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Vychází v Moravské Třebové 1. dubna 2017

číslo 4

Schválen rozpočet města na rok 2017 – 
hospodaříme s více penězi, než vloni

vstupu na záchodky na elektronický systém, 
což si vyžádá investice do vedení a samotného 
vybavení objektu.

Investice vlastní a dotační 
Nejprobíranější a nejočekávanější je většinou 
rozpočet na investiční akce, v jejichž rámci do-
chází k masívním obnovám stávající infrastruk-
tury, či k budování nové, modernější veřejné 

Základní dokument hospodaření na rok 2017 
schválili 13. března 2017 moravskotřebovští 
zastupitelé. Je opět vyrovnaný, na straně zdrojů 
i potřeb 247 milionů. 

Příjmy z daní a poplatků
Stejně jako v minulých letech hospodaří město 
s penězi, které dostává do pokladny z nejrůzněj-
ších zdrojů. Kromě peněz ze státního rozpočtu, 
plynoucích k nám ze systému přerozdělování 
do státní kasy odvedených daní, máme k dis-
pozici finance z vlastní hospodářské činnosti, 
příjmy z úroků, či správních poplatků. Pro roz-
počtování aktuálního roku se používají údaje 
roku uplynulého - nejvýznamnějšími položka-
mi správních poplatků byly v roce 2016 správní 
poplatky vybrané odborem dopravy a odborem 
výstavby a územního plánování. Návrh rozpoč-
tu příjmů z poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů byl sesta-
ven taktéž za pomoci údajů z minulého období. 
Pro rok 2017 se sazba poplatku nezměnila a činí 
500 Kč (stejně jako v roce 2016). V roce 2017 
budou součástí rozpočtu města také souhrnné 
odvody nové daně z hazardních her, nejvýznam-
nější skupinou správních poplatků jsou i nadále 
poplatky odboru dopravy. Vybrané správní po-
platky vyplývající z dopravních agend tvořily 
v roce 2016 cca 49 % celkového objemu vy-
braných správních poplatků. Roste také podíl 
správních poplatků odboru výstavby a územní-
ho plánování.

Výdaje na údržbu i kulturu
Velkou položkou, která je v rámci dekády ojedi-
nělou složkou městského rozpočtu, jsou výdaje 
na plánované oslavy Moravská Třebová 760. 
K výročí je připraveno mnoho projektů, jejich 
část už máme za sebou, každý měsíc pak má 
v kalendáři dalších několik. Kulturní proud vy-
vrcholí koncem srpna hlavními oslavami, avšak 
povýšení rozpočtů si kvůli zpestření programu 
vyžádaly i tradiční akce, jako jsou například 
Dny slovenské kultury, nově je do kalendáře 
zařazen pilotní ročník na květen chystaného 
festivalu textilu Moravskotřebovské hedvábe-
ní. Rozpočet oslav, zahrnující také tvorbu pro-
pagačních materiálů, činí devět set tisíc korun.
V kapitole běžných výdajů, kam patří výdaje 
na opravy, údržbu, či přesně specifikovanou 
výstavbu objektů, sítí, komunikací a podobně, 
opět nechybějí částky na správu sportovišť, 
hřišť a rekreačních ploch, hřbitova, či peníze 
na veřejná WC. Právě zde došlo k navýšení 
oproti minulým letům, a to kvůli přebudování 

minálu v Moravské Třebové v prostorách dnešní 
železniční stanice. V rámci projektu budou mo-
dernizovány zpevněné plochy, komunikace, ko-
munikace pro pěší. Bude vybudováno parkoviš-
tě, jehož součástí bude několik parkovacích stání. 
Pro bezpečnou, bezobslužnou úschovu jízdních 
kol bude pořízena parkovací věž. V rámci propo-
jení železniční a autobusové regionální dopravy 
bude vybudována točna a zastávky pro autobu-
sy v blízkosti železniční stanice. Datum zaháje-
ní je plánováno na první pololetí letošního roku 
v závislosti na oznámení o přiznání dotace a vý-
běrovém řízení na dodavatele stavby, jejíž před-
pokládaný rozpočet se pohybuje okolo pěti a půl 
milionu korun.
Další položkou v investičních nákladech je vy-
budování zázemí na Knížecí louce v celkové 
výši cca pět milionů korun. Budova se sociálním 
zařízením a občerstvením, včetně dlážděné tera-
sy, je vyprojektována a její vizualizaci můžete 
najít na stránkách města v sekci Rozvoj. Sou-
částí zázemí budou také boxy na ukládání věcí, 
stojany na kola a dětské hřiště. Na financování 
tohoto projektu už máme v pokladně milionový 
příspěvek z Pardubického kraje.
Podrobnou tabulku i komentář k rozpočtu najde-
te jako vždy na stránkách města, taktéž v sekci 
Rozvoj.                                Dagmar Zouharová

Moravská Třebová získala za 1. místo v krajském kole soutěže o nejlepší webové stránky města cenu 
Zlatý erb, kterou 24. 3.2017 v Pardubicích převzali zástupci města. Náš web postoupil do celostát-
ního kola soutěže            Zdroj: www.moravskatrebova.cz

Studie zázemí pro rekreační areál na Knížecí 
louce               Zdroj: www.moravskatrebova.cz

22. ročník 

 

vybavenosti. Sem bude v letošním roce jedno-
značně spadat zahájení akce Dopravní terminál, 
na kterou jsme požádali o dotace z Integrované-
ho regionálního operačního programu,  výzvy 24 
Výstavba a modernizace dopravních terminálů. 
Obsahem projektu je výstavba dopravního ter-
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Schválit předložený Plán odpadového hospo-
dářství (POH) města Moravská Třebová na ob-
dobí let 2017–2021 doporučila rada města mo-
ravskotřebovským zastupitelům.
Plán odpadového hospodářství se zpracovává 
dle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při 
každé zásadní změně podmínek, na jejichž zá-
kladě byl zpracován, a to nejpozději do 6 mě-
síců od změny podmínek. POH se zpracovává 
za účelem vytváření podmínek pro předcházení 
vzniku odpadů a nakládání s nimi podle zákona 
o odpadech.

Poslední jízdu si před březnovou změnou jízd-
ních řádů odbyl spoj na trase Žamberk-Brno, 
který poslední dva roky jezdil regionem díky 
obecním financím. Pomoc s řešením obtížně 
dostupné autobusové dopravy do univerzitních 
center okolo Moravské Třebové chce starosta 
města Miloš Izák po hejtmanovi Pardubického 
kraje. Martinu Netolickému v dopise napsaném 
6. 3. 2017 osvětluje události posledních měsíců, 
kdy došlo bez náhrady k rušení některých linek, 
jimiž se mohli naši studenti i ostatní obyvatelé 
dopravit do Brna, či Olomouce: „Nejhorší spo-
jení je právě do Olomouce, spádově nejbližšího 
města (54 km), důležitého pro potřeby studen-
tů, v oblasti zdravotnictví, nakupování, kultury 
i sportu,“ říká se v dopise. „Město Moravská 
Třebová spolu s dalšími obcemi v letech 2015 
a 2016 hradilo na základě požadavků našich 
občanů zajistit možnost přímé linky do Brna 
a zpět například náklady na obnovení provo-
zu linky Žamberk-Brno, vždy částkou 472.320 

Cíle programu
Motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů 
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vo-
dou a snížit tak množství odebírané pitné vody 
z povrchových a podzemních zdrojů.
Podporované oblasti
1. Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
• finanční prostředky lze využít na instalaci aku-

mulační nádrže pro zachytávání a hospodaření 
se srážkovou vodou, kterou lze využít pro zá-
livku zahrady;

• pouze v lokalitách zasažených akutním nedo-
statkem vody;

• nelze pro novostavby.
Dotace: až 20.000 Kč fixní část + 3.500 Kč/m3 ná-
drže, maximálně však 50 % z celkových způsobi-
lých výdajů.
2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC 
a zálivku zahrady
• finanční prostředky lze využít na instalaci aku-

mulační nádrže pro zachytávání a hospodaření 
se srážkovou vodou, kterou je nutné využít na 
splachování WC v domě, případné přebytky lze 
využít pro zálivku zahrady;

• celá ČR, stávající domy i novostavby.
Dotace: až 30.000 Kč fixní část + 3.500 Kč/m3 ná-
drže, maximálně však 50 % z celkových způsobi-
lých výdajů.

Z města

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 28. 2. 
2017 evidováno na trvalém pobytu cel-
kem 10 266 občanů ČR. Během měsí-
ce února 2017 se do Moravské Třebové 
přihlásilo 12 občanů, odhlásilo 10 oby-
vatel, zemřelo 13 občanů a narodilo se 
11 dětí. Dle Odboru azylové a migrační 
politiky MVČR je v Moravské Třebové 
hlášeno 118 cizinců s povolením k po-
bytu na území České republiky. Cel-
kem je tedy v Moravské Třebové k 28. 
2. 2017 evidováno 10 384 občanů.  (zr)

Zastupitelé se seznámili s plánem odpadového hospodářství

Autobusy se začínají městu vyhýbat, 
řešíme nápravu s krajem

Dotační program pro občany zaměřený na podporu efektivního 
a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech

Město Moravská Třebová mělo POH vyhotoven 
na období 2005–2010, ten už není v platnos-
ti. Současný POH města Moravská Třebová je 
zpracován na roky 2017–2021. Prezentace POH 
města Moravská Třebová v rozsahu 30 minut 
byla součástí programu zasedání zastupitelstva 
plánovaného na 13. března, kde byl současně 
POH města Moravská Třebová předložen zastu-
pitelstvu města ke schválení.
Prezentace odpadového hospodářství pochválila
Dokument, a zejména souvislosti jeho vzni-
ku a data z analýzy, která je v něm obsažena, 
prezentoval zástupce zpracovatelské firmy. 

Kč ročně. Pro rok 2017 zastupitelé již s touto 
finanční dotací nesouhlasili, a proto byla tato 
linka dnem 4. 3. 2017 ukončena. Zastupitelé 
zastávají názor, že není možné dlouhodobě sa-
novat náklady na provozování veřejné dálkové 
dopravy, což by podle nich mělo být zcela povin-
ností státu, resp. dotčených krajů,“ uvádí sta-
rosta Moravské Třebové. V neposlední řadě pak 
upozorňuje na aktuálně platný jízdní řád, jímž je 
s novým jízdním řádem zrušen ranní a odpole-
dní spoj, na který byli obyvatelé regionu zvyklí 
více než 30 let: Velké Opatovice-Praha. K ne-
dobré situaci se s aktualizací grafikonů autobu-
sových linek přidalo zrušení dálkového spoje 
Liberec-Luhačovice, jímž se v neděli dostávali 
zejména vysokoškolští studenti do Olomouce. 
Ti nyní dle svých vlastních slov užívají kombi-
naci autobusu do Mohelnice a vlaku z Mohel-
nice do Olomouce, tedy způsobu, jak je zajiště-
na doprava mezi námi a Olomoucí už delší čas 
i v pracovních dnech.                                   (daz)

3. Využití přečištěné odpadní vody pro splacho-
vání WC
• finanční prostředky lze využít na instalaci dů-

myslného systému, který využívá přečištěnou 
odpadní vodu (např. přečištěnou šedou vodu 
ze sprch a umyvadel) k následnému využití pro 
splachování toalet a případně i zálivku; systém 
může být vhodně doplněn o zachytávání a vyu-
žití srážkové vody;

• celá ČR, stávající domy i novostavby.
Dotace: až 60.000 Kč fixní část (v kombinaci 
s využitím srážkové vody) nebo 45.000 Kč fixní 
část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 
3.500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z cel-
kových způsobilých výdajů.
4. Odpojení srážkové vody od kanalizace
• tato oblast podpory je určena pouze pro stávají-

cí domy v rámci celé ČR, které mají v současné 
době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;

• retenční nádrže mohou mít různou podobu 
(např. zahradní rybníček/jezírko).

Dotace: až 15.000 Kč fixní část + 3.500 Kč/m3 ná-
drže, maximálně však 50 % z celkových způsobi-
lých výdajů.
Kdo může žádat o dotaci
Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky ro-
dinných a bytových domů. Nelze využít na domy 
určené k rekreaci.

Příjem žádostí
Vyhlášení pilotní výzvy se předpokládá v dub-
nu 2017. Elektronický příjem žádostí by měl 
odstartovat v květnu 2017. Žádosti budou při-
jímány průběžně až do vyčerpání celkové alo-
kace, která je určena k rozdělení mezi žadatele 
a je předběžně stanovena ve výši 100 mil. Kč. 
Bližší informace jsou poskytovány na e-mai-
lové adrese dotazy@sfzp.cz.

Veronika Cápalová, vodoprávní úřad

Z jeho vystoupení vyplynulo několik zajíma-
vých údajů:
MT a odpadové hospodaření
• 107 obyvatel na 1 sběrné místo – hodnocení 

jako vynikající ukazatel
• více než 67 % odpadů však končí nevytřídě-

no na skládce (v roce 2015 – 106 kg/občana 
na skládku, trend snižovat objem a hrozba 
razantního zvýšení poplatku za uložení jedné 
tuny)

• vhodné začít v katastru budovat re-use centra 
= například na sběrném dvoře: věci, které 
může ještě někdo využít

• podpora domácího kompostování (je na dobré 
cestě – Region MTJ požádal o dotační titul 
v rámci obcí Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 
i pro město MT)

• budoucnost – odpadové nádoby na SO přímo 
u domů, popřípadě smíšené odpadkové koše – 
na základní tři složky odpadu 

• plocha na stavební odpady a s ní související 
možnost použití recyklátu SOD na stavby, 
terénní úpravy atp.= potřeba s tím počítat i při 
tvorbě stavební dokumentace kladné 

• hodnocení systému MESOH, který je nyní 
ve městě odstartován, bylo kladné, k tomu 
je však potřeba ještě zvýšit PR odpadového 
hospodářství mezi obyvateli města

Odpadové hospodářství a zejména chování 
občanů v oblasti nakládání z odpady z domác-
ností, kam patří samozřejmě třídění, ale také 
ne-produkování odpadu nad únosnou mez 
a nezbytnost, je problematika, která začíná 
hrát v životě lidí velkou roli. Pro udržitelný 
život nejen na planetě, ale především v našem 
nejbližším okolí, je nezbytné se v tomto smě-
ru začít informovat a konat dle odborných do-
poručení.                                                 (daz)
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Chceme se se čtenáři MTZ podělit o dění ve 
společnosti 125 posluchačů MTU3V. Vedle 
činnosti, pro kterou byla U3V v MT založe-
na, tj. přednášková činnost, se slibně rozjely 
i akce, které se uskutečňují v „latince“. V le-
tošním školním roce jsme pořádali autorské 
čtení z blogů našich posluchaček Jitky Štanc-
lové a Marie Horálkové, obě jsou na blozích 
hodně aktivní, dále vánoční výstavku prací 
posluchačů univerzity, letos se k nám přidali 

Aktuality

MUDr. Zemánková neordinuje 
10.–13. 4. z důvodu čerpání dovolené. 

Akutní případy ošetří: 
MUDr. Hloušková v době: po: 9–11, 

út: 8–10, st: 13–15, čt: 8–10 

Zprávy z Moravskotřebovské univerzity třetího věku
i z domova pro seniory. V rámci oslav 760 let 
založení Moravské Třebové nás pan Matoušek 
podrobně seznámil se stavem kronik, starých 
i novodobých, a také jsme měli možnost jed-
nu z kronik si prohlédnout in natura. Tato akce 
byla pořádána za podpory III. ZŠ na Kostelním 
náměstí – děkujeme za zapůjčení a instalaci 
potřebné techniky. Zatím poslední akcí bylo 
posezení s verši, pan Kvapil nám přečetl své 
verše, popovídal o svých inspirativních zážit-
cích a přinesl i své básnické sbírky. Toto po-
sezení bylo jako pohlazení po duši v této hek-
tické době. V nejbližší budoucnosti nás čeká 
velikonoční výstavka, posezení s morčaty, ky-
tarové odpoledne, to se loni vydařilo, pěkně 
jsme si zazpívali. Ještě bychom rádi k 760. vý-
roční založení MT uspořádali výstavku grafic-
kých listů vytvořených pro naše město. Plánů 

Komenského 371/46, 733 598 576, di-
ra-mt@osbonanza.cz, facebook.com/
dira.moravska, ww.osbonanza.cz
Nerozumíš si s někým z rodiny? Roz-

vádí se ti rodiče? Máš stále konflikty se svými sou-
rozenci? Máte doma nějaké problémy? Můžeme 

V rámci 760 let města se chystá s výhledem 
na další měsíce roku 2017 mnoho akcí, které 
budou mít přidanou hodnotu letošních měst-
ských narozenin. Některé akce se vytáhnou ze 
zapomnění, další budou novinkou. Vše má svůj 
vývoj, takže staronové věci se mohou zajímavě 
proměnit a posunout oproti tomu, jaké bývaly 
dřív. Přednášky významných osobností, kte-
ré mají přímou spojitost s městem Moravská 
Třebová, a které ve svém oboru byly úspěšné 
a „mají co říct“. Tento formát přednášek se jistě 
uplatňuje i v jiných městech, ale letos se budeme 

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

Novinky z Kulturních služeb města Moravská Třebová

spolu hledat možnosti, jak můžeš situaci doma ře-
šit. Nebo si o tom alespoň můžeme povídat, aby se 
ti ulevilo. Taky ti můžeme doporučit další služby 
Bonanzy, které jsou zaměřeny hlavně na rodinu. 
Otevřeno: pondělí, úterý, čtvrtek (8–14 let): 13:00–
18:00, středa a pátek (15–26 let): 13:00–18:00 hod.

snažit každý měsíc uskutečnit jednu přednášku. 
Po lednové přednášce Vladana Koláře ze stipen-
dijní cesty po Mexiku, následovalo vystoupení 
Petra Koblovského, který hovořil zejména o ži-
votních zážitcích z filmařské branže. V březnu 
si návštěvníci přednáškového cyklu vyslechli 
designérský příběh Jakuba Fafílka. V dubnu nás 
čeká přednáška senátora Radko Martínka, který 
bude hovořit o krajině, která leží na pomezí Ev-
ropy a Afriky - o Sicílii. 
S předstihem chceme čtenáře upozornit na no-
vou akci, která se chystá na druhou květnovou 

máme a jsme rádi, že vedení města a odpověd-
ní pracovníci nám vycházejí maximálně vstříc, 
děkujeme moc.                 Za organizátory 

Věra Nápravníková, Marie Moravcová

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB DÍRA

Singletraily Křížový vrch čeká projekční příprava

Pozvánka
MTU3V opět pořádá v Latinské škole 
výstavku ručních prací svých posluchačů 
s velikonoční a jarní tematikou. Výstav-
ka se bude konat od 3. do 6. 4. v prosto-
rách „latinky“ na Kostelním náměstí, 3. 4. 
od 14:00 do 17:00 hod., 4.–6. 4. od 9:30 
do 11:30 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. 
Těšíme se na Vaši návštěvu, možná si 
i něco pěkného odnesete.

ČSAD Ústí nad Orlicí nabízí k pronájmu

prostory budovy 
autobusového nádraží
Preferujeme poskytování služeb (kadeřni-
ce, masér, pedikúra), dětské centrum, ro-
dinné centrum, kavárna, cukrárna, pekárna, 
nebo jiná prodejna  s vyloučením prodeje 
alkoholu. 
Kontakt: Jaroslav Kercl, tel. 702 187 507
e-mail: jaroslav.kercl@csaduo.cz

sobotu. 13. 5. se uskuteční na náměstí TGM 
Hedvábení. Sobotní novodobý jarmark s textil-
ním zaměřením připomene, že naše město bylo 
s pestrou škálou výrobních a zpracovatelských 
struktur důležitým textilním uzlem. O samot-
ném Hedvábení a jeho náplni vám prozradíme 
víc v květnovém zpravodaji.
V neděli 14. 5. bude zahájen Fotofestival Rudol-
fa Zukala, fotovýstavy budou letos ve znamení 
tvůrců - studentů, ale nebude chybět i zvučné 
jméno Terezy z Davle, která bude v rámci ne-
děle přednášet. Odbornou přednášku o světle 
ve fotografii si pro účastníky fotofestivalu při-
pravuje Petr Koblovský, který je v této oblasti 
jako kameraman velmi zběhlý. Více informací 
získáte na www.fotofestivalmtrebova.cz, napří-
klad i o tom, že uzávěrku fotosoutěže Youngfoto 
posuneme až na 14. dubna, oproti plánovanému 
termínu 3. 4. 
V závěru prvního čtvrtletí a s nástupem jara, 
bych chtěl všem výtvarníkům a vizuálním uměl-
cům připomenout soubornou výstavu chystanou 
na podzim tohoto jubilejního roku. Po několika 
letech bude obnoven tzv. MT Salon v maximál-
ním možném rozsahu. Pro snazší komunikaci 
budou vytvořeny dvě skupiny - kurátorkou pro 
první skupinu bude Jana Trantírková - s očeká-
váním, že se dají dohromady nejen bývalí čle-
nové skupiny Welen. Kurátorem druhé skupiny 
se stanu já - František Žáček. Rád bych, kdyby 
se na výstavě objevily práce například od Zuza-
ny Krejčířové, Lenky a Kateřiny Hubené, Len-
ky Trantírkové, Markéty Bochanové, Dominiky 
Srncové, Nikoly Kalinové a dalších, o kterých 
vím či tuším, že něco tvoří.        František Žáček

Nejlepší sportovci města za rok 2016
Anketa Sportovec města se uskutečnila již po 
jedenadvacáté. Prvním vítězem za rok 1996 se 
stal tehdy čerstvý juniorský mistr světa v trav-
ním lyžování Michal Mačát. Lyžaři si od té doby 
drží svou získanou pozici, letos mezi nominanty 
měli čtyři osoby. Celkem bylo navrženo oddí-
ly a jednotlivci 25 subjektů (oddílů, jednotlivci 
ve čtyřech, resp. pěti kategoriích). Kromě toho 
byly uděleny i zvláštní ceny a titul Sportovní 

osobnost města 2016. V nominacích nechyběli 
atleti (5), fotbalisté (4), hokejisté (3), střelci (3), 
cyklisté (2). Zastoupení měl také volejbal, fut-
sal, tenis či šachy. Hlasovací lístek vám nabídl 
odbornou komisí už selektovaný výběr těch nej-
lepších. Na jaké kdo nakonec dosáhl umístění, se 
dozvíte ve zpravodaji za měsíc - pokud nebudete 
na slavnostním vyhlášení 6. 4. od 16 hodin v sále 
ZUŠ na zámku.                                              (mt)

Splnit minimalizaci křížení cest pro pěší s cyk-
lotrasami pro terénní přejezd biků měli navrho-
vatelé tzv. singletrailů na Křížovém vrchu nad 
Moravskou Třebovou. Jejich upravený projekt se 
v březnu diskutoval v týmu složeném ze zástup-
ců vedení města, technických služeb, odboru roz-
voje města a odborů životní prostředí a staveb-
ní městského úřadu. Podle současného návrhu 
by měly singletraily se začátkem nad restaurací 
Kalvárie ve Strážnického ulici vést severně na 
Křížový vrch k soše plačící Anny, dále západním 
směrem lesem, z něho střídavě padat dolů směr 
východ-západ po vrstevnicích. Vyústění je v plá-
nu u zahrádkové kolonie, kolem níž vede cesta 
pod kynologickým areálem zpět k výchozímu 
bodu. Charakter singletrailu vyžaduje zatáčky, 

vyvážené klopení cest, skokánky atp., což všech-
no musí být pro bezpečné užívání a dlouhodobě 
udržitelný provoz vyhotoveno na podkladu pro-
jekčního návrhu. Závěrem schůzky navrhovatele 
záměru a zástupců správy proto byla dohoda na 
co nebližší konzultaci s odborníkem ohledně ceny 
projektu, potažmo i díla.                                (daz)

ČSAD Ústí nad Orlicí

hledá provozovatele WC 
na autobusovém nádraží

Kontakt: Jaroslav Kercl, tel. 702 187 507
e-mail: jaroslav.kercl@csaduo.cz
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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.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PALACKÉHO 1351 
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

na zápis do 1. ročníku 
ve čtvrtek 6. 4. 2017 v době od 13:00 

do 17:00 hodin. 
 

     

 

10 DŮVODŮ PROČ ZVOLIT NAŠI ŠKOLU 
    zaměřujeme se na výuku cizích jazyků, informatiky a sportovních aktivit 
    jsme velká škola se zkušeným a odborně kvalifikovaným pedagogickým 

sborem 
  využíváme moderní vyučovací metody – kmenové třídy i odborné učebny 

jsou vybaveny moderní didaktickou technikou  
    zajišťujeme péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně 

jako o žáky talentované a mimořádně nadané  
    zajišťujeme povinnou výuku angličtiny již od 1. ročníku; v rámci povinně 

volitelných předmětů nabízíme na 2. stupni od 7. ročníku výuku dalších 
cizích jazyků - německého a ruského 

    škola je otevřena rodičům, zdůrazňujeme osobní jednání; každoročně škola 
organizuje „Dny otevřených dveří“ 

    na škole pracuje školní výchovný poradce, školní metodik prevence  
a  speciální pedagog 

    po vyučování je pro žáky 1. stupně zajištěna školní družina od 6.00 do 16.30;  
žáci mohou trávit čas do 17.00 ve školním klubu  

    velká moderní školní jídelna v areálu školy nabízí vždy dvě hlavní jídla; 
objednávky a úhrady stravného prostřednictvím internetu jsou 
samozřejmostí 

    škola je členem Asociace aktivních škol – tj. škol, které vykazují dlouhodobě 
významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů  
a žáků o studium, okolím je škola vnímána jako úspěšná 
 

Nezapomeňte s sebou rodný list dítěte.  
Další informace na webu školy. 

 

 

461318291, www.2zsmtrebova.cz 

 
 

 

                                                     

  

 
Základní škola „Křižovatka“ 

Vás srdečně zve na  
 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
Termín: 6. 4. 2017, 13:30–15:30  

Co vzít k zápisu: rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce, 
podklady k případné žádosti o odklad 

povinné školní docházky  

Naše škola nabízí: 

☺  klidné rodinné prostředí 

☺  nadstandardní péči o integrované žáky 

☺  nižší počet žáků ve třídách – individuální přístup 

☺  uplatňování metody diferencované výuky 

☺  prvky alternativního školství – Daltonského plánu 

☺  pitný režim 

☺  projekt Ovoce do škol s doprovodnými programy 

☺  školní družinu 
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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

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám připomenout povinnosti fyzických 
osob (občanů) při nakládání s komunálním odpa-
dem. V poslední době nám v našem městě bohužel 
přibývá případů, kdy někteří z našich spoluobčanů 
špatně nakládají s komunálním odpadem. Obča-
né často odpad shromažďují v nevhodných nádo-
bách (slabé igelitové pytle, igelitové tašky apod.), 
nebo jej shromažďují na špatných místech, např. 
v okolí odpadkových košů. Často také, vzhledem 
k nevhodnosti způsobu uložení, dochází k poško-
zení použitých igelitových pytlů a odpadky se 
poté povalují po chodnících, silnicích apod. De-
finice komunálního odpadu je popsána v zákoně 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, a to konkrétně v § 4 písm. 
b) komunální odpad - veškerý odpad vznikající na 
území obce při činnosti fyzických osob, který je 
uveden jako komunální odpad v Katalogu odpa-
dů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných k podni-
kání.
Tentýž zákon v § 17 definuje povinnosti fyzických 
osob (nepodnikajících, občanů) při nakládání s ko-
munálním odpadem:
(2) Obec ve své samostatné působnosti stanoví 
obecně závaznou vyhláškou obce systém shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vy-
hláškou může stanovit také systém nakládání se 
stavebními odpady produkovanými na jejím ka-
tastrálním území nepodnikajícími fyzickými oso-
bami. 
(5) Fyzické osoby a původci odpadů zapojení 
do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou obce komunální odpad a od-
pad podobný komunálnímu odpadu třídit a odklá-
dat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud 
s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným 
způsobem stanoveným tímto zákonem.     
S odkazem na § 17, odst. 2) výše uvedeného záko-
na Město Moravská Třebová vydalo obecně závaz-
nou vyhlášku, a to konktrétně Obecně závaznou 
vyhlášku města Moravská Třebová č. 2/2015, 

Nedodržením těchto právních norem se občan 
dopouští přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, a to konkrétně dle § 46.
(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než 
které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stano-
veny zvláštními právními předpisy včetně nařízení 
obcí, okresních úřadů a krajů.
(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní 
samosprávy je porušení povinností stanovených 
v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vyda-
ných na úseku jejich samostatné působnosti.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit po-
kutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 
lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
nebo dle § 47
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
e) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný 
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo za-
nedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
h) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné pro-
stranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze 
postihnout podle jiných zákonů, 
i) neoprávněně založí skládku nebo odkládá od-
padky nebo odpady mimo vyhrazená místa.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f) 
a g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek 
podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 20 000 Kč, za 
přestupek podle odstavce 2 pokutu do 3 000 Kč 
a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) poku-
tu do 50 000 Kč.
(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opa-
kovaně (§ 91a), po nabytí právní moci rozhodnutí 
o přestupku podle odstavce 1, uloží se pokuta do:
a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
1 písm. a) až d), f) a g),
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
1 písm. e), nebo
c) 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
1 písm. h) a i).
(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až h) 
lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
Tímto bych vás všechny chtěl požádat o pečlivé 
třídění komunálního odpadu, a to nejen s ohle-
dem na možnou dosti vysokou sankci, ale hlavně 
s ohledem na životní prostředí. 

Radovan Zobač, velitel městské policie

o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Moravská Třebová. 
Tato vyhláška mimo jiné v článku 2 a 3 uvádí: 
Třídění komunálních odpadů 
(1) Fyzické osoby jsou povinny v souladu s touto 
vyhláškou komunální odpad třídit a odkládat od-
děleně na místa k tomu určená, pokud s odpadem 
nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem 
stanoveným zákonem. 
(2) Komunální odpad se třídí následovně: 
a) využitelné složky komunálního odpadu: 
a. a. papír, 
a. b. plasty, 
a. c. sklo (bílé a barevné), 
a. d. kovy, 
a. e. nápojové kartony, 
a. f. oděvy a textilní materiály, 
b) nebezpečné odpady, 
c) objemný odpad, 
d) směsný komunální odpad, 
e) biologicky rozložitelný odpad – BRKO. 
Shromažďování tříděného komunálního 
odpadu 
(1) Pro třídění komunálního odpadu jsou určeny 
tyto sběrné nádoby a pytle: 
a) sběrné nádoby sloužící k ukládání směsného ko-
munálního odpadu (po vytřídění): 
a. a. sběrné nádoby s kulatým víkem, plastové 
nebo kovové objemu 240, 120, 110, 90 a 70 l, 
a. b. kontejnery kovové nebo plastové o objemu 
1.100 l, 
a. c. modré PE pytle s logem Technické služby 
Moravská Třebová, s. r. o., 
b) kontejnery na tříděný odpad, barevně rozlišené, 
umístěné na určených shromažďovacích místech 
uvedených v příloze č. 1, 
c) kontejnery na objemný odpad, nebezpečný od-
pad, umístěné v rámci mobilního sběru na místech 
uvedených v příloze č. 2, 
d) odpadkové koše na veřejných prostranstvích 
– slouží k ukládání drobného 
směsného komunálního odpa-
du na veřejných prostranstvích 
(např. obalů od občerstvení, na-
nuků, bonbonů). 

Setkání s fotografií 

Moravská Třebová včera a dnes
Přehlídku, koncipovanou jako 18. ročník tradiční akce Mo-
ravská Třebová, jak ji neznáme, vyhlašuje Komise památko-
vé péče. Uskuteční se v září v rámci Dnů evropského dědic-
tví. Rádi i od Vás uvítáme snímky zajímavých míst ve městě, 
z aktuálních akcí na počest městského výročí či takové, které 
„jen“ zachycují proměny města a život v něm. Uvítáme Vaše 
barevné i černobílé snímky libovolného rozměru (větší vítané). 
Zvláště oceníme snímky z oslav 700/750 let města. Odevzdá-
vejte do 31. srpna v Městském muzeu, ul. Svitavská.

Společnost  česko-německého porozumění
srdečně zve na výstavu 

Eduard Kasparides – obrazy
Obrazy, které zapůjčil Petr Koudelka, fara Křenov 

a muzeum Moravská Třebová 
můžete zhlédnout po celý duben v prostorách SČNP - muzeum 

1. poschodí. Otevírací doba od úterý do pátku 
v době 9–12 a 14–16 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 3. 4. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 3. 4. od 16 hodin. Rezervace platí jeden týden, po uplynutí této doby budou 
vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 
9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
Předprodej všech filmů od 3. dubna od 16:00 hod.

Volání netvora:  
Příběh život /USA, Španělsko/

středa 5. 4. v 19:00 2D
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční 
můry. Vždy po půlnoci přichází netvor, který mu 
vypráví tři starobylé příběhy a učí jej, že věci často 
nejsou takové, jakými se zdají být. 
Režie: J. A. Bayona 
Hrají: F. Jones. L. Neelson, S. Weaver a další
Cena: 110 Kč, (108 min.), český titulky

Masaryk /ČR, SR/  
pondělí 10. 4. v 19:00 2D
Nový český film – historické drama
Režie: Julius Ševčík
Hrají: K. Roden, O. Kaiser, A. Jover a další.
Cena: 110 Kč, (106 min.), nevhodný pro děti 
do 12 let

Šmoulové:  
Zapomenutá vesnice /USA/

středa 12. 4. v 17:00 2D
Nový animovaný film
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává 
společně se svými kamarády na napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby 
nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než 
se to podaří zlému Gargamelovi. 
Režie: Kelly Asbury
V českém znění: Jiří Lábus, D. Gránský, J. Prachař, 
L. Pavlásek a další.
Cena: 110 Kč, (88 min.), český dabing

Bába z ledu /ČR/ 
středa 12. 4. v 19:00 2D
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Z. Kronerová, P. Nový, T. Vilhelmová, 
P. Špalková a další.
Cena: 100 Kč, (106 min.), nevhodný pro děti 
do 12 let

Špunti na vodě /ČR/

středa 19. 4. v 19:00, 2D
Nová česká rodinná komedie
I když ženám dojde trpělivost a zanechají pány 
napospas malým ratolestem, tátové to nevzdávají 
a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se vše-
mi ratolestmi vstříc novým dobrodružstvím a spous-
tě humorných zážitků. 
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: J. Langmajer, H. Čermák, P. Liška, T. Vilhel-
mová, A. Polívková a další.
Cena: 120 Kč, (83 min.)

Pátá loď /SR, ČR/

pondělí 24. 4. v 19:00, 2D
Nový slovensko-český film
I dětská hra se může stát něčím, co navždy změ-

Autorské čtení s hudebním doprovodem

Martina Jiříková - Naděje 
není jen slovo!
4. 4., 18:00, Rytířský sál na zámku, ve spolu-
práci s Městskou knihovnou Ladislava z Bosko-
vic, vstupné: dobrovolný příspěvek
Naděje není jen slovo je knížka blogů, které 
autorka postupně psala pro server Ženy s.r.o. 
a bookazine Česká máma. Jde o její úvahy, po-
střehy, komentáře, vzpomínky, zážitky nebo 
příběhy, které zažila na vlastní kůži či slyšela 
na vlastní uši a chtěla se o ně zkrátka podělit. 
S nadhledem, humorem, laskavostí a trochou 
nadsázky píše o lásce, víře, bolesti a naději, ka-
marádství i rozchodech, dětičkách, studentských 
eskapádách, trapasech, dietách, tajemstvích, 
pravdě a lži, sexu a samozřejmě mužích, kteří 
nás někdy válcují, ale my je přesto pořád milu-
jeme. Jsou jako andělé spadlí z nebe. Škoda, že 
většina na hlavu.

Padesáté výročí Vandru 
skrz Maló Hanó
sobota 8. 4., nádvoří zámku Moravská Třebová
Doprovodný program na zámeckém nádvoří:
12:30 Hledá se Evelína 2 Divadlo Slunečnice Brno
13:30 Mažoretky
13:45  Losování účastnických lístků o hodnotné 

ceny
14:00 Etien Band Jevíčko
15:00 Folková skupina SVÍTÁNÍ Brno
Pořádá KČT TJ Slovan Moravská Třebová ve 
spolupráci s Kulturními službami města Morav-
ská Třebová 

Koncert duchovní hudby ve Farním kostele  
Nanebevzetí Panny Marie

Invisible trio 
v předvelikonočním čase 
Neděle 9. 4., 16:00, vstupné 100 Kč
Koncert při příležitosti 760 let města 
Invisible trio je komorní soubor hudebníků v obsaze-
ní mezzosoprán, flétna a varhany. Tvoří jej hudební-
ci s orchestrální i sólovou praxí. Ansámbl se věnuje 
především interpretaci hudby období baroka, klasi-
cismu a romantismu, ale nevyhýbá se ani skladbám 
současných skladatelů, včetně muzikálových melo-
dií. Nabízíme širokou variabilitu jednotlivých vy-
stoupení, a to od klasických koncertů přes koncerty 
výchovné, vernisáže atp. 
Lenka Fojtová – varhany, Kateřina Hloušková – 
mezzosoprán, Petr Jeníček – flétna
Na koncertě zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Hände-
la, A. Vivaldiho, C. Francka, A. Dvořáka, A. Piazzo-
lly, J. Sibelia a dalších.

Loupežnické čarování
12. 4. 8:30 a 10:00, vstupné: 40 Kč
Pohádku pro nejmenší uvádí divadelní soubor J. K. 
Tyla Moravská Třebová.

ní život. Malá Jarka má mámu, která nechce být 
mámou. Zoufale hledá lásku a nachází ji náhodou, 
když za zvláštních okolností vezme dvě batolata do 
opuštěné zahradní chatky. Její skutek je dojemným 
dětsky upřímným pokusem napravit svět dospě-
lých svojí hrou na rodinu, jakou by chtěla mít. Film 
podle skutečné události. 
Režie: Iveta Grófová 
Hrají: V. Szamuhelová, M. Bačišin, K. Kamencová 
a další.
Cena: 100 Kč, (85 min.), nevhodný pro děti 
do 12 let

Anděl páně 2 /ČR/

středa 26. 4. v 19:00 2D
Diváky stále velmi žádaný, nejúspěšnější film 
(pohádka) roku 2016
Režie: Jiří Stach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Jiří Bartoška, Voj-
těch Dyk a další.
Cena: 80 Kč, (90 min.)

Mimi šéf /USA/

sobota 29. 4. v 15:00 2D
Nová animovaná komedie
Zveme vás na setkání s velmi neobyčejným dítětem, 
které nosí oblek a kravatu, mluví hlubokým hlasem 
a nemístně žertuje. 
Režie: Tom McGrath
Cena: 130 Kč, (97 min.), český dabing

Špunti na vodě /ČR/

sobota 29. 4. v 17:00 a 19:00, 2D
Nová česká rodinná komedie
I když ženám dojde trpělivost a zanechají pány 
napospas malým ratolestem, tátové to nevzdávají 
a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se vše-
mi ratolestmi vstříc novým dobrodružstvím a spous-
tě humorných zážitků. 
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: J. Langmajer, H. Čermák, P. Liška, T. Vilhel-
mová, A. Polívková a další.
Cena: 120 Kč, (83 min.)

Kulturní centrum
Výstava – potrvá do 18. 4.

Vandr skrz Maló Hanó 
1968–2017
V rámci oslav 760 let města tak si tak můžeme 
připomenout 50. výročí akce, kterou pořádá 
Klub českých turistů a která dotváří kolorit na-
šeho města. V klubovně muzea bude připraveno 
mnoho dokumentů zachycujících předchozí van-
drovní ročníky, trofeje spojené s touto jarní osla-
vou pěší turistiky, která byla v minulých letech 
rozšířena také o cyklotrasy. Na výstavě můžete 
vidět zvětšeniny archivních fotografií, mapky 
a další dokumenty. Kdo šel alespoň jednou v ži-
votě Vandr skrz Maló Hanó, ten by si měl přijít 
výstavu prohlédnout, a to buď před jubilejním 
50. ročníkem, který se koná 8. 4. nebo ještě dal-
ších 10 dní poté.
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Koncert spojený 
s přednesem autorské 
poezie Evy Mánkové
pátek 14. 4., v 16:00, vstupné: dobrovolný 
příspěvek
Velký pátek, sálek fary Československé církve 
evangelické ve Svitavské ulici
účinkují otec a syn Jeníčkovi a Pavel Machálek  

Dny slovenské kultury
20.–25. 4. – program na vloženém listu

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 krysáky Hodanem a Hu-
bertem a pražským potkanem Edou. Na výstavě 
Krysáci budou představeny atraktivní scény z oblíbe-
ného animovaného večerníčku, které přiblíží život na 
malém smetišti blízko Vizovic, kde v šuplíku šicího 
stroje bydlí dva krysáci. Pokud Vám jména Hodan, 
Hubert a Eda (či sádrový trpaslík Ludvíček) nic ne-
říkají, pak se zeptejte dětí. Ty budou určitě vědět, že 
se jedná o hlavní postavičky oblíbeného loutkového 
večerníčku s názvem Krysáci, kterým svůj hlas pro-
půjčili známí herci Bolek Polívka a Jiří Pecha. Výsta-
va, pojmenovaná jednoduše Krysáci, nabídne pohled 
do zákulisí natáčení populárního večerníčku. K vidění 
budou trojrozměrné aranžované scény, které představí 
život televizních hlodavců na malém smetišti blízko 
Vizovic. Celou výstavu budou doplňovat fotografie 
a texty, jež přiblíží výrobu a natáčení Krysáků. Vý-
stava může zaujmout i milovníky animované tvorby. 
Tento večerníček byl v roce 2008 mj. oceněn televizní 
cenou Elsa za nejlepší animovaný televizní pořad.
Vstupné: děti (od 3 let): 15 Kč, dospělí: 30 Kč

Čarodějnický rej na zámku
Sobota 29. 4. v 15:00 - nádvoří zámku 
Tradiční akce pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost
Slosovatelné vstupné
Pořádá DDM Maják ve spolupráci s Kulturními 
službami města Moravská Třebová 

Noční prohlídky na čarodějnice
neděle 30. dubna, od 21 hodin
Alchymistická laboratoř  
mistra Bonaciny: 21:00 a 22:00
Středověká mučírna: 21:00 a 22:00
Vstupenky je možné předem zamluvit, více: www.
zamekmoravskatrebova.cz.

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: 14:00–16:00

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Muzejní přednáška

Moravská Třebová 
industriální
6. 4. v 17 hodin – kinosál muzea
Robert Jordán, vedoucí muzea, vstupné 30 Kč

Výstava

Otvorené dvere 
11. 4. v 18:00 vernisáž, výstava potrvá do 8. 5. 
Výstava v rámci Dnů slovenské kultury 2017 při pří-
ležitosti 760 let města Moravská Třebová - Marek 
Galbavý, Gabriela Bartošová Pokorná
Srdečně zveme nejen příznivce výtvarného umění 
na dvojvýstavu moderního umění, které bude na for-
mální úrovni reflektovat hned několik významných 
průsečíků spojených s rokem 2017. V tomto roce 
si připomene 20. výročí partnerství se slovenským 
městem Banská Štiavnica. V tomto městě působí 
jako na místní uměleckoprůmyslové škole výtvar-
ný pedagog, sochař a multimediální umělec Marek 
Galbavý. Jeho zcela novou 3Dvideoinstalaci a star-

ší prostorovou instalaci si budou moci prohlédnout 
všichni, kdo navštíví vernisáž výstavy, kterou budou 
tvořit i díla Gabriely Bartošové Pokorné, která se 
narodila v Moravské Třebové a vystudovala Fakultu 
výtvarných umění VUT v Brně, stejně jako Peda-
gogickou fakultu Masarykovy univerzity. Gábina, 
která začala svou výtvarnou kariéru navštěvováním 
místní ZUŠ, pod vedením Vladimíra Čadílka, před-
staví svoji dětskou elektronickou knihu určenou pro 
tablety a čtečky e-knih. Marek Galbavý působí také 
jako odborný asistent Katedry sochárstva a priesto-
rovej tvorby v ateliéru Socha a aplikované média 
v Banské Bystrici.
Věřím, že výstava potěší i hosty festivalu Dnů slo-
venské kultury. Toto autorské setkání je výjimečné 
a odpovídá výjimečné atmosféře roku oslav 760 let 
města Moravská Třebová. Vzhledem k tomu, že 
v našem městě často nebývá k vidění výstava, kte-
rou divák sleduje přes 3D brýle, anebo si na ní může 
na tabletu zahrát hru, věřím, že i žáci místních škol 
najdou cestu do muzea a zjistí, jak vypadá moderní 
výtvarné umění.

Radko Martínek - Ve stínu Etny
27. 4., 18:00, kinosál muzea, vstupné: 50 Kč, 
předprodej vstupenek na přednášku, v případě 
většího zájmu veřejnosti se bude přednáška 
konat ve dvoraně muzea
Přednáška středoškolského pedagoga, starosty, 
poslance, ministra pro místní rozvoj, hejtmana, 
senátora a taky příležitostného cestovatele Radko 
Martínka bude dalším kamínkem do mozaiky setká-
vání s významnými osobnostmi Moravské Třebové. 
V rámci přednášek rodáků pokračujeme na začátku 
března s další velmi zajímavou osobností, která spo-
jila svůj život s Moravskou Třebovou. Přednášející 
promítne fotografie ze svých cest po Sicílii, promlu-
ví o svých zážitcích, zavzpomíná na atmosféru v ze-
mi, kterou navštívil. Přijďte 27. dubna na přednášku 
a budete moci sdílet převážně cestovatelské zážitky 
významné moravskotřebovské osobnosti a dozvědět 
se různé další zajímavosti.

Setkání seniorů 
se uskuteční 3. 4. 
v 10:00 v refek-
táři františkán-
ského kláštera 

v M. Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy 
hřbitova proběhne 12. 4. Odjezd ve 14:00 hod. ze 
dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Případ-
né dotazy rádi zodpovíme na tel: 734 797 498. 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
funguje tyto dny: pondělí, středa, pátek od 8:30–
15:00 hod. Ve výjimečných případech je možné 
se telefonicky domluvit na telefonním čísle 733 
742 028. Provoz je v budově charity v ul. Svi-
tavské 44, M. Třebová, kontaktní osoba Blanka 
Kolářová, e-mail: blanka.kolarova@mtrebova.
charita.cz. 
STD Ulita
Dne 16. 3. jeli klienti dílen na bowling do Svitav, 
kde nešlo pouze o zábavu, ale také o upevnění 
kolektivu a komunikaci se společenským pro-
středím. Dne 12. 4. se uskuteční prodejní výsta-
va našich výrobků v Městské knihovně Ladislava 
z Boskovic Mor. Třebová.
DS Domeček
Dne 15. 3. navštívili naši klienti výstavu obrázků 
spřáteleného DS Světlanka Svitavy. Klienti DS 
a STD Ulita se připravovali na natáčení ČT2, kte-
ré proběhlo dne 22. 3.
SAS
Provozní doba služby je poskytována terénně 
v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin po dohodě 
s rodinou. Ambulance služby je v budově Oblast-
ní charity Moravská Třebová v pondělí a ve stře-
du od 12:00 do 15:30 hod., případně po dohodě 
s rodinou. 

Občanská poradna
Od ledna 2017 je otevřeno kontaktní místo OP 
v Jevíčku v budově Městského úřadu, a to každé 
úterý od 8:00–14:30 hod. V Mor. Třebové na Ob-
čanskou poradnu se můžete obrátit osobně v pon-
dělí a ve středu 8–12 hod. a 13–17 hod., v úterý 
v době 8–12 hod. a ve čtvrtek v době od 13–17 
hod. Dále se lze poradit telefonicky na čísle 736 
503 393, E:poradna@mtrebova.charita.cz. Služ-
ba je bezplatná. 
Centrum pěstounské péče Cesta 
19. 4. připravujeme pro pěstouny přednášku Pav-
la Šejnohy na téma Finanční gramotnost pro děti 
a dospělé. Přednáška proběhne v nových pro-
storách služby Centra pěstounské péče na adre-
se Bránská 210, Moravská Třebová. Pracovníci 
centra vyhodnotili soutěž o maskota služby. Au-
tor vítězného maskota byl oceněn power bankou 
a dalšími cenami. Od 1. 3. zahájilo Centrum pěs-
tounské péče Cesta projekt Zvýšení kvality práce 
v Centru pěstounské péče Cesta (CPP), který je 
realizován z finančních prostředků EU v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost - Výzva čís-
lo 03_16_065, Podpora ohrožených dětí a rodin 
a procesů v sociálně-právní ochraně dětí. Projekt 
bude realizován do 28. 2. 2019.
Dobrovolnické programy
Máme 3 akreditované dobrovolnické progra-
my – Kamarád (děti 6–12 let), Lebeda (senioři 
a dlouhodobě nemocní) a Déčko (pomocníci 
v charitních službách). Další informace najdete 
na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.face-
book.com/charita.trebova, případně osobně na 
adrese Oblastní charity, Svitavská 655/44 Mo-
ravská Třebová.

Pěkný jarní čas přejí pracovníci OCHMT
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Eduard Kasparides
V roce 2018 budeme vzpomínat 160. výročí 
od narození jednoho z nejznámějších malířů Hře-
bečska Eduarda Kasparidese. Eduard Kasparides 
se narodil 18. března 1858 v Křenově, jako nej-
mladší ze šesti dětí. Jeho předkové vlastnili od 
roku 1702 barvírnu v Poličce. Jeho otec Martin 
Kasparides se po šestileté „zkušené“, která vedla 
přes Německo, Rusko a Dánsko vrátil do rodné-
ho kraje, a oženil se s vdovou barvíře, Františkou 
Sequencovou v Křenově. Lásku k malování zdě-
dil malý Eduard po strýci. Také jeho nejstarší bra-
tr velmi rád maloval, po práci na poli byla jeho 
nejmilejší zábava kreslení. Když bylo Eduardovi 
šest let, zemřela mu maminka. Tím se pro malé-
ho hocha mnoho změnilo, musel být samostatný 
a vytvořit si vlastní svět. Ve dvanácti letech se 
musel rozhodnout pro budoucí povolání. Protože 
se rozhodl studovat, byl poslán do Poličky, aby se 
připravil v 5. ročníku základní školy na studium 
gymnasia v Moravské Třebové. Eduard měl štěstí, 
v Poličce se vyučovalo také kreslení a jeho učitel 
si všiml uměleckého nadání chlapce. Dával mu 
zvláštní hodiny kreslení. Eduard udělal takové po-
kroky, že ve Třebové pak maloval dle předloh pro 
vyšší ročníky. Bohužel dle platných nařízení na 
gymnasiích musel ve druhém ročníku gymnasia 
kreslit z předepsaných předloh, což se mu zdálo 
zdlouhavé a nezáživné. Vrátil se proto do Poličky, 
kde navštěvoval reálné gymnasium. Profesor Šler-
ka rozpoznal Eduardův talent a nechal ho volně 
malovat. Bohužel záliba v malování zabrala mla-
dému studentu velmi mnoho volného času a tak 
zanedbával ostatní předměty. Byl nucen gymnasi-
um opustit. Vrátil se do rodného domu, kde pomá-
hal v hospodářství a kde se měl vyučit stolařem. 
Přes zimu si však vlastnoručně vyrobil olejové 
barvy a štětce a podle malých dřevorytů kreslil 
velké obrazy. Jeho talentu si všiml strýc, který 
přemluvil otce, aby nechal syna dál studovat ma-
lířství. Po poradě s litomyšlským profesorem Fär-
berem, byl Eduard poslán dne 1. 10. 1875 do Víd-

ně. Strýci vděčí malíř za svoji životní dráhu, která 
v šestnácti letech dostala ten správný směr. Vídeň 
však připravila mladému „umělci“ špatné přivítá-
ní. Svého staršího bratra žijícího ve Vídni nenašel 
a škola začínala až 15. října. Eduard odjel domů 
a zkusil svoje štěstí za čtrnáct dní znovu. Se svými 
kresbami stanul před porotou, bohužel jeho kres-
by se profesoru Grippenkerlovi nelíbily a tak se 
student dostal na přípravné studium k profesoru 
Grandauerovi. Po tomto přípravném ročníku byl 
přijat na akademii a stal se řádným studentem. 
Těžko se však přizpůsoboval novému prostředí 
a pro svoje samostatné a sebevědomé chování ne-
byl mnoho oblíben. Tím také nedostal stipendium 
a nebyly mu poskytnuty během studií žádné ceny. 
U profesora Grippenkerla studoval jeden a půl 
roku, potom nastoupil u profesora Wurzingera, 
který se stal jeho nejmilejším učitelem. Kresby 
aktů studoval u profesora R. Blaase. Dědictví po 
matce mu stačilo na čtyři roky studií a tak musel 
přemýšlet jak dál. V té době se opravoval kostel 
v Křenově a mladému umělci byla učiněna nabíd-
ka zrekonstruovat obrazy J. T. Suppera. Eduard 
se tohoto čestného úkolu ujal a během prázdnin 
tuto rekonstrukci provedl. Tak získal peníze na 
další studium a vrátil se do Vídně, kde nastoupil 
u profesora Trenkwalda. Jeho prvním obrazem 
bylo Pronásledování Krista císařem Nerem (mu-
zeum Mor. Třebová). V krátké době pak následo-
val obraz Hladovění v Římě. Kasparides si však 
svým chováním a vystupováním znepřátelil i pro-
fesora Trenkwalda a tak nemohl svůj další obraz 
Zajetí císaře Maxe v Brüggenu dokončit. Pobyt na 
akademii ho přestal bavit, začal mít finanční pro-
blémy, a aby se udržel nad vodou začat malovat 
na zakázku portréty podle fotografií. Namaloval 
přes 3 000 portrétů a tím si vydělal tolik peněz, že 
mohl obraz dokončit. Prodal jej pak baronu Of-
fermannovi do Brna za 500 guldenů. S vydělaný-
mi penězi odešel s přáteli do Mnichova. Tady byl 
v té době na rozkvětu malířský styl rakouského 

malíře Defreggera, jehož obra-
zy zachycovaly život venkova. 
Podle tohoto vzoru maloval 
i Kasparides. Své obrazy vy-
stavoval v Domě umění, kupci 
však nepřicházeli a tak se ma-
líř vrátil zpět do Vídně, kde to-
muto uměleckému směru zů-
stal ještě nějakou dobu věrný.
Ve Vídni se vrátil k nábožen-
ským tématům. Z této doby 
pocházejí obrazy: Oplakávání 
Krista, který se nachází v mu-
zeu města Brna a obraz: Pieta, 
který později věnoval křenov-
skému kostelu.
Na začátku devadesátých let 
se Kasparides ocitl ve finanční 
tísni a měl dosti dluhů. Přítel, 
žijící v Petrohradě, mu domlu-
vil kontrakt s ruskou carev-
nou, která si objednala svůj 
portrét. Za pobytu v Rusku 
maloval Kasparides i jiné ob-
razy. Jejich prodejem se zbavil 
dluhů a tak se mohl vrátit zpět 
do Vídně, kde dostal něko-
lik zakázek. Dvě velká plátna 
prodal do Londýna.
V roce 1897 odjel do Stock-
holmu, bohužel pro onemoc-
nění žaludku a špatný kontakt 
s lidmi, pro neznalost jazyka, 
se vrátil z cesty dříve. Na zpá-
teční cestě se zastavil ve Stral-

sundu, kde ho přitahovala harmonie moře, svět-
la a pevniny. Po návratu do Vídně se zcela oddal 
přírodě. Barvy podzimu, světlo a soumrak z něho 
udělaly oblíbeného malíře.
V roce 1900 dostal Eduard Kasparides Malou státní 
cenu za obraz Heustadlwasser. Pak přicházel jeden 
úspěch za druhým. Na výstavě v Berlíně měl velký 
úspěch jeho obraz Měsíční noc v pohoří. 
Kasparides mnoho cestoval, navštívil Capri, Nea-
pol, Sorento a studoval světelné efekty severního 
a východního pobřeží, projel všemi směry Němec-
ko i Rakousko. V průběhu let vznikla nespočetná 
díla. Jeho obraz Protržení hráze po bouři získal 
v roce 1908 medaili arcivévody Karla Ludvíka. 
Z jeho děl je nutné vyjmenovat: Teplý říjnový ve-
čer, který získal Velkou státní medaili, Elegie na 
Blöcklina (Düsseldorf), Hořící mračna (Vídeň) Se-
mmering a Rax, Vymýcený les, Ztracený ráj, Di-
voká vlna, Požár v Ragúze, Měsíční noc, Venušin 
chrám, Podzimní večer, Zimní noc, Horské jeze-
ro, Klasická krajina. Eduard Kasparides namalo-
val také mnoho portrétů, které jsou v soukromých 
sbírkách.
Malíř cestoval do Itálie, i na sever, kde sbíral ná-
měty ke svým obrazům. Doba však byla nepříz-
nivá, začala první světová válka a s ní jiný svět, 
svět plný bídy a utrpení, svět, který malíř neuměl 
pochopit. Eduard Kasparides byl nemocen a osa-
mocen. V šedesáti devíti letech podlehl srdečnímu 
záchvatu. Zemřel 19. července  1926 v Bad Gle-
ichenbergu. V poslední vůli odkázal svá díla Ra-
kouské státní galerii, městu Vídni a Domu umělců 
– Künstlerhaus.
Eduard Kasparides byl zakládajícím členem Hagen-
bundu, členem svazu umělců ve Vídni a za svoje 
zásluhy byl jmenován Rytířem řádu císaře Josefa. 
Kasparides byl uznávaným umělcem v Rakousku 
i Německu a jeho obrazy obohacují sbírky v mno-
ha galeriích. Jeho dílo zůstává součásti kulturní 
historie hřebečského regionu.     Irena Kuncová

Aprílový mejdan v Duku – Dj Maty

 – Dj Choruno

 – Dj Maty

21.4.

22.4.

28.4.
 – Dj Maty

 – Dj Slepi

 – Dj Choruno

14.4.

 – Dj Mirek Karásek15.4.

8.4.

 – Dj J.M.X.29.4.

  – Dj J.M.X.

1.4.

7.4.
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Úspěšní řešitelé okresního kola 
Zeměpisné olympiády jsou i v III. ZŠ

ZŠ Čs. armády: Jak se učíme na 2. stupni

O zlatou kulku Oldy Šetrného

Úspěch v soutěži v anglickém jazyku 
v ZŠ Kostelní náměstí

ZŠ Palackého
Novácké úspěchy
Není to tak dlouho, co jsme vás informovali 
o florbalovém úspěchu našich žáků v turnaji Po-
hár ZŠ. Po skončení tohoto turnaje probíhaly tré-
ninky na florbalovou soutěž, kterou pořádá DDM 
Moravská Třebová. Turnaj chlapců 4. a 5. tříd 
se odehrál 9. 2. v naší tělocvičně. Za naši školu 
byla postavena dvě družstva. Družstvo B tvořili 
žáci 4. ročníků: Marcel Marek, Filip Trnka, Filip 
Hejátko, Jan Chaloupka, Tadeáš Vykydal, Tobiáš 
Kligl a Vojtěch Smola. Družstvo A bylo sestaveno 
především z žáků 5. tříd: Lukáš Hanáček, Martin 
Křička, Marek Peškar, Vít Kadlec, Matěj Šimon, 
Viktor Vostal, Tadeáš Ladra a Lukáš Maurer. Tur-
naj byl napínavý a poměrně vyrovnaný. Družstvo 
B obsadilo 4. místo a družstvo A se probojova-
lo do okresního kola, které se odehrálo v Dol-
ním Újezdě 22. 2. Vzhledem ke změně pravidel 
v okresním kole, byl do tohoto turnaje přibrán 
i Vojtěch Smola, ze skupiny B. Kluci zde vybojo-
vali 4. místo. Blahopřejeme k pěknému výsledku 
a všem chlapcům děkujeme za téměř půlroční tré-
ninky, které s námi absolvovali.   Gabriela Krejčí
Zima jak má být
Jistě budete souhlasit, že letos byla zima jak z po-
hádek Josefa Lady. Proto jsme neváhali a užili ji 
plnými doušky i v třeskutých mrazech. Vytáhli 
jsme boby a užili bobování, koulování i stavě-
ní sněhuláků. Na našem hřišti dokonce vyrostlo 
velké iglú. Mladší žáčci obdivovali i sněhová zví-
řátka, která na ulici Sluneční doslova vykouzlil 
Kamil Sopoušek. Nezapomněli jsme ani na živá 
zvířátka, kterým jsme nosili jídlo do lesa a ptáč-
kům jsme pověsili lojové koule na větve stromů. 
Sportování jsme užívali i na bruslení a čtvrťáci 
a páťáci na lyžařském výcviku. Nevěřili byste, 
kolik radosti a smíchu nám letošní zima přinesla.   

Učitelé a žáci ze ZŠ Palackého
Bleší trh
Že se na prázdniny i naši menší školáci vždy těší, 
víme, proto jsme jim čekání zpříjemnili uspořá-
dáním Blešího trhu, který proběhl v pátek 3. 3. 
na chodbách 1. stupně. Zde se objevily rozličné 
obchůdky a ze žáků se stali prodavači i zákazníci. 
Děti si tak hravou formou procvičily počítání při 
prodeji i nákupu. A že bylo za co utrácet. Na pul-
tech se objevila mýdla, květiny, náušničky, suše-
né ovoce, oříšky, sladkosti a mnoho jiných drob-
ností či přímo dětských výrobků. Všem děkujeme 
za přípravu a těšíme se za rok zase.   

Učitelé a žáci ze ZŠ Palackého
5. A na návštěvě 2. stupně
Dne 17. 2. jsme se všichni těšili do školy. Měli 
jsme jít prozkoumat některé odborné učebny na 2. 
stupni. A to se stalo. Rozdělili jsme se do 2 skupin. 
Nejprve jsme si sestavili s panem učitelem Felne-
rem robotické auto, které jsme ovládali pomocí 
aplikace v mobilu. Kdo zrovna neřídil auto, tak si 
prohlížel deskové hry. Ani zapojování elektrických 
obvodů pod vedením paní učitelky Knödlové nám 
nedělalo problém. V učebně fyziky jsme si vyzkou-
šeli i jiné pokusy, např. jak udělat vodní vír pomocí 
2 pet lahví. Dále jsme navštívili učebnu chemie, 
ve které se nám povedlo nafouknout balonek po-
mocí jedlé sody a octa. Od paní učitelky Cápalo-
vé jsme se dozvěděli, jak se dělá sloní zubní pasta. 
V učebně přírodopisu jsme pod mikroskopem po-
zorovali části těla včely. Paní učitelka Schmidtová 
nám dovolila zkoumat i náš vlas. Páteční zábavné 
dopoledne jsme zakončili přátelským florbalovým 
zápasem s dětmi ze Starého Města, které se pokusů 
na 2. stupni se svou paní učitelkou také zúčastnily. 
Děkujeme všem učitelkám i učitelům, kteří si pro 
nás připravili celý program. 
Vybráno ze slohových prací žáků 5. A, ZŠ Palackého

V úterý 21. 2. se žáci naší školy zúčastnili 
ve Svitavách okresního kola Zeměpisné olym-
piády organizované Střediskem volného času 
Svitavy. V kategorii B pro žáky 7. ročníku vy-
bojoval v tomto soutěžním kole přes značné 
zdravotní problémy Jan Kalina velmi pěkné 
5. místo. V kategorii A žáků 6. tříd a odpovída-
jících ročníků gymnázií Martin Peterka získal 
dokonce fantastické 3. místo, na stříbrnou me-
daili a na postup do krajského kola mu chyběly 

pouhé 4 body. Již třetím rokem za sebou při-
vezli žáci reprezentující naši školu z této velmi 
náročné geografické soutěže medaili. Oba dva 
chlapci se navíc stali také úspěšnými řešiteli 
Zeměpisné olympiády a prokázali tak velmi 
dobré znalosti v testu geografických znalostí, 
v práci s atlasem a úlohách mezipředmětové 
praktické části, zaměřené hlavně na analýzu 
a syntézu poznatků, vysvětlení a pochopení 
problémů. Oběma gratulujeme.   Martin Krejčí

Výuka na druhém stupni v naší škole probíhá 
mimo jiné formou diferencované výuky ane-
bo podle daltonských principů. Diferencovaná 
výuka znamená, že vyučující zadá úkoly po-
dle toho, jak jsme šikovní a jak se nám prá-
ce daří. Ti nejlepší z nás dostanou úkoly těžší 
a také více, proto aby se nenudili. Těm méně 
šikovným učitelé zadají úkoly méně obtížné 
a takové, které jsou schopni splnit. Daltonská 
výuka neznamená, že máme volno, nebo že si 
můžeme dělat, co chceme. Takto zadané úko-
ly si musíme pečlivě rozplánovat, abychom je 
stihli v zadaném čase splnit. Můžeme si ale 
vybrat pořadí úkolů, místo pro jejich splně-
ní, spolužáky, se kterými úkol vypracujeme. 
V rámci dlouhodobých daltonských úkolů se 
celý 2. stupeň pustil s elánem do projekto-
vého zpracovávání zajímavých historických 
období a událostí. Žáci si tvořili podle své-
ho uvážení skupinky o maximálním počtu 5 
žáků a z nabídky si vybrali téma, které je nej-
více zaujalo. Informace jsme mohli získávat 

z učebnic, atlasů, encyklopedií, internetu, ča-
sopisů, odborných textů aj. Dlouhodobé úkoly 
jsme vypracovávali ve škole ve zbytku hodin 
dějepisu (po splnění povinné části hodiny), 
o přestávkách nebo částečně i doma. Vyrobe-
né materiály si postupně vystavujeme, protože 
se stanou zdrojem informací pro spolužáky. 
Všichni si tak můžeme rozšířit vědomosti či 
dovednosti. Připravit se. Ve třídě nachystáme 
encyklopedie, knížky, slovníky, mapy, atlasy, 
přehledy a jiné zajímavé pomůcky. Lavice si 
přemístíme a uspořádáme tak, abychom mohli 
pracovat ve skupinkách, ve dvojicích, v klidu 
na chodbě, na zemi… prostě jinak, než obvyk-
le. Svoje místo v průběhu práce můžeme libo-
volně změnit. Pozor! Na začátku posloucháme 
pokyny a zeptáme se na vše, čemu nerozumí-
me. V průběhu práce se už musíme spolehnout 
jen sami na sebe, kamarády a různé zdroje 
nebo pomůcky. Dalton A teď hurá do práce. 
Někdo raději pracuje sám, někdo ve dvojicích 
nebo ve skupince.    Vyučující a žáci 2. stupně

V sobotu 25. února se necelá stovka mo-
ravskotřebovských skautů sešla v kryté střel-
nici vojenské střední školy na 25. ročníku 
soutěže ve střelbě ze vzduchovky. Na nej-
lepší střelce jako každý rok čekaly medaile 
ve tvaru kulky, na vítězná družstva tradiční 
dorty nazdobené do podoby terčů. Soutěžilo 
se v šesti kategoriích a kromě prestiže byly 
v sázce i zajímavé věcné odměny od spon-
zorů akce. Kdo zrovna nestřílel, mohl se 
zabavit připraveným doprovodným pro-
gramem, na kterém se atraktivní prezentací 
nejen sportovních zbraní podíleli i členové 
střeleckého klubu mládeže SBTS. V jednot-

Krajské kolo soutěže v angličtině proběhlo 
v Pardubicích v pondělí 13. 3. Z naší školy 
se účastnila Petra Crhová ze starší katego-
rie 8. a 9. tříd, která v okresním kole dosáh-
la skvělého druhého místa. Účastníci stejně 
jako ve školním i okresním kole v první části 
absolvovali poslech, na jehož základě mu-
seli odpovědět na písemné otázky. Na roz-
díl od předchozích kol ale potom následo-
val gramatický test a teprve potom proběhla 
část ústní, kde se soutěžící museli představit, 

livých kategoriích (od nejmladších po do-
spělé) letos zvítězili: Kateřina Jílková, Jakub 
Klimek, Aneta Sedláková, Ben Roche, Beáta 
Šnajdrová a Janek Gečnuk (více na junak.
mtrebova.cz/ozkos). Spokojeni ale mohli být 
určitě všichni, neboť kromě zážitků a účast-
nické kartičky si každý odnesl i kousek dor-
tu, o který se vítězové s méně úspěšnými 
skautsky podělili. Poděkování pořadatelů pa-
tří Vojenské střední škole a VOŠ MO v Mo-
ravské Třebové, městu Moravská Třebová, 
všem ostatním sponzorům a střeleckému 
klubu mládeže SBTS v Moravské Třebové.

Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

pohovořit o rodině, koníčcích, škole a den-
ním programu a také museli popsat náhod-
ně vybraný obrázek. Mluvili nejen o tom, 
co na něm vidí, ale také museli porotě sdě-
lit, k co si o obrázku myslí. Hodnocena byla 
pohotovost, jazyková i gramatická vyspělost 
a komunikativnost. Petra byla skvělá a nako-
nec se umístila na výborném pátém místě. 
Blahopřejeme ke krásnému umístění a děku-
jeme za skvělou reprezentaci školy.

Hana Řebíčková, učitelka anglického jazyka
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Poděkování žákům a učitelům ZŠ na Kostelním náměstí 
Dovolte mi, abych touto formou poděkovala žá-
kům a učitelům ZŠ na Kostelním náměstí za re-
prezentaci školy a poblahopřála jim k jejich úspě-
chům. Mezi tyto úspěchy patří výborné umístění 
v okresním kole Zeměpisné olympiády. Žák 6. tří-
dy Martin Peterka obsadil 3. místo. Lepší než on 
byli pouze žáci ZŠ ve Svitavách a Gymnázia Svi-
tavy. Žák 7. třídy Jan Kalina obsadil v této olym-
piádě výborné 5. místo. I před ním se umístili žáci 
svitavských a poličských škol. Poděkování patří 
učiteli Martinu Krejčímu, který je na tuto olym-
piádu připravoval. Ještě větší úspěch přinesla naší 
škole soutěž v anglickém jazyce. Žákyně IX. B tří-
dy Petra Crhová obsadila vynikající 2. místo a po-
stupuje do krajského kola. Hana Řebíčková, která 
ji vyučuje, může být na tento úspěch velmi pyšná. 

vá a Michaela Vágnerová. Za jejich obrovským 
úspěchem (zopakovaly své umístění z loňského 
florbalového ročníku) stojí Vladimíra Machačo-
vá. Renata Dopitová připravila na recitační soutěž 
žákyni 1. třídy Šárku Pohorskou tak výborně, že 
malá recitátorka vyhrála oblastní kolo a postu-
puje do krajského kola. V oblastním kole obsa-
dila třetí místo Veronika Rejchrtová, žákyně VII. 
třídy. Té se věnovala při přípravě na tuto soutěž 
Zuzana Klodnerová. A ještě tu máme jeden velký 
úspěch. A to v soutěži AMAVET, tedy v soutěži, 
kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a tech-
niku. Z našich dvou „želízek v ohni“, což byli 
Vojtěch Krejčí a Adam Sekáč, postoupil se svou 
prací do krajského kola Adam Sekáč. Přála bych 
mu, aby byl stejně úspěšný jako vloni Jan Pavlík 
a Martin Choutka, kteří díky svému nápadu absol-
vovali týdenní stáž ve Francii. Žákům se věnovala 
a k účasti v této soutěži je přesvědčila Eva Pallová. 
Děkuji alespoň touto cestou nejen učitelům, ale 
i žákům naší školy a jejich rodičům, kteří je pod-
porují v těchto soutěžích.   Jaroslava Skácelíková, 

ředitelka ZŠ na Kostelním náměstí

Hrdý na svou žákyni může být i Vlastimil Novák, 
vyučující výtvarné výchovy. Žákyně IX. B třídy 
Petra Podhorná svou výtvarnou prací tak uchvá-
tila porotu mezinárodní výtvarné soutěže, kterou 
pořádá společenství bosých karmelitánů kláštera 
a semináře Pražského Jezulátka v italském Aren-
zanu, že jí udělili absolutní třetí cenu. V konku-
renci tisícovky výtvarných prací je to obrovský 
úspěch. Petra si tuto cenu do Arenzana jela 22. 
ledna slavnostně převzít. Velké poděkování patří 
i dívčímu družstvu florbalistek, které v krajském 
kole obsadily druhé místo. Zde naši školu repre-
zentovaly Nikola Dušková, Anežka Hubáčková, 
Aneta Onderková, Veronika Pocklanová, Kristina 
Smékalová, Petra Podhorná, Tereza Radová, Petra 
Skřebská, Aneta Boháčková, Denisa Bubeníko-

ZŠ Čs. armády se těší na budoucí prvňáčky

Pojďte se učit ruštinu
Tak nějak by se dala vyjádřit hlavní myšlenka 
motivační hodiny ruského jazyka, která proběh-
la 24. 2., a byla určena pro sekundány, kvartány, 
kvintány a sextány moravskotřebovského gym-
názia. Tuto hodinu vedly dvě studentky 4. roč-
níku Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové (jednou z nich byla i naše bývalá ab-
solventka Kristýna Valtová). Studentky vysoké 
školy našim žákům přiblížily své motivy, proč 
se rozhodly pro studium tohoto jazyka. Hovoři-
ly o jeho případném významu pro jejich budoucí 
profesní život a dalších možnostech využití zna-
losti ruského jazyka a azbuky, např. při poznává-
ní nových oblastí světa nebo jako důležitý doro-
zumívací jazyk (vedle angličtiny) při navazování 
nových přátelství. Žáky našeho gymnázia velmi 
zaujaly bohaté zážitky a fotografie z cest po Rus-
ku, které studentky zajímavou formou prezento-
valy, někteří si mohli ověřit svou schopnost ko-
munikovat v ruštině.                        Vyučující RJ 

Barvy v chemii
Dne 20. února se žáci 4. AV, kvartáni, zúčast-
nili projektového dne Barvy v chemii. Ten se 
skládal ze dvou částí – malování kmenové třídy 
a kabinetu třídní učitelky a z chemických poku-
sů. Malování třídy i kabinetu spočívalo v pou-
žití několika odstínů zelené a žluté. Žáci expe-
rimentovali s barvami a vytvářeli z nich kruhy 
různých velikostí. Výsledkem studentské tvor-
by jsou dvě pěkně vymalované místnosti. Při 
zábavných chemických pokusech žáci zkoušeli 
míchat běžně dostupné chemické látky. V mik-
roskopu pozorovali šťávu pokojové rostliny vo-
děnky, lidově zvané blázen, a strukturu slupky 
cibule. Projektový den se žákům vydařil. Učitelé 
měli radost z vymalované třídy a třídní učitelka 
z vymalovaného kabinetu.             Žáci 4. AV

I. Mateřská škola, 
Piaristická 137, Moravská Třebová

Den otevřených dveří
26. dubna 2017 od 9:00–15:00 hod.

Zveme srdečně rodiče a děti k návštěvě 
naší mateřské školy, při které si můžete 
prohlédnout prostory MŠ, seznámit se 

s naším vzdělávacím programem a ostatní-
mi aktivitami.

Naše cíle:
• Radost a spokojenost dětí 

během celého pobytu 
v mateřské škole

• Pestrý život školy a úzká 
spolupráce s rodinou

Úspěchy žáků ZUŠ
19. ledna proběhla v ZUŠ Moravská Třebová Ver-
nisáž výstavy výtvarného oboru s doprovodem 
mladých hudebníků a tanečníků, kde byly vysta-
veny krásné práce žáků výtvarného oboru, které 
doplňovaly výkony žáků hudebního a tanečního 
oboru. 24. ledna se uskutečnila Ukázková hodina 
přípravného ročníku tanečního oboru pod vede-
ním učitelky Ilony Vašíčkové. Tato lekce je urče-
na široké veřejnosti k nahlédnutí, jak se s dětmi 
tančí a tvoří. Letos se však mohli zapojit i rodi-
če a na vlastní kůži si vyzkoušet taneční hrátky 
s dětmi. Na všech tvářích dětí i rodičů byl vidět 
úsměv i radost z prožívaného pohybu. Všichni si 
tuto Ukázkovou hodinu přípravného ročníku ta-
nečního oboru velmi užili. Taneční obor se také 
prezentuje v rámci předtančení na plesích v oko-
lí Moravské Třebové. 20. ledna žákyně zatančily 
na Hasičském plese v Kunčině a 4. a 18. února 
v Chornicích na Farním plese a Chornickém bále. 
Za své vystoupení děvčata sklízela velký potlesk. 
Žákyně tanečního oboru se také pilně připravo-
valy na taneční soutěž Českotřebovský pohár, 
která se uskutečnila 12. března v České Třebo-
vé. 2. března proběhlo v ZUŠ Moravská Třebo-
vá Okresní kolo soutěže ve hře na klavír. I přes 
silnou konkurenci naši žáci vybojovali výrazná 
umístění: Adam Ertl - 3. místo, Lucie Brdíčková 
- 1. místo s postupem, Jana Haasová - 2. místo, 
Nicole Oyelakin - 2. místo, Petra Vymazalová - 
2. místo, Martina Koudelková - 1. místo s postu-
pem, Petra Podhorná - 2. místo a Marie Trunečko-
vá - 1. místo s postupem. Gratulujeme a děkujeme 
všem našim žákům a pedagogům za skvělou re-
prezentaci školy a našeho města a přejeme mnoho 
úspěchů do krajského kola, které se uskutečnilo 
30. března ve Vysokém Mýtě. Taneční obor pořá-
dá 1. dubna zájezd na večerní představení baletní 
pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků do Janáčkova 
divadla v Brně. 
Přijměte pozvání na dubnové akce, které je mož-
né zhlédnout v níže uvedených termínech vždy 
v 17:30 hodin v Komorním sále ZUŠ. 6. dubna 
proběhne Podvečer s múzami a 27. dubna Absol-
ventské vystoupení, kde absolventi předvedou to 
nejlepší ze svého repertoáru. Těšíme se na Vás.   

ZUŠ Moravská Třebová

Pozvánka na jarní úklid 
přírody (Operace PVC)

Zveme všechny příznivce čisté přírody v okolí 
města na 12. ročník jarní úklidové akce Opera-
ce PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty), kterou po-
řádá Junák – český skaut, středisko Moravská 
Třebová ke Dni Země v sobotu 22. dubna. Sraz 
v 8:30 u vjezdu do Pekla (za vojenskou střední 
školou). Účastníci projdou a od odpadků ukli-
dí v organizovaných skupinách přidělené trasy 
s cílem na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude 
připraven oheň na opékání párků a poděkování 
účastníkům. Dobrovolníci všech věkových ka-
tegorií vřele vítáni, pracovní rukavice a občers-
tvení s sebou. Akce je součástí celostátního pro-
jektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Pomozme 
společně přírodě.        Junák Moravská Třebová

V měsíci březnu proběhly dvě akce, které měly 
za úkol představit našim budoucím prvňáčkům 
prostory školy, principy Daltonské výuky a také 
se seznámit s jednotlivými učitelkami první-
ho stupně. Při prvním setkání se děti seznámily 
s interaktivní tabulí, předvedly, jak jsou šikovné 
při počítání či jak se umějí vyjadřovat. Neleh-
kým úkolem pro některé bylo přinutit ruku, aby 
je správně poslouchala při „prvním psaní“. Dru-
hé setkání bylo zaměřeno sportovně. Děti mohly 
předvést, jak jsou hbité ve skákání, podlézání, 
přelézání a překonávání různých překážek. Sou-

částí tohoto setkání byla i tvořivá dílnička. V té 
si děti vyrobily jarní dekoraci a veselé sluníčko. 
Na závěr obou akcí děti obdržely odměnu. Před 
zápisem nás navštívili předškoláci z MŠ Piari-
stická ze třídy Zvoneček. Předškoláci společně 
s prvňáky se zapojili do výuky v opravdové ško-
le. Mohli si vyzkoušet, jak se vyučuje český jazyk 
a matematika. Do naší první třídy se ještě přijdou 
podívat předškoláci z MŠ Tyršova. Na budoucí 
prvňáčky se velmi těšíme.        Vyučující 1. stupně
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.–30. 4. Před třemi desetiletími 
Výstava fotografií Jindřicha Beneše, člena Svi-
tavského fotoklubu, divákům přiblíží atmosféru 
v Černobylu a současné Ukrajiny. Výstavu si mů-
žete prohlédnout v čase otevírací doby dospělého 
oddělení. 
1.–30. 4. Půjčovní výstavky
Komiksy: na duben jsme připravili velké množ-
ství nových komiksů pro děti i dospělé.
Den Země: půjčovní výstava literatury s témati-
kou ochrany přírody a ekologie. 
Přístupno na dospělém oddělení v půjčovní době 
knihovny. 
1.–30. 4. Výprodej cestovních průvodců a ces-
topisů
Po celý měsíc bude v dospělém oddělení v čase 
otevírací doby probíhat velký výprodej cestovních 
průvodců a cestopisů. Cena je 5 Kč/ks.
1.–30. 4. 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 bě-
hem celého roku vystavovat, abychom čtenářům 
usnadnili výběr mezi množstvím knih v knihov-
ně. Více informací v dospělém oddělení knihovny 
nebo na našem webu. Duben: oblíbená kniha ro-
dičů/prarodičů, kniha odehrávající se na ostrově, 
kniha, jejíž první věta je otázkou. 
4. 4. Autorské čtení Martiny Jiříkové
Známá blogerka a spisovatelka Martina Jiříková 
představí svoji knihu Naděje není jen slovo. Au-
torské čtení se bude konat ve spolupráci s Kul-
turními službami města Moravská Třebová od 
19:00 hod. v Rytířském sále na zámku. Vstupné 
dobrovolné. 

12. 4. Velikonoční jarmark v knihovně
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel – ke-
ramika, perníčky, kraslice, bižuterie, drátkování, 
pomlázky aj. Součástí jarmarku jsou i praktické 
ukázky a tvořivé dílny pro děti. Vystavené výrob-
ky si můžete prohlédnout a zakoupit v půjčovní 
době knihovny.
26.4. Osobnosti Moravské Třebové: Ladislav 
z Boskovic, renesanční intelektuál
V pořadí čtvrtá přednáška z cyklu Osobnosti Mo-
ravské Třebové. Tématem přednášky bude Ladi-
slav z Boskovic, člen předního panského rodu, za 
jehož působení se město stalo významným středo-
evropským humanistickým centrem. Spolu s ním 
přišla do Moravské Třebové raná renesance, která 
městu vtiskla charakteristický ráz. Přednáška při-
pomene jeho soukromý život, stavební a donátor-
ské aktivity a zasadí Ladislavovo působení do šir-
šího kulturního a sociálního kontextu. Přednáška 
se koná od 17:30 hod. v Rytířském sále na zámku. 
Přednáší PhDr. Jiří Šmeral. 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 – čtvrtek 8:30–17:00 hodin.
Od dubna si u nás můžete dát kávu, čaj a horkou 
čokoládu. V prostorách knihovny bude nově zří-
zen automat na horké nápoje. 
Knihovna dětem
1.–30. 4. Modrá planeta
Výstava prací MŠ a ZŠ výtvarné soutěže Mod-
rá planeta. Výtvarná díla si můžete prohlédnout 

Provozní doba
pondělí:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
18:00–19:00 hod. zdravotní cvičení pro ženy

úterý: 
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa:  
8:30–12:00 hod. mateřské centrum

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina 
OFM, Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Pravidelné bohoslužby: 
Po   9 hod. klášterní kostel
Út, St, Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel 
Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel

v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–30. 4. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy 
Chameleon Leon. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. 
Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
Mladý čtenář 2017 a Čtenář roku 2017 – Nej-
lepší čtenářská babička
3. 4. vyhodnocení soutěže Mladý čtenář 2017 
a předání ocenění Čtenář roku 2017 – Nejlepší 
čtenářská babička. Vyhlášení se uskuteční v Rytíř-
ském sále zámku v 15:00 hod.
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní uvedení dětí prvních ročníků základ-
ních škol mezi čtenáře městské knihovny. Děti 
se představí svým vlastním programem, složí 
rytířský slib a projdou ceremoniálem pasování. 
Pasování se uskuteční v úterý 4. 4. v Koncertním 
sále ZUŠ. Srdečně zveme všechny rodiče, praro-
diče, příbuzné a přátelé, přijďte podpořit své děti 
a vnoučata.
Časy pasování: ZŠ Palackého 8:30 (1. A), 9:30 (1. D), 
10:30 (1. C) hod. a 11:30 (1. B), ZŠ ČSA, začátek ve 
14:00 hod., ZŠ Kostelní náměstí v 15:00 hod.
S knihovnou cestujeme po světě
Duben – Amerika
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 indiánské omalovánky. V čase 
otevírací doby dětského oddělení.
Dopolední program pro MŠ. Hravou formou 
se děti seznámí s typickými zvířaty, rostlinami 
a kulturou Ameriky. Bližší informace a objednání 
v dětském oddělení.
Tvořivé středy
  5. 4. Lapač snů
12. 4. Zdobíme velikonoční pečivo (8:30–17:00 
hod.)
19. 4. Totem
26. 4. Indiánská čelenka
Začátek je vždy ve 14 hod. v dětském oddělení 
MěK.
11. a 25. 4. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání, muzicírování a mnoho 
dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod.
29. 4. Dětský bleší trh
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih, 
sportovních potřeb, vlastních výrobků a jiných 
předmětů, samozřejmě vše se souhlasem rodičů. 
Každé dítě je zodpovědné za svůj „obchod“. Do-
poručujeme deku, židli, stolek, hrníček na čaj… 
Místo a čas: zámecké arkády, 8:30–11:30 hod. Po-
řádáno ve spolupráci s komisí Zdravé město.

Českomoravské pomezí se představilo 
v Česko-americké TV

Region vymezený historickými 
městy Litomyšl, Moravská Třebo-
vá, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto 
se na přelomu února a března prezen-
toval v USA. Propagační spot přibližu-
jící atraktivní místa Českomoravského 
pomezí byl vysílán v kabelové televizi 
Czech-American TV. Pořady této stanice sle-
duje 2,5 milionu diváků na televizních obrazov-
kách v šedesáti amerických městech a další de-
sítky tisíc prostřednictvím internetového vysílání. 
Propagace Českomoravského pomezí v USA byla 
možná také díky několikaleté úspěšné spoluprá-
ci Czech-American TV s Pardubickým krajem. 
Czech-American TV se již řadu let snaží rozšiřo-
vat povědomí o České republice v USA, prezen-
tovat atraktivní české a moravské destinace a při-

bližovat zdejší kulturní dědictví. O fungování 
organizace se stará více než čtyřicet amerických 

a českých odborníků a rozvíjí se také 
spolupráce se studenty českých vy-
sokých škol. Více informací o této 
televizi najdete na www.catvusa.

com. Zmiňovaná prezentace Česko-
moravského pomezí v USA by nemusela být po-
slední. V létě se totiž do České republiky chystá 
ředitel televize John Honner, který by v rámci své 
návštěvy měl zavítat také na vybraná turisticky 
atraktivní místa regionu na pomezí Čech a Mora-
vy. Materiál, který zde během své cesty nasbírá, 
pak bude využit pro prezentaci turistických atrak-
tivit Českomoravského pomezí v některém z bu-
doucích pořadů Czech-American TV. 

Jiří Zámečník, marketingový manažer
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1.–2. 4. Malý Messierův maraton. VI. ročník 
akce určené nejen obdivovatelům hvězdné oblo-
hy. Více na plakátech a webové adrese: http://
www.hvezdarna-mt.cz
5. 4. Vybíjená – obvodní kolo soutěže dívek, 
od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
6. 4. Vybíjená – obvodní kolo soutěže chlapců, 
od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
10. 4. Pěvecká soutěž – oblastní kolo pro ZŠ, 
od 9:00 hod. v Koncertním sále ZUŠ. Akce ko-
naná ve spolupráci s místní ZUŠ.
19. 4. OVOV – atletická soutěž, od 9:00 hod. 
na hřišti ZŠ Palackého
26. 4. MC Donalds Cup – obvodní kolo I. ka-
tegorie, ve spolupráci s TJ Slovan od 9:00 hod.
26. 4. MC Donalds Cup – obvodní kolo II. ka-
tegorie, ve spolupráci s TJ Slovan od 9:00 hod.
13. 4. Velikonoční prázdniny s Majákem aneb 
Slepičí olympiáda – od 8:00 do 16:00 hod. 
v DDM. Určeno dětem 1.–5. tříd. Tematická kre-
ativní dílna 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 přihláškou ke stažení na webu DDM. 
Případné informace Z. Tauerová 
Den Země s Majákem - zábavně vzdělávací 
program pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ a pro veřej-
nost
20. 4. Vodní svět s Ťukem a Bzukem od 8:30 
do 12:00 hod. na Knížecí louce. Propozice zaslá-
ny do škol. Přihlášky telefonicky v DDM. Akce 
ve spolupráci s místní knihovnou, VHOS, a.s., 
ZŠ Kostelní nám. – pod záštitou Zdravého měs-
ta MT.
Než otočíš kohoutkem – exkurze pro třídy (du-
ben – červen), kontakt ve VHOS, a. s.
24. 4. Den Země na téma Ze života kosů a je-
jich kamarádů od 8:30 do 12:00 hod. v parku 
u muzea, v případě nepříznivého počasí v pro-
storách muzea. Přihlášky telefonicky v DDM. 
Akce ve spolupráci s Kulturními službami M. 
Třebová pod záštitou Zdravého města MT.
25.–26. 4. Soutěž v poznávání přírody – akce 
pro žáky 3. a 4. tříd vždy od 8:30–12:30 v DDM. 
Účast nahlásit telefonicky nebo e-mailem 
do DDM. Propozice zaslány do škol. 
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 au-
dience u čarodějnice, střelba z laserové pušky, 
prezentace HBT, Miss čarodějnice, malá a velká 
tombola, skákací hrad zdarma aj. Nebude chybět 
upálení čarodějnice. Bohaté občerstvení zajiš-
těno. Předpokládaný konec v 18:00 hod. Vstu-
penka slosovatelná v tombole (čarodějné masky 
a děti do 5 let vstup zdarma). Akce ve spolupráci 
s KSMT  
1.–30. 4. Modrá planeta – výstava výtvarných 
prací v knihovně 
Kroužek moderátorů informuje
V měsíci dubnu se zúčastníme Dnů slovenské 
kultury 2017 a uvedeme program pro školní mlá-
dež Den s partnerským městem Banská Štiavni-
ca. V měsíci květnu bude hlavní náplní našeho 
kroužku příprava III. ročníku soutěže v karaoke 
zpěvu Zlatá kometa 2017. Na webových strán-
kách DDM jsou již bližší informace. V měsíci 

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

 Dům dětí a mládeže

červnu bude hlavní událostí 2. ročník Moravsko-
třebovského bramboráčku, který měl v loňském 
roce úspěšnou premiéru. Opět tu budeme mít 
country kapely, ukázky country tanců, vystoupí 
děti z MŠ Útěchov, připraveny budou tvůrčí díl-
ny, ukázky lasování v podání mistra ČR a diváci 
se zúčastní nácviku country, termín akce - pátek 
23. června na našem zámku.
Pozor! Hledáme vedoucí tanečních kroužků – 
dospělé i studenty (brigáda při studiu nebo při 
práci) pro šk. rok 2017–18. Přihlásit se můžete 
v DDM – Z. Tauerová
Poslední volná místa na letních táborech:
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 re-
žim zajištěn. Kapacita: 15 dětí/běh. Cena: 1.200 
Kč, členové kroužků DDM 1.100 Kč. Děti mů-
žete přihlásit telefonicky nebo emailem do 20. 
6. Potom obdržíte další pokyny ohledně platby 
apod. Letáky 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 dovo-
lené. Termín: 10.–14. 7., cth – Strašidelná škola, 
vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 2. běh – Zlatá stezka. Ter-
mín: 17.–21. 7., cth – Poklady šumavských skřít-
ků, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 3. běh – Školička squashe 
a jiných pohybových aktivit (geocaching). 
Termín: 31. 7.–4. 8., vedoucí Andrea Aberlová 
Příměstský tábor 4. běh – Prázdniny se Čtyř-
lístkem. Termín: 14.–18. 8., cth – Ve jménu krá-
le, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 5. běh – Hvězdná brána II. 
Termín: 21.–25. 8., cth – Tajemný vesmír, ve-

doucí Jana Chadimová
LT Na Srnčí: od 5.–12. 8., cena 3.000 Kč, uby-
tování ve třílůžkových pokojích, přihlášky te-
lefonicky do 15. 3., určeno dětem po ukončení 
2. třídy ZŠ. Přihlášky jsou přijímány do naplně-
ní kapacity 29 dětí a náhradníci. Více informací 
Jana Chadimová. Leták 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 ukon-
čené 2. třídy. Tábor je zaměřen na střelbu z la-
serových zbraní, ukázky zbraní a střeliva, bojo-
vé taktiky, bojové akce v terénu apod. Cena je 
3.000 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava, 
odborní pedagogičtí vedoucí, doprava zavazadel 
na základnu a materiál na celotáborový program. 
Omezený počet míst. Více informací Andrea 
Aberlová 
Zlatá kometa 2017 – soutěž zpěvaček a zpěvá-
ků – karaoke
Pro všechny kluky a holky, kteří rádi zpívají 
a mají kuráž zpívat na veřejnosti, připravujeme 
soutěž amatérských zpěváků a zpěvaček všech 
žánrů populární hudby. Soutěž proběhne v dru-
hé polovině měsíce května. Přesný termín bude 
teprve oznámen – jednáme s odbornou porotou, 
i letos se uskuteční v kinosále Kulturních slu-
žeb MT – muzeu. Každý zájemce si bude moci 
vyzkoušet svoji píseň na neveřejné zkoušce. 
Na stránkách DDM je připravena přihláška, kte-
rou si může každý stáhnout, vyplnit a poslat po-
řadateli. Uzávěrka přihlášek je 5. května. Soutěž 
je pro dvě věkové kategorie, mladší do 12 let, 
druhá nad 12 let. Podmínky soutěže budou ode-
slány na všechny základní a střední školy Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska. Vítězka předchozí-
ho ročníku ve starší kategorii nad 12 let bude 
pozvána jen jako host, vítězka mladší kategorie 
do 12 let může znovu soutěžit. Píseň musí být 
v MP3, na flash disku nebo CD. Text písně se 
nebude promítat, proto se ho naučte zpaměti. 
Lépe se pak uvolníte pro vaši show. Těšíme se 
na vaše přihlášky a hned po jejich obdržení vás 
budeme kontaktovat. 

Za pořadatele Václav Žáček a Lukáš Brdíčko, 
kroužek moderátorů DDM Moravská Třebová

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 
zpovědní den: pondělí 10. 4. od 8 do 10 hod. a od 16 do 18 hod. – klášter M. Třebová

Datum Svátek Moravská Třebová Staré Město Boršov

farní kostel klášterní kostel
9. 4. Květná neděle 8:00 hod. 11:00 hod. 9:30 hod. 11:00 hod.

10. 4. pondělí – zpovědní den ---   9:00 hod. --- ---
11. 4. úterý --- 18:00 hod. --- ---
12. 4. středa --- 18:00 hod. --- ---
13. 4. Zelený čtvrtek 18:00 hod. --- 16:00 hod. 16:00 hod.
14. 4. Velký pátek   7:00 hod. 

ranní chvály  
s hodinkou četby
15:00 hod. 
Velkopáteční obřady

  9:00 hod. 
křížová cesta

16:00 hod. 
Velkopáteční 
obřady

16:00 hod. 
Velkopáteční 
obřady

15. 4. Bílá sobota 7:00 hod. 
ranní chvály  
s hodinkou četby
21:00 hod. 
VIGILIE  
VZKŘÍŠENÍ

--- 20:00 hod. 
VIGILIE  
VZKŘÍŠENÍ

19:00 hod. 
VIGILIE 
VZKŘÍŠENÍ

16. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ 
Boží hod velikonoční

 8:00 hod. 11:00 hod. 9:30 hod. 11:00 hod.

17. 4. Pondělí velikonoční 8:00 hod. 11:00 hod. 9:30 hod. 11:00 hod.
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Tab. 1 (v tis. Kč)

Tab. 2 (v tis. Kč)

Tab. 3 (v tis. Kč)

Zastupitelstvo města schvaluje:
537/Z/130317: předložený program zasedání zastupitel-

stva města s provedenou změnou v pořadí tisků, tj. zařa-
zení tisku č. 22 za tisk č. 2.          

538/Z/130317: rozpočet města na rok 2017 v následující 
podobě: Tab. 1 

 Z: Dana Buriánková
539/Z/130317: tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně 

budou řídit:
a) rada města: Tab. 2 
b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na 

činnost organizace: Tab. 3
 Z: Dana Buriánková
540/Z/130317: poskytnutí dotací z rozpočtu města v sou-

ladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro po-
skytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová 
uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny z vyčle-
něné rozpočtové rezervy.

1. Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ  Mor. Třebová 25.000 Kč
 zajištění akcí školy - škola v přírodě, školní akademie, 

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 13. 3. 2017 
od 15:00 hod v Zasedací místnosti v Olomoucké ulici

azylový dům pro rodiče s dětmi
8. FERMÁTA  z.s. 30.000 Kč
 reprezentace města na vystoupeních v roce 2017, čin-

nost sboru
9. AG – FIT, z.s. 10.000 Kč
 pronájem tréninkovým prostor, školení rozhodčích 

v gymnastickém aerobiku
10. AG – FIT, z.s. 20.000 Kč
 odměna trenéra mládeže
11. Sdružení Němců – Regionální skupina  

Hřebečsko, z.s. 15.000 Kč
 Dny česko-německé kultury – 23. ročník
12 Junák – český skaut, středisko  

Moravská Třebová, z. s. 30.000 Kč
 provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činov-

níků, pořádání akcí akce pro středisko a veřejnost 
13. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice 45.000 Kč
 materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých ha-

sičů a družstev dospělých, pořádání akcí pro veřejnost, 
nákup výstroje a výzbroje

14. Gymnázium Mor. Třebová, Svitavská 310 15.000 Kč
 realizace projektových dnů pro základní školy
15. Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s. 70.000 Kč
 činnost tělovýchovné jednoty, údržba areálu, sportovně 

technická podpora družstva mužů
16. Lukáš Komprda 10.000 Kč
 motokrosový tým, vybavení jezdců, motocyklů, pořízení 

náhradních dílů, cestovné, startovné
17. Květná Zahrada, z.ú. 20.000 Kč
 příspěvek na mzdy pracovníků zařízení pro děti vyžadu-

jící okamžitou pomoc Květináč
18. Laxus z. ú. 0 Kč
 zdravotnický materiál pro výměnný injekční program, 

částečná úhrada mzdy klíčového pracovníka Centra te-
rénních programů  

19. RC Autoklub České republiky, z.s. 25.000 Kč
 zakoupení sportovních pohárů na závěrečné vyhlášení 

mistrů ČR, nové dresy pro reprezentaci na ME a MS
20. Ing. Helena Gálová 20.000 Kč
 účast na soutěžích (startovné, doprava), pořízení kos-

týmů pro taneční skupiny Koťata, Kočky, Crazy cats, 
a Alegria

21. Aeroklub Moravská Třebová, z.s. 40.000 Kč
 mistrovství Evropy v plachtění v neklapkových třídách 
22. ZO ČSOP Zelené Vendolí 20.000 Kč
 činnost záchranné stanice, svoz zvířat, ubytování, péče, 

veterinární ošetření, potrava,…
CELKEM  615.000 Kč
 Z: Dana Buriánková
541/Z/130317: uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci 

dotací z rozpočtu města poskytnutých v souladu s vnitř-
ním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Moravská Třebová, v souladu 
s předloženým vzorem.

 Z: Dana Buriánková
542/Z/130317: poskytnutí dotací z rozpočtu města na zá-

kladě individuálních žádostí následujícím subjektům:
a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s, IČO: 43508511 – ne-

investiční dotace na provoz tělovýchovné jednoty v roce 
2017 ve výši 8.005.000 Kč.

b) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 – in-
vestiční dotace v souhrnné výši  2.960.000 Kč na vybu-
dování umělého travního povrchu na fotbalovém stadio-
nu (2.700.000 Kč), na nákup montovaného skladovací-
ho domku na atletický stadion pro uskladnění atletické-
ho nářadí a překážek (60.000 Kč) a na pořízení nového 
ozvučení fotbalového stadionu (200.000 Kč).

c) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 
49326899 – investiční dotace na částečnou úhradu ná-
kladů rekonstrukci oplocení v areálu fotbalového stadio-
nu v Boršově ve výši 75.000 Kč.

d) Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 – 
neinvestiční dotace na úhradu části provozních nákladů 
na zajištění poskytovaných registrovaných sociálních 
služeb (denní stacionář Domeček, sociálně terapeutická 
dílna Ulita, sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu 

projektové dny …
2. Sdružení přátel Kulturního domu  

v BORŠOVĚ, z.s. 10.000 Kč
 soutěž mažoretkových sk. O medaili Espiral - 2. ročník
3. Sdružení přátel Kulturního domu  

v BORŠOVĚ, z.s. 60.000 Kč
 pořádání kulturních a společenských akcí v městské čás-

ti Boršov
4. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 30.000 Kč
 sociální služby, osobní asistence, odborné soc. poraden-

ství
5. Pobočný spolek Svazu branně-technických 

sportů Moravská Třebová 50.000 Kč
 vybavení pro činnost klubu mládeže, úprava a údržba 

střelnice a pořadatelství soutěží v rámci mládeže SBTS
6. Zdeněk Kopetzký 70.000 Kč
 13. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu, 2. roč-

ník silničního závodu
7. Náš domov Koclířov, z.s. 0 Kč
 dofinancování pobytové sociální služby Most naděje – 

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.
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a občanská poradna) v roce 2017 ve výši 750.000 Kč.
e) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční dotace 

na úhradu části provozních nákladů JPO II v roce 2017 
ve výši 600.000 Kč.

f) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – investiční dota-
ce na částečnou úhradu nákladů na vybudování školící 
místnosti pro proškolování členů výjezdové jednotky 
JPO II obce Staré Město ve výši 200.000 Kč.

g) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – neinvestiční 
dotace na úhradu části nákladů na provoz turistického in-
formačního centra v roce 2017 ve výši 803.000 Kč.

h) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 
00193895 – investiční dotace v souhrnné výši 585.000 
Kč na úhradu části nákladů na pořízení nového sanitní-
ho vozu (500.000 Kč) a na pořízení terapeutického ult-
razvukového přístroje pro rehabilitaci (85.000 Kč).

i) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinvestiční 
dotace na úhradu části provozních nákladů na zajištění 
poskytovaných registrovaných sociálních služeb v roce 
2017 ve výši 200.000 Kč.

j) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 
62033131 – neinvestiční dotace na úhradu 50% podí-
lu nákladů na ubytování dojíždějících studentů ubyto-
vaných v domovech mládeže v Moravské Třebové ve 
školním roce 2017/2018 ve výši 50.000 Kč.

k) Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 
15034496 – neinvestiční dotace na úhradu nákladů 
na částečné vybavení odborné učebny studijního obo-
ru 68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost ve výši 
70.000 Kč.

l) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 
72053453 – neinvestiční dotace na částečnou úhradu 
nákladů projektů Výměna vodovodu ulice Svitavská, 
Moravská Třebová a Výměna vodovodu ulice Lidická 
ve výši 118.288 Kč.

m) Středisko kulturních služeb města Svitavy, IČO: 
13584456 – neinvestiční dotace na úhradu části nákla-
dů na přípravu a konání hudebního festivalu Hřebečský 
slunovrat v roce 2017 ve výši 200.000 Kč.

 Z: Dana Buriánková
543/Z/130317: uzavření veřejnoprávních smluv o po-

skytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu 
města v roce 2017 s následujícími subjekty:

a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511
b) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 

49326899
c) Oblastní charita Moravská Třebová, IČO: 65189418
d) Obec Staré Město, IČO: 00277380
e) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103
f) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 

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

62033131
i) Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 

15034496
j) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453
k) Středisko kult. služeb města Svitavy, IČO: 13584456
 v souladu s předloženými návrhy.
 Z: Dana Buriánková
544/Z/130317: poskytnutí daru Dětskému domovu Mo-

ravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 63609177 ve výši 24.476 Kč s násled-
ným uzavřením darovací smlouvy podle předloženého 
návrhu.

 Z: Dana Buriánková
545/Z/130317: předložený Plán odpadového hospodářství 

města Moravská Třebová na období let 2017 – 2021.
 Z: Pavel Báča
546/Z/130317: obecně závaznou vyhlášku, kterou se dopl-

ňuje obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová 
č. 4/2016, o nočním klidu, podle předloženého návrhu.

 Z: Jana Zemánková T: 31.03.2017
547/Z/130317: zařazení výstupů z Veřejného fóra Zdravé-

ho města a následné Ankety 10P do projektového zásob-
níku Strategického plánu rozvoje města.  

 Z: Pavel Brettschneider
548/Z/130317: prodej bytové jednotky č. 135/1 a nebyto-

vé jednotky č. 135/7 vše v domě č. o. 5, č. p. 135 na ul. 
Piaristické včetně podílu na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 828 v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 320.000 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

 Z: Viera Mazalová
549/Z/130317: prodej pozemku parc. č. 2613/43 o výměře 

64 m2, druh pozemku ovocný sad  v obci a katastrálním 

území Moravská Třebová, část Udánky za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 7.680 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.

 Z: Viera Mazalová
550/Z/130317: prodej pozemku parc. č. 2628/21 o výmě-

ře 7 m2, druh pozemku orná půda, v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Nová za vzájemně sjed-
nanou kupní cenu ve výši 4.404,40 Kč (včetně DPH), 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.    

 Z: Viera Mazalová
551/Z/130317: prodej podílu ideálních 1229/10000 sta-

vební parcely č. 39 o výměře 631 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním  úze-
mí Moravská Třebová, Město na ul. Farní za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 40.326  Kč, kterou kupu-
jící uhradí před podpisem kupní smlouvy.        

 Z: Viera Mazalová
552/Z/130317: bezúplatný převod pozemku parc. č. 

2555/14 o výměře 93 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Předměstí, ul. Nádražní z majetku města do vlastnictví 
Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, 
Pardubice, IČO: 70892822.      

 Z: Viera Mazalová
553/Z/130317: podání žádosti o bezúplatný převod a ná-

sledné nabytí do majetku města, a to:  
- pozemku parc. č. 864/6 o výměře 567 m2, druh pozemku 

ostatní plocha 
- pozemku parc. č. 2235 o výměře 390 m2, druh pozemku 

zastavěná plocha 
- pozemku parc. č. 2236 o výměře 156 m2, druh pozemku 

ostatní plocha 
- pozemku parc. č. 2237 o výměře 79 m2, druh pozemku 

ostatní plocha 
- pozemku parc. č. 2272 o výměře 200 m2, druh pozemku 

zastavěná plocha 
- pozemku parc. č. 2273/4 o výměře 982 m2, druh pozem-

ku zahrada
- pozemku parc. č. 3892/5 o výměře 122 m2, druh pozem-

ku ostatní plocha 
- pozemku parc. č. 3892/10 o výměře 56 m2, druh pozem-

ku ostatní plocha 
- pozemku parc. č. 3892/12 o výměře 86 m2, druh pozem-

ku ostatní plocha  
- pozemku parc. č. 3892/14 o výměře 1 m2, druh pozemku 

ostatní plocha 
- pozemku parc. č. 3966/2 o výměře 134 m2, druh pozem-

ku vodní plocha 
 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 

z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 
65993390.    

 Z: Viera Mazalová
554/Z/130317: podání žádosti o bezúplatný převod 

a následné nabytí do majetku města pozemku parc. č. 
2055/69 o výměře 42 m2, druh pozemku orná půda, po-
zemku parc. č. 2054/1 o výměře 696 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a pozemku parc. č. 2055/3 o výměře 347 
m2, druh pozemku orná půda vše v obci a katastrálním 

území Moravská Třebová, část Předměstí, ul. Nerudova 
z majetku Pardubického kraje, se sídlem Komenského 
nám. 125, Pardubice, IČO: 70892822.    

 Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
555/Z/130317: předloženou informaci o plnění usnesení 

Zastupitelstva města Moravská Třebová.
556/Z/130317: předložený zápis z jednání kontrolního vý-

boru zastupitelstva města ze dne 01.03.2017 včetně jeho 
příloh 1, 2, 3, 4. 

557/Z/130317: předložený zápis z výboru zastupitelstva 
města pro strategický rozvoj města ze dne 03.03.2017.

558/Z/130317: předložený zápis z jednání finančního vý-
boru zastupitelstva města ze dne 7. 3. 2017.

559/Z/130317: výsledky Fóra Zdravého města z 18. 1. 
2017 a následné ověřovací Ankety 10 P, stanovení jed-
notlivých garantů a řešení jednotlivých problémů města 
Moravská Třebová.  

 Z: Pavel Brettschneider
560/Z/130317: předloženou Zprávu o činnosti Městské 

policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 
2016.

561/Z/130317: předložené vyhodnocení bezpečnostní si-
tuace v obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Morav-
ská Třebová za rok 2016. 

562/Z/130317: předloženou informaci o dopisu starosty 
hejtmanovi Pardubického kraje s žádostí o řešení auto-
busových dálkových spojů do Brna, Mohelnice a Olo-
mouce. 

 Z: Miloš Izák
563/Z/130317: odmítnutí nabídky České pošty, s.p. zapo-

jit město do projektu Pošta Partner, neboť považuje tuto 
nabídku pro město za nevýhodnou, s připomínkou, že 
zabezpečení poštovních služeb je plně na straně a zod-
povědnosti státu.

564/Z/130317: další informace k možnému využití dětské 
nemocnice ul. Svitavská projektem „Geografické muzeum“.

Zastupitelstvo města volí:
565/Z/130317: návrhovou komisi ve složení:
-  Mgr. Petr Vágner 
-  Ing. Tomáš Kolkop
-  Ing. Milan König 
566/Z/130317: ověřovatele zápisu:
-  Ing. Zdeněk Ošťádal 
-  Ing. Daniela Blahová 
Zastupitelstvo města si vyhrazuje:
567/Z/130317: další rozhodování ve věci realizace inves-

tiční akce č. 42 rozpočtu města - Kavárna na KL, vč. 
přeložky plynu a kanalizace, a ukládá radě města před-
kládat na jednání zastupitelstva města průběžné infor-
mace a podklady ke schvalování realizace akce.

 Z: Miloš Izák
V Moravské Třebové 13. 3. 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

5. 4. Schůze odboru KČT v 19 hod. v klu-
bovně KČT. Příprava vandru, program na 
měsíc květen. 
8. 4. 50. ročník DP Vandr skrz Maló Hanó
9. 4. Pěší vycházka spojená s úklidem 
nejfrekventovanější trasy vandru. Sraz 
účastníků ve 13 hod. u prodejny Lidl. Zajiš-
ťuje: J. Kuncová
17. 4. Pěší výlet Hledání velikonočních va-
jíček. Délka trasy do 10 km. Sraz zájemců 
v 10 hod. u Písku. Zajišťuje: L. Dostálová
22. 4. Cyklovýlet do Herbortic v délce 65 
km. Sraz zájemců v 10 hod. na autobusovém 
nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
Připravujeme:
1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do 
Javoříčka – 39. ročník. Setkání účastní-
ků v době od 12 do 15 hod. v Javoříčku, 
kde obdrží „Pamětní list“. Odjezd zájemců 
o společnou jízdu v 9 hod. od klubovny KČT 
(Piaristická 8). Ostatní si volí čas a trasu po-
dle vlastního uvážení. Zajišťuje: L. Weinlich.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo in-
ternetových stránkách odboru: www.kctmt.
webnode.cz

Hokejisté neobhájili titul krajského šampióna KLM 

Espiral Moravská Třebová vítězí

Účastí v semifinále naplnili hokejisté svůj mini-
mální cíl. Další cesta za obhajobou loňského šam-
pióna byla bonusem, dlužno přiznat, že nikterak 
snadným oříškem.
HC Slovan - HC Světlá 7:6 (3:1, 1:4, 2:1, P 1:0)
Branky: Ministr, Čikl 2, Rosendorf, Kvapil, Ře-
hulka, Schneider
V utkání plném zvratů a nepřesností se štěstí při-
klonilo na stranu domácích.
HC Světlá - HC Slovan 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) 
Branky: Čikl, Mička, Rosendorf, Aulehla, Polák
Excelentní a taktický výkon zcela odzbrojil domá-
cí skláře.
Skvěle rozehraná série nabrala však nečekaný 
obrat, musel rozhodnout až pátý duel, v němž se 
štěstí přiklonilo na stranu soupeře.
HC Slovan - HC Světlá 3:5 (0:3, 1:1, 2:1) 
Branky: Aulehla, Faltus, Polák
Po laxní 1. třetině už proti houževnatému soupeři 
bylo složité zápas zvrátit.
HC Světlá - HC Slovan 6:2 (1:1, 4:1, 1:0) 
Branky: Faltus, Mička
Nepovedený zápas předurčil další vývoj série.
HC Slovan - HC Světlá 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) 
Ve strhujícím duelu, který byl předčasným finále 
KLM, hosté projevili větší vůli po vítězství. Jejich 
přímočará hra slavila úspěch. „Byla to reklama na 
hokej,“ konstatovali světelští.
Slovanistům tak zbyl pouze souboj o 3. místo, kte-
rý rozhodně neznamená neúspěch. Na hřišti sou-
peře v neúplné sestavě nepřesvědčili, doma na-
štěstí prokázali dostatečnou vůli na zvrat a uspěli. 
V sezóně 2016/2017 jim tak paří konečné 3. místo.
HC Chrudim - HC Slovan 6:2 (2:0, 1:0, 3:2) 

Branky: Kobza, Řehulka
HC Slovan - HC Chrudim 4:3 (1:1, 2:1, 1:1, 0:0, 
SN 1:0) 
Branky: Ministr, Kobza, Aulehla, Řehulka, SN - 
Kvapil
Oblastní hokejová liga (OHL)
Dlouhodobá základní část katapultovala třebov-
ský HC Slovan B do play-off. Uspět v semifinále 
již nebylo tak snadné. Na domácím ledě prohrála 
rezerva s Chocní B 3:4. Nepovedla se jí ani odveta 
(7:2), série na dvě vítězství tak připadla Chocni. 
Třebovští v boji o bronz narazili na litomyšlskou 
rezervu (nepostoupila přes Voděrady), s níž hrála 
následovně:
HC Slovan B - HC Litomyšl B 3:3
HC Litomyšl B - HC Slovan B 2:1
Celkové pořadí: 1. Choceň, 2. Voděrady, 3. Lito-
myšl B, 4. HC Slovan B
KLD
V závěru soutěže se „pochlapili“ a v celkovém po-
řadí si polepšili na 11. místo (13 účastníků) 24 - 7 
- 0 - 0 - 17 - 56:140 - 21
KLŽ, KLD
Pokračovala posledními koly, třebovská družstva 
si udržela svůj standard. V konečném pořadí zů-
stali starší žáci za suverénními Pardubicemi (2. 
místo 30 - 19 - 1 - 3 - 7 173:114 39 bodů), což 
nemohla nic změnit ani poslední dvě kola hraná 
po uzávěrce MTZ (Výsledky: HC Chrudim - HC 
Slovan 3:10, HC Slovan - HC Choceň 7:5). Mlad-
ší žáci zaostali v dlouhodobé soutěži o dvě místa 
zpět (4. místo 26 - 14 - 0 - 12 - 213:46 - 28 bodů). 
Dorost, procházející generační výměnou, zacho-
val svou příslušnost ke KLD.                        (mt)

Dne 4. 3. skupina Espiral v Kroměříži zahájila sou-
těžní mažoretkovou sezónu 2017. A medaile cin-
kaly opět v obrovském množství. Z celkového po-
čtu 13 vystoupení děvčata získala 11 medailí a 2x 
čtvrté místo. Neztratili se ani naši úplní nováčci, 
kteří byli na své první soutěži. A jak to tedy dopad-
lo? Děvčata dovezla 6x zlato (miniformace junior, 
2 hůlky I. Greplová, sólo N. Sýkorová, sólo K. Ko-
lářová, sólo A. Štolová, duo M. Vlková a I. Kužíl-
ková), 5x stříbro (sóla E. Peňáková, V. Boledovi-
čová, S. Teran, I. Kužílková, M. Vlková). Byl to 
úžasný rozjezd v roce 2017. Před třítýdenním sou-
těžním volnem jela děvčata 12. 3. bojovat na mezi-
národní soutěž do Opavy. V obrovské konkurenci, 
kdy holky soutěžily i proti slovenským a polským 
soupeřkám, zabojovaly na výbornou. Z 11 sestav 
se stalo 8 medailových. Ze slov trenérek Andrey 
Štolové, Moniky Vlkové a Ilony Kužílkové: „Jsme 

neskutečně pyšné a hrdé na to, že většina našich 
holek soutěží spolu s námi už v kategoriích A profi, 
pokročilý, a i přes to vozí medailová ocenění a řadí 
se tak mezi nejlepší z nejlepších.“ Tímto tedy dě-
kujeme všem Espiralkám za neskutečnou reprezen-
taci naší skupiny i města Moravská Třebová. A ro-
dičům za skvělou podporu. Mezi oceněné patřily 
v Opavě: E. Peňáková - zlato, N. Sýkorová (kate-
gorie A) - zlato, K. Kolářová - bronz, I. Greplová 
(kategorie A) - zlato, I. Greplová 2 hůlky - zlato, 
M. Vlková (kategorie A) - stříbro, duo M. Vlková 
a I. Kužílková (kategorie A) - stříbro, miniformace 
senior (kategorie A) - zlato. A nakonec byla děv-
čata, i jako jedna ze čtyř skupin, vybrána jako di-
voká karta do asociace IFMS, kde budeme bojovat 
i o účast na evropských soutěžích, čehož si velice 
ceníme a děkujeme.
Jitka a Andrea Štolovy, Espiral Moravská Třebová

Volejbalistky neuhájily KP I.
Volejbalistky posledními zápasy v březnu dohrá-
valy soutěž KP I., kde působily jako nováček. Se 
soupeřkami vybojovaly dramatická střetnutí, vět-
šinu však s nedobrým koncem, prostě byly nad 
jejich síly.
TJ Slovan A - USK Pardubice A 3:2 (-23,-
22,16,18,11)
TJ Slovan A - Pardubice A 0:3 (-21,-17,-16)
TJ Slovan A - TJ Energetik Chvaletice 3:1 (18,-
25,24,19)
TJ Slovan A - TJ Energetik Chvaletice 1:3 
(-21,18,-16,-23)
Průběžná tabulka (k 13. 3.): 9. místo 30 - 2 - 3 - 3 
- 22 - 27:83 - 15 bodů
Do konce sezóny zbývá jediné kolo, které žel už 
nemůže rozhodnout o setrvání volejbalistek ve 
vyšší soutěži. I za předpokladu, že by utkání v Le-
tovicích vyhrály, ztrátu na 8. místo (Svitavy B 24 
bodů) už nestáhnou. „Máme mladé družstvo, hráč-
ky se musejí v zápasech s vyzrálejšími týmy ještě 
pořádně otrkat. Zatím nám pouhé nadšení neby-
lo více platné. Samozřejmě naše výkony negativně 
ovlivnily zranění klíčových hráček a jiné faktory. 
Co nás čeká dál? Perná letní příprava a v příštím 
ročníku opětný návrat z KP II. do jedničky,“ sděli-
la nám kapitánka Kamila Šimonová.                (zr)

Rok 2017 začíná pro oddíl Střípky velkým úspěchem
Dne 4. 3. se mažoretková skupina děvčat Střípky 
DDM Moravská Třebová pod vedením Evy Kalá-
bové zúčastnila 1. ročníku soutěžní nepostupové 
přehlídky amatérských a profesionálních mažo-
retkových souborů, kroužků, skupin a jednotlivců 
O poklad Hanáckých Athén. Soutěž se uskutečnila 
v nově otevřeném areálu výstaviště Floria v Kromě-
říži ve spolupráci s Rádiem Kroměříž a pod záštitou 
starosty města. Pohyb a krása – tak se dá charakteri-
zovat mažoretkový sport a naše děvčata tuto defini-
ci přesně naplnila. Jeden úspěch střídal druhý a tak 
Střípky si tento den zacinkaly 13 medailemi.
1. místo – zlatá medaile:
duo děti B - Kalenčuková Kristýna a Plchová Ka-
rolína 
duo kadetky mladší B - Sofie Elizabeth Miková 

a Barbora Prosecká (získaly nejvyšší počet bodů ze 
všech duí)
duo seniorky B - Klučková Pavlína a Malachová 
Nikola 
sólo kadetky mladší B - Nicol Matoušková  
sólo juniorky mladší B - Zuzana Dvořáková 
sólo seniorky mladší B - Nikola Malachová
sólo kadetky A - Sofie Elizabeth Miková
2. místo – stříbrná medaile:
Sólo seniorky mladší B - Kateřina Bláhová
miniformace Střípky 2 kadetky
miniformace Střípky 1 juniorky
3. místo – bronzová medaile:
duo seniorky B - Kalábová Veronika a Halousková 
Dominika
sólo juniorky mladší B - Simona Krbcová 

sólo seniorky starší B - Dominika Halousková
5. místo – sólo juniorky mladší B - Tereza Prosec-
ká, sólo seniorky starší B -Veronika Kalábová
To, že děvčata pilně cvičí a sklízejí jeden úspěch za 
druhým, to je v klidu rozhodně nenechává a díky 
svým zkušeným trenérkám již promýšlejí a nacvi-
čují další sestavy tak, aby dělaly radost nejen sobě 
a rodičům, ale aby zároveň i vzorně reprezentova-
ly město Moravskou Třebovou. Poděkování patří 
všem našim úžasným děvčatům – podaly jste per-
fektní výkony. Velký dík patří trenérkám Andree 
Janků Bryndové a Kateřině Tumakové za jejich 
trpělivost při nacvičování, rodičům a příznivcům 
za velkou podporu.                  Daniela Dvořáková 
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Dubnová sportovní 
pozvánka

TJ Slovan
6. 4.  16:00 Slavnostní vyhlášení sportovce 
města 2016, sál ZUŠ
28. 4.  18:00 Výroční konference TJ Slovan, 
Pukárna, REHAU aréna
Fotbal
1. 4.  14:00 A muži - Libišany
2. 4.  16:00 B muži - Jevíčko
8. 4.  10:15 C muži - Borová  
 (hřiště Staré Město)
         16:00 Dorost - Heřmanův Městec
9. 4.  9:30/11:00 Žáci st., ml. (KP) - Svitavy
16. 4.  10:30 C muži - Třebařov  
 (hřiště Staré Město)
           16:30 A muži - Choceň
22. 4. 9:30/11:00 Žáci st., ml. (KP) -  
 Lanškroun
23. 4.  14:00 Dorost - Slatiňany
  16:30 B muži - Janov
26. 4.  16:45 Žáci st., ml. (KP) - Litomyšl
30. 4.  10:15 C muži C - Koclířov  
 (hřiště Staré Město)
 16:30 A muži - Holice
Cyklistika
22. 4. Prolog (9,2 km, silnice, tentokráte M. 
Třebová - Křenov), start u boršovského ryb-
níka v 13:00 hodin
29. 4. MTB časovka na Kalvárii kolem Kří-
žového vrchu, 14 hodin, podrobněji na: www.
cykloman.cz
Turistika
8. dubna 50. ročník dálkového pochodu (13, 
22, 32, 42 km) a tzv. Dětský vandr (6 km pro 
rodiče s dětmi, plný soutěží). Součástí zůstává 
cyklotrasa na 50 km s terénními úseky. Start: 
zámecké nádvoří 8:00 hod.

Odtajněné plány atletů

MČR mládeže laserová puška Kunovice 2017

Fotbalisté střídají hokejisty

Začínáme… To je sdělení moravskotřebovských 
atletů, kteří rozhodně chtějí být úspěšní jako 
v loňském roce. Na krajských přeborech jed-
notlivců v Jablonci nad Nisou se dařilo Haně 
Hájkové, když získala titul ve vrhu koulí (10,06 
cm) a bronz v dálce (468 cm). Dařilo se i Zuzaně 
Bačákové, jíž patřilo v kouli 2. místo (8,70 cm). 
V únoru se Jaroslav Žouželka zúčastnil MČR 
v hale. Organizačně se atleti zapojili do Poháru 
Iscarexu, a to závodem Deset jarních kilomet-
rů (18. března) s centrem ve sportovním areálu 
v Kunčině. Ve dvacítce kategorií se zúčastnilo 

Kvalifikační závod jsme uspořádali 3. 3. v Kře-
nově. Zde si zasoutěžili i rodiče dětí, tímto dě-
kuji zdejším pořadatelům – o. s. Střelci Křenov. 
Ze střeleckého klubu v Moravské Třebové se na 
MČR nominovalo 10 tříčlenných družstev. V ka-
tegorii A - 3, B - 4, C - 2 a D - 1 družstvo. V so-
botu 11. 3. se konalo deváté mistrovství republi-
ky ve střelbě na optické střelnici. Poměřit přijelo 
svou technickou zdatnost a pevné nervy 87 dětí 
z klubů mládeže SBTS ČR. 
Nejlepší výsledky našich střelců na MČR: 
kategorie A do 12 let: 2. místo Sejbal Martin, Sr-
nec Adam a Kaděra Lukáš
kategorie B do 16 let: 3. místo Michaela Přidalo-
vá, Kristýna Škrabalová a Machálek Milan
kategorie C do 21 let: 1. místo Ondřej Vágner, 
Patrik Neumann a Josef Čapka, 2. místo Jakub 
Koudelka, František Přidal a Martin Lipavský 
kategorie D do 26 let: 1. místo Terezie Steffano-
vá, Stanislav Gruncl a Dominik Zlomek
Skvěle reprezentovaly město Moravskou Třebo-
vou i ostatní děti našeho klubu. Malou odměnou 
jim byl cestou zpátky výlet na nejvýznamnější 
poutní místo Velehrad a přilehlý archeoskanzen 
Velkomoravského hradiska. Pro nás trenéry jsou 

Poslední utkání před mistrovským jarem ode-
hrál SKP Slovan Moravská Třebová se Sokolem 
Kunčina. O nějakém generálním testu v jeho pří-
padě však nelze příliš hovořit, neboť si zahrála 
hodně kombinovaná sestava: Kamisch – Pospí-
šil, Huryta, Dokoupil, Špaček, Švanda, Štaffa, P. 
Šatník, Dostál, Mikšánek, Polák (Staněk, Sed-
láček, Strouhal, Strnad, Murin). Za zazname-
nání proto stojí jenom výsledek 2:0 (Mikšánek, 
Švanda). Mezi nominanty v anketě Sportovec 
města 2016 poslali tři své zástupce, výsledek je 
jistě nezklamal. Fotbalisté budou na jaře těžit 
z úspěšného podzimního zmrtvýchvstání, které 
zastavilo propad třebovského fotbalu. Cílem je 
však průběžné doplňování kádru vstříc dalším 
sezónám, aby tým hrál nadále důstojnou roli 
v krajském přeboru. Pregnantně to komentoval 
trenér Večeřa: „Na škodu našemu dobrému po-
stavení může být přílišná bohorovnost, která by 
mohla v tabulce znamenat propad. Tým je však 
dobře složený, rotace kádru minimální, klidem 
a soustředěností na výkon máme na to udržet 
podzimní pozice.“ Na zahajovací dobrý počin, 
tj. domácí body, se Žamberkem nedošlo, utkání 

82 závodníků. Nejrychleji doběhl Ondřej Svo-
boda (Hvězda SKP Pardubice). Výsledky (včet-
ně fotogalerie) naleznete na: http://iscarex.cz/
vysledky/2687.
V soutěžích roku 2017 bude mít AKMT dvě 
družstva - ženy v II. lize a muže v I. lize. Je to 
historický úspěch MT atletiky, takže po čtyřech 
srovnáních s týmy Hradec Králové, Jablonec nad 
Nisou, Liberec, Sparta Praha a Ústí nad Labem 
(muži), budeme mít jasno, jak byly naplněny 
ambice. Termíny: závodů: 13. května, 3. června, 
1. července a 26. srpna.                          (mt)

odměnou úspěchy dětí a jejich zájem o branné 
sporty. Dále i to, že jsme schopni naplnit dětmi 
nejmladší kategorie a zároveň si zachovat i mlá-
dež do 26 let. Za trenérskou a technickou spolu-
práci, zejména u nejmenších dětí, děkuji Zdeňku 
Kadlecovi a Petru Zemachovi. Velkou výhodou 
je pro náš klub zimní zázemí na střelnicích VSŠ 
a VOŠ v Moravské Třebové. Poděkování patří 
i městu za finanční podporu střeleckého klubu 
mládeže.               Tomáš Přidal, trenér mládeže

bylo odloženo na 4. května. Ostré boje o body 
tak přinesly až duely v Přelouči a doma s Chru-
dimí (po redakční uzávěrce MTZ). Flesh: SKP 
má nového hráče, schopného rozhodovat utkání. 
Důležitější, než jeho jméno, je poznat jej přímo 
na hřišti.
Zimní příprava se příliš nezdařila dorostencům. 
Prohráli všechna přípravná utkání (Mohelnice 
U19 - Slovan 5:0, Boršov muži - Slovan 3:1, 
HFK Olomouc - Slovan 5:3). „Se zimní pří-
pravou nemohu být absolutně spokojen, proto-
že hráči do sebe nedostali plánovaný tréninko-
vý objem, na zápasy jsme v optimální sestavě,“ 
podotkl trenér Petr Václavek. Cíle do jarní čás-
ti sezóny jsou jednoznačné: stabilizovat tým 
a všechny zápasy odehrát důstojně, což nebude 
jednoduché, citelným zásahem do sestavy je od-
chod tahouna týmu Pavla Neumanna (Hradec 
Králové) a dále zranění klíčových hráčů Schu-
tze, Štaffy M. a Sedláka. „Dostanou proto šanci 
hráči širšího výběru, přičemž není vyloučeno, že 
budeme muset sáhnout i do starších žáků. Naším 
mottem do jarní části bude, co tě nezabije, to tě 
posílí,“ ukončil hodnocení trenér.                   (mt)

Sportovní střípky
Marek Matocha z týmu Šakalí hněv Moravská 
Třebová byl zvolen nejlepším hráčem do 21 let 
uplynulého ročníku Celostátní ligy v sálovém 
fotbalu.
Rezerva futsalového Šakalího hněvu jako no-
váček v krajské lize nepropadla. Mezi jedenácti 
týmy obsadila 5. místo. Výkony hráčů byly na-
dějné, mohou směle doplňovat svoje slavnější 
vzory.
Nadějný třebovský fotbalista Pavel Neumann 
(2000) definitivně přestoupil do FC Hradec Krá-
lové, s nímž bude hrát nejvyšší českou soutěž 
mladšího dorostu.
Po úspěchu Třebováků v okresní anketě se usku-
tečnil 8. 3. v Pardubicích slavnostní večer kraj-
ského formátu soutěže. Z Moravské Třebové se 
do závěrečné nominace Sportovec kraje 2016 
dostali pouze dva sportovci, kteří se umístili 
na čelních příčkách: Mačát Dan (kategorie tre-
nér) a Burda Tomáš (handicapovaný sportovec). 
Stolní tenisté podle slibu si zajistili prvenství v kraj-
ské soutěži B a z prvního místa se navrátili pro pří-
ští sezónu do divize. (1. místo, 54 bodů).     (mt)

Šachový boj o návrat 
do KP I. se nezdařil

Po loňském pádu do KP II. se netajili šachisté TJ 
Slovan plány brzkého návratu mezi elitu. Dlouho 
se jim dařilo cíl naplňovat, než se jim do cesty po-
stavil celek Žamberku. Ten třebovským borcům 
uštědřil dosud jedinou porážku v soutěži, která 
těsně před koncem odsuzuje Slovan k nevděčné-
mu 2. místu v tabulce. To bohužel návrat do KP 
I. nezaručuje. Obrátí se v závěru karty příznivě? 
Zbývá poslední kolo a my šachistům přejeme 
úspěch. Průběžné pořadí: 2. TJ Slovan M. Třebo-
vá 9 - 0 - 1 - 27 bodů      (mt)


