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Vychází v Moravské Třebové 1. července 2017

číslo 7

Územní plán má před sebou změnu číslo dvě.  
Navrhujeme plochy pro rozvoj průmyslu

účel je v plánu přidání pásu veřejné zeleně, jak-
koliv je jasné, že výroba, která by měla do nové 
vzniklé lokality zamířit, nebude nijak rušivým 
elementem ani z hlediska hlučnosti, ani z pohle-
du jiné zátěže pro životní prostředí a klid obyva-
tel v zástavbě na sousedících pozemcích.
Vzhledem ke skutečnosti, že právě vymezení 

Úpravu podmínek pro nové zakresle-
ní ploch s rozdílným způsobem vyu-
žití (tzv. funkčních ploch) do stáva-
jícího územního plánu od loňského 
roku řeší město Moravská Třebová.
Změna územního plánu s pořadovým 
číslem dvě má za cíl upravit podmín-
ky pro řešení změn v lokalitách buď 
nově určených pro průmyslovou vý-
stavbu, nebo pro bydlení. V prvním 
případě se jedná o nově vymezené 
pozemky v trojúhelníku mezi silnicí 
I/35 u přivaděče z Hřebče do města 
vpravo ze směru do centra, v dalších 
jmenovaných jde o lokality Udánský 
kopec, Hřebečská a Nová v místě 
po demolovaném bývalém objektu 
speciální školy.

Firmy žádají město o pozemky
Nová průmyslová zóna s pracovním 
názvem Jihozápad má za cíl připravit 
případným investorům plochu zainvestovanou 
pro možnost zřízení objektů lehké průmyslové 
výroby. Vznikne za současnou zástavbou za zá-
padní linií Janského ulice, je zde proto nutno 
v územním plánu vyřešit budoucí podobu loka-
lity včetně dopravní infrastruktury a především 
odstínění obytné zóny od zóny výrobní. Pro tento 

zmíněné plochy je hlavním impulsem 
změny územního plánu, zopakujme dů-
vod tohoto zájmu: „V  současné  době 
evidujeme  množství  zájemců  ze  stáva-
jících  průmyslových  zón  a  výrobních 
závodů umístěných  v  intravilánu města 
o  rozšíření  jejich  výrobních, popřípadě 
skladovacích kapacit,“ říká vedoucí od-
boru rozvoje města Miroslav Netolický. 
Kromě nabídek nově vymezených ploch 
těmto firmám hodlá město po zainves-
tování pozemků nabídnout volné plochy 
také přespolním investorům. „Vzhledem 
k progresívní tendenci lehkého průmyslu 
a  logistiky  očekáváme  poměrně  rychlé 
zaplnění  tohoto  nově  vymezeného  úze-
mí,“ doplňuje místostarosta a zastupitel 
pověřený účastí na pořizování Změny 
územního plánu č. 2 Václav Mačát.

Pro výstavbu platí regulativy
Odborné zpracování návrhu změny ÚP 

bylo schválením zastupitelstva zadáno architek-
tu Vladimíru Rozehnalovi, který v uplynulých 
měsících předložil jeho pracovní podobu. Po-
sléze však následovalo jeho sdělení o ukončení 
činnosti, město proto nyní řeší předání rozpra-
cované změny ÚP novému zpracovateli. Tím 
se na základě výběrového řízení stal Ing. arch. 
Pavel Čížek z Chocně. Na červnové schůzce 
se zástupci odboru výstavby a územního pláno-
vání, odboru rozvoje města a vedení města se 
debatovalo o dalším postupu prací. Podle pří-
tomného nového městského architekta Tomáše 
Slavíka je na základě rozpracovaných podkladů 
změny ÚP nutno řešit posunutí termínů zpraco-
vání územních studií daných lokalit, které by dle 
původní lhůty stanovené v souvislosti s datem 
pořízení územního plánu jako základního doku-
mentu územního plánování rozvoje města měly 
být hotovy příští rok. Vzhledem k tomu, že v té 
době bude změna ÚP teprve před dokončením, 
by bylo pořízení územních studií, což jsou do-
kumenty, které řeší koncepci uspořádání určité 
lokality, zejména vymezují veřejná prostranství, 
stanovují uliční a stavební čáry, či upřesňují zá-
sady prostorové regulace, jako je stanovení vý-
šek zástavby a intenzity využití pozemků, časo-
vě kolizní. 
Ve městě obecně platí zastupitelstvem schvále-
né regulativy výstavby, které se v případě rea-
lizace změn v území musí dodržet. Souborem 
takovýchto regulativů budou i zmíněné územní 
studie zapracované dle zastupitele určeného ve-
dením prací na změně ÚP Václava Mačáta právě 
do této samotné změny.        Dagmar Zouharová

Nad územním plánem a jeho rozpracovanými změnami se sešli (zleva) 
místostarosta Václav Mačát, městský architekt Tomáš Slavík, architekt 
Pavel Čížek a Soňa Elfmarková z odboru výstavby a plánování měst-
ského úřadu.         Foto: Dagmar Zouharová

Školy pro město, spadající do již tradičního letního konceptu pro oživení centra Otevřená náruč 
města, rozzářil 23. června náměstí. Školkové a školní děti pod dozorem žáků ISŠ předvedly skvělá 
vystoupení ve školní akademii a se závěrečným  tradičním obejmutím centra de  facto uzavřely 
další školní rok v našem překrásném městě                  Foto na straně 1 a 4: Dagmar Zouharová
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Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a po-
bírají déle než půl roku dávky v hmotné nouzi, 
mají možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné 
služby. Letošní novinka je přínosná i pro zaměst-
navatele.
Odpracují-li nezaměstnaní v tomto režimu ales-
poň 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek 
na živobytí o 605 Kč. Pokud však ve veřejné 
službě pracovat nebudou a nepatří mezi zrani-

Od prvního července letošního roku vstoupily 
v účinnost dlouho připravované zákony upravu-
jící problematiku přestupků, které nahradily do-
savadní úpravu obsaženou v zákoně č. 200/1990 
Sb., o přestupcích. Do nové právní úpravy je 
začleněna i úprava odpovědnosti právnických 
osob, dříve tzv. jiné správní delikty. I nadále pla-
tí, že některé skutkové podstaty přestupků jsou 
systematicky začleněny ve zvláštních zákonech 
a při řízení se podpůrně použije i správní řád. Asi 
nikoho nepřekvapí, že legislativní změna na úse-
ku přestupků přináší navýšení vybraných pokut, 
což lze zjistit jednoduchým porovnáním.
Pro zajímavost upozorňuji na některé další no-
vinky. Pojem „sankce“ je nahrazen označením 
„správní tresty“. Dosavadní blokové řízení je na-
hrazeno řízením příkazním, přičemž příkaz může 
být se souhlasem obviněného vydán i na místě. 
Dosavadní sankci zákazu pobytu vystřídal trest 
zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Novým insti-
tutem, který je v převzat z trestního řádu, je na-
rovnání. Jde o tzv. odklon, tedy způsob vyřešení 
přestupku bez vyslovení viny a s tím spojených 
negativních následků, jako je např. záznam v evi-
denci přestupků. Podmínkou je dohoda mezi ob-
viněným a poškozeným. Novinkou v odpověd-
nosti za přestupek je institut nepřímého pachatele, 
tzv. „živého nástroje“ a v případech určených 
zákonem také trestnost účastenství, tj. organizá-
torství, návod nebo pomoc. Změnou je i úprava 
skutkových a právních omylů, které se uplatňu-
jí obdobně jako v trestním právu. Nová právní 
úprava doplňuje okolnosti vylučující protipráv-
nost chování, dosud jen nutnou obranu a krajní 
nouzi, také o svolení poškozeného, oprávněné 
použití zbraně a přípustné riziko. Do jisté míry 

Jak jsem Vás informoval začátkem května, 
Městský úřad Moravská Třebová zahájil nový 
systém zjišťování názorů klientů úřadu na jeho 
činnost nazvaný DOBRÝ ÚŘAD.
Na místě je třeba provést první vyhodnocení za 
měsíc květen:
- 116 klientů vyjádřilo ochotu zapojit se do hod-
nocení, vyplnilo a odevzdalo formulář se svou 
e-mailovou adresou a datem návštěvy,
- za stejné období 60 klientů vlastní hodnocení 
provedlo a odeslalo.
Všem ochotným klientům chci poděkovat, velmi 
si jejich přístupu vážím. Všem budoucím klien-
tům úřadu bych rád zopakoval základní zásady 
hodnocení: 
Během jednání na úřadě si můžete ze stojánku 
vzít formulář, v němž vyplníte svou e-mailovou 
adresu a datum návštěvy. Vyplněný formulář 

Z města

Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou 
zvýšit příjem v rámci veřejné služby

Přestupky nově od 1. července 2017

První výsledky nového hodnocení činnosti městského úřadu 

telné skupiny obyvatel (například seniory nebo 
osoby se zdravotním postižením), dávka na ži-
vobytí jim po šesti měsících neaktivity poklesne.
O přesných pravidlech veřejné služby se ak-
tuálně informujte na vašem úřadu práce, pro 
zájemce o organizování veřejné služby z řad 
zaměstnavatelů jsou k dispozici pracovnice svi-
tavského kontaktního pracoviště, pro Moravsko-
třebovsko a Jevíčsko Ing. Ivana Grohová.      (zr)

se mění také délka a běh promlčecí doby. Nově 
jsou přísnější požadavky pro kvalifikaci úředních 
osob, které vedou přestupkové řízení.
Nesporným kladem nové právní úpravy je 
skutečnost, že zákon č. 250/2016 Sb., o odpo-
vědnosti za přestupky a řízení o nich (proces-
ní předpis, který vysvětluje pojmy a upřesňu-
je postup při řízení o přestupcích) i navazující 
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestup-
cích (upravuje některé přestupky vyskytující 
se na různých úsecích veřejné správy, včetně 
druhu a výše správních trestů), přinášejí dlouho 
očekávanou kodifikaci - jednotnou a systema-
tickou úpravu na úseku přestupků. 

Jana Zemánková, vedoucí OKST

vhodíte do boxu k tomu určenému, umístěnému 
u východu z budovy. Během následujících dní 
Vás e-mailem požádáme, abyste zhodnotili svou 
zkušenost s úřadem.
Mezi hlavní pravidla systému patří:
Hodnocení je anonymní (nikdo se nedozví, jak 
jste hodnotili a z jaké adresy), systém neumož-
ňuje úřadu sledovat, ze které e-mailové adresy 
hodnocení přišlo. 
Do hodnocení jsou zařazena pouze vybraná od-
dělení a odbory, tzn., že nemusíte nutně najít sto-
jánky s formuláři v každé kanceláři.
Odbor můžete hodnotit nejvýše jednou měsíčně. 
Pokud jste v krátké době navštívili tentýž odbor 
vícekrát, systém Vás o hodnocení požádá pouze 
jednou. Pokud jste navštívili dva různé odbory 
– a oba jsou zařazené do systému hodnocení – 
obdržíte e-maily dva.

Svou zkušenost (hodnocení) můžete vyplnit 
a odeslat nejpozději 5. den od obdržení e-mailu.
Ze všech hodnotících je v systému vybrán jed-
nou měsíčně příjemce poukázky do supermarke-
tu. Vylosovaný bude kontaktován elektronicky 
(seznam obdarovaných naleznete na www.dob-
ry-urad.cz/download/poukazky.pdf).
Vážení spoluobčané, Váš názor nás zajímá, je 
pro nás důležitý ke zlepšování našich služeb. 
Podělte se o svou zkušenost, pošlete nápady 
ke zlepšení, inspirujte…       Stanislav Zemánek, 
tajemník Městského úřadu Moravská Třebová

Moravskotřebovské bramboráky 
přilákaly v Německu stovky lidí

Vůně třebovských bramboráků 
zaplnila v polovině června ulice 
našeho partnerského města Stau-
fenberk. Bramboráky se podáva-
ly v rámci oslav Krämermarkt, 
které se ve Staufenberku konají 
již několik let. Na oslavách se 
letos opět prezentovala i Morav-
ská Třebová, vedená starostou 
města Milošem Izákem. Stov-
ky lidí si nenechalo ujít chuť 
naší delikatesy, děkujeme všem, 
kteří nám s přípravou a výrobou 
velmi chutných bramboráků po-
mohli.          Pavlína Horáčková

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 5. 
2017 evidováno k trvalému pobytu cel-
kem 10 237 občanů ČR. Během měsíce 
května 2017 se do Moravské Třebové 
přihlásilo 14 občanů, odhlásilo 12 oby-
vatel, zemřelo 8 občanů a narodilo se 
6 dětí. Dle Odboru azylové a migrační 
politiky MVČR je v Moravské Třebové 
hlášeno 118 cizinců s povolením k po-
bytu na území České republiky. Celkem 
je tedy v Moravské Třebové k 31. 5. 
2017 evidováno 10 355 obyvatel.   (zr)

Zástupci partnerských měst ve Staufenberku zdokladovali 
své přátelství pozvednutím pivního korbelu       Foto: archív 

Město opět nabylo sochu 
ve veřejném prostoru

Prohlášení města o vlastnictví sochy sv. Jana Ne-
pomuckého v kraji Cihlářovy ulice ve směru k uli-
ci Svitavská vzalo na vědomí zastupitelstvo měs-
ta Moravská Třebová. Jedná se o sochu v průčelí 
domu č. p. 1, ul. Cihlářova č. o. 23 v Moravské 
Třebové. Majitel pozemku podepsal prohlášení, 
že přesto, že je vlastníkem pozemku, nepovažu-
je se být vlastníkem sochy.  V případě prohlášení 
o nabytí se nejedná o první sochařské dílo. Stejný 
postup už byl v minulosti uplatněn v případě soch 
v místě Cesty od renesance k baroku a u dalších 
(křížky, boží muka…). Iniciátorem těchto kroků 
je zpravidla komise památkové péče, patří sem 
však i veřejnost. Všichni tak činí z potřeby zajistit 
zodpovědnost za údržbu odkazu předků rozmístě-
ných v intravilánu, i vně města.                       (zr)
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31 dní do zahájení ostrého systému MESOH 
- odpočítáváme
Milí odpad třídící i netřídící občané, blíží se čas 
do zahájení ostrého provozu MESOH – Moti-
vačního a evidenčního systému pro odpadové 
hospodářství. Celý systém je nastaven tak, aby 
při jeho plném využití došlo k maximální možné 
úspoře finančních prostředků, nejen města, ale 
i jednotlivých poplatníků. Bylo již řečeno mno-
hé. Vše o systému na http://www.moravskatre-
bova.cz/cs/mesto/novy-system-sberu-odpadu/
V jednom z posledních vstupů před startem si 
vám dovolíme přiblížit jeden z velkých vlivů na 
chod celého systému…
…víte, že šlapání PET lahví a jiných obalů před-
stavuje statisícové úspory nebo naopak nešlapá-
ní obalů představuje statisícové náklady? Jak je 
to možné?
Je řada způsobů sběru plastu, např. sběr pro-
střednictvím veřejných kontejnerů, sběr do sou-
kromých popelnic přímo od domu nebo pytlový 
sběr. My použijeme pro jednoduchou demon-
straci pytlový sběr, přičemž princip platí pro 
všechny typy sběrů stejně.
Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí 
na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 
120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správ-
ně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové 
společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných 

Aktuality

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje 7. července 

z důvodu dovolené.
Z důvodu zástupu MUDr. Madrona 

v Městečku Trnávce ve čtvrtek 20. a 27. 
července ordinace od 11:00–13:00 pouze 

akutní stavy.

Pet láhve prosíme sešlápnout…
plastových obalů. Další a zároveň poslední in-
formací potřebnou pro doplnění mozaiky je ka-
pacita pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/pyt-
le se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo 
3,5 kg pošlapaných PET lahví.
Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné 
třídit se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se 
ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na 
tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako 
jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další 
obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale bu-
deme uvažovat v rámci obce, která ročně předá 
k recyklaci 40 tun plastů, tak už se pohybujeme 
v řádech statisíců, a to už jsou peníze, které na 
zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít 
z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit 
na poplatku za odpady, jsou to naprosto zbytečné 
a doslova do vzduchu vyhozené peníze. I z dů-
vodů výše uvedených je 5 pytlů na osobu za rok 
zdarma a další si občané doplácí, to proto, aby 
se s pytli neplýtvalo v podobě nepošlapaných 
PET lahví. Dále popeláři při sběru evidují i po-
loprázdné pytle a nepošlapané PET, přičemž se 
v případě načtení této poznámky krátí EKO body 
o 50 %. 
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města
Gabriela Horčíková, jednatelka Technických 

služeb Moravská Třebová, s.r.o.

Prvnímu porevolučnímu starostovi 
města Karlu Metyšovi a právní-
kovi Janu Vermouskovi 19. červ-
na 2017 předal Cenu města za rok 
2016 starosta Moravské Třebové 
Miloš Izák. Slavnostnímu aktu 
v obřadní síni renesanční radnice 
byli přítomni rodinní příslušníci, 
místostarostové Pavel Brettschne-
ider a Václav Mačát, zastupitelé 
a členové komise památkové péče. 
Ceny byly uděleny.

Karlu Metyšovi
za významný přínos k rozvoji ob-
čanské společnosti a snahu o za-
chování svobody, za což byl na 
začátku padesátých let vězněn. 
Na začátku devadesátých let se 
jako první polistopadový starosta 
města zasloužil o obnovu svobod-
ných poměrů, návrat společnosti 
k demokracii a obnovu kontaktů 
s bývalými německými obyvate-
li města. Na přelomu šedesátých 

Cena města šla poprvé do dvojích rukou

Komise pro udělení Ceny města Moravská Třebová letos přistoupila k výjimce 
a udělila čestné ocenění dvěma laureátům                  Foto: František Matoušek

Zájezd
Komise památkové péče při MěÚ Moravská Tře-
bová zve zájemce o historii na tradiční autobusový 
zájezd na zámek Jaroměřice nad Rokytnou, kte-
rý se uskuteční v sobotu 29. července. Přihlášky 
na zájezd v kanceláři muzea, cena zájezdu 200 Kč, 
odjezd od budovy muzea 29. 7. v 11:00 hodin, 
předpokládaný návrat mezi 18. a 19. hodinou.
Barokní zámek z let 1718–1739 s bohatou vnitřní 
výzdobou paří k nejmohutnějších architekturám 
u nás i v Evropě. Velká barokní zahrada je bohatě 
vyzdobena sochami antických bohů a bohyň. 

***
Současně připomínáme blížící se uzávěrku foto-
přehlídky Moravská Třebová, jak ji neznáme. 
Zájemci mohou odevzdávat své snímky v měst-
ském muzeu (I. Žáčková) do 30. srpna. Těšíme 
se na vaši účast.             Komise památkové péče

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

zkušební komisař/ka
Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici na www.moravskatrebova.cz, na úřední desce městského úřadu, 

na občanském informačním centru městského úřadu, u personalistky městského úřadu, tel. č.: 461 353 027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.
Nástup od 1. srpna 2017, případně dle dohody. Uzávěrka pro podání přihlášky včetně všech náležitostí a příloh je 7. července 2017.

Oznámení
Z důvodu rekonstrukce mateřské školy 
v Boršově bude od 14. 7. do 31. 8. 2017 

uzavřena místní pošta.

a sedmdesátých let se ve městě po-
dílel na obnově skautského hnutí 
a výchově mládeže, rovněž přispěl 
k rozvoji pěší, vodní i zimní turis-
tiky v Moravské Třebové.

Janu Vermouskovi
za mimořádné aktivity v oblasti 
propagace města a místního kul-
turního dění. Jako fotograf dlouho-
době dokumentuje život a kulturu 
v Moravské Třebové. Jako aktivní 
člen komise památkové péče a za-
kládající člen Klubu přátel díla 
akademického malíře Františka 
Strážnického byl jedním z iniciá-
torů vzniku stálé galerie Františ-
ka Strážnického. Každoročně se 
úspěšně zúčastňuje fotosoutěže 
Moravská Třebová, jak ji neznáte. 
K letošním oslavám 760 let měs-
ta Moravská Třebová vypraco-
val návrh kalendáře na rok 2017 
s výborem z díla Františka Stráž-
nického.        Dagmar Zouharová

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk / Ztráta
1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 * 5 = 6 Kč 12 Kč 6 – 12 = Ztráta  – 6 Kč
3,5 kg pošlapaných PET 3,5 * 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 = Zisk  + 5,5 Kč
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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.

5. Školy pro město a šesté objímání náměstí 23. června 2017

Podrobnosti o historii akce na http://www.moravskatrebova.cz/cs/aktuality/skoly-pro-mesto-pripravily-akademii-na-namesti-nakonec-je-objaly.html
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Za minulé období přijala Městská policie Mo-
ravská Třebová celkem 111 oznámení.

Hlídka MP přijala tel. oznámení od občana Mor. 
Třebové, že nějaký řidič kamionu, který přijížděl 
směrem od Svitav, nezvládl řízení a projel přes 
kruhový objezd a příkop až na ul. Dvorní. Zde 
na chvíli u čerpací stanice CC-Oil zastavil, ob-
hlédl vozidlo a pokračoval v jízdě po ulici Dvor-
ní směrem do města. Na hlídku čekal oznamo-
vatel, který však kamion, který od nehody ujel, 
nedokázal blíže popsat. Na místě hlídka zjistila, 
že je poškozená dopravní značka „Konec ZÓNY 
dopravního omezení“, značně znečištěna vozov-
ka v okolí čerpací stanice CC-Oil a zůstaly zde 
stopy, které vznikly poškozením kamionu a ná-
věsu. Hlídka poté na místo přivolala hlídku PČR 
– úsek dopravních nehod, po jejich příjezdu jim 
poskytla náležitou součinnost. Řidič kamionu 
byl následně zadržen hlídkou PČR u Olomouce.

Hlídka tedy na místě zjistila, že z uvedeného ko-
mína opravdu vychází silně zapáchající namod-
ralý kouř. Na místě hlídka jednala s provozo-
vatelem, hlídce tvrdil, že nic závadného nepálí. 
Následně hlídku zavedl do kotelny, kde se u kot-
le na tuhá paliva nacházely obalové materiály 
od potravin, nápojů a cigaret apod., připravené 
ke spálení, na kotli byly zbytky organického ma-
teriálu. Následně bylo provozovateli sděleno, že 
záležitost bude postoupena k řešení OŽP MěÚ 
Moravská Třebová.

Na žádost PČR vyjela hlídka MP k podnapilému 
muži ležícímu na ul. Marxova za OD Billa. Hlíd-
ka na místě zjistila, že se zde nachází šedesáti-
letý muž v silně podnapilém stavu, který hlídce 
sdělil, že upadl a bolí ho hlava. Na místě byla 
u muže provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním 
výsledkem, a to více než 3,5 promile alkoholu 
v dechu. Mezi tím byl na místo přivolán vůz 
RZS, kterým byl muž odvezen k dalšímu ošetře-
ní do nemocnice ve Svitavách.

Na žádost PČR bylo provedeno v součinnosti 
obou hlídek zastavení řidiče jedoucího po I/35, 
který měl ohrožovat ostatní účastníky silničního 
provozu svou agresívní jízdou, předjížděním a vy-
bržďováním. Po zastavení řidiče dále celou udá-
lost řeší PČR v rámci svých zákonných oprávnění. 

Radovan Zobač, velitel městské policie

Při kontrolní činnosti spatřila hlídka MP mladí-
ka, který šel po ul. Brněnské, kde rozbil láhev al-
koholu, čímž znečistil veřejné prostranství. Hlíd-
ka mladíka zastavila, po zjištění totožnosti jej 
za  tento přestupek vyřešila v blokovém řízení.

Hlídka MP přijala telefonní oznámení od ob-
čana Moravské Třebové, že pod mostem silni-
ce I/35 směrem na Linhartice je otevřený kanál 
uprostřed vozovky a víko od kanálu leží vedle. 
Po příjezdu hlídky na místo, se hlídce podařilo 
víko provizorně vrátit zpět na místo. Dále hlídka 
zajistila označení překážky a kontaktovala maji-
tele komunikace, se kterým byla domluvena řád-
ná oprava a usazení víka. 

Hlídku kontaktoval občan Mor. Třebové s ozná-
mením, že z komína jedné z místní restaurace 
vychází kouř, který značně zapáchá, jako by se 
pálilo peří, nebo podobný organický materiál. 

Grafika jako ušlechtilá 
zájmová oblast stále žije
Ve dnech 2. a 3. 6. se v Moravské Třebové 
sešlo skoro 100 milovníků grafiky z Čech, 
Moravy a Slovenska. Setkání se jako každý 
rok konalo ve velkém sále v ZUŠ Moravská 
Třebová. Vedle setkání přátel, výměny gra-
fických listů a EXL se uskutečnila i výstava 
obrazů a grafických listů pana Hujbera. Jedná 
se o význačného grafika, který se uvolil také 
vytvořit grafický list pro toto setkání s atribu-
ty MT a jeho 760letého výročí. Setkání se vy-
dařilo a je třeba poděkovat za hladký průběh 
organizátorům, vedení města Moravská Tře-
bová a ZUŠ Moravská Třebová za možnost 
setkání na tak reprezentativním místě jako je 
náš zámek.                               M. Moravcová

Cyklobus opět vyjíždí koncem června
Již podvanácté vyrazí 30. června cyklobus na 
trasu propojující turisticky atraktivní místa Čes-
komoravského pomezí. V provozu bude autobus 
uzpůsobený pro převoz kol každý pátek, sobotu 
a neděli od 30. června do 3. září a dále ve sváteční 
dny 5. a 6. července. 
V pátek pojede autobus uzpůsobený pro převoz 
kol z Moravské Třebové v 9:15 a zaveze vás přes 
Mladějov do České Třebové, na Kozlov a do Lito-
myšle. Pokračovat bude přes Vysoké Mýto a Nové 
Hrady do Proseče, odkud můžete vyrazit do ob-
líbených Toulovcových maštalí. Následovat bude 
zastávka u rozhledny Terezka na Pasekách, v Bo-
rové a Poličce. Zpět do Moravské Třebové vyrazí 
cyklobus z Poličky po stejné trase v 15:30. 
V sobotu bude cyklobus vyjíždět z Moravské Tře-
bové v 11:00 a zaveze vás na Hřebeč, do Svitav 
a do Poličky. Pokud chcete vyrazit na pěší či cy-
klistický výlet až odpoledne, můžete se v 16:15 
nechat z Moravské Třebové zavézt do České Tře-

bové, na Kozlov, do Litomyšle, Vysokého Mýta, 
Nových Hradů, Proseče či Poličky. 
O nedělích a také o svátcích 5. a 6. července bude 
cyklobus jezdit podle stejného řádu jako v pátek. 
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který 
nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro 
cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodně-
né rodinné, síťové a časové jízdenky IREDO. Po-
drobné informace o provozu cyklobusu jsou uve-
deny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. 
Letáky s jízdním řádem, mapkou a několika tipy 
na výlet budou distribuovány do všech moravsko-
třebovských domácností koncem června a k dispo-
zici budou také v informačních centrech.
I letošní provoz cyklobusu Českomoravským 
pomezím je realizován díky spolupráci měst 
Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, 
Vysoké Mýto a Česká Třebová za podpory Par-
dubického kraje.

Jiří Zámečník, marketingový manažer
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Doba předprodeje po dobu prázdnin: pouze 1 hodinu před představením - rezervace na tel. č. 461 544 283. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
Já padouch 3 /USA/ 2D

animovaná komedie
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní 
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství.
Režie: P. Coffin, K. Balda
Hrají: S. Abkarian, A. de Armas, S. Eastwood a d.
1. 7., 15:00, 17:00 a 19:00, kinosál, 130 Kč, dabing

Já padouch 3 /USA/ 2D

10. 7., 17:00 a 19:00, kinosál, 130 Kč, dabing

Kráska a zvíře /USA/ 2D

Klasický příběh o krásné dívce a zakletém princi
Režie: Bill Condon
Hrají: Emma Watson, D. Stevens a d. 
12. 7., 17:00, kinosál, 100 Kč, dabing

Spider-Man:  
Homecoming /USA/ 2D

akční dobrodružný film
Pavoučí superhrdina se opět vrací.
Režie: Jon Watts
Hrají: T. Holland, M. Keaton, R. Downey Jr. a d.
12. 7., 19:00, kinosál, 120 Kč, dabing

Šmoulové /USA/ 2D

animovaný film
Po nálezu tajuplné mapy se Šmoulinka vydává se 
svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou 
a Silákem na vzrušující napínavou pouť Zakázaným 
lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli ta-
jemnou, dávno ztracenou vesnici.
Režie: Kelly Asbury
V českém znění: J. Lábus, D. Gránský, J. Prachař, 
L. Pavlásek a d.
17. 7., 17:00, kinosál, 100 Kč, dabing

Oklamaný /USA/ 2D

milostné drama
Milostné drama z doby občanské války v podání 
oscarové režisérky a hvězdné herecké sestavy. Zra-
něný nepřátelský voják může v prostředí tvořeném 
pouze ženami zapůsobit jako odjištěný granát.
Režie: Sofia Coppola
Hrají: C. Farrell, N. Kidman, K. Dunst, E. Fanning a d.
17. 7., 19:00, kinosál, 110 Kč, titulky

Auta 3 /USA/ 2D

animovaný film
Legendární závoďák Blesk Mc Queen z ničeho nic 
zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala 
mimo závodní dráhu. Slavný závoďák s číslem 95 
musí všem dokázat, že nepatří do starého železa.
Režie: Brian Fee
19. 7., 17:00, kinosál, 100 Kč, dabing

Špunti na vodě /ČR/ 2D

český rodinný film
Prosluněná hravá komedie pro celou rodinu. Když 
ženám dojde trpělivost, tátové to nevzdávají a roz-
hodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi 

Noční prohlídky zámku
8. 7., 22:00 a 23:00 hodin
Okruhy Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny 
a Středověká mučírna. 

Oživlé prohlídky

Hrabě Monte Christo
14. 7., 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 hodin
Adaptace slavného románu v komnatách zámku.
Zájemcům doporučujeme si lístky včas zarezervovat.

Koncert

Vojta Kotek a skupina TH!S
15. 7., 20:30, nádvoří zámku, 80 Kč
Nenechte si ujít koncert root-rockové kapely TH!S 
ve které účinkuje i populární herec Vojta Kotek. Po-
kud nevíte, co dělat v polovině července s načatým 
sobotním večerem, vyražte na zámek. 

Koncert

Golden Big Band Prague
18. 7., 19:00, nádvoří zámku, 100 Kč
Golden Big Band Prague je orchestr, který se na
československé hudební scéně pohybuje od roku
2011. Svým nástrojovým obsazením se řadí do ka-
tegorie tzv. big bandů. Jste zváni na letní swingový 
zámek 2017!

Slavnostní zahájení 
19. Mistrovství Evropy 
v plachtění
22. 7., 12:00, nádvoří zámku – více informací 
na www.egc2017.cz
Šampionát se bude konat od 23. 7. do 5. 8. na letišti 
ve Starém Městě.

Noční prohlídky zámku
29. 7., 22:00 a 23:00 hodin
Okruhy Poklady Moravské Třebové a Středověká 
mučírna.

Výstava:

Fotoklub ALFA Pardubice – 
Výběr z tvorby
Vítěz loňského ročníku národní přehlídky amatér-
ské fotografie

– vstříc dobrodružství a spoustě humorných zážitků.
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: J. Langmajer, H. Čermák, P. Liška, T. Vilhel-
mová a d.
19. 7., 19:00, kinosál, 100 Kč

Kulturní centrum

Cyklus přednášek významných rodáků

Karel Navrátil
„Zážitky z cest“
25. 7. v 18:30, kinosál muzea, vstupné 50 Kč
Víte, co má společného akademicky vzdělaný 
produktový designér (brilantní žák výtvarného 
oboru ZUŠ vedený V. Čadílkem) grafický desig-
nér, sportovec, vyznavač náročných treků, pout-
ník do Santiaga de Compostela, cestovatel, foto-
graf v Africe atp.? 
Všechny tyto postavy se skrývají v osobě mo-
ravskotřebovského rodáka Karla Navrátila. 
Zejména jeho zážitky z cest po světě naplní čer-
vencovou přednášku významných rodáků ze série 
uskutečněné při příležitosti 760 let města.
Jste srdečně zváni!

Na dvorečku ve městě

O kohoutkovi a slepičce 
(Malé divadélko Praha)
29. 7., 10:00 dvoreček ul. Stará (vedle Třebov-
ské restaurace)
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohout-
kovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachrá-
nit chamtivého kohoutka. Není právě lakomost 
a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale 
i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu 
udělat legrace? Dá se poučit? Na to ať zkusí od-
povědět naše představení. A jako překvapení ještě 
jedna pohádka, tentokrát Krabičková.

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 

Zkušební prodloužení otevírací doby zámku 
v měsících červenec a srpen:
út – ne 9:00 – 17:00 hodin

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

Country večer se skupinou 

Proč ne Band 
v sobotu dne 8. července v restauraci 

Na Kovárně (zahradní terasa), 
ul. Zámecká, v 17:00 hod.
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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

Fotofestival Rudolfa Zukala 
14. 5. – 30. 8. 2017

Muzejní přednáška

Baroko v Moravské Třebové 
a okolí 
4. 7. 2017 v 17 hodin, kinosál muzea
Mgr. Vladislava Říhová PhD. 

Muzejní vycházka

Moravská Třebová renesanční
20. července v 17 hodin u muzea
Robert Jordán

1.7. Tour de Beer – Dj Choruno

19.8. Plujeme s kapitánem – Dj T-Maxx

8.7. Dance Party – Dj T-Maxx

15.7.  – Dj J.M.X.

22.7.  – Dj Maty

5.8.  – Dj Choruno

12.8. Oldies Party – Dj Maty

n– Dj Mirek Karásek26.8.

OTEVŘENÁ NÁRUČ MĚSTA
LÉTO JE TU PRO VÁS

NA DVOREČKU
VE MĚSTĚ 2017

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ POŘÁDÁ (nejen) PRÁZDNINOVOU 
ŠŇŮRU PROGRAMŮ PRO OŽIVENÍ CENTRA

NÁMĚSTÍ A DVORY CENTRÁLNÍ ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

OŽIJÍ PO DVA PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE AKCEMI PRO VEŘEJNOST – DIVADLO,

HRY, SOUTĚŽE, UKÁZKY ČINNOSTI MÍSTNÍCH

ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ…

  1. 7. Bleší trh
8:00–12:00, dvoreček Cihlářova ul.

  8. 7. Jazz Jam s Jiřím Palánem

10:00, dvoreček Cihlářova ul. 

15. 7. Střelecký oddíl Moravská Třebová 

10:00, dvoreček za Komerční bankou

22. 7. Country dvoreček 

se skupinou Madalen

10:00, dvoreček Cihlářova ul.
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MČR ve střeleckém víceboji mládeže 

Žáci ZŠ Palackého ovládli krajské kolo OVOV

Gymnázium v dalším 
republikovém finále
Po dubnové účasti dívčího i chlapeckého týmu 
Gymnázia Moravská Třebová v republikovém 
finále silového čtyřboje se škola dočkala dal-
šího velkého úspěchu. Dvojice žákyň kvin-
ty, Michala Kodešová a Viktorie Fikrová, se 
probojovala do republikového kola v plážo-
vém volejbale, které se uskutečnilo 16. červ-
na v areálu Beachclub Strahov. Finále se zú-
častnilo 33 párů z celé republiky. Naše dívky, 
benjamínci v kategorii i soutěži, jely do Pra-
hy hlavně „na zkušenou“. Po těžkých bojích 
s dvojicemi z Plzně, Brna a Prostějova se bo-
hužel do čtvrtfinále již neprobojovaly, nicméně 
jejich věk i odhodlanost je slibným příslibem 
do budoucnosti.   Iva  Kodešová,  vyučující  TV

První červnový víkend jsme již tradičně pořádali 
v rekreačním středisku Srnčí u Mor. Třebové 19. 
ročník střeleckých závodů v kombinovaných dis-
ciplínách ze vzduchových pušek a vzduchových 
pistolí. Zúčastnila se střelecká mládež klubů BTS 
z celé ČR. Záštitu mládežnického klání převzal 
starosta města Miloš Izák. V sobotním odpoled-
ni proběhl závod ve střelbě ze vzduchové pušky 
a v neděli dopoledne druhý závod ze vzduchové 
pistole. Závodů se zúčastnilo 33 tříčlenných druž-
stev v pušce a 24 v pistoli. Střílely se tři položky 
ve čtyřech věkových kategoriích od 8 do 26 let.
Hodnocené výsledky klubu mládeže ZO sBTS 
M. Třebová:
Puška kat. B jednotlivci: 1. místo Michaela 
Přidalová
kat. C jednotlivci: 3. místo Jakub Koudelka
kat. D jednotlivci: 2. místo Antonín Král
Puška kat. B družstva: 2. místo Přidalová, Škraba-
lová, Dvořáková 
kat. C družstva: 3. místo Přidal, Koudelka, Lipavský
kat. D družstva: 3. místo Král, Kavan, Zouharová
Pistole kat. A jednotlivci: 3. místo Adam Srnec 
kat. B jednotlivci: 3. místo Tadeáš Hojgr

Krajské kolo OVOV pro Pardubický kraj v ka-
tegorii družstev ovládla se ziskem téměř 26.000 
bodů pořádající škola ZŠ Palackého. Tím, že žáci 
svými výkony předčili 12 soutěžních družstev z ji-
ných škol, se kvalifikovali do celorepublikového 
finále, které proběhne 8.–10. září v Brně. Do re-
publikového kola postupujeme z druhého místa, na 
dálku nás porazil loňský vítěz republikového finá-
le ZŠ Oskol Kroměříž. Soutěžící poměřili své síly 
v šestiboji složeném ze sprintu na 60 metrů, skoku 
dalekého, shybů, leh-sedů, hodu míčkem a běhu na 

kat. C jednotlivci: 3. místo Patrik Neumann 
kat. D jednotlivci: 2. místo Antonín Král
Pistole kat. A družstva: 2. místo Kalousek, Sejbal, 
Srnec, 3. místo Mlejnek, Štefaník, Klučka
kat. B družstva: 1. místo Přidalová, Škrabalová, 
Hojgr 
kat. C družstva: 3. místo Vágner, Čapka, Neumann
kat. D družstva: 2. místo Král, Kavan, Zouharová
Putovní pohár starosty města Moravská Třebová 
pro absolutního vítěze závodu v pušce a putov-
ní pohár sBTS ČR absolutního vítěze v pistoli 
získala střelkyně ze střeleckého klubu Aircraft 
Kunovice Hana Kvasnicová. Republikové závo-
dy, kterých se zúčastnilo 96 dětí ze sedmi klubů 
BTS potvrdily, že základna sportovní střelecké 
mládeže je u nás stále na vysoké úrovni. Všem, 
kteří se zúčastnili i těm, kteří pomáhali při rea-
lizaci, děkuji za skvělou atmosféru závodu a vy-
nikající sportovní výkony. Technické zázemí pro 
závodníky poskytly KSMT a TSMT. Za finanční 
podporu paří díky mj. městu Moravská Třebová, 
za sportovní zázemí střeleckému klubu SBS MT, 
VSŠ a VOŠ MT a záštitu střelecké mládeže DDM 
Maják.                      Tomáš Přidal, tajemník soutěže

1.000 metrů či driblingu. Vítězný tým tvoří: Eliš-
ka Cedzová, Lucie Dolečková, Kamila Orálková, 
Jana Matoušková, Jan Žouželka, Tomáš Horáček, 
Jakub Dostál, Radek Cápal.
V jednotlivcích si vítězství ve svých kategori-
ích a postup na republiku vybojovali Bruno Ze-
man, Natálie Kasalová, Hana Hájková, Martin 
Šmerda, Eliška Cedzová, Jan Žouželka a Lucie 
Dolečková. 2. místo obsadil Tomáš Horáček, 
3. místo Kamila Orálková, Jana Matoušková 
a Lukáš Soukal.                     Tereza Klímová

Litomyšl 
do 6. 7., respektive do 28. 8. / různá místa ve městě
59. Smetanova Litomyšl a 13. ročník výstav 
Smetanova výtvarná Litomyšl 2017 

3. 7.–28. 8. / 18:00 a 19:30 / Toulovcovo náměstí
Toulovcovy prázdninové pátky 2017
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulov-
cově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový 
koncert nejen pro dospělé.

12. 7.–30. 8. / 19:30 / Smetanův dům
Středa, hudby vám třeba
Téměř každou prázdninovou středu posezení 
s živou hudbou různých žánrů na novém parketu 
u Smetanova domu.

Polička
13. 7. / 19:30 / nádvoří hradu Svojanov
Aneta Langerová/turné Na Radosti 2017
Vstupné: 500 Kč

14.–15. 7. / park u hradeb
Colour Meeting/multižánrový hudební festival
Vstupné: 270 Kč, 350 Kč

7.–9. 7. / 14:00 / fotbalový stadion v Poličce
Radiměřský den fotbalu/hudební festival
Vstupné: 485 Kč, 325 Kč

18.–20. 8. / Palackého náměstí
*555 festival/hudební multižánrový festival
vstup zdarma

Kam za kulturou v Českomoravském pomezí
7. 7. / 19:00 / M-klub
Ponny Expres
Country večer v Amfiteátru

21. 7. / 20:00 / M-klub
Taipan, In the Name of Cobain (Nirvana rev.), 
Bez Smokingu
Rockový večer v Amfiteátru

15.–18. 8. / nám. Přemysla Otakara II
Kinematograf bratří Čadíků 

21.–25. 8. 
Týden hudby
http://tydenhudby.vysoke-myto.cz 

Espiral míří do Evropy
Víkend od 9. do 11. 6. byl pro Mažoretkovou 
a twirlingovou skupinu Espiral Moravská Třebo-
vá vyvrcholením letošní soutěžní sezóny na finá-
le Mistrovství ČR ČMF v Jaroměři. A výsledkem 
je, že Espiral bude Česko reprezentovat hned 9x 
na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. 
Holky soutěžily poprvé v pátek 9. 6. a hned titu-
lově. Monika Vlková a Ilona Kužílková získaly 
titul mistr ČR v kategorii A + postup na Evropu, 
a k tomu všemu ještě pohár jako ocenění poroty 
za nejlepší duo. Druhý den byl neméně úspěšný. 
Eliška Peňáková získala v obrovské konkurenci 
zlato + postup na Evropu. A naše trio Denisa Šat-
níková, Kristýna Berjaková a Lukáš Šimco zís-
kalo pohár partnera soutěže. Dále bojovaly v té 
nejlepší kategorii A naše trenérky. Ty nakonec 
skončily v pořadí hned za sebou. Monika Vlko-
vá získala titul II. vicemistr ČR. Ilona Kužílková 
ukořistila 4. místo a Andrea Štolová pak místo 
páté. Všechny tři získaly postup na Evropu. Iva-
na Greplová získala stříbro v disciplíně 2 hůlky 
a postup na Evropu. Poslední soutěžní den byl 
pak sladkou tečkou nakonec. V neskutečně obsa-
zené kategorii soutěžila Karin Kolářová a Nela 
Sýkorová. Ty vybojovaly 5. a 6. místo také 
s postupem na Evropu. No a poslední vyhláše-
ní celého republikového finále skončilo titulem 
mistr ČR v kategorii miniformace junior. Také 
s postupem na Evropu. Hymna tedy pro Espiral 
hrála o víkendu hned 2x. Tímto děkujeme všem 
našim rodičům za pomoc, příznivcům a fanouš-
kům za podporu a držte nám pěstičky, aby se 
nám na Evropě dařilo.      Jitka a Andrea Štolovy

Svitavy
7. 7.–25. 8 / 21:30 / park Jana Palacha
Letní kino – každý pátek o prázdninách se koná 
Svitavské letní kino aneb Hvězdné české filmy 
60. let 20. století na večerní obloze v parku Jana 
Palacha. Začátky představení jsou orientační. 
Začínáme vždy, až se setmí 

8. 7. / So / 13:00 / náměstí Míru
Pivní slavnosti a výstava historických vozidel
V rámci slavností zlatavého moku vystoupí 
od 13 hodin hudební kapely: Codes of immor-
tality (PL), W.A.F.,TH!S, Do větru, Payanoia 
a Hudba Praha Band

20. 7. / Čt / 18:00 / park Jana Palacha
Golden Big Band Prague
Golden Big Band Prague vznikl s cílem oživit 
českou hudební scénu, a to v podobě moderní in-
terpretace klasické jazzové a swingové muziky 
na podzim roku 2010. 

30. 7. / Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
Pohádky v Parku
Bílkovo kratochvilné divadlo: Zlatovláska a O ry-
tíři Ríšovi. Každou neděli je v parku odpolední 
program (pohádky nebo promenádní koncerty)
Vstup volný

Vysoké Mýto
1. 7. / 18:00 / M-klub
Ida Kelarová, Česká filharmonie, 120 rom-
ských dětí (nejen) z Vysokomýtska 
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Sedmnáctá Cesta na severozápad dostala do 
vínku pěkné počasí. Předpovězená bouřková 
fronta dorazila opravdu až odpoledne, takže 
v neděli 4. června ráno a dopoledne panovaly 
ideální podmínky pro cyklistickou akci. I proto 
je až s podivem, že letos na trať mezi Udánka-
mi a Hřebečským hřebenem přes všemožnou 
propagaci vyrazilo pouhých 47 účastníků z řad 
veřejnosti, což je proti obvyklým počtům hodně 
málo. Přitom těm, kteří přijeli, se letošní „cesta“ 
podle ohlasů a zápisů v návštěvní knize líbila - 
superlativy se nešetřilo. Organizačně vše klaplo 
na jedničku a na účastníky čekalo 16 traťových 
kontrol, jejichž náplň byla proti loňsku z polo-
viny obměněna, takže se určitě nenudili ani ti, 

XVII. ročník Cesty na severozápad 
kteří jezdí pravidelně. Bylo tak možné si zastřílet 
z luku a ze vzduchovky, projít se na chůdách, 
ověřit si znalosti a dovednosti v různých praktic-
kých zkouškách, či diplomatické schopnosti při 
jednání s indiány. Nejmladšímu, aktivně šlapa-
jícímu účastníkovi bylo pět let (vezenému dva 
roky), nejstaršímu dvaapadesát. Díky tradiční 
podpoře od města Moravská Třebová se ani letos 
neplatilo žádné startovné, naopak si každý účast-
ník odnesl nějakou tu drobnost „od cesty“. Sláva 
těm, kteří s námi letos vyjeli, a poděkování všem 
37 skautským pořadatelům, kteří pomohli s or-
ganizací. Více informací a fotografie na www.
junak.mtrebova.cz/cnsz.

Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Žáci speciální školy dostali dárek ještě před vysvědčením

Další úspěch žáků v odborných dovednostech, ale co dál?

Měsíc červen je každoročně ve znamení hektic-
kého konce školního roku, kdy v samém závěru 
žákům jejich učitelé „vystavují účet“ za to, jak se 
jim dařilo a podařilo naplňovat vzdělávací pro-
gram příslušného ročníku. Ne jinak tomu bylo 
i v tom letošním školním roce. Co však bylo jiné 
oproti těm školním rokům minulým, bylo to, že 
žáci naší školy (včetně mateřské školy), dosta-
li dárek (a ne ledajaký) již dopředu. Za vydat-
né finanční podpory našeho zřizovatele, kterým 
je Pardubický kraj, a také díky všem těm beze-
jmenným dárcům, kteří se zúčastnili v měsíci 
březnu velice úspěšného benefičního koncertu, 
pořádaného naší speciální školou, jsme moh-

Po vítězství v regionálním českém kole postou-
pili žáci Integrované střední školy Moravská 
Třebová Filip Kolařík a Dominik Vigh do celo-
republikového kola odborných dovedností oboru 
Pokrývač s mezinárodní účastí, které se letos ko-
nalo v Brně. Svými znalostmi o moderních tech-
nologických postupech, zkušenostmi z minulých 
účastí na soutěžích a snahou o co nejlepší umís-
tění, přesvědčili odbornou porotu a umístili se 
na krásném druhém místě, s nepatrným rozdílem 
bodů od vítězných žáků z Brna. Nemalý podíl 
na těchto umístěních našich žáků mají i pedago-
gičtí pracovníci školy, kteří žáky k soutěžím při-
pravují. Zde musím vyzdvihnout hlavně Tomáše 
Kupsu, učitele odborného výcviku, trenéra sou-
těžících, který se žákům, bez ohledu na svůj čas, 
věnoval a žáky kvalitně připravil. Velmi dobré 

li uskutečnit náš dlouholetý záměr, vybudovat 
víceúčelové sportovní hřiště pro naše žáky. Slá-
va to byla náramná. Nechyběly slavnostní fan-
fáry, hymna naší školy, úvodní slovo ředitelky 
Jitky Kánské a také přestřižení pásky, kterou 
společně s ní a s našimi žáky přestřihli vzácní 
hosté, a to senátor Radko Martínek, hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický a vedoucí 
školského odboru Martin Kiss. Pozvání přija-
li i někteří rodiče našich žáků a další milí hos-
té našeho města. Současně s novým hřištěm se 
může začít používat druhé hřiště, na kterém se 
nachází 6 posilovacích venkovních strojů, pro-
stor na pétanque a ruská kuželna. Již dříve jsme 

výsledky a hodnocení žáků, kteří se na naší ško-
le učí pro tak požadovaná a vyhledávaná sta-
vební řemesla, nás zavazují k neustálému zájmu 
o kvalitu výuky, proškolování našich pedagogů, 
vybavování dílen moderními stroji…, ale: celo-
republikově zájem o obory služeb klesá, odborné 
školy nemají žáky v učebních oborech řemesel, 
obory zanikají, zkušení pracovníci, ochotní vy-
učovat současnou mládež, odcházejí a prosto-
ry odborných učeben a dílen jsou poloprázdné. 
Proč asi? Chyba je systémová. Některé odbor-
né profese, kde se musí zároveň myslet a pra-
covat rukama, moc nelákají. Stále ještě systém 
štědrých sociálních dávek - pro některé - je vý-
hodnější než poctivá práce. Neochota současné 
politické reprezentace, v tomto známém a dlou-
hodobém problému, udělat konkrétní rozhod-

ve venkovním areálu školní zahrady vybudovali 
pergolu - letní zastřešenou učebnu, skákací tram-
polínu, či hrací vláček se skluzavkou pro naše 
nejmenší z mateřské školy. Po slavnostním ote-
vření výše uvedeného hřiště si s chutí všichni 
naši žáci užili krásného sportovního dopoledne. 
Bylo na všech vidět, že jsou šťastní a spokoje-
ní. A to je ta největší možná pochvala pro nás, 
kteří jsme svým žákům udělali radost. Závěrem 
bych chtěl popřát všem dětem, pedagogickým 
a nepedagogickým pracovníkům našeho měs-
ta, nabrání neomezeného množství sil do toho 
příštího školního roku.    Miroslav  Muselík,

statutární zástupce ředitelky SZŠ, MŠ a PrŠ

nutí, byť za cenu ztráty volebních hlasů - a o ty 
jde. Jistě chceme vzdělanou mládež, ale fakt, že 
87,5 % letošních vycházejících žáků ZŠ ze svi-
tavských škol se přihlásilo na studijní obory, 
Moravská Třebová a okolí o něco méně, a zby-
tek odešel na učební obory, o něčem vypovídá. 
A co odborná řemesla pro nás zákazníky? No, 
asi to jednou bude problém, protože „odborní-
ci“ z východních zemí celosvětově uznávané 
šikovné české ruce nenahradí, a pak se nediv-
me, že padají mosty, vlní se dálnice, a některé 
opravené fasády jsou po pěti letech horší než 
před opravou. Kam kráčíš, národe Komenské-
ho?    Klemeš Ladislav, ISŠ Moravská Třebová

Ohlédnutí za školním rokem v naší družince
Dovolte mi, prosím, krátké ohlédnutí za uplynu-
lým školním rokem v družince ZŠ Čs. armády. 
Podzim se nesl v duchu seznamování s novými 
žáčky naší školy. Vydlabáváním dýní jsme si při-
pomněli svátek Halloween, na sv. Martina jsme vy-
ráběli koně a vyhlíželi sněhovou nadílku. Advent-
ní čas se nesl v duchu celodružinové hry Cesta do 
Betléma. Každý den čekal na děti úkol, který byl 
ukrytý někde ve třídě. Šlo o různé hádanky, malo-
vání, vyrábění atd. Takto vyplněný čas měl dětem 
zkrátit čekání na příchod Ježíška. Posledním úko-
lem naší Cesty do Betléma bylo uspořádání Vá-
noc ve školní družince. Děti si přinesly cukroví, 
dárečky pro kamaráda, poslouchali a zpívali jsme 
koledy a společně jsme si připomněli české tradi-
ce. Leden přinesl bohatou sněhovou nadílku a my 
jsme si to na sněhu náramně užili. Děti si přinesly 
do školy zimní oblečení a každý den jsme strávili 

dvacetiminutovku na mrazíku pořádným dovádě-
ním. Využili jsme sněhu a uspořádali jsme vlastní 
olympijské hry. Přestože se nám zima moc líbila, 
už jsme netrpělivě vyhlíželi jaro a s jarem Veli-
konoce. Vyráběli jsme kraslice, různé velikonoční 
dekorace a také jsme si upekli velikonoční zajíčky 
ve školní kuchyňce. Tam jsme zavítali ještě jed-
nou, a to na čarodějnice. Uvařili jsme si kouzelný 
čarodějnický lektvar, byl to lektvar proti zlobivos-
ti a byly v něm samé dobrůtky. Nesmím také opo-
menout úzkou spolupráci s pohybovým kroužkem 
DDM Větrník. V úzké součinnosti jsme uspořá-
dali několik společných akcí jako např. výpravu 
na dopravní hřiště nebo návštěvu bazénu v České 
Třebové. Spolupráce si velmi vážím a těším se, 
že i v příštím školním roce naplánujeme dětem 
spoustu dalších zajímavých akcí. Přeji všem krás-
né prázdniny.        Monika Sádecká, vychovatelka

Dotek anděla
Děti z naší školky se úspěšně zapojily do I. roč-
níku výtvarné soutěže s názvem Dotek andě-
la k příležitosti celostátní akce Noc kostelů. 
K ohodnocení byly porotou vybrány obrázky 
Evelínky Koukalové, Elišky Smolové a Barun-
ky Srncové z Červené třídy, které za své zpra-
cování andělů získaly Čestné uznání poroty. 
Další oceněnou byla naše Sofinka Vykydalová 
ze Žluté třídy, která za svůj obrázek anděla v ka-
tegorii 0-6 let získala úžasné 1. místo. Všichni 
ocenění z jednotlivých kategorií získali zajíma-
vé ceny, které jim udělaly radost. Musím říct, 
že jsem byla mile překvapena, kolik se do sou-
těže zapojilo malířů všech věkových kategorií. 
Bylo fascinující pozorovat, jak si představují 
a vnímají dotek anděla nejen děti, ale i dospělí. 
V závěru vyhodnocení soutěže v kapli sv. Petra 
přilétli symbolicky „andělé“, kteří přítomné pro-
vázeli při prohlídce místy, kam se běžně nemá-
me možnost podívat. Mohli jsme nahlédnout do 
barokní knihovny, sakristie, kostela, ale i na kúr 
s varhany, na které si mohli návštěvníci zkusit 
zahrát. Nejen díky hře na varhany a všudypří-
tomné anděly byla atmosféra kouzelná. Děku-
jeme organizátorům za příjemný zážitek a bude-
me se těšit na další ročník.      II. MŠ Jiráskova

Den dětí
1. 6. se uskutečnil ve školní zahradě speciální 
školy Den dětí. Žáci spolu s učiteli plnili připra-
vené rozličné disciplíny. Za splnění těchto dis-
ciplín byli žáci odměněni sladkostmi a malým 
dárkem, který si každý mohl podle svého zájmu 
vybrat. Účast byla hojná, žákům se pobyt na za-
hradě s aktivním programem líbil. Město Mo-
ravská Třebová finančně přispělo na tento krás-
ný den.     Weissová Eliška,  Laštůvková Lucie
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ZŠ Palackého
Druháci výletují ze ZŠ
V úterý 30. 5. se dvě třídy druháčků vydaly 
na školní výlet do Olomouce. Naplánovaný pro-
gram byl velmi pestrý a především zážitkový. 
První zastávka byla ve výrobní dílně Svíčkárny, 
mydlárny a kosmetiky RODAS. Zde si každý žá-
ček odnesl svůj vlastnoručně vyrobený balíček 
– svíčku si nazdobil polevou „Starwax“, naplnil 
si sáček vybranými koupelovými solemi s esen-
ciálními oleji a vyrazil si mýdlo. Druhá zastávka 
vedla do prvního interaktivního muzea vědy na 
střední Moravě – do Pevnosti poznání. Zde kaž-
dá třída absolvovala odlišný program – o lidském 
těle a o sluneční soustavě. Děti se tu poutavým 
a pro ně velmi atraktivním způsobem přiučily no-
vým faktům. Celý výlet se velmi vydařil a spoko-
jení byli nejen žáci, ale také jejich paní učitelky. 
A hodnotící slova dětí po výletě? „Skvělý, aktivní, 
nádherný, úžasný, hrací, zajímavý, zábavný,…“
Kluci a holky z 2. B a 2. C a jejich paní učitelky

Zájezd do Polska
Ve dnech 1. a 2. června se zájemci o historii 
z řad žáků devátých tříd zúčastnili poznávacího 
zájezdu do Polska. První den navštívili sídelní 
město polských králů Krakov. Zde si prohlédli 
pahorek Wawel s gotickou katedrálou sv. Stani-
slava a sv. Václava, historické náměstí a univer-
zitu. Poté se přesunuli do solných dolů Wielicz-
ka na důlní prohlídku, kde měli žáci příležitost 
vyzkoušet si náročnost hornického povolání. 
Druhý den dokončili návštěvu Krakova a přesu-
nuli se do bývalého koncentračního a vyhlazova-
cího tábora Osvětim. Díky kvalitní průvodkyni 
Maji Šrajerové jsme si citlivě připomněli holo-
caust. Doufejme, že na toto memento pádu lid-
ství nikdo nezapomene.        František Zeman

Dopravní soutěž
Dne 17. května se konalo okresní kolo Dopravní 
soutěže mladých cyklistů (DSMC) ve Svitavách, 
kde naši školu reprezentovalo družstvo mladších 
žáků: Alena Ševčíková, Tereza Hrubá, Lukáš 
Maurer a Tadeáš Ladra. Součástí soutěže byly 
testy, jízda zručnosti, jízda na dopravním hřiš-
ti a první pomoc. Nejvíce se nám dařilo v první 
pomoci, ze které jsme odcházeli bez trestných 
bodů. Během soutěže si děti vyzkoušely i práci 
s mapou. Kategorie mladších žáků se zúčastnilo 
celkem 9 družstev. Naši žáci obsadili krásné dru-
hé místo. Všem žákům moc děkujeme za snahu 
a těšíme se na další spolupráci v příštím škol-
ním roce.      Jana Knödlová a Lucie Krajčiová

Prvňáčci na výletě
Hurá! Konečně je tu čtvrtek 25. 5. Proč? Jedeme 
přece na výlet. Kdo? Žáčci a paní učitelky z 1. C 
a 1. D. Ještě vezeme i H. Brziakovou a asistentku 
I. Zahradníkovou. Kam? Do Kunčiny na koníky. 
Před nimi se stavíme na hřišti v ZŠ Kunčina. Ty 
jejich průlezky i hřiště jsou super. Bohužel čas letí, 
nastává přesun ke koníkům. Zde si prohlédneme 
krávy, telátka a koníky. Vyzkoušíme parkur, na-
tiskneme koňské obrázky na trička a svezeme se 
na koníkovi. Čas je však neúprosný, na vlak musí-
me téměř utíkat. Ve Třebové se ještě někteří staví-
me v cukrárně a spokojení jdeme zpět domů. Vel-
ký dík patří vedení ZŠ Kunčina a panu školníkovi 
za umožnění vstupu do jejich areálu a paní Šejno-
hové a Kyselkové z Kunčiny, které si pro nás při-
pravily pěkný program.     Třídní učitelky 1. C a 1. D

Edukativně výchovný program s kozou domácí

Děti a veverky z puntíkaté školky

Výhody malotřídní školy

Na středu 31. 5. se děti moc těšily. Na školní 
zahradě se totiž objevily tři dámy - kozy do-
mácí - Regina, Julinka a Elenka. Chovaly se 
okamžitě jako doma, spásaly poklidně šťav-
natou trávu a nenechaly se ničím vyrušovat. 
Od jejich majitelky se děti dozvěděly, co ko-
zám chutná (dokonce i papír!), co jim naopak 
nejede (např. sýr, párky a konzervy), čím jsou 
užitečné pro člověka, co se jim nelíbí, a proč 
mají rohy jen některé z nich. Děti se mohly 
přesvědčit, jak jsou kozy hbité, rychlé, a že 
se dají i vycvičit. Kozy bez potíží vyskočily 
na kapotu auta, předvedly několik otoček, na 
povel si lehly, prosily, dělaly ,,berany duc“ 

V naší „puntíkaté“ školce máme na zahradě 
kromě velké barevné housenky i své vlastní 
veverky. Od jara poskakují po zahradě ze stro-
mu na strom a děti je neustále sledují. Tak 
mají život v přírodě doslova v přímém pře-
nosu. Veverky jsme s dětmi pojmenovali jako 
dny v týdnu. Mláďátka od Pondělí do Pátku, 
veverčí mámu s tátou jako Sobotu a Neděli. 
Každý den pak naše děti společně s veverkami 
prožívají svá školková dobrodružství, kterých 
je bezpochyby spousta. Tak vzpomeňme na-
příklad pálení čarodějnice, vesmírný zážitko-
vý stan, který k nám do školky přijel, policej-
ní psovody se svými čtyřnohými „parťáky“, 
ukázku výcviku koz přeskakujících střechu 
auta své majitelky, sanitku se záchranným 
vybavením, náš vlastní školkový dětský den 
atd. Mimo jiné však také děti navštívily di-

V letošním školním roce jsem dostala nabídku 
vyučovat na malotřídní škole ZŠ v Linharticích. 
O malotřídkách jsem do této doby jen slyšela 
a nyní, po uplynutí školního roku můžu hod-
notit rozdíly mezi velkou a malou školou. Jako 
dítě jsem navštěvovala školu, kde v paralel-
ním ročníku byly čtyři nebo pět tříd se čtyři-
ceti žáky. Mé děti navštěvovaly školu podob-
nou, kde v paralelním ročníku byly třídy tři. 
Když srovnám vybavenost škol, rozdíl spatřuji 
akorát v prostorech pro sportovní vyžití žáků 
(např. bazén). Výhodou malé školy je pro-
středí, kde způsob komunikace a vztahy mezi 
učitelem a žáky, školou a rodiči je bezesporu 
méně anonymní. Funguje na principech větší 
sounáležitosti a tolerance. Všichni se znají, je 
zde méně problémů, vše je více vidět a tím se 
předchází větším výchovným problémům a so-

a dokonce se svojí paničkou rozpohybovaly 
dětská říkadla. Poté byly odměněny nejen obi-
lím, tvrdým chlebem, banánem a melounem, 
ale také naším nadšeným potleskem a smí-
chem. Na vlastní oči děti zhlédly dojení, na 
vlastní kůži si vyzkoušely, jak se kozy pasou 
a jaká je jejich srst. Společně jsme si užili do-
poledne plné radostných zážitků, umocněné 
pořekadly o kozách (umíněná jako koza, ská-
če jako koza, mlsná jako koza, je jak koza před 
kopcem) a pohádkou před spaním O neposluš-
ných kůzlátkách. Druhý den nás děti překva-
pily krásnými obrázky, tak silný byl jejich zá-
žitek.          Kolektiv MŠ Jiráskova a Tyršova

vadlo s pohádkou, výstavu loveckých trofejí 
v Boršově, v sále Na Písku vystoupení Inky 
Rybářové, Den Země, Den vody, moravsko-
třebovskou knihovnu, vojenskou školu, spor-
tovní hry mateřských škol a v neposlední řadě 
výstavu Krysáků. Stejně jako malá veverčí 
mláďátka každý den poznávají svět a zvětšují 
si své teritorium, tak i naše lidská mláďátka 
neustále rozšiřují hranice svého poznání. Stej-
ně jako veverky ze školky získávají nové zku-
šenosti, které jsou nepostradatelné pro jejich 
další vývoj. Společně doufáme, že si veverky 
i děti přes prázdniny odpočinou a načerpají 
k dalšímu dobrodružství spoustu nových sil. 
Budeme se společně s nimi těšit na nové zážit-
ky v dalším školním roce. Děkujeme rodičům 
za spolupráci a všem přejeme krásné prázdniny.

Kolektiv učitelek MŠ Jiráskova, pavilon A

ciálně-patologickým jevům, jako je například 
šikana. Prvňáček se lépe adaptuje na školu, 
ve které se rychle a snadno orientuje. Další vý-
hodou je školní družina, kterou navštěvují žáci 
bez omezení věku, kde není problémem nedo-
statečná kapacita, tak jak to bývá na velkých 
školách. Ranní příchod dětí je možný už před 
sedmou hodinou, kdy mohou rodiče odevzdat 
děti přímo pedagogům. Malou školu bych do-
poručila rodičům dětí, které mívají problémy 
se socializací, které se v běžných třídách stáva-
jí oběťmi šikany, což bývají i děti mimořádně 
nadané, děti bázlivé, pro které je malý kolektiv 
přijatelnější a v neposlední řadě i dětem při-
cházejícím z lesních školek, zvyklé na častý 
pobyt v přírodě, na což jsou děti v linhartické 
škole zvyklé, že věci, o kterých se učí, si pro-
hlédnou přímo v reálu.      Štěpánka Moravcová

Pythagoriáda
Ve středu 17. 5. proběhlo ve Svitavách 
okresní kolo Pythagoriády. Ani v této 
matematické soutěži nesměli žáci ZŠ 
Kostelní náměstí chybět. A opět se jim 
dařilo. V kategorii 6. tříd vybojoval Mar-
tin Peterka krásné 6. místo, v kategorii 
8. tříd obsadil Vojtěch Bádal fantastic-
ké 2. místo. Nadějným matematikům 
blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.          Eva Pallová

Dne vědy a logiky
Ke Dni dětí obdrželi žáci základní školy Kos-
telní náměstí 1. 6. od svých vyučujících a žáků 
devátých tříd netradiční dárek v podobě Dne 
vědy a logiky. V prostorách školy navštívili 
žáci Mobilní planetárium, strávili čas hraním 
logický her s bývalým žákem naší školy Pe-
trem Frajvaldem, dívali se na svět kolem nás 
objektivem mikroskopu. Kromě nevšedního 
zážitku si mohly děti do tříd nebo domů od-
nést z tohoto dne vlastnoručně vyrobený ruční 
papír, funkční model letadla, originální kresbu 
kyvadlem, či origami z papíru. A pak, že věda 
není zábavná.                              Eva Pallová



strana 11 / červenec 2017Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁKnihovna

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1.–31. 7. Výstava iniciál
Pamatujete na ozdobné písmo ve starých kni-
hách? Výstava Nadi Kováříkové vám pomůže 
vzpomínky osvěžit. Přijďte se podívat na studie 
iniciál pocházejících z cestovního breviáře Li-
ber Viaticus (1340–1364). Studie jsou vytvořené 
technikou akvarelu a kvaše.
1.–31. 7. Velký výprodej knih
Během července se můžete těšit na velký výpro-
dej beletrie a naučné literatury, zejména kucha-
řek a knih o zdraví. Cena je 5 Kč/kus. 
1.–31. 7. Velká půjčovní výstava sešitů Večery 
pod lampou
Vyřadili jsme staré kusy a pořídili stovky no-
vých. K dispozici v dospělém oddělení v půjčov-
ní době.
1.–31. 7. Knihy na léto
Během července se můžete těšit na větší množ-
ství novinek, než jste zvyklí. K dispozici v do-
spělém oddělení v půjčovní době.
Knihovna u vody
I letos jsme pro vás společně s Technickými služ-
bami města připravili službu: po celou letní se-
zónu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku 
můžete zpestřit četbou. U pokladny aquaparku 
je umístěna knihovnička s vyřazenými knihami 
a časopisy, které si můžete půjčovat, číst či vy-
měňovat. Na své si přijdou děti i dospělí, muži 
i ženy, milovníci romantiky i detektivek. 
Novinka! Půjčujeme dioptrické brýle
V dospělém oddělení je nyní možnost bezplatně 
si zapůjčit dioptrické brýle. 
Dále bychom chtěli připomenout, že v naší 
knihovně je možnost zakoupit poukaz na člen-
ství. Pokud vašim blízkým zakoupíte roční člen-
ství u nás v knihovně, dáte jim originální dar 
v podobě neomezeného půjčování knih a časopi-
sů, využívání internetu…
Po dobu letních prázdnin bude upravena půj-
čovní doba:
Dětské a dospělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
pá-so: zavřeno
Studovna
po-čt: 8:30–15:00 hod.
pá-so: zavřeno
Rádi bychom vás informovali, že po celý čer-
venec a srpen bude knihovna v Boršově z tech-
nických důvodů uzavřena.

Knihovna dětem
1.–31. 7. Roční období
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Městečko Tr-
návka. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dět-
ském oddělení v půjčovní době.
1.–31. 7. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte celá tří-
da a Kdo čte, ten se nenudí, které pořádala knihov-
na ve školním roce 2016/2017.
Čte celá třída
Osmnáctý ročník velké čtenářské soutěže pro tříd-
ní kolektivy zná své vítěze. Letos se přihlásilo 13 
tříd s celkem 313 žáky. Absolutními vítězi se po 
velkém souboji stali páťáci z III. ZŠ, kteří soutěž 
vyhráli už potřetí v řadě a jsou tak mistry města 
Moravská Třebová ve čtení. Všem vítězům gratu-
lujeme.
Výsledky 18. ročníku soutěže Čte celá třída 
2016/2017:
I. kategorie
1. místo 5. tř. (ZŠ Kostelní nám.) – 95,65 % čtená-
řů a 97,48 výp./1 žák
2. místo 4. tř. (ZŠ Kostelní nám.) – 89,65 % čtená-
řů a 48,59 výp./1 žák
3. místo 2. tř. (ZŠ ČSA) – 100 % čtenářů a 15,92 
výp./1 žák
II. kategorie
1. místo 8. a 9. tř. (speciální škola) – 100,0 % čte-
nářů a 15 výp./1 žák
2. místo 1. AV (gymnázium) – 56,67 % čtenářů 
a 5,53 výp./1 žák
3. místo 2. AV (gymnázium) – 37,93 % čtenářů 
a 2,66 výp./1 žák
Kdo čte, ten se nenudí
V závěru školního roku uzavřela knihovna 13. roč-
ník soutěže pro individuální čtenáře s názvem Kdo 
čte, ten se nenudí. Vyhodnotili jsme pět nejlepších 
čtenářů, které odměníme a kterým gratulujeme.
1. Dvořáčková Štěpánka - 5. třída (ZŠ Kostelní 
nám.)
2. Maurer Lukáš - 4. B (ZŠ Palackého ul.)
3. Bubeník Matyáš - 5. třída (ZŠ Kostelní nám.)
4. Vavříková Nikola - 5. třída (ZŠ Kostelní nám.)
5. Oškerová Kateřina - 4. třída (ZŠ Kostelní nám.)
Knížka pro prvňáčka
Již devátým rokem se městská knihovna zapojila 
do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Garantem projektu je Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s nakladatel-

Setkání seniorů 
se uskuteční 3. 7. 
v 10:00 v refektá-
ři františkánského 

kláštera v MT. Svoz seniorů za účelem návštěvy 
hřbitova proběhne 12. 7. Odjezd ve 14:00 hod. 
ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dota-
zy na tel: 734 797 498. 
STD Ulita
1. 6. jsme nově otevřeli Andělský obchod v uli-
ci Bránské 210/18 v MT. Obchůdek nabízí nejen 
různé druhy pralinek, spoustu dárečků, ale také 
výbornou kávu, kterou si můžete v klidu vypít 
v příjemném prostředí Andělského obchůdku. 
Zakoupením výrobků podpoříte činnost charity.
DS Domeček
Klienti Domečku spolu s pracovníky využí-
vají teplého počasí k vycházkám do města 

na zmrzlinu. Na konci měsíce si splnili své 
přání a zajeli se podívat do Jezdeckého klubu 
v Útěchově.
SAS
Poskytujeme pomoc a podporu rodinám. Pro-
vozní doba služby: terénně od 7:00 do 18:00. 
Službu lze sjednat ve výjimečných případech 
i mimo pracovní dobu.
Občanská poradna
V uplynulém měsíci jsme zpracovali několik 
návrhů na povolení oddlužení a poradili desít-
kám klientů při řešení jiných obtížných situa-
cích (exekuce, rozvody, výživné apod.). Veškeré 
služby jsou bezplatné. Současně chceme upo-
zornit klienty na klamavou reklamu firem, kte-
ré zpracovávají oddlužení a nechávají si za tyto 
služby platit. Tel. číslo 736 503 393, E: porad-
na@mtrebova.charita.cz

Centrum pěstounské péče Cesta
Poskytuje služby pro pěstouny a zájemce o pěs-
tounství. Můžete se obracet na: ved. Martinu Jín-
kovou, tel. 733 742 083, nebo Elišku Nislerovou, 
tel. 733 742 024. 
Dobrovolnické centrum
Nabízí 3 akreditované dobrovolnické progra-
my – Kamarád (děti 6–12 let) Lebeda (senio-
ři a dlouhodobě nemocní), Déčko (pomocníci 
v charitních službách).
Půjčovna zdravotních pomůcek v provozu: 
8:30–14:00, E: pujcovnapomucek@mtrebova.
charita.cz
Další informace najdete na: www.mtrebova.cha-
rita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova, 
případně osobně na adrese Oblastní charity, Svi-
tavská 655/44 Moravská Třebová.
Pěkné slunečné dny přejí pracovníci OCHMT

Okénko ZUŠ
V závěru školního roku si dovolme malé ohlédnu-
tí za letošním rokem v ZUŠ Moravská Třebová. 
K nejúspěšnějším akcím roku patřily prosincový 
Mikulášský a Vánoční podvečer s nadílkou a pro-
jekty Světových Vánoc. V letošních soutěžích 
žáci ZUŠ Moravská Třebová získali v okresních 
i krajských kolech báječná umístění a výrazně tak 
podpořili reprezentaci našeho města. K nejúspěš-
nějším připomeňme alespoň umístění v krajském 
kole ve hře na klavír: Lucie Brdíčková - 3. místo, 
Martina Koudelková - 2. místo, Marie Trunečko-
vá - 3. místo. A také velký úspěch tanečního obo-
ru v soutěži Českotřebovský taneční pohár, kde 
se žákyně se svou choreografií Pozdrav z Hava-
je umístily na 1. místě ve své kategorii. V dubnu 
proběhly dva Absolventské večery, kde absol-
venti předvedli to nejlepší ze svého repertoáru 
a kde bylo slavnostně odhaleno jejich letošní ta-
blo, které vytvořili žáci výtvarného oboru. Osla-
vy k 70. výročí založení ZUŠ Moravská Třebo-
vá probíhaly od 11. května a vyvrcholily 27.-28. 
května již 17. ročníkem festivalu Moravskotře-
bovské arkády. V rámci pestrého programu oslav 
proběhl Koncert pedagogů, přehlídka choreogra-
fií s názvem Miluji, žiji, tančí…, reprezentativní 
přehlídka žáků ZUŠ, Slavnostní koncert bývalých 
absolventů ZUŠ nebo Vernisáž výstavy bývalých 
absolventů ZUŠ. Během 17. ročníku Moravsko-
třebovských arkád letos vystoupily soubory a sku-
piny: ARKA BAND, kapela současných pedago-
gů školy, taneční obor, JEJDA BAND, HOBBY 
BAND a BUBNY BAND, hudební soubory žáků 
ZUŠ a hudební skupiny ABBA STARS, JUM-
PING DRUMS nebo ARRHYTHMIA. Hlavní 
hvězdou letošního festivalu byl český zpěvák, hu-
debník a textař Pavel Callta. Výtěžek z celé akce 
ve výši 37.193 Kč byl věnován sbírkovému pro-
jetu Nadace rozvoje občanské společnosti a Čes-
ké televize Pomozte dětem. Přejeme vám krásné 
dovolené a v novém školním roce se opět těšíme 
na shledání s vámi.       ZUŠ Moravská Třebová

stvím Triton. Knihovna spolupracovala od prosin-
ce 2016 do konce června 2017 s pedagogy prvních 
tříd základních škol ve městě. Děti byly pasovány 
na čtenáře městské knihovny, pravidelně navště-
vovaly knihovnu a půjčovaly si knihy a časopisy. 
Za dobrou spolupráci škol s knihovnou, byli žáci 
v závěru školního roku odměněni knížkou vyda-
nou speciálně k tomuto projektu. Ve školním roce 
2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkov-
ského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lapálii. 
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Prázdniny – hurá, pro všechny školáky začalo 
nejhezčí období celého roku. My všichni z DDM 
se však za uplynulým rokem musíme ohlédnout 
a poděkovat všem externistům, kteří s námi 
po celý školní rok spolupracovali. Jim patří vel-
ký dík. Společně se nám podařilo otevřít přes pa-
desát kroužků, které navštěvovalo přes 600 dětí. 
Naše poděkování patří i školám, gymnáziu, všem 
organizacím ve městě a pomocníkům z našich 
kroužků. Společně jsme uspořádali 135 akcí pro 
školy a veřejnost. Ještě jednou moc děkujeme 
a přejeme krásné prázdniny.
Od září pro Vás chytáme zbrusu nový kroužek 
Blogování - chceš začít s blogováním a nevíš jak 
na to? Chceš se podělit o své myšlenky, názory či 
zážitky s ostatními? Máš blog a nevíš, jak přilákat 
čtenáře? Chceš si jen zablbnout, vyzkoušet něco 
nového a podělit se o tom se světem? Tak přesně 
pro Tebe je kroužek Blogování!
Náplň: - základy blogování, tvorba nového blo-
gu, rozšíření stávajícího blogu, blogovací téma-
ta, blogovací techniky, blogovací systémy (nejen 
české, ale i zahraniční), psaní, fotky, videa… Blo-
gování je běh na dlouhou trať, žádný sprint! Pište 
pravidelně, buďte trpěliví a výsledky v podobě 
nadšených followerů se dostaví.

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

 Dům dětí a mládeže

Zlatá kometa – v letošním roce proběhl již 
3. ročník této pěvecké soutěže, která se koná pod 
záštitou starosty města. Soutěže se zúčastnilo 
17 zpěváků a zpěvaček. V odborné porotě zase-
dl ředitel Ježkovy konzervatoře v Praze Eduard 
Klezla, zpěvák Tomáš Beroun a ředitel ZUŠ Pa-
vel Vaňkát. 
V kategorii do 12 let byli oceněni: 1. místo: Josef 
Haas, 2. místo: Hana Křetínská, 3. místo Václav 
Pavelka, čestné uznání: Šimon Dospiva, Vít Pa-
velka.
V kategorii nad 12 let byla udělena dvě 1. místa: 
Jana Hassová a Martina Žďánská, 3. místo: Bar-
bora Dostálová.
V srpnovém čísle zpravodaje najdete podrobnou 
nabídku kroužků na školní rok 2017/2018.

Střípečky z mažoretkového sportu skupiny Střípky DDM Moravská Třebová
Dne 30. 4. jsme se zúčastnili prvního ročníku ne-
postupové soutěže Pohár města Nymburka a byli 
jsme velmi spokojeni nejen s výkony samotných 
mažoretek, ale i s prostředím a organizací soutě-
že. Velkým plusem bylo i to, že každé vystoupení 
bylo možno sledovat na velikém plátně, kam bylo 
promítáno. Doufáme, že budou v tomto nádher-
ném prostředí pokračovat i další ročníky, kterých 
se opět rádi zúčastníme. Úspěchem této soutěže 
bylo hned 9 medailí:
formace: Titanic - zlato, Střípky 3 - zlato, Střípky 
2 - stříbro, Střípky 1 - stříbro
duo: juniorky Sofie Elizabeth Miková a Barbo-
ra Prosecká - bronz, kadetky Karolína Plchová 
a Kristýna Kalenčuková - bronz
sólo: Zuzana Dvořáková - bronz, Nicol Matouš-
ková - zlato, Sofie Elizabeth Miková - stříbro, 
Vendula Novotná - stříbro
Dne 27. 5. mažoretky bojovaly hned na dvou mís-
tech, a to v Čáslavi a v Olomouci. Z MIA festivalu 
z Olomouce si děvčata přivezla 2 zlaté medaile: 
Denisa Bubeníková z klasiky a Nikola Schönová 
z twirlingu. V Čáslavi probíhal první ročník ne-
postupové soutěže, ve které naše šikulky získaly 
celkem 8 medailí:
sólo: Sofie Elizabeth Miková - twirling - zlatá me-
daile, Sofie Elizabeth Miková - klasika - stříbrná 
medaile, Zuzana Dvořáková - twirling - bronzová 
medaile, Zuzana Dvořáková - klasika - stříbrná 
medaile, Nicol Matoušková - twirling - stříbrná 
medaile, Nicol Matoušková - klasika - zlatá me-
daile
duo: Sofie Elizabeth Miková a Barbora Prosecká 
- twirling - stříbrná medaile, Sofie Elizabeth Mi-
ková a Barbora Prosecká - klasika - zlatá medaile.
V Brně se konala 4. 6. soutěž mažoretkových 
týmů O brněnskou dračici Drakulku, kterou míst-
ní mažoretky pořádají již od roku 2014, a za tu 
dobu si soutěž získala vysokou účast velmi dob-

rých týmů. Ve skupině „mini dráčata“ (do 12,5 
roku) Střípky 2 přivezly zlatou medaili a ve sku-
pině „dráčata“ (do 14 let) za formaci Titanic se 
naše děvčata umístila na čtvrtém místě. Mažoret-
ková sezóna vrcholí, ještě několik soutěží a bu-
dou prázdniny. Pro mažoretky to však nebudou 
jen dny zaslouženého volna, ale i doba školení, 
tréninků a příprav choreografií na další soutě-
že, které jsou čím dál víc náročnější. V každém 
sportu platí to, že bez dobrých soupeřů by nebyla 

Malí Robinsoni na Srnčí
Již 6. rokem se účastnily děti 1.–3. tříd sportovně 
přírodovědného pobytu na Srnčí v Moravské Tře-
bové. Letošní ročník se nesl v duchu „Robinso-
nády“. Děti byly rozděleny do 7 družstev a jako 
týmy v podobě ostrovů soutěžily a plnily růz-
né úkoly. Čekala na ně např. poznávačka rostlin 
a živočichů, malba korábu, tvorba čelenky nebo 
tanec u ohně. Nejnapínavější byl ovšem Robinso-
nův desetiboj, kde si děti vyzkoušely především 
svoji zručnost. Musely např. oškrábat brambory, 
vyrobit luk, vytvořit lano či ovázat ruku. Novin-
kou tohoto ročníku byla noční návštěva hvěz-
dárny. Pohodovou atmosféru letošního ročníku 
dotvářelo nejen příjemné prostředí a slunečné 
počasí, ale především pěkné vztahy mezi dět-
mi a jejich vzájemná spolupráce. Chceme také 
poděkovat všem rodičům, kteří nám poskytli 
drobné dárky v podobě odměn pro děti, a vstříc-
nému kolektivu ze Srnčí. Už se těšíme na příš-
tí 7. ročník našeho pobytu.    Zdeňka  Hošková

ani dobrá soutěž a stejné je to i v mažoretkovém 
sportu. A proto nás každý úspěch nejen nadchne 
a udělá radost, ale hlavně nás žene dál a dál. Po-
děkování patří všem, kteří nám fandí, trenérkám 
za jejich obětavou a nelehkou práci, rodičům za 
trpělivost a volný čas, který nám v nemalé míře 
věnují a sponzorům za každý jejich příspěvek. 
V příštím čísle se můžete těšit na další úspěchy 
našich děvčat, a to nejen z celorepublikových sou-
těží, ale i MČR.        Za tým Daniela Dvořáková 

Akce školy Linhartice – červen 2017

Naše škola v Linharticích

Po máji plném akcí a zážitků pro naše děti (teda 
i pro nás) i červen je stejně akcemi přímo nabitý. 
Pokračování plavání ve Svitavách, opět cyklový-
lety, jako po celý rok ranní společná setkávání při 
zpívání s kytarou, focení dětí, 14. 6. přebírání ceny 
Sazky olympijského víceboje v Praze z rukou 
českých olympioniků Šárky Kašpárkové, Martina 

Spousta návštěv nám naši malou školu závidí. Pří-
rodní prostředí, klid od dopravního provozu (jak 
pro výuku, tak pro bezpečnost dětí), každé dítě „je 
stále zapojené“ – je na ně totiž hodně vidět, je mno-
hokrát „na řadě“. Tím se naučí co nejvíc v rámci 
svých možností. Děti nečekají na zastávce auto-
busu ani před školou v jakémkoli počasí – u nás 
jdou hned do budovy, do teplíčka. Školní zahradu 
využíváme pro práci školní družiny, ale i při výuce 
a relaxaci o přestávkách. Ostatně do družiny cho-
dí všichni naši žáci – i páťáci. Výsledky dětí jsou 
srovnatelné s jinými školami – máme žáky vynika-
jící i žáky se slabšími studijními výsledky. Naši nej-
lepší žáci však bývají nejlepšími i dále ve velkých 
školách. Děláme s dětmi a pro děti spoustu akcí 
během roku – a nejen pro ně, často i pro celou obec 
- jen se koukněte do posledních čísel Moravsko-
třebovského zpravodaje, kde jsme Vám o nich dá-
vali vědět. I náklady rodičů jsou mnohem nižší. 
Zvláštní je, že někteří lidé tyto výhody „nevidí“ 
a nedoceňují. Nevýhodu přitom naše škola nemá 
ani jednu. Spojené ročníky? Nevýhoda pro učite-
le - trojí přípravy, mnohem vyšší míra pozornosti 
a zátěže, ale vůbec ne pro děti - učí se samostatně 
se rozhodovat, samostatně pracovat, spolupraco-
vat ve dvojicích i v týmu, zkrátka si poradit. Navíc 
jsou ve věkově smíšeném kolektivu, jak jsme po 

Doktora, Mirky Topinkové, Štěpána Janáčka, Ive-
ty Vacenovské a Kateřiny Kudějové, vystoupení 
pro starší občany obce na jejich setkání. Koneč-
ně je také pěkné počasí a chodíme téměř každý 
den svačit, případně se učit ven na školní zahradu. 
A to nás toho ještě čeká do konce školního roku. 
O tom ale více zase v příštím čísle.                 JR a LS

celý život – v rodině, v práci – všude. Chybí velká 
tělocvična? Pro malý počet dětí nám dostačuje i ta 
naše, přesto využíváme i velký sál obce. Plavec-
ký bazén? Každoročně jezdíme plavat do Svitav. 
Vybavení školy? Máme vynikající. Všechny mož-
né pomůcky včetně vybavení počítači, interaktiv-
ních tabulí apod. Angličtina až od 3. ročníku? Už 
od prvního ročníku nabízíme kroužek angličtiny 
pro seznámení s výslovností, s prvními slovy, pís-
ničkami, hrami, tak jak by to mělo být i při výuce 
v prvních letech. Navíc dítě není stresované rizi-
kem neúspěchu, známkou, povinností, nezatěžuje 
se povinným předmětem k náročným začátkům 
čtenářského období i základům matematiky. A co 
se týče kvality učitelek? Ta je také velmi dobrá. 
Vždyť malotřídní styl výuky nezvládne každý. 
Ve všech předmětech využíváme projektovou vý-
uku, spoustu metod a forem aktivního učení, prá-
ci samostatnou i v týmech. Každé ráno začínáme 
společně písničkami, však jich umíme - českých 
i anglických, umělých i lidových. Na dětech vidí-
me, že pracují nejen hodně, ale i s chutí. Zajišťu-
jeme dětem asistenty pedagoga či osobní asistenci. 
I z tohoto důvodu se zde daří jak žákům s nadprů-
měrným nadáním, tak žákům s různými poruchami 
učení. Všichni se tu cítí dobře a dosahují maxima 
v rámci svých schopností.      Jana  Richterová
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Tab. 1 – Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2016:

Tab. 2 – Stavy na bankovních účtech města k 31. 12. 2016:

Tab. 3 – Závazné ukazatele stanovené radě města

Tab. 4 – Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

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.

Zastupitelstvo města schvaluje:
598/Z/190617: předložený program zasedání za-

stupitelstva města. 
599/Z/190617: závěrečný účet města Moravská 

Třebová za rok 2016 bez výhrad takto (v Kč): 
Tab. 1 a Tab. 2

 Z: Dana Buriánková
600/Z/190617: vypořádání hospodářského vý-

sledku z hlavní i hospodářské činnosti města za 
rok 2016 takto:

Zisk po zdanění:
hlavní činnost:  4.641.151,13 Kč 
hospodářská činnost: 4.467.709,13 Kč   
převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhraze-

ná ztráta z minulých let.
 Z: Dana Buriánková

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala  
v pondělí 19. 6. 2017 od 15:00 hod v zasedací místnosti v Olomoucké ul.

kterou se stanoví systém komunitního kom-
postování a způsob využití zeleného kompos-
tu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území 
města Moravská Třebová.

 Z: Pavel Báča
605/Z/190617: prohlášení města o vlastnictví so-

chy sv. Jana Nepomuckého, stojící na pozemku 
parc. č. 56 v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová, část obce Město, ul. Cihlářova.   

 Z: Viera Mazalová
606/Z/190617: vklad majetku města inv. č. 3024 

TS a inv. č. 3025 TS – vodovodní přípojky - na-
pojení – ulice Gorazdova v pořizovacích cenách 
11.113,90 Kč a 10.387,90 Kč do dobrovolného 
svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotře-
bovska, IČO: 72053453, se sídlem nám. T. G. 
Masaryka 29, Moravská Třebová za podmínek 
§ 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 Z: Dana Buriánková
607/Z/190617: podání žádosti o změnu průbě-

hu katastrální hranice mezi katastrálním úze-
mím Moravská Třebová a katastrálním územím 
Boršov u Moravské Třebové dle předloženého 
návrhu, tj. podél silnice I. třídy č. 35.

 Z: Viera Mazalová
608/Z/190617: vydání souhlasu za město Morav-

ská Třebová, vlastníka pozemků parc. č. 4161, 
4163/1, 4166/3, 4166/5 a 4167 zapsaných na 
LV 10001 v katastrálním území Boršov u Mo-
ravské Třebové, se změnou katastrální hranice 
mezi katastrálním územím Boršov u Moravské 
Třebové a katastrálním územím Moravská Tře-
bová dle předloženého návrhu s tím, že uvedené 
pozemky se stanou součástí katastrálního území 
Moravská Třebová.

 Z: Viera Mazalová
609/Z/190617: bezúplatné nabytí pozemku parc. 

č. 2055/131 o výměře 1970 m2, druh pozem-
ku orná půda, který vznikl dle geometrického 
plánu č. 2861-329/2016 z původního pozemku 
parc. č. 2055/73 v obci a kat. území Morav-
ská Třebová, část Předměstí, ul. Strážnického 
a který je zastavěn částí stavby komunikace ul. 
Strážnického, do majetku města z majetku Stát-
ního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 
1024/11 a, Praha 3, IČO: 1312774.

 Z: Viera Mazalová
610/Z/190617: uzavření smlouvy o budoucí kup-

ní smlouvě na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v domě 
č. p. 1511 v ulici Hřebečské č. o. 3.   

 Z: Viera Mazalová T: 30.06.2017
611/Z/190617: prodej pozemku parc. č. 1950/1 

o výměře 916 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
část Předměstí za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 73.280 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 

 Z: Viera Mazalová
612/Z/190617: prodej pozemku parc. č. 482/3 

o výměře 567 m2, druh pozemku zahrada, po-
zemku parc. č.  482/7 o výměře 4 m2, druh 
pozemku zahrada a pozemku parc. č. 3810/2 
o výměře 78 m2, druh pozemku ostatní plocha 
vše v obci a katastrálním území Boršov u Mo-
ravské Třebové za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 33.525 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy. 

 Z: Viera Mazalová
613/Z/190617:  prodej bytové jednotky č. 169/3 

v ul. Cihlářově č. o. 8, č. p. 169 včetně podílu 
v rozsahu id. 1488/10000 na společných částech 

601/Z/190617: účetní závěrku města za rok 2016.
 Z: Dana Buriánková
602/Z/190617: rozpočtovou úpravu č. 4/2017 

rozpočtu města, kterou budou změněny závazné 
ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč):

 a) Tab. 3
 b) Tab. 4 
 Z: Dana Buriánková
603/Z/190617: předložený návrh Obecně závazné 

vyhlášky města Moravská Třebová č. 2/2017, 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Moravská Třebová.

 Z: Pavel Báča
604/Z/190617: předložený návrh Obecně závazné 

vyhlášky města Moravská Třebová č. 3/2017, 
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domu, venkovních úpravách a na stavebním po-
zemku parc. č. 102/1, dále id. podílu o velikos-
ti 1/24 na pozemku parc. č. 102/2 a id. podílu 
o velikosti 1/30 na pozemku parc. č. 103/2, a to 
formou přídatného spoluvlastnictví, vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Město, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 350.000 Kč, kterou kupující uhradí před 
podpisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavře-
na smlouva o budoucí kupní smlouvě.  

 Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
614/Z/190617: předloženou informaci o plnění 

usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.
615/Z/190617: předložený zápis z jednání kont-

rolního výboru ze dne 07.06.2017 včetně jeho 
příloh 1, 2, 3, 4, 5. 

616/Z/190617: předložený zápis z jednání výboru 
zastupitelstva města pro strategický rozvoj měs-
ta ze dne 09.06.2017.

617/Z/190617: předložený zápis z jednání fi-
nančního výboru zastupitelstva města ze dne 

12.06.2017. 
618/Z/190617: předložený závěrečný účet a rozbor 

hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření 
a za hospodářskou činnost města za rok 2016.

619/Z/190617: rozbor hospodaření města 
k 30.04.2017.

620/Z/190617: Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO 
Českomoravské pomezí za rok 2016 a Závěreč-
ný účet dobrovolného svazku obcí DSO Česko-
moravské pomezí za rok 2016.

621/Z/190617: předloženou informaci o Progra-
mu zlepšování kvality ovzduší zóna Severový-
chod - CZ05.

622/Z/190617: předloženou informaci o vzniku 
smogové situace a jejím vyhlašování.

623/Z/190617: předložené vyjádření ke stav-
bě PKKZ a.s., Šárecká 3, 160 00 Praha, IČO 
28765991, v Udánkách.

624/Z/190617: předložené informace z dražeb 
nemovitostí z majetku města, konaných dne 
27.05.2017. 

Zastupitelstvo města ruší:
625/Z/190617: smlouvu o budoucí kupní smlouvě 

na byt č. 8 o velikosti 3 + 1 v ulici Hřebečské č. 
o. 3.   

 Z: Viera Mazalová T: 30.06.2017
Zastupitelstvo města volí:
626/Z/190617: návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Petr Vágner
- Ing. Josef Jílek
- Libor Truhlář
627/Z/190617: ověřovatele zápisu:
- Mgr. Lenka Bártová
- Ing. Miloš Mička

V Moravské Třebové 19. 6. 2017

Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

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

Ing. Václav Mačát, místostarosta

Exkurze lanškrounských pedagogů do ZŠ Čs. armády
V úterý 30. 5. se v rámci ročního programu projek-
tu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP 
Lanškroun uskutečnila exkurze lanškrounských 
pedagogů do ZŠ Čs. armády. Tato základní škola 
má různorodé složení žáků a myšlenku společné-
ho vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami praktikuje již řadu let. Učitelé v této 
škole zavedli do výuky nejen různé alternativní 
prvky, které žákům s těmito potřebami usnadňu-
jí začlenění do vzdělávacího procesu, ale také do 

výuky vložili kus lidství a nastolili tak ve škole 
přátelskou, mnohdy až rodinnou atmosféru. Na 
úvod exkurze paní ředitelka Šafaříková seznámi-
la návštěvníky s historií školy, se vzdělávacími 
metodami a se složením žáků v jednotlivých tří-
dách. Po úvodním posezení se účastníci exkurze 
rozdělili do jednotlivých tříd, kde viděli průběh 
samotné výuky. Takto zhlédli dvě náslechové ho-
diny, a poté se sešli s celým pedagogickým sbo-
rem. Ve vzájemné diskusi si vyměnili poznatky 

či postřehy ze své práce. Na konec exkurze byla 
připravena prezentace, která shrnula práci v rám-
ci inkluze. Naše velké poděkování patří celému 
sboru této malé, ale svým posláním vlastně vel-
ké a významné školy. Její pracovníci nás přijali 
s otevřenou náručí a dali tak celému dni velmi po-
zitivní náboj. Poděkování jim také patří za to, jak 
obětavě přistupují ke své práci a učí tak budoucí 
generaci nejen znalostem, ale i píli, snaze a vzá-
jemné úctě.      Radka Šťovíčková, MAS Lanškroun
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Program činnosti  
Klubu českých turistů

1.–8. 7. Vodácký tábor podle propozic dané 
akce pro přihlášené členy TOM Čochtani. Za-
jišťuje: J. Filipi
10.–14. 7. Cykloturistické putování Labská 
cyklostezka v oblasti mezi Drážďanami a Par-
dubicemi pro přihlášené dle propozic akce. Za-
jišťuje: M. Keslar
17.–23. 7. Účast na cykloturistickém putování 
v Polsku Kolem Mazurských jezer. Program 
pro přihlášené dle propozic akce s CK Herde-
gen. Zajišťuje: L. Weinlich
22.–23. 7. Pěší putování v okolí Blaníku. Po-
drobnosti v propozicích pro přihlášené, dopra-
va autem. Zajišťuje: J. Schneeweiss
8. 8. Schůze odboru turistiky v klubovně od-
boru KČT od 19 hodin. Upřesnění organizač-
ních záležitostí zájezdu na jižní Moravu a pří-
prava programu na září.
16.–20. 8. Cykloturistické putování jižní 
Moravou. Organizační zabezpečení a podrob-
nosti přepravy přihlášených budou projednány 
na schůzce 8. srpna. Zajišťuje: H. Kopřivová
26. 8. Účast na cyklo akci Okolo Malé Hané 
ve Velkých Opatovicích. Sraz zájemců v 7:30 
hod. na autobusovém nádraží. Délka trasy cel-
kem 50–80 km. Zajišťuje: P. Harašta
Připravujeme: 2. 9. Po dálničním tělese R 43.
KČT TJ Slovan M. Třebová přeje nezapome-
nutelné prožití prázdnin při poznávání turistic-
kých zajímavostí v Čechách i v zahraničí.

PS Háčko úspěchy 2016/2017

Triumf mladých atletických nadějí

V letošním školním roce skupiny pohybového studia 
Háčko opět prezentovaly Moravskou Třebovou na ve-
řejných akcích a soutěžích. Skupinám se opět dařilo 
a vybojovaly 11 zlatých, 6 stříbrných a 8 bronzových 
medailí na soutěžích: Českotřebovský taneční pohár 
– Česká Třebová, Mia festival semifinále – Chrudim 
a Olomouc, Mia festival finále – Praha, O Jablonskou 
tanečnici – Jablonné nad Orlicí, Summer dance cup – 
Boskovice, SUT semifinále a finále – Brno, Česko se 
hýbe semifinále a finále – Brno.
Poděkování patří především městu Moravská Třebová, 
obcím Staré Město a Linhartice za finanční podporu. 
Poděkování patří také Kulturním službám Moravská 

Žáci II. ZŠ postoupili do republikového finále OVOV. 
Svůj svátek - MDD - oslavili vskutku brilantně. Na hři-
šti ul. Palackého se už poosmé uskutečnilo krajské 
kolo OVOV. K jednotlivým disciplínám (6) nastoupilo 
120 dětí ročníků 2002-2007, kromě jednotlivců i 13 os-
mičlenných družstev. Výkony všech soutěžících byly 
na hranici možností. Závodili s obrovským elánem být 
co nejlepšími. Na stupně se podařilo vystoupat celkem 
14 moravskotřebovským atletům a atletkám, kteří se 
tak mohou těšit na republikové finále, které se usku-
teční 8.-9. září v Brně. Tam postupují všichni z první-
ho místa. Nebude chybět ani vítězný školní tým II. ZŠ 
ve složení: Eliška Cedzová, Lucie Dolečková, Jana 
Matoušková, Kamila Orálková, Radek Cápal, Tomáš 
Horáček, Jakub Dostál, Jan Žouželka. V kategorii jed-
notlivců zaznamenali žáci II. ZŠ 11 pódiových míst:
D (2002) Hájková Hana (1)
D (2003) Cedzová Eliška (1), Orálková Kamila (3)
D (2004) Matoušková Jana (3)
D (2005) Dolečková Lucie (1)

Třebová za poskytnutí zázemí pro uspořádání akce 
III. ročník Roztančený zámek. Dále TJ Sokol Staré 
Město za finanční podporu a zapůjčení dresů, bez kte-
rých by se naše choreografie neobešla. Matěji Markovi 
za kompletní foto, video a střih. Obrovské díky dále 
patří především tanečníkům za skvělé výkony a rodi-
čům za finanční a fyzickou podporu na samostatných 
soutěžích. Všem moc děkujeme.
Od září se začne trénovat nanovo. Tímto se obracíme 
na děti, mládež i dospělé: kdo máte chuť tancovat, 
přidejte se. Více info na tel.: 725 222 159 nebo www.
pshacko.webmium.com. Krásné prázdniny.
Těším se na Vás.           Vaše trenérka Helča Gálová

D (2006) Kasalová Natálie (1)
CH (2002) Šmerda Martin (1), Soukal Lukáš (3)
CH (2003) Žouželka Jan (1), Horáček Tomáš (2)
CH (2004) Dostál Jakub (4)
CH (2006) Zeman Bruno (1)
CH (2007) Žouželka Vít (4)
Z dalších třebovských atletů je nutné zmínit i umís-
tění žáků z dalších škol:
Podhorná Petra (3. ZŠ, 2002) - 2. místo
Koblovský Jakub (3. ZŠ, 2005) – 1. místo
Dvořáková Petra (Gy, 2005) - 3. místo
Burda Matěj (2003) - 4. místo     (mt)

Mažoretky v Boršově
Dne 20. 5. přivítal Kulturní dům v Boršově téměř 
200 malých i větších mažoretek na 2. ročníku soutěže 
O medaili Espiral, kterou uspořádalo Sdružení přátel 
kulturního domu v Boršově ve spolupráci s Mažo-
retkovou a twirlingovou skupinou Espiral Moravská 
Třebová. Soutěž v 9:00 hodin ráno zahájil starosta 
města Moravská Třebová Miloš Izák, který všem po-
přál hodně úspěchů, a v zápětí soutěžní klání vypuklo. 
Soutěžící k nám přijeli až z dalekého Lanžhotu, ale 
i Chotěboře, Polné nebo Heřmanova Městce. Děvčata 
i jeden chlapec se nám představili v celkem 85 sou-
těžních vystoupeních a mezi sebe si rozdělili celkem 
6 sad pohárů a 220 medailí. Celý den byl náročný, 
ale vše se zvládlo se ctí a věřím, že ke spokojenosti 
všech zúčastněných. Tímto musím poděkovat pořada-
telům z SPKD Boršov i všem rodičům dětí ze sku-
piny Espiral, kteří se na bezproblémovém průběhu 
soutěže podíleli a bez kterých by organizace takovéto 
akce nebyla možná. Soutěž byla pořádána za podpory 
města Moravská Třebová, dále nám sponzorské dary 
poskytly také firmy AVJ-STAVBY, s.r.o., S-cart, OR-
-CZ, spol. s r.o., Komerční banka, a. s., MONETA 
Money Bank, a. s. nebo Teta drogerie. Tímto všem 
sponzorů, i těm drobným, které jsme zde nejmenova-
la, mnohokrát děkujeme. V tuto chvíli se již těšíme na 
příští rok, kdy by měl proběhnout již 3. ročník soutěže 
a věřím, že jsme tím založili pěknou tradici.
Jitka a Andrea Štolovy, Espiral Moravská Třebová

Úspěchy mladých atletek 
V neděli 11. 6. se ve Svitavách konal Krajský přebor 
staršího a mladšího žactva Pardubického kraje. V ka-
tegorii starších žákyň se blýskla dvěma 1. místy zkuše-
ná Hana Hájková - v hodu oštěpem (37,05 m), ve vrhu 
koulí (10,48 m) a 3. místem v běhu na 60 m (8,42 s). 
Dvěma 2. místy potvrdila naši nadvládu v hodu oště-
pem (30,53 m) a ve vrhu koulí (10,12 m) Zuzana Ba-
čáková. Navíc potvrdila 5. místem v běhu na 300 m 
(47,42 s) svou univerzálnost. Druhé místo rovněž zís-
kala Natálie Steffanová ve skoku dalekém (482 cm), 
5. místo obsadila v běhu na 150 m (21,06 s) a dosta-
la se do finále v běhu na 60 m (8,69 s), do kterého 
z důvodu boje o medaili ve skoku dalekém nenastou-
pila. Mezi mladšími žákyněmi se dařilo Lucii Doleč-
kové - skok vysoký 3. místo (135 cm), běh na 60 m 
přek. 4. místo (11,60 s) a ve svojí nejoblíbenější dis-
ciplíně v běhu na 800 m 5. místo (2:45,26 min.). Po-
slední závodnicí oddílu AK Moravská Třebová byla 
Jana Matoušková, která nastoupila do běhu na 300 m 
(9. místo - 50,09 s) a do běhu na 150 m (16. místo 
- 22,77 s). Děvčata po loňském roce prokázala po-
sun vpřed a v konkurenci nejlepších atletek kra-
je získala celkem sedm medailí - 2 zlaté, 3 stříbrné 
a 2 bronzové. Jen tak dál…    Radek Pavliš, trenér AK

Tenisté hlásí splněno
Sedm soutěžních kol ročníku 2017 Východočeské di-
vize družstev je u konce. Třebovští tenisté naplňovali 
jediný možný cíl: ambice návratu do ligy. Těsně před 
závěrem je kromě dobrých výsledků zdobil plný bodo-
vý zisk, bez prohry zaostávali za největším konkuren-
tem TENIS-centrum DTJ Hradec Králové C ve skóre. 
Vítězství si připsali ve všech domácích zápasech:
Slovan M. Třebová A - TC Chrudim 7:2
Slovan M. Třebová - USK Pardubice 6:3
Slovan M. Třebová A - Tenis Nová Paka A 8:1
Slovan M. Třebová A - TO TJ Svitavy (po uzávěrce 
MTZ)
Úspěšní byli také na hřištích soupeřů:
TK Č. Třebová - Slovan M. Třebová A 3:6
TC Nové Město n/M. - Slovan M. Třebová A 1:8
Bohužel STOP vytčenému cíli udělal tenistům v před-
posledním kole právě tým z Hradce, který využil 
ve vzájemém střetnutí hráčů z vyšších soutěží a nad 
třebovskými zvítězil 6:3. V posledním kole zbývala 
ještě teoretická možnost zvrátit stav a získat postup.
Také ostatní družstva TJ Slovan si vedou ve svých sou-
těžích přijatelně: 
Slovan M. Třebová B (KS) - průběžné 3. místo 
Slovan M. Třebová - dorost (KS) - průběžné 3. místo
Slovan M. Třebová - starší žáci (KS) - průběžné 
6. místo
Slovan M. Třebová - mladší žáci (KS) - průběžné 
3. místo
Daří se i nejmladším kategoriím - minitenis a babyte-
nis. Minitenisté se zařadili mezi 135 kluby východních 
Čech zatím na 8. místo, s možností svůj úspěch ještě 
vylepšit. V červenci (24. až 28.) se uskuteční na kur-
tech kemp mladých adeptů bílého sportu (35 přihláše-
ných). Současně vyvrcholí příprava dospělých na sou-
těže jednotlivců v druhé polovině roku (1. 7. až 30. 9.). 
Největší ambice má Tomáš Elisek, tč. průběžně třetí 
ve východočeské oblasti.       (mt)

Hledá se vítěz
Třetím závodem (z osmi), zařazeným do seriálu 
Cyklománek, se po roce stala opět celostátní cyk-
listická soutěž Hledá se vítěz. Byla jedním z 11 no-
minačních závodů pro krajské kolo. Závodu, jemuž 
nechybělo krásné počasí a báječná atmosféra, se 
zúčastnilo celkem 133 žáků z místních škol i ze šir-
šího regionu, ročníků 2002 až 2012. Různé věkové 
kategorie jely rozdílné vzdálenosti (počet kol) for-
mou kvalifikačních rozjížděk a posléze finále. Kdo 
dozávodil, využíval dopravního hřiště, či testoval 
nedávno instalované posilovací stroje. Závěrem 
nejlepší cyklisté byli oceněni a organizátoři jim po-
přáli mnoho úspěchů v krajském kole. Postoupili 
vždy první tři z každé z 10 kategorií.             (mt)

Gymnastické hvězdičky se představily
Sportovní gymnasté AG-FIT, vedené Gabrielou 
Daulovou, se pravidelně představují moravskotře-
bovské veřejnosti. Trio starších žákyň Daulová A., 
Duží M. a Mlejnková E. se pravidelně zúčastňuje 
různých soutěží po celé ČR, osmiletou P. Bárto-
vou znají už i v zahraničí. Tentokráte se předsta-
vily gymnastické hvězdičky rodičům a příchozím 

v oddílových přeborech 10. června na gymnáziu. 
V prostných a přeskoku prokázaly děti dostatek 
odvahy i umu. Bez ohledu na výsledek všich-
ni zúčastnění (20) získali za celoroční píli ceny 
od sponzorů. V jednotlivých věkových kategoriích 
a výkonnostních skupinách (A, B) byli nejlepší: 
E. Mlejnková, V. Žouželka, P. Bártová.                (mt)
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Červencová 
sportovní pozvánka
Cyklistika
22. 7. Moravskotřebovský maratón (13. roč-
ník), biková kola, v 8 kategoriích na 3 trasách 
(80km, 50km, 20km rodinná trasa). Start od 
9 hodin na fotbalovém hřišti TJ Slovan
30. 7. Silniční závod Amper Market Cup 
2017, start: 10:00, ul. Nádražní (u fotbalové-
ho hřiště). Trasy: 90 km, 70 km, 50 km
Bližší informace: www.bredy.cz

Sport
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Mistrovství v plachtění
Od 23. 7. do 5. 8. 2016 se na leti-

šti Moravská Třebová ve Sta-
rém Městě uskuteční 
19. mistrovství Evropy 
2017 v plachtění v ne-

klapkových třídách EGC2017. Mistrovství pořádá 
Aeroklub Moravská Třebová ve spolupráci s Ae-
roklubem České republiky. Záštitu nad šampioná-
tem převzal premiér Bohuslav Sobotka a hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický.             (zr)

Fotbal v cíli sezóny 2016/2017

Atleti a atletky znovu na dráze

Pravidelný rytmus cyklistů

Plných deset měsíců se dvoustovka moravsko-
třebovských fotbalistů v 10 družstvech střetávala 
se soupeři na zeleném pažitu. Nyní dospěla sezó-
na ke konci, a tak se sluší aspoň stručně bilanco-
vat: ročník byl mnohem úspěšnější než ten uply-
nulý, forma a výsledky jednotlivých týmů přes 
dobré pozice však kolísavá. Po měsíční přestáv-
ce zahájí příprava na soutěžní ročník 2017/2018.
A tým v KP si pojistil setrvání v soutěži už 
na podzim (28 bodů), konec jarní části se příliš 
nevyvedl. Konečné 9. místo - 44 bodů - 50:40 - 
přesto uspokojilo.
B muži (OP) v jarní části překvapili a děla-
li funkcionářům i divákům radost. Neprohrá-
li a dotáhli podzimní manko na největší rivaly, 
po zásluze jim patří okresní primát. Pro příští 
sezónu je tým přihlášen do 1. B třídy. Konečné 
pořadí: 1. místo 26 18 2 6 55:36 56 bodů
V týmu C muži (III. třída) se především uplat-
ňovali starší hráči, pro něž hra byla víceméně 
formou odměny za dlouhá léta v moravskotře-
bovském fotbalu, případně někteří začínající 
mladíci. V konečném účtování udrželi 9. místo 
24 8 1 14 53:68 25 bodů 
Složitou pozici měl tým dorostu v KP. Pokraču-

Ligové soutěže atletů pokračovaly druhým ko-
lem v Novém Městě nad Metují. Přes veškeré 
úsilí třebovských atletů vylepšit oproti 1. kolu 
svůj bodový zisk (63 bodů) se jim to příliš ne-
zdařilo. Soupeři se ukázali být velmi zdatní 
a třetinový zisk 26 bodů stačil jen na 8. místo. 
V popředí byly celky s nesrovnatelně lepším 
zázemím a kádrem: Nové Město n/M., Hradec 
Králové, Ústí n/L. a Sparta Praha. Stejné - po-
slední místo - patří AKMT v součtu obou kol 
(2 body), v podstatě daleko za soupeři, s nesma-
zatelnou ztrátou bodů.
Z výsledků třebovských závodníků:
Body získali: Svoboda (4 body - 1500m 4:08,53), 
Havlík (4 body - 400m přek. 59,12; 3 body - 
110m přek. 16,32), Stenzl (2 body - 400m 51,43; 

Čtvrtým závodem seriálu Cykloman 2017 byla 
Moravskotřebovská croscountry, jejíž trať zaved-
la závodníky tradičně na Křížový vrch a provedla 
městem po všech druzích povrchu. Na start se za 
ideálních podmínek postavilo 55 bikerů, kteří si na-
vzájem nic nedarovali. Domácím matadorům zkří-
žili plány „přespolní“, a obrali je tak o cenné body. 
K ostře sledovaným místům trati (4,6 km) se opět 
zařadil sjezd schodů u kostela, výšlap na Křížový 
vrch, nebezpečné sjezdy po kostkách či nerovný 
terén podél Třebůvky. Taktizovat se nijak nedalo. 
Komu se zdařilo po hodině projet cílem (na náměs-
tí), byl evidentně spokojený. Krátce po startu odlétl 
soupeřům ambiciózní mladík Záleský. Odpoutal se 
svým pronásledovatelům, za svým vítězstvím jel 
zcela nekompromisně, leč klidně. „A to  jsem ještě 
v prvním kole zbloudil. Trať byla rychlostně výteč-
ná,  na  obtížnost  jsem  zvyklý,  se  svou první  účastí 
v  seriálu  jsem  velmi  spokojený,“ podotknul v cíli 

jící generační výměna, odchod některých opor 
a velká nemocnost si vynutila využívat i žáky. 
Jestliže cílem bylo uhájit příslušnost ke KP, po-
dařilo se jej naplnit - zejména slušným bodovým 
ziskem na podzim (23 bodů). Nyní pokračuje 
kontinuálně přestavba tak, aby příští sezóna byla 
bezproblémová. Konečné pořadí: 13. místo 30 0 
20 70:100 33 bodů.
Dlouho byla úspěšná žákovská družstva v KP 
(skupina B). Mladší skončili v dlouhodobé sou-
těži na 2. místě a o konečném pořadí rozhodo-
vala nadstavba. V ní tým jen dvakrát remizoval 
(6 0 2 4 11:22 2 body) a zůstal čtvrtý v Pardu-
bickém kraji. Obdobně se vedlo starším žákům, 
kteří ze 4. místa v dlouhodobé soutěži vyválčili 
3. místo v nadstavbě B (6 2 0 4 9:12 6 bodů) 
a v celkovém pořadí jim zůstalo konečné 7. mís-
to v krajském žebříčku. 
„Sedmičkový“ fotbal (7+1) zastupovali v OP 
žáci U 15 - SKP M. Třebová B. Mezi 12 účastní-
ky získali konečné 3. místo: 22 16 1 5 107:50 49 
bodů. V soutěžích byly zapojeny také dva celky 
přípravky (hrálo se turnajovým způsobem), kte-
ré přesvědčily, že moravskotřebovský fotbal má 
dobré zázemí.                                                 (mt)

1 bod - 200m 23,10); Žouželka (2 body - 100m 
11,33); Janků (2 body - 400m přek. 59,80); Se-
kanina (1 bod - 400m přek. 61,10) a štafeta 
4x400m (4 body - Nárovec, Strouhal, Janků, 
Stenzl 3:32,68), 100m: R - Žouželka 11,53, Ná-
rovec -12,04, Pálka 12,16
Ženské druhé kolo 2. ligy se odbývalo tentokrá-
te v Pardubicích. Ani tady naše ženy neudělaly 
žádnou ostudu, ovšem ani „díru do světa“. Je-
jich výkony a bodový zisk (39) bohužel nesta-
čil na lepší než 12. místo. Po dvou kolech rov-
něž klesly z deváté na jedenáctou pozici (z 13 
týmů). O body se zasloužily: Borbélyová (400m 
přek.- 69,87 - 9 bodů); Hájková (oštěp - 37,52 - 9 
bodů), Musilová (3000m přek. 13:15 - 5 bodů), 
Stránská (výška - 1,58 - 6 bodů) ad.                 (mt)

ústeckoorlický biker v barvách českotřebovského 
týmu. Průběžně svůj náskok navyšoval až na více 
než dvě minuty. „Nebylo možné jej dojet, do nároč-
ného kopce jel třicítkou,“ doplnil své pocity Kadlec, 
druhý v pořadí, nadšený z toho, že i on dokázal ujet 
domácím favoritům. Doležela (dosud průběžné-
ho lídra seriálu) totiž vyřadil defekt, do TOP 10 se 
pak zařadili už jen čtyři - Kadidlo, Štěpař a mladíci 
Schön s Kvapilem. To je posunulo nově do průběž-
ných vedoucích pozic v celkových výsledcích.
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:
J - Klusák Radim
M1 - Záleský Milan
M2 - Kadidlo Jiří
M3 - Spáčil Leopold
M4 - Krejčíř Karel (CK Slovan MT)
ŽJ - Dulajová Jitka (M. Třebová)
Ž1 - Doleželová Monika (M. Třebová)
Ž2 - Schneiderová Bedřiška (CK Čerti Kunčina)  (mt)

Tenisoví senioři 
obhájili pozici

Seniorské družstvo TK Slovan Moravská Třebo-
vá (Kalous E., König L., Němčík R., Švichký F., 
Křupka J., Klempa P., Soška B., Hošek P., Kalus J., 
Kodešová I., Novotná Z., Hájková K.) hrálo v se-
zóně 2017 Pardubickou krajskou soutěž. Soutěž 
byla díky vysokému počtu týmů rozdělena na dvě 
skupiny, ve které hrál „každý s každým“. Poté se 
sehrály zápasy mezi skupinami o konečné pořa-
dí. Družstvo Moravské Třebové se s dvěma ví-
tězstvími a dvěma porážkami umístilo na 3. místě 
ve skupině B. 18. června pak sehrálo na kurtech 
SK Hradec Králové zápas o páté místo. Tým na-
stoupil k zápasu v oslabené sestavě, domácímu 
týmu podlehl 3:6 a umístil se tak na konečném 
6. místě, čímž víceméně obhájil pozici z loňské 
sezóny. Všem hráčům a hráčkám děkujeme za re-
prezentaci oddílu a přejeme hodně dalších teniso-
vých zážitků.      Zástupce kapitána Iva Kodešová


