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Vychází v Moravské Třebové 1. března 2018

číslo 3

Rekreační areál na Knížecí louce je konečně kompletní

architektonicko-urbanistické koncepce areálu na 
Knížecí louce. Celková koncepce je tak postup-
ně realizována a doplňována v souladu s principy 
ochrany památek. „Z architektonického hlediska 
byl kladen velký důraz na jednoduchost a funkč-
nost. Pozornost byla věnována také tomu, aby 

Zástupci vedení města v pátek 
9. února slavnostně otevřeli kavár-
nu se zázemím na Knížecí louce. 
Mimo občerstvení zde budou pro 
návštěvníky k dispozici také bezba-
riérové toalety, úschovna pro osob-
ní věci, dětské hřiště a přebalovací 
pult pro malé děti. „Společně s cyk-
lostezkou a in-line dráhou tak byla 
po dlouhé době dokončena celková 
podoba rekreačního areálu. Ten na-
hradil dříve nevyužívané místo, kte-
ré bylo z velké části tvořeno mokřa-
dem,“ uvedl starosta Miloš Izák. 
Krátké shrnutí celého projektu 
Rekreační areál Knížecí louka je 
lipovou alejí rozdělen na dvě čás-
ti. V první z nich vzniklo lokální biocentrum se 
soustavou tůní a meandrujícího toku jednoho z ra-
men Třebůvky. Zde mohou návštěvníci relaxovat 
a těšit se z klidu okolní přírody. Druhá část je vy-
hrazena pro sportovce, kteří mohou využít in-line 
dráhu o délce 1.800 m a šířce 3 m. Obě části pro-
pojuje 700 m dlouhá cyklostezka, která slouží pro 
bezpečný pohyb cyklistů mezi ulicemi Brněnská 
a Gorazdova. „Knížecí louku lze nyní využívat 
nejen k jízdě na kole a in-line bruslích, ale také 
k procházkám, běhu a pokud napadne sníh, budou 
v areálu k dispozici také stopy pro běžkaře,“ dopl-
nil starosta Miloš Izák.
Co nabízí nová kavárna se zázemím?
Budova kavárny uvnitř poskytuje téměř 30 míst 
k sezení, další místa přibydou v rámci venkovní-
ho posezení v jarních a letních měsících. V zázemí 
jsou k dispozici toalety, které jsou určeny nejen 
návštěvníkům kavárny, ale také všem maminkám 
s dětmi, seniorům a sportovcům, kteří s oblibou 
využívají přilehlý areál k jízdě na kole a in-line 
bruslích. Pro děti je zde přichystáno dětské hři-
ště s herními prvky. V sortimentu kavárny bude 
široká nabídka kávy a zákusků, ale také pivo, 
cider, párek v rohlíku, hranolky a další pochu-
tiny, které jistě ocení všechny věkové skupiny. 
Sportující veřejnost bude moci využít uzamy-
katelné skříňky na osobní věci, které budou pod 
zbudované přístřešky umístěny na začátku sezó-
ny, a také nedaleké parkoviště. Otevírací doba je 
pro každý den včetně víkendu nastavena násle-
dovně: prosinec – březen 10:00 – 17:00; duben 
a listopad 10:00 – 18:00; květen 10:00 – 20:00; 
červen – září 10:00 – 21:00; říjen 10:00 – 19:00. 
Provozovatelem jsou Technické služby Moravská 
Třebová, s.r.o.
Vyjádření městského architekta k budově 
kavárny
Stavba byla realizována na základě stavebního 
povolení. Přirozenou součástí stavebního řízení 
je souhlasné vyjádření orgánů památkové péče. 
Samotné umístění objektu je součástí dlouhodobé 

stavba v ploše nedominovala, ale na-
opak aby její subtilní projev organic-
ky zapadal do panoramatu okolních 
památek, především barokního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, historické 
věže radnice a budovy základní ško-
ly,“ vysvětlil městský architekt Tomáš 
Slavík. 
Přehled nákladů
Náklady na Rekreační areál Knížecí 
louka činí 11,7 mil. Kč, z čehož 5,1 mil. 
Kč pokryla dotace (Státní fond do-
pravní infrastruktury na cyklostezku 
a Operační program životní prostředí 
na biocentrum, revitalizaci toku a re-
generaci parků). Výdaje na vybudování 
in-line stezek za 5,7 mil. Kč byly sto-

procentně hrazeny z rozpočtu města,“ uvedl Mi-
roslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města. 
„K tomu je nutné přičíst také samotný objekt ka-
várny, který stál včetně základů a přípojek 4 mil. 
Kč, nezbytné přeložky plynu a kanalizace společně 
s terénními úpravami necelých 1,5 mil. Kč a dět-
ské hřiště 272 tis. Kč. Zbylá část výdajů ve výši 
800 tis. Kč zahrnuje venkovní přístřešky, vnitřní 
vybavení kavárny, elektroinstalaci, veřejné osvět-
lení a další. K dnešnímu dni dosahují celkové ná-
klady na vybudování kavárny se zázemím částky 
6,5 mil. Kč. Z toho 1,5 mil. Kč poskytl městu jako 
dotaci Pardubický kraj,“ vysvětluje starosta Mi-
loš Izák.           Václav Dokoupil, mluvčí města

Občané, kteří dosud nejsou přihlášeni v sys-
tému MESOH (systém pro třídění komu-
nálního odpadu z domácnosti), mají zájem 
o zavedení do systému a nejsou schopni 
toto přihlášení provést doma sami, se mo-
hou v březnu dostavit na odbor majetku 
a komunálního hospodářství (zadní trakt 
budovy nám. T. G. Masaryka) každý čtvrtek 
od 14:00 do 15:00 hod. V tuto dobu budou 
všechny pracovnice odboru provádět přihlá-
šení občanů do systému. Je nutné si s sebou 

přinést přihlašovací údaje, které jsou uvede-
ny na boku archu s malými barevnými čá-
rovými kódy (najdete ve velké obálce, která 
vám byla doručena v loňském roce). Pokud 
se rozhodnete třídit do společných kontejne-
rů na tříděný odpad (žlutý a modrý), je nut-
né z těchto kontejnerů opsat čísla čárových 
kódů a tyto údaje vzít s sebou. Bez těchto 
dvou základních údajů nebude možné zave-
dení do systému provést.

Odbor majetku a komunálního hospodářství

Vedení města při slavnostním otevření kavárny Dita Rolencová – první host kavárny

Výzva k zapojení do MESOH
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Tajemník Městského úřadu 
Moravská Třebová

vyhlašuje výběrové řízení na dvě pozice

MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ

a ÚČETNÍ
Podmínky výběru vhodného uchazeče včet-

ně náležitostí přihlášky jsou k dispozici

na www.moravskatrebova.cz, 

na úřední desce městského úřadu

u personalistky městského úřadu, 

tel. č.: 461 353 027, 

e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.

Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi 
náležitostmi a přílohami je 12. března 2018.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 2018 evi-
dováno na trvalém pobytu celkem 10 151 
občanů ČR. Během měsíce ledna 2018 se do 
Moravské Třebové přistěhovalo 31 obyva-
tel, odhlásilo 37 obyvatel, zemřelo 7 obča-
nů a narodilo se 8 dětí. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MVČR je v Morav-
ské Třebové hlášeno 122 cizinců s povo-
lením k pobytu na území České republi-
ky. Celkem je tedy v Moravské Třebové 
k 31. 1. 2018 evidováno 10 273 osob.   (ln)

Stěhování vývěsky
Oznamujeme změnu místa pro vyvěšování 
smutečních oznámení a vzpomínek k výro-
čí úmrtí. Vývěska bude v přemístěna z pro-
storu holičství v Brněnské ulici do nové vý-
věsní skříně v ulici Cihlářově vedle vstupní 
brány do bývalé Městské tržnice (průchod 
k prodejně Billa).

Cestou ke kohoutku

Pokračováním Veřejného fóra je Anketa 10P 2018

Více než deset tisíc obyvatel, desítky provo-
zoven, firem, objektů městské a občanské vy-
bavenosti - tisíce vodovodních kohoutků, ke 
kterým je třeba dopravit vodu. Dokážete si 
představit takovouto vodovodní síť, v našem 
případě systém, kterým ročně proteče více než 
půl milionu m3 vody? 
Délka vodovodní sítě sloužící pro Moravskou 
Třebovou je více jak 57 km. V současnosti je 
přibližně polovina rozvodů z kovových mate-
riálů (především litiny), druhou polovinu tvo-
ří plastové rozvody. Ačkoliv je většina staveb 
vodovodu umístěna pod zemí, některé jeho 
objekty tvoří významné dominanty krajiny. 
Ano, mluvíme o vodojemech, ve kterých jsou 
uloženy dostatečné rezervy vody, které pomá-
hají v případě krátkodobých přerušení dodá-
vek elektřiny, v době zvýšené spotřeby vody, 
nebo při požárech. Na katastru města se na-
chází šest akumulací či vodojemů o celkovém 
objemu 4 830 m3. Nejstaršími jsou vodojemy 
Huttbusch (1897) nad retenční nádrží a Kří-
žový vrch I. (1929), nejnovějším a největším 
je vodojem Závodiště (2000). Původně byl 
vodovod v Moravské Třebové budován jako 
gravitační, tzn., že voda z pramenišť do aku-
mulací dotekla bez čerpání. V současnosti je 
původní systém doplněn o čerpací stanice. Ty 
jsou umístěny u zdrojů nebo na vodojemech 
a slouží k přečerpávání vody mezi jednotlivý-
mi akumulacemi.
Pro jednodušší pochopení fungování vodáren-
ské sítě si ji můžeme bez nadsázky představit 
jako lidské tělo. Vodovodní potrubí jsou vlast-
ně žíly, které dopravují životodárnou tekutinu 
od jejího zdroje až do kohoutků ve vašich do-
mácnostech. Jsou-li tu žíly, musí tu být i srdce 
a další důležité orgány. To jsou u nás čerpací 
stanice, automatické tlakové stanice a vodoje-
my. Fungování celého organismu sleduje a řídí 
mozek, kterým je centrální dispečink. Oproti 
minulosti jsme díky technologickému pokro-
ku distribuci vody výrazně zautomatizovali, 
což umožňuje zkracování výpadků dodávky 
vody a dálkové ovládání jednotlivých vodá-
renských objektů z dispečerského pracoviště 
VHOS, a. s. Řada z vás se jistě někdy zabýva-
la tím, jak ve vaší domácnosti úsporně hospo-
dařit s vodou a jak zabránit jejím zbytečným 
únikům. Stejné problémy řeší provozovatel 
vodovodu, avšak v dimenzích, o kterých si již 
pozorný čtenář dokáže 
udělat představu. Jednou 
z důležitých provozních 
činností na vodovodu 
je lokalizace a odstra-
ňování poruch, jejichž 
nejčastějšími příčinami 
bývá stáří potrubí a ne-
kvalitní materiály, které 
byly při výstavbě vodo-

Vážení občané,
uvnitř vydání najdete an-
ketní lístek, na kterém 
můžete vyjádřit svoje sta-

novisko k problémům naformulovaným na Ve-
řejném fóru 2018. Anketa je anonymní. Anket-
ní lístek je k dispozici na webových stránkách 

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje 9. března - 2. pátek v měsíci

Moravské Třebové - 2018
Pokud máte zájem o prezentaci vaší firmy 
kontaktujte prosím vydavatele na email: 
chasmt@iex.cz, nebo tel. 461 318 482, 
605 345 344. 

vodů použity. Ročně je ve městě opraveno cca 
20 poruch, a to jak na vodovodních rozvodech, 
tak na vodovodních přípojkách. Rozšiřování 
dispečinku, pravidelná kontrola sítě a výměna 
poruchových vodovodů přispěly k významné-
mu snížení ztrát vody v posledních 15 letech. 
Zatímco v roce 2002 byly vykazovány ztráty 
vody v Moravské Třebové ve výši téměř 40 %, 
v roce 2017 se pohybujeme těsně nad 16 %. 
Jistě vás bude zajímat, z čeho je hrazena ob-
nova a rozvoj vodovodní sítě ve městě? Tyto 
akce jsou financovány z příjmů Svazku obcí 
skupinového vodovodu Moravskotřebovska. 
Důležitou složku příjmů svazku tvoří tzv. ná-
jemné, což jsou finanční prostředky, které vy-
plácí Svazku provozovatel vodovodu. Dalším 
příjmem jsou účelové investiční dotace. Nej-
větší investiční akcí za posledních 20 let byla 
„Dostavba skupinového vodovodu“, realizo-
vaná v roce 2000, která zahrnovala výstavbu 
vodojemu Závodiště o obsahu 2000 m3 a do-
plnění či rekonstrukci stávající vodovodní sítě 
ve městě v délce okolo 4 km. V roce 2014 byla 
ukončena výměna více než 7 km vodovodu 
v Boršově, kdy investiční náklady přesáhly 
32 mil. Kč. Pro srovnání v roce 1929, kdy byl 
zprovozněn vodovod z Borušova do Morav-
ské Třebové, zahrnující výstavbu prameniště, 
3 vodojemů a vodovodu v délce 6 km, činily 
náklady na výstavbu cca 1,8 mil. Kčs. Mimo 
tyto rozsáhlé akce jsou každoročně z nájem-
ného hrazeny výměny vodovodních rozvodů 
v jednotlivých ulicích, ale i obnova a doplňo-
vání hydrantů a také sekčních šoupat tak, aby 
při opravách poruch mohly být uzavírány co 
nejmenší úseky vodovodní sítě.
Úplné znění tohoto článku, včetně zajímavostí, 
naleznete na webu: www.vhos.cz, v sekci Žijeme 
s vodou. Ve 2. polovině dubna připravujeme se-
tkání v Laskavárně, které bude věnováno téma-
tům prezentovaným v prvních čtyřech číslech 
letošního zpravodaje a samozřejmě vašim dota-
zům vztahujícím se k této problematice. Z or-
ganizačních důvodů bychom vás chtěli požádat, 
abyste svůj předběžný zájem o účast na této akci 
avizovali na tel. č. 461 357 105 nebo e-mailové 
adrese l.capova@vhos.cz, a to do 10. 4. Termín 
akce upřesníme v dubnovém vydání zpravoda-
je. Na stejných kontaktech se, prosím, nahlaste 
v případě zájmu o exkurzi na čistírně odpadních 
vod.                               Dana Mikulková

města http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/
zdrave-mesto-a-mistni-agenda-21.html (nebo na 
webových stránkách města je na dolní liště logo 
Zdravého města, které poklikem otevřete). Hla-
sovat můžete i přes internet. Formulář je umístěn 
na webových stránkách města http://www.mo-
ravskatrebova.cz/cs/mesto/ostatni/10-problemu-

-mesta-moravska-trebova-2018.html. Váš názor 
nás zajímá.

Ludmila Lišková, koordinátorka  
Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Dětská ordinace MUDr. Zemánková 
Ordinační doba pro nemocné o jarních prázdninách:
pondělí 12. 3.   8:00–10:30 hod. - MUDr. Zemánková
úterý 13. 3.   8:00–10:00 hod. - zastupuje MUDr. Randulová
středa 14. 3. 13:00–15:00 hod. - zastupuje MUDr. Hloušková
čtvrtek 15. 3. 10:30–12:30 hod. - zastupuje MUDr. Randulová
pátek 16. 3.   9:00–11:30 hod. - zastupuje MUDr. Hloušková
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Práce na obnově Křížového vrchu jsou v plném proudu

Vznikne v Moravské Třebové obor pro vzdělávání pilotů a mechaniků?

Český statistický úřad žádá občany o spolupráci 
během výběrového šetření v domácnostech

V loňském roce započaly práce na obnově a revi-
talizaci území v okolí Křížového vrchu. „Vychá-
zíme z toho, že v minulosti se jednalo o oblíbené 
a vyhledávané vycházkové místo, kam obyvatelé 
vyráželi za přírodou, odpočinkem a výhledem 
na město. Cílem celého projektu je vrátit měs-
tu pěkné zákoutí a snaha přiblížit se původnímu 
vzhledu lokality,“ uvedla Gabriela Horčíková, 
jednatelka Technických služeb Moravská Tře-
bová, s.r.o. Technické služby již zahájily práce. 
Revitalizací jihozápadního svahu došlo ke změně 
celkového rázu lokality. Dlouholeté ataky náleto-
vých dřevin masivně znehodnotily zejména sever-
ní a východní část kopce. Pohltily původní ovocný 
sad, který zasahoval ze západní části, přes severní 
až do třetiny části východní. Z důvodu náročnos-
ti prací byl celý projekt rozplánován do pěti etap.
V současné době je vyčištěna od náletových 
dřevin severozápadní část kopce a došlo k čás-
tečné obnově ovocného sadu výsadbou nových 
stromů. Probíhají také práce na obnově vyhlíd-
ky U plačící Anny. Toto romantické místo je 
odkazem na baladický příběh nešťastné lásky 
Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se ni-

Od konce roku 2017 probíhají intenzivní diskuze 
o tom, zda se v Moravské Třebové ve spolupráci 
s místním gymnáziem podaří pro studenty otevřít 
technické lyceum zaměřené na letectví. Předsta-
vitelé Gymnázia v Moravské Třebové a Aeroklu-
bu ČR jednali se zástupci Leteckého ústavu VUT 
v Brně o tom, jaké dovednosti a znalosti by měli 
splňovat případní absolventi maturitního oboru. 
Přípravy celého projektu podpořil také Martin 
Netolický, hejtman Pardubického kraje. 
Jako předstupeň probíhajících příprav technické-
ho lycea lze považovat zájmový letecký kroužek, 
který již v současnosti realizuje Letecké akro-
batické centrum České republiky ve spolupráci 
s Aeroklubem Moravská Třebová pro studenty 
zdejší vojenské střední školy. V návaznosti na to 
proběhla 17. ledna náborová akce rovněž pro stu-
denty moravskotřebovského gymnázia. Besedy 
se zúčastnil také člen Aeroklubu ČR a vicemis-

kdy nesmířil s koncem jejich více než pětiletého 
milostného vztahu. Anna se na přání rodičů mu-
sela provdat za Franze Gromese, syna rychtáře 
z Linhartic. Po necelém roce nešťastného man-
želství však dne 23. ledna 1825 náhle zemřela. 
Josef tělo své milé v tajnosti z hrobu vykopal 
a přenesl jej do své zahrady na úbočí Křížového 
vrchu. V předvečer Anniných jmenin poté v za-
hradě uspořádal okázalou slavnost, která měla 
mezi obyvateli města veliký ohlas. Reálný základ 
příběhu byl potvrzen v roce 1934, když dělníci 

„Problémem současnosti je výrazný nedostatek 
pilotů a techniků. Zájem o létání z řad dětí a stu-
dentů však naštěstí roste. Stále častěji za námi 
mladí chodí a ptají se, jakou školu bychom jim 
doporučili. Možností však není mnoho. Jedinou 
příležitostí jsou učňovské obory v Kunovicích 
a Vodochodech, které ale nejsou zakončeny ma-
turitou,“ doplňuje Stanislav Bajzík, předseda Le-
teckého akrobatického centra ČR a dodává: „Ab-
sence maturitního oboru zaměřeného na letectví 
je znatelná. Vysokým školám, zaměřeným na tuto 
oblast, chybí adekvátně připravení studenti, kteří 
ovládají základní znalosti. Absolvent moravsko-
třebovského technického lycea by se na vysokou 
školu mohl teoreticky hlásit nejen s potřebnými 
zkušenostmi a praxí, ale také s průkazem pilota 
či průkazem mechanika. Tím by se výrazně zvý-
šila šance na jeho uplatnění a další kariérní po-

Český statistický úřad bude na území města Mo-
ravská Třebová, konkrétně v ulicích Olomouc-
ká, Piaristická a Rybní, v období od 3. února do 
27. května provádět statistické šetření s názvem 
Životní podmínky 2018. Jedná se o šetření, kte-
ré získává informace o bydlení, pracovní aktivi-
tě a názorech na životní podmínky domácností. 
Šetření probíhá každoročně a týká se území celé 
České republiky. Zjišťování se stejným obsahem 
se koná v dalších 33 evropských zemích a jeho 
smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná 

data o sociální situaci jejich obyvatel. Taza-
tel Českého statistického úřadu se při návštěvě 
náhodně vybraných domácností prokáže průka-
zem tazatele ČSÚ a svým občanským průkazem. 
Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit 
na internetových stránkách ČSÚ v odkaze Ově-
ření tazatele, dále na pracovišti krajské správy 
ČSÚ v Pardubicích, nebo na telefonním čísle 
466 743 445. Více informací k šetření lze získat 
na webových stránkách ČSÚ.       Veronika Tichá,

ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích

v kamenolomu na Křížovém vrchu (v prostoru 
někdejší Herknerovy zahrady) nalezli ve skalní 
sluji kostru mladé ženy bez rakve, ležící na zbyt-
cích zetlelých květin a černého hedvábí. 
Na místě bude obnovena původní kamenná zídka 
se schody a také vyhlídka na krajinu obce Linhar-
tice. Z původních fotografií je patrné, že zde stá-
vala také socha plačící Anny, což dalo vzniknout 
dodnes používanému názvu místa. „Byla bych 
ráda, kdyby se podařilo obnovit i sochu Anny. Ta 
původní bohužel neodolala vandalům,“ doplnila 
jednatelka technických služeb. Práce na obno-
vě okolí Křížového vrchu budou pokračovat až 
do roku 2021.        Václav Dokoupil, mluvčí města

stup.“ Moravská Třebová se tak jeví jako ideální 
lokalita zejména díky vzájemné blízkosti gym-
názia a letiště. Na gymnáziu by studenti mohli 
absolvovat teoretickou přípravu, která by mohla 
zahrnovat například aerodynamiku či meteoro-
logii. Aeroklub ČR by na letišti zajistil zázemí 
pro praktickou výuku, kromě létání by se jednalo 
o paravýcvik i údržbu letadla. 
„Jsme na začátku, stavíme prvky budoucího obo-
ru. Když ale vše půjde dobře, první studenty ly-
cea bychom mohli přivítat už v září roku 2019,“ 
uzavřela Alena Plocová, ředitelka gymnázia.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Jarní výstava
Vážení spoluobčané, čas rychle letí a už se blí-
ží jaro. Posluchači MT univerzity třetího věku si 
chtějí spolu s Vámi jaro co nejvíce přiblížit, a pro-
to pořádají výstavku prací posluchačů a dalších 
občanů města s tématikou Jaro a Velikonoce. Vý-
stavka se uskuteční v latince na Kostelním náměs-
tí od 6. do 8. března, vždy od 9:00 do 11:30 hodin 
dopoledne a odpoledne od 13:30 do 16:30 hodin. 
Přijďte se podívat, co dovedou vytvořit šikovné 
ruce našich spoluobčanů, inspirovat se, případně si 
nějakou drobnost odnést a navodit si atmosféru blí-
žících se svátků jara. Zveme všechny velké i malé 
a těšíme se na Vás.   Za MTU3V M. Moravcová

tr světa v letecké akrobacii Martin Šonka, který 
bude zároveň patronem a jedním z instruktorů 
leteckého kroužku. „V podstatě se jednalo o po-
zvánku do leteckého kroužku. Představitelé letiš-
tě a Aeroklubu ČR studentům gymnázia přiblížili 
problematiku létání a především činnost letiště. 
V rámci kroužku bude studentům nabídnut zá-
kladní parašutistický výcvik a výcvik létání na 
kluzácích. Pokud se navíc podaří otevřít technic-
ké lyceum, stane se moravskotřebovské gymnázi-
um jednou ze čtyř středních škol v Česku, která 
bude mít maturitní obor zaměřený na letectví, 
a jedinou s oborem pilot,“ uvedl Martin Šonka. 
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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.

Vážení spoluobčané, 
svojí prací zastupitele města Svitavy, 
působením v krajském zastupitelstvu 
Pardubického kraje, se snažím přesvěd-
čit voliče, že vloženou důvěru naplňu-
ji. Nyní, díky vaší důvěře, vykonávám 
práci poslance v Parlamentu České re-
publiky. Jsem tady pro voliče, protože 
mám zájem na zlepšování podmínek ži-
vota nás všech, a proto jsem otevřel re-
gionální poslaneckou kancelář na M. Horákové 373/10 (v přízemí 
hned vpravo) ve Svitavách, která je přístupná každé pondělí v čase 
10:00–16:00 hodin. Veškeré kontakty najdete na https://www.ano-
budelip.cz/cs/pardubicky-kraj/lide/poslanci/. Vaše názory a starosti 
mě zajímají. Přeji vám hodně zdraví, lásky a životní spokojenosti.
Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011

Moravská
Třebová

Zámek

HLEDÁME 
PRŮVODCE /PRŮVODKYNI 
NA ZÁMKU

Brigáda se týká letních prázdnin
a víkendů od dubna do října

Požadavky:
Komunikativnost 
Příjemné vystupování
znalost anglického nebo německého 
jazyka na komunikační úrovni
Zájem o historii výhodou
Minimální věk 15 let

V případě zájmu 
kontaktujte:
zamek@ksmt.cz
733 787 998
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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 97 oznámení.

Při hlídkové činnosti v nočních hodinách spatřila 
hlídka městské policie skupinu mladých mužů, 
kteří se chovali hlučně a znečišťovali veřejné 
prostranství. Ve chvíli, kdy je hlídka oslovila 
a vyzvala je k prokázání totožnosti, se muži, kte-
ří byli značně posílení alkoholem, začali chovat 
agresivně. Začali hlídku, jak slovně urážet, tak 
fyzicky napadat. Hlídka muže opakovaně vy-
zvala, aby svého jednání zanechali, avšak muži 

na výzvy nijak nereagovali a svoji agresi dále 
stupňovali. Proto hlídka městské policie pou-
žila donucovací prostředky, vč. pout, aby muže 
zklidnila. Následně byla na místo přivolána hlíd-
ka Policie ČR, která si muže převzala k dalším 
úkonům. Všichni muži posléze byli eskortováni 
na protialkoholickou záchytnou stanici v Pardu-
bicích.

Hlídka městské policie přijala telefonické ozná-
mení od občanky, která oznámila, že na jedné 
z místních ulic nalezla na zemi ležícího muže, 

Jak dlouho ještě?
Mezi občany Moravské Třebové již desítky let 
přetrvává pocit, že vedení města si zřejmě neví 
rady, nebo nemá zájem řešit jeden okruh problé-
mů, jakým je špatný stav některých budov. Zmí-
ním alespoň několik z nich. Zejména starý mlýn 
na Rybním náměstí, který je v daleko horším sta-
vu než budova bývalé dětské nemocnice, kterou 
město nechalo na podzim zbourat. Dalším zane-
dbaným objektem je zpustlá tovární hala Hedvy 
18 na Gorazdově ulici a sousední hrůzostrašná 
ruina domku č. o. 5 (nyní doupě bezdomov-
ců). Ostudou města je rovněž prázdná budova 
na Marxově ulici naproti bývalému pivovaru – 
kdysi v ní jako by započaly stavební opravy, ale 
pak vše skončilo a její vzhled je trvale tristní. 
Moravskotřebováci si už možná pomalu zvykli, 
ale návštěvníkům a cizincům stav těchto domů 
neujde a ptají se: co to tady máte za hrůzu? Proč 
nečinně snášíte tyto ostudy města uvnitř památ-
kové rezervace? A ve výčtu by se dalo pokračo-
vat například hotelem Slávie na náměstí a dávno 
již zrušeným autoservisem na Komenského uli-
ci. Za toto volební období vedení města v řeše-
ní této neutěšené bilance nijak nepokročilo. Jak 
dlouho ještě?                            Jaroslav Strouhal

Odpověď vedení města
Většina objektů, které pan Strouhal uvádí je 
v soukromém vlastnictví. Vedení města nemá 
žádné pravomoci ani nástroje na to, aby mohlo 
přimět vlastníky těchto objektů k řešení jejich 
havarijního stavu. Snažíme se alespoň s majiteli 
hovořit a přesvědčit je o nutnosti tento stav ře-
šit. Měli jsme již několikrát příslib, že bude re-
alizována rekonstrukce starého mlýna pod zám-
kem nebo bývalé pily u nádraží. Jednali jsme 
několikrát i s majitelem objektu na Gorazdově 
ulici. Žádný záměr těchto podnikatelů však ne-
byl doposud realizován. Řešením by také bylo, 
aby město vykoupilo některé objekty a provedlo 
jejich rekonstrukci na vlastní náklady. V minu-
losti jsme navrhovali odkoupení objektu bývalé 
Slávie na náměstí, zastupitelstvo však tento ná-
kup neschválilo, stejně jako neschválilo nákup 
objektu u parku, který patří společnosti Miltra. 
Jediným objektem, který je v majetku města, je 
bývalá městská tržnice (dříve autoservis) na Ko-
menské ulici. Na realizaci této lokality je zpraco-
vána studie, jejíž realizace by podle mého názo-
ru mohla proběhnout v letech 2019/2020.

Václav Mačát, místostarosta

který nejspíš spadl z kola. Po příjezdu hlídky 
na místo, byl nalezen na zemi spící muž. Ten-
to byl hlídkou probuzen, a jelikož byl silně pod-
chlazený, přivolala hlídka na místo RZS, která si 
po příjezdu na místo muže převzala a následně 
jej převezla na interní oddělení do nemocnice 
ve Svitavách k dalšímu vyšetření. 

Hlídka městské policie přijala telefonické ozná-
mení od občanky, která oznámila, že na jedné 
z místních ulic někdo volá o pomoc. Během 
přesunu hlídky na dané místo, přijala hlídka 
MP telefonát od obyvatele téže ulice, že po ulici 
běhá nějaký muž a poškozuje zde zaparkovaná 
vozidla. Hlídka MP tohoto muže na ulici dostih-
la a vyzvala jej k prokázání totožnosti a podání 
vysvětlení.  Po zjištění prvotních informací byla 
na místo přivolána hlídka Policie ČR a muž, po-
dezřelý ze spáchání trestného činu, byl hlídce 
předán k dalším úkonům.

Radovan Zobač, velitel městské policie

Policisté Pardubického kraje radí občanům
Formou krátkých tematických článků policisté 
přinášejí pravidelné informace, které mohou být 
užitečné i v každodenním životě. Dnes bychom 
rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla 
tísňových linek a postup při podávání trestního 
oznámení. Začneme druhým zmiňovaným té-
matem, a to podáváním „trestního“ oznámení. 
Oznámení na Policii České republiky může podat 
kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze 
podat písemně nebo ústně a samotné oznámení 
lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na 
státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá 
charakter neodkladného tísňového hovoru na lin-
ku 158, můžete se obrátit na policisty z nejbliž-
šího obvodního oddělení policie. V naléhavých 
případech můžete samozřejmě volat linku 158, 
kde sedí  naši policisté a ti vám jsou připrave-
ni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace 
a následné pomoci je dobré vědět základní údaje 
k oznamované události, což jsou minimálně tyto 
informace: vaše jméno; adresa, odkud voláte, pří-
padně co nejbližší upřesnění místa události; co se 
stalo; zda je na místě někdo zraněn nebo zda po-
třebuje někdo pomoc lékaře či hasičů. 
Obecně i při podávání oznámení na obvodní od-
dělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to 
možné a tyto informace má) připravit odpovědi 
na základní otázky typu CO se stalo, KDO se 
protiprávního jednání dopustil, KDY k jedná-

ní došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku 
došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno 
či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin 
stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. 
újma na zdraví nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý (158, 150, 
155, 112). Číslo 112 se využívá především v pří-
padech, že potřebujete na místo dvě a více slo-
žek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchran-
né služby Pardubického kraje tvrzení podporuje 
a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy 
akutně potřebujete pomoc záchranné služby, 
volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť se-
bemenší časové prodlevy při spojování hovorů 
z linky 112 na naše vyškolené operátory na lin-
ce 155“. Existuje i linka tísňového volání policie 
pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje 
s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS 
zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným 
závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem 
jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování 
tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pama-
tovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 
158 – osmička evokuje pouta používaná policis-
ty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bola-
vé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník 
plný vody, kterou hasiči hasí požáry. 

Markéta Janovská, tisková mluvčí  
policie Pardubického kraje
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek zahajujeme v pondělí 5. 3. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od pondělí 5. 3. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace 
platí jeden týden, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283, 461 311 127. Další dny: pondělí 14:00–19:00, 
úterý zavřeno, středa 14:00–19:00, čtvrtek 9:00–12:00, pátek zavřeno. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
12. 3. V 19:00 /2D/

Padesát odstínů svobody /USA/

Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí závě-
rečné fáze. Anasasia Steele a Christian Grey se 
dobrovolně zřekli své svobody a před svědky řekli 
rozhodné „ANO“. Režisér James Foley okořenil pi-
kantní erotickou romanci pořádnou dávkou thrilleru 
a svým hrdinům připravil několik nečekaných a ne-
příjemných překvapení. 
Režie: James Foley
Hrají: J. Dornan, D. Johnson, E. Johnson a další
Vstupné: 120 Kč, 105 min., české titulky, 
do 15 let nepřístupný

14. 3. v 16:00 /2D/

Čertoviny /ČR/

Česká pohádka na jarní prázdniny
Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Prostě blá-
zinec. Toho využili dva mladí čerti, kteří ještě více 
překáželi, až jeden zakopl a druhý spadl a povalili 
kotel s hříšnou duší. A bylo zle…
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: J. Prachař, D. Benedikt, O. Navrátil, D. Grán-
ský a další
Vstupné: 110 Kč, 101 min.

14. 3. v 19:00 /2D/

Věčně tvá nevěrná /ČR/

Nová česká komedie
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. 
Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší 
ženy, a když připočteme krachující nakladatelství, 
řítí se jejich manželství do záhuby. Na záchranu při-
jíždí teta Marta a jako zkušená psycholožka jim pro 
záchranu manželství naordinuje nevěru. Bláznivá 
hra může začít.
Režie: Milan Cieslar
Hrají: L. Vlasáková, V. Cibulková, S. Rašilov, 
F. Blažek a další
Vstupné: 120 Kč, 92 min.

17. 3. v 16:00 /2D/

Včelka Mája 2:  
Medové dny /Německo, Austrálie/

Nový animovaný film
V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní 
sklizeň a přijel vysoký hodnostář s důležitým vzka-
zem pro královnu… 
Režie: N. Cleary
Vstupné: 110 Kč, 85 min., český dabing

17. 3. v 19:00 /2D/

Tátova volha /ČR/

Nová česká komedie
Eva (Eliška Balzerová) je kostýmní výtvarnice, 
manželka šarmantního Ludvíka, který však velmi 
nečekaně zemře. Tak nečekaně, že jí nestačí říct, 
že kromě jejich společné dcery má ještě nemanžel-
ského syna. Je to taková cesta po ženském osudu, 
kde emotivní střídá komické, dramatické se mění 
v úsměvné.  
Režie: Jiří Vejdělek  

českých bandžistů, a který hraje také na mnoho ji-
ných nástrojů. V letech 1982 a 1983 skupina vyhrála 
plzeňskou Portu. 
Současná sestava:
Jiří Karas Pola – elektrický kontrabas, zpěv a kapelník
Jan Máca – mandolína, kytara a zpěv
Peter Mečiar – banjo a dobro
Jakub Bílý (krysa) – kytara, mandolína a zpěv
Dvorana muzea, vstupné: 120 Kč, vstupenky 
v prodeji od 19. 2. 

11. 3. v 19:00

Zdeněk Izer a autokolektiv
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci 
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem 
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené 
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování 
celé řady populárních českých i zahraničních zpě-
váků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené vi-
deoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a převleky a světelnými efekty.
Dvorana muzea, vstupné: 150 Kč, předprodej za-
hajujeme 5. 3. v 16:00 

18. 3. v 17:00

Malohanačka 
z Velkých Opatovic
Kapelu z kraje Malé Hané, odkud pocházejí i všich-
ni členové tohoto souboru, asi nijak zvlášť není 
třeba představovat. V posledních letech se kolek-
tiv kapely výrazně omladil a pravidelně vystupuje 
na festivalech a dalších akcích v regionu. Repertoár 
Malohanačky je zaměřen především na jihomorav-
skou dechovku, ale najdete v něm i řadu sólových 
orchestrálních skladeb a také nejznámější polky 
a valčíky klasiků české dechovky. 
Dvorana muzea, vstupné: 80 Kč, předprodej za-
hajujeme 5. 3. v 16 hodin

26. 3. v 8:30 a 10:00

Pohádka o křišťálovém srdci
„Není všechno zlato, co se třpytí“
Pohádka trvá 50-55 minut a je určena dětem od 
3 do 11 let.
Kinosál muzea, vstupné: 40 Kč

Zámek
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
	 zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz 
Kontakt: 461	312	458	–	pokladna	zámku,	
731	151	784	–	pokladna	mobil,
733	787	998	–	vedoucí	zámku	

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

Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, B. Polívka, E. 
Vašáryová a další
Vstupné: 130 Kč, 90 min.

19. 3. v 19:00

Prezident Blaník /ČR/

Celovečerní film Prezident Blaník vypráví příběh 
lobbisty Antonína Blaníka, který se rozhodne kandi-
dovat na prezidenta České republiky. 
Režie: Marek Najbrt Hrají: Halka Třešňáková, Ma-
rek Daniel, Michal Dalecký a další. 
Vstupné: 100 Kč, 90 min., přístupný od 15 let.

21. 3. v 19:00 /2D/

Já, Tonya /USA/

Divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal 
hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vr-
chol, touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden 
z největších skandálů sportovní historie.
Režie: Craig Gillespie 
Hrají: M. Robbie, A. Janney, S. Stan a další
Vstupné: 110 Kč, 120 min., české titulky

26. 3. v 19:00 /2D/

Akta Pentagon:  
Skrytá válka /USA/

Snaha o ututlání skutečností trvající čtyři prezi-
dentská období donutila první americkou vydava-
telku a ambiciózního šéfredaktora z deníku The 
Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní 
válku o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon 
Papers.
Režie: Steven Spilberg
Hrají: Meryl Streep, Tom Hanks a další
Vstupné: 110 Kč, 116 min., české titulky, nevhod-
ný pro děti do 12 let

28. 3. v 19:00 /2D/

Tátova volha /ČR/

Nová česká komedie
Eva (Eliška Balzerová) je kostýmní výtvarnice, 
manželka šarmantního Ludvíka, který však velmi 
nečekaně zemře. Tak nečekaně, že jí nestačí říct, 
že kromě jejich společné dcery má ještě nemanžel-
ského syna. Je to taková cesta po ženském osudu, 
kde emotivní střídá komické, dramatické se mění 
v úsměvné.  
Režie: Jiří Vejdělek  
Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, B. Polívka, E. 
Vašáryová a další
Vstupné: 130 Kč, 90 min.

Kulturní centrum
7. 3. v 19:00

Koncert skupiny Poutníci
Poutníci jsou česká bluegrassová skupina, vzniklá 
v roce 1970.
Největších úspěchů dosáhli v letech 1979–1991, 
kdy byl členem skupiny banjista, skladatel a zpě-
vák Robert Křesťan a další hráč na banjo Luboš 
Malina, který je považován za jednoho z nejlepších 
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Městské muzeum
tel.:	461	544	285,	e-mail:	muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz

Otevírací doba:
pondělí:	zavřeno
úterý-pátek:	9:00–12:00,	13:00–16:00
sobota-neděle:	zavřeno

Stálé expozice
Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 
kolem světa – reinstalovaná expozice Holzmais-
terovy mimoevropské sbírky
Galerie Františka Strážnického

16. 2.–16. 3.

Martin Němec – obrazy
Výstavní síň muzea

2.3.  – Dj Maty

24.3.  – Dj Mirek Karásek

30.3.  – Dj Choruno

31.3.
 – Dj T-Maxx

3.3.  – Dj Choruno

9.3. – Dj J.M.X.

10.3. – Dj Maty

16.3. – Dj J.M.X.

17.3.  jako support 

23.3.
KONCERT KAPEL

/

Společnost česko-německého porozumění srdečně zve na unikátní výstavu 

Herbert Kögler
Sbírka tkaných záložek firmy Hedva

Vernisáž se koná 8. března v 15 hodin v muzeu, I. poschodí. 
Výstavu je možné zhlédnout v úterý až čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin do konce dubna. 

Výstava 
v Městském muzeu

Do 16. března máte šanci navštívit v prosto-
rách Městského muzea výstavu obrazů Mar-
tina Němce. Je znám nejen jako výtvarník, 
ale také jako hudebník. Narodil se 16. 6. 
1957 v Praze, kde absolvoval malířství na 
Akademii výtvarných umění u prof. Jana 
Smetany. Kapelník a výhradní autor rocko-
vé skupiny Precedens (Doba ledová, Věž 
z písku, Pompeje, Drž hudbu!, Aurora atd.) 
a skupiny Lili Marlene (Tango desolato, 
Vrány a havrani). S Bárou Basikovou i dal-
šími interprety natočil desítky alb (Angel 
voices, Dreams of sphinx, Responsio mor-
tifera atd.). S Janem Saharou Hedlem (Taj-
nej svatej, Šílený pondělí). Vytvořil hudbu 
k mnoha filmům (Perníková věž, Smrt pedo-
fila, Únos domů, T.M.A. atd.), k divadelním 
hrám režiséra Ctibora Turby (Archa bláznů, 
Giro di Vita atd.) a TV seriálům (Poslední 
sezóna, Agentura Puzzle atd.). Vytvořil TV 
znělky (Oko, Gen, Genus atd.). Získal mno-
ho významných ocenění hudebních (Ob-
jev roku, Album desetiletí, 2x Bratislavská 
lyra 1990). Vydal dvě kritikou ceněné knihy 
povídek (Stodola a Vana s výhledem), po-
dle jeho scénáře, oceněného Nadací Miloše 
Havla, natočil režisér Juraj Herz celovečerní 
film T.M.A. (dvě hlavní ceny na filmovém 
festivalu v Kapském Městě) a Milan Štein-
dler film Perníková věž. Vytvořil hudbu 
k baletu podle hry Františka Langera Peri-
ferie pro divadlo F. X. Šaldy v Liberci v re-
žii Aleny Peškové s nominací na dvě ceny 
Thálie. Literárně dlouhodobě spolupracuje 
s Českým rozhlasem. Nedávno dokončil 
další filmový scénář. V současné době opět 
koncertuje a nahrává s výrazně omlazenou 
sestavou Precedens. Aktuálně se autor také 
zabývá psaním (připravený materiál na kni-
hu facebookových textů a rozepsaná kniha 
povídek). Němcovy fantaskní obrazy jsou 
zastoupeny v mnoha sbírkách doma i v za-
hraničí. A před návštěvou muzea se neza-
pomeňte podívat na internetu: https://www.
facebook.com/martin.nemec.umelec/
Těšíme se na Vás.                  Robert Jordán

Přijďte do muzea 
na přednášku

Dne 29. března otevíráme letošní sezónu Mu-
zejních přednášek.
Co skrývá název NON MULTI, SED MUL-
TA? Mezi nepočetnými řadami příslušníků 
československého zahraničního odboje vždy 
vzbuzovali velkou pozornost letci a mezi nimi 
zase ti, kteří v průběhu druhé světové války 
oblékali šedomodré uniformy britského krá-
lovského letectva. Vzhledem k mnoha dobře 
známým okolnostem se však jen málo z nich 
narodilo, nebo prožilo významnou část své-
ho na Moravskotřebovsku a Svitavsku. Přes-
to takoví byli. Právě jim bude věnována další 
z přednášek Pavla Petra z cyklu historie letec-
tví, nazvaná podle motta 312. čs. stíhací peru-
tě, Ne mnozí počtem, ale mnoho činů, která 
se uskuteční ve čtvrtek 29. března od 17:00 
hod. v kinosále muzea. V přednášce budou 
přiblíženy např. válečné osudy nočních stí-
hačů Josefa Kloboučníka a Josefa Klváčka, 
připomenut příběh pilota Liberatorů Jaroslava 
Friedla, účastníka velkého útěku ze zajatecké-
ho tábora Sagan Bedřicha Dvořáka a dalších 
čs. příslušníků RAF, kteří v průběhu svého ži-
vota zanechali stopy v našem regionu. Těšíme 
se na Vás.                               Robert Jordán

Hana Horská
výstava obrazů a grafik 

Moravskotřebovská výtvarnice a rodačka 
pořádá ke svým 55. narozeninám výstavu 
s názvem Retrospektivní vzpomínání. 

Vernisáž proběhne v pátek 6. dubna  
ve dvoraně muzea.

Cyklus zajímavých přednášek v roce 
2018 začíná v březnu

Letos se mohou zájemci z řad občanů navštěvu-
jící přednášky těšit na speciální sérii. Významné 
osobnosti vynikající ve svém oboru budou před-
nášet v Moravské Třebové a zaměří se i na té-
mata související s událostmi, které by se mohly 
odehrát na poli architektury v našem městě. Roz-
hodně se tak stane při přednášce architekta Ol-
dřicha Hozmana, který patří mezi přední české 

odborníky na nízkoenergetické a ekologické bu-
dovy, dále se věnuje navrhování interiérů, desig-
nu a konstrukci nábytku. Více informací o před-
nášejícím naleznete na www.arc.cz. Kdo bude 
mít zájem vznést dotaz, může poslat do 20. 3. 
svoji otázku na email: reditel@ksmt.cz. Jste sr-
dečně zváni v úterý 27. 3. v 18:30 do kinosálu 
muzea. Vstupné 60 Kč.               František Žáček

Domov můj
Sólový pořad Štěpána Raka 

ke stému výročí vzniku 
Československa

„Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dob-
ří kytaristé, excelentní kytaristé a Štěpán 
Rak,“ John Botton, světoznámý no-
vozélandský hudební kritik. Obec Chornice 
zve všechny na tradiční vystoupení kytaro-
vého virtuosa prof. Štěpána Raka, které se 
uskuteční v sobotu 7. dubna od 16:00 ho-
din v místním kulturním domě. Vstupenku 
za 120 Kč zakoupíte v předprodeji v kance-
láři obecního úřadu, tel. 461 327 807 nebo 
na místě. Všichni jsou srdečně zváni.
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Albrecht z Valdštejna versus Ladislav Velen ze Žerotína
Popsat život Ladislava Velena ze Žerotína by 
bylo jistě neúplné, kdybychom vynechali jeho 
kontakty s Albrechtem z Valdštejna. Vztah 
obou šlechticů charakteristicky dokresluje 
dobu počátku 17. století, poskytli bychom tedy 
o ní neúplný obraz, kdybychom nepřipomněli 
roli obou soků. O co více měli oba společné-
ho, o to více se pak jejich životní dráhy rozešly, 
aby se pak v jejich samém závěru zase v podi-
vuhodné shodě sešly. Oba pocházeli z prostředí 
Jednoty bratrské, oba poměrně záhy přišli o oba 
rodiče, oba absolvovali, jak bylo tehdy zvykem 
ve šlechtickém prostředí, několikaletou cestu 
po Evropě. Byli dokonce vzdálení příbuzní. 
Valdštejnova sestra Anna Kateřina byla man-
želkou Ladislavova bratrance Karla staršího 
ze Žerotína. Po návratu z cest se však jejich 
životní dráhy rozcházejí. Albrecht z Valdštejna 
volí vojenskou kariéru a přestup ke katolictví. 
Ladislav Velen ze Žerotína zvelebuje svá pan-
ství a zůstává u víry bratrské. Záhy se setkávají 
jako členové moravské stavovské obce, tam se 
Albrecht z Valdštejna přiženil sňatkem s Lukré-
cií Nekšovnou z Landeka. Situace na Moravě se 
postupně zhoršovala, stavové rozhodli o jme-
nování tří plukovníků stavovského vojska. Jed-
ním z nich se stal i Albrecht z Valdštejna. Svým 
katolickým vyznáním se lišil od dvou zbýva-
jících plukovníků protestantů. Svými činy se 
od počátku povstání řadil spíše na císařskou 
stranu, když chtěl 30. dubna 1619 své vojáky 
odvést z Olomouce do Vídně, část pluku se 
proti němu postavila. Odjel tedy se zbývajícími 
a odvezl i zemskou pokladu se 100 000 zlatý-
mi. Ve Vídni se dal do služeb císaře Ferdinanda 
II. Stavové ho prohlásili za zrádce. To Ladislav 
Velen se postavil do čela povstání, v době Vald-
štejnova útěku pobýval v Brně, kde organizoval 

stavovské vojsko. Svým rozhodným chováním 
přiměl řadu nerozhodných k účasti na povstá-
ní, velel vítězné bitvě proti císařským 5. srpna 
1619 u Dolních Věstonic. Těsně po ní se stal 
zemským hejtmanem a z titulu své funkce uví-
tal na Moravě krále Fridricha Falckého.
O osudu stavovského povstání v českých ze-
mích rozhodla bitva na Bílé hoře 8. listopadu 
1620, stavové byli poraženi, řada z nich z obav 
před trestem raději odešla ze země. To učinil 
i Ladislav Velen ze Žerotína a o Velikonocích 
roku 1621, když navždy opustil svou Morav-
skou Třebovou a zbytek života strávil v emi-
graci. Panství a majetek mu byl zabaven, on 
sám odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti, 

jeho jméno bylo přibito v Brně na šibenici. 
To Albrecht z Valdštejna na tom byl v té době 
zcela jinak. Jako nepostradatelný vojevůdce 
se hřál v císařské přízni, účastí na mincovním 
konsorciu získal velké jmění, nákupem kon-
fiskovaných panství vytvořil rozsáhlou drža-
vu v severovýchodních Čechách. Symbolem 
jeho bohatství je ostatně i palác, v němž je 
dnes instalována naše výstava. Jeho nebývalý 
mocenský vzestup nakonec zapříčinil i jeho 
pád. Dne 24. února 1634 byl na příkaz císa-
ře zavražděn v Chebu. Skončil tak svůj život 
ve stejné nemilosti jako jeho Ladislav Velen 
ze Žerotína. Ten ho nakonec přes všechny útra-
py přežil o 4 roky.              Robert Jordán
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1.–31. 3. Březen – měsíc čtenářů
1.–31. 3. Výstava kreseb Moravské Třebové 
Přijďte se během měsíce března podívat na výsta-
vu Martina Kováříka. Výstavu si můžete prohléd-
nout v dospělém oddělení v otevírací době. 
1.–31. 3. Velký výprodej knih
Během března se můžete těšit na velký výprodej 
knih. Vybrat si můžete z beletrie, životopisů a knih 
o technice a výpočetní technice. Cena je 5 Kč/kus. 
1.–31. 3. Výprodej časopisů
Po celý měsíc bude v dospělém oddělení v čase 
otevírací doby probíhat velký výprodej časopisů. 
Cena za časopis je 1 Kč. 
1.–31. 3. Čtenářská výzva
Server Databazeknih.cz každý rok vyhlašuje tzv. 
Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení najdete 
seznam 20 témat = 20 knih, které je třeba přečíst 
pro splnění výzvy. Od každého z témat je připra-
veno několik knih, které budeme postupně bě-
hem celého roku vystavovat, abychom čtenářům 
usnadnili výběr mezi množstvím knih v knihov-
ně. Více informací v dospělém oddělení knihovny 
nebo na našem webu. Březen: kniha s válečnou 
tématikou, kniha odehrávající se v Brně, kniha, 
kde hraje roli knihovna. 
1.–13. 3. Soutěž na březen
Každý měsíc probíhá soutěž o novou knihu, 
vstupenku a další ceny. Soutěž je vždy zveřejně-
na ve zpravodaji, na webových a facebookových 
stránkách knihovny. Odpověď na danou otázku 
můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@
seznam.cz, nebo odpovědět na Facebooku pod 
soutěžní příspěvek nebo nám odpověď sdělit přímo 
v knihovně v dospělém oddělení. Každý smí v jed-
nom měsíci odpovídat pouze jednou. Ze správných 
odpovědí následně náhodně vybereme vítěze, kte-
rý si poté vybere svou výhru. Tu je potřeba převzít 
osobně v knihovně v otevírací době. 
Správná odpověď na únorovou otázku zní: V roce 
2017 se v dospělém oddělení uskutečnilo celkem 
52 505 výpůjček. Nejbližší tip se povedl E. Buria-
nové. Gratulujeme.
Aktuální otázka zní: Kolik výtisků knihy Bábov-
ky od Radky Třeštíkové máme v našem fondu?
V případě více správných odpovědí náhodně vy-
bereme jednoho výherce. Odpověď nám sdělte 
do 13. 3. Hraje se o jednu z těchto knih: Hra na lež 
(T. Stimson), Pouta (J. Hankins), Umění nestár-
nout, Relaxační omalovánky pro dospělé. 
6. 3. Listování: A taková to byla láska (Anna 
Gavalda)
Další divadelní představení z cyklu Listování se 
bude konat v 18:00 hod. v sále Na Písku. Hrají: 
V. Hollá, Z. Černín. Vstupenky je již možné za-
koupit v předprodeji v knihovně nebo na místě za 
100 Kč. Akci pořádáme ve spolupráci s Vojenskou 
střední školou a Vyšší odbornou školou Minister-
stva obrany v Moravské Třebové. 
8. 3. Jak na zeleninovou zahrádku bez dřiny 
a v harmonii s přírodou
Na přednášce Daniely Maixnerové se dozvíte, 
jak pěstovat zeleninu v souladu s přírodou a per-
makulturou, jak zakládat záhony na zelené louce 
a poradí vám také s prvními kroky v přípravě zá-
honků – za použití kartonu a mulče. Přednáška se 
koná v kavárně na Knížecí louce od 17:30 hod. 
Vstup zdarma. 
Po přednášce představí knihovna svou grenotéku, 
z níž si budete moci vybrat či vyměnit semínka tře-

ba pro svou nově založenou zahrádku. 
21. 3. Velikonoční jarmark v knihovně
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel – ke-
ramika, perníčky, kraslice, bižuterie, drátkování, 
pomlázky aj. Součástí jarmarku jsou i praktické 
ukázky a tvořivé dílny pro děti. Vystavené výrob-
ky si můžete prohlédnout a zakoupit v půjčovní 
době knihovny.
Půjčování společenských her - Půjčte si domů 
nejen knihy 
Od března se náš fond rozroste o stovku nových 
deskových a stolních her, které si můžete půj-
čit domů. Už není třeba pexesa, puzzle, Aktivity, 
Bang, Scrabble, ale třeba také Člověče nezlob se 
nebo šachy kupovat, přijďte si je prostě půjčit. Po-
třebujete k tomu jen být naším čtenářem nejmé-
ně rok, mít více než 15 let a mít svůj čtenářský 
účet bez dluhu. Všechny hry najdete v dětském 
oddělení, seznam her a více informací v knihovně, 
na webu a Facebooku. 
Čtenář 2018
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Morav-
ské Třebové v lednu 2019 vyhlásí čtenáře s nejvíce 
výpůjčkami za rok 2018. Výhrou bude roční regis-
trace zdarma. 
Knihovna dětem
Týden čtení aneb Čtení sluší každému
1.–2. 3. Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro žáky 
ZŠ ve čtení 8:00–12:00 hod.)
6.–7. 3. Senioři čtou dětem a Děti čtou seniorům 
1.–31. 3. Fantazie
Výstava výtvarných prací žáků a studentů z Gym-
názia Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete 
prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy 

Kde je tučňák Pip? Čtení, hraní, kreslení a tvoření. 
Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
Mladý čtenář 2018
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové vyhlašuje 35. ročník soutěže Mla-
dý čtenář 2018. Jedná se o výtvarnou a literární 
soutěž pro děti, žáky a studenty na téma Pověsti 
Moravskotřebovska. Oblast výtvarná – malujte, 
kreslete, modelujte, výtvarně tvořte na téma místní 
pověsti. Oblast literární – vymyslete místní pověst. 
Výtvarné a literární práce je třeba odevzdat do 8. 3. 
v MěK. Hodnocení bude probíhat ve 4 kategoriích: 
mateřské školky, I. stupeň ZŠ + I. stupeň speciál-
ní školy, II. stupeň ZŠ + II. stupeň speciální školy 
+ víceleté gymnázium, střední a učňovské školy. 
Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, název 
práce, věk, adresu bydliště, název školy a třídy. 
Nejlepší příspěvky vystavíme a odměníme.
Jarní prázdniny v knihovně
12. 3. Soutěž ve skládání puzzle (8:30–12:00 hod.)
13. 3. Tvoření – Myška (14:00–17:00 hod.)
14. 3. Tvoření - Kočička (14:00–17:00 hod.)
15. 3. Soutěžíme v pexesu (8:30–12:00 hod.)
Tvořivé středy 
  7. 3. Pravěké zvíře
14. 3. Kočička
21. 3. Zdobíme velikonoční pečivo (8:30–17:00)
28. 3. Barevné vajíčko
Začátek vždy v 14:00 hod. v dětském oddělení 
MěK.
Tvoření pro nejmenší
28. 3. Barevné vajíčko pro děti od 2 do 5 let v do-
provodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
6. a 27. 3. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
23. 3. Noc s Andersenem – 18. ročník
Zábavný program pro vzorné dětské čtenáře 
do 10 let za odměnu. Začátek v 18:00 hod. v dět-
ském oddělení MěK.

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

Program březen
1. 3. Filmové odpoledne (velká Díra)
2. 3. Filmové odpoledne (malá Díra)
6. 3. Honba za pokladem (stopovaná)
12.-16. 3. Jarní prázdniny: 
Klub otevřen od 10:00 do 15:00
13. 3. Jarní dílnička
15. 3. Přespávačka
16. 3. Práce s uzavřenou skupinou
21. 3. Jarní úklid a výzdoba klubu
29. 3. Po světě s Jirkou (cestovatelská beseda)
Díra se představuje
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Nízkoprahový klub Díra je poskytovat 
podporu a pomoc dětem a mládeži, která se ocit-
la v nepříznivé sociální situaci a usilovat o jejich 
sociální začlenění. Vytváříme podmínky pod-
porující jejich schopnost a motivaci podílet se 
na řešení svých problémů a podporujeme rozvoj 
jejich osobnosti. Základním principem poskyto-
vané služby NK Díra je princip nízkoprahovosti, 
který funguje na těchto principech:
Bezplatnost: Veškeré základní činnosti služby 
jsou bezplatné.
Dobrovolnost: Nevyžaduje se pravidelná do-
cházka do zařízení – uživatelé mohou přicházet 

Komenského 371/46 (za městskou policií), tel. 733 598 576, dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska, 
www.osbonanza.cz; otevřeno pondělí–pátek (8–14 let) 13:00–18:00, středa a pátek (15–26 let) 13:00–18:00

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

a odcházet v rámci provozní doby zařízení dle 
svého uvážení. Každý uživatel může zvážit, zda 
se nabízených činností bude účastnit, nebo je 
odmítne. Každý uživatel se sám rozhoduje, zda 
chce pomoci a jak bude svou situaci řešit.
Anonymita: Uživatel má možnost zůstat v ano-
nymitě, v klubu může vystupovat pod svou pře-
zdívkou apod. Pracovníci získávají jen ty údaje 
uživatele, které jsou nezbytné pro poskytování 
odborných a kvalitních služeb. Uživatel je infor-
mován, jak s těmito údaji pracovníci nakládají, 
a má možnost kdykoliv nahlédnout do dokumen-
tace týkající se jeho osoby.
Bezpečí: Klub nabízí bezpečný prostor pro uži-
vatele z okruhu osob bez omezení, pokud re-
spektuje pravidla klubu. Při porušování pravidel 
(omezování bezpečného prostoru pro ostatní uži-
vatele a pracovníky) má klub definované sankce.
Respekt: Pracovníci respektují individuali-
tu uživatele a pracují rovnocenným přístupem. 
Pracovníci respektují právo uživatele chybovat 
ve svém životě, přijímat přiměřené riziko a ná-
sledky svého jednání, respektují jeho práva, 
potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí. Stejně tak 
respektují schopnost uživatele řešit náročné situ-
ace vlastními silami.
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Masopustní veselí ve škole na křižovatce

ZŠ Palackého – Inkluze jak má být

Den plný vitamínů na křižovatce

Úspěch žáků ZŠ Kostelní náměstí  
v soutěži z angličtiny

Ve čtvrtek 15. února v naší školní tělocvičně pro-
běhl velký rej masek a soutěží. Akce byla určena 
předškolním dětem a dále mladším žákům z prv-
ní až třetí třídy nejen z naší školy. Na této akci 
jsme velmi rádi přivítali budoucí prvňáčky, kteří 
měli možnost seznámit se s prostředím nejen tělo-

Naše škola je již třetím rokem zapojena do pro-
jektu Příležitost pro všechny, který je spolufinan-
cován EU, Evropskými strukturálními a inves-
tičními fondy, Operačním programem Výzkum, 
vývoj a vzdělávání a MŠMT. Základním princi-
pem i cílem inkluzivního vzdělávání je i v naší 
škole podporovat rovné šance dětí na vzdělává-
ní. V inkluzivní škole, tedy v naší, se všichni 
žáci bez ohledu zdravotní, sociální, kulturní či 
jiné znevýhodnění, vzdělávají společně. Vedení 
školy, učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci, 
včetně asistentek pedagogů, speciální pedagož-
ky tato jejich znevýhodnění a speciálně vzdělá-
vací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně růz-
nými opatřeními. V současné době máme dobře 
nastavené postupy žáků ohrožených školním 
neúspěchem, vytvářením podpor, náprav, ree-
dukací, konzultací s vyučujícími, rodiči i odbor-

Ve čtvrtek 8. února se na naší škole uskutečni-
la již tradiční akce, kterou je Vitamínový den. 
Ten pro nás pořádá v rámci Školního projektu 
ovoce a zelenina do škol společnost MK Fruit 
Šumperk, která dětem po celý školní rok do-
dává zdarma nejen ovoce a zeleninu, ale od le-
tošního školního roku i mléko. Vitamínový den 
byl rozdělen na dvě části. Pro děti z přípravné 
třídy a prvního stupně byla připravena ukázka 
přípravy ovocných šťáv, smoothie a raw stra-
vy v naší školní cvičné kuchyňce, žáci druhé-
ho stupně si užili ochutnávku raw stravy spo-

Okresní kolo soutěže v angličtině proběhlo v Li-
tomyšli ve čtvrtek 15. 2. Z naší školy se účast-
nil Jan Kalina v kategorii 8. a 9. tříd. Účast-
níci stejně jako ve školním kole v první části 
absolvovali poslech, na jehož základě museli 
odpovědět na písemné otázky. V druhé části, 
která byla ústní, se museli představit, pohovo-
řit o rodině, koníčcích, škole a denním progra-
mu, museli popsat náhodně vybraný obrázek 

cvičny, ale i celé školy. Tělocvičnu zaplnili piráti, 
princezny, Spidermani či různá zvířátka. Děti ne-
jen předvedly své pěkné masky, ale měly možnost 
zasoutěžit si a vyhrát tak některou ze sladkých 
odměn. Děti si také nadšeně zatancovaly. Všichni 
společně jsme krásně prožili jedno zimní odpole-

níky Školských poradenských zařízení. Všichni 
žáci  naší školy, nejen ti, kteří jsou mimořádně 
nadaní a talentovaní, mají dostatek možností, 
jak od útlého věku rozvíjet svůj talent. V rámci 
školního klubu, školní družiny, řady mimoškol-
ních aktivit na 1. stupni i na 2. stupni mohou 
navštěvovat např.: kroužky keramiky, Šikula, 
přírodovědný, vaření, kroužek anglického jazy-
ka, němčiny, hudební – flétnový sbor, výtvarný 
kroužek, sportovní kroužky – fotbal, florbal, vy-
bíjená, atletika atd., čtenářský kroužek, kroužek 
deskových her atd. Pracovníci Školského pora-
denského pracoviště (ŠPP) nadále vyhledávají 
nadané žáky a následně pomáhají jejich rodi-
čům s jejich rozvojem. Náš pedagogický sbor 
je připravený na podporu všech dětí vyžadující 
zvláštní péči.   Motto inkluze: „Normální je být 
jiný.“                                      Petra Marossyová

lu se svými třídními učiteli ve svých třídách. 
Mladší děti tak mohly na vlastní oči spatřit, 
jak se vyrábí moučka ze slunečnicových se-
mínek, jak nadrtit rozinky, či jak ochutit smo-
othie. Děti ochutnaly též netradiční kombina-
ce míchaných ovocných a zeleninových šťáv. 
A jak celou akci, která má vždy pozitivní ohla-
sy mezi dětmi, ony samy zhodnotily? Pada-
la slova jako super, bezvadná akce, nebo plno 
vitamínů v době chřipek. Už se těšíme na dal-
ší ochutnávkovou akci. Tou bude ochutnáv-
ka sýrů a mléčných výrobků.     Eva Izáková 

a také hovořit na vylosované téma. Hodnocena 
je pohotovost, jazyková i gramatická vyspělost 
a komunikativnost. Honza je teprve osmák, tak-
že jel hlavně na zkušenou. Byl ovšem skvělý 
a nakonec se umístil na výborném třetím mís-
tě. Bohužel to je první nepostupové místo, takže 
do krajského kola se letos nepodívá. Blahopřeje-
me ke krásnému umístění a děkujeme za skvě-
lou reprezentaci školy.           Hana Řebíčková

Švihadlový čtyřboj
Dne 25. 1. se pod záštitou DDM Morav-
ská Třebová a ZŠ ČSA Moravská Třebová 
uskutečnil Švihadlový čtyřboj žáků 1.–3. 
tříd. Za účasti mnoha škol proběhla celá 
akce skvěle především díky výborné orga-
nizaci. Z žáků ZŠ Palackého byli nejúspěš-
nější: Zemánková Sofie, která obsadila dru-
hé místo v kategorii 1. tříd, v kategorii 2. tříd 
- dívky získala 1. místo Krejčí Magdalena 
a v kategorii 2. tříd - chlapci se na 1. místě 
umístil Mlčoch Lukáš. Gratulujeme všem 
zúčastněným, děkujeme za reprezentaci 
školy a Zdravému městu za věcné ceny 
pro soutěžící.        Učitelé ZŠ Palackého

dne. Naše velké poděkování patří Petru Frajval-
dovi, který se postaral o hudební náplň naší akce. 
Další akcí, kterou připravujeme pro budoucí prv-
ňáčky, bude Pohádkové zastavení, které se usku-
teční 8. března.                      Učitelky 1. stupně

Okénko ZUŠ
22. ledna se uskutečnila Veřejná hodina 
přípravného ročníku tanečního oboru. Tato 
lekce je určena široké veřejnosti k nahléd-
nutí, jakým způsobem se s dětmi tančí 
a tvoří. I tentokrát se mohli zapojit i rodiče 
a na vlastní kůži si vyzkoušet taneční hrátky 
s dětmi. Na všech tvářích dětí i rodičů byl 
vidět úsměv i radost z prožívaného pohybu. 
Všichni si tuto Veřejnou hodinu přípravného 
ročníku tanečního oboru velmi užili. 8. úno-
ra proběhla v Základní umělecké škole Mo-
ravská Třebová školní kola soutěží v só-
lovém a komorním zpěvu a dechových 
nástrojích. Všem žákům blahopřejeme, 
postupujícím žákům přejeme mnoho 
úspěchu i v okresních kolech. Okresní kolo 
v sólovém a komorním zpěvu se uskuteční 
1. března v ZUŠ Litomyšl a ve hře na de-
chové žešťové nástroje proběhne 8. března 
v ZUŠ Jevíčko. Okresní kolo ve hře na de-
chové dřevěné nástroje se bude konat 
6. března u nás v ZUŠ Moravská Třebová, 
kam tímto zveme i širokou veřejnost. 
Přijměte srdečné pozvání i na březno-
vý Podvečer s múzami, který proběh-
ne 8. března v 17:30 hod. v Komorním 
sále ZUŠ.           ZUŠ Moravská Třebová 

Centra kolegiální podpory –  
Cesta k implementaci APIV

Cílem projektu je vytvoření a pod-
pora prostředí pro přípravu peda-
gogických pracovníků v rozvoji 
inkluzivního vzdělávání. Centra 
podpory vytvoří síť pro šíření me-
todik, sdílení zkušeností, výměnu 
příkladů dobré praxe a diskuzní 
prostor, ve kterém budou ověřová-
ny metody práce podporující roz-
voj inkluze. CZ.02.3.62/0.0/0.16_037/0004677
V tomto školním roce se učitelé i asistentky pe-

dagoga v ZŠ Čs. armády zapojili 
do projektu Centra kolegiální pod-
pory, jehož hlavním cílem je sdílení 
zkušeností dobré praxe mezi pedago-
gy, vzájemná komunikace a pomoc 
při realizaci společného vzdělávání 
neboli inkluzi. V průběhu tematic-
kých setkání se věnujeme těmto 
tématům: inkluze žáků se specific-

kými vzdělávacími potřebami, prvky daltonského 
plánu a diferencovaná výuka.        Eva Izáková
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Zlatá kometa 2018 – soutěž zpěvaček 
a zpěváků – karaoke

Určeno pro všechny kluky a holky, kteří si rádi za-
zpívají, mají kuráž a nebojí se zpívat na veřejnosti. 
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová ve spo-
lupráci s Kulturními službami města Moravská 
Třebová vyhlašují IV. ročník soutěže amatérských 
zpěváků a zpěvaček všech žánrů populární hud-
by Zlatá kometa 2018. Den konání je pořadateli 
stanoven na čtvrtek 24. května 2018. Soutěž se 
uskuteční opět v kinosále Kulturních služeb města 
- muzeu - a každý zájemce si bude moci předem 
vyzkoušet svoji píseň na neveřejné zkoušce. Při-
hláška do soutěže a další informace budou k dis-
pozici od 1. dubna na webových stránkách DDM. 
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 11. května. 
Opět jsou vypsány dvě věkové kategorie. Ta mlad-

ší je do 13 let, ta druhá nad 13 let. Přihláška a in-
formace k soutěži v elektronické podobě budou 
odeslány na všechny základní a střední školy Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska. Podmínka: každý ze 
soutěžících si sám opatří karaoke verzi - hudební 
podklad své písně v MP3 na flesh disku nebo CD. 
Text písně se nebude promítat, určitě je proto nej-
lepší znát slova zpaměti. Vítěz předchozího roční-
ku 2017 v kategorii starších bude pozván již jen 
jako host. Další informace postupně na www.ddm-
-mt.cz. Těšíme se na přihlášky, jakmile je od vás 
obdržíme, tak vás budeme ihned kontaktovat.

Za pořadatele DDM – Václav Žáček,  
Lukáš Brdíčko a Jan Paclík, kroužek mladých 

moderátorů DDM Moravská Třebová

6. 3. Obvodní kolo v basketbale III. kategorie 
dívky a chlapci, v tělocvičně Gymnázia M. Tře-
bová od 14:00 hod. 
8. 3. Okresní kolo v basketbale IV. katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia M. Třebová 
od 8:30 hod. 
Světový den vody – program pro školy
21. 3. Putování s vodníky po českých vodách. 
Zábavně vzdělávací program pro MŠ a 1.–3. 
třídy ZŠ. Od 8:30 do 12:00 hod. ve velké tělo-
cvičně ZŠ ČSA. Propozice zaslány do škol. Při-
hlášky telefonicky v DDM. Akce ve spolupráci 
s místní knihovnou, VHOS, a.s., ZŠ ČSA – pod 
záštitou Zdravého města MT
27. 3. Modrá planeta – hodnocení výtvarné 
soutěže v rámci oslav Světového dne vody. Akce 
ve spolupráci s místní knihovnou
Voda – inspirace pro keramínky. Keramické 
dílny pro třídní kolektivy během března. Více 
v propozicích zaslaných na školy
Než otočíš kohoutkem – exkurze pro třídy (du-
ben–červen), kontakt ve VHOS, a.s.
21. 3. Okresní kolo v basketbale III. katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia M. Třebová 
od 8:30 hod. 
22. 3. Okresní kolo v basketbale III. katego-
rie chlapci, v tělocvičně Gymnázia M. Třebová 
od 8:30 hod. 
27. 3. Obvodní kolo v gymnastice pro děti 1.–5. 
tříd, tělocvična ZŠ Palackého od 13:00 hod.
29. 3. Velikonoční prázdniny s Majákem 
aneb Slepičí olympiáda od 8:00 do 16:00 hod. 
v DDM. Určeno dětem 1.–5. tříd. Tematická kre-
ativní dílna, pletení pomlázek, návštěva chovate-
le a soutěže. Strava zajištěna. Cena je 150 Kč pro 
členy kroužků DDM a 180 Kč pro ostatní zájem-
ce. Přihlášky telefonicky v DDM, tel. č. 461 316 
786, elektronicky přes web DDM www.ddm-mt.
cz nebo emailem z.tauerova@ddm-mt.cz. Uzá-
věrka přihlášek a plateb k 23. 3. Leták ke stažení 
na webu DDM. Případné informace Z. Tauerová 

Jarní prázdniny s Majákem
Na jarní prázdniny jsme pro Vaše děti připravili 
následující program: 
Pondělí až středa 12.–14. 3. Jarní příměstský 
pobyt s Osadníky z Katanu pro děti od 1. tří-
dy a výše. Účastníci se naučí nejen tuto hru, ale 
i spoustu dalších. Pobyt vyvrcholí závěrečným 
turnajem o ceny, na kterém si děti budou moci 
poměřit své síly s dospělými. 
Program bude probíhat denně od 8.00–16.00 ho-
din v klubovně DDM, ale také v přírodě. Vše bude 
přizpůsobeno věku dětí (rozdělení na kategorie 
7–10 let, 10 let a výše) a počtu účastníků. Cena: 
600 Kč, členové kroužků DDM 500 Kč. Zahrnu-
je celkové náklady na stravu, neomezený pitný 
režim, zajištění programu, odborné pedagogické 
vedoucí. Strava: 2x denně svačina, oběd, pitný 
režim. Děti můžete přihlásit telefonicky nebo 
emailem do 5. 3. Potom obdržíte další pokyny. 
Více informací u vedoucích, v DDM a na webu 
DDM. Vedoucí: Andrea Aberlová a Petr Frajvald. 
Kontakt: 461 316 786, 777 972 494, a.aberlova@
ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz 
Čtvrtek až pátek 15.–16. 3. Jarní příměstský 
mini tábor pro děti 1.–5. tříd Ostrov pokladů, 
cena 400 Kč, pro děti ZÚ 350 Kč. Přihlášení 
přes web DDM. Program bude probíhat denně 

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

 Dům dětí a mládeže

od 8:00 do 16:00 hodin v klubovně DDM. Pla-
kátek na našich stránkách.
Připravujeme na duben:
20. 4. Den Země s Majákem - zábavně vzdělá-
vací program pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ a pro veřej-
nost na téma Krtkovo putování po planetě Zemi 
od 8:30 do 12:00 hod. v parku u muzea, v pří-
padě nepříznivého počasí v prostorách muzea. 
Přihlášky telefonicky do DDM. Akce ve spolu-
práci s Kulturními službami pod záštitou Zdra-
vého města MT.
28. 4. Čarodějnický rej na zámku pro rodi-
če s dětmi a ostatní veřejnost. Od 15:00 hod. 
na nádvoří zámku. Tradiční akce se soutěžemi 
a přehlídkou kroužků, součástí Miss čarodějnice, 
tombola a doprovodný program. Bohaté občerst-
vení zajištěno, nebude chybět symbolické upále-
ní přilétnuté čarodějnice, ukázka havěti aj. Před-
pokládaný konec v18:00 hod. Více v dubnovém 
zpravodaji. Akce ve spolupráci s KSMT 

Nabídka letních táborů pro děti
Příměstské tábory pro děti 1.–5. tříd., denně 
8:00–16:00 hod. v DDM
Příměstské tábory jsou všestranně zaměře-
né a vhodné zejména pro mladší děti. Kreativní 
a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny jednotli-
vým celotáborovým hrám a věku dětí. Kvalifiko-
vaní vedoucí. Strava: 2x svačina, oběd, pitný režim 
zajištěn. Kapacita: 15 dětí/běh. Cena: 1350 Kč, 
členové kroužků DDM 1250 Kč. Závazné přihláš-
ky elektronicky přes web DDM do 20. 6. – stejný 
systém, jako přihlašování do kroužků. Po schvále-
ní přihlášky obdržíte další pokyny ohledně platby 
apod. V případě dotazů ohledně elektronického 

přihlašování na tábor kontaktujte DDM – M. Kra-
jíčková (731 427 353). Letáky konkrétních táborů 
ke stažení na webu DDM. Kontakt: 461 316 786, 
731 151 790, 731 427 353, info@ddm-mt.cz, 
www.ddm-mt.cz 
Příměstský tábor 1. běh – Pod pirátskou vlaj-
kou. Termín: 9.–13. 7., CTH – Dobrodružství pi-
ráta Černého Vouse, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 2. běh – Expedice Afrika. 
Termín: 16.–20. 7., CTH – Po stopách cestovatele 
Emila Holuba, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 3. běh – Školička squashe 
a jiných pohybových aktivit. Termín: 30. 7.–3. 
8., vedoucí Andrea Aberlová – tábor je již obsa-
zen, ale je možné nahlásit se jako náhradníci 
Příměstský tábor 4. běh – Detektivové s.r.o. 
Termín: 13.–17. 8., CTH – Ve službách Sherlocka 
Holmese, vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 5. běh – Tajemství staroby-
lého Egypta. Termín: 20.–24. 8., vedoucí Jana 
Chadimová
LT Na Srnčí: od 4.–11. 8., CTH – Dobrodruž-
ství na Nilu, cena 3200 Kč, ubytování ve třílůžko-
vých pokojích, určeno dětem po ukončení 2. třídy 
ZŠ. Přihlášky do naplnění kapacity 29 dětí a ná-
hradníci. Více informací Jana Chadimová. Leták 
a fotografie z minulých ročníků na webových 
stránkách DDM.
LT ARMY TÁBOR na Srnčí v termínu 11.–18. 
8. pro všechny odvážné kluky a holky od ukon-
čené 2. třídy. Tábor je pořádán ve spolupráci se 
střeleckým kroužkem DDM a je zaměřen na střel-
bu z laserových zbraní, ukázky zbraní a střeliva, 
bojové taktiky, bojové akce v terénu a jiné spor-
tovní aktivity. Cena je 3200 Kč. V ceně je zahrnu-
to ubytování, strava, odborní pedagogičtí vedoucí, 
doprava zavazadel na základnu a materiál na celo-
táborový program. Omezený počet míst. Více in-
formací Andrea Aberlová. Leták a fotografie z mi-
nulých ročníků na webových stránkách DDM.

Oznámení o zrušení společnosti
Nadační fond pro chrámové varhany 
v Moravské Třebové v likvida-
ci IČ: 28799984 oznamuje, 
že v souladu s § 7 a § 9 
Zákona č. 227/1997 Sb. 
(o nadacích a nadač-
ních fondech) rozhodla 
správní rada nadační-
ho fondu o zrušení spo-
lečnosti s likvidací a zvo-
lila likvidátora společnosti: 

Ing. Josef Jílek, Svitavská 1440/32, 
Moravská Třebová. Likvidá-

tor nadačního fondu vy-
zývá tímto v souladu se 
zněním § 198 Zákona 
č. 89/2012 Sb. případ-
né věřitele k ohlášení 
svých pohledávek za na-

dačním fondem ve lhůtě 
do 31. března k rukám lik-

vidátora společnosti.
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Provozní doba:
pondělí:   8:30–12:00 hod. mateřské centrum
   9:30–10:30 hod. cvičení MIMI a MAMI 

  (pro děti 1,5–3 roky)
 18:00–19:00 hod. zdravotní cvičení pro ženy

úterý:   8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa:   8:30–12:00 hod. mateřské centrum
 13:00–17:30 hod. mateřské centrum 

– odpolední provoz pouze po před-
chozí tel. domluvě

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání senio-
rů se uskuteční 

5. 3. v 10:00 v refektáři františkánského kláš-
tera v Mor. Třebové. Svoz seniorů za účelem 
návštěvy hřbitova proběhne 14. 3. Odjezd 
v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. 
Svitavské. Dotazy na tel: 730 545 871. 
Charitní pečovatelská služba se představuje
Dne 1. ledna letošního roku zahájila svoji 
činnost Charitní pečovatelská služba. Služba 
vznikla na základě poptávky obyvatel z obcí 
regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Tato 
nová terénní služba nabízí širokou škálu slu-
žeb pro osoby, které si samy nemohou nebo 
nedokáží pomoci a chtějí žít ve svém přiroze-
ném domácím prostředí. Služby naší pečova-
telské služby nejsou určeny pouze pro seniory 
a osoby pobírající starobní důchod, ale také 
pro osoby těžce nebo dlouhodobě nemocné, 
nepohyblivé, připoutané na lůžko, mentálně 
postižené, osoby s chronickým onemocněním 
a osoby s tělesným postižením. Cílem naší 
služby je, aby tito lidé mohli žít důstojný život 
co nejdéle ve svém domácím prostředí. Naši 
pracovníci zajišťují pomoc při osobní hygieně, 
péči o vlastní osobu, pomoc v zajištění chodu 
domácnosti - nákupy, úklid domácnosti. Dále 
služba nabízí doprovod k lékaři, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Sjednat 
poskytnutí služby nebo se informovat můžete 
u vedoucí služby Heleny Hejné na telefonním 
čísle 733 592 359 nebo mailem: chps@mrebo-

va.charita.cz. Sídlo služby je v ul. Svitavské 
44 v Moravské Třebové, kam se také můžete 
osobně přijít domluvit.
DS Domeček, STD Ulita
13. a 14. února proběhlo v Andělském obchůd-
ku v ul. Bránské Valentýnské zdobení perníč-
ků, kde si mohly děti nazdobit perníčky pro své 
blízké. Navštívili nás také žáci místní speciální 
školy. O našem obchůdku byla natočena repor-
táž do regionálního vysílání.
Občanská poradna
Nabízí sociální poradenství klientům při řeše-
ní obtížných situací. Služby jsou pro klienty 
bezplatné a poskytujeme je v Mor. Třebové 
v ul. Bránské, a každé úterý v Jevíčku. Dopo-
ručujeme předchozí objednání schůzky na tel. 
čísle 736 503 393 nebo E:poradna@mtrebova.
charita.cz.
SAS
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi Šance pro rodinu nabízí bezplatnou pomoc 
a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé soci-
ální situaci. Pracovníci dojíždí přímo do rodin, 
schůzky si rodina domlouvá telefonicky nebo 
osobně. Služba má provozní dobu od pondělí 
do pátku od 7:00 do 18:00 hod. Pokud rodina 
potřebuje využít službu mimo svůj domov, na-
bízíme také ambulantní formu v budově cha-
rity v ul. Svitavská 44 v Mor. Třebové, a to 
v pondělí a ve středu od 12:00 do15:30 hod. 
Centrum pěstounské péče Cesta
Poskytuje bezplatné služby a doprovázení pro 

pěstouny a zájemce o pěstounství. Můžete se 
obracet na tel.: 733 742 083, e-mail: cpp@
mtrebova.charita.cz.
Dobrovolnické centrum
Nabízí 3 akreditované dobrovolnické progra-
my: Lebeda, Déčko, Kamarád.
Chcete se stát dobrovolníkem nebo potřebu-
jete s něčím pomoci, co může vyřešit dobro-
volník? Pak se obraťte na naši koordinátorku: 
bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz, tel. 
č.: 731 608 323. Za vykonání dobrovolnické 
služby vystavíme dobrovolníkům Osvědčení, 
nabídneme supervizi, školení a podporu koor-
dinátorů.
Půjčovna zdravotních pomůcek
Provozní doba: po-st-čt od 12:00 do 14:00. 
Vedoucí půjčovny Renáta Husáková, tel: 
733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtrebo-
va.charita.cz
Bližší informace o našich dalších službách na-
jdete na:www.mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova, nebo osobně 
na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská 
Třebová.
Pěkné dny přejí zaměstnanci Charity M. Třebová

V dubnu pro vás připravujeme již tradiční Burzu dětského zboží, příjem zboží bude ve dnech 
11.–13. 4. (st-pá), prodej bude v sobotu 14. 4., v pondělí 16. 4. a v úterý 17. 4.

Velikonoční radost?
Každý z nás toužíme být radostní, mít 
v sobě radost. A protože mnohým z nás 
se jí pro různé životní těžkosti nedostá-
vá, poohlížíme se po něčem, co by nás 
potěšilo a rozradostnilo. Když však člo-
věk chce nějakou tu radost života pro 
sebe získat, může zapomenout, že radost 
nelze „ulovit“ ani si podmanit ani ni-
kde koupit. Radost totiž, aby navštívila 
naše srdce a usadila se v něm, potřebu-
je vhodné prostředí. Kdosi moudrý řekl: 
„Snaž se učinit šťastným toho před tebou 
a radost si najde domov ve tvém srdci.“ 
Křesťané se o Velikonocích radují ne-
jen z toho, že Ježíš z lásky k nám za nás 
dobrovolně položil život, a tak přemohl 
zlo, ale nalézají i radost na cestě násle-
dování Ježíše jeho cestou – cestou lás-
ky, která nemyslí jen na sebe. Přeji vám 
velikonoční radost.       Otec Šebestián

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 731 697 099; www.farnostmt.cz

e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM

Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Pravidelné bohoslužby:
po   9 hod. klášterní kostel 
út, st, čt, pá, so 18 hod. klášterní kostel
ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel
Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19:00 hod. společná adorace klášterní 
kostel
Pořad bohoslužeb o Velikonocích najdete 
na webových stránkách farnosti.

Pořad bohoslužeb o Velikonocích
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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.

Zastupitelstvo města schvaluje:
730/Z/050218: předložený program zasedání zastupi-

telstva města.  
731/Z/050218: plán práce kontrolního výboru zastu-

pitelstva města na rok 2018 dle předloženého návrhu.
 Z: Josef Odehnal
732/Z/050218: předložený plán činnosti finančního 

výboru zastupitelstva města na rok 2018.
 Z: Miroslav Jurenka
733/Z/050218: souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 

10/2017 rozpočtu města, kterou byly změněny závaz-
né ukazatele na rok 2017 takto (v tis. Kč):

 a) závazné ukazatele stanovené radě města
 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 
 Z: Dana Buriánková
734/Z/050218: dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 

2/2011, Pravidla pro udělování Ceny města Moravská 
Třebová, podle předloženého návrhu.

 Z: Jana Zemánková   T: 15.02.2018
735/Z/050218: Obecně závaznou vyhlášku města 

Moravská Třebová o nočním klidu podle předložené-
ho návrhu.

 Z: Jana Zemánková    T: 28.02.2018
736/Z/050218: prodej pozemku parc. č. 279/2 o vý-

měře 198 m2, druh pozemku zahrada v obci Morav-
ská Třebová a katastrálním území Boršov u Morav-
ské Třebové, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve 
výši 15.840 Kč, kterou kupující uhradí před podpi-
sem kupní smlouvy.

 Z: Viera Mazalová
737/Z/050218: prodej pozemku parc. č. 641/2 o vý-

měře 81 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Třebové, za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 42.120 Kč + DPH, kterou kupující uhra-
dí před podpisem kupní smlouvy.  Nad rámec kupní 

Zastupitelstvo města schvaluje:
755/Z/190218: upřesnění usnesení zastupitelstva 

města č. 204/Z/070915, kterým stanovilo měsíční 
odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města 
– členu rady města Mgr. Radko Martínkovi ve výši 
0 Kč s účinností od 01.09.2015, a to na základě jím 
projevené vůle vzdát se odměny, takto:

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo  
v pondělí 5. 2. 2018 od 15:00 hod. v zasedací místnosti v Olomoucké ulici

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo  
v pondělí 19. 2. 2018 od 15:00 hod. v zasedací místnosti v Olomoucké ulici

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
744/Z/050218: předloženou informaci o plnění usne-

sení Zastupitelstva města Moravská Třebová.  
745/Z/050218: zápis z jednání kontrolního výboru 

zastupitelstva města ze dne 17.01.2018 včetně jeho 
příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

746/Z/050218: předložený zápis z jednání finančního 
výboru zastupitelstva města ze dne 29. 1. 2018. 

747/Z/050218: zprávu o přípravě zbudování technic-
ké infrastruktury pro 4 rodinné domy na pozemcích 
po bývalé Speciální základní škole, ul. Nová v Mo-
ravské Třebové.

Zastupitelstvo města ruší:
748/Z/050218: vnitřní předpis č. 3/2007, Zásady pro po-

skytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce.
 Z: Jana Zemánková
Zastupitelstvo města ukládá:
749/Z/050218: vedoucí odboru kancelář starosty a ta-

jemníka zpracovat úplného znění vnitřního předpisu 
č. 2/2011, Pravidla pro udělování Ceny města Morav-
ská Třebová, podle předloženého návrhu.

 Z: Jana Zemánková     T: 15.02.2018
Zastupitelstvo města odkládá:
750/Z/050218: projednání tisku č. 17, Rekonstruk-

ce bazénu ZŠ ul. Palackého - průběh akce, s tím, že 
19.02.2018 v 15:00 hod. bude svoláno zasedání za-
stupitelstva v předmětné záležitosti.

 Z: Miloš Izák
Zastupitelstvo města volí:
751/Z/050218: návrhovou komisi ve složení:
 - Josef Odehnal
 - Ing. Miloš Mička
 - Mgr. Bc. Lenka Bártová
752/Z/050218: ověřovatele zápisu:
 - Ing. Daniela Maixnerová
 - Libor Truhlář
Zastupitelstvo města projednalo:
753/Z/050218: informaci o riziku navýšení nákladů 

města na odpadové hospodářství, v případě prosazení 
účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahu-
jící násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastu-
pitelstvo města nesouhlasí s podobnými novelizace-
mi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady 
obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospo-
dářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nasta-
vení odpadové legislativy by mělo být provedeno 
formou vládního návrhu zákona o odpadech připra-
veného po schválení nových evropských odpadových 
směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR 
by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského 
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo 
vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních sa-
mospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelo-
vým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku 
potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 

 Z: Miloš Izák
V Moravské Třebové 5. 2. 2018

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

Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města
Ing. Václav Mačát, místostarosta města

konstrukce bazénu na ZŠ v ul. Palackého v Morav-
ské Třebové. Z: Miloš Izák

V Moravské Třebové 19. 2. 2018
Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

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

Ing. Václav Mačát, místostarosta města

ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem 
nemovitosti, a to ve výši 5.787 Kč. 

 Z: Viera Mazalová
738/Z/050218: předložené souhlasné prohlášení ve 

věci převodu pozemků z vlastnictví  Města Moravská 
Třebová do vlastnictví  Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390.     

 Z: Viera Mazalová
739/Z/050218: dohodu o úhradě dluhu ve splátkách 

tak, že manželé B. uhradí dlužnou částku v pra-
videlných měsíčních splátkách, dle předloženého 
návrhu.

 Z: Viera Mazalová    T: 28.02.2018
740/Z/050218: dohodu o úhradě dluhu ve splátkách 

tak, že manželé J. uhradí dlužnou částku v pravidel-
ných měsíčních splátkách, dle předloženého návrhu.

 Z: Viera Mazalová    T: 28.02.2018
741/Z/050218: změnu termínu zasedání zastupitel-

stva města z původního termínu 12.03.2018 na nový 
termín 19.03.2018 v 15:00 hod. 

 Z: Miloš Izák
Zastupitelstvo města neschvaluje:
742/Z/050218: poskytnutí finančního příspěvku Kraj-

skému ředitelství Policie Pardubického kraje, Územ-
nímu odboru Svitavy, se sídlem Purkyňova 1907/2, 
568 14 Svitavy, IČO: 72050250 na vybudování nové 
střelnice Krajského ředitelství policie Pardubického 
kraje ve Svitavách.

 Z: Dana Buriánková
743/Z/050218: poskytnutí finančního příspěvku 

Nadačnímu fondu Valentina Oswalda Ottendorfe-
ra, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svita-
vy, IČO: 04268253 na vybudování nové střelnice 
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje 
ve Svitavách.

 Z: Dana Buriánková

 Zastupitelstvo města stanovuje měsíční odměnu 
neuvolněnému členu zastupitelstva města – členu 
rady města Mgr. Radko Martínkovi ve výši 0 Kč, a 
to na základě jím projevené vůle vykonávat funkci 
neuvolněného člena rady města bez nároku na od-
měnu.  Z: Dana Buriánková

756/Z/190218: předloženou variantu č. 2 úpravy Re-

a) Závazné ukazatele stanovené  
 radě města (v tis. Kč)

rozpočet 
2017

před úpravou

úprava
rozpočtu

rozpočet 
2017

po úpravě
Rozpočtové zdroje:
1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 237 840,00 -5 260,00 232 580,00
Financování:
8 Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení zůstatku 
finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)

55 600,00 -1 180,00 54 420,00

Celkové rozpočtové zdroje 293 440,00 -6 440,00 287 000,00
Rozpočtové potřeby:
5+6 Rozpočtové výdaje CELKEM 288 100,00 -6 440,00 281 660,00
Financování:
8 Splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - 
splátky jistiny úvěrů a půjček

5 340,00 0,00 5 340,00

8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00
Celkové rozpočtové potřeby 293 440,00 -6 440,00 287 000,00

b) Závazné ukazatele  
 pro příspěvkové organizace (v tis. Kč)

 dotace 2017 
před úpravou

úprava  
dotace

dotace 2017 
po úpravě

II. mateřská škola, Jiráskova 1141, Mor. Třebová 1 868,36 255,57 2 123,93
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 5 298,03 -11 ,09 5 286,94
Kulturní služby města Moravská Třebová 11 942,00 -700,00 11 242,00
Sociální služby města Mor. Třebová – pečovatelská služba 2 168,00 -200,00 1 968 ,00
Sociální služby města Mor. Třebová – domov pro seniory 15 985,00 200,00 16 185,00
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Stávající situace je sice mimořádně příznivá (žáci 
starší 1. místo, A-muži 3. místo, B-muži 9. místo, 
C muži 2. místo, MŽ 9. místo, dorost 13. místo) 
nebo nezakládá panický strach o setrvání v soutě-
žích. I přesto zimní příprava na jarní část sezóny je 
v plném proudu. Pro dostatečnou sebedůvěru musí 
fotbalisté přes zimu zlepšit kondici a načerpat do-
statek psychických sil, aby jejich výkony byly více 
ke koukání. Co to znamená, nám objasnil sekretář 
oddílu Petr Matoušek: „Na jaký model jsme vsa-
dili? Na vlastní zázemí se více spolehnout nemů-
žeme, v tělocvičnách jsme absolvovali od prosin-
ce podstatnou část přestávky, v čase rozdělenou 
do zahájení jara. Cílem je jednoznačně souhra 
všech řad a vyšší kvalita naší hry. Halových tur-
najů se zúčastnili ti nejmenší v M. Trnávce, mlad-

ší přípravka a starší přípravka: A 3. místo + B 4. 
místo; 6 účastníků, a dorostenci v Boskovicích“.
V únoru zahájilo „áčko“i venkovní přípravné zá-
pasy se soupeři z okolí. Do venkovních zápasů 
vstoupili také starší žáci. Jako vedoucí celek KP 
chtěli otestovat své možnosti se silnějším soupe-
řem. Představu realizovali v Uničově s celkem 
hrajícím ligu, přes porážku 4:2 byl dle slov tre-
néra výkon velmi uspokojivý. Další přípravné 
zápasy hráli v Boskovicích a v Zábřehu. Na fot-
bal o mistrovské body můžete přijít už v polovi-
ně března. Fotbalisté udělají vše, aby své pozice 
neztratili, naopak postoupili výše. Současně vr-
cholí doplňování kádrů tak, aby hráčské turbu-
lence nebyly veliké. O personálních změnách 
se dozvíte v dubnovém čísle MTZ.          (mt)

Zimní fotbalové intermezzo

Z Brna vítězně
Za účasti dvaceti družstev a pod záštitou České-
ho olympijského výboru proběhl 23. ledna v hale 
Vodova pětiboj OVOV. Pětiboje odznaku všestran-
nosti jsou doplňkové závody v pěti disciplínách 
Odznaku všestrannosti: trojskok, hod medicinba-
lem, leh-sedy, švihadlo, dribling. Soutěží se ve smí-
šených družstvech (4 dívky a 4 chlapci v ročnících 
2004–2007). Součástí závodů bylo i hodnocení jed-
notlivců. Družstvo II. ZŠ Palackého bylo ve slo-
žení: Milan Cedzo, Bruno Zeman, Jiří Vrtěna, Vít 
Žouželka, Lucie Dolečková, Tereza Kolářová, Jana 
Matoušková a Tereza Peškarová se již od první dis-
ciplíny pohybovalo na medailových postech. Před 
poslední disciplínou jsme se probojovali na první 
místo, které jsme heroickým výkonem při driblin-
gu potvrdili. Součástí celé akce byl i bohatý do-
provodný program, při kterém se děti mohly setkat 
s olympioničkami Šárkou Kašpárkovou, Ivanou 
Večeřovou a Štěpánem Janáčkem. Ambasadorem 
celého klání byl český skokan do vody, specialista 
na extrémní disciplínu high diving a druhý z mist-
rovství světa v soutěži ve skoku z 27 metrů, Michal 
Navrátil, který si s dětmi zazávodil a ocenil všech-
ny závodníky s lepšími výkony.    Roman Cápal
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Program činnosti 
Klubu českých turistů

3. 3. Účast na DP Hledání Stromoucha 
v Ústí nad Orlicí, trasy: 8, 15, 25, 35 a 50 km. 
Sraz na vlakovém nádraží v 7:05 hod., odjezd 
vlaku 7:16 hod. Návrat vlakem v 16:50 hod. 
Zajišťuje: L. Weinlich
5. 3. Schůze odboru turistiky v klubovně od-
boru KČT od 17 hodin. Upřesnění programu 
na měsíc duben, přípravy na Vandr skrz M. 
Hanó.
17. 3. Účast na DP Jarní přírodou v Jaromě-
řicích – trasy: 7, 16, 23, 38 km. Sraz na au-
tobusovém nádraží v 8:25 hod., odjezd linko-
vého autobusu v 8:36 hod. Odjezd autobusu 
z Jaroměřic v 14:56 hod. (případná doprava 
osobními auty bude dohodnuta na březnové 
schůzce odboru). Zajišťuje: P. Harašta
24. 3. Autobusový zájezd na Zahájení tu-
ristické sezóny ve Vysokém Mýtě. Odjezd 
v 7:00 hod. z autobusového nádraží, návrat 
kolem 18 hod. Cena jízdného 50 Kč pro členy 
odboru KČT, pro ostatní 80 Kč. Doprovod-
ný program dle nabídky pořádajícího odboru 
KČT. Přihlášky do 8. 3. Zajišťuje: H. Kop-
řivová
25. 3. Zahájení cyklosezóny Za bledulemi 
na Drozdovskou pilu, sraz ve 13 hod. u au-
tobusového nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
31. 3. Účast na DP Aprílový ještěr v Čes-
ké Třebové. Trasy v délce 4–16 km. Sraz 
zájemců v 7:05 hod. na nádraží ČD. Návrat 
v 14:50 hod. nebo v 16:50 hod. Zajišťuje: 
H. Kopřivová

Ze sedmi třebovských sportovců v nedávném 
10. ročníku Sportovec Svitavska se jich prosadilo 
šest. Sportovce města 2017 budeme znát 5. dub-
na. Slavnostní vyhlášení proběhne v sále na zám-
ku od 16 hod. Za 22. ročníků (nejstarší v regio-
nu) už soutěžní anketou prošly více než tři stovky 
sportovců. Některým se zdařilo zopakovat svůj 

Na konci ledna jsme dostali pořadatelství sku-
piny A - nejlepší čtyřku mladších žaček Olo-
mouckého kraje. Moravskotřebovské žačky opět 
nezaváhaly a po krásném a konečně i kolektiv-
ním výkonu děvčata všechny soupeře porazila. 
Do konce soutěže zbývají tři kola a šance na zlato 
stále žije, pereme se už pouze s prostějovským A-
-čkem, všem ostatním soupeřům děvčata v tabul-
ce odskočila. Ve starších žačkách Olomouckého 
kraje zuby nehty držíme v polovině soutěže tře-
tí místo, což lze rovněž nazvat super úspěchem. 
V Českém poháru starších žaček, děvčata zažila 

Ve dnech 26.-28. 1. uskutečnila 
organizace NBTA Mistrovství 
České republiky v twirlingu 
v Karlových Varech. Na tuto 
soutěž se z Národního poháru 
v twirlingu v Lomnici nad Po-
pelkou nominovala 4 naše děv-
čata. Bohužel pro nemoc jedné 
z nich odjela jen 3, a to: Nela 
Sýkorová, Barbora Prosecká 
a Sofie Elizabeth Miková. Sou-
těž byla velmi časově náročná. 
Děvčata odjela už v pátek před 
obědem a vrátila se v sobotu 
pozdě v noci. Nicméně ani jedna nepřijela s prázd-
nou. Na této prestižní soutěži si Sofie Elizabeth 
Miková v kategorii junior B vybojovala bronzo-
vou medaili, Nela Sýkorová v kategorii junior C 
získala stříbro a Barbora Prosecká v téže katego-

Aktivity Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu 
jsou v ISŠ Moravská Třebová v plném proudu, 
účastníci se s nasazením zapojili do programu. 
Dnes představujeme dalšího studenta třetího roč-
níku, oboru Bezpečnostně právní činnost, Petra 
Slezáka: „Jako všichni ostatní účastníci progra-
mu jsem volil aktivity ve třech stanovených kate-
goriích, nejbližší je mi sport, kde jsem si za cíl 
zvolil uběhnout půlmaraton, který má 21,0975 
km, což je přesně půlka délky maratonského běhu. 
Zde se budu snažit dodržet stanovenou hranici 
dokončení v čase 2:00:00 h. Přípravou na tento 
závod a mou osobní zkouškou je samozřejmě běh. 
Snažím se také správně uspořádat své stravová-
ní, s Davidem Širokým sestavuji studentskou fit-
ness kuchařku. V oblasti dobrovolnictví se věnuji 
výuce sebeobrany, připravuji studentku prvního 
ročníku mého oboru na úspěšné složení její první 
zkoušky na závěr školního roku. V budoucnu se 

úspěch, podstatné je, že další kandidáti se obje-
vují jako „houby po dešti“, což lze kvitovat s po-
těšením. Sport v Moravské Třebové má dobrý 
zvuk.  Mezi letošními nominanty se objevilo cel-
kem 24 jednotlivců a 3 kolektivy, zástupci 9 spor-
tovních subjektů z města. Přehled s anketním líst-
kem naleznete na jiném místě v MTZ.     (mt)

nezapomenutelný únorový víkend v Brandýse 
nad Labem, spontánní komentář jednoho z ro-
dičů mluví za vše: „Byl to parádní volejbalový 
víkend. Žádné hopsa hejsa do Brandejsa, ale 
skalp gigantů z Plzně, Kolína, Benešova či Zlí-
na, který znamenal překvapivé prvenství. Zkrátka 
skvělý sportovní zážitek pro hráčky i rodiče, co 
jezdí s nimi. Jsme první, no a co? Všem díky. Váš 
fanoušek Pavel.“ Pohárovou účast zakončíme 
v Bílovci s týmy Přerov, Ústí n/L., H. Brod, Par-
dubice, Zlín a Bílovec. Jistě se vrátíme se vztyče-
nou hlavou.     Trenéři Richard a Majka Adamovi

rii obsadila bronzovou příčku. 
Pro Mažoretkovou a twirlin-
govou skupinu Střípky je to 
v této disciplíně velký úspěch, 
a proto děvčatům patří obrov-
ské díky za to, že tak úspěš-
ně reprezentují naši skupinu 
a hlavně naše město. Nesmíme 
opomenout ani jejich trenér-
ku Andreu Janků Bryndovou, 
která jela děvčata podpořit 
s celou svojí rodinou a děku-
jeme i rodičům Simoně Mi-
kové za líčení a úpravu vlasů 

a Janu Sýkorovi za bezpečnou dopravu tam i zpět. 
Již nyní se těšíme na další úspěchy Mažoretkové 
a twirlingové skupiny Střípky Domu dětí a mlá-
deže Mor. Třebová pod vedením Evy Kalábové.

Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková

chci připravovat na další závody v běhu a nadá-
le se věnovat výcviku sebeobrany.“ Ale abychom 
nebudili zdání, že nejodvážnější jsou studenti 
oboru Bezpečnostně právní činnost. Dobrou fy-
zičku trénuje také Karolina Glocová, šestnáctiletá 
studentka oboru Sociální činnost: „Chci uběh-
nout 1 km pod 5 min, kvůli tomu, abych si doká-
zala, že umím také něco jiného než ležet v posteli 
u počítače. Na přípravu mám tři měsíce a zakon-
čím během na školní dráze. Další tříměsíční čin-
ností je fotografování, chci zdokumentovat dění 
v naší třídě. Dobrovolnictví je mou nejdelší ak-
tivitou, šest měsíců, kdy zhodnotím zájmy dětí 
ve věku 6-9 let, se kterými pod vedením mentora 
provádím tvůrčí činnosti, hrajeme hry a občas si 
dáme i lehkou rozcvičku. Své poznatky bych v září 
chtěla prodiskutovat ve škole, také nás ještě čeká 
dvoudenní dobrodružná expedice.“

Karolina Glocová a Petr Slezák, účastníci DofE

Nominanti do městské ankety Sportovec města 2017

Úspěchy volejbalových žaček pokračují

Střípky na mistrovství ČR v twirlingu

Účastníci DofE představují své smělé plány

24. 3. sobota Boršov – Rohozná 14:30 Boršov
31. 3. sobota volno

7. 4. sobota Boršov – Borová 16:00 Boršov
15. 4. neděle Trstěnice – Boršov 16:30 Trstěnice
21. 4. sobota Boršov – M. Třebová C 16:30 Boršov
28. 4. sobota Mladějov – Boršov 16:30 Mladějov

Kunčinský biatlon
Cyklistika s koncem zimy ožívá. První závod na bi-
cyklech se odehrával sice u konkurence - kunčin-
ských CK Čerti, ale tradičně nemohli ani třebovští 
cyklisté chybět. Šestý ročník Kunčinského zim-
ního biatlonu 2018 se stal předkrmem blížícího 
se dalšího ročníku seriálu Cykloman 2018. Kdysi 
kombinace klasická (lyže-střelba), v současné mír-
né zimě opět varianta horské kolo-střelba. Na zá-
vod, který vždy skýtá nejen sportovní výkon, ale 
i množství překvapení a dobré nálady, se sjela ob-
vyklá parta nadšenců - juniorů, mužů, žen (mnoho 
z nich z našeho města, i ze Svitav). Ve třech roz-
jížďkách vykrystalizovaly dvě skupiny semifinálo-
vé, v nichž už šlo do tuhého. Pořadím zamíchala 
střelba, která byla penalizována trestnými koly. 
Nakonec se radoval nejmladší Filip Smékal (o něm 
ještě v budoucnu uslyšíme). Na další místech se se-
řadili: 2. Antl (ČK Čerti Kunina), 3. Novák Mar-
tin, Dopita Václav (Bike Klub Svitavy), domácí 
Petr Štěpař a Michal Rotter (CK Slovan). Vítanou 
a přitažlivou vsuvkou byla štafeta žen - mezi trojicí 
byla nejlepší Make (Eva Štěpařová, Magda Srnco-
vá, Katka Obstová), za nimi se umístily Štěpařky 
a konečně Opice. Počasí přihrálo organizátorům 
dostatek diváků, takže jsou spokojeni. Všichni se 
těší na první dubnový závod Cyklomana.    (mt)

Rozpis fotbalových utkání Sokol Boršov jaro 2018 5. 5. sobota Boršov – Březová 17:00 Boršov
12. 5. sobota Čistá – Boršov 17:00 Čistá
19. 5. sobota Boršov – Kamenná Horka 17:00 Boršov
26. 5. sobota Kunčina B – Boršov 14:00 Kunčina

2. 6. sobota Boršov – Sebranice 17:00 Boršov
9. 6. sobota Třebařov – Boršov 17:00 Třebařov

16. 6. sobota Boršov – Koclířov 14:00 Boršov
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V pokračování ligových turnajů po Vánocích vr-
cholila v Otrokovicích základní část. Šakalové bo-
jovali o co nejlepší umístění v následné vyřazovací 
části. 
Pořadí základní části: 1. Futsal Zlín, 2. Chem-
comex Praha, 3. Novabrik Polička, …, 6. ŠH M. 
Třebová 14 5 1 8 36:45 16 bodů
Třebovský tým poté ve čtvrtfinále i přes enormní 
snahu nedokázal najít recept na svého okresního 
rivala z Poličky a do Final Four nepostoupil.
Novabrik Polička - ŠH M. Třebová 2:0 (2:0)
ŠH M. Třebová - Novabrik Polička 1:3 (1:1) Bran-
ky: Hutira
I přesto je nutné celkové umístění hodnotit kladně.
Bylo ustanoveno „béčko“, které startovalo ve Vč. 
lize a stalo se jejím přeborníkem před Tisako Tiso-
vá a Zanzibarem Lanškroun.
A naposledy - oddíl uspořádal v „domovské“ SH 
Mohelnice Národní finále Českého poháru (ČP). 
Střetlo se v něm 8 týmů - čtyři z 1. ligy a další 
vítězové krajských kol. Třebovští nenechali nic 
náhodě, v nejsilnější sestavě ve skupině „smrti“ 
(A) porazil nejdříve jihočeský Rudolfov 3:2. Ná-

Kamila Orálková je všestranná, vídáme ji také 
na závodech v atletice, cyklistice, především v bi-
atlonu. Domácí působiště dávno výkonnostně pře-
rostla, je členkou biatlonového 
klubu v Novém Městě na Mora-
vě, kde rovněž trénuje a úspěšně 
reprezentuje nejen Pardubický 
kraj, ale také Moravskou Třebo-
vou. Kamila je žákyně osmé třídy 
ZŠ Palackého, si splnila život-
ní sen. Startovala na Olympiádě 
dětí a mládeže, odkud si přivezla 
tři cenné kovy. Vybojovala bron-
zovou medaili v hromadném závodu klasickou 
technikou na 5000 m, ve štafetě 3x3000 m volnou 
technikou se s týmem umístila na 1. místě. Nej-
větším úspěchem a překvapením pro mladou zá-
vodnici bylo vítězství ve sprintu volnou technikou 
na 4000 m. „Tohle vítězství bylo nepopsatelné,“ 
říká. K životnímu úspěchu vedla dlouhá cesta. Ka-

slednou porážku s pražským Chemcomexem (0:1) 
vykompenzovala závěrečná výhra nad Futsalem 
Kroměříž 4:1, která posunula šakaly do čtvrtfi-
nále. V něm zdolali Zanzibar Lanškroun 5:2, aby 
ve finále přesvědčivě vyzráli 
na Bombarďáky Větřní v po-
měru 4:0 a zaslouženě získali 
Český pohár. Jako jeho držitel 
si ŠH, futsalový oddíl TJ Slo-
van, zahraje v roce 2019 Ev-
ropskou ligu (UEFS Cup). 
Nejlepší hráč turnaje: Marek 
Matocha (Šakalí hněv Morav-
ská Třebová)
Nejlepší střelec: Marek Mato-
cha 7 gólů (Šakalí hněv Mo-
ravská Třebová)
Nejlepší brankář: David Ku-
bica (Šakalí hněv Moravská 
Třebová)                  (mt)

mila začala s biatlonem ve 4. třídě. Několikrát týd-
ně jezdí do Nového Města na Moravě na tréninky, 
o víkendech závodí a zároveň se učí. Pílí, vytrvalos-

tí a díky podpoře rodičů dosáhla 
potřebných výsledků v regionál-
ních závodech a v Českém poháru 
v biatlonu. Odměnou jí byla mož-
nost startovat na Olympiádě dětí 
a mládeže, která se uskutečnila 
ve dnech 28. ledna až 2. února 
v Pardubickém kraji. A jaké plá-
ny má Kamila do budoucnosti? 
„Před námi je mistrovství České 

republiky, které je posledním závodem této sezóny. 
Medaile by byla dobrá,“ směje se Kamila. Snad 
jednou naši mladou naději uvidíme v dresu české 
reprezentace na zimních olympijských hrách, stej-
ně tak, jako jsme mohli sledovat její vzory Vero-
niku Vítkovou a Michala Krčmáře na ZOH v ji-
hokorejském Pchjongčchangu.     Tereza Klímová

Futsalisté přepisují dějiny

Naděje českého biatlonu

A dlužno podotknout, že všechny kategorie si ve-
dou zdatně a úspěšně. A tým po vlažnějším začátku 
výrazně vylepšil svou pozici a již je v semifinále 
KLM. Záloha v oblastní lize v semifinále přehrála 
Žamberk a aspiruje minimálně na 3. místo. Dorost 
mladší přehrává své soupeře v nadstavbové čás-
ti stále přesvědčivěji, a pokud vyhraje zbývající, 
skončí na celkovém 7. místě ve Vč. oblasti. Skvěle 
si vedou i mladší žáci ve své 15. skupině KLMŽ 
jsou první, starší žáci jsou na 3. místě.
Z výsledků
HC Česká Třebová - HC Slovan 10:2 (3:0, 5:0, 2:2) 
Branky: Faltus, Aulehla
HC Slovan - HC Hlinsko 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Bran-
ky: Kobza
HC Slovan - HC Choceň 7:2 (3:1, 2:0, 2:0) Branky: 
Fibich, Pavlovský 3, Čikl, Faltus, Kovařík
HC Chrudim - HC Slovan 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) Bran-
ky: Langr, Fibrich
Konečné pořadí základní a nadstavbové části: 

4. místo: 30 19 1 1 9 183:112 60 bodů. 
Play-off (čtvrtfinále)
HC Slovan - HC Chotěboř 2:1pp (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) 
Branky: Pavlovský 2
HC Chotěboř - HC Slovan 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Bran-
ky: Kolařík 2, Faltus, Pokorný, Kobza
HC Slovan - HC Chotěboř 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Bran-
ky: Langr, Kolařík
Postup do semifinále byl přesvědčivý, v semifiná-
lové sérii narazí třebovští na tým Hlinska. Série se 
hraje od 25. 2. do 8. 3. na tři vítězná utkání, hráči 
Slovanu začínají na venkovním stadionu. 
KLMŽ (skupina 15)
Průběžné pořadí: 1. místo 25 20 2 3 261:73 42 b. 
KLSŽ
Průběžné pořadí: 3. místo 25 17 0 8 133:63 34 b. 
KLMD (nadstavba - 8 účastníků)
Průběžné pořadí: 2. místo 10 7 1 1 1 75:25 24 b.
ObL
Průběžné pořadí: 3. místo 18 13 0 5 84:38 39 b.  (mt)

Hokejisté se blíží do finále soutěží Březnový sport
Hokej
www.hosys.cz, případně www.cslh.cz
Semifinále
28. 2. 19:00 HC Slovan - HC Hlinsko
4. 3.   17:00 HC Hlinsko - HC Slovan
6. 3.   18:00 HC Slovan - HC Hlinsko
8. 3.   17:00 HC Hlinsko - HC Slovan
Finále 11., 14., 18., 21., 25. 3., o 3. místo 11. 3. 
a 18. 3.
Fotbal
10. 3.  10:30 Dorost - Letohrad
18. 3.  14:30 A muži - Dobříkov
24. 3.   9:30 Starší žáci - Ústí nad Orlicí
24. 3.  11:15 Mladší žáci - Ústí nad Orlicí
24. 3.  14:30 B muži - Řetová
25. 3.  14:30 Dorost - Třemošnice
31. 3.  10:15 C muži - Třebařov
1. 4.  16:00 A muži - Heřmanův Městec
1. 4.  12:00 Lanškroun - starší žáci;  
1. 4.  14:15 Lanškroun - mladší žáci 
Stolní tenis
3. 3.   9:00 Slovan M. T. A - Sokol Č. Třebová A
3. 3. 13:30 Slovan M. T. A - Sokol Chrudim C
Atletika
17. 3. závod 10 jarních kilometrů v Kunčině, 
www.desetjarnichkm.cz

Školní sportovci ve 
stopách dospělých

Sport má ve městě dobré zázemí, odmalička krá-
čí mladí sportovci (atleti, futsalisté, hokejisté, 
fotbalisté ad.) ve stopách svých dospělejší vzo-
rů. Příkladem jsou nedávné úspěchy žáků II. ZŠ. 
Chlapcům 8.-9. ročníků se velmi dařilo ve futsa-
lové školní lize na turnaji v Poličce. Po vítězství 
nad domácí Poličkou (5:2) a Vysokým Mýtem 
(2:0) obsadili 1. místo a vybojovali historický 
postup do finále divize (společně kraj Pardubice 
a Hradec Králové).
Vítězná sestava: Žouželka - Cerman, Málek Jan, 
Málek Josef, Václavek, Škrabal, Vrána, Spíchal, 
Cápal, Šmerda, Sokolář. Následně tým 2. ZŠ po-
tvrdil svou dobrou výkonnost na turnaji v malé 
kopané v Litomyšli ziskem 2. místa.             (mt)


