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Maratonem srpnových oslav vyvrcholí rok 760 města.  
Vzpomeňme na jeho proměny v běhu historie

německé národnosti. Německý živel zde byl od 
středověku, neboť „město vzniklo v průběhu 
německé kolonizace lesnatého území na hranici 
Čech a Moravy“, jak jest také ve zdrojích o tře-
bovské historii četně psáno. Ověřenou pravdou 
je, že kolonizace „sudéty“, zalesněných nepro-
niknutelných hvozdů, se ve středověku skutečně 
valnou měrou účastnili lidé z německého území, 
kteří uměli obhospodařovat neobhospodařitelné 

Prolínání počítadla běhu let až ke konečné letoš-
ní sedm set šedesátce můžete nově najít v šotech 
moravskotřebovských magazínů publikovaných 
na webu města. Prolínání skutečných historic-
kých etap vytvořilo v našem nejbližším prostoru 
nesmazatelné stopy předchozích generací osíd-
lenců, na které se snažíme navazovat v moderní 
době. Posledních dvě stě let se jedná především 
o prohlubování tradice průmyslové výroby, tvo-
řené hlavně tkalcovstvím a zpracová-
ním lehkých kovů. Ekonomické reá-
lie, zejména recese v textilní produkci, 
přispěly ke stagnaci tkalcoven, odkazy 
tohoto výrobního odvětví v podobě ne-
přehlédnutelných objektů a areálů přes-
to zůstávají coby připomínka proslave-
nosti třebovského umělého hedvábí 
a dalších tkanin.
Historická retrospektiva
Založení města je spojeno s obecně při-
jatou historií o českém šlechtici Boreši 
z Riesenburku, který Třebovou v letech 
okolo 1270 prokazatelně vlastnil. Ná-
sledovala dlouhá staletí vlivu střídající 
se šlechty, většinou potomků z českých 
rodových kořenů. Poslední feudální 
majitelé, Lichtenštejnové, pocházející 
původně ze štýrsko-dolnorakouské-
ho pomezí, byli prvními a zřejmě je-
dinými původem nečeskými držiteli 
města. Nicméně Třebová se nemůže 
odhlásit od odkazu, který byl kon-
struován ve velké míře obyvatelstvem 

a byli zkušení v kultivaci dosud divoké krajiny.
Přes složitý vývoj poválečných okolotřebovských 
Sudet, odkud byli jejich původní obyvatelé vy-
hnáni a které byly po roce 1945 osídleny novými 
příchozími, je třeba přejít k současnosti. A tak se 
my hlásíme ke všemu, co mikrosvětu Moravsko-
třebovska jeho dávní obyvatelé zanechali a co 
nyní díky nim můžeme nabídnout k upoutání 
pozornosti okolního světa. Cestovní ruch je to, 

čím můžeme obohatit ekonomiku měs-
ta, a naše pozornost se k nabídce pro ná-
vštěvníky a turisty obrací v roce 760 více, 
než kdykoliv předtím. 
Letošní  počin pro budoucnost
Moravská Třebová dostane v jubilejním 
roce novou naučnou stezku věnovanou 
dějinám školství ve městě. Návštěvníci 
se dozvědí, kde byly školy ve středově-
ku, kde v pozdějších dobách, seznámí 
se s jednotlivými typy škol a dostane se 
jim i obecnějšího poučení o vývoji škol-
ství v našich zemích. Vybudování stez-
ky podpořil dotací i Pardubický kraj, 
její otevření se předpokládá v průběhu 
podzimu. Ještě dříve se mohou s Mo-
ravskou Třebovou seznámit lidé v Pra-
ze na výstavě v budově Senátu ČR (blí-
že na straně 2). Zveme vás na všechny 
akce a ke všem projektům, které jsme 
pro letošek k roku 760 připravili, a těší-
me se na shledanou především při hlav-
ních oslavách, jejichž program nalezne-
te uvnitř vydání.   Dagmar Zouharová

Symbolického otevření zmodernizovaných kotelen přestřihnutím pás-
ky provozu ve Šternberku se spolu s dalšími zástupci měst zúčastnil 
starosta Miloš Izák                                               Foto: archív

V Moravské Třebové žijí v nejmladší generaci také tito předško-
láčci. Sepětí s ní prokázali objetím náměstí při červnové akci 
Školy pro město. Až dospějí, mohou svou sounáležitost s mís-
tem více než 760 let formovaným mnoha vlivy dokázat vlastním 
přičiněním o jeho rozvoj.                         Foto: Dagmar Zouharová

Třebovanům začaly zatápět nové kotelny 
Města Moravská Třebová, Uničov a Šternberk 
slavnostně zahájila provoz zmodernizovaných te-

pelných hospodářství. Společnost AHP 3T, s. r. o, 
která patří do skupiny Active Development In-

vestments a. s. (ADI), 
úspěšně dokončila roz-
sáhlou modernizaci měst-
ských tepelných hospo-
dářství ve výše uvedených 
městech a dne 21. 6. 2017 
uspořádala slavnostní ote-
vření celé modernizace.
Starostové měst Uničo-
va a Moravské Třebové 
a první a třetí náměstek 
hejtmana Olomouckého 
kraje symbolicky zahájili 
provoz modernizovaných 
kotelen přestřižením pás-
ky. Ve všech třech měs-
tech byly instalovány 
efektivní kombinované 
zdroje na výrobu elektřiny 

i tepla, tzv. kogenerační jednotky renomovaného 
amerického výrobce Caterpillar, kterého exkluziv-
ně zastupuje pro Českou republiku firma Zeppelin 
CZ, s. r. o. „Díky modernizaci našich kotelen zajis-
tíme našim zákazníkům na nadcházející topnou se-
zónu bezpečné a spolehlivé dodávky tepla a záro-
veň docílíme šetrnější výroby,“ vypočítává výhody 
pro odběratele Miroslav Glacner, výkonný ředitel 
společnosti AHP 3T s. r. o. Kogenerační jednotky 
při výrobě elektřiny a tepla využívají pouze zemní 
plyn a oproti oddělené výrobě v teplárnách a elek-
trárnách, které spalují ve velké míře uhlí, jsou 
efektivnější, protože spotřebují menší množství 
paliva a vyrobí více energie. Zároveň jsou šetrněj-
ší vůči životnímu prostředí.
Společnost AHP 3T, s. r. o., navázala na tradici 
a zkušenosti firmy Martech Holding, a. s., která 
v regionu působí od roku 1992 a do roku 2015 za-
jišťovala správu a provoz tepelných hospodářství. 
Obě společnosti však spolu nadále úzce spolupra-
cují, protože obě firmy patří do skupiny ADI.           (zr)
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Moravská Třebová se stane 
v pořadí třináctou zastávkou 
týmu Recyklojízda 2017, který 
se v září chystá projet Českou 

republiku od západu na východ, aby podpořil 
třídění a recyklaci baterií. A jak jinak než na ko-
lech na baterky. Tříčlenný tým si dal za cíl na 
elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí 
v úterý 5. září z Aše a končí 14. září v nejvý-
chodnější obci republiky Bukovec. Na cestě má 
23 zastávek v českých a moravských městech. 
Navštěvovat bude především městské 
a obecní úřady, a do některých škol 
zavítá se vzdělávacím progra-
mem Recyklace hrou. 
Potkávat s lid-
mi se bude 
na náměstích, 
v parcích i kde-
koliv po trase. 
„Celou akci dě-
láme především 
proto, že chceme jít 
mezi lidi, mluvit s nimi 
o tom, že i když se něko-
mu mohou zdát baterky 
malé, do koše rozhodně nepat-
ří. Je potřeba je odnášet na sběrná 
místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím 
životní prostředí,“ říká Eva Gallatová, která je 
členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupuje 
neziskovou společnost ECOBAT. Ta v České re-
publice již 15 let zajišťuje zpětný odběr a recyk-
laci přenosných baterií. Projektem Recyklojízda 
také ECOBAT podporuje Evropský den recykla-
ce baterií, který připadá na 9. září. 
Pojďte do toho s námi!
Zapojit do projektu Recyklojízda se mohou 
i lidé v Moravské Třebové a okolí, a to hned 
dvěma způsoby. Jednak tím, že na sběrná místa 
přinesou použité baterie. A pak je tu druhá mož-
nost – zájemci se mohou k týmu Recyklojízdy 
připojit, pár kilometrů zdolat společně a podpo-
řit tak dobrou věc. „Zveme všechny nadšence 
– jednotlivce i celé kolektivy – kamarády, orga-

Aktuálně

Moravskou Třebovou projede Recyklojízda
nizace, školy, školky, ale třeba i firemní týmy, 
aby se k nám na kus cesty připojili,“ říká Eva 
Gallatová a doplňuje: „Do Moravské Třebové 
dorazíme v pondělí 11. září. V 15:00 hodin nás 
čeká setkání se zástupci města na náměstí T. G. 
Masaryka. Na místě budeme mít info stánek, kde 
se návštěvníci dozvědí více o recyklaci baterií 
a domů si mohou odnést krabičku ECOCHEESE 
pro třídění baterií v domácnosti. V 15:30 hodin 
odsud vyjedeme směr Mohelnice. Kdo se chce 
připojit, je vítán. Zdolat trasu s námi může na 
kole, koloběžce, klidně i běžet.“ Připojit se k Re-

cyklojízdě je možné kdekoliv po trase.
Proč je dobré třídit baterie?

Když hodíte použitou ba-
terii do popelnice 

na směsný 
odpad , 

skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou pří-
padech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těž-
kých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, pod-
zemní a povrchové vody. Když ale absolvujete 
pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, 
pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji 
šetříte, protože díky recyklaci z použitých bate-
rií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, 
které mohou sloužit k výrobě nových produktů. 
Sběrných míst je v České republice už přes 20 ti-
síc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kon-
tejnery na třídění drobných elektrospotřebičů 
a baterií. Na popularitě získává odevzdávání ba-
terií v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit 
do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. 
A pokud ještě nevíte, kde máte nejbližší sběrné 
místo, určitě ho najdete na interaktivním vyhle-
davači mapa.ecobat.cz.

Kontakt pro další informace:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, PR Manager
e-mail: jana.cechova@open-com.cz
tel.: + 420 603 574 631

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 
2017 evidováno na trvalém pobytu cel-
kem 10 222 občanů ČR. Během měsíce 
června 2017 se do Moravské Třebové při-
hlásilo 19 občanů, odhlásilo 28 obyvatel, 
zemřelo 15 občanů a narodilo se 9 dětí. 
Dle Odboru azylové a migrační politi-
ky MVČR je v Moravské Třebové hlá-
šeno 118 cizinců s povolením k poby-
tu na území České republiky. Celkem 
je tedy v Moravské Třebové k 30. 6. 
2017 evidováno 10 340 obyvatel.  (zr)

Recyklojízda v Moravské Třebové
• V pondělí 11. září od 15:00 hod. se na vás těšíme na náměstí T. G. Masaryka.
• Čeká na vás info stánek Recyklojízda 2017, kde se dozvíte více o recyklaci baterií a domů si 

můžete odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti.
• V 15:00 hod. setkání se zástupci města Moravská Třebová.
• V 15:30 hod. vyjíždíme z Moravské Třebové směr Mohelnice.
• Kdo se chce připojit, je vítán (na kole, koloběžce i po vlastních nohách).
• Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 2017 a na www.ecobat.cz
• Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 2017 a na webu recyklojizda.ecobat.cz 

Městské muzeum vystavuje v Praze
Jeden z vrcholů letošní výstavní sezóny Měst-
ského muzea v Moravské Třebové se poněkud 
paradoxně nekoná v městě samém, nýbrž bude 
nutno se na něj vypravit do Prahy. Od 23. srpna 
bude totiž ve Valdštejnském paláci v prostorách 
Senátu Parlamentu České republiky otevřena vý-
stava Moravské Athény a Ladislav Velen ze Že-

rotína. Nad výstavou přijal záštitu senátor Rad-
ko Martínek. Jedná se o jedinečnou příležitost 
představit naše město širšímu okruhu lidí. Tomu 
samozřejmě odpovídá i výběr exponátů. Vedle 
vlastních sbírek si půjčujeme ještě řadu zajíma-
vých předmětů se vztahem k Moravské Třebové 
od jiných muzeí a galerií. Chceme představit, 
jak se žilo v našem městě na přelomu 16. a 17. 
století s důrazem na to, čím vynikalo nad městy 
okolními. Zvláště se chceme zaměřit na osobu 
tehdejšího majitele města Ladislava Velena ze 
Žerotína, vůdce moravského stavovského po-
vstání. Na zahájení výstavy budou z Moravské 
Třebové vypraveny zvláštní autobusy, bližší in-
formace poskytneme v kanceláři muzea. Výsta-
va potrvá do 15. října 2017.             Robert Jordán
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Dětská ordinace  
MUDr. Zemánková

Dovolená pondělí 14. 8. až pátek 18. 8.,
akutní případy ošetří  

MUDr. Randulová 
po-pá 8-10 hod.

Pondělí 4. 9. ordinace pro nemocné:  
10-13 hod.

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje od 11. do 25. srpna 

z důvodu čerpání dovolené.
Zástup MUDr. Madron:

úterý 8:00-10:00 hod. v naší ambulanci
čtvrtek 8:00-10:00 hod. v naší ambulanci

Ostatní dny v ordinaci v Městečku Trnávce 
ve svých ordinačních hodinách. 

Tel. č. 461 329 139.

Při několikatýdenní pře-
měně prodejní plochy bu-
dou využity prvky nového 
konceptu, jenž zákazníkům 
přinese vzdušnější, čitel-
nější vzhled a příjemnější 
nakupování a zaměstnan-
cům zjednoduší manipulaci 
s produkty a práci s údrž-
bou. Prodejní plocha se také 
zvětší.  Zákazníci se tak po 
otevření mohou těšit napří-
klad na moderní prosklené 
zádveří, 3D grafické nápisy 
na stěnách pro lepší orien-
taci na prodejní ploše, no-
vou pekárnu, dřevěné prvky 
sjednocené v dekoru svět-
lého dubu, nebo nový sys-
tém pro prezentaci spotřeb-

Prodejna Lidl v Moravské Třebové získá během několika 
málo dní moderní interiér 

ního zboží. Budou instalovány 
pokladny s velkým odkládacím 
prostorem a ergonomickým pra-
covním místem pro zaměstnance. 
Celý interiér pak sjednotí šedá 
barva, která celé prostředí zklid-
ní a umožní tak lépe vyniknout 
vystavenému zboží a orientační-
mu systému v prodejně. „Tímto 
remodelingem chceme našim zá-
kazníkům i ve stávající prodejně 
poskytnout výhody prodejen nové 
generace, které stavební tech-
nologie této budovy umožňují. 
Věříme, že příjemnější a poho-
dlnější nakupování ocení,“ oko-
mentovala remodeling prodejny 
mluvčí společnosti Lidl Zuzana 
Holá. Třebovská prodejna bude 
uzavřena do 25. srpna.      (zr)

Mezinárodní výměnný 
tábor mládeže 
Sportovním dnem byl v pondělí 17. července zakončen týdenní 
výměnný tábor mládeže, který se v Moravské Třebové konal od 
11. do 18. července. Tábor pořádají střídavě tři partnerská měs-
ta – Moravská Třebová, německý Staufenberg a maďarský Tar-
ján. Cílem tábora je procvičení němčiny a poznání kultur jednotli-
vých států. Účastníci, kromě seznámení se s Moravskou Třebovou 
a okolím, navštívili Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou 
školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové nebo Vida! sci-
ence centrum v Brně. Chlapci a dívky si vyzkoušeli střelbu z la-
serové zbraně a jiných palných zbraní na třebovské střelnici, po-
zorovali hvězdné nebe na hvězdárně Boleslava Tecla, sjeli na 
lodičkách řeku Moravu. Mezi další atraktivity táborového progra-
mu patřila návštěva mladějovské úzkokolejky nebo koncert kape-
ly TH!S. Zajímavostí byl turnaj v kin-ballu a hodina zumby. Díky 
patří všem, kteří nám s organizací tábora a přípravou zajímavého 
programu pro naše partnerská města pomohli. Mezinárodní vý-
měnný tábor pořádá město Moravská Třebová společně se Stře-
diskem česko-německého porozumění za finanční pomoci Česko-
-německého fondu budoucnosti.               Pavlína Horáčková 

Poděkování
Děkujeme městu Moravská Třebová za poskyt-
nutou dotaci. Tato finanční pomoc byla použi-
ta na sportovní činnost mažoretek. Mažoretky 
Střípky si vybojovaly nespočet medailí, nejen na 
celorepublikových, ale i na postupových soutě-
žích, uspěly i na MČR s postupem na Evropu. 
I nadále budeme reprezentovat naše město. 

Za Střípky a Střípečky Eva Kalábová 

V posledním srpnovém týdnu otevře svým zákazníkům dveře zmodernizovaná pro-
dejna rozšířená o pekárnu v novém prostorovém uspořádání             Foto: archív

Informace pro občany
Počátkem července došlo k mírnému zpoždění v dis-
tribuci Moravskotřebovského zpravodaje. Stalo se tak 
z technických důvodů, částečně také kvůli souběhu dvou 
dnů státních svátků v prvním červencovém týdnu. 
Město Moravská Třebová Vám, našim čtenářům, děkuje 
za pochopení této výjimečné situace.        (zr)
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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.

Společnost česko-německého porozumění
Čas neúprosně letí a my stojíme na pra-
hu druhého pololetí roku 2017, roku, 
který nám dává možnost slavit mnoho 
výročí. Protože také naše společnost 
věnuje těmto jubileím značnou pozor-
nost, chtěli bychom Vás seznámit s její 
činnosti za minulé období a zároveň by-
chom Vás chtěli pozvat na připravova-
né akce druhého pololetí.
Mimo běžné činnosti střediska jsme 
v uplynulém pololetí uspořádali něko-
lik zajímavých výstav. Ve spolupráci se 
sdružením Respekt a tolerance výstavu 
o životě a díle rakouské spisovatelky 
Maria Ebner Eschenbach. Ve spolu-
práci s muzei Křenov a Moravská Tře-
bová výstavu obrazů malíře Eduarda 
Kasparidese. Ve spolupráci s I. základní 
školou jsme uspořádali výstavu kreseb 
a koláží žáků na téma „760 let Morav-
ské Třebové“.
Mimo pravidelných pořadů pro členy 
střediska a kurzů němčiny jsme v červ-
nu připravili také kurz pro učitele něm-
činy v Karlově Studánce s výšlapem na 
Praděd a prohlídkou zámku v Bruntále.
Spolu s tanečním souborem jsme se 
účastnili vystoupení v Augsburku a na 
oslavě 750. výročí obce Třebařov.

Pro druhé pololetí připravujeme akce, 
na které Vás již nyní srdečně zveme:
10. srpna vernisáž výstavy 25 let 
Společnosti česko-německého po-
rozumění ve fotografii ve Středisku 
ČNP, muzeum, I. poschodí, od 14 ho-
din, 24. srpna hudební setkání a po-
sezení s přáteli z krajanského spolku 
Göppingen. Pořad se koná v rám-
ci oslav 760 let Moravské Třebové, 
v Středisku ČNP, muzeum, I. poscho-
dí, od 14 hodin.
Na září připravujeme tradiční Dny 
česko-německé kultury, které se 
uskuteční od 16. 9. do 20. 9. 2017. 
Na programu se budou podílet známé 
pěvecké sbory, jednotliví umělci, žáci 
tanečního oboru ZUŠ. Připraven bude 
program pro širokou veřejnost, studen-
ty i pro seniory. Bližší informace v zá-
řijovém zpravodaji.
Dále se připravují kurzy němčiny pro 
mládež i dospělé, pro začátečníky i pro 
pokročilé pod vedením odborných 
lektorek. Přihlášky přijmáme do 10. 9. 
2017 ve Společnosti česko-německé-
ho porozumění, Svitavská 18, tel. 461 
31 63 04 nebo email: bgz-mtrebova@
seznam.cz.                                         I.K.
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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 147 oznámení.

Hlídka městské policie přijala oznámení z ná-
draží ČD Moravská Třebová, že v prostoru ná-
draží se pohybuje opilý muž, který uráží cestu-
jící v čekárně a poškozuje inventář nádraží. Po 
příjezdu na místo hlídka provedla kontrolu ná-
stupiště a čekárny, ale muž zde již nebyl. Proto 
hlídka provedla kontrolu přilehlého okolí, kde 
nalezla opilého muže, který byl zraněný na ru-
kou. Muž se začal chovat agresivně a odmítal 
svoji totožnost prokázat. Po opakované zákon-
né výzvě se nakonec umoudřil, předložil hlídce 
potřebné doklady a posadil se na podlahu. Když 
se hlídka vydala zjistit škodu, kterou muž způ-
sobil, ten chtěl využít situace a na jednoho ze 
strážníků zaútočil pěstmi. Nicméně nepochodil 
a byl strážníkem zpacifikován za pomocí slzo-
tvorných prostředků, hmatů a následně skončil 
na zemi v poutech. Na místo byla povolána hlíd-
ka PČR, které byl muž předán. Jelikož byl muž 
pod vlivem alkoholu, kdy při kontrolní dechové 
zkoušce nadýchal více než dvě promile alkoholu 
v dechu, a byl pod vlivem psychotropních látek, 
byl převezen k odeznění akutní intoxikace do 
Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích. 
Po vystřízlivění si jej převzala Police ČR k dal-
šímu šetření ohledně jeho protiprávního jednání.

Hlídka městské policie přijala telefonické ozná-
mení od občana Boršova, že v části města Bor-
šov jezdí nějaký mladík na pozemní komunika-
ci na jednostopém motorovém vozidle bez RZ. 
Po příjezdu hlídky MP na místo provedla hlíd-
ka kontrolu místa oznámení a spatřila jet muže 
po pozemní komunikaci na jednostopém mo-
torovém vozidle neznámé značky. Za pomoci 

Hlídka městské policie přijala oznámení od 
místního občana o tom, že vidí nějakého muže, 
který se snaží zapálit plastovou láhev. Po příjez-
du hlídky na dané místo byl nalezen muž, který 
měl u sebe igelitový pytlík naplněný sušenou ze-
lenou rostlinou. Jelikož hlídka pojala podezření, 
že se jedná o omamnou látku, a protože se muž 
nebyl schopen prokázat svou totožností, byl pře-
vezen na OO PČR MT. Zde byl předán hlídce 
PČR k dalším úkonům. 

Radovan Zobač, velitel městské policie

služebního vozidla hlídka MP muže zastavila, 
vyzvala jej k prokázání totožnosti a předložení 
dokladů k vozidlu, což neučinil, jelikož u sebe 
neměl žádné doklady. Proto hlídka MP přivola-
la na místo hlídku PČR k provedení nezbytných 
zákonných opatření. Muži bylo následně sděle-
no, že jeho protiprávní jednání bude postoupeno 
na Městský úřad Moravská Třebová k dořešení.

Při kontrolní pochůzkové činnosti na sídlišti 
Západní nalezla hlídka městské policie na stře-
še jednoho ze zaparkovaných osobních vozidel 
svazek klíčů. Po krátkém šetření zjistila hlídka 
majitele a nalezené klíče mu předala.

Hlídka městské policie přijala oznámení od ob-
sluhy jedné z místních čerpacích stanic, že u sta-
nice se nachází skupina osob, která se slovně 
uráží, a napadají se. Po příjezdu na místo hlídka 
zjistila skupinu lidí, mezi kterou byli dva muži, 
kteří si nadávali. Na výzvu hlídky, aby se zklid-
nili, jeden muž nereagoval a dále pokračoval ve 
slovních urážkách svého protivníka i ostatních 
osob. Tento muž byl hlídkou opakovaně vyzván, 
aby se uklidnil a prokázal totožnost. Muž podal 
jednomu ze strážníků svůj občanský průkaz a ve 
chvíli, kdy strážník prověřoval jeho totožnost, se 
tento muž rozběhl k muži, se kterým měl před 
tím slovní rozepři, a chtěl jej uhodit rukou se-
vřenou v pěst. V tom mu zabránil druhý strážník 
a za pomoci chvatu a hmatu jej z místa odvedl 
pryč. Jelikož se muž i nadále choval agresivně, 
byla mu nasazena pouta a muž byl z místa před-
veden na Obvodní oddělení Policie ČR. Zde byl 
vyzván ke kontrolní dechové zkoušce, při které 
nadýchal více než tři promile alkoholu v dechu. 
Následně byl muž převezen do Protialkoholní 
záchytné stanice v Pardubicích.

Poděkování
Dne 9. července letošního roku jsem neopatrností 
zapomněl menší pouzdro s veškerými doklady 
v provozovně občerstvení čerpací stanice OMV 
M. Třebová. Naštěstí nedošlo k jeho zcizení, ale 
naopak péčí pozorné obsluhy Dáši Bubeníkové 
byly zapomenuté doklady bezpečně uloženy, 
jmenované se navíc podařilo kontaktovat přátele 
a příbuzné, takže jsem si je mohl s menším 
časovým zpožděním osobně vyzvednout. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat jmenované, která je 
pravděpodobně občanem Vašeho města, za  její 
nezištnou pomoc, protože jsem ve Vašem městě 
v mladém věku strávil tři roky a studium ukončil 
maturitou. Vždy jsem se do Moravské Třebové 
rád vracel na třídní srazy a po této události ješ-
tě radostněji. Přeji kolektivu redakce mnoho 
úspěchů při tvorbě pestrého a poučného zpra-
vodaje města.          František Kocmich, Praha

Chtěla bych touto cestou poděkovat obsluze 
cukrárny na náměstí v Moravské Třebové. V pá-
tek 7. července zde sestra nechala na židli taštič-
ku s potřebami pro geocaching. Ztráty si všimla 
až večer a nevěděla, kde věci nechala nebo ztra-
tila. V sobotu ráno jsme vyrazily do města znovu 
a po dotazu, zda děvčata v cukrárně pohřešova-
nou taštičku nenašla, nám ji s úsměvem předala. 
Takže ještě jednou moc děkujeme a těší nás, že 
jsou mezi námi stále poctivci.   Magda Petříková

Pult centralizované ochrany  
města Moravská Třebová nabízí:

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

na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bavení.
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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

Mimi šéf /USA/ 2D

animovaná komedie
Režisér Madagaskaru vás zve na animovanou 
komedii Mimi šéf, ve které se seznámíte s hodně 
zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek 
s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně 
vtipkuje. 
Režie: Tom McGrath
7. 8., 19:00, vstupné: 110 Kč, (97 min.), český 
dabing

Valerian a Město Tisíce 
planet /Francie/ 2D

sci-fi film
Dobrodružství plné fantazie a akční podívané nás 
zavede do toho nejpodivuhodnějšího vesmíru, který 
byl dosud stvořen. 
Režie: Luc Besson
Hrají: D. DeHann, Rihanna, E. Hawke, C. Owen, J. 
Goodman a další.
7. 8., 19:00, vstupné: 120 Kč, český dabing

Baby driver /USA/ 2D

Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje zločin-
cům únik z místa činu, je ve své práci tím nejlep-
ším z oboru. Když se Baby setká s dívkou svých 
snů, vnímá to jako příležitost opustit zločince 
a začít znovu. Když je ale přinucen k další akci, 
která je předem odsouzena k neúspěchu, ocitá se 
v ohrožení jeho život, láska i svoboda.
Režie: Edgar Wright
Hrají: A. Elgort, K. Spacey, J. Foxx a další
9. 8., 19:00, vstupné: 120 Kč, (115 min.), české 
titulky

Letíme /USA/ 2D

animovaný film
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě 
Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině 
a je přesvědčený, že se narodil jako čáp. Jenže při-
jde čas, kdy jeho adoptivní rodina vyráží do tep-
lých krajů a Richarda musí nechat doma. Dlouhou 
cestu do Afriky přece nemůže zvládnout… nebo 
ano? A tak začíná Richardovo velkolepé dobro-
družství. Malý, ale odvážný ptáček vyrazí na jih 
na vlastní pěst.
14. 8., 17:00, vstupné: 110 Kč, (84 min.), český 
dabing

Křižáček 2D

nový český film
Rytíř Bořek se vydává po stopách svého zmizelé-
ho synka, který uprchl z domova, spěchá za snem, 
za iluzí o svatém poslání dětí. Film je volnou adap-
tací epické básně Jaroslava Vrchlického Svojanov-
ský křižáček.
Režie: Václav Kadrnka
Hrají: Karel Roden, A. Bilík, M. John a další
14. 8., 19:00, vstupné: 100 Kč, (90 min.)

Kulturní centrum
Představení pro děti

Zajíček a velká mrkvová 
záhada 
6. 8., 16:00, nádvoří zámku 
Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na zá-
honku dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho 
dne se mrkev ztratí. Někdo ukradl zajíčkovi papání. 
A to se nedělá! Avšak zloděj se přepočítal. Protože 
Kuliferda je také velký detektiv. A kupodivu - začne 
to pouhou mrkví a skončí záchranou celého králov-
ství. Hudební a interaktivní pohádka i pro nejmenší 
děti, uvádí Divadlo 100 opic

Na dvorečku ve městě

Vystoupení žáků tanečního 
oboru ZUŠ
12. 8., 10:00, dvoreček Cihlářova

Na dvorečku ve městě

Jak vysvobodit princeznu
(pohádka DS J. K. Tyla)
19. 8., 10:00, dvoreček na ulici Stará (vedle 
Třebovské restaurace)

Divadlo Artur Praha

Hledám milence, zn.: spěchá!!! 
20. 8., 20:00, nádvoří zámku
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti 
letech manželství s podnikatelkou Miladou však na 
něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou mi-
lenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ni-
čím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozve-
dl, ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. A mladé 
milenky, Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto 

Já, padouch 3 /USA/ 2D

animovaný film
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 další
16. 8., 17:00, vstupné: 120 Kč, (96 min.), český 
dabing

Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta
Na filmová plátna se v roli ikonického dobrodru-
ha Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp.
Režie: J. Ronning, E. Sandberg
Hrají: J. Depp, J. Bardem a další
16. 8., 19:00, vstupné: 120 Kč, (120 min.), čes-
ký dabing

Emoji ve filmu /USA/ 2D

animovaný film
Emoji ve filmu vás poprvé zavedou do tajného světa 
uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se 
ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí oblí-
bení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. 
Režie: Tony Leondis
21. 8., 17:00, vstupné: 120 Kč, (91 min.), český 
dabing

Po strništi bos /ČR/ 2D

nový český film
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil 
Zdeněk Svěrák za války na venkově. Svým ná-
mětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja 
a Vratné láhve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vy-
práví o různých fázích života mužského protagonis-
ty na pozadí dějinných událostí.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: O. Vetchý, T. Voříšková, J. Tříska, A. Gréc, Z. 
Svěrák a další
21. 8., 19:00, vstupné: 130 Kč
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směru přece dosti náročné a vynalézavé. Jaroslav 
s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést, a přesto 
z toho získat dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu 
přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, 
a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovi-
nu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod 
kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence-
-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň 
při jedné nevěře nepřistihl. Situační černá komedie 
s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem 
a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové mi-
lostné vztahy ochotni udělat.
Obsazení: Milada: Michaela Kuklová/Veronika Pe-
trová, Anetka: Bára Mottlová/Dominika Býmová, 
Jaroslav: Jindra Kriegel, Thomas: Václav Upír Krej-
čí/Aleš Říha/Jaroslav Šmíd, Pavel/Pepan: Jaroslav 
Šmíd/Marcel Rošetzký, David: Braňo Polák, Miro-
slav Oupic/Jindra Kriegel
Režie: Filip Jan Zvolský

Oslavy 760 let města
24.–26. 8., program na vloženém letáku

Kinematograf bratří Čadíků
29. 8.–1. 9. vždy od 21:00, náměstí T. G. Masa-
ryka, vstupné dobrovolné
Řachanda, Trabantem do posledního dechu, Teorie 
tygra, Všechno nebo nic

Připravujeme:

Holzmaister fest 2017
2. 9. v parku za muzeem Moravská Třebová
Program:
15:00  YELOW SISTERS se svým pořadem pro děti 

Zvěřinec
16:00 PNS Band
17:30 Golden Stars Acoustic Jiřího Palána
19:00 Karel Gott revival
20:30 Werglův Pjos

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.

Architekt Oskar Czepa a Moravská Třebová

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

Oživlé večerní prohlídky

Paní z Monsoreau
5. 8. od 18:00 v komnatách zámku

Noční prohlídky zámeckých 
expozic
12. 8., 21:30 a 22:30, zámek 

Zpívají mladé a talentované zpěvačky

Světové hity na zámku
13. 8., 16:30, nádvoří zámku
Místní ZUŠ učí mnoho nadějných zpěvaček a zpě-
váků a výsledky jsou již znát. Děti a mládež zpívají 
rádi a mají dnes mnoho vzorů. Proto se ujala i nová 
soutěž v karaoke zpěvu Zlatá kometa. Letos probě-
hl již 3. ročník. A léto je tak pravým časem k před-
stavení talentů. Někdo se bude doprovázet i sám 
(kytara, klavír), někdo využije nabídku doprovodu 
s karaoke verzí písně. A opravdu zazní světové hity! 
Vystoupí: Marika Zemanová, Eliška Konečná, Ni-
kola Janků, Barbora Dostálová, Adéla Bednaříková, 
a možná bude i překvapení. Slovem provází Václav 
Žáček

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

Ve světle kronik
10. 8., 17:00, kinosál muzea, 30 Kč
Přednáší František Matoušek

Muzejní vycházka s Robertem Jordánem

Moravskou Třebovou 
za sochami a pomníky
17. 8., 17:00, sraz u muzea

Vernisáž výstavy

Ladislav Velen ze Žerotína 
a Moravské Atény
23. 8., Valdštejnský palác v Praze
Vernisáž od 14:00 v Praze, možnost dopravy speci-
álními autobusy - omezené množství míst, pro další 
informace kontaktujte pracovníky muzea

Program pro děti

Letní škola archeologie
28.–30. 8. , informace a přihlášky v muzeu

Chcete námět na vycházku po zajímavých stav-
bách Moravské Třebové? Ano, tak zde jeden 
předkládáme. Naše město zdobí několik vý-
znamných realizací architekta Oskara Czepy. 
Narodil se roku 1883 ve Svojanově u Morav-
ské Třebové, vystudoval architekturu ve Vídni, 
kde zpočátku působil a podle jeho návrhu zde 
byla postavena řada domů. V letech 1920–1946 
měl stavitelskou kancelář v Moravské Třebové. 
Jeho nejbližším spolupracovníkem byl Arnold 
Wiesebauer. Oskar Czepa zemřel v roce 1956 
ve Vídni. Jako Czepovo dílo bývá prezentována 
vila Carla Bibuse v dnešní Lanškrounské ulici, 
vynikající stavba uváděná v odborných publi-
kacích. V podobném duchu, zde už je autorství 
jednoznačně určeno, byla Czepou navržena vila 
v Tyršově ulici č. 40. S velkou pravděpodob-
ností, neboť zde byly použity stejné prvky, pak 
i vila v Tyršově ulici č. 25. Czepovi se připisuje 
i fasáda domu č. 31 na náměstí T. G. Masary-
ka. Tento dům patří k velmi cenným ukázkám 

dekorativní moderny z počátku 20. let 20. sto-
letí, je svou fasádou v kontextu náměstí výji-
mečný. Oskar Czepa je také autorem původní-
ho projektu budovy bývalého okresního úřadu 
ve Svitavské ulici. Porovnáme-li výslednou 
podobu budovy bývalého okresního úřadu s ji-
nými realizacemi Oskara Czepy, nezbývá než 
litovat úředního zásahu do projektu, který vý-
slednou stavbu ochudil o typickou zdobnou 
fasádu. Dáme-li tuto stavbu do protikladu na-
příklad s Czepovou realizací měšťanské ško-
ly v Třebařově, je rozdíl velmi jasně zřetelný. 
Jak by byla zřejmě původní fasáda zdobena, 
naznačují prvky na dochovaných plotových 
sloupech. Do muzea jsme v poslední době 
také získali plány, které jednoznačně potvrzu-
jí, že Oskar Czepa navrhl fasádu budovy v Br-
něnské ulici č. 42. Jedná se o velmi zajímavý 
rodinný dům. Určitě jej zařaďte do programu 
vycházky po stavbách architekta Oskara Cze-
py v Moravské Třebové.         Robert Jordán 
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Muzejní příměstský tábor - letní škola archeologie 
pořádá Městské muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz I 734 280 535

Po úspěšné loňské premiéře také letos 
pořádáme Letní školu archeologie pro děti. 
Akce se koná od 28. do 30. srpna vždy od 

9 do 15 hodin. Už nemáte dovolenou, ale 
dětem ještě nezačala škola. V muzeu se 

o ně postaráme. Děti se seznámí se životem 
v pravěku a prací archeologů, kterou si mohou 

samy vyzkoušet. Bližší informace a přihlášky 
mailem nebo v kanceláři muzea. Přihlaste se 

co nejdříve, počet míst omezen. Těšíme se.

29. 8. – 1. 9. 2017
Kinematograf 
bratří Čadíků
29. 8. Řachanda
30. 8. Trabantem do 
posledního dechu 
31. 8. Teorie tygra
1. 9. Všechno nebo nic
vždy od 21:00
náměstí TGM 
vstupné: dobrovolné
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JIŽNÍ PORTÁL

LAŽANY

LIPŮVKA

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

ČERNÁ HORA

BOSKOVICE

MLADKOV

VANOVICE
KNÍNICE

ŠEBETOV

VELKÉ OPATOVICE

JEVÍČKO

MĚSTEČKO TRNÁVKA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁKlub českých turistů Boskovice 
ve spolupráci s dalšími partnery 
pořádá 

v sobotu 2. září 2017
8. ročník

Přijďte podpořit řešení 
komunikace R43

KUŘIM

BRNO-BYSTRC

 START: pro pěší i cyklo

SE V E RN Í  V Ě T E V
Moravská Třebová / zámek • 8–9 hod. • 35 km
Městečko Trnávka / u obecního úřadu • 8–9 hod. • 28 km
Jevíčko / Informační centrum • 9–11 hod. • 18 km
Velké Opatovice / hřiště u nádraží ČD • 9–11 hod. • 17 km
Knínice–Vanovice–Šebetov / u OÚ v Knínicích • 10–12 hod. • 8 km
Boskovice / sokolovna • 10–12 hod. • 12 km
Boskovice / sokolovna • 10–13 hod. • 4 km

J I Ž N Í  V Ě T E V
Brno-Bystrc / parkoviště u přístaviště • 6–8 hod. • 41 km
Kuřim / stánek PNS nádraží ČD • 7–10 hod. • 32 km
Lipůvka / stánek na parkovišti • 8–11 hod. • 27 km
Lažany / u obecního úřadu • 8–11 hod. • 25 km
Černá Hora / parkoviště u úřadu městyse • 9–11 hod. • 14 km

Startovací místo může být i v jiné obci ČR (registrace v cíli).

  CÍL: výletiště u školy v MLADKOVĚ (místní část Boskovic)
  • 11–17 hod.
V cíli kulturní program • od 13 do 16 hodin – hudební produkce, 
občerstvení, skákací hrad pro děti, představení partnerů akce, 
připomenutí tragických nehod na silnici I/43.
Startovné: 30 Kč / Společná procházka: 50 Kč
Více na  www.kctboskovice.cz, www.zrcadlo.net
Informace: tel. 774 408 399, j.oldrich@centrum.cz 

www.kctboskovice.cz

SPOLEČNÁ VYCHÁZKA
s odborným výkladem

Trasa vycházky: 
Městečko Trnávka – dálniční těleso pod Hušákem – Chornice /7 km/ 

Výklad: TOMÁŠ JANDA, historik a popularizátor stavby 
Autobus pro účastníky bude přistaven u sokolovny v Boskovicích v 9.30 hod., 

Zpáteční odjezd do Boskovic a Mladkova zajištěn.
Nutná rezervace na e-mail j.oldrich@centrum.cz

BOSKOVICE

Accord

Každý účastník obdrží v cíli malý dárek
– sportovní ponožky s logem pochodu.
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ZŠ Palackého
Akademie ZŠ Palackého
Dne 15. června proběhla tradiční školní 
akademie. Diváci z řad rodičů, zástupců 
města, učitelů a přátel účinkujících měli 
možnost zhlédnout přes hodinu trvající 
program nabitý skvělými výkony. Před-
stavili se žáci z prvního i druhého stupně 
s recitací, tanečními a sportovními čísly. 
V programu byla zařazena i dech berou-
cí hudební vystoupení v podobě sólového 
i sborového zpěvu, dokonce i muzikálu. 
Akademií provázela moderátorská dvoji-
ce Adam Srnec (6. A) a Adriana Vágne-
rová (7. C). Toto příjemně strávené od-
poledne sklidilo velmi pozitivní ohlasy, 
a to díky účinkujícím, kteří ze sebe vydali 
maximum, a také díky organizátorskému 
týmu.   Tereza Klímová

Sportovní červen
I když už nám prázdniny téměř klepaly na 
dveře, na naší škole se nezahálelo a spor-
tovalo i v červnu. 15. 6. jsme se zúčast-
nili cyklistického závodu Hledá se vítěz, 
který se uskutečnil na Knížecí louce. Děti 
zde zabodovaly a získaly medaile i postup 
do finále, které se bude konat ve Vysokém 
Mýtě 24. 9. Naši ocenění závodníci:
Minižactvo dívky ročník narození:  
2009–2011
2. místo: Červinková Zuzana
Předžactvo chlapci ročník narození: 
2007–2008
1. místo: Ladra Tadeáš
3. místo: Marek Lukáš
Předžactvo dívky ročník narození:  
2007–2008
1. místo: Dvořáková Pavlína
3. místo: Nastoupilová Nela
Mladší žačky ročník narození:  
2005–2006
3. místo: Hrubá Tereza
Starší žačky ročník narození: 2003–2004
3. místo: Kostíková Adéla
Kadeti ročník narození: 2001–2002
3. místo: Soukal Lukáš
Ve stejný den nás reprezentovala osmi-
členná posádka atletického týmu, slože-
ná vždy z chlapce a dívky 2., 3., 4. a 5. 
ročníku: Gréta Zemanová a Filip Vorba, 
Veronika Dvořáková a Enrico Dvořák, 
Laura Kubínová a Lukáš Maurer, Natá-
lie Kasalová a Bruno Zeman na okresním 
kole Atletické všestrannosti nejmladšího 
žactva v Litomyšli. Žáci soutěžili ve sko-
ku do dálky, v hodu míčkem, v běhu na 
50 m, v běhu na 600 a 800 m. Jednalo se 
o okresní kolo, do kterého se žáci dostali 
z kola oblastního z 2. místa. V Litomyšli 
vybojovali krásné 4. místo.
20. 6. se konalo na hřišti naší školy kraj-
ské kolo OVOV, kde opět zazářily naše 
hvězdičky. 
28. 6. byl uspořádán první ročník Turna-
je třetích tříd ve vybíjené. Zúčastnili se 
ho všichni žáci třetích tříd, kteří projevi-
li zájem. Hru si užili vítězové i poražení 
a sladká lízátka jim byla odměnou.

Učitelé prvního stupně ZŠ Palackého

III. ZŠ má „Kouzelnou zahrádku“

Ve III. ZŠ se přírody nebojíme

IX. A v Moravském krasu aneb Cesta 
tam a zase zpátky

Jen málokdo tuší, jak poklidný a rajský kout plný 
květin, motýlů a včeliček se nachází od letošní-
ho jara na dvoře ZŠ Kostelní náměstí. A ačkoliv 
se k ní z nebe snášejí i další rozmanití tvorové, 
ona sama z nebe nespadla. Přibližme si cestu, jak 
k ní „kostelníčci“ přišli. Město Moravská Třebo-
vá vyhlásilo soutěž veřejně prospěšných projek-
tů, které měly vycházet z principů projektu Zdra-
vé město a Agenda 21. Přihlášené projekty měly 
být na Veřejném fóru 2017 krátce představeny 
a na místě se hlasovalo, který z nich si zaslou-
ží finanční podporu ve výši 5 000 Kč. Vyučující 
Alena Purketová seznámila žáky 8. a 9. roční-
ku s možností vytvořit nějaký takový společný 
projekt, který by byl přínosný nejen pro ně, ale 
i pro školu. Žáky to velmi zaujalo, a ani se nad 
tématem nemuseli dlouho zamýšlet. Na dvoře 
školy bude minizahrádka. To zákoutí u školní 
družiny totiž působilo dost nevábně – skomíra-
jící, neudržovaný trávník, o němž se přemýšlelo, 
že se zruší a celý dvorek se vydláždí. Ale tako-
vá minizahrádka by mohla být jak okrasná, tak 
užitečná. Žáky by mohla poučit svou skladbou, 
dokonce jim poskytnout i něco na zub, navíc 
by mohla přilákat i četné druhy nejpočetnější 

Blíží se nový školní rok, a proto je načase zbi-
lancovat ten uplynulý. V průběhu roku jsme 
se pravidelně chlubili sportovními i matema-
tickými úspěchy, ale v oblasti přírodních věd 
také nezaostáváme. I v loňském školním roce 
jsme se zúčastnili poznávacích soutěží, biolo-
gické olympiády, všichni deváťáci si zkusili zá-
kladní kolo soutěže Mladý chemik 2016/2017. 
Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili Pří-
rodovědného klokana 2016. Jako každoročně 
dosáhl dobrých výsledků Vojtěch Krejčí, který 

Na výlet jsme vyrazili 13. 6. v 7:34 z autobuso-
vého nádraží. Ve Svitavách jsme nastoupili do 
vláčku, který nás dovezl do Blanska. Autobus 
městské hromadné dopravy č. 235 nás dopra-
vil na rozcestí u Vilémovic, odkud jsme vyrazili 
na poslední úsek cesty, jehož cílem byl horní 
můstek Macochy. Tam jsme se ubytovali ve 120 
let staré chatě Macocha. Odpoledne jsme pěšky 
vyrazili do přírodního parku Nová dohoda, kde 
bylo lanové centrum a přírodní jeskyně, kterou 
jsme navštívili s průvodcem, vybaveni helma-
mi a čelovkami. Byla opravdu přírodní, neby-
lo tam zábradlí ani betonový chodníček, natož 
elektřina. Některým během výpravy vypovědě-
la čelovka službu. A bláto v botách umocňovalo 
náš hluboký dojem z jeskyně. Po prohlídce oko-
lí jsme se vydali na zpáteční pětikilometrovou 
zkratku. Po večeři jsme sešli na dolní můstek 
propasti, a protože jsme byli ještě svěží, prošli 
jsme se po cestě k Salmovce, odkud se dříve od-
vážel vytěžený vápenec. Cestou jsme míjeli po-
rosty okrotice bílé, a druhý den se nám dokonce 
podařilo spatřit osm kvetoucích exemplářů lilie 
zlatohlavé. Druhý den po snídani jsme pěšky 
vyrazili do skalního mlýna, kde nás čekal eko-
vláček, kterým jsme se přepravili k Punkevním 
jeskyním. Tam na nás už čekal průvodce. Jes-
kyněmi nás provedl velmi poutavě. Dokonce 

skupiny kmene členovci, a sice „hmyzáky“. 
Žáci se s nadšením pustili do plánování a také 
prezentaci projektu nijak nezanedbali. A snad 
i díky tomu nejvyšší počet hlasů získal právě 
tento projekt. Na jaře pak začala práce na samot-
né zahrádce. Žáci plochu proměřili a po zvážení 
rozčlenili na úseky vřesovištní, kam neopomněli 
zakomponovat keříky borůvek. Ty již v době vy-
dání zpravodaje tvoří plody a na začátku škol-
ního roku budou zralé. Stejně tak se podařilo 
vybrat odrůdu malin, která plodí od začátku no-
vého školního roku. Deváťáci tak připravili pro 
své následovníky milé přivítání a osmáci budou 
moci společný výtvor ještě jeden školní rok „po-
hlídat“ a okusit sladké plody své práce. Další 
prostory zahrádky byly vyčleněny pro léčivky, 
kořeniny, stále plodící jahody, či již zmíněné ma-
liny, které plodí až do prvních mrazíků. I loučící 
se deváťáci stihli ochutnat díky projektu meduň-
ku, různé máty, dobromysl i například zvláštní, 
sladce chutnající lístky stévie. A věří, že až se 
třeba časem ve škole staví, uvidí vzrostlý „mo-
týlí keř“, tedy komule s mnoha na ní hodujícími 
motýly. Ta začíná kvést v polovině července 
a bude věru se nač těšit.                   A. Purketová

naši školu po 9. třídě opouští, ale zdá se, že se 
v 6. ročníku objevil jemu důstojný následovník, 
v podobě Martina Peterky, který snad po něm tu 
pomyslnou štafetu rád a stejně dobře převezme. 
Příroda však není jen pouhým cílem nejrůzněj-
ších soutěží, je naší součástí, která nám posky-
tuje zázemí či potravu, i tu duševní. Proto když 
se 9. A rozhodovala, kam vyrazit na poslední 
společný školní výlet, příroda byla pro ně jasná 
volba. Přečtěte si, co zažili na školním výletě 
do Moravského krasu.             A. Purketová

jsme se ze dna Macochy dívali vzhůru na dolní 
můstek, kde jsme včera podvečer stáli. Plavba 
po Punkvě proběhla v poklidu, nikdo nedostal 
mořskou nemoc. Nahoru na horní můstek jsme 
se dostali kabinkovou lanovkou. Po chutné 
svíčkové jsme se vydali opět na rozcestí k Vi-
lémovicím. Cesta zpátky proběhla obdobně, 
jen jsme využili služeb autobusu MHD č. 232. 
Všichni jsme se vrátili v pořádku a na náš po-
slední výlet budeme dlouho vzpomínat.   

Žáci 9. A a třídní učitelka Alena Purketová

Legiovlak
V pátek dne 16. června jsme navštívili my, žáci 
6. třídy ZŠ Čs. armády, Legiovlak – věrnou re-
pliku legionářského vlaku z období let 1918–
1920. V této době na Transsibiřské magistrále 
v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. 
Vlak vznikl jako projekt Československé obce 
legionářské. Se zájmem si nejen žáci, ale i paní 
učitelka, vyslechli mnoho zajímavostí o těžkém 
životě československých legionářů a jejich zá-
sluhách na vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Prohlédli jsme si jednotlivé vagó-
ny, dobové zbraně, lékařské nástroje, oblečení 
a další zajímavosti. Tento netradiční projekt 
se nám velmi líbil.                  Žáci 6. třídy
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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. 8. 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. 8. Velký výprodej knih
Během srpna se můžete těšit na velký výprodej 
beletrie a naučné literatury, zejména historic-
kých knih. Cena je 5 Kč/kus. 
1.–31. 8. Velká půjčovní výstava sešitů Večery 
pod lampou

Vyřadili jsme staré kusy a pořídili stovky no-
vých. K dispozici v dospělém oddělení v půj-
čovní době.
1.–31. 8. Knihy na léto
Během vás každý týden čeká ještě 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 
službami Mor. Třebová připravili službu: po ce-
lou letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském 
aquaparku můžete zpestřit četbou. U pokladny 
aquaparku je umístěna knihovnička s vyřazený-

Setkání seniorů se uskuteční 
7. 8. v 10:00 v refektáři fran-
tiškánského kláštera v MT. 
Svoz seniorů za účelem ná-
vštěvy hřbitova proběhne 
9. 8. Odjezd ve 14:00 hod. ze dvora sociálních 
služeb v ul. Svitavské. Dotazy na tel: 734 797 
498. 
STD Ulita
Přijďte nás navštívit do nově otevřeného An-
dělského obchodu v ulici Bránská 210/18 
v MT. Obchůdek nabízí nejen různé druhy 
pralinek, spoustu dárečků, ale také výbornou 
kávu, kterou si můžete v klidu vypít v příjem-
ném prostředí Andělského obchůdku. Zakou-
pením výrobků podpoříte činnost charity.
DS Domeček
Klienti z DS Domečku si splnili přání a zaje-
li si do Jezdeckého klubu do Útěchova. Areál 
jezdeckého klubu je velice rozsáhlý a přístup-
ný i pro imobilního člověka. Měli jsme mož-
nost vidět, jak vypadá péče o koně. Našel se 
i jeden odvážlivec, který se na koni projel. 
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 oddluže-
ní a poradili desítkám klien-
tů při řešení jiných obtížných 
situacích (exekuce, rozvody, 
výživné apod.). Veškeré služ-

by jsou bezplatné. Současně chceme upozornit 
klienty na klamavou reklamu firem, které zpra-
covávají oddlužení a nechávají si za tyto služ-
by platit. Tel. číslo 736 503 393, E: poradna@
mtrebova.charita.cz.
Centrum pěstounské péče Cesta
Poskytuje služby pro pěstouny a zájemce 
o pěstounství. Můžete se obracet na ved. Mar-
tinu Jínkovou, 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
Od 1. 8. je změna provozní doby: po-st-čt od 
12:00 do 14:00. Vedoucí půjčovny Renáta Hu-
sáková, tel: 733 742 028, E: pujcovnapomu-
cek@mtrebova.charita.cz.
Další informace najdete na: www.mtrebova.
charita.cz nebo www.facebook.com/charita.
trebova, případně osobně na adrese Oblastní 
charity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
Pěkné slunečné dny přejí pracovníci OCHMT

Výměnný pobyt žáků ISŠ Moravská Třebová 
a partnerské školy ve Žiaru nad Hronom

Jako každý rok, tak i letos už po dvanácté, 
se konal výměnný pobyt žáků Integrova-
né střední školy Moravská Třebová a žáků 
Strednej odbornej školy v Žiaru nad Hro-
nom. Letošní výměnné odborné praxe žáků 
se z naší školy účastnila děvčata z učebního 
oboru Kuchař-číšník a z Žiaru nad Hronom 
přijela děvčata z oboru Hotelnictví. Naše 
partnerská škola nám zajistila pobyt a odbor-
nou praxi v Hotelu Thermál, v krásné přírodě 
poblíž Žiaru nad Hronom, kde se naši žáci 
týden podíleli na přípravě pokrmů, obsluze 
hostů i provozu hotelu. Pro slovenské žáky 
jsme připravili pobyt v podobném zařízení, 
a to v Welnes hotelu Kolštejn Branná v Je-

seníkách, kde se žáci seznamovali nejen 
s chodem hotelu, ale i s relaxací hostů a vý-
robou piva v soukromém pivovaru. Součástí 
pobytů studentů bylo i poznávání obou part-
nerských měst, setkání s představiteli měst, 
poznávání místních památek a zajímavostí 
a taktéž navazování komunikace v podob-
ných jazycích. Jak naši žáci, tak i slovenští 
studenti, se velmi rádi výměnných praxí zú-
častňují, a proto hodnotíme tento projekt za 
vhodný a prospěšný. Ráda bych taktéž chtěla 
poděkovat městu Moravská Třebová a jeho 
vedení za vstřícnost a finanční pomoc při za-
jišťování této akce.          Renata Částková,

učitelka o. v., ISŠ Moravská Třebová 

mi knihami a časopisy, které si můžete půjčovat, 
číst a vyměňovat. Na své si přijdou děti i dospě-
lí, muži i ženy, milovníci romantiky i detektivek. 
Po dobu letních prázdnin je upravena půjčov-
ní 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
Knihovna dětem
1.–31. 8. Roční období
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Městečko 
Trnávka. Výtvarná díla si můžete prohlédnout 
v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–31. 8. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte celá 
třída a Kdo čte, ten se nenudí, které pořádala 
knihovna ve školním roce 2016/2017.
Připravujeme: 
17. 9. v 18:00 hod. v sále Na Písku: Listování 
s knihou Zvíře za účasti autorky Torey Hayden. 
Součástí akce bude i diskuze s autorkou, auto-
gramiáda a prodej knih. Vstupenky je možné za-
koupit od 1. 8. v předprodeji u nás v knihovně za 
100 Kč. Hrají: Věra Hollá, Pavel Oubram.

Prázdninové loučení 
z Linhartic

Všechny nás čeká zasloužené volno – za-
sloužené pro všechny, ale opravdové volno 
jen pro děti. Dobrý učitel totiž nepustí ško-
lu z hlavy ani v době prázdnin. Tak jen krát-
ce k posledním akcím naší školy ve druhé 
polovině června. Ač byl konec školního 
roku a sil opravdu jen zbytek, zažili jsme 
společně s dětmi ještě spoustu krásných 
chvil, na které budeme – doufám, že všich-
ni a doufám, že hodně dlouho vzpomínat. 
Kromě focení ke konci roku a závěrečným 
hodinám plavání ve Svitavách i s návště-
vou centra Rarášek, jsme měli největší akci 
školního roku vůbec – totiž vícedenní pobyt 
v přírodě. Konkrétně to byly Rudice a byli 
jsme tam od úterý 20. června až do pátku 
23. června. Všem se tam moc líbilo – Ru-
dické propadání, jeskyně Výpustek i různé 
soutěže, projekty, společné zpívání, vaření 
atd. Poslední týden pak byl o hodnocení ne-
jen soutěží, o vybírání odměn, o společném 
zpívání a společných chvilkách. Rozdání 
vysvědčení byla už jen taková tečka na zá-
věr. Na dětech bylo znát, jak si uvědomují, 
že je to poslední týden roku, že se dlouho 
neuvidíme a společně ve stejném složení 
se už nesejdeme. Vždyť nám odešlo našich 
pět páťáků na druhý stupeň základních škol 
v Moravské Třebové a jeden z nich na tam-
ní gymnázium. Chci za naši školu popřát 
všem dětem – nejenom těm našim – krás-
né prázdniny a všem učitelům, aby nabrali 
hodně sil pro další školní rok a všem ro-
dičům, aby si užili ty krásné dny se svými 
dětmi co možná nejlíp.     Jana Richterová

Po celý srpen bude knihovna v Boršově 
z technických důvodů uzavřena

Zprávy z oblastní charity
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Prázdniny jsou v plném proudu a k tomuto obdo-
bí neodmyslitelně patří letní tábory, které Dům 
dětí a mládeže Moravská Třebová každoroč-
ně připravuje. Některé již proběhly, jiné na své 
účastníky teprve čekají. Jedná se o tábory pří-
městské, které jsou určeny především mladším 
dětem, ale je třeba myslet i na starší táborníky, 
kteří se během srpna vystřídají v krásném rekre-
ačním areálu na Srnčí. Velice nás těší zájem ze 
strany rodičů i dětí, na druhé straně nás mrzí, 
že z kapacitních a organizačních důvodů nemů-
žeme uspokojit všechny. Jelikož čas plyne jako 
voda a tábory budou za pár týdnů minulostí, je 
třeba myslet na další aktivity v podobě zájmo-
vých kroužků, které dětem k využití jejich vol-
ného času nabízíme. 
Předběžná nabídka zájmových kroužků na 
školní rok 2017/2018:
Taneční:
Salsa
Sportovní:
Atletika, badminton, basketbal, bowling, dru-
mming, florbal, gymnastika, hoping - hula hoop, 
jezdecký a voltiž, jóga, jumping, kalanetika, ko-
lektivní sporty, kopaná, korfbal, lezení na umělé 
stěně, mažoretky, plavání a vodní sporty, rytmi-

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

 Dům dětí a mládeže

ka, smíšený volejbal, squash, sportovní plavání, 
stolní tenis, střelecký, šachy, tang-soo-do (kara-
te), tenis, thaibox
Výtvarné a rukodělné:
Keramické kroužky, kouzelná výtvarná dílna, pi-
ráti, praktická dívka, stonožka, šikulové, šití
Hudební:
Praktická kytara pro začátečníky, pokročilé i pro 
dospělé
Jazykové:
Angličtina, němčina
Ostatní:
Agility – pes, můj kamarád, blogování, dějiny 
videoher, deskové a společenské hry, divadelní, 
fotografický, karaoke, kroužek plastikových mo-
delářů, kuchtíci, moderátor – komentátor, větr-
ník – pohyb a turistika 
Podrobnosti a konkrétní informace ohledně ve-
doucích a prvních schůzek budou vydány v sa-
mostatné informační brožuře, kterou děti obdrží 
ve školách na začátku školního roku. Seznam 
všech kroužků naleznete také na webových 
stránkách www.ddm-mt.cz v průběhu měsíce 
srpna. Do zájmových kroužků se můžete přihla-
šovat elektronicky na www.ddm-mt.cz od dru-
hé poloviny srpna do konce září 2017, ve výji-

mečných případech je možné přihlášení osobně 
v DDM (pondělí, úterý a středa od 8:00 do 15:30 
hod.). Další informace také na tel. číslech DDM 
- 461 316 786, 731 151 790, 731 142 353.
 

Hledáme vedoucí zájmových kroužků, 
pokud je ti více než 18 let a umíš něco, co 
bys rád předal/a mladší generaci, jsi pro 
nás ten pravý/á. Stav se za námi v DDM, 
uvítáme sportovní nadšence, tanečníky 
i výtvarně nadané nadšence. Nabízíme fi-
nanční odměnu a přátelský kolektiv. 

POZOR, POZOR 
Od nového školního roku spouštíme on-line sys-
tém přihlašování do kroužků. Odkaz na elektro-
nickou přihlášku naleznete na našich webových 
stránkách www.ddm-mt.cz. Po kliknutí na odkaz 
„online přihláška do kroužku“ v pravém horním 
rohu, se dostanete na registrační formulář. Zde 
si vytvoříte účet, ze kterého pak budete moci 
přihlašovat své děti do všech kroužků, na tábo-
ry i víkendové pobyty. Potvrzenou přihlášku je 
po úspěšném zaregistrování potřeba vytisknout 
a donést vedoucímu na schůzku nebo doručit do 
DDM. (Jeden kroužek rovná se jedna přihláška). 
Věříme, že pro Vás náš nový systém bude víta-
ným ulehčením. V případě jakýchkoli nejasností 
se na nás neváhejte obrátit telefonicky na číslech 
731 427 353, 731 151 790, případně se za námi 
stavte osobně v DDM. 
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V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předklá-
daných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Rada města schvaluje:
2695/R/030717: předložený program schůze rady města.
2696/R/030717: změnu termínu plnění usnesení č. 

1880/R/220816 z původního termínu 30.06.2017 na 
nový termín 30.09.2017.

 Z: Stanislav Zemánek
2697/R/030717: čerpání částky 1.000 Kč z rezervního 

fondu příspěvkové organizace I. Mateřská škola Mo-
ravská Třebová, Piaristická 137, okres Svitavy a její 
využití k rozvoji činnosti organizace.

 Z: Dana Buriánková
2698/R/030717: předložený aktualizovaný odpisový 

plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Moravská Třebová pro rok 2017.

 Z: Dana Buriánková
2699/R/030717: uzavření smlouvy o reklamě v sou-

vislosti s uspořádáním a vyhodnocením kulturní akce 
- FOTOFESTIVAL 2017 se společností MARTECH 
HOLDING a.s., se sídlem Bratří Čapků 821, 783 91 
Uničov, IČO: 25835289, v souladu s předloženým ná-
vrhem. 

 Z: Dana Buriánková
2700/R/030717: nařízení města Moravská Třebová č. 

1/2017, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních 
hospodářských osnov Moravská Třebová.

 Z: Pavel Báča
2701/R/030717: uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o za-

jištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené dne 
16.03.2007 mezi městem Moravská Třebová a společ-
ností ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 
2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 27373231, podle 
předloženého návrhu.

 Z: Viera Mazalová
2702/R/030717: schvaluje bezplatné použití znaku měs-

ta na propagační materiály 6. kola Navigačního Poháru 
Petra Tučka a Mistrovství České republiky v ultraleh-
kém létání na letišti Staré Město u Moravské Třebové. 

 Z: Jana Zemánková
2703/R/030717: bezplatné použití znaku města na slav-

nostní propagační logo subjektu CQS z.s., který bude 
v roce 2018 slavit 25 let od svého založení.

 Z: Jana Zemánková
2704/R/030717: uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní 
smlouvy na zřízení a provozování plynovodu a přípoj-
ky plynu na pozemku parc. č. 2556/1 v obci a katas-
trálním území Moravská Třebová a o právu provést 
stavbu s GasNet, s.r.o., IČO: 27295567 jako budoucím 
oprávněným a MTB CZ s.r.o., IČO: 27498107 jako 
investorem. Rozsah věcného břemene bude vyznačen 
v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny ve 
výši 200 Kč za každý započatý metr délkový zařízení 
uloženého v budoucím služebním pozemku, nejméně 
však 1000 Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené 
ceně bude připočtená DPH v zákonné výši. Náklady 
spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věc-
ného břemene.    

 Z: Viera Mazalová
2705/R/030717: slevu na nájmu ve výši 100 % za du-

ben a květen 2017 v celkové výši 11.326 Kč bez DPH 
za pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 34 
na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové 
nájemci KÖNIG LS s.r.o., IČO: 26289971, se sídlem 
Praha - Libeň, PSČ 180 00, Zenklova 454/36.

 Z: Viera Mazalová  T: 31.07.2017
2706/R/030717: uzavření nájemní smlouvy na dobu ur-

čitou 1 rok na:
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 v ul. Jiráskově č. o. 130 s plat-

ností od 01.08.2017 
- byt č. 14 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 18 s platností 

od 01.08.2017
- byt č. 4 o velikosti 1 + 1 v ul. Školní č. o. 7 s platností 

od 01.08.2017
- byt č. 6 o velikosti 1 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. o. 

33 s platností od 01.08.2017
- byt č. 5 o velikosti 1 + 1 v ul. Farní č. o. 1 s platností od 

01.08.2017

Usnesení ze 74. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 3. 7. 2017  
od 16:00 hod. v zasedací místnosti radnice

2718/R/030717: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Pojištění majetku města Moravská Třebová, 
odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel“, 
účastníka - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Ins-
urance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 
47116617.

 Z: Dana Buriánková
2719/R/030717: uzavření pojistných smluv dle návrhů, 

které byly součástí předložené nabídky účastníka za-
dávacího řízení na veřejnou zakázku „Pojištění majet-
ku města Moravská Třebová, odpovědnosti za újmu 
a pojištění motorových vozidel“, s vítězem zadávací-
ho řízení, účastníkem - Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, IČO: 47116617.

 Z: Dana Buriánková
2720/R/030717: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku Nákup nového služebního vozidla pro odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, firmu AUTO Hlaváček 
a.s., Olomouc, Týnecká 669/5, IČO: 65138180.

 Z: Pavel Šafařík
2721/R/030717: uzavření leasingové smlouvy s vítězem 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nákup nového 
služebního vozidla pro odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví firmou AUTO Hlaváček a.s., Olomouc, Týnecká 
669/5, IČO: 65138180, podle předloženého návrhu.

 Z: Pavel Šafařík
2722/R/030717: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „Modernizace podpůrných informačních sys-
témů Města Moravská Třebová“, účastníka Ing. Andre-
je Kašického, Moravská Třebová, Předměstí, Strážnic-
kého 1589/2, IČO: 86983768.

 Z: Jana Zemánková  T: 31.07.2017
2723/R/030717: uzavření smlouvy o zpracování pro-

jektu za účelem obdržení dotace dle návrhu, který 
byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky 
„Modernizace podpůrných informačních systémů 
Města Moravská Třebová“, s vítězem zadávacího 
řízení, uchazečem Ing. Andrejem Kašickým, Morav-
ská Třebová, Předměstí, Strážnického 1589/2, IČO: 
86983768.

 Z: Jana Zemánková  T: 31.07.2017
2724/R/030717: uzavření příkazní smlouvy, jejímž před-

mětem je zajištění administrace projektu dle návrhu, 
který byl součástí zadávací dokumentace veřejné za-
kázky „Modernizace podpůrných informačních systé-
mů Města Moravská Třebová“, s vítězem zadávacího 
řízení, uchazečem Ing. Andrejem Kašickým, Morav-
ská Třebová, Předměstí, Strážnického 1589/2, IČO: 
86983768.

 Z: Jana Zemánková  T: 31.07.2017
2725/R/030717: uzavření příkazní smlouvy, jejímž před-

mětem je organizace veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Modernizace IS pro řízení vnitřních procesů 
úřadu“ dle návrhu, který byl součástí zadávací doku-
mentace veřejné zakázky „Modernizace podpůrných 
informačních systémů Města Moravská Třebová“, 
s vítězem zadávacího řízení, uchazečem Ing. Andrejem 
Kašickým, Moravská Třebová, Předměstí, Strážnického 
1589/2, IČO: 86983768.

 Z: Jana Zemánková  T: 31.07.2017
2726/R/030717: uzavření příkazní smlouvy, jejímž před-

mětem je organizace veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Modernizace elektronické spisové služby“ 
dle návrhu, který byl součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky „Modernizace podpůrných informač-
ních systémů Města Moravská Třebová“, s vítězem za-
dávacího řízení, uchazečem Ing. Andrejem Kašickým, 
Moravská Třebová, Předměstí, Strážnického 1589/2, 
IČO: 86983768.

 Z: Jana Zemánková  T: 31.07.2017
2727/R/030717: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „ZŠ Kostelní, Moravská Třebová - výměna 
radiátorů 3.NP“ podnikatele Jiřího Pospíšila, Sluneční 
1121/48, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 70182396. 

 Z: Miroslav Netolický
2728/R/030717: uzavření smlouvy o dílo s vítězem 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Kostelní, 
Moravská Třebová - výměna radiátorů 3.NP“ podni-
katelem Jiřím Pospíšilem, Sluneční 1121/48, 571 01 

- byt č. 5 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. Masaryka č. 
o. 39 s platností od 01.08.2017 s podmínkou úhrady 
závazku vůči městu po splatnosti před podpisem nové 
nájemní smlouvy 

- byt č. 4 o velikosti 2 + 1 na Zámeckém náměstí č. o. 1 
s platností od 01.08.2017

 Z: Viera Mazalová  T: 31.08.2017
2707/R/030717: uzavření nájemní smlouvy na dobu ur-

čitou 3 měsíce na byt č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitav-
ské č. o. 7 s platností od 01.08.2017.

 Z: Viera Mazalová  T: 31.08.2017
2708/R/030717: uzavření nájemní smlouvy na dobu 

určitou 6 měsíců na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 na nám. T. 
G. Masaryka č. o. 33 s platností od 01.08.2017.

 Z: Viera Mazalová  T: 31.08.2017
2709/R/030717: záměr pachtu pozemku parc. č. 2348/1 

o celkové výměře 3 454 m2, druh pozemku orná půda, 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na 
Stráni.

 Z: Viera Mazalová
2710/R/030717: záměr výpůjčky části nebytového pro-

storu o výměře 145 m2 v objektu zimního stadionu č. p. 
1632 v ul. Nádražní č. o. 18 v Moravské Třebové urče-
ného k provozování restaurace - občerstvení. Smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou.     

 Z: Viera Mazalová  T: 31.07.2017
2711/R/030717: pacht části pozemku parc. č. 845/1 

o výměře 20 m2 a části pozemku parc. č. 845/2 o výmě-
ře 120 m2, obě v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Olomoucká, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady 
města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Viera Mazalová
2712/R/030717: pacht části pozemku parc. č. 1168/1 

o výměře 134 m2, druh pozemku ostatní plocha, v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bezručova 
za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. 
Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stano-
veno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod 2.

 Z: Viera Mazalová
2713/R/030717: pacht části pozemku parc. č. 1347/1 

o výměře 50 m2, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zele-
niny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/R/050405, bod 2, a to s podmínkou úhrady závaz-
ků žadatele vůči městu, které jsou po splatnosti.

 Z: Viera Mazalová
2714/R/030717: pacht části pozemku parc. č. 1106 

o výměře 24 m2, v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová, ul. Školní, za účelem pěstování ovoce 
a zeleniny u bytového domu.  Pachtovní smlouva bude 
uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou a pachtovné stanoveno dle usnesení rady města č. 
1737/R/050405, bod 2.

 Z: Viera Mazalová
2715/R/030717: pronájem části pozemku parc. č. 

2821/2 o výměře 100 m2, v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, ul. Dr. Loubala, za účelem údržby 
pozemku a uložení dřeva. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní lhůtou 
a nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
1738/050405, bod 2.

 Z: Viera Mazalová
2716/R/030717: záměr prodeje části pozemku parc. č. 

2055/103 o výměře 3239 m2, druh pozemku trvalý trav-
ní porost (jedná se cca o 1500 m2) v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Strážnického.    

 Z: Viera Mazalová
2717/R/030717: záměr zřízení předkupního práva ve 

prospěch manželů L. pro odkup části pozemku parc. č. 
213/1, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, 
ul. Piaristická, kterou manželé L. na základě dohody 
uzavřené dne 30.09.2005.  

 Z: Viera Mazalová
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Moravská Třebová, IČO: 70182396,  dle předloženého 
návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2729/R/030717: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „MŠ Piaristická, Moravská Třebová – rekon-
strukce soc. zařízení ve 2. NP - opakování“ firmu HPK 
Stavby s.r.o., Západní 1258/39, 571 01 Moravská Tře-
bová, IČO: 24141640.

 Z: Miroslav Netolický
2730/R/030717: uzavření smlouvy o dílo s vítězem za-

dávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Piaristická, 
Moravská Třebová – rekonstrukce soc. zařízení ve 2. 
NP - opakování“ s firmou HPK Stavby s.r.o., Západní 
1258/39, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 24141640, 
dle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2731/R/030717: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „ZŠ Čsa, Moravská Třebová - rekonstrukce 
elektroinstalace 3.NP - opakování“ podnikatele Micha-
la Janků, Dětřichov u Moravské Třebové 30, 571 01 
Moravská Třebová, IČO: 74016326. 

 Z: Miroslav Netolický
2732/R/030717: uzavření smlouvy o dílo s vítězem 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čsa, Mo-
ravská Třebová - rekonstrukce elektroinstalace 3.NP - 
opakování“ podnikatelem Michalem Janků, Dětřichov 
u Moravské Třebové 30, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 74016326, dle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2733/R/030717:  vítěze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „MŠ Boršov, Moravská Třebová - rekonstruk-
ce elektroinstalace – 1. nadzemní podlaží - opakování“ 
firmu ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 
73 Svojanov, IČO: 27497046. 

 Z: Miroslav Netolický
2734/R/030717: uzavření smlouvy o dílo s vítězem 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Boršov, 
Moravská Třebová - rekonstrukce elektroinstalace – 1. 
nadzemní podlaží - opakování“ firmu ELEKTRO ŠU-
DOMA, s.r.o., Svojanov 146, 569 73 Svojanov, IČO: 
27497046, dle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2735/R/030717: uzavření smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku „ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová – výměna 
oken 3.NP“ s firmou OKNOSTAV CZ, s.r.o., Špalkova 
49, 789 61, Bludov, IČO: 26856824, dle předloženého 
návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2736/R/030717: uzavření smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku „ZŠ Kostelní náměstí, Moravská Třebová – 
výměna oken 3.NP – stará budova“ s firmou OKNO-
STAV CZ, s.r.o., Špalkova 49, 789 61, Bludov, IČO: 
26856824, dle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2737/R/030717: na základě doporučení hodnotící 

komise vyloučení uchazeče firmy AŽD Praha s.r.o., 
Žirovnická 3146/2, 106 00, Praha – Záběhlice, IČO: 
48029483 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku «Modernizace soustavy veřejného osvětlení 
v části města Boršov» z důvodu nesplnění podmínek 
zadávací dokumentace. 

 Z: Miroslav Netolický
2738/R/030717: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku “Modernizace soustavy veřejného osvětlení 
v části města Boršov“ firmu Siemens, s.r.o., Siemenso-
va 1, 155 00 Praha 13, IČO: 00268577.

 Z: Miroslav Netolický
2739/R/030717: uzavření smlouvy o dílo s vítězem 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Moderniza-
ce soustavy veřejného osvětlení v části města Boršov“ 
s firmou Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 
13, IČO: 00268577, dle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2740/R/030717: vítěze zadávacího řízení na veřej-

nou zakázku „MŠ Tyršova, Moravská Třebová - re-
konstrukce ploché střechy“ firmu DACH SYSTEM 
s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 Olomouc, IČO: 
25367501.

 Z: Miroslav Netolický
2741/R/030717: uzavření smlouvy o dílo s vítězem za-

dávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Tyršova, Mo-
ravská Třebová - rekonstrukce ploché střechy“, firmou 
DACH SYSTÉM s.r.o., Chválkovická 220/45, 779 00 
Olomouc, IČO: 25367501, dle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
2742/R/030717: uzavření Závěrkových listů s vítězem 

výběrového řízení firmou Pražská plynárenská, a.s., se 
sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 
60193492, na dodávku zemního plynu v rámci sdruže-

ných služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 
MWh (velkoodběr) pro město Moravská Třebová, jeho 
příspěvkové organizace a obchodní společnost od 1. 1. 
2018 do 31. 12. 2018.   

 Z: Viera Mazalová  T: 31.07.2017
Rada města souhlasí:
2743/R/030717: se stavbou oplocení kolem části pozem-

ku parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová, užívaného manželi L. na základě dohody 
o užívání předmětné části pozemku ze dne 30. září 
2009. Manželé L. před realizací stavby požádají město 
o uzavření smlouvy o provedení stavby a stavba bude 
provedena dle podmínek této smlouvy.

 Z: Viera Mazalová
2744/R/030717: se stavbou opěrné zdi na části pozemku 

parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, kterou užívají manželé L., a to dle předlože-
ného návrhu. Manželé L. před realizaci stavby požádají 
město o uzavření smlouvy o provedení stavby a stavba 
bude provedena dle podmínek této smlouvy.

 Z: Viera Mazalová
Rada města nesouhlasí:
2745/R/030717: s prominutím úhrady za uložení nebez-

pečného odpadu - azbestového oplocení na pozemku 
parc. č. 213/1, v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, manželům L., dle předloženého požadavku.

 Z: Viera Mazalová
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
2746/R/030717: schválit prodej bytové jednotky č. 55/4 

v domě na Zámeckém náměstí č. o. 3, č. p. 55 včetně 
podílu v rozsahu id. 541/2500 na společných částech 
domu, venkovních úpravách a na stavebním pozemku 
parc. č. 252 v obci a katastrálním území Moravská Tře-
bová, část Město, za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 320.000 Kč, kterou kupující uhradí před pod-
pisem kupní smlouvy. Nejdřív bude uzavřena smlouva 
o budoucí kupní smlouvě.  

 Z: Viera Mazalová
2747/R/030717: schválit prodej podílu ideálních 

1251/10000 stavební parcely č. 1113 o výměře 318 m2, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a ka-
tastrálním  území Moravská Třebová, část Předměstí na 
ul. Tyršově za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
20.686  Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kup-
ní smlouvy.

 Z: Viera Mazalová
2748/R/030717: schválit prodej pozemku parc. č. 

1339/2 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Palackého za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
3.640 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní 
smlouvy.    

 Z: Viera Mazalová
2749/R/030717: schválit podání žádosti o bezúplatný 

převod a následné nabytí do majetku města pozemků:   
- 3892/12 o výměře 86 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- 3892/10 o výměře 56 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- 3893/9 o výměře 142 m2, druh pozemku ostatní plocha   
- 3893/11 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha 
- 3893/12 o výměře 36 m2, druh pozemku ostatní plocha
 vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová 

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

 Z: Viera Mazalová
Rada města bere na vědomí:
2750/R/030717: předloženou informaci o plnění usnese-

ní rady a zastupitelstva města. 
2751/R/030717: předložený zápis ze společného jednání 

komise rady města pro výchovu a vzdělávání, zástupců 
škol a zástupců města ze dne 31.05.2017.

2752/R/030717: předložený zápis z jednání komise 
rady města sociální, zdravotní a péče o děti konané dne 
30.05.2017.

2753/R/030717: předloženou zprávu z kontroly prove-
dené na základě zákona 320/2011 Sb., v platné znění, 
ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění 
a dalších zákonů a předpisů provedené v Základní umě-
lecké škole Moravská Třebová (zápis z kontroly ze dne 
4. 5. 2017).

2754/R/030717: bere na vědomí úpravu platů následují-
cích ředitelů příspěvkových organizací města, ve vazbě 
na nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů:

- Mgr. Milan Janoušek, ředitel Sociálních služeb města 

Moravská Třebová,
- Mgr. Lenka Greplová, ředitelka Městské knihovny La-

dislava z Boskovic v Moravské Třebové.
2755/R/030717: předloženou Zprávu o posouzení a hod-

nocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Modernizace podpůrných informačních sys-
témů Města Moravská Třebová“.

 Z: Jana Zemánková  T: 31.07.2017
2756/R/030717: vítěze výběrového řízení firmu Pražská 

plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 
1 – Nové Město, IČO: 60193492, na dodávku zemní-
ho plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního 
plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) pro město 
Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace a ob-
chodní společnost od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  

 Z: Viera Mazalová  T: 31.07.2017
Rada města jmenuje:
2757/R/030717: Ing. Miloše Mičku členem komise ži-

votního prostředí rady města.
 Z: Stanislav Zemánek
Rada města potvrzuje:
2758/R/030717: původní usnesení č. 2551/R/150517, 

kterým uložila vedoucí odboru majetku města a komu-
nálního hospodářství jednat při prodeji pozemku parc. 
č. 2936/93 a 2936/10 v obci a kat. území Moravská 
Třebová o ceně ve výši 520 Kč/m2 + DPH. 

 Z: Viera Mazalová
Rada města ruší:
2759/R/030717: své usnesení č. 2608/R/050617, kte-

rým schválila prominutí nájmu za duben a květen 2017 
v celkové výši 11.326 Kč bez DPH za pronájem neby-
tového prostoru v objektu č. p. 34 na nám. T. G. Masa-
ryka č. o. 25 v Moravské Třebové nájemci KÖNIG LS 
s.r.o., IČO: 26289971, se sídlem Praha - Libeň, PSČ 
180 00, Zenklova 454/36.

 Z: Viera Mazalová  T: 31.07.2017
2760/R/030717: své usnesení č. 2630/R/050617, kterým 

schválila uzavření smlouvy s firmou VIGA BEST s.r.o., 
Příšov 48, 330 11 Příšov, IČO: 29162271.

 Z: Miroslav Netolický
2761/R/030717: ruší své usnesení č. 2633/R/050617, 

kterým schválila uzavření smlouvy s firmou VIGA 
BEST s.r.o., Příšov 48, 330 11 Příšov, IČO: 29162271.

 Z: Miroslav Netolický
Rada města ukládá:
2762/R/030717: vedoucí odboru majetku města svolat 

jednání ve věci prodeje části pozemku parc.č. 2055/103 
v obci a kat. území Moravská Třebová, část Předměstí, 
ul. Strážnického za účasti žadatelů a zástupce vedení 
města.  

 Z: Viera Mazalová
2763/R/030717: komisi životního prostředí rady města 

zpracovat návrh krátkodobých a dlouhodobých opat-
ření ke zlepšení kvality ovzduší ve městě jako podklad 
pro přípravu nového strategického plánu rozvoje města.

 Z: Ing. Kamil Sopoušek T: 31.08.2017
2764/R/030717: řediteli Základní umělecké školy Mo-

ravská Třebová realizovat doporučení uvedená v Zápi-
se z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 
Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 461/2004 
Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů, za 
součinnosti se zřizovatelem.

 Z: Mgr. Pavel Vaňkát  T: 31.08.2017
Rada města odkládá:
2765/R/030717: projednání tisku č. 14, Aktuální stav 

bytového fondu města - doplnění.
 Z: Viera Mazalová
Rada města prohlašuje:
2766/R/030717: ve vazbě na podmínky čerpání investič-

ní dotace v programu EFEKT 2017, že Město Morav-
ská Třebová má (v rámci schváleného rozpočtu města 
na rok 2017) zajištěny finanční prostředky na realizaci 
akce Modernizace soustavy veřejného osvětlení v části 
města Boršov nad rámec poskytnuté dotace.

 Z: Dana Buriánková
Rada města stanovuje:
2767/R/030717: plat řediteli příspěvkové organiza-

ce Kulturní služby města Moravská Třebová MgA. 
et Mgr. Františku Žáčkovi od 01.07.2017, v souladu 
s předloženým návrhem.

 Z: Dana Buriánková
V Moravské Třebové 3. 7. 2017

Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

JUDr. Miloš Izák, starosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Hana Hájková – reprezentantka v atle-
tických soutěžích mládeže (viz str. 16)    
Foto: archív

Program činnosti  
Klubu českých turistů

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.

Medailově úspěšný školní rok mažoretek Střípky DDM
Střípky se zúčastnily nejen celorepublikových 
soutěží, ale i postupových soutěží v asociacích 
NBTA a ČMTF. Děvčata si vybojovala opravdu 
velkou spoustu medailí, a to jim dodává kuráž do 
dalšího roku s tímto sportem. Mažoretky nejsou 
jen o pochodu, ale to již všichni víte, je tu také 
twirling, což je balet s hůlkou. Choreografie jsou 
v obou případech tématické a taneční. Za tyto 
choreografie děkujeme našim trenérkám Andree 
Bryndové, Kateřině Tumakové, Anetě Kozáko-
vé a nově i Dominice Halouskové. Jsou to mladá 
děvčata, která mají nové a nové nápady. Také se 

můžeme pochlubit, že i naše mažoretky přispějí 
svou troškou do mlýna. V tomto oboru už jsou 
velice vzdělané, jelikož většina z nich se tomu-
to sportu věnuje již několik let. S mažoretkami 
si užijeme spoustu pozitivních a veselých zážit-
ků. V tomto sportu se opravdu nenudíme a o zá-
bavu máme postaráno. 10. 6. se konalo MČR 
v Jaroměři pod asociací ČMTF – Střípky 2 si 
odvezly nejen 1. místo, ale i postup na Evropu 
ve výkonnostní třídě B v klasice za mini formaci. 
V sólu: nejmenší čtyřletá sólistka Vendulka 
Novotná si odvezla 3. místo v kategorii B, Nicol 

Matoušková 2. místo v B 10 let, Zuzana Dvořá-
ková 9. místo v A 12 let, Sofie Elizabeth Miková 
10. místo v A 11 let, Nikola Malachová 1. místo 
v B 15 let a postup na Evropu, Kateřina Bláho-
vá 2. místo v B 15 let, Dominika Halousková 3. 
místo v B 20 let. Dominika si také zasoutěžila ve 
dvou hůlkách v kategorii A, a odvezla si stříbro, 
titul vicemistr ČR a postup na Evropu. Ten stejný 
den si nejstarší děvčata (Střípky 1) jela zasoutěžit 
do Mohelnice na MČR pod asociací NBTA v mini 
formacích, kde získala bronz a titul II. vicemistr 
ČR. Aby toho snad nebylo málo, tak jsme se roz-
jeli 17. 6. do Chotěboře na celorepublikovou sou-
těž (Juniorská hůlka 2017) – Střípky 1 a Střípky 
2 v mini formacích si odvezly stříbrné medaile za 
kategorie: junior a kadetky. Za choreografii Tita-
nic - 1. místo. Nejenže si děvčata odvezla krásné 
medaile, ale i pohár a krásný, chutný dort.
Dovolte ještě malé ohlédnutí na Telč (28. 5.), kde 
si zasoutěžily všechny naše skupiny. Naše nej-
menší Střípečky 4 si odvezly bronz, Střípky 3 
si vybojovaly také bronz, Střípky 2 zlato a vel-
ký skleněný střevíc, Střípky 1 pak stříbro. Tato 
soutěž byla pořádaná v duchu pohádek k příle-
žitosti 50 let od natočení pohádky Pyšná prin-
cezna. Dále se můžete těšit na přehlídku všech 
mažoretkových sestav z uplynulé sezóny na 
našem zámku, a to během září. Tato akce bude 
včas ohlášena místním rozhlasem a plakátem 
na informacích. Akce se bude konat podle po-
časí. Děkujeme za vaši přízeň. I nadále vás 
budeme informovat, co se děje ve Střípkách 
a Střípečkách z DDM.   Tým Střípků a Střípečků

Statečný boj atletů nestačil

Po krátké pauze znovu na fotbal

Muži
Kolín se stal centrem 
3. kola prvoligových at-
letů a v něm nechyběli 
ani závodníci Atletického 
klubu Moravská Třebová 
(AKMT). Dosud se jim pří-
liš nevedlo (důvodem byly 
absence - nemoc, osobní 
důvody), takže příliš neče-
kali lepší umístění. To se 
potvrdilo - za svými sou-
peři zaostali propastným 
bodovým rozdílem. Jede-
náct statečných Třebováků 
nemělo šanci. Patřilo jim 8. 
místo (pouhých 19 bodů).
Účastníci: Bína Martin 
(400 m, 200 m, 400 m), 
Pálka Jiří (100 m), Část-
ka Lukáš (200 m), Stenzl Jan (200 m, 800 m), 
Strouhal Luděk (400 m), Žouželka Jaroslav 
(400 m), Matuška Jaroslav (1500 m, 3000m 
př. (10:49:27 - 2 b.), Havlík Michael (110m př. 
(16,33 - 3 b.), 400m př. (59,64 - 6 b.), Janků Jiří 
400m př. (61,57 - 3 b.), Sekanina Tomáš 400m 
př. (64,37 - 2 b.), Bárta Adam (3000m př.), 
Štafeta (4x100m - Žouželka, Havlík, Sekanina, 
Stenzl (46,15 – 1 b.), štafeta (4x400m - Žou-
želka, Strouhal, Janků, Stenzl (3:37:28 - 1 b.)
Pořadí: 1. Ústí n/L., 2. K Nové Město n. M., 3. 
Sokol Hrade Králové
Body: Havlík 9 (6+3), Janků 3, Sekanina 2. 

Předehrou fotbalového „běsnění“ i odměnou 
hráčům Slovanu se stal 24. června přátelský duel 
staré gardy (SG, nad 35 let) se Sigmou Olomouc, 
v čele s exreprezentantem Radkem Drulákem. 
V dresu Olomouce se představila také řada hrá-
čů, kteří v minulosti za Slovan startovali: trenér 
Kučerňák, M. Kučerňák ml., Holý, Masopust. Ti 
také dali většinu gólů. Výsledek nebyl podstatný 
4:8 (3:3), povedené utkání se vyznačovalo přá-
telskou atmosférou.

Nová trenérská zajištění družstev
Po ukončení svého angažování se novým tre-
nérem místo M. Večeři stal zkušený svitavský 
Zdeněk Válek. Vedoucím mužstva se stal Pavel 
Václavek, masérem zůstal J. Bělehrádek. Nové 
trenérské vedení se dotklo i B-týmu, který po po-
stupu do 1. B třídy musel zajistit svůj výkonnost-
ní růst. Do realizačního týmu se tedy posunul 
Petr Václavek z dorostu, jemuž bude sekundovat 

Prázdninová přestávka bude příležitostí, jak 
stabilizovat sestavu i výko-
ny a pokusit se o nemožné. 
Nicméně zdá se, že záchra-
na v I. lize je už jen utopií. 
Ženy
Družstvu žen v II. lize se 
v Jičíně vedlo podstatně 
lépe. Mezi třinácti účast-
níky si oproti minulému 
kolu polepšily z devátého 
na sedmé místo (63 bodů). 
Přední místa obsadily at-
letky z Trutnova, Jičína 
a Nového Města nad Me-
tují. Nejvyšší bodový zisk 
zaznamenala Hana Hájko-
vá (2002).                   (mt)

Josef Dvořák. Jeho místo u dorostu pak zaujal 
hlavní trenér mládeže Václav Neubauer. Složi-
tá jednání o případném doplnění kádru vyzněla 
vcelku příznivě. Na místa odchozích (Švanda, 
Sedláček, Murin), přišli jiní - Marek Okrouhlý 
(Medlov, Mohelnice, Zábřeh, Šumperk), Jakub 
Válek (TJ Svitavy, Chrudim), Milan Berka (TJ 
Jevíčko), Michael Nováček (Pomezí), Marek 
Sommer (Třebařov) či třebovský odchovanec 
Zdeněk Konečný (Letohrad, Pardubice). První 
ze série přípravných utkání před novou sezónou 
odehrál SKP Slovan Moravská Třebová proti 
účastníku KP Olomoucko FC Dubicko. Úvod se 
zdařil, třebovští zvítězili 4:0 (4:0). Branky: Ko-
nečný 2, Šatník R., Válek. Management oddílu 
i hráči samotní jsou přesvědčeni, že tým bude 
i v letošním ročníku hrát stejně důstojnou roli 
jako v uplynulé sezóně. Ta začíná v polovině 
srpna: 12. 8. v 17:00 A muži vs. Č. Třebová. Viz 
Sportovní srpen.     (mt)

Cyklistický úspěch M. Hájkové na MČR 2017
Talentovaná moravskotřebovská cyklistka Mar-
kéta Hájková má ve svých letech (2000) na svém 
sportovním kontě už řádku úspěchů - několik titulů 
mistryně ČR kadetek, pódiová juniorská umístění 
na závodech, včetně zahraničních etapáků. Nej-
novější úspěch přidala na nedávném společném 
MČR a SR 2017 v Žiaru nad Hronom. Šampionát 
byl náročný, byť závod mnoho kopců nenabízel. 
Na trať se vydalo společně 80 žen a juniorek. Za-
tímco mezi ženami získala titul Nikola Nosková, 
v juniorské kategorii zvítězila Kamila Janů (KH 

Tour BH Bikes team), před Terezou Švihálkovou 
(KC Kooperativa Jablonec n. Nisou). Třetí Marké-
ta Hájková (SKP Duha Lanškroun) zaostala o dvě 
minuty. „Peloton se roztrhal v třetím kole, každý 
jel za své, bylo to náročné. I proto třetí místo těší 
a je pro mě zavazující do budoucna,“ podotkla 
spokojená závodnice. Druhou bronzovou medaili 
získala i v časovce na 20 km, když byla o minutu 
pomalejší než vítězka Ungermanová (Koopera-
tiva Jablonec n. Nisou), za druhou Džerengovou 
(Dukla Praha) zaostala o 35 sekund.           (mt)
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Srpnová sportovní 
pozvánka

Fotbal
12. 8. 17:00 A muži - Česká Třebová
          10:15  C muži - Kunčina B (hřiště St. 

Město) 
20. 8. 17:00 B muži - Těchonín
26. 8. 10:15  C muži - Rohozná (hřiště St. 

Město)
27. 8. 17:00 A muži - Hlinsko
Cyklistika
19. 8. 15:00 Paperman, triatlon - 7. závod 
seriálu Cykloman 2017 (triatlonový sprint 
200 m plavání, 20 km kolo, 3 km běh). Start 
v 15 hod. aquapark, předtím 13:00 až 14:00 
prezence (areál fotbalového hřiště TJ Slo-
van). Bližší informace: www.cykloman.cz
Tenis
11. 8. 3. ročník tenisového charitativního 
turnaje ve čtyřhrách
Tenisové kurty TJ Slovan, od 8:30 hodin 

Sport
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V kopcovitém terénu okolí Moravské Třebové ztěžo-
valo závodníkům jízdu i rozbahněné podloží. S hen-
dikepem trati se poprali se ctí                Foto: archív 

Cyklisté oslavili výročí města

Třebovské kurty i v létě hostí mladé tenisové naděje 

V kulisách malebné přírody se uskutečnil už 
13. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu, 
který se jako závod Cyklomanu stal příspěvkem 
sportovců k oslavám 760 let města. Na obvyklých 
traťových dimenzích (20 km, 50 km a 80 km) se 
představilo v osmi věkových kategoriích 190 
bikerů, kteří se nebáli kopců v okolí města. 
A hlavně vyjet do terénu rozbahněného noč-
ním deštěm. I proto se mnohým nevyhnuly 
ani pády, časy se poněkud zpozdily (15 mi-
nut oproti roku 2016). Jednotlivé pelotony se 
v terénu brzy rozředily, brzy bylo zřejmé, kdo 
bude nejlepší. Závodníci vyrazili na své tratě 
v 9 hodin, ti nejrychlejší už před polednem 
byli v cíli. Mnozí unaveni, vesměs spokojeni 
ze své účasti i výkonu. Na stupních vítězů se 
tak objevili renomovaní cyklisté, známá jmé-
na, potvrzující stálou prestiž tohoto závodu. 
„Výborná trať, i když trochu těžší, báječná 
atmosféra. Za rok neurčitě  vrátím,“ konsta-
toval ten nejlepší, Roman Šťastný (Rock Ma-
chine Cyklomax). Neztratili se ani domácí 
jezdci - Schön(M1/4), Doležel (M3/1), Ka-
didlo M2/1), Orálek (M2/4), Rotter (M2/3), 
Kvapil (M1/4), Jansa (J/2) ,Doleželová (Z2/2), 
Schneiderová (Z2/3), Dulajová (ZJ/2) či kunčinští 
„čerti“ (Schneiderová (Z2/3). 
„Boj s vlastní pohodlností, tudíž  byl sám o sobě 
symbolem vítězství. Soudíme, že to byla důstojná 
oslava, prostě se povedla,“ prozrazovali organi-
zátoři úspěšné akce.                      (mt)
Výsledky 2017
80 km- vítězové jednotlivých kategorií:
M1 - Šťastný Roman (Rock Machina Cyklomax, 
3:13:32); M2 - Fedak Ruslan (Brno, 3:20:17), M3 
- Doležel Josef (CK M.Třebová, 3:22,05); M4 - 
Slabý Jiří (CTM Silviny R32, 3:56:50); Z1 - Černá 
Lenka (Soté Sport, 4:45:38).
50 km - vítězové jednotlivých kategorií:
M1 - Koblížek Petr (Kola Koblížek Prostějov, 
1:54:34); M2 -  Kadidlo Jiří (CK Slovan, 2:04:11; 
M3 -  Krejčí Václav (CSK Markus, 1:07:51); M4 
- Vychodil Luboš (Cykloteam Kolárna Olomouc, 

Prázdninové soustředění mladých tenistů se ko-
nalo v moravskotřebovském sportovním areálu 
v termínu od 24. - 28. 7. 2017. Týden sice od-
startoval deštivým pondělím, nicméně v dalších 
dnech se počasí umoudřilo a po zbytek napláno-
vaného času se mladí hráči mohli dostatečně vy-

2:14:35); Junioři - Pinkas Daniel (Bike Freaks Ho-
lice, 2:08:09); ZJ -  Obstová Kateřina (SKP Duha 
Lanškroun, 2:09); Z1 - Čupová Jana (Novatop 
Ghost, 2:28:45); Z2 - Nábělková Kateřina (Cyklo-
sport Chropyně, 2:24:34).

řádit samozřejmě především na tenisových kur-
tech. Sportovalo se však také na volejbalovém 
hřišti a v aquaparku. V deštivých dnech ocenili 
jak malí účastníci, tak jejich trenéři výhodu Re-
hau arény, v níž je po skončení hokejové sezóny 
k dispozici umělý povrch pro sálové sporty. Čer-

vencového tenisového kempu v Moravské Třebo-
vé se zúčastnilo 35 dětí, z toho 25 dětí z Moravské 
Třebové, na starost je měla šestice profesionál-
ních  trenérů. O všechny bylo výborně postará-
no, celodenní stravování včetně pitného režimu 
zajistila testaurace na fotbalovém stadionu.  (vm)

Třebovačky na olympiádě
Od 24. do 29. 6. 2017 se konala v Brně Letní olym-
piáda dětí a mládeže, kam jsou nominováni nejlep-
ší mladí sportovci svými kraji a soupeří mezi sebou 
v nejrůznějších sportovních odvětvích. V letošním 
roce se bojovalo ve 22 sportech, při účasti více než 
3 600 sportovců. Akce simuluje atmosféru velké 
olympiády, včetně slavnostního zahájení se zapalo-
váním ohně, který tentokrát měla na starosti Marti-
na Sáblíková. Přenosy vysílala i Česká televize. Po 
úspěších na zimní verzi 2016 (Ústí n/L.) - Kamila 
Orálková (rychlobruslení, biatlon), Tereza Radová 
(hokej) - nechyběly ani tentokráte v Brně třebovské 
dívky, když hned čtyři byly v nominaci za Pardubický 
kraj. Na olympiádě reprezentovaly: volejbalistka Ve-
ronika Tylšarová, cyklistka Kamila Orálková, atletky 
Kristýna Škrabalová (finále 800 m - 2:18:75) a Hana 
Hájková. Nejlépe si vedla Hana Hájková (2002), kte-

rá získala stříbrnou medaili v hodu oštěpem výkonem 
42,00 m, výkonem se zařadila na průběžné 2. mís-
to v žákovských celorepublikových tabulkách. Další 
body potom přidala pro Pardubický kraj ve vrhu koulí 
za šesté místo (11,30 m). „Moc si vážím toho, že jsem 
se mohla účastnit obou olympiád, na které jsem se 
mohla ve svém věku dostat. Pohybovat se mezi hvěz-
dami, jako jsou např. Martina Sáblíková, Martin 
Doktor nebo Šárka Kašpárková a zažít podobnou at-
mosféru jako na velké olympiádě je zážitek na celý 
život, za který vděčím především svým trenérům M. 
Havlíkovi a R. Pavlišovi, díky nimž jsem schopna 
konkurovat děvčatům z větších měst. A medaile, to 
je bonus, ve který jsem tajně doufala,“ dodala úspěš-
ná Hana Hájková. Jak vidno, mladá atletka, která už 
pro M. Třebovou sbírá body v II. lize žen, se postup-
ně přibližuje svému snu: být jako Špotáková.   (mt)


