Pátek 28. 4. Alšova – u č. p. 1 - u kontejnerů
Sobota 29. 4. Boršov – u retenční nádrže 14-15 hod., parčík u Ondráčků 15-16 hod., 

u řadových okálů (šestibytovky) 16-17 hod.

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za 
stálého dozoru pracovníků Technických 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 2017: 
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. 
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme 6. 3. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 6. 3. od 16 hodin. Rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby budou 
vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283. 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

Městské kino
Předprodej zahajujeme 6. 3. v 16 hodin

Anděl Páně 2 /ČR/

středa 8. 3. v 17:00 2D
Pro ty, kdo ještě neviděli nejúspěšnější film roku 
2016. Hádka anděla Petronela a čerta Uriáše o ja-
blko Poznání skončí neslavně. Jablko se zakutálí 
až na Zemi. Než se jim podaří jablko najít a vrátit 
tam, kde patří, bude třeba zažít velké dobrodružství 
a projít několika nebezpečnými situacemi.
Režie: Jiří Stach 
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Jiří Bartoška, Voj-
těch Dyk a další
Cena: 90 Kč, (90 min.)

Padesát odstínů temnoty /USA/

pondělí 13. 3. v 19:00  2D
Už žádná pravidla. Už žádná tajemství. Další po-
kračování pikantní romance o vztahu dominantního 
milionáře Christiana Greye a submisivní studentky 
Anastasie. 
Režie: James Foley 
Hrají: D. Johnson, J. Dornan a další
Cena: 120 Kč, (117 min.), české titulky, nevhod-
ný pro děti do 15 let

Bába z ledu /ČR/

středa 15. 3. v 19:00 2D
Nový český film
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Ha-
na pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se 
doposud točil výhradně kolem jejích synů. Příběh 
rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi 
přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou 
v jakémkoli věku. 
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Z. Kronerová, P. Nový, T. Vilhelmová, 
P. Špalková a další
Cena: 110 Kč, (106 min.), nevhodný pro děti do 
12 let

Kráska a zvíře /USA/

sobota 18. 3. v 16:00 2D
Klasický příběh v hlavní roli Emmy Watson se 
svým ponaučením o tom, že skutečnou krásu lidé 
nosí ve svém nitru. 
Režie: Bill Condon 
Hrají: Emma Watson, D. Stevens, L. Evans a další
Cena: 120 Kč, český dabing

Masaryk /ČR, SR/

sobota 18. 3. v 19:00 2D
Nový český film – historické drama
Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajem-
stvím. Na pozadí historických událostí se odehrává 
napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevy-
rovnaného, sebedestruktivního muže a jeho marné-
ho boje o budoucnost vlastní země. 
Režie: Julius Ševčík
Hrají: K. Roden, O. Kaiser, A. Jover a další
Cena: 130 Kč, (106 min.), nevhodný pro děti do 
12 let

se naplno věnuje své roli otce, a to přímo v rámci 
otcovské dovolené. Jaké z toho vyplývají skuteč-
nosti?  Přednášející promítne ukázky svých prací, 
promluví o trendech ve svém oboru a o věcech, 
které proměňují pohled člověka na svět. I kdyby 
jen proto, že se dozvíte co je to Petcha Kutcha Ni-
ght, přijďte na přednášku a získáte vhled do mnoha 
dalších věcí.

Pohádka z budíku
14. 3., 8:30 a 10:00, kinosál muzea, vstupné: 
40 Kč
Představení o dvou bratrech – Pospícháčkovi 
a Loudáčkovi, kteří se vydali na dobrodružnou ces-
tu za Časem, aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně 
je. Pohádku s písničkami a milým humorem uvádí 
Teátr Pavla Šmída. Vhodné pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Divadlo

Kšanda /Jaroslav Sypal/ 
14. 3., 19:00, kinosál muzea, vstupné 200 Kč, 
předprodej zahajujeme v pondělí 6. 3. v 16 hod.
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. 
Plánují společný život, ale ještě předtím se sna-
ží získat hodně peněz a přitom zůstat čistí. Vy-
myslí ďábelský plán. K jeho realizaci zneužijí 
manžela Olezlé – Huberta Kšandu. Pomůžou 
mu postupně vystoupat až na samý vrchol kari-
éry a pak jimi nastražená past sklapne. Kšanda 
je zatčen. Teď Olezlé s Klíštětem už nic nebrání 
k dosažení vytouženého cíle. Jejich růžové sny 
o bohatství se začínají plnit. Ale všechno je na-
konec úplně jinak… Příběh o lidské hrabivosti 
má nečekané rozuzlení. Komedie Kšanda je na-
bitá dějem a originálním humorem. Dialogy os-
tré jako bič a strhující tempo nenechají diváky 
ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou aspiruje 
Kšanda na nejlepší českou komedii roku 2014. 
Přijďte se o tom přesvědčit. Láska ke „Kšando-
vi“ kvete v každém věku. Režie: Rosťa Kuba 
Hrají: Michaela Kuklová, Jaroslav Sypal, Tereza 
Šefrnová, Petr Jančařík, Martin Maxa, Miluše 
Bittnerová, Milan Pitkin, Miroslav Šimůnek

Místo u moře /USA/ 

pondělí 20. 3. v 19:00  2D
Snímek vypráví příběh osamělého údržbáře, jemuž 
se zcela změní život poté, co se vrací do svého rod-
ného města, aby se zde postaral o svého dospívají-
cího synovce.
Režie: Kenneth Lonergan 
Hrají: M. Damon, K. Steward, Ch. Moore a další
Cena: 100 Kč, (137 min.), české titulky, do 
12 let nepřístupno

Muzzikanti /ČR/ 

středa 22. 3. v 19:00  2D
Nová česká komedie
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů 
až po mladou rockovou současnost.
Režie: Dušan Rapoš 
Hrají: P. Kříž, P. Děrgel, M. Kramár a další
Cena: 120 Kč, (100 min.), nevhodný pro děti do 
12 let

Rande naslepo /Německo/

pondělí 27. 3. v 19:00  2D
Romantická komedie natočena podle skutečné udá-
losti. Saliya začal ztrácet zrak už jako teenager. Je-
ho velkým snem bylo pracovat v lususním hotelu 
a také se tam začal školit. Jen nikomu nepřiznal, že 
tak trochu vůbec nevidí.
Režie: Marc Rothemud 
Hrají: K. Ullmann, J. Matschenz, A. M. Mu-
he a další
Cena: 120 Kč, (111 min.), české titulky, nevhod-
ný pro děti do 12 let

Život /USA/ 
středa 29. 3. v 19:00 2D
Tento film vypráví příběh šestičlenné posádky Me-
zinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na sa-
motném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů 
lidských dějin - prvního důkazu o existenci mimo-
zemského života na Marsu.
Režie: Daniel Espinosa
Hrají: J. Gyllenhaal, R. Ferguson, R. Rey-
nolds a další
Cena: 120 Kč, české titulky, nevhodný pro děti 
do 12 let

Kulturní centrum

Přednáška Jakuba Fafílka 
2. 3., 18:00, kinosál muzea, vstupné 50 Kč 
Přednáška průmyslového designéra Jakuba Fafíl-
ka, který nezůstal u jednoho oboru a prošel zajíma-
vým osobnostním vývojem. 
V rámci přednášek rodáků pokračujeme na začát-
ku března s další velmi zajímavou osobností, kte-
rá se narodila v Moravské Třebové. Jakub Fafílek 
žil v Kunčině, studoval na Gymnáziu v Moravské 
Třebové. Po studiích průmyslového designu na 
VUT v Brně byl designérem a umělcem na volné 
noze, pak zakotvil na čas v loděnickém závodě na 
výrobu gramofonových desek a CD, v současnosti 
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Výchovný pořad

Trapas nepřežiju! aneb Ten 
řízek nezvedej
16. 3., 8:30 a 10:00, dvorana muzea, vstupné 
40 Kč
Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové školy 
v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových 
učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc mu přijde 
paní RY-PO-SLUCH (Rychlá pomoc slušného cho-
vání). Ukáže mu, jaké chyby dělá. Navzájem se 
poznávají a mění. Z přísné dámy se stane rozverná 
paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhle-
dem. Základy slušného chování s nadhledem a ne-
mentorsky. Na konci představení je test pro všech-
ny diváky. Hrají, zpívají a tančí: Michaela Dolino-
vá a Ladislav Ondřej (známý z Ordinace v růžové 
zahradě). Pořad je vhodný pro žáky II. stupně ZŠ 
a studenty I. a II. ročníku SŠ a SOU.

Koncert

Koncert orchestru Malá Haná
19. 3., 16:00, dvorana muzea
Dechový orchestr Malá Haná je volné sdružení mu-
zikantů, kteří mají rádi dechovou hudbu a kteří 
také žijí na Malé Hané (tj. od Boskovic po Mo-
ravskou Třebovou). Vznik orchestru pod tímto 
názvem se datuje do roku 2015 a můžeme jej brát 
jako pokračovatele tradic dechové hudby v tomto 
regionu. Zkoušky a veškeré zázemí má orchestr 
v Jevíčku v budově Hotelu Morava, kde probíha-
jí nejen zkoušky, ale také veškeré přípravy třeba 
na vystoupení. Počet hráčů, kteří v něm účinkují, 
se pohybuje dle potřeby aktuálního vystoupení od 
15 do 50, orchestr je také schopen zahrát jakouko-
liv formu dechové hudby od lidovky až po velké 
orchestrální kusy. V Moravské Třebové se orchestr 
představí v té maximální podobě jako tzv. plechový 
symfoňák. Dirigenti se u orchestru střídají dva, Jiří 
Palán a Jaromír Gamba. 

Muzejní přednáška
22. 3. 
Dodnes fungující aerokluby v Poličce, České i Mo-
ravské Třebové nebo Šumperku ztělesňují sou-
časnou podobu již téměř sto let existující tradice 
sportovního létání v oblasti někdejšího Hřebečska. 
Pokud se chcete dozvědět více o pionýrských za-
čátcích, definování a konstituci tohoto oboru lidské 
činnosti ve druhé a na počátku třetí dekády minu-
lého století, o tom, jak vypadaly prvorepublikové 
letecké dny, co byl Verband deutscher Flieger in 
der ČSR a Masarykova letecká liga, jak se na po-
zadí sportovního letectví proplétaly česko-německé 
vztahy, jak vypadaly „ultralighty“ Ludvíka Krato-
chvíla, jak se za první republiky létalo na větroních 
a kluzácích a kteří předváleční sportovní piloti 
z regionu sloužili u Luftwaffe, přijďte ve středu 22. 
března do kinosálu Městského muzea Moravská 
Třebová na přednášku Pavla Petra Počátky sportov-
ního letectví v regionu.

Koncert Petra Koláře
28. 3., 19:00, dvorana muzea, vstupné 250 Kč, 
předprodej zahajujeme 6. 3. v 16 hodin
Petr se narodil v Českých Budějovicích, vystudo-
val LŠU na bicí. Od 18. let zpíval s řadou rocko-
vých kapel a věnoval se nejrůznějším hudebním 
projektům v nahrávacích studiích, v roce 1993 při-
chází do Prahy, od tohoto roku začíná účinkovat 
v nejúspěšnějších českých a zahraničních muzi-
kálech: např.: Drácula, Vlasy, Hamlet, Krysař, Tři 
mušketýři. V roce 1995 vyhrává konkurs do sku-
piny Precedens a stává se jejím zpěvákem. V roce 
1999 uskutečňuje ve spolupráci s Michaelem Ko-
cábem projekt Kocáb-Kolář-Kympl: Velvet revo-

lution (v české i anglické verzi). V roce 2002 při-
jímá post frontmena u metalové skupiny Arakain. 
V roce 2003 (během února) absolvuje turné po ČR 
s Danielem Landou (Vltava Tour). Navazuje spo-
lupráci s Karlem Svobodou a nazpívá píseň Ještě 
že tě, lásko, mám, která se stává zlomem v jeho 
kariéře. Píseň se stává megahitem a během dvou 
let je nejhranější písní v českých rádiích. V roce 
2004 (v březnu) společně s operní pěvkyní Evou 
Urbanovou „otevírá“ SAZKA ARÉNU openin-
govým duetem We are the Champions od skupiny 
Queen.

Benefiční koncert

Hrajeme pro hřiště
31. 3., 19:00 hodin, muzeum, vstupné 100 Kč
vystoupí František Černý, Roman Horký (frontman 
skupiny Kamelot), Do větru, Tony Joch a přátelé
předprodej vstupenek Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. 
Třebová (kancelář), muzeum

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz 
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
Sobota-neděle: do března 2017 zavřeno 

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Vernisáž výstavy

Vandr skrz Maló Hanó 
1968–2017
30. 3. v 17 hodin, kinosál muzea
Na výstavě budete moci zhlédnout zvětšeniny ar-
chivních fotografií, mapky a další dokumenty z ob-
líbeného turistického pochodu, který se letos koná 
již po padesáté.

Muzeum v březnu
Ani v březnu nás v muzeu nehledejte za kam-
ny. U nás je prostě stále živo. Do 10. března 
pokračuje výstava Holzmaisterova fotografická 
alba. Kdo ji ještě neviděl, nesmí váhat a musí se 
urychleně vypravit do muzea. Až totiž tato vý-
stava skončí, fotografie a další doplňující expo-
náty se vrátí zpět do depozitáře a lze jen velmi 
těžko odhadnout, kdy budou znovu k vidění. Mi-
nimálně se bude jednat o desetiletí a rozhodně 
ne jedno. 
Březnovou výstavu zahájíme v pátek 17. břez-

na. I tentokrát se bude jednat o mimořádnou 
událost. Umělecký tiskař a moravskotřebovský 
občan Jan Mauler představí svou sbírku biblio-
fílií, tedy vzácných knih. Pan Mauler patří dlou-
há léta mezi naše nejlepší umělecké tiskaře, což 
potvrzuje i jeho mnohaletá spolupráce s více než 
padesátkou umělců od A. Borna přes O. Janeč-
ka až po například V. Komárka. Nenechte si ujít 
právě v březnu, který je tradičně Měsícem knihy, 
jedinečnou příležitost vidět opravdu nádherně 
provedené knihy a grafické listy. Tak nádherné 
knihy, aniž bych se chtěl dotknout kohokoliv 
ze čtenářů, zřejmě doma nemáte. A jedno důle-
žité upozornění. Vzhledem k povaze exponátů 
výstava potrvá jen 14 dní!
Celoroční cyklus přednášek pokračuje 22. břez-
na. Přednášky Pavla Petra s leteckou tématikou 
vzbudily v minulých letech velký ohlas. Proto 
zařazujeme tuto tématiku i letos. Pokud se chce-
te dozvědět více o pionýrských začátcích, defi-
nování a konstituci tohoto oboru lidské činnosti 
ve druhé a na počátku třetí dekády minulého sto-
letí, o tom, jak vypadaly prvorepublikové letec-
ké dny, co byl Verband deutscher Flieger in der 
ČSR a Masarykova letecká liga, jak se na pozadí 
sportovního letectví proplétaly česko-německé 
vztahy, jak vypadaly „ultralighty“ Ludvíka Kra-
tochvíla, jak se za první republiky létalo na vě-
troních a kluzácích a kteří předváleční sportov-
ní piloti z regionu sloužili u Luftwaffe, přijďte 
ve středu 22. března do kinosálu Městského mu-
zea Moravská Třebová na přednášku Pavla Petra 
Počátky sportovního letectví v regionu.
V muzeu se zkrátka něco stále děje, sledujete 
naše webové stránky a sociální sítě, ať vám neu-
nikne nic zajímavého a hlavně nezapomeňte při-
jít. Snižme i v tomto měsíci počet obyvatel Mo-
ravské Třebové, kteří ještě neviděli mumii naší 
Hereret.                                          Robert Jordán

 – Dj J.M.X.

25.3.

31.3.

 – Dj Maty17.3.

24.3.

 – Dj Choruno

 – Dj J.M.X.

 – Dj Mirek Karásek

 – Choruno

11.3.

  – Dj Maty

3.3.

4.3.

10.3.
 - Dj J.M.X.

18.3.
 / od 15-ti hodin
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Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
 zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 

Kontakt: 461 312 458 – pokladna zámku, 
731 151 784 – pokladna mobil,
733 787 998 – vedoucí zámku 

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

Výstava

Krysáci
1. 4.–21. 5. 
Také na náš zámek zavítá na svém putování 
mimo televizní obrazovky sestava svérázných 
loutkových zvířátek v čele s valašskými krysá-
ky Hodanem a Hubertem a pražským potkanem 
Edou. Na výstavě Krysáci budou představeny 
atraktivní scény z oblíbeného animovaného ve-
černíčku, které přiblíží život na malém smetišti 
blízko Vizovic, kde v šuplíku šicího stroje bydlí 
dva krysáci. Zejména malí návštěvníci se mohou 
těšit na projekci pilotní epizody krysáckého ve-
černíčku. Nebude chybět ani koutek s omalován-
kami krysáků. Pokud Vám jména Hodan, Hubert 
a Eda (či sádrový trpaslík Ludvíček) nic neříkají, 
pak se zeptejte dětí. Ty budou určitě vědět, že se 
jedná o hlavní postavičky oblíbeného loutkového 

Svitavy
1. 3. / St / 19:00 / Fabrika
Pražský komorní balet: Mysterium času
Tři inscenace, tři mladí talentovaní choreografo-
vé tvořící na hudbu českých hudebních skladate-
lů. Autoři představí své rozdílné chápání faktoru 
času.
Vstupné: 200 Kč (členové KPH 100 Kč)
17. 3. / Pá / 20:00 / klub Tyjátr
Irský večírek s kapelou Bejaming´s Clan
Vstupné: 100 Kč, předprodej vstupenek od 1. 3. 
v recepci Fabriky, v den koncertu na pokladně 
kina Vesmír. Koncert na sezení bez rezervace 
míst.
22. 3. / St / 19:00 / Fabrika 
Jan Spálený a ASPM
Koncert legendárního zpěváka a pianisty s muzi-
kou na pomezí blues a jazzu.
Vstupné: 200 Kč, předprodej vstupenek od 20. 2. 
v recepci Fabriky. 

Vysoké Mýto
19. a 20. 3. / 19:30 / Šemberovo divadlo
Limonádový Joe
V Šemberově divadle uvádí Divadelní spolek 
Šembera. Představení místních ochotníků.
23. 3. / 19:30 / M-klub
Monika Načeva & Michal Pavlíček & Pavel 
Bořkovec Quartet 
Málokdo si to uvědomuje, ale oblíbená zpěvačka 
průběžně s jedním z nejlepších našich kytaristů 
spolupracuje už přes dvacet let.
24. 3. / 20:00 / M-klub 
Harlej 
Alkohol.cz Tour + zakázanÝovoce + Gate 
Crasher

Litomyšl
Do 3. 9. / Regionální muzeum v Litomyšli
Imaginárium v Litomyšli
Živá výstava divadelních, loutkových a výtvar-
ných ostrostřelců. Do této výstavy smíte vstoupit 
jako do výtvarné herny.
5. 3. / 15:00 / Smetanův dům
Zpíváme a tančíme s Míšou - minidiskotéka 
v Cirkuse
Míša Růžičková v pořadu pro děti.
31. 3. / 20:00 / Music Club Kotelna
Koncert skupiny Portless

Polička
3. 3. / 19:00 / Tylův dům Polička/velký sál
KAMELOT 35turné - koncert
vstupné 150 Kč
4. 3. / 19:00 / Tylův dům Polička/velký sál
Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodruž-
ství - divadelní hra
Eva Holubová, Bob Klepl, Jana Stryková, Jan 
Meduna a další, vstupné: 450, 400, 350 Kč
18. 3. / 19:00 / Tylův dům Polička/velký sál
Moje hra - andělská komedie (divadelní hra)
Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Nina Divíško-
vá, R. Jan Kačer, vstupné 390, 360, 330 Kč 

Březen 2017

Kam za kulturou 
v Českomoravském pomezí

večerníčku s názvem Krysáci, kterým svůj hlas 
propůjčili známí herci Bolek Polívka a Jiří Pecha.
Výstava, pojmenovaná jednoduše Krysáci, na-
bídne pohled do zákulisí natáčení populárního 
večerníčku. K vidění budou trojrozměrné aran-
žované scény, které představí život televizních 
hlodavců na malém smetišti blízko Vizovic. Ce-
lou výstavu budou doplňovat fotografie a texty, 
jež přiblíží výrobu a natáčení Krysáků. Výstava 
může zaujmout i milovníky animované tvorby. 
Tento večerníček byl v roce 2008 mj. oceněn te-
levizní cenou Elsa za nejlepší animovaný televiz-
ní pořad.

Zahájení zámecké sezóny 2017
sobota 1. dubna, od 10:00, nádvoří zámku
V sobotu na nádvoří zámku v Moravské Třebo-
vé opět proběhne zajímavý doprovodný program 
u příležitosti zahájení sezóny. Už dopoledne může-
te navštívit jarmark na zámeckém nádvoří a odpo-
ledne se můžete těšit na kulturní program. Vystou-
pení rytířů a šermířů, historická hudba a samozřej-
mě jsme nezapomněli ani na ty nejmenší, pro které 
bude připravena pohádka v dobových kostýmech.
Vstup na akci na nádvoří zámku zdarma

Program
10:00 Tradiční jarmark – i tentokrát jsme pro 

Vás přichystali jarmark na nádvoří, který 
bude nabízet tradiční rukodělné výrobky 
a ukázky řemeslné práce

14:00 Ceremonie – slavnostní zahájení aneb 
úvodní slovo starosty města a předání klíčů 
od zámku. Následuje krátká šermířská exhi-
bice

14:15 Elthin – historická hudba
14:30 Commedia capa y espada – komponované 

divadelně-šermířské představení z období 
renesance v podání divadelní skupiny Exulis

15:00 Elthin – historická hudba
15:15 Kejkle nade vše – kouzelnicko-žongléřská 

performance „Ejhle kejkle“, tedy kouzla, čá-
ry a především jedinečné žonglérské umění 
v podání kejklíře Martina Hostinského

15:45 Elthin – historická hudba
16:00 Duelanti – komponované divadelně-šermíř-

ské představení. Příběh inspirovaný skuteč-
nými událostmi z počátku 18. století

16:50 Slavnostní ukončení čestnou salvou. Ná-
sleduje šermířská exhibice skupiny Exulis

Co je projekt EDISON? Skupina 5 vysokoškol-
ských studentů z různých zemí světa přijede do 
České republiky a stráví týden na jedné střed-
ní škole. Praktikanti si připravují prezentace 
o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá 
témata, zapojují se do výuky. Vizí projektu je 
tolerance a příznivé společné soužití české spo-
lečnosti s různými kulturami a národy, a to na 
základě jejich porozumění a omezení předsudků 
a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vy-
volané zahraničními stážisty, je oživena výuka, 
zvyšuje se zájem o studium mezi žáky a studen-
ty a učí je nebát se odlišného. Do Integrované 
střední školy dorazila trojice studentek Carmen 
Pong (China), Verna Cheng (Tchaj-wan) a Me-
dina Huseyn (Ázerbajdžán). Vyšly vstříc našim 
specifickým požadavkům souvisejícím s vyučo-
vanými gastronomickými obory a připravily 
ukázky své národní gastronomie. Absolvovaly 

Projekt Edison – studenti z Asie v ISŠ 
Moravská Třebová

u nás řadou hodin anglického jazyka i dalších 
předmětů, kde představily velkému množství 
žáků naší školy své rodné země a jejich kultu-
ru. Díky neustálému kontaktu se stážisty mohla 
své jazykové schopnosti rozvíjet šestice jejich 
osobních asistentů (průvodců) a stejně tak celá 
řada pedagogů. Stážistky se zapojily do aktivit 
na domově mládeže, absolvovaly komentova-
nou prohlídku zámku i města, návštěvu školní 
restaurace Fabrika Svitavy i přijetí starostou 
města Milošem Izákem. Pro občany města byla 
zorganizována akce s názvem Global Village, 
na které formou různých aktivit představili kul-
turu své země. V celkovém pohledu nelze hod-
notit projekt Edison jinak než jako pozitivní 
a pro školu, její studenty i učitele, jako velmi 
přínosný. O tom svědčí i spontánní reakce žáků 
a žádosti o opakování projektu i v příštím roce.

Libor Čáp, zástupce ředitele ISŠ
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Základní škola Kostelní náměstí 
zve předškoláky i jejich rodiče na hodinu 

českého jazyka
15. března od 15:30 do 17:00 hod.
Děti si vyzkouší pohádkové divadélko, hry 

s písmenky a kouzelné psaní. Na závěr si za-
cvičí v naší tělocvičně.            Eva Šařecová

Alternativní školství v I. ZŠ

S vlastnoručně vyrobenou raketou do krajského kola

V letošním školním roce jsme začali uplatňovat při 
výuce prvky Daltonského vyučování. Základními 
principy Daltonského plánu jsou zodpovědnost, 
nebo také svoboda – dítě se samo může rozhod-
nout v jakém pořadí, jak rychle a jakým způsobem 
si splní svoje úkoly, na jakém místě ve třídě. Dále 
jsou to samostatnost v hledání řešení a spoluprá-
ce ve skupině se spolužáky. Při plnění úkolů mají 
děti k dispozici množství moderních encyklopedií 
a technologií. Daltonská metoda nenahrazuje kla-

„Věda je více než jen soubor poznatků. Je to způ-
sob myšlení.“ (Carl Sagan, americký astrofyzik, 
kosmolog a pedagog)
Důkazem toho, že dnešní mládež nežije pouze 
počítačovými hrami, ale dokáže vymyslet a sama 
zrealizovat zajímavé projekty, je žák IX. B ZŠ 
Kostelní náměstí Adam Sekáč. Se svým pro-
jektem Cukr jako palivo do raketových motorů 
se 10. 2. v okresním kole soutěže Festival vědy 
a techniky pro děti a mládež, konané v Lanškrou-

ně, nejenom probojoval do krajského kola, ale 
navíc obdržel zvláštní cenu udělenou Radimem 
Vetchým, starostou města Lanškroun. Adamovi 
blahopřejeme a z celého srdce mu přejeme, aby 
se mu podařilo navázat na loňský úspěch našich 
bývalých žáků Martina Choutky a Jana Pavlí-
ka, kteří se v krajském kole této soutěže umístili 
mezi třiceti nejlepšími z dvou set mladých a na-
dějných vědců. Odměnou jim pak byla týdenní 
odborná stáž ve Francii.                    Eva Pallová

ZŠ Palackého
Florbalové úspěchy
Již dříve jsme informovali o úspěchu našich 
děvčat ve florbalovém turnaji, který se hrál 
pod názvem Pohár základních škol. Děvča-
ta obsadila v okresním kole příčku nejvyšší 
a 24. 1. nás reprezentovala v krajském kole, 
které se konalo ve Skutči. Tento turnaj však 
byl díky zraněním nebo školní nepřítomnos-
tí některých hráček ohrožen. Našla se však 
děvčata, která byla ochotná přijít na trénink 
i přesto, že na turnaj nepojedou. Nám se tak 
podařilo hráčskou sestavu dívek nakonec 
doplnit. Patří jim velký dík. A jak dopadla? 
Děvčata hrála s velkým odhodláním a po vy-
čerpávajících zápasech se v krajském kole 
umístila na 5. místě. Družstvo děvčat hrálo 
v tomto složení: Natálie Kasalová, Adéla 
Daulová, Lucie Konečná, Alena Ševčíková, 
Eliška Bačáková, Adéla Kalová, Julie Miko-
vá, Karolína Šmídová, Kateřina Prucková, 
Karolína Plchová. Všem výše uvedeným bla-
hopřejeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy.   Gabriela Krejčí, Lenka Švandová

Švihadlový čtyřboj
Ve čtvrtek 19. 1. se žáci 1.–3. tříd zúčastni-
li soutěže ve skákání přes švihadlo. Jako ob-
vykle se soutěžilo ve čtyřech disciplínách: 
přeskoky odrazem snožmo, přeskoky snožmo 
vzad, přeskoky střídnonož přednožením pravé 
a levé a přeskoky jednonož. Všichni soutěžící 
skákali, co jim síly stačily. U mnohých byla 
obdivuhodná jejich rychlost a vytrvalost. Le-
tos se nám nejvíce dařilo v kategorii 1. tříd 
dívky, kde se Verunka Kasalová proskákala až 
na nejvyšší příčku. I chlapci z 1. tříd se nene-
chali zahanbit a Jakub Holík obsadil 2. příč-
ku a příčka 3. patří Richardu Fečovi. Vítězům 
blahopřejeme a ostatním děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.           Gabriela Krejčí

Lyžařský výcvik čtvrťáků a páťáků ZŠ 
Palackého aneb jak to všechno probíhalo
Každé ráno jsme se sešli u školy. Naložili 
věci do autobusu a vyrazili směr Čenkovi-
ce. Cesta nám ubíhala velmi pomalu, proto-
že jsme se velice těšili. Po obutí a rozebrání 
lyžařského náčiní si nás rozdělili sympatičtí 
instruktoři do družstev a výcvik mohl začít. 
Někteří z nás stáli na lyžích poprvé, ti zůsta-
li první dny na kopečku u lyžařské školky 
a učili se vše od začátku. Jiní již první den 
sjížděli sjezdovku. Obědy nám vařili blízko 
sjezdovky, takže jsme nemuseli chodit da-
leko. I únava a bolest nohou se dostavila, 
ale stejně nás to neodradilo. Instruktoři byli 
nejen naši učitelé, ale i bezvadní kamarádi, 
se kterými jsme si užili spoustu legrace. Ně-
kteří z nás si vyzkoušeli i snowboard včetně 
paní učitelky, které ujel na polozmrzlou vod-
ní nádrž. Díky tomu jsme měli možnost vi-
dět zásah horské služby při jeho vytahování 
z nádrže. Po celý týden jsme si užívali spous-
tu sněhu a sluníčka. Poslední den se na naše 
snažení přijeli podívat i rodiče. Lyžařský 
týden jsme zakončili ukázkovými jízdami 
právě pro ně. Na lyžařském výcviku se nám 
moc líbilo a doufáme, že si ho příští rok zo-
pakujeme.      Lukáš Maurer, Natálie Rédová,

žáci 4. a 5. tříd

ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351
Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná ve středu 22. 3. 2017

od 8 do 12 hodin.
Co uvidíte?

Výuku v moderně vybavených učebnách, 
třídách, tělocvičnách a ve školním bazéně.

Odpoledne v době od 14 do 16 hodin se 
můžete podívat na činnosti 

ve školní družině.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů 
a žáků školy.

 

 

 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 

Vás srdečně zve na akce pro
 
rodiče s

 
předškolními dětmi:

 
 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ, 
KDO SE UČÍ, HODNĚ VÍ 
akce se konají vždy ve čtvrtek, a to:  

 2. března od 14:30 do 16:00 ve třídách 1. stupně 

- děti si vyzkouš í alternativní způsob školní práce s prvky 
Daltonské výuky a zjistí, co dokáže interaktivní tabule 

 
16. března od 14:30 do 16:00 v malé tělocvičně  

- čekají na Vás pohybové aktivity, soutěže a jarní tvořivá dílnička  
S sebou pohodlné oblečení, přezůvky pro děti, dobrou náladu  

a chuť se něco naučit. 
Těš íme se na Vás 

 

 

 

 

 

sickou výuku, ale pouze ji doplňuje a obohacuje. 
Je na zvážení každého pedagoga jak ji do své vý-
uky zařadí. Děti v přípravné třídě se od začátku 
školního roku seznamovaly s principy Daltonské 
výuky, od ledna ve třídě pracujeme již zcela dle 
Daltonských principů. Rodiče v pondělí znají celý 
týdenní plán dětí – hlavní i dílčí téma týdne, jaké 
budou vypracovávat pracovní listy, o čem si bu-
dou povídat, co je náplní každé vzdělávací oblas-
ti ten daný týden. Děti si pak svobodně vybírají, 

kdy úkol splní. Na Daltonské tabuli děti 
i učitelka vidí, jaké úkoly daného týdne 
má již dítě splněno a jaké ještě zbýva-
jí. Děti samy si vytváří portfolia svých 
prací. Tento výchovně-vzdělávací směr 
podporuje samostatné rozhodování, 
spolupráci i sebehodnocení dětí. Na 
prvním stupni pracují děti podle Dalton-
ských principů již od první třídy. Náplní 
jejich „daltonků“ je práce s hláskou, čís-
lem nebo rozvoj jemné motoriky. Starší 
děti mají Daltonské vyučování zaměře-
no tematicky, buď k učivu, nebo k tra-
dicím – čertovské, tříkrálové, zimní… 
Na druhém stupni žáci navazují dlou-
hodobými Daltonskými úkoly, které se 
vypracovávají v rámci několika hodin 
jednoho předmětu. Cílem vedení naší 
školy je získat certifikát Česká dalton-
ská škola a tím se vřadit do sítě Dalton-
ských škol.           Pedagogové I. ZŠ
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.–31. 3. Březen - měsíc čtenářů
1.–31. 3. Výprodej časopisů a CD
Po celý měsíc bude v dospělém oddělení v čase 
otevírací doby probíhat velký výprodej časopisů 
a CD. Cena za časopis je 1 Kč, za CD 5 Kč. 
1.–31. 3. Čtenářská výzva
Server Databazeknih.cz každý rok vyhlašuje tzv. 
Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení najdete 
seznam 20 témat = 20 knih, které je třeba přečíst 
pro splnění výzvy. Od každého z témat je připra-
veno několik knih, které budeme postupně během 
celého roku vystavovat, abychom čtenářům usnad-
nili výběr mezi množstvím knih v knihovně. Více 
informací v dospělém oddělení knihovny nebo 
na našem webu. 
Březen: kniha od severského autora, kniha od dr-
žitele Pulitzerovy ceny, kniha, jejíž děj se odehrá-
vá v Praze. 
1.–31. 3. Sv. Martin v Moravské Třebové
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ. Výstavu 
si můžete prohlédnout v čase otevírací doby do-
spělého oddělení.
21. 3. Kineziologie
Olina Horáková je žákyní amerických autorů kine-
ziologie One Brain, kineziologii se věnuje přes 20 
let, vystudovala psychoterapii. V přednášce před-
staví základy kineziologie, což je jedna z nejzná-
mějších metod alternativní medicíny, kterou uzná-
vají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém 
světě. Přednáška se koná v malém sále ZUŠ od 
17:30 hod. Vstup zdarma
Co se našlo ve věži
Ve studovně knihovny jsou k nahlédnutí kopie 
materiálů, které byly nalezeny ve věži radnice 
po úderu blesku v červnu 2015, stejně tak i kopie 
dokumentů, jež byly do kopule uloženy pro příští 

generace. Tyto dokumenty jsou v trvalém držení 
knihovny, vzhledem ke své hodnotě jsou však pří-
stupné pouze prezenčně, a to v době otvírací doby 
studovny, tedy pondělí až čtvrtek 8:30–17:00 ho-
din.
Knihovna dětem
1.–31. 3. Krajina, město, lidé…
Výstava výtvarných prací žáků a studentů z Gym-
názia Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete 
prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–31. 3. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy Pa-
puchalk Petr. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší 
informace a objednání v dětském oddělení.
Jarní prázdniny v knihovně
6. 3. Soutěž ve skládání puzzle (8:30–12:00 hod.), 
Vybarvování omalovánek (14:00–17:00 hod.)
7. 3. Turnaj mistrů – hokej Stiga (8:30–12:00 
hod.), Odpoledne s babičkou (15:00 hod.)
8. 3. Turnaj mistrů – minifotbal (8:30–12:00 hod.), 
Tvořivá středa – krokodýl (14:00–17:00 hod.)
9. 3. Soutěžíme v pexesu (8:30–12:00 hod.),  Mo-
delujeme dinosaury (14:00–17:00 hod.)
Týden čtení aneb Čtení sluší každému 
14. 3. Senioři čtou dětem: v rámci Odpoledne 
s babičkou od 15 hod. v dětském odd.
15. 3. Děti čtou seniorům: v Sociálních službách 
města MT od 14:00 hod.
16.–17. 3. Čteme rychle a vnímavě: soutěž ve čte-
ní pro žáky ZŠ 8:00–12:00 hod. v dětském odd.
31. 3. Noc s Andersenem - 17. ročník
Zábavný program pro vzorné dětské čtenáře do 10 
let za odměnu. Začátek v 18:00 hod. v dětském od-
dělení MěK.
Mladý čtenář 2017
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Morav-

Šťastné číslo pro knihovnu
Pravděpodobně si většina z nás někdy polo-
žila otázku, zda jsou peníze, které odvádíme 
státu, vynakládány účelně. Není lehké na to 
odpovědět, protože většina institucí nemá ge-
nerovat zisk, ale poskytovat služby, a to lze 
měřit velice obtížně. Univerzita Pardubice 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha 
však vyvinula metodiku, která umí vypočítat 
míru ekonomické efektivnosti knihoven ne-
boli návratnost investic vložených veřejných 
prostředků. Městská knihovna Ladislava z Bo-
skovic v Moravské Třebové si ROI (return on 
investment, tedy návratnost investic) nechala 
spočítat a v únoru získala certifikát, který po-
tvrzuje, že „šťastné číslo“ pro moravskotře-
bovskou knihovnu činí 5,82. To znamená, že 
za každou korunu veřejných prostředků vlože-

ných do rozpočtu knihovny, knihovna poskyt-
ne veřejnosti službu v hodnotě téměř šesti Kč. 
Současně je dobré podotknout, že knihovnu 
navštěvuje každý šestý občan města a v roce 
2016 se akcí pořádaných knihovnou zúčastnilo 
celkem více než 10 000 lidí. Informace o mě-
ření efektivnosti knihoven je zajímavá i pro-
to, že metodiku měření vyvinul docent Jan 
Stejskal, rodák z Moravské Třebové. Napsal 
i v zahraničí uznávanou publikaci Měření hod-
noty veřejných služeb (na příkladu veřejných 
knihoven). Ing. Stejskal, Ph.D. je zástupcem 
vedoucí Ústavu ekonomických věd na Fakul-
tě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 
kde přednáší veřejnou ekonomii a ekonomi-
ku veřejného sektoru, ekonomiku veřejných 
služeb.    Lenka Greplová, ředitelka knihovny

ské Třebové vyhlašuje 34. ročník soutěže Mladý 
čtenář 2017. Jedná se o výtvarnou soutěž pro děti, 
žáky a studenty na téma Kosmos = Vesmír. Úko-
lem soutěže je výtvarně ztvárnit vesmír - planety 
objevené i stále neobjevené, vesmírné jevy, mode-
ly vesmírných lodí i raket, život mimozemských 
civilizací… Výtvarné práce je třeba odevzdat do 
9. 3. v MěK. Hodnocení bude probíhat ve 4 kate-
goriích: mateřské školky, I. stupeň ZŠ + I. stupeň 
speciální školy, II. stupeň ZŠ + II. stupeň speciální 
školy + víceleté gymnázium, střední a učňovské 
školy. Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, 
název práce, věk, adresu bydliště, název školy 
a třídy. Nejlepší příspěvky vystavíme a odměníme.
S knihovnou cestujeme po světě
Březen - Austrálie
Na každý měsíc vyhlásí knihovna kontinent, 
o kterém se děti dozví nejdůležitější informace 
prostřednictvím vzdělávacích programů, tvoři-
vých střed, odpoledne s babičkou, kvízů, výstavy 
knih… (leden - země nekonečného ledu a sněhu, 
únor - Evropa a Asie, březen - Austrálie, duben - 
Amerika, květen - Afrika).
Vybarvujeme nejznámější zvířata Austrálie. 
V čase otevírací doby dětského oddělení.
Dopolední program pro MŠ. Hravou formou 
se děti seznámí s typickými zvířaty, rostlinami 
a kulturou Austrálie. Bližší informace a objednání 
v dětském oddělení.
Tvořivé středy
  1. 3. Klokan
  8. 3. Krokodýl
15. 3. Bumerang
22. 3. Dravá ryba
29. 3. Koala
Začátek je vždy ve 14 hod. v dětském oddělení 
MěK.
7. a 14. 3. Odpoledne s babičkou 
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
Připravujeme na duben:
12. 4. Velikonoční jarmark v knihovně
Pátá přednáška z cyklu Osobnosti Moravské 
Třebové

Letos jsme již potřetí přivítali zástupkyni orga-
nizace česko-německé spolupráce TANDEM 
na naší škole. Tento rok k nám dorazila Mar-
tina Buchna, která žije a pracuje v Bavorsku. 
Po celý den probíhaly jazykové animace, které 
zahrnovaly aktivity a činnosti zaměřené na nej-
různější oblasti mezilidské komunikace a reálií 
Německa. Do celé animace se zapojilo pět roč-
níků našeho gymnázia, pro které byly jednot-

Jazyková animace v německém jazyce na Gymnáziu Moravská Třebová
livé činnosti připraveny a upraveny dle jejich 
věku a úrovně jazykových znalostí. Velkou vý-
hodou byla schopnost animátorky komuniko-
vat v českém i německém jazyce, a především 
její zkušenosti s životním stylem našich ně-
meckých sousedů. Žáci se dozvěděli nejenom 
o možnostech studia na německých univerzi-
tách, ale také o pracovních příležitostech v jed-
notlivých spolkových zemích. Animátorka jim 

na konkrétních příkladech vysvětlovala dů-
ležitost znalosti německého jazyka vzhledem 
ke geografické poloze České republiky a ně-
mecky mluvících zemí (Německa, Rakouska 
a Švýcarska). Celá akce probíhala ve velmi 
přátelské a tvůrčí atmosféře a Martina Buchna 
vyjádřila spokojenost s přístupem žáků i jejich 
jazykovou vybaveností.

Lucie Kozelková, učitelka německého jazyka

Sociální rehabilitace pro 
dospělé osoby s poruchami 

autistického spektra 
v Pardubickém kraji

Cítíte se osamoceni? Nedaří se Vám nava-
zovat společenské kontakty? Jste občas ne-
pochopeni? Potřebujete pomoc při sebeob-
sluze a zvládání běžných životních úkonů?  
Kontaktujte nás.
Tel.: 730 598 154  www.ric.cz  info@ric.cz
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1. 3. Okresní kolo v basketbale – III. katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová 
od 8:30 hod. 
2. 3. Okresní kolo v basketbale – III. katego-
rie chlapci, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová 
od 8:30 hod. 
16. 3. Okresní kolo v basketbale – IV. katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová 
od 8:30 hod. 
20. 3. Recitace – oblastní kolo pro 1. stupeň ZŠ, 
od 9:00 v Koncertním sále ZUŠ
21. 3. Recitace – oblastní kolo pro 2. stupeň ZŠ, 
od 9:00 v Koncertním sále ZUŠ. Soutěž ve spolu-
práci s místní ZUŠ 
23. 3. Obvodní kolo v gymnastice – pro děti  
1.-5. tříd
30. 3. Obvodní kolo ve florbale – I. kategorie 
(mohou hrát smíšená družstva) v tělocvičně ZŠ 
Palackého Mor. Třebová od 14:00 hod.
31. 3. Modrá planeta – hodnocení výtvarné sou-
těže v rámci oslav Světového dne vody. Akce ve 
spolupráci s místní knihovnou
Velikonoce rukama keramínků – během března 
proběhnou v DDM keramické dílny pro třídní ko-
lektivy, více v propozicích
Jarní prázdniny s Majákem - na jarní prázdniny 
jsme pro Vaše děti připravili následující program: 
Pondělí až středa 6.–8. 3. Jarní příměstský mini 
tábor pro děti 1.–5. tříd Tajemství Orionova 
meče – Jak Čmelda a Brumda pomohli králi zimní 
oblohy Orionovi najít jeho největší poklad – meč. 
Program bude probíhat denně od 8:00–16:00 hodin 
v klubovně DDM, na Hvězdárně Boleslava Tecla 
a v přírodě. Vše je přizpůsobeno zaměření tábora, 
věku dětí i počasí. Cena: 600 Kč, členové kroužků 
DDM 500 Kč. Zahrnuje celkové náklady na stra-
vu, neomezený pitný režim, zajištění programu, 
odborné pedagogické vedoucí. Strava: 2x denně 
svačina, oběd, pitný režim. Letáky a přihlášky 
ke stažení na webu DDM. Kontakt: 461 316 786, 
731 151 790, 731 427 353, info@ddm-mt.cz, a.a-
berlova@ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz 
Pátek: 10. 3. dopoledne šijeme zvířátka z filcu 
od 10:00 do 12:00 hod. S sebou 30 Kč a přezůvky. 
Předškoláci – doprovod. Odpoledne jarní dekorace 
od 13:00 do 15:00 hod. S sebou 30 Kč a přezůvky. 
Předškoláci – doprovod. Zájemci se nahlásí telefo-
nicky do 8. 3. Více na letáku.
Ohlédnutí za akcí Zimní radovánky
I když toto číslo zpravodaje spatří světlo světa 
v jarním měsíci, rádi bychom se ohlédli za akcí čis-
tě zimní. Řeč je o akci Zimní radovánky, které se 
konaly v sobotu 14. 1. na Knížecí louce. Tato akce 
byla určená nejen dětem, ale také rodičům a praro-
dičům. Zkrátka všem, kteří si rádi hrají za každé-
ho počasí. I když byla naplánována spíše narychlo 
a inspirací bylo aktuální „sněhové“ počasí, našla si 
své účastníky a příznivce. Pro rodinné týmy bylo 
připraveno několik soutěžních stanovišť, a do zá-
polení o nejhezčího sněhuláka se zapojilo téměř 
dvacet rodinných týmů. Jejich nadšení a radost 
bylo možno jen ocenit, a na Knížecí louce tak rá-
zem všem zúčastněným dělali společnost Ufon 
Richard, Františka, Pepa, Dva bratři, Bóďa lyžař, 
Olaf, Malý Jarda, Huhulák, Huhla, ale také slečna 
Košíková, slečna Mažoretka, sněhulák z říše zvířat, 
a to sněhulák želví. Mohli jsme obdivovat také sně-
hovou pyramidu a díla přímo kosmická, konkrétně 
souhvězdí Orion a E. T. mimozemšťana. Z těchto 
krásných výtvorů nebylo jednoduché vybrat ten 
nejhezčí, a proto se pořadatelé rozhodli odměnit 

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

 Dům dětí a mládeže

každého dětského účastníka. Za ceny, které věno-
valo Zdravé město, bychom rádi jménem všech 
poděkovali, stejně jako Technickým službám Mor. 
Třebová, které se na zajištění akce taktéž podílely. 
Obrovské poděkování patří samozřejmě rodičům 
a všem „dospělákům“, kteří i v mrazivém počasí 
neváhali opustit teplo domova a vzali své děti do 
krásně zasněženého areálu Knížecí louky. Pomohli 
nám všem vytvořit prima atmosféru a my se těšíme 
na další společná setkání.           Pracovníci DDM
Hledáme nové členy pro zájmový kroužek 
SQUASH
Od února squash opět zahájil svoji činnost a všich-
ni, kteří dosáhli věku 8 let a chtěli by si tento sport 
vyzkoušet, jsou vítáni. Trénink probíhá každou 
středu (kromě prázdnin) od 16:00 do 17:45 hodin 
na kurtech v restauraci U Kalvárie. Více informa-
cí obdržíte v kanceláři DDM nebo Vám je podá 
vedoucí ZK Andrea Aberlová, tel. 777 972 494, 
a Marie Vojtková, tel. 734 254 900.
DDM nabízí divadelní kroužek
Stále probíhá nábor do nového divadelního krouž-
ku při DDM. Zájemci o herecké, zvukařské, výtvar-
né a jiné divadelní profese se mohou hlásit v DDM 
u J. Chadimové nebo přímo u vedoucího kroužku 
Václava Žáčka, e-mail: vaczac@seznam.cz. 
Připravujeme v dubnu
13. 4. Velikonoční prázdniny s Majákem aneb 
Slepičí olympiáda od 8:00 do 16:00 hod. v DDM. 
Určeno dětem 1.–5. tříd. Tematická kreativní díl-
na a soutěže. Strava zajištěna. Cena je 150 Kč pro 
členy kroužků DDM a 180 Kč pro ostatní zájemce. 
Telefonické přihlášky do 10. 4. Leták i s přihláš-
kou ke stažení na webu DDM. Případné informace 
Z. Tauerová 
29. 4. Čarodějnický rej na zámku – 760 let MT. 
Pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost. Od 15:00 
hod. na nádvoří zámku. Tradiční akce se soutěžemi 
a přehlídkou kroužků, součástí Miss čarodějnice, 
tombola a doprovodný program. Bohaté občerst-
vení zajištěno, nebude chybět symbolické upále-
ní přilétnuté čarodějnice. Předpokládaný konec 
v18:00 hod. Více v dubnovém zpravodaji. Akce 

ve spolupráci s Kulturními službami a zámkem 
v Moravské Třebové. 
Nabídka letních táborů pro děti:
Příměstské tábory pro děti 1.–5. tříd, denně 8:00–
16:00 hod. v DDM
Příměstské tábory jsou všestranně zaměřené 
a vhodné zejména pro mladší děti. Kreativní 
a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny jednotli-
vým celotáborovým hrám a věku dětí. Kvalifiko-
vaní vedoucí. Strava: 2x svačina, oběd, pitný režim 
zajištěn. Kapacita: 15 dětí/běh. Cena: 1.200 Kč, 
členové kroužků DDM 1.100 Kč. Děti můžete při-
hlásit telefonicky nebo e-mailem do 20. 6. Potom 
obdržíte další pokyny ohledně platby apod. Letá-
ky a přihlášky ke stažení na webu DDM. Kontakt: 
461 316 786, 731 151 790, 731 427 353, info@
ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz 
Příměstský tábor 1. běh – Příšerky na dovolené. 
Termín: 10.–14. 7., cth – Strašidelná škola, vedou-
cí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 2. běh – Zlatá stezka. Termín: 
17.–21. 7., cth – Poklady šumavských skřítků, ve-
doucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 3. běh – Školička squashe a ji-
ných pohybových aktivit (geocaching). Termín: 
31. 7.–4. 8., vedoucí Andrea Aberlová 
Příměstský tábor 4. běh – Prázdniny se Čtyřlíst-
kem. Termín: 14.–18. 8., cth – Ve jménu krále, ve-
doucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 5. běh – Hvězdná brána II. 
Termín: 21.–25. 8., cth – Tajemný vesmír, vedoucí 
Jana Chadimová
LT na Srnčí 5.–12. 8., cena 3.000 Kč, ubytování 
ve třílůžkových pokojích, přihlášky telefonicky do 
15. 3., určeno dětem po ukončení 2. třídy ZŠ. Při-
hlášky jsou přijímány do naplnění kapacity 29 dětí 
a náhradníci. Více informací Jana Chadimová. Le-
ták a fotografie z minulých ročníků na webových 
stránkách DDM.
LT ARMY tábor na Srnčí v termínu 12.–19. 8. 
pro všechny odvážné kluky a holky od ukončené 
2. třídy. Tábor je zaměřen na střelbu z laserových 
zbraní, ukázky zbraní a střeliva, bojové taktiky, 
bojové akce v terénu apod. Cena je 3.000 Kč. 
V ceně je zahrnuto ubytování, strava, odborní pe-
dagogičtí vedoucí, doprava zavazadel na základnu 
a materiál na celotáborový program. Omezený po-
čet míst. Více informací Andrea Aberlová 

Setkání seniorů 
se uskuteční 6. 3. 
v 10:00 v refektáři 

františkánského kláštera v Mor. Třebové. Svoz se-
niorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 8. 3. 
Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb 
v ul. Svitavské. Případné dotazy rádi zodpovíme 
na tel: 734 797 498. Půjčovna zdravotních a kom-
penzačních pomůcek je otevřena v tyto dny: pondě-
lí, středa, pátek od 8:30-15:00 hod. Ve výjimečných 
případech je možné se domluvit na telefonním čísle 
733 742 028. Půjčovna funguje v budově charity 
v ul. Svitavské 44, M. Třebová, kontaktní osoba 
Blanka Kolářová, e-mail: blanka.kolarova@mtre-
bova.charita.cz. 
DS Domeček
V keramické dílně vyráběli klienti DS výrobky ke 
sv. Valentýnu. Dále zhotovili a připevnili krmítko 
pro ptáky, které pravidelně krmí semínky. Dne 16. 
2. se klienti DS společně s několika klienty z dí-
len zúčastnili Valentýnského plesu, který se konal 
v prostorách svitavské Fabriky.
STD Ulita
Klienti ze svíčkařské a potravinové dílny ke sv. Va-
lentýnu vyrobili pralinky s ozdobou srdíček a svíč-

ky ve tvaru srdce. Ve výtvarně-textilní dílně nově 
ušili polštáře ve tvaru smajlíků a zvířátek, které jsou 
k prodeji v Andělském obchodě. Od nového roku 
nabízíme v Andělském obchodě také kávu a čaj.
Občanská poradna
Za jeden rok a dva měsíce poskytování služby 
poskytli pracovníci poradny více než 500 konzul-
tací především v oblasti dluhové problematiky. 
Od 1. března se Občanská poradna v Moravské 
Třebové stěhuje na novou adresu – Bránská 210. 
Doporučujeme předchozí objednání schůzky na 
čísle 736 503 393 či emailu: poradna@mtrebova.
charita.cz. 
Centrum pěstounské péče Cesta
V březnu jsme pro Vás připravili přednášku Lid-
mily Pekařové na téma Výchova dětí od 6 do 15 
let. Přednáška paní Pekařové je určena pro veřej-
nost a bude se konat 20. 3. v Koncertním sále ZUŠ 
Moravská Třebová. Od března se bude Centrum 
pěstounské péče stěhovat na adresu Bránská 210, 
Moravská Třebová.
Sledujte pravidelně naše webové a facebookové 
stránky www.mtrebova.charita.cz, https://www.
facebook.com/charita.moravskatrebova/

              Za OCHMT Ivana Pejřová
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Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21
zve předškoláky a jejich rodiče na zápis do první třídy
ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 13:00 do 17:00

Š K O L A N A B Í Z Í M E
- rodinný typ školy - vstřícné vztahy k žákům a rodičům
- netradiční a zajímavá výuka matematiky - okamžité řešení negativních jevů mezi žáky

/dle ankety mezi žáky je matematika nejoblíbenější - maximální pochopení, ohledy a individuální
předmět na I.stupni/ péči v případě dětí s handicapem

- nadstandartní využívání techniky: - rozvoj talentu žáků prostřednictvím 
interaktivní tabule, počítače při výuce přírodovědných volitelných předmětů, soutěží
již od I. třídy a olympiád

- vynikající výsledky ve sportovních a - kroužky: sportovní, logopedický, keramický…
přírodovědných soutěžích a v technické - badatelská výuka v přírodovědných předmětech,
soutěži AMAVET práce s robotickými a elektrostavebnicemi, 

- nadstandartní vybavení pomůckami do výuky - využívání stavebnic MERKUR

P O Ř Á D Á M E D R U Ž I N A
- společné akce pro žáky a rodiče: - od 6:00 do 16:00

Mikuláš, Podzimníčci, adaptační pobyt - tvůrčí aktivity v rámci družiny
na Srnčí - kroužky ve školní družině

- mnoho projektů: Mezi pražci mladějovské - projekty: Vánoce, Velikonoce, učíme se vařit
úzkokolejky, Ovoce do škol, Školní mléko - možnosti psaní úkolů ve družině
Od MŠ po ZŠ, inkluze, environmentální
projekty Chcete-li se více dozvědět o škole, její práci, úspěších,

- plavání pro žáky 3. a 4. třídy, lyžařský stylu výuky, můžete nás kdykoliv navštívit osobně nebo
výcvikový kurz pro žáky 4. a 5. třídy využít naše webové stránky na : www.3zsmt.cz
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Závazné ukazatele stanovené radě města
(v tis. Kč)

rozpočet 2016
před úpravou

úprava 
rozpočtu

rozpočet 2016
po úpravě

Rozpočtové zdroje:
Rozpočtové příjmy CELKEM 212 100,00 -950,00 211 150,00
Financování:
Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení zůstatku finanč-
ních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)

15 150,00 0,00 15 150,00

Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 350,00 0,00 350,00
Celkové rozpočtové zdroje 227 600,00 -950,00 226 650,00
Rozpočtové potřeby:
Rozpočtové výdaje CELKEM 222 150,00 -950,00 221 200,00
Financování:
Splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky 
jistiny úvěrů a půjček

5 450,00 0,00 5 450,00

Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
Celkové rozpočtové potřeby 227 600,00 -950,00 226 650,00

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

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 6. 2. 2017 
od 15:00 hod v Zasedací místnosti v Olomoucké ulici

Zastupitelstvo města schvaluje:
509/Z/060217: předložený program zasedání zastupitel-

stva města.          
510/Z/060217: předložený plán práce kontrolního výbo-

ru zastupitelstva města na rok 2017.
 Z: Josef Odehnal
511/Z/060217: předložený plán činnosti finančního vý-

boru zastupitelstva města na rok 2017.
 Z: Miloš Izák
512/Z/060217: souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 

12/2016 rozpočtu města, kterou byly změněny závazné 
ukazatele na rok 2016 takto (v tis. Kč): viz tab. dole

 Z: Dana Buriánková
513/Z/060217: měsíční odměny a příplatky neuvolně-

ným členům zastupitelstva města s účinností od 1. 3. 
2017 takto:

- odměna neuvolněnému místostarostovi. . . . . 24.098 Kč
- odměna členu rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.207 Kč
- odměna předsedovi výboru zastup. města . . . . 1.829 Kč
- odměna předsedovi komise rady města . . . . . . 1.444 Kč
- odměna členu výboru zastupitelstva města  . . . 805 Kč
- odměna členu komise rady města . . . . . . . . . . . 805 Kč
- odměna členu zastupitelstva města . . . . . . . . . . 510 Kč
- příplatek podle počtu obyvatel . . . . . . . . . . . . . 399 Kč
Příslušná odměna náleží: 
- novému členu zastupitelstva ode dne, kdy se stal čle-

nem zastupitelstva
- členu zastupitelstva ode dne, kdy byl zvolen do přísluš-

né funkce.
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvol-

něnému členovi zastupitelstva města poskytnuta mě-
síční odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout 
nejvyšší odměnu.

 Z: Stanislav Zemánek
514/Z/060217: vklad majetku města inv. č. 3008 TS – 

vodovod – Strážnického III. etapa v pořizovací ceně 
1.118.068,92 Kč do dobrovolného svazku obcí Skupi-
nový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453, 
se sídlem nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová 
za podmínek § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 Z: Dana Buriánková
515/Z/060217: prodej části pozemku parc. č. 4445 (jedná 

se cca o 6 m2) o celkové výměře 6.103 m2, druh po-
zemku ostatní plocha  v obci Moravská Třebová a ka-
tastrálním území Boršov u Moravské Třebové společ-
nosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmok-
ly, Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 520 Kč/m2 + DPH s tím, 
že nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 
smlouvě.   

 Z: Viera Mazalová
516/Z/060217: prodej podílu ideálních 551/10000 sta-

vební parcely č. 1117 o výměře 477 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním  úze-
mí Moravská Třebová, Předměstí na ul. Sluneční za 
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 13.700  Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.        

 Z: Viera Mazalová

517/Z/060217: prodej pozemku parc. č. 3633/15 o výmě-
ře 239 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice, 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 28.680 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.      

 Z: Viera Mazalová
518/Z/060217: prodej pozemku parc. č. 2936/175 

o výměře 655 m2, druh pozemku orná půda, spo-
lečnosti ATEK s.r.o. Svitavská 1599/66, Moravská 
Třebová, IČO: 26004968, za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 412.126 Kč (včetně DPH), kte-
rou kupující společnost uhradí před podpisem kupní 
smlouvy, dále uhradí poměrnou část nákladů spoje-
ných s vyhotovením geometrického plánu ve výši 
5.829 Kč.

 Z: Viera Mazalová
519/Z/060217: prodej pozemku parc. č. 2936/176 o vý-

měře 498 m2, druh pozemku orná půda, společnosti 
Nástrojárna MM, s.r.o. Svitavská 1517/64, Morav-
ská Třebová, IČO: 25944924, za vzájemně sjedna-
nou kupní cenu ve výši 313.341,60 Kč (včetně DPH), 
kterou kupující společnost uhradí před podpisem kupní 
smlouvy, dále uhradí poměrnou část nákladů spoje-
ných s vyhotovením geometrického plánu ve výši 
4.430 Kč.

 Z: Viera Mazalová
520/Z/060217: prodej pozemku parc. č. 2936/177 o vý-

měře 207 m2, druh pozemku orná půda, společnos-
ti KAYSER IMMOBILIEN s.r.o. Voctářova 2449/5, 
Libeň, Praha 8, IČO: 27624510, za vzájemně sjedna-
nou kupní cenu ve výši 130.244,40 Kč (včetně DPH), 
kterou kupující společnost uhradí před podpisem kupní 
smlouvy, dále uhradí poměrnou část nákladů spoje-
ných s vyhotovením geometrického plánu ve výši 
1.839 Kč. 

 Z: Viera Mazalová
521/Z/060217:  podání žádosti o úplatný převod a ná-

sledné nabytí do majetku města z vlastnictví České 
republiky, Státního pozemkového úřadu, Husinec-
ká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČO: 01312774, a to 
pozemku parc. č. 2936/1 o výměře 16.701 m2, druh 
pozemku orná půda a pozemku parc. č. 2936/54 o vý-
měře 15.413 m2, druh pozemku orná půda, vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová.

 Z: Viera Mazalová
522/Z/060217: výkup pozemku parc. č. 729 o výmě-

ře 598 m2, druh pozemku zahrada, a pozemku parc. 
č. 4749 o výměře 57 m2, druh pozemku ostatní plo-
cha, vše v obci Moravská Třebová a katastrální území 
Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně sjednanou 
kupní cenu ve výši 60.000 Kč, která bude prodávají-
címu uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. 
Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město 
Moravská Třebová. 

 Z: Viera Mazalová
523/Z/060217: změnu Smlouvy o vytvoření dobrovol-

ného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotře-
bovska, spočívající ve změně sídla svazku na:  obec 
Moravská Třebová a doplnění nového orgánu svazku: 
Rady svazku. 

 Z: Pavel Brettschneider

524/Z/060217: změnu Stanov dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, spo-
čívající ve změně sídla svazku na:  obec Moravská 
Třebová, v úpravě Stanov dle Občanského zákoníku 
a ve zřízení nového výkonného orgánu svazku: Rady 
svazku. 

 Z: Pavel Brettschneider
525/Z/060217: změny Stanov dobrovolného svazku 

obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska s tím, 
že po zápisu do rejstříku svazků obcí bude sídlo svaz-
ku na adrese: Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 
Moravská Třebová.

 Z: Pavel Brettschneider
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
526/Z/060217: předloženou informaci o plnění usnesení 

Zastupitelstva města Moravská Třebová.      
527/Z/060217: předloženou zprávu, zpracovanou veli-

telem Městské policie Moravská Třebová, k připo-
mínce občana přednesené na zasedání zastupitelstva 
města dne 28. 11. 2016 ohledně bezpečnosti ve městě. 

528/Z/060217: aktuální informaci o stavu soudních spo-
rů vedených městem Moravská Třebová (stav r. 2016, 
2017).

529/Z/060217: předložený zápis z jednání kontrolního 
výboru zastupitelstva města ze dne 18.01.2017 včetně 
jeho příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 

530/Z/060217: předložený zápis z jednání finančního 
výboru zastupitelstva města ze dne 30. 1. 2017. 

531/Z/060217: předloženou odpověď Ministerstva vnit-
ra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, na pod-
nět k posouzení vnitřního předpisu č. 4/2015, Kont-
rolního řádu výborů Zastupitelstva města Moravská 
Třebová, jejíž závěr zní: Ministerstvo vnitra posoudi-
lo předmětný kontrolní řád v rozsahu jemu svěřených 
kompetencí a uvádí, že při posouzení Kontrolního 
řádu výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová 
nebyl shledán rozpor se zákonem.

532/Z/060217: zápis z jednání ze dne 20.12.2016 
k možnosti nového využití objektu čp. 634, ul. Svi-
tavská, Moravská Třebová.

Zastupitelstvo města ukládá:
533/Z/060217: odboru majetku města a komunálního 

hospodářství doplnit do smluv na prodej pozemků p. 
č. 2936/175, 2936/176, 2936/177 povinnost kupují-
cích vybudovat na předmětných pozemcích parkoviš-
tě, a to do 2 let od uzavření kupních smluv.

 Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města volí:
534/Z/060217: návrhovou komisi ve složení: 
- Mgr. Roman Cápal
- Mgr. Bc. Lenka Bártová
- Ing. Miloš Mička
535/Z/060217: ověřovatele zápisu: 
- Ing. Tomáš Kolkop
- Ing. Milan König       
Zastupitelstvo města žádá:
536/Z/060217: na základě poskytnutých informací 

o stavu zaměstnanosti v jednotlivých částech Pardu-
bického kraje se stavem ke konci roku 2016 Radu 
Pardubického kraje, aby vyvinula ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou, CzechInvestem, případně 
přímo s některými podnikatelskými subjekty ma-
ximální úsilí o ekonomické vyrovnání oblasti Mo-
ravskotřebovska s ostatními oblastmi kraje. Dále žádá 
Zastupitelstvo Pardubického kraje, aby tento bod za-
řadilo přímo do programového prohlášení Rady Par-
dubického kraje. V tom směru plně podporuje úsilí 
krajské zastupitelky a místopředsedkyně Výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost PaedDr. Hany 
Horské.

V Moravské Třebové 6. 2. 2017
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

4. 3. Účast na DP Hledání Stromoucha 
v Ústí nad Orlicí, trasy: 8, 15, 25, 35 a 50 
km. Sraz na vlakovém nádraží v 6:20 hod., 
odjezd vlaku 6:31 hod. Návrat vlakem 
v 15:03 hod. nebo 17:03 hod. (odjezdy vla-
ků v 13:43 a 15:43 z Ústí nad Orlicí). Zajiš-
ťuje: J. Šindelář
8. 3. Schůze odboru turistiky v klubovně 
odboru KČT od 18 hodin. Upřesnění pro-
gramu na měsíc duben, přípravy na Vandr 
skrz M. Hanó.
18. 3. Účast na DP Jarní přírodou v Jaro-
měřicích – trasy: 7, 16, 23, 38 km. Sraz na 
autobusovém nádraží v 8:30 hod., odjezd 
linkového autobusu 8:36 hod. Odjezd au-
tobusu z Jaroměřic v 14:56 hod. (případ-
ná doprava osobními auty bude dohodnuta 
na březnové schůzce odboru). Zajišťuje: P. 
Harašta
25. 3. Autobusový zájezd na Zahájení 
turistické sezóny v Pardubicích. Odjezd 
v 6:30 hod. z autobusového nádraží, návrat 
kolem 17:30 hod. Cena jízdného 100 Kč 
pro členy odboru KČT, pro ostatní 150 Kč. 
Doprovodný program dle nabídky pořádají-
cího odboru KČT.
26. 3. Zahájení cyklosezóny Za bledulemi 
na Drozdovskou pilu, sraz v 13 hod. u au-
tobusového nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
30. 3. Vernisáž výstavy k 50. ročníku Van-
dru skrz Maló Hanó. Zahájení vernisáže 
v 17 hod. v muzeu Moravská Třebová.

Biatlonová příprava cyklistů

Stolní tenisté se vracejí do divize

Zcela symptomatická záležitost - biatlonisté se pro-
sazují ve světě, místní cyklisté zvolili tento sport 
coby aktuální přípravu na novou sezónu. V průbě-
hu tří týdnů proběhla hned tři taková měření sil.
Sušický biatlon (2. ročník)
Pořádal jej Petr Štěpař poslední dva pátky v led-
nu. První závod proběhl za umělého osvětlení na 
hřišti na 300 m dlouhém oválu. Sprint obsahoval 
tři kola na oválu, mezi něž byla vložena střelba ze 
vzduchovky vleže a ve stoje na tři sklopné terče. 
Z vyřazovacích rozjížděk se vyselektovala šestice 
finalistů, která se poprala o celkové pořadí na stup-
ních vítězů. V 15stupňovém mrazu proběhlo finále 
dvoukolově ve formátu podle sprint + stíhací zá-
vod. Ve sprintu si nejlépe vedl Tomáš Daul, na dal-
ších místech byli Leopold König st., Michal Rotter. 
Po následné stíhačce se bezchybnou střelbou a vý-
borným během dostal na první místo Michal Rotter, 
Leopold König st. zůstal druhý, když předstihnul 
Tomáše Daula. V kategorii žen si nejlépe vedly 
Pavlína Baslerová, Eva Štěpařová a třetí Ludmila 
Školařová. 
Druhé kolo sušického biatlonu se konalo o týden 
později za denního osvětlení. Na startu byli opět 
muži, ženy i děti. Svou suverenitu znovu potvrdil 
vítěz Tomáš Daul, který odsunul soupeře Josefa 
Doležela a Petra Štěpaře na další pozice. V ženách 
do 40 let se nejvíce dařilo Monice Doleželové, An-
dree a Ivaně Štěpařovým. Mezi ženami nad 40 let 
dominovaly Pavlína Baslerová, Ludmila Školařová 
a Dana Antlová. Po dětském biatlonu proběhla na 
svahu nad hřištěm soutěž v jízdě na bobech, pyt-
lích a lopatách, která se dětem velmi zamlouvala. 

Zvláštní poděkování patří starostovi SDH Sušice 
Oldřichovi Konečnému za poskytnutí technického 
zázemí a pomoc při úpravě běžeckého oválu.
Zimní cyklistický biatlon 
Cyklistický klub Čerti Kunčina připravil již 5. roč-
ník zavedeného open Zimního cyklistického zim-
ního biatlonu (horské kolo + střelba). Čerti z Kun-
činy jsou obecně známí tím, že preferují extrémní 
náročnost trati. Proto i letos připravili autoři trati 
Štěpař a Antl významné změny, hlavně v podobě 
náročného sjezdu. „Ani to neodradilo závodníky, 
kterých rok od roku přibývá,“ řekl jeden z pořada-
telů závodu Roman Richter. Bylo to velké divadlo, 
které v ideální teplotě kolem 0° C plně uspokojilo 
diváky i závodníky. Po rozjížďkách (vždy 6 závod-
níků) v pavouku soutěže se nejlepší postupně eli-
minovali do čtvrtfinále a semifinále. Finále určilo 
celkové vítěze. Nicméně tři desítky sportovců (zná-
mých jmen zdejší cyklistiky), stejně jako ostatní 
nadšenci, byli uspokojeni. Diváky i sportovce opět 
nezklamaly rybí speciality z kuchyně Karla Antla 
a Ivany Štěpařové. Diváky uvedl do varu vložený 
závod ženských štafet.
Celkové pořadí:
Muži (do 40 let): 1. Smékal Filip (M. Třebová) - 
celkový vítěz; 2. Kvapil Jiří (CK Slovan); 3. König 
Gabriel (M. Třebová)
Muži (nad 40 let): 1. Rotter Michal (CK Slovan); 
2. Antl Karel (CK Čerti Kunčina); 3. Doležel Josef 
(CK Slovan)
Ženy: 1. Obstová Kateřina (Lanškroun), 2. Schnei-
derová Bedřiška (CK Čerti Kunčina), 3. Doleželo-
vá Monika (CK Slovan)                      (mt)

Pokračoval koncem ledna dalšími koly. V krajské 
soutěži B se představují i dva moravskotřebovské 
celky.
13. kolo - Řetová - Slovan B 10:8; Slovan A - Sud-
slava A 10:2
14. kolo - Vidlatá Seč - Slovan B 10:0, Slovan A - 
Orel V. Mýto 10:4
15. kolo - Slovan B - Žamberk A 1:10, TTC Ústí 
n/O. C - Slovan A 7:10 (Kalandra, P. Zítka, Mrva 
Milan, Maděra J.)
16. kolo - Slovan B - Orel Orlice A 2:10, TJ Lito-
myšl B - Slovan A 6:10
17. kolo Sudslava - Slovan B 10:0, Slovan A - Žam-

berk A 10:6, Slovan A - Orel Orlice A 10:3
Průběžná tabulka:
1. TJ Slovan M.Třebová A  18 - 17 - 0 - 1 - 0 
- 178:77 - 51 bodů
2. TJ Sokol Žamberk A -18 - 16 - 0 - 2 - 0 - 171:100 
-48 bodů 
12. TJ Slovan M. Třebová B 18 - 1 - 1.- 16 - 0 
- 66:177 - 4 body
V polovině března se sezóna 2016/2017 uzavře. Si-
tuace se zdá být jasná. Áčko stále usiluje o návrat 
do divize, po domácím vítězství nad Žamberkem je 
to vlastně realita. Rezerva to má naopak nejspíš se-
čteno: rychle postoupili, sestup je nemine…     (mt)

Boj o hokejový trůn vrcholí, HC Slovan je v semifinále
Základní část KLM skončila dle předpokladu - 
čtyři týmy suverénně dominovaly. HC Slovan 
po vítězství nad Hlinskem (5:2) a Světlou (5.2), 
i při prohře v Č. Třebové (2:4) a Chrudimi (4:6) 
připadlo 2. místo: 30 - 19 - 14 - 3 - 7 - 164:104 
- 62 bodů. V pavouku vyřazovací fáze je tudíž 
čekala atraktivní série s okresním rivalem HC 
Litomyšl. Tato derby patří v sezóně vždy svou 
atmosférou k famózním zážitkům, nejinak tomu 
bylo i letos.
Čtvrtfinále (ČF)
HC Slovan - HC Litomyšl 1:0 (1:0,0:0,0:0) 
Branky: Aulehla. Místo dvacítky jen povinné 
nejtěsnější vítězství.
HC Litomyšl - HC Slovan 5:4 (1:0,1:1,2:3,0:0, 
sn 1:0) Branky: Ministr, Kutmon, Rosendorf, 
Řehulka. V dramatickém utkání rozhodly vážné 
chyby rozhodčích.
HC Slovan - HC Litomyšl 7:1 (3:0,2:0,2:1) 
Branky: Černý 3, Duba, Ministr, Aulehla, Ro-

sendorf. Jednoznačná hra třebovské kočky s li-
tomyšlskou myší.
HC Litomyšl - HC Slovan 4:6 (1:2,2:2,1:2) 
Branky: Aulehla 2, Duba, Řehulka, Kobza, 
Ministr. Hosté hráli, co potřebovali k vítězství. 
Umějí víc…
Stav série: 3:1 pro HC Slovan, tzn. postup do 
semifinále
Semifinále (na 3 vítězství ne, st, ne, út, čt)
st 1. 3. 18:30 HC Světlá – HC Slovan
ne 5. 3. 17:00 HC Slovan – HC Světlá
út 8. 3. 18:30 HC Světlá –  HC Slovan
čt 9. 3. 17:00 HC Slovan – HC Světlá
O 3. místo: ne 12. 3., 19. 3.
Finále: ne 12. 3., st 15. 3, ne 19. 3., st 22. 3, 
ne 26. 3.
OHL
V oblastní hokejové lize se potvrdily předpokla-
dy, že „béčko“ HC se probojuje mezi elitní čtyř-
ku soutěže do závěrečným bojů. Z 3. místa po 

Omluva
V minulém čísle MTZ bylo chybně uvede-
no, že Svitavy patří do Čech. Samozřejmě 
šlo o nezaviněné i neomluvitelné faux paux, 
za které se omlouváme. Úroveň sportu 
v okresním městě tím nebyla nijak dotčena. 
Moravská Třebová zůstává centrem sportu 
na východě svitavského okresu.            (mt)

dlouhodobé soutěži (18 - 9 - 4 - 5 - 99:53 - 35 
bodů) se střetne se soupeři Litomyšle, Chocně 
a Voděrady. Všechny týmy dokázalo již porazit, 
takže situace je nadějná a minimálně bronzová 
medaile reálná. HC Slovan B – HC Choceň B 3:4
Dorost
Kádr týmu, doplňovaný o nadějné žáky, hledá 
svou optimální formu a tvář. Zatím se nedaří dle 
předpokladů, nicméně pozitivní je, že tato věko-
vá kategorie, po dřívějších úspěších, nezmizela 
z třebovského hokeje. Dosavadní průběžné po-
řadí je stávajícím maximem. Pozice: 11. místo 
23 - 6 - 0 - 0 - 17 51:138 18 bodů je stávajícím 
maximem.
Daleko výrazněji se prosazují dosud žákovské 
celky v KLŽ. Mladším (2005-2006) patří prů-
běžné 4. místo: 25 - 14 - 0 - 12 - 213:146 - 28 
bodů. Jejich starší kolegové (2003-2004) jsou 
dokonce po nedostižných Pardubicích druhým 
nejlepším týmem v soutěži: 26 - 16 - 3 - 7 - 
160:103 -36 bodů. Ostré boje končí v polovině 
března.                                                          (mt)
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Březnová sportovní 
pozvánka

Hokej
Semifinále (na 3 vítězství ne, st, ne, út, čt)
st 1. 3. 18:30 HC Světlá – HC Slovan
ne 5. 3. 17:00 HC Slovan – HC Světlá
út 8. 3. 18:30 HC Světlá –  HC Slovan
čt 9. 3. 17:00 HC Slovan – HC Světlá
O 3. místo: ne 12. 3., 19. 3.
Finále: ne 12. 3., st 15. 3, ne 19. 3., st 22. 
3, ne 26. 3.
Fotbal
so 11. 3. 14:00 SKP A-muži - Žamberk
ne 19. 3. 14:30 A-dorost - Dolní Újezd
ne 26. 3.   9:30 a 11:15 Žáci st., ml. - Česká 
Třebová
ne 26. 3. 14:30 SKP A-muži - Chrudim B
so 1. 4.   14:00 SKP A-muži - Libišany
Volejbal
11. 3. 10:00 a 13:00 Slovan A - USK Pce (33, 
34) o týden později končí sezóna v Letovicích
Stolní tenis
4. 3.     13:30 Slovan B - Č. Třebová B
18. 3.     9:00 Slovan B - TTC Ústí n/O C
13:30  Slovan B - Jiskra Litomyšl B

Úspěšní moravskotřebovští sportovci

Výhled na letošní sezónu Lukáše Komprdy 

Fotbalisté otevírají jarní sezónu

Final Four futsalistů se nekoná

Čtvrťáci ze III. ZŠ na lyžařském kurzu ve Zdobnici

Aktuálními snímky se ještě vracíme k nedávné-
mu ocenění nejlepších sportovců regionu za rok 
2016 v Poličce. Pocta se dostala 13 moravsko-
třebovským jednotlivcům, případně kolektivům. 

Po zimní přípravě, která se skládala obdobně jako 
každý rok z běhání, cvičení nebo hraní tenisu se tře-
bovský motokrosový závodník Lukáš Komprda chys-
tá na letošní sezónu. V plánu má odjet jak motokro-
sové, tak downhillové závody a před sezónou by se 
chtěl jet připravit na chvíli i do Itálie se svým kama-
rádem a nyní i teamovým kolegou Lubošem Crhou, 
se kterým budou závodit za svůj team. Pro letošní 
sezónu bude Lukáš závodit hlavně v České republi-
ce a zpátky do Rakouského mezinárodního mistrov-
ství by se vrátil pouze při dostatečné finanční podpo-

V polovině ledna vyběhli fotbalisté všech věko-
vých kategorií k zimní přípravě. Čekaly je tělocvič-
ny, ale také první přípravné zápasy. Elévové a žáci 
uspořádali tři halové turnaje v M. Trnávce - získali 
2x první místo, jedno druhé. Mladší žáci vyhráli 
slušně obsazený turnaj v Moravanech. Dorostenci 
taktéž pilují optimální sestavu. Několik hráčů A-tý-
mu se pak zapojilo do fotbalové „smečky“ šakalů 
v celostátní futsalové lize. Týmu pomohli výrazně 
k 7. místu, které je nesporným úspěchem.
Z výsledků:
HFK Olomouc B - SKP Slovan 2:0
Litovel - SKP Slovan 3:5

O října fandíme třebovským futsalistům Šakalí 
hněv, kteří bojují v celostátní lize. V základní části 
získali 12 bodů, za něž jim připadlo v dlouhodobé 
soutěži 7. místo. V době uzávěrky MTZ nastala nej-
důležitější část jejich sezóny 2016/2017. Ve čtvrtfi-
nále je čekala série na dvě vítězná utkání proti SMR 
Plus Zlín, který obhajuje loňské prvenství. První 
utkání ve Zlíně neskončilo slavně (porážka 11:6). 
Odveta na „domácí“ palubovce v Mohelnici již 
byla zdařilejší, na postup do Final four to nestačilo.
Výsledky:
SMR Plus Zlín - Šakalí hněv Moravská Třebová 

Týden od 16. do 21. ledna prožili čtvrťáci a několik 
šesťáků daleko od domova v Orlických horách na 
chatě Slunečná ve Zdobnici. Na co vzpomínají? Pa-
rádní počasí se spoustou sněhu, hezká chata jenom 

Největší ovace získali cyklistka Markéta Hájko-
vá a Leopold König. Úspěch si připsali svým 
vystoupením v programu také mladí gymnasté 
AG-FIT.       (mt)

ře od sponzorů. Navíc letos přechází do třídy MX1, 
takže se bude trochu sbližovat s motorkou o obsahu 
450ccm. A jak Lukáš sám říká, své cíle pro vrcho-
lový motokros už si splnil, když se stal v roce 2010 
mistrem ČR ve 125ccm, vícemistrem ČR v supercro-
sse, na mistrovství světa ve Francii obsadil 18. místo 
a má za sebou závody po celé Evropě, takže nyní má 
za svůj cíl, aby dojel na každém tréninku a závodě 
hlavně ve zdraví. Pokud Lukáše budete chtít sledovat 
a vidět novinky, fotky a videa z jeho závodní kariéry, 
tak sledujte stránku Luke#13 na facebooku.          (zr)

SK Paseka - SKP Slovan 3:7
Lanškroun – SKP Slovan 0:2
Do finiše se rovněž blíží přestupové období. 
„Dosud není rozhodnuto, jak široce se změní 
úspěšný kádr. Neodejde nikdo, v hledáčku máme 
dvě posily. Ale zatím není nic jistého,“ pozna-
menal tajemník oddílu. Cílem je obhájit slušné 
podzimní pozice: A-muži (KP) - 4. místo, dorost 
(KP) - 10. místo MŽ (KP) - 2. místo, SŽ (KP) - 
3. místo, Žáci B (OP) - 4. místo, B-muži (OP) 
- 9. místo, C-muži (III. třída) - 9. místo. Do bojů 
o mistrovské body vstoupí v polovině března. 
Přijďte fandit i vy.                         (mt)

11:6 (7:2). Branky: Širůček 3, Murin 3
Moravská Třebová: Hutira, Vykydal D., Sedláček, 
Müller, Němec, Vančura, Murin, Okrouhlý, Brych-
ta, Širuček 
Šakalí hněv Moravská Třebová - SMR Plus Zlín 
2:7 (0:3). Branky: Širůček, Matocha
Stav série: 2:0
„Bitvu o Moravu jsme sice prohráli, ale naše celko-
vé sedmé místo ŠHMT po základní části znamená 
oproti loňsku posun o jedno místo dopředu. Na Fi-
nal four si musíme rok počkat,“ prozradil nám věč-
ný optimista a manažér P. Matoušek.                 (mt)

pro nás, dobré jídlo, pohodoví vedoucí, plno zážit-
ků s kamarády ze třídy a hlavně skvělé lyžování. 
Byl to super týden a už dnes se těší, jak si to za rok 
zopakují.                      Eva Šařecová a její čtvrťáci

Volejbalistky
Volejbalistky Slovanu M. Třebová se v soutěži po-
sunuly o pár kol dále. Přes veškerou snahu se jim 
v boji se silnějšími soupeři nedaří, jak odpovídá je-
jich úsilí. Jediné vítězství je dosud nechává přikova-
né na dně tabulky.
20. kolo Slovan A - TJ Lanškroun 0:3
21. kolo Slovan A - TJ Svitavy B 0:3 (-20,-23,-22)
22. kolo Slovan A - TJ Svitavy B 3:1 (18,-25,24,19)
23. kolo Dolní Újezd A - Slovan A 3:0 (12,15,13)
24. kolo Dolní Újezd A - Slovan A 3:0 (12,15,13)
„Máme několik zraněných klíčových hráček, takže je 
to složité. Rozhodně to nevzdáváme, jsme si vědomy, 
jak obtížný byl postup do KP I.,“ sdělila D. Mašková.
Průběžná tabulka
1. Dolní Újezd 64, 2. Choceň A 57, 3. Lanškroun 
A 39,4. Chvaletice 39, 5. Letohrad 32, 6. Letovice 
A 28, 7. USK Pce A 27, 8. TJ Svitavy B 16, 9. Slo-
van A 22 - 1 - 2 - 3 - 16  20:62 10 bodů             (mt)

Úspěchy mladých atletů
Že v současné době Moravskou Třebovou repre-
zentují nadějní mladí atleti, ukázal i Krajský pře-
bor Pardubického kraje v hale konající se 5. února 
v Jablonci nad Nisou. V kategorii starších žákyň 
Hana Hájková obsadila 1. místo ve vrhu koulí 
(10,06 m), ve skoku dalekém 3. místo (468 cm), 
přičemž Hanka překvapila i v běhu na 60 m, kde 
obsadila 6. místo (8,52 s). Navíc Zuzana Bačáková 
obsadila 2. místo ve vrhu koulí (8,70 m). Osobní-
mi rekordy se prezentovala Natálie Steffanová, kte-
rá obsadila 4. místo ve skoku dalekém (465 cm), 
5. místo v běhu na 150 m (21,51 s) a 7. místo v běhu 
na 60 m (8,53 s). V kategorii mladšího žactva obsa-
dila v běhu na 800 m pěkné 5. místo naše nejmladší 
účastnice Lucie Dolečková (2:56,12 min). Dosaže-
né výsledky ukazují, že mladí atleti jdou správnou 
cestou. Za příkladnou reprezentaci oddílu jim patří 
naše gratulace.     Radek Pavliš, trenér AK mládeže


