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Vychází v Moravské Třebové 1. dubna 2018

číslo 4

Představujeme nového ředitele a budoucnost 
Nemocnice následné péče v Moravské Třebové

covních pozic pro obyvatele města. Je zde 
vidět evidentní zájem města, aby se nastalá 
situace vyřešila co nejdříve. Dle mého názo-
ru by bylo vhodné upravit vlastnické vztahy 
tak, aby byl vlastník celého areálu nemocni-
ce totožný se  zřizovatelem nemocnice, kte-
rým je Pardubický kraj. V současnosti je však 
majetek v rukou tří skupin vlastníků. Město 
vlastní hlavní budovu, ve které se nachází 
jednotlivé ambulance. Pardubický kraj vlastní 
budovu stravovacího provozu, kotelnu a bu-
dovu bývalé polikliniky. Třetím vlastníkem 
je Nemocnice Moravská Třebová, s.r.o., která 
vznikla v roce 2011 přeměnou ze stejnojmen-
né komanditní společnosti. V jeho vlastnictví 
se v současnosti nacházejí budovy s lůžko-
vými odděleními LDN. Získání těchto budov 
do vlastnictví Pardubického kraje je předmě-
tem jednání. Pevně věřím, že se podaří celou 
záležitost jednoho vlastníka nemovitostí, ve 
kterých bude nemocnice poskytovat zdravotní 
péči, brzy vyřešit. Chci však občanům naše-
ho spádového území garantovat, že současná 
situace nijak neovlivní běžný chod nemocni-
ce a nebude tak mít vliv ani na poskytovanou 
zdravotní péči.

Ve čtvrtek 1. března byl 
do funkce ředitele Ne-
mocnice následné péče 
Moravská Třebová uve-
den Pavel Havíř. V mi-
nulosti působil ve Svi-
tavské nemocnici, kde 
byl nejdříve zástupcem 
primáře urologie a poté 

nemocnici po dobu 13 let vedl v roli ředitele. 
V roce 2012 se stal zastupitelem Pardubické-
ho kraje a v roce 2013 poslancem Parlamentu 
ČR, kde byl členem výborů pro zdravotnic-
tví a veřejnou správu. V rámci této funkce se 
v Pardubickém kraji zaměřoval na bezpeč-
nost, rozvoj dopravy a na podporu zdravotnic-
tví. Stál také u zrodu 
ojedinělého projektu, 
který integruje nemoc-
nice s akutní lůžkovou 
péčí v Pardubickém 
kraji (Pardubice, Chru-
dim, Ústí nad Orlicí, 
Litomyšl a Svitavy) 
do jedné akciové spo-
lečnosti. Díky tomu lze 
zdravotnická zařízení 
efektivně řídit z hle-
diska ekonomického, 
personálního i admi-
nistrativního. V násle-
dujícím rozhovoru nový ředitel přibližuje své 
vize o dalším fungování nemocnice. 
Co vás vedlo k tomu ucházet se o pozici ře-
ditele nemocnice v Moravské Třebové?
Nemocnice má v regionu stabilní pozici 
a do budoucna nabízí zajímavé možnosti k dal-
šímu rozvoji. Má dobrou skladbu poskytované 
zdravotní péče, která je založena na ambulant-
ní péči ve všech základních oborech a léčebně 
dlouhodobě nemocných. K Moravské Třebové 
a okolí mám navíc dlouhodobě kladný vztah, 
neboť odtud pochází moje rodina. Když mě 
tedy oslovil starosta Miloš Izák, neváhal jsem 
a do výběrového řízení se přihlásil. 
Co očekáváte od nové pozice v Moravské 
Třebové? 
Při své práci si vždy kladu ty nejvyšší cíle. 
V hlavním poslání nemocnice, tj. poskytová-
ní zdravotní péče dlouhodobě nemocným, je 
třeba především zvýšit kvalitu tzv. hotelových 
služeb. Konkrétně mám na mysli pokoje dvou 
až čtyřlůžkové s vlastním sociálním zázemím, 
kvalitní polohovatelná lůžka, dostatečnou ka-
pacitu rehabilitační péče. Trvale také musíme 
sledovat bezpečnost a kvalitu vlastní léčebné 
činnosti. Důležité bude zachování stávající 

Podaří se provoz nemocnice zachovat ve stá-
vajícím stavu, nebo nás čekají nějaké změny? 
Máme před sebou řadu výzev, pro které jsou 
reálné předpoklady jejich naplnění. Není pří-
liš reálné rozšiřovat stávající portfolio služeb. 
Naopak bychom chtěli současné služby po-
zvednout na vyšší úroveň tak, aby byla zajiš-
těna komplexní a kvalitní zdravotnická péče. 
V tomto ohledu hraje stěžejní roli ambulantní 
péče, kterou využívá většina občanů města. 
Pokud se bude zvyšovat kvalita ambulantních 
služeb, rozšíří se také spádová oblast samot-
né nemocnice. Vzhledem k demografickému 
vývoji je neméně důležité zlepšit také péči 
v LDN. Na provozní poradě jsem se seznámil 
s ekonomickými problémy i nutností rekon-

strukce, protože součas-
ná podoba lůžkového 
oddělení není vyhovu-
jící. 
K současné situaci 
v nemocnici se kromě 
nového ředitele Pavla 
Havíře vyjádřil také 
hejtman Martin Neto-
lický, který dodává: 
Chci garantovat, že ne-
mocnice v Moravské 
Třebové bude součástí 
naší zdravotnické sou-
stavy i nadále. Lůžka 

pro následnou péči jsou a budou stále po-
třebnější součástí zdravotnické péče v našem 
kraji, proto naše pozornost a podpora těch-
to zařízení má své jasné opodstatnění a per-
spektivu. V Moravské Třebové v roce 1994 
vznikla zcela nestandardní situace, která je 
od počátku pro provozovatele, nejprve stát 
a poté Pardubický kraj, značně nevýhodná. 
Když se seznamuji s detaily tohoto přípa-
du, nestačím se divit, jak někdo vůbec mohl 
vymyslet systém, kdy majetek je prodán 
soukromníkovi, provozovatel zařízení platí 
nájem a přitom zde existuje konkrétní perso-
nální propojení mezi vlastníkem a nemocni-
cí. Tento model odpovídá atmosféře 90. let, 
ale dnes by to zcela jistě byl konflikt zájmů. 
Jednání mezi krajem a vlastníky objektů jsou 
stále na začátku. Necháváme si zpracovat 
vlastní znalecký posudek, na základě kterého 
budeme v jednání pokračovat. Cílem kraje je 
hájit veřejné prostředky, a proto očekáváme 
rozumnou a konstruktivní debatu. Jsou jed-
noznačné hranice, za které jako kraj nepůjde-
me. Pacientů se probíhající majetkoprávní 
jednání rozhodně nedotknou. 

Václav Dokoupil, mluvčí města

ambulantní péče v základních oborech chirur-
gie, interna, dětské lékařství a gynekologie, 
které jsou pro občany ve městě a jeho okolí 
velmi důležité. Postupnými kroky však chci 
docílit toho, aby ambulantní péče poskytovala 
maximum léčebných výkonů, které lze v am-
bulanci nabídnout. Nemocnice v Moravské 
Třebové by tak mohla poskytovat takové služ-
by, za kterými se bude sjíždět veřejnost z šir-
šího okolí. 
Stále častěji jsou diskutovány majetkopráv-
ní vztahy. V čem spočívá problém? 
Pro vedení Pardubického kraje i města Mo-
ravská Třebová je prioritou zachování ne-
mocnice, a to nejen z důvodu dostupnosti 
zdravotnických služeb, ale také udržení pra-
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 28. 2. 2018 evi-
dováno na trvalém pobytu celkem 10 138 
občanů ČR. Během měsíce února 2018 se 
do Moravské Třebové přistěhovalo 13 oby-
vatel, odhlásilo 21 obyvatel, zemřelo 14 
občanů a narodilo se 9 dětí. V rámci Mo-
ravské Třebové v únoru změnilo trvalý po-
byt celkem 25 osob. Dle Odboru azylové 
a migrační politiky MVČR je v Moravské 
Třebové hlášeno 122 cizinců s povolením 
k pobytu na území České republiky. Cel-
kem je tedy v Moravské Třebové k 28. 2. 
2018 evidováno 10 260 osob.
Průměrný věk občanů ČR v Moravské Tře-
bové k 28. 2. 2018 činí celkem 44,01 roků, 
z toho u mužů je to 42,11 let a u žen 45,79 
let. V měsíci únoru se v Moravské Třebové 
uskutečnil 1 svatební obřad.                   (ln)

Vzpomínka na Karla Metyše

Celosvětová kampaň Den Země

Pořadatelé společenských, kulturních a sportovních akcí

V minulých dnech nás zastihla zpráva, že zemřel 
první porevoluční starosta města Ing. Karel Me-
tyš. Město Moravská Třebová tím ztrácí osob-
nost, která se nesmazatelně zapsala do jeho mo-
derní historie. Byl to člověk, který dokázal město 
převést přes nelehké období společenských a po-
litických změn roku 1989 k prvním demokra-
tickým volbám. Byl to ale zároveň také starosta 
města, který dokázal přesvědčit centrální orgány 
o nutnosti dobudování silničního obchvatu a tím 
fakticky umožnil celý další rozvoj města. Životní 
osud Karla, jeho pevné morální zásady i občan-
ské postoje byly pro mne vždy vzorem. Za pravdu 
se dokázal postavit již jako student litomyšlského 
gymnázia v těžkých padesátých letech minulého 

Na tuto kampaň je připraven bohatý program ne-
jen pro děti, ale i pro Vás všechny, kterým není 
lhostejné životní prostředí v našem městě. Mů-
žete se zapojit do těchto akcí:
1.–30. 4. Den Země v knihovně
Městská knihovna Ladislava z Boskovic - výstava  
literatury s tematikou ochrany přírody a ekologie. 
Přístupno v půjčovní době knihovny. 
7. 4. Pozvánka na úklid přírody - Operace PVC
Zveme všechny příznivce čisté přírody v oko-
lí města na jarní úklidovou akci Operace PVC 
(Poctivě Vyčištěné Cesty), kterou pořádá Junák - 
středisko Moravská Třebová ke Dni Země. Sraz 
je v 8:30 u vjezdu do Pekla (za vojenskou střed-
ní školou). Účastníci projdou v organizovaných 
skupinách přidělené trasy a uklidí odpadky. Cíl je 
na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude připraven 
oheň na opékání párků a poděkování účastníkům. 
Dobrovolníci všech věkových kategorií jsou vře-
le vítáni, pracovní rukavice a občerstvení s sebou. 
Pomozme společně přírodě. Akce je součástí celo-
státního projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. 

Pořádání společenských, kulturních i sportov-
ních akcí (plesy, zábavy, zábavná odpoledne…), 
je jednou z činností, na kterou se vztahuje zá-
kon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
v pozdějším znění (živnostenský zákon). Pořada-
tel, který takovou akci uskutečňuje opakovaně (byť 
i jen jednou v roce, ale každoročně – např. ples) 
musí být držitelem příslušných živnostenských 
oprávnění. Protože kombinací živnostenských 
oprávnění je více (podle skutečně vykonávaných 
činností), obraťte se na pracovníky Obecního živ-
nostenského úřadu v Moravské Třebové. Poruše-
ním této povinnosti dochází k naplnění skutkové 
podstaty přestupku (§ 61 odst. 3, případně § 63 
odst. 1 živnostenského zákona). Jestliže na takové 
akci dochází i k prodej lihovin (alkoholu), vztahu-
jí se na pořadatele (prodejce) i povinnosti zákona 
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, v pozdějším znění, a to 
především:

století. Pravda a smysl pro spravedlnost ho pak 
provázela celým jeho dalším životem, i když to 
jemu osobně i celé jeho rodině přinášelo mnohé 
těžkosti. Právě tyto vlastnosti se ukázaly být vel-
mi důležité v politických a společenských změ-
nách po roce 1989. Nešlo jen o výměnu lidí na 
radnici, ale také o to, jak se orientovat ve změ-
něné situaci, aby změna společenského systému 
neznamenala také zničení dobrého a nutného 
z minulosti. Jeho nezapomenutelný způsob ře-
šení problému kolem výstavby obchvatu města 
se mi zaryl do paměti. Karel dokázal vybojovat 
výstavbu, která umožnila, že město se mohlo stát 
tak krásným, jakým v současné době je. Přímá 
demokracie se v naší zemi skloňuje ve všech pá-
dech. Ale jím realizovaná skutečná přímá demo-
kracie, je nedostižným vzorem. Mnohokrát jsem 
si na něj vzpomněl v případech, kdy menšina dik-
tuje svůj skupinový zájem veřejnosti. Jak často 
by naše země potřebovala Karla Metyše s jeho 
nezapomenutelným: „Kdo chcete výstavbu ob-
chvatu, běžte doprava, kdo jste proti, běžte do-
leva“. O co líp by se v této zemi žilo, kdyby se 
něco takového dalo provést i v celostátním měřít-
ku.     Radko Martínek, senátor a bývalý starosta

20. 4. Park u muzea - za-
městnanci DDM připravili 
pro děti a mládež výchov-
ně vzdělávací zábavnou 
ekologickou akci zaměřenou na ochranu příro-
dy. Krtek a jeho kamarádi provedou děti soutěž-
ními stanovišti, kde se děti budou seznamovat 
s ekologií, budou nacvičovat ošetřování zeleně 
ve svém okolí a šetrný přístup k přírodě. Pro-
gram začíná v 8:30 hodin. Akce je určená pro 
děti z mateřských škol, 1.–3. tříd základních škol 
a pro veřejnost.
28. 4. Dětský bleší trh - Pracovnice Knihovny 
Ladislava z Boskovic Mor. Třebová zvou všech-
ny dětské příznivce na další ročník blešáku. Jako 
obvykle proběhne v sobotu dopoledne v prosto-
rách zámeckých arkád v době 9:00 do 11:30 ho-
din. Srdečně zveme

Pavel Brettschneider, místostarosta města  
a politik Projektu Zdravé Město a MA 21
Lišková Ludmila, koordinátorka Projektu  

Zdravé město a MA 21

Lihoviny v rámci příležitostného prodeje lze pro-
dávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, 
farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné 
slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podob-
né akci (§ 14 odst. 2) – toto ustanovení se netýká 
sportovních akcí, na kterých prodávat lihoviny není 
možné – viz níže
Ostatní alkoholické nápoje (s výjimkou lihovin) lze 
v rámci příležitostného prodeje prodávat na ochut-
návce vína, ochutnávce částečně zkvašených hrozno-
vých moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti 
přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim 
podobné akci, ovšem na veřejnosti přístupné spor-
tovní akci lze v rámci příležitostného prodej prodá-
vat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % ob-
jemová etanolu a víno (§ 14 odst. 1)
Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle ustano-
vení § 14 odst. 2, je povinna prodej lihovin písemně 
oznámit správci spotřební daně, v jehož územní pů-
sobnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 

5 pracovních dnů před zahájením prodeje (§ 14 odst. 
3). Obsahové náležitosti oznámení jsou dány ustano-
vením § 14 odst. 4 zákona 65/2017 Sb. – Aktuální 
formulář je dostupný na webu Celní správy ČR.

Ivana Neubauerová, obecní živnostenský úřad

Události v kostce
Rozpočet na rok 2018 byl schválen
Dne 19. března schválilo zastupitelstvo města 
rozpočet na rok 2018. Základní informace nalez-
nete v usnesení zastupitelstva na následujících 
stránkách. Podrobnější komentář včetně popisu 
největších investičních akcí v letošním roce bude 
obsahem květnového vydání zpravodaje.
Využití prostoru po bývalé dětské nemocnici
Dne 22. února byla na městský úřad předložena 
petice, která obsahovala 328 podpisů občanů. Je-
jím předmětem je požadavek, aby se Zastupitel-
stvo města Moravská Třebová zabývalo využitím 
uvolněného prostoru po demolici bývalého dět-
ského oddělení nemocnice v ul. Svitavské v Mo-
ravské Třebové, a návrh vybudovat zde Městské 
centrum pro kulturu a spolkovou činnost, jehož 
součástí bude velký kulturní sál. Rada města 
předložila petici zastupitelstvu města, které ji 
vzalo na vědomí. 
Dopravní situace v ulici J. K. Tyla
Vedení města se zabývalo připomínkami občanů 
z ulice J. K. Tyla, kteří si již delší dobu stěžují 
na dopravní situaci v této ulici. Obyvatelé pou-
kazují především na hluk, nebezpečný provoz 
a zhoršení stavu komunikace, který je způsobený 
enormním zatížením kamionovou dopravou. Ve-
dení města posoudilo dostupné možnosti a roz-
hodlo o současném řešení situace. V úseku ulice 
J. K. Tyla od ulice Palackého (od parku) po uli-
ci Západní (dětský domov) bude rychlost vozi-
del omezena na 40 km/h. Oprava komunikace se 
v nejbližší době realizovat nebude. 
Dobrá zpráva pro milovníky trhů 
Těm, kteří mají rádi trhy jakéhokoli druhu, ozna-
mujeme, že v letošním roce bude město Morav-
ská Třebová pořádat trhy farmářských výrobků 
nepřetržitě po celý rok, a to každý pátek od 8:00 
do 16:00 hodin. Pokud bude na páteční den při-
padat svátek, budou se konat trhy ve čtvrtek. Ble-
ší trhy budou letos pořádány tři, a to vždy v so-
botu v termínech 19. 5., 30. 6. a 1. 9. Adventní 
trh s doprovodným programem se bude konat 
v neděli 2. prosince.                       (MěÚ)
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Vzpomínka na Františka Strážnického

Moravskotřebovský sládek oceněn 
v degustační soutěži Zlatá pivní pečeť 2018

Temný cestovní ruch v Moravské Třebové

Dne 13. dubna uply-
ne 105 let od naroze-
ní akademického ma-
líře a gymnazijního 
profesora Františka 
Strážnického. Narodil 
se v Olomouci 13. 4. 
1913 a zemřel 20. 3. 
1985 v Moravské Tře-
bové. Je nepochybně 
na místě i v této době 

si připomínat velmi rozsáhlé dílo tohoto umělce, 
který je pravděpodobně největším místním uměl-
cem z oboru malířství v druhé polovině minulého 
století. Tvořil převážně impresionistická díla kraji-
nářská, portréty a zátiší, a to všemi běžnými a kla-
sickými technikami, ať již se jedná o akvarely oleje 
ovlivněné technikou šerosvitu v raném období tvor-
by, nebo krajiny, akty, podobizny a zátiší provede-
né technikou pastelů, olejomalbou a kresby úhlem. 

Pracoval s úžasnou lehkostí a velmi lehce. Věrně 
dovedl vystihnout podobu různých osob ze svého 
okolí, ať již to byli jeho žáci z gymnázia, nebo přá-
telé a známí. Doba vrcholného socialismu mu ne-
přála, též jeho poměr k socialistickému zřízení byl 
- opatrně řečeno - velmi vlažný. To ho odsoudilo 
k osudu provinčního umělce, ačkoli jeho ambice 
mohly směřovat daleko výše. Měl i nabídky z ji-
ných měst (Litomyšl), aby se tam usadil jako ma-
líř. Leč zůstal v důsledku řady protivenství místním 
malířem a teprve v poslední době je jeho dílo doce-
ňováno. Jeho dílo je ovšem již velmi rozptýleno po 
České republice i v zahraničí, takže jeho soustavná 
katalogizace je téměř nemožná. Dosud jsme zjistili 
a dokumentovali 1700 děl. Tato díla jsou většinou 
v držení soukromých osob. Nyní se objevují v ga-
leriích a na různých prodejních místech. Galerie 
Strážnického v moravskotřebovském muzeu před-
stavuje jen malou výseč z jeho celkového díla. Zde 
je také k dispozici katalog jeho stěžejních děl vy-

V únoru proběhl v Českých Budějovicích již 28. 
ročník nejvýznamnější pivovarské degustační sou-
těže Zlatá pivní pečeť. V kategorii světlý ležák 
premium (lidově řečeno mezi dvanáctkami) ob-
sadilo druhou pozici pivo s názvem Poležák 12° 
a získalo tak Stříbrnou pivní pečeť 2018. Oceně-
ný ležák vaří v kopřivnickém minipivovaru vrchní 
sládek Aleš Ondrůšek, který pochází z Moravské 
Třebové. „Naše pivo obstálo v konkurenci 79 hod-
nocených vzorků, což považuji za obrovský úspěch. 
Je to jako medaile z pivní olympiády,“ komentoval 
Aleš Ondrůšek. Tento jeho světlý ležák plzeňské-
ho typu při své premiéře na prestižní soutěži za-
chutnal odborné porotě natolik, že obdržel nejen 
skvělou stříbrnou medaili, ale zároveň se jako 
oceněný vzorek kvalifikoval do soutěže o Světo-
vou pivní pečeť, neboli World golden seal 2018. 
Zde se umístil na krásném osmém místě. Sládek 
Aleš Ondrůšek bydlí v Moravské Třebové a již 
třetím rokem smluvně dojíždí do kopřivnického 
minipivovaru, kde provozuje pivovarskou techno-
logii. Zde ho lze potkat nejen při práci za varnou, 
ale i při exkurzích, kde se s návštěvníky rád dělí 
o své nadšení do poctivého pivovarského řemesla. 
A co patří mezi další úspěchy moravskotřebovské-
ho sládka? „Velmi si považuji například vítězství 
v soutěži Prázdninové pivo 2016. Letošní úspěch 

Slovní spojení tem-
ný cestovní ruch je 
možné definovat jako 
návštěvu míst, která 
jsou spojená se smrtí, 
tragédií, bitvou nebo 
neštěstím. V zahraničí 
se tento pojem použí-
vá již od devadesátých 
let, zatímco v Česku 
se s ním seznamujeme 

postupně. Za typickou ukázku lze považovat napří-
klad památník v Terezíně, bojiště u Slavkova, nebo 
kostnici v Kutné Hoře. Turisté však mohou zavítat 
také do Moravské Třebové, kde se nachází středo-
věká mučírna v zámeckém areálu, vyhlídka spojená 
s pověstí o plačící Anně a především vycházková 
naučná trasa na zdejším hřbitově. 
Mezi nejčastější motivace vedoucí k návštěvě pamá-

v podobě stříbrné pivní pečeti však kladu nejvýše,“ 
dodal sládek.
Zlatá pivní pečeť je certifikované ocenění piva 
v největší a nejstarší odborné degustační soutěži 
v České republice. Ceny se udělují každoročně pod 
dohledem renomovaných garančních a certifikač-
ních autorit, které jsou zárukou objektivity i kvali-
ty výsledků. Soutěže o prestižní Zlatou pivní pečeť 
se letos ve 35 kategoriích zúčastnilo 252 pivovarů 
z 20 států, jako např. Chile, Mexiko, Belgie, Ně-
mecko, Irsko, Španělsko, Slovensko a další. A co 
dodat závěrem? „Není lehké se umístit, natož zvítě-
zit. Nejtěžší je obhájit skvělé umístění a dlouhodo-
bě si držet svoji kvalitu,“ uzavřel Aleš Ondrůšek. 

Václav Dokoupil, mluvčí města

tek temného cestovního ruchu patří zvědavost, a při-
pomenutí historických událostí či osobností. „Hřbi-
tov na Křížovém vrchu je užíván již více než 500 
let, nachází se na něm stavby a náhrobky s vysokou 
uměleckohistorickou hodnotou a v řadě ohledů je 
jej možné považovat za jedinečný v rámci celé ČR,“ 
uvedla Gabriela Horčíková, jednatelka Technických 
služeb Moravská Třebová, s.r.o. Naučná trasa zahr-
nuje náhrobníky místních významných osobností. 
Za zmínku stojí náhrobník rodičů moravskotřebov-
ského kata Bohla, stavitele Franze Habichera, měš-
ťanů Wondry a Holzmeistera, poslance zemského 
sněmu Emila Hofrichtera a dalších. Specifickou 
skupinu renesančních památek tvoří náhrobníky dětí 
ze zámožných měšťanských rodin. Děti jsou v reli-
éfech vypodobněny v dobovém oděvu, který je jen 
zmenšenou verzí šatu dospělých. 
V roce 1663 postihla část Moravské Třebové ži-
velná katastrofa - přívalová povodeň vyvolaná ex-

daný Skupinou přátel díla Františka Strážnického.
Část jeho děl se nachází v okolí Vsetína, ve Vel. Kar-
lovicích a Karolince, ale i v jižních Čechách, kam se 
pravidelně vracel o prázdninách k malířské tvorbě. 
Na jmenovaných místech na něj pamětníci v dob-
rém vzpomínají, popisují jeho sice bohémskou, ale 
laskavou dobrotivou a šprýmařskou povahu, jeho 
díla a pracovitosti si velmi váží. Tato vzpomínka si 
neklade za cíl pouze trochu „oprášit“ vzpomínky na 
významného malíře Moravské Třebové a regionu 
Moravskotřebovska, nýbrž mohl by možná vyvolat 
zájem o tohoto umělce i u mladé generace, která má 
dnes optimální materiální zázemí a možnost odbor-
ného vedení k malování a kresbě v Základní umě-
lecké škole v Moravské Třebové. Vyvolaný zájem 
by mohl přivést mladé talenty k malování a kreslení 
a následně i k vážné malířské tvorbě v dalších le-
tech. To je určitě přáním pamětníků starší generace 
a všech občanů Moravské Třebové.

Jan Vermousek, Klub přátel díla Fr. Strážnického

Dne 22. 2. 2018 oslavili Eduard 
a Jindřiška Fryčovi diamantovou svatbu. 
Spousty dalších krásných chvil přejí syn Pa-

vel s rodinou a snacha Lída s rodinou. 

Zdravotnická péče
Oznámení o ukončení poskytování služeb 
zubní lékařky
Ke dni 30. 4. ukončuje MUDr. Anna Kadle-
cová, II. ZŠ Palackého 35, 571 01 Moravská 
Třebová, tel. 451 312 643, svoji činnost jako 
zubní lékařka (včetně zdravotních služeb 
v oboru ortodoncie – doc. MUDr. Špidlen) 
z důvodu odchodu do starobního důchodu. 
Žádost o předání zdravotnické dokumentace 
poskytovateli zdravotních služeb zvolenému 
pacientem lze předložit v ordinaci do 30. 4. 
se jménem a adresou nového poskytovatele, 
kam předat dokumentaci. Po tomto datu bude 
nepředaná zdravotnická dokumentace před-
ložena na odbor zdravotnictví Krajského úřa-
du Pardubického kraje, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice, tel. 466 026 139. 
Dětská ordinace MUDr. Zemánková
Změna ordinačních hodin pro nemocné ve 
středu 18. 4. od 8:30 do 10:30 hod.
Pro objednané od 12 do 15 hod.
MUDr. Petra Neužilová neordinuje 13. dubna.

trémním množstvím srážek spadlých za letní bouře 
nad nejhořejším povodím řeky Třebůvky. Událost 
připomíná jeden z kamenných epitafů: „Léta Páně 
1663 dne 7. července mezi 23. a 24. celou hodinou 
děsivé povětří nastalo, jež až do 6. hodiny ranní 
s neslýchaným deštěm a silným hromobitím trvalo. 
Dva rybníky se protrhly a 10 stavení při zdejším 
městě od základů odnesl pryč. 33 lidí se tam uto-
pilo a jejich těla zde pochována leží.“ Při zpáteč-
ní cestě ze hřbitova na Křížovém vrchu se mohou 
turisté seznámit také s osudem mladého učitele 
Adolfa Cihláře, který byl v roce 1944 umučen 
gestapem. Událost připomíná pomník nacházející 
se v malém parčíku v ulici Komenského. „Věří-
me, že si postupem času turisté najdou cestu také 
k dalším zajímavým památkám a místům, které 
jsou často opomíjeny,“ uzavřela jednatelka tech-
nických služeb.       Václav Dokoupil, mluvčí města
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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.

Parkovací věž na kola, aneb když je EU štědrá

Cyklověž – reakce vedení města 

Součástí dopravního terminálu v Mor. Třebové 
má být podle projektu parkovací věž pro kola. 
V únorovém vydání Moravskotřebovského zpra-
vodaje se dozvídáme, že věž poskytne kapacitu 
pro více než 100 kol (na tuzemském trhu je totiž 
pouze jeden výrobce parkovacích věží – SYS-
TEMATICA, s.r.o., s kapacitou věží 118 kol). 
Srovnání s Přerovem, Třincem, Hr. Králové, 
Lysou nad Labem či Pardubicemi je absolutně 
zavádějící. Náklady na pořízení věže v Pardu-
bicích činily cca 11 milionů Kč. Kromě nákla-
dů na pořízení je nutné brát v úvahu provozní 
náklady a náklady na opravy a údržbu. V úno-
ru 2018 byly na vlakovém nádraží zaparkovány 
průměrně denně 2-3 kola. Dlouhodobým sledo-
váním bylo zjištěno, že počet zaparkovaných kol 
bývá obvykle v rozmezí 3-7 kol (a to v letních 
měsících). Pro zhodnocení ekonomického hle-
diska předpokládejme, že se zvýší počet cyk-
listů jedoucích na vlakové nádraží a do cyklo-
věže bude uloženo např. 15 kol. Jednoduchým 
výpočtem zjistíme, že uložení 1 kola by město 
vyšlo na 733 333 Kč (!). O tom, jak je zřízení 
cyklověže pro město (ne)výhodné svědčí i dal-
ší výpočet. Předpokládejme ideální stav, že by 
každý den bylo do věže uloženo 118 kol a za ka-
ždé uložené kolo by byl vybrán poplatek 5 Kč. 
Denní výnos = 118 x 5 = 590 Kč. Za rok = 365 x 
590 = 215 350 Kč. Vydělíme-li náklady na zříze-
ní věže maximálním možným ročním výnosem 
(215 350 Kč), zjišťujeme, že náklady na pořízení 
by se vrátily za 51 let. Životnost věže je výraz-

Projekt byl schválen zastupitelstvem města, v rámci posuzování jeho přínosů získal vel-
mi dobré hodnocení od poskytovatele dotace z Integrovaného regionálního operačního 
programu. Jedna z podmínek dotace na dopravní terminál je vytvoření dostatečného po-
čtu parkovacích míst pro kola. Z pohledu záboru potřebného prostoru pro parkování kol 
je bezkonkurenčně nejlepším a nejefektivnějším řešením cyklověž. Na základě jednání 
s výrobcem cyklověží jsme do projektu navrhli cyklověž s kapacitou 60 kol. Výrobce 
však od záměru výroby cyklověží pro 60 kol upustil a dodává pouze cyklověže s kapaci-
tou 116 kol. Nezbylo tedy než upravit projekt na tuto kapacitu, jinak bychom přišli o do-
taci. Finanční dopad této změny je přitom minimální. Cena za cyklověž pro 116 kol se 
pohybuje na úrovni 9,9 mil. Kč, žádná jiná menší věž neexistuje, výrobce od plánů na její 
výrobu a související homologaci ustoupil kvůli dobrým zkušenostem s využitím postave-
ných cyklověží v ČR. Cyklověž budou využívat jak občané cestující vlakem, tak i jako 
depozit a určitě i turisté. Dalším důvodem k růstu vytíženosti cyklověží obecně je boom 
elektrokol, kdy prodeje meziročně rostou o 100 %. Pro turisty, kteří přijedou na elekt-
rokolech bude jistě pohodlnější odložit kolo do cyklověže a prohlídku města absolvovat 
pěšky. Bezpečné parkování elektrokol v centru města totiž není a nebude v budoucnosti 
možné. Tato kola přivádějí nové zákazníky z větších vzdáleností od dopravních uzlů, 
věkově, a zdravotně omezeným občanům umožní znovu nasednout na jízdní kolo jako 
na dopravní prostředek. Elektrokola se stávají velice důležitou alternativou k přehuštěné 
automobilové dopravě i v návaznosti na zlepšování služeb ve veřejné hromadné dopravě. 
Lze proto očekávat, že se nakonec ukáže kapacita cyklověže 116 kol jako přiměřená, 
i když jsme původně plánovali kapacitu poloviční, a přitom nás to prakticky nic nestojí. 
Kolo v cyklověži uschováte bezpečně, včetně doplňků a přilby, vše je pod dohledem ka-
mer a pojištěno proti odcizení či poškození. Navíc jsme s ČD předběžně domluveni na 
poskytování slevy na parkování kol pro cestující s In Kartou - prvních 24 hodin mají par-
kování se slevou 5 Kč, tedy zdarma. Všechny cyklověže v republice fungují velmi dobře 
ke spokojenosti jejich uživatelů, snad kromě Pardubic, kde je v těsné blízkosti věže 450 
krytých parkovacích stání pod dohledem kamer. To ale není případ našeho města. Napří-
klad ve městě Lysá nad Labem, které má obdobný počet obyvatel jako Moravská Tře-
bová, měla věž na kola využití 1000 kol za 6 týdnů provozu (otevřena v prosinci 2017). 
Předpokládáme tedy, že pokud automatický parkovací systém pro kola (cyklověž) úspěš-
ně funguje zde, bude mít úspěch i v našem městě.       Václav Dokoupil, mluvčí města

Poslanecká kancelář
Svitavská regionální kancelář poslankyně 
Květy Matušovské, je otevřena každé prv-
ní pondělí v měsíci - adresa Milady Horá-
kové 25, Svitavy, v době od 9 do 12 hod. 
V tento den je přítomen, také Josef Kyncl, 
který poskytuje bezplatnou právní poradnu 
občanům, kteří potřebují pomoc (tel: 602 
286 987). Okruhy otázek nejsou stanoveny, 
vyplynou vždy z jednání. Lidé do naší kan-
celáře chodí s různými problémy (školství, 
zdravotnictví, doprava, mezilidské vzta-
hy). Když umíme, rádi pomůžeme. Pokud 
se budete chtít sejít i mimo tento termín je 
možné kontaktovat asistentku poslankyně 
a objednat si schůzku (Lidmila Kružíková, 
tel. 724 763 846).

ně kratší a výpočty nezahrnují provozní nákla-
dy a náklady na údržbu. Ve státech s vysokým 
podílem cyklistické dopravy bývají realizovány 
jednodušší a ekonomičtější způsoby úschovy 
kol. Základem je uzavřený prostor (např. kovo-
vá klec) sledovaný kamerou a s přístupem např. 
pomocí karty. Výhodami systémů je výrazně 
menší pořizovací cena, minimální náklady na 
provoz a na obnovu. Zamysleme se nad tím, jak 
nakládáme s prostředky z EU. Ano, můžeme re-
alizovat projekty, které jsou vyhazováním peněz, 
na kterých exemplárně ukážeme, jak se to nemá 
dělat, a EU nám na to ještě přispěje. Je na nás, 
občanech, abychom racionálně zhodnotili míru 
odpovědnosti zvolených zástupců města za na-
kládání s veřejnými prostředky.            Josef Jílek

Cyklověž s otazníky
Město M. Třebová plánuje u nádraží ČD zasklenou 
válcovou stavbu - tzv. cyklověž. Má mít kapaci-
tu přes 100 jízdních kol. Podle slov místostaros-
ty V. Mačáta se očekává „rozvinutí cyklodopravy 
ve městě tak, že věž bude plně využita“ (citováno 
z týdeníku 5plus2 ze dne 2. 2. 2018.). To je podle 
mého soudu zcela chybný předpoklad. Kdo bude 
cyklověž využívat? Pouze někteří z denně dojíždě-
jících vlakem do práce nebo do školy a zpět tentýž 
den. Podle průzkumu je to přibližně 20-30 osob. 
Někteří radši své kolo zamknou jako doposud zdar-
ma někde u budovy. Jiní nadále budou používat 

spíše auto nebo linkový autobus. Ve stotisícových 
a bohatých Pardubicích u nádraží ukládají do cyk-
lověže průměrně patnáct kol. Zato na vedlejší vol-
né odkládací ploše bývá uzamčeno zdarma 300 až 
400 kol. Ani Svitavy neplánují na svém dopravním 
terminálu cyklověž, považují za dostatečné klasic-
ké kovové stojany a zastřešené kóje k zavěšení kol 
(celková kapacita 74 míst). Přitom frekvence ces-
tujících je zde xkrát větší než v M. Třebové. Z těch-
to příkladů je zřejmé, že plán na cyklověž u nás se 
nedá hodnotit jinak než jako plýtvání investičními 
prostředky (cca 11 mil. Kč).      Jaroslav Strouhal
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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 Morav-
ská Třebová celkem 86 oznámení.
Hlídka městské policie přijala telefonické ozná-
mení od občana, že u haly TJ Slovan leží žena. 
Po příjezdu na místo zde hlídka nalezla ženu, 
která jevila známky podchlazení a stěžovala si na 
velkou bolest levého zápěstí. Hlídka ženě poskyt-
la první pomoc a přivolala vozidlo RZS, jehož 
osádka si ženu převzala a následně ji převezla na 
další ošetření do nemocnice ve Svitavách. U ženy 
byla hlídkou městské policie provedena orientač-

ní dechová zkouška na přítomnost alkoholu v de-
chu s pozitivním výsledkem 2,94 promile.
Hlídka městské policie přijala telefonické ozná-
mení od občana ze sídliště, že se ve vchodu jejich 
bytového domu pohybují dva mladíci, kteří zvoní 
na nájemníky a obtěžují je nabídkami levné ener-
gie. Po příjezdu na místo hlídka jednala s ozna-
movatelem, který hlídce podal přesný popis mla-
díků a upřesnil, kde se právě mladíci pohybují. 
Mladíci byli hlídkou městské policie zastiženi 
a po provedení nezbytných úkonů byli vyzváni, 

aby zanechali svého protiprávního jednání a mís-
to opustili. Oba mladíci byli následně oznámeni 
na příslušný správní orgán obce MěÚ Mor. Tře-
bové k dořešení svého protiprávního jednání.
Hlídka městské policie přijala telefonické ozná-
mení od občanky, že se v parku u muzea nachá-
zejí dvě ženy zřejmě v podnapilém stavu, jedna 
leží na trávníku a nemůže vstát. Po příjezdu na 
místo zde u laviček hlídka MP nalezla dvě ženy 
v silně podnapilém stavu, přičemž jedna ležela 
za lavičkou na trávníku. Kolem žen byl značný 
nepořádek, jako poházené obaly od vín, kapes-
níky, lahve, zbytky jídla. Hlídka městské policie 
zjistila, že žena ležící na trávníku má na zadní 
straně hlavy krvácející ránu, a proto jí poskyt-
la první pomoc a přivolala vůz RZS. Po příjez-
du vozu RZS si osádka zraněnou ženu převzala 
a následně ji převezla na další ošetření do Svi-
tavské nemocnice. Druhá žena byla za své pro-
tiprávní jednání vyřešena na místě v příkazním 
řízení.    Radovan Zobač, velitel městské policie

Novinky na rok 2018 v oblasti 
zateplování bytových domů v IROP
Podpora pro energeticky úsporná opatření v byto-
vých domech pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí 
orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky byto-
vých domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových 
domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 
2. 2. 2018 a příjem žádostí potrvá do vyčerpání aloka-
ce výzvy (3,5 mld. Kč), maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Ener-
getické úspory v bytových domech II, ve které byl 
příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu 
loňského roku byl v této výzvě patrný razantní ná-
růst počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst ob-
jemnějších projektů. 78. výzva přináší nové možnos-
ti pro podporu bytových družstev, která sice nejsou 
výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu 
s národní legislativou vykonávají funkci správce by-
tového domu do doby založení společenství vlastní-
ků jednotek. Aktuálně se pro tato družstva podařilo 
vyjednat možnost získání podpory za celý bytový 
dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické 
osoby přibyla nově možnost v určitých případech po-
dat žádost o podporu mimo režim veřejné podpory 
a de minimis. Pro některé typy projektů došlo k rozší-
ření způsobilých výdajů. Snížen byl také počet povin-
ných příloh žádosti nebo počet povinných indikátorů 
projektu. V červnu loňského roku se podařilo vyjed-
nat také příznivější podmínky pro čerpání podpory 
na plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. 
Z předložených projektů je patrné, že i tato změna 
se setkala se zájmem. Stejně jako v předcházejících 
výzvách platí snížené technické nároky pro bytové 
domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacháze-
jí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Pro 
tyto domy může být vzhledem k památkové ochraně 
obtížné provést kompletní úpravy s cílem uspořit po-
žadované množství celkové dodané energie, a proto 
v těchto případech pro získání 30% podpory postačí 
zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normo-
vých požadavků. Obdobně pro získání podpory pro 
změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na tech-
nický stav bytového domu. 
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické 
úspory v bytových domech III. naleznete na webu 
IROP - vložit odkaz: https://www.strukturalni-fondy.
cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energetic-
ke-uspory-v-bytovych-domech-III). Projektové zá-
měry lze konzultovat na regionálních pracovištích 
Centra pro regionální rozvoj České republiky, které 
je zprostředkujícím subjektem IROP - vložit odkaz: 
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vy-
zvam/78-vyzva/       Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Technické služby  
Moravská Třebová, s.r.o., přijmou

Městského 
zahradníka/zahradnici
Pracovník zajišťuje úkony spojené 
s údržbou zelených ploch ve městě, 
výsadbové práce.
Požadavky:
• SOŠ, SŠ, VŠ v zahradnickém 

nebo lesnickém oboru - praxe 
vítána 

• řidičské oprávnění skupiny B 
• schopnost vedení pracovní 

skupiny, samostatnost 
Nabízíme dobré pracovní ohodno-
cení, zaměstnanecké benefity, pev-
nou pracovní dobu. Zahradníkovi/
zahradnici poskytneme možnost 
získání městského bytu. Nástup 
možný ihned.

Životopisy zasílejte e-mailem na 
reditel@tsmt.cz, nebo na adresu 
Technické služby Moravská Tře-

bová, s.r.o., Zahradnická 21,  
571 01 Moravská Třebová

Termín a místo přistavení vlečky a kontejneru mobilního svozu odpadu  
v pracovních dnech od 14:30 do 17:30 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
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Datum Den Místo přistavení vlečky a kontejneru

3. 4. úterý Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na 
Nové sady

4. 4. středa Gorazdova, Jevíčská parkoviště pod zámkem 
5. 4. čtvrtek Alšova – u bytovky č. p. 26 
6. 4. pátek Olomoucká – u č. p. 40
7. 4. sobota Hřebečská – u křížku
9. 4. pondělí Brněnská – na chodníku u autoškoly

10. 4. úterý Lanškrounská – u penzionu Orka
11. 4. středa Udánky – v horní části u č. p. 67
12. 4. čtvrtek Josefská – u prádelny 
13. 4. pátek Údolní, Polní – u č. p. 1
14. 4. sobota Sportovní, Holandská – vedle Apool Werke
16. 4. pondělí křižovatka Školní, Jiráskova – u kontejnerů 
17. 4. úterý Pod Hamry
18. 4. středa Dr. Jánského – mezi domy č. p. 5 a 7
19. 4. čtvrtek Jevíčská – u Domu armády 
20. 4. pátek Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
21. 4. sobota Jiráskova – u kotelny – naproti zahrádkám
23. 4. pondělí Západní – parkoviště před obchodem Konečný
24. 4. úterý Dukelská – u kontejnerů na separovaný odpad
25. 4. středa Tovární – u č. p. 11
26. 4. čtvrtek Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26
27. 4. pátek Udánky – u hasičky 

28. 4. sobota
Boršov u retenční nádrže 9:00–10:00, parčík 
u Ondráčků 10:00–11:00, u řadových okálů 
(šestibytovky) 11:00–12:00

30. 4. pondělí Sušice – za hasičkou

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě
Ač dopravní nehodovost má z dlouhodobého 
hlediska klesající tendenci, co se týká jak počtu, 
tak tragických následků nehod, jistě je na mís-
tě si připomenout několik základních pravidel. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáh-
lé téma, pokusím se vyzdvihnout věci, které by 
vás mohly zajímat. Řekneme si, kdo je vlastně 
chodec, jaké má povinnosti a jak je to s domně-
lou absolutní předností na přechodu pro chodce. 
Zopakujeme si, kdo a kde by měl nosit reflexní 

prvky. Dále si řekneme, zda je v pořádku, když 
občas vidíme většinou cyklistky – ženy, jak ve-
zou na jízdním kole nákup, jednou rukou řídí 
a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly, nebo 
jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou pod vli-
vem alkoholu. A v neposlední řadě si připomene-
me, jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů 
starších 65 let a s jízdou na vozítkách segway.
Pokračování v dalším čísle MTZ

Markéta Janovská, tisková mluvčí  
policie Pardubického kraje

Policisté Pardubického kraje radí občanům

Vážení občané. Jelikož dobře třídíte a řídíte se 
příkladně pravidly MESOH, můžeme po cca půl 
roce provozu provést první optimalizaci svo-
zu. Dříve probíhal svoz ulic: Jevíčská, Alšova, 
Mánesova, Nerudova, Panenská, Jánská, Pod 
Hamry, U písku, Dvorní, Strážnického samo-
statně, každý sudý pátek. Nyní se nám díky ča-
sové úspoře podaří tuto svozovou oblast přiřadit 
k čtvrtečnímu svozu. Bude tedy platit, že páteč-

Technické služby Moravská Třebová s.r.o.

ní svoz v sudé týdny výše uvedených ulic bude 
nahrazen svozem čtvrtečním v sudé týdny. 
První změna se uskuteční 5. 4. 2018.
Je dobře, že přistavujete popelnice k výsypu až 
když jsou zcela naplněné, pak neprobíhá neefek-
tivní svoz poloprázdných popelnic. 
Děkujeme, že třídíte. 

Gabriela Horčíková – jednatelka  
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.

Pozor optimalizace svozu odpadů!
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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 ve středu 4. 4. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od středy 4. 4. 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
9. 4. pondělí v 19 hodin
Tátova volha /ČR/ 2D

Nová česká komedie
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, B. Polívka, E. 
Vašáryová a další 
Vstupné: 120 Kč, 90 min.

11. 4. středa v 19 hodin
Ready player one: 
Hra začíná /USA/ 2D

Nový film Stevena Spielberga
Režie: Steven Spielberg
Hrají: O. Cooke, V. Diesel, S. Pegg a další
Vstupné: 110 Kč, 140 min., český dabing, ne-
vhodné pro děti do 12 let

16. 4. pondělí v 19 hodin
Fakjů pane učiteli 3 /Něm./ 2D

Režie: B. Dagtekin
Hrají: E. M´Barek, K. Riemann a další
Vstupné: 130 Kč, 120 min.

18. 4. středa v 19 hodin
Pepa /ČR/ 2D

Nová česká komedie
Režie: Ján Novák
Hrají: M. Suchánek, P. Špalková, F. Blažek, M. Va-
šut a další
Vstupné: 120 Kč, 90 min.

23. 4. pondělí v 19 hodin
Hastrman /ČR/ 2D

Nový český film
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: K. Dobrý, S. Zmrzlá, V. Polívka a další
Vstupné: 120 Kč, 100 min.

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

30. 3.–20. 5.
Hlavolamy na zámku
Interaktivní výstava pro celou rodinu.
Vstupné: 20 / 10 Kč

7. 4. nádvoří zámku
Slavnostní zahájení sezony
jarmark (10:00–17:00) 
kulturní program (14:00–17:00)

28. 4. nádvoří zámku od 15:00
Čarodějnický rej na zámku
akce pro rodiny s dětmi na nádvoří
Pořádá DDM Maják ve spolupráci s Kulturními 
službami města

30. 4. od 21:00
Noční prohlídky na čarodějnice 
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny (21:00 
a 22:00)
Středověká mučírna (21:00 a 22:00)
Vstupenky je možné předem zamluvit

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý-pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00
sobota-neděle: 14:00–16:00
Otvíráme v neděli 1. dubna, v pondělí 2. dubna je zavřeno.

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

Přesun přednášky
Upozorňujeme všechny zájemce, že přednáška Pav-
la Petra avízovaná v minulém zpravodaji se přesu-
nuje na 5. dubna v 17 hodin v kinosále muzea.

25. 4. středa v 19 hodin
Vadí nevadí /USA/ 2D

Režie: Jeff Wadlow
Hrají: L. Hale, T. Posey, V. Beane a další
Vstupné: 120 Kč, 103 min.

Kulturní centrum
Divadelní představení 8. 4. v 19:00
P.R.S.A 
Hořká rodinná komedie a dámská jízda nejen pro ženy
Kinosál KS, vstupné: 250 Kč, předprodej zaha-
jujeme 4. dubna v 16 hodin

Pohádka 12. 4. v 8:30 a 10:00
Zvířátka a loupežníci
Divadelní soubor J. K. Tyla Moravská Třebová

17. 4. v 19:00
Nezmaři v pořadu 40 let na cestě
Legenda folkové scény znovu v Moravské Třebové
Dvorana muzea, vstupné: 120 Kč, předprodej za-
hajujeme 4. dubna v 16 hodin

24. 4. v 8:30 a 10:00
Velká cirkusová pohádka
Kejklíř a divadelník Vojta Vrtek se rozhodl spojit 
svoji lásku k loutkovému divadlu.
Kinosál muzea, vhodné pro děti od 5 let, délka 
50 min., vstupné: 40 Kč

26. 4 .2018
Koncert Kaderus Blues
19:00, dvorana muzea, vstupné: 80 Kč
Předprodej zahajujeme 4. dubna v 16 hodin.

Výzva k doplnění materiálů o dějinách města
Prosíme občany Moravské Třebové, kteří mají doma fotografie z roku 1968, aby je věnovali muzeu, 
případně umožnili jejich okopírování. O letošní Muzejní noci nebudeme jako vždy cestovat po celém 
světě, ale chceme se věnovat domácím osmičkovým výročím. Předem děkujeme.   Robert Jordán

Dny slovenské kultury
Po dohodě se slovenskou stranou se letos akce 
uskuteční oproti zvyklostem 21.–30. června 2018.

V moravskotřebovských školách se s koncem března 
objeví plakátky, které vyzvou žáky a studenty k účas-
ti na fotografické soutěži Youngfoto 2018. Loni bylo 
jednotícím prvkem a tématem připomenutí 760 let 
města Moravská Třebová.
Fotofestival Rudolfa Zukala již čtvrtým rokem ob-
sáhne i soutěž pro mladé fotografy Youngfoto. Infor-
mace na www.fotofestivalmtrebova.cz/youngfoto
V rámci Youngfoto budou moci žáci a studenti v Mo-
ravské Třebové: A) soutěžit B) vítězit ve svých kate-
goriích - vystavit svoje fotografie v muzeu po celou 
dobu trvání Fotofestivalu C) během zahajovacího 
víkendu Fotofestivalu 12.–13. května 2018 navštívit 
semináře a fotodílny pod vedením odborných lektorů, 

nechat se 12. 5. zavézt do Svitav na finále 38. ročníku 
Národní přehlídky amatérské fotografie atp.
K účasti ve fotosoutěži Youngfoto se stačí přihlásit 
pomocí jednoduchého on-line formuláře na www.
fotofestivalmtrebova.cz/prihlasitse/, následně obdr-
ží zájemce informace a pošle své fotografické dílo 
na téma Portrét 100x jinak na emailovou adresu kul-
tura@ksmt.cz ve formátu A3 (420 x 297mm) v roz-
lišení 72 DPI (kvalita pro monitor), a to do 30. dub-
na 2018. Prosíme všechny dětské i dospělé čtenáře, 
aby pomohli rozšířit „slávu“ facebooku Fotofesti-
valu i Youngfoto a také, aby navštěvovali průběžně 
webové stránky. Těšíme se na hojnou účast začína-
jících třebovských fotografů.                      KSMT

Youngfoto Moravská Třebová 2018 – Portrét 100x jinak
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6.4. – Dj Maty

14.4.

20.4.

 – Dj T-Maxx, Rosi, Jimo a Peep

28.4.
 – Dj Maty

 – Dj Choruno

21.4.

27.4.

(kov)  – Dj J.M.X.

 – Dj J.M.X.

7.4.
 – Dj Choruno

13.4. I - SPAM Tour + support AFD
 – Dj Toty

Od 4. do 29. dubna bude na ochozu dvorany Měst-
ského muzea zpřístupněna výstava Z Litomyšle 
do Gorzanowa, renesanční zámky a venkovské 
památky mezi Čechami a Kladskem.
Prezentovaná putovní výstava je realizována 
v rámci probíhajícího česko-polského projektu 
Mezi Slezskem a Čechami - renesanční památ-
ky na venkově, spolufinancovaného z prostřed-
ků fondu EFRR a prostřednictvím regionálního 
sdružení Euroregionu Glacensis. Hlavní motivací 
projektového týmu a současně organizátorů pu-
tovní výstavy bylo zahájení záchranných prací na 
dvou unikátních renesančních památkách, a to při 
záchraně a obnově jednoho z nejstarších venkov-
ských domů v Čechách, který vznikl v roce 1617 
v Čisté u Litomyšle, a při rekonstrukci rozsáhlého 
a bohužel i značně zdevastovaného hraběcího sídla 
v Gorzanówě v polském Kladsku. V obou přípa-
dech se jedná o renesanční stavební památky za-
chované na pomezí Čech, Moravy a Kladska, které 
vznikaly ve druhé polovině 16. století a na začátku 
17. století. V rámci výstavy jsou kromě těchto dvou 
stavebních památek prezentovány i další, které mají 
svůj historický, architektonický a kulturní význam, 

a to nejen na regionální úrovni. A jak doplňuje au-
torka textů výstavy Vladislava Říhová a manažer 
projektu Jiří Kmošek: „Samotná výstava je roz-
dělena do osmi tematických celků, které představí 
vybrané zástupce nemovitého kulturního dědictví 
v oblasti česko-polského pomezí a poutavou formou 
návštěvníkům přiblíží život poddaných a vrchnosti 
v kontextu doby a místa. Kromě toho budou popu-
lární formou prezentovány výsledky probíhajících 
odborných studií obce Trstěnice a zámku Gor-
zanów“. Putovní výstava byla poprvé odhalena 
v březnu 2018 v Litomyšli a následně bude v in-
tervalu jednoho měsíce prezentována na dalších 
čtyřech místech česko-polského příhraničí (Morav-
ská Třebová, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Gorza-
nów). V průběhu celého konání putovní výstavy 
budou volně k dostání informační letáky zaměřené 
na propagaci renesančních památek v oblasti se-
verně od Litomyšle směrem do jižního Kladska. 
Za českou stranu expozici připravil Institut lidové-
ho kulturního dědictví, z.s., a za polskou Fundacja 
Pałac Gorzanów. Zastavte se tedy v otvíracích ho-
dinách muzea podívat se, jak se žilo v našem regi-
onu na přelomu 16. a 17. století.      Robert Jordán

Výstava o restaurování

NON MULTI, SED MULTA 
Co skrývá tento název? 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 královského letec-
tva. Vzhledem k mnoha dobře známým okolnostem 
se však jen málo z nich narodilo, nebo prožilo vý-
znamnou část svého na Moravskotřebovsku a Svi-
tavsku. Přesto takoví byli. Právě jim bude věnována 
další z přednášek Pavla Petra z cyklu historie letec-
tví, nazvaná podle motta 312. čs. stíhací perutě, „ne 
mnozí počtem, ale mnoho činů“. V přednášce bu-
dou přiblíženy např. válečné osudy nočních stíhačů 
Josefa Kloboučníka a Josefa Klváčka, připomenut 
příběh pilota Liberatorů Jaroslava Friedla, účast-
níka velkého útěku ze zajateckého tábora Sagan 
Bedřicha Dvořáka a dalších čs. příslušníků RAF, 
kteří v průběhu svého života zanechali stopy v na-
šem regionu. Těšíme se na Vás.     Robert Jordán

Výstava obrazů a grafik Hany Horské
Moravskotřebovská výtvarnice a rodačka pořádá ke 
svým 55. narozeninám výstavu s názvem Retrospek-
tivní vzpomínání. Vernisáž proběhne v pátek 6. dubna 
v 17:00 ve dvoraně muzea, samotná výstava potrvá až 
do 6. května. Níže přinášíme krátký rozhovor s autor-
kou obrazů.
Můžete přiblížit, na co se mohou návštěvníci 
v rámci výstavy těšit?
Retrospektivní vzpomínání – tak jsem nazvala svo-
ji 26. samostatnou výstavu. Návštěvníci budou moci 
zhlédnout olejomalby i grafiky v čase od počátků mé 
tvorby a na vernisáži i uslyší například mé vzpomínky, 
kdy a jak vzniklo převládání mé modré barvy v ob-
razech.
Své obrazy jste jistě vystavovala na mnoha mís-
tech. Na kterou výstavu vzpomínáte nejraději? 
Každá výstava byla pro mě jedinečnou. Vždy jsem 
s určitým napětím očekávala, jak budou mé grafiky 
či obrazy přijaty. Jestli návštěvníci pochopí myšlen-
ky, které jsem chtěla touto formou vyjádřit. Ráda si 

vybavuji vzpomínky na své výstavy zde v Moravské 
Třebové – tedy tak říkajíc doma. Velmi silné dojmy 
ve mně samozřejmě zanechala první výstava v zahra-
ničí v druhém největším městě Polska ve Wroclawi 
a podobně i opakované výstavy v Holandsku ve Vlaar-
dingenu.  
Kde získáváte inspiraci pro svá díla? 
Tato otázka má jednoduchou odpověď - „ze života“. 
Některé práce jsou odrazem mých osobních prožitků, 
jiné vyjadřují mou odpověď na obecné otázky živo-
ta, další vznikly jako reakce a odraz silného zážitku 
události (bombardování v Jugoslávii – vystaveno bez-
prostředně na výstavě v Praze, nebo obraz jako odraz 
ničivé povodně na Moravě) a některými jsem chtěla 
vyjádřit věčný boj mezi dobrem a zlem anebo varo-
vat před hrozbou války (Variace na Picassovu holu-
bici míru).  
Je o vás známo, že jste moravskotřebovskou rodač-
kou. Promítá se vztah k městu i do vašich obrazů? 
Nejen, že jsem se zde narodila, ale celý svůj dosa-

vadní život, celých 55 let jsem zde i prožila a vše, 
co jsem kdy činila, dělala jsem pro své rodné město. 
Každá nová série, kterou jsem vždy nejdříve před-
stavila v Moravské Třebové, obsahovala i obrazy 
s její tématikou. Takto Moravskou Třebovou vi-
děli návštěvníci na všech mých výstavách. Místo, 
kde žijete, ve vás zakoření, milujete ho a navždy 
ve vás zůstává.         Václav Dokoupil, mluvčí města
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Sousedské posezení s dechovou hudbou

Holóbkova 
mozeka

Sobota 14. 4. 2018 v 18:00 hod. KD Boršov 

Jaká je vlastně dobrá voda? Ideálně voda, která 
potěší naše smysly. Prakticky vzato voda, kterou 
můžeme pít bez obav každý den. Pokud si nejste 
zcela jisti, zda můžete té „své“ vodě důvěřovat, 
pojďte se blíže seznámit s jejími vlastnostmi 
a systémem zabezpečení její kvality. Jak jsme 
již uvedli, Moravská Třebová je zásobena vodou 
z podzemních zdrojů. Tzn., že se jedná o vodu 
obsahující rozpuštěné minerály a látky, jejichž 
charakter a množství závisí především na tom, ja-
kou půdou a horninami se voda vsakovala a jaká 
byla doba jejího zdržení v podzemí. Obsah roz-
puštěných látek v naší vodě se pohybuje mezi 
300 a 500 mg/l. Celková tvrdost, tj. obsah vápní-
ku a hořčíku, je okolo 2,5 mmol/l, jedná se tedy 
o vodu středně tvrdou až tvrdou. Některé látky 
obsažené ve vodě mohou např. ve vyšších kon-
centracích představovat pro lidský organismus 
zdravotní riziko. Z tohoto důvodu jsou pro obsah 
jednotlivých látek ve vodě stanoveny tzv. hygie-
nické limity (Vyhl. č. 252/2004 Sb.) a v případě 
jejich nedodržení nemůže být voda užívána jako 
pitná, příp. musí být podrobena úpravě. Jednou 
z předností naší vody je to, že nemusí být žádným 
způsobem upravována. Problematika nutnosti 
míchání vody z různých zdrojů z důvodu vyššího 
obsahu dusičnanů u některých pramenišť již byla 
zmíněna. V současné době se koncentrace dusič-
nanů v dodávané vodě pohybují v rozmezí 14 až 

40 mg/l. Závisí to jednak na tom, ze kterých zdro-
jů je daná lokalita zásobena, a také na aktuálním 
obsahu dusičnanů ve vodě, který je v průběhu 
kalendářního roku proměnlivý. Voda odebíraná 
ze zdrojů zásobujících místní část Boršov má ob-
sah dusičnanů okolo 15 mg/l a celkovou tvrdost 
2 mmol/l. Kontrolu kvality vody zajišťuje VHOS, 
a.s., průběžně po celý rok, a to jak na jednotli-
vých zdrojích, tak na různých místech vodovodní 
sítě. Rozbory vody, které provádí akreditovaná 
laboratoř, zahrnují stanovení organoleptických, 
fyzikálních, chemických a mikrobiologických 
ukazatelů. V rámci rozboru širšího rozsahu jsou 
analyzovány také např. kovy, radionuklidy, pes-
ticidní látky aj. V rámci provozní kontroly je 
sledováno cca 60 pesticidních látek. U žádné 
z těchto látek nebylo zjištěno překročení povo-
leného limitu, pouze byla zaznamenána přítom-
nost několika pesticidních látek v koncentracích, 
které nepředstavují zdravotní riziko. Základním 
předpokladem ochrany vodních zdrojů před tím-
to znečištěním je zavedení správné zemědělské 
praxe při hospodaření s pesticidy. Dalším důle-
žitým kritériem kvality vody je bakteriologická 
nezávadnost. Hygienické zabezpečení vody je 
v našem případě zajišťováno řízeným dávková-
ním chloru nebo chlornanu sodného. Naší prio-
ritou je optimalizovat dávkování tak, abychom 
co nejvíce eliminovali případnou pachovou zá-

těž, a přitom zajistili zdravotní nezávadnost vody 
v celé rozsáhlé distribuční síti. V této souvislosti 
je nutné připomenout, že ke znehodnocení vody 
„na kohoutku“ může dojít i v důsledku špatné-
ho stavu či provedení vnitřních rozvodů vody 
v domě či v bytě nebo při dlouhé stagnaci vody 
v tomto potrubí. Pozor také na nebezpečí konta-
minace vody z veřejného vodovodu, ke kterému 
může dojít při nepřípustném propojení s potru-
bím zásobovaným z jiného zdroje, např. stud-
ny nebo při využívání srážkové vody jako vody 
užitkové. Na stránkách www.vhos.cz, v sekci Ži-
jeme s vodou naleznete podrobné údaje o kvalitě 
vody ve městě, odpověď na častý dotaz, zda je 
vodovodní voda vhodná pro přípravu kojenecké 
stravy, desatero správné péče o vnitřní vodovod 
a další zajímavé informace. Dotazy na kvalitu 
vody můžete v průběhu roku směřovat na tel. č. 
461 357 132, v případě náhlého výrazného zhor-
šení jakosti vody (zabarvení, zápach atd.) se ob-
raťte přímo na provozní středisko VHOS, a. s., 
tel. č. 602 356 491. Dne 25. 4. v 17:00 hod. usku-
tečníme v Laskavárně setkání věnované tématům 
vodních zdrojů, vodovodní sítě a kvality vody. 
Zájemci o účast se mohou (nezávazně) nahlá-
sit na tel. č. 461 357 105 nebo e-mailové adre-
se l.capova@vhos.cz. Stejné kontakty využijte 
i v případě zájmu o exkurzi na čistírně odpad-
ních vod.                B. Kolaříková, VHOS, a. s.

Žijeme s vodou – Kvalita vody

Moravská Třebová v centru zájmu vodohospodářů 

Českomoravské pomezí představilo na veletrzích cestovního 
ruchu atraktivní turistické cíle regionu i řadu novinek

Nejen městské památky, ale také společenské 
a kulturní dění činí Moravskou Třebovou stále 
atraktivnější pro její návštěvníky. Událostí, která 
každoročně přiláká do města stovky lidí oprav-
du ze všech koutů naší země, je odborný seminář 
Nové metody a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod, který pořádá VHOS, a.s. Letošní 
23. ročník, který se uskuteční 10. a 11. dubna, 
přivítá cca 350 účastníků z řad vodohospodářů, 

Hned na čtyřech významných akcích 
představili od začátku roku zástupci 
Českomoravského pomezí i jednot-
livých měst tohoto regionu atraktivní 
nabídku pro nadcházející turistickou 
sezónu. Už v lednu byly nejznámější vý-
letní cíle oblasti vymezené městy Litomyšl, Mo-
ravská Třebová, Svitavy, Vysoké Mýto a Polička 
prezentovány na veletrzích Regiontour v Brně 
a Slovakiatour v Bratislavě. Pro návštěvníky 
byla připravena řada nových materiálů prezentu-
jících turistické atraktivity, významné kulturní či 
sportovní akce, tipy na vícedenní pobyty či tra-
sy pro příznivce cyklistiky. Blíže se mohli s Čes-
komoravským pomezím seznámit také s pomocí 
multimediální mobilní aplikace, která je zdarma 
k dispozici na Google Play a v App Store. Najdete 
v ní TOP atraktivity, doporučené prohlídky měst, 
historické časové osy, řadu fotografií, animované 
filmy, virtuální prohlídky i hru s rozšířenou reali-
tou. S velkým zájmem se setkala expozice Čes-
komoravského pomezí také na únorovém veletr-
hu Holiday World v Praze a březnovém Infotouru 
v Hradci Králové. I na těchto veletrzích byla pro 
návštěvníky připravena možnost zasoutěžit si 

zástupců měst a obcí, pracovníků státní správy, 
předních odborníků a firem zabývajících se čiště-
ním odpadních vod a souvisejícími obory. Stěžej-
ními tématy semináře jsou nové poznatky týkají-
cí se čistírenských procesů a praktické zkušenosti 
s novými postupy, technologiemi a zařízeními. 
Programová skladba zahrnuje i obecnou proble-
matiku nakládání s odpadními vodami, srážko-
vými vodami a odpady vznikajícími při čištění 

o zajímavé ceny. Stačilo odpovědět na pár jed-
noduchých otázek týkajících se Česko-

moravského pomezí. Několik stovek 
vyplněných soutěžních kvízů je dů-
kazem toho, že tato forma prezentace 

byla úspěšná a přilákala na stánek spoustu 
potenciálních návštěvníků regionu.
Na všech veletrzích byla prezentována také 
oblíbená soutěž Kouzelné putování Českomo-
ravským pomezím, která letos pokračuje již 
čtvrtým ročníkem. Vyhrát mobil, tablet či víken-
dový pobyt může každý, kdo navštíví vybrané 
turistické atraktivity. Stačí si jen v informač-

odpadních vod. Seminář vždy reaguje na aktuální 
změny legislativy a současně vytváří prostor pro 
otevřenou diskusi důsledků těchto změn v praxi, 
neboť na ekologické požadavky je nezbytné po-
hlížet i v kontextu technických a ekonomických 
možností, a také sociálního dopadu. Tento se-
minář dnes patří k nejvýznamnějším akcím své-
ho druhu v ČR a stal se velmi dobrou vizitkou 
našeho města.        B. Kolaříková, VHOS, a.s.

ním centru vyzvednout hrací kartu a začít sbí-
rat soutěžní samolepky. Další pozitivní zprávou 
je také pokračování projektu Cyklobusem Čes-
komoravským pomezím. Pokud jste fanouš-
ky cyklistiky, budete moci po celé prázdniny 
opět využít služeb autobusu uzpůsobeného 
pro převoz kol. Celý projekt doznal letos vel-
kých změn a v rámci Českomoravského pome-
zí bude v provozu několik nových autobuso-
vých linek, které vás zavezou na mnohem více 
atraktivních míst. O všech novinkách vás bu-
deme podrobně informovat v následujících čís-
lech městského zpravodaje.         Jiří Zámečník

Odjezdy autobusů
–  17:30 hod. od moravskotře-

bovského muzea
–  17:45 hod. od Boršov – okály
– zpět po ukončení posezení 

Vstupné 
dobrovolné
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POZOR
V souvislosti s přechodem na nový knihovní 
systém bude knihovna na jeden den uzavřena. 
Konkrétní datum zveřejníme na stránkách 
knihovny, v knihovně a v místním rozhlase. 
(Zavírací den bude pravděpodobně v období 
24. 4.–10. 5.). 
1.–30. 4. Výstava Barevný a černobílý svět 
fantazie a reality
Olejové a akrylové malby moravskotřebovské 
výtvarnice Danuše Navrátilové. Přijďte si pro-
hlédnout obrázky Moravské Třebové, přírody, 
ale třeba i portréty. Přístupno v otvírací době 
knihovny.
1.–30. 4. Den Země 
Půjčovní výstava literatury s tématikou ochrany 
přírody a ekologie. Přístupno v dospělém oddě-
lení v půjčovní době knihovny. 
1.–30. 4. Velký výprodej knih a časopisů
Během dubna se můžete těšit na velký výprodej 
knih. Cena je 5 Kč za knihu, 1 Kč za časopis. 
1.–30. 4. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Data-
bázeknih.cz Vám v dubnu pomůžeme výstavkou 
z těchto knih: kniha s tematikou moře, kniha vy-
daná před rokem 1950, poslední kniha již neži-
jícího autora. 
1.–13. 4. Soutěž na duben
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo 
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspě-
vek nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně 
v dospělém oddělení. Správná odpověď na břez-
novou otázku zní, že v našem knižním fondu 
máme k dispozici 2 výtisky knihy Bábovky od 
Radky Třeštíkové. Tentokrát se poštěstilo J. Ze-
zulové. Gratulujeme
Aktuální otázka zní: V nejbližší době budeme 
přecházet na knihovní systém Koha. Víte, jak 
se jmenuje ten, který užíváme v současnosti?
V případě více správných odpovědí náhodně vy-
bereme jednoho výherce. Odpověď nám sdělte 
do 13. 4. Hraje se o jednu z těchto knih: Strašné 
pověsti české (I. Krejčí), Soumrak (D. Glukhov-
sky), Vlak naděje (Ch. B. Klineová), Němé oběti 
(T. Weaver).
10. 4. Írán – pohled do zákulisí
Jak se žije v Íránu? Neobvyklý a humornou for-
mou podávaný pohled za oponu země větší než 
celá střední Evropa nabízí Jiří Sladký, autor 
dvou knih o současném Íránu. Přednáška pro-
běhne v úterý 10. 4. od 17:00 v Centru pěstoun-

ské péče (Andělský obchod, Bránská ulice č. 18) 
a je doplněna fotografiemi, videem, hudebními 
ukázkami a představením přivezených předmě-
tů. Vstup zdarma. 
24. 4. Listování: Nejlepší kniha o fake news
Další divadelní představení z cyklu Listování se 
bude konat v 18:00 hod. v sále Na Písku. Hra-
jí: Alan Novotný a Petra Bučková. Vstupenky je 
možné zakoupit v předprodeji v knihovně nebo 
na místě za 100 Kč. Akci pořádáme ve spoluprá-
ci s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou 
školou Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Knihovna dětem
1.–30. 4. Modrá planeta
Výstava prací MŠ a ZŠ výtvarné soutěže Mod-
rá planeta. Výtvarná díla si můžete prohlédnout 
v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–30. 4. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy 
Malá žirafa ztratila svoje flíčky. Čtení, hraní, 
kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání 
v dětském oddělení.
18. 4. Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní uvedení dětí prvních ročníků základ-
ních škol mezi čtenáře městské knihovny. Děti 
se představí svým vlastním programem, složí 
čtenářský slib a projdou ceremoniálem pasová-
ní. Pasování se uskuteční 18. 4. v koncertním 
sále ZUŠ takto: speciální škola v 8:00 hod., ZŠ 
Palackého v 9:00 hod. (1. B), v 10:00 hod. (1. C) 
a v 11:00 hod. (1. A), ZŠ ČSA ve 14:00 hod., ZŠ 
Kostelní náměstí v 15:00 hod. Srdečně zveme 
všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a přátele, 
aby přišli podpořit své děti a vnoučata.
Tvořivé středy
  4. 4. Ovečka
11. 4. Kravička
18. 4. Vybarvujeme omalovánky
25. 4. Rybička
Začátek je vždy ve 14 hod. v dětském oddělení 
MěK.
Tvoření pro nejmenší
25. 4. Rybička pro děti od 2 do 5 let v doprovo-
du dospělého od 9:00 do 11:00 hod.
10. 4. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání, muzicírování a mnoho 
dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod.
28. 4. Dětský bleší trh
Prodej nebo výměna hraček, dětských knih, 
sportovních potřeb, vlastních výrobků a jiných 
předmětů. Samozřejmě vše se souhlasem rodičů. 
Každé dítě je zodpovědné za svůj „obchod“. Do-

poručujeme deku, židli, stolek, hrníček na čaj. 
Zámecké arkády od 8:30 do 11:30 hod. Akci 
pořádáme ve spolupráci s komisí Zdravé město 
v rámci oslav Dne Země.
Vyhodnocení 35. ročníku soutěže Mladý čte-
nář 2018 – Pověsti Moravskotřebovska
Oblast výtvarná: 1. Jandová Tereza, 2. Žáčková 
Linda, 3. Tajovská Ladislava 
Oblast literární: 1. Daulová Helena
Všechny práce budou vystaveny v knihovně 
v dětském oddělení květen-červen.
Vyhodnocení soutěže Já jsem Tvůj člověk – 
Zvíře
Oblast výtvarná: 1. kategorie: věk do 5 let: 
1. Malurová Kateřina, 2. Malur Michal, 3. Po-
korná Eliška a Zeman Ondřej
2. kategorie: 6–9 let: 1. Friedlová Zuzana, 2. Bo-
hatec Pavel, 3. Janda Tomáš a 3. Maus Jakub
3. kategorie: 10–12 let: Čestná uznání: Fréhar 
Lukáš a Navrátilová Tereza 
Oblast literární: 1. místo Eliška Konečná 
Všechny práce budou vystaveny v knihovně 
v dětském oddělení v období červenec-září.
Svaz knihovníků každoročně pořádá celostát-
ní projekt Čtenář roku, jehož cílem je posilovat 
společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, 
kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 
2018 knihovny hledaly nejmladšího čtenáře, kte-
rým se nás stal Samuel Křivánek, gratulujeme. 

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

Jarní výstava FLORIA
ZO ČZS Moravská Třebová srdečně zve 
na zájezd na jarní výstavu FLORIA do Kro-
měříže, který se koná v sobotu 5. května. 
Odjezd je plánovaný od muzea v 8:00 ho-
din. Přihlášky jsou přijímány od 5. dubna 
v prodejně Hedvy na nám. TGM v Morav-
ské Třebové. Cena zájezdu je 200 Kč. 

ČMMJ, z.s., 
Okresní myslivecký spolek Svitavy 

z pověření městských úřadů měst Polička, 
Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová 

a Spolek myslivců Boršov
Vás srdečně zve na

Okresní chovatelskou 
přehlídku trofejí zvěře

 ulovené v mysliveckém roce 2017  
v okrese Svitavy

Výstava se koná  
v Kulturním domě v Boršově 

ve dnech 25.-28. 4. od 9 do 18 hod. 

Přehlídka trofejí je přístupná ve-
řejnosti ve dnech 27. a 28. 4.

Po celou dobu výstavy je možnost ochut-
nat mysliveckou kuchyni.

Jarní svod  
loveckých psů

Svod proběhne v prostorách  
fotbalového hřiště v Boršově  

v sobotu 28. 4. od 9 do 12 hod.

Akce Klubu pejskařů pozitivního tréninku 
Aprílový dogmaraton
Klub pejskařů pozitivního tréninku zve všechny 
majitele psů a jejich přátele na Aprílový dogma-
raton. Varianty závodu jsou tři, a to: Dogmaraton 
– závod na 42 km, 300 Kč startovné, Short – zá-
vod na 20 km, startovné 200 Kč a Baby – ne-
soutěžní procházka na 10 km, startovné 50 Kč. 
Účastníci se mohou přihlásit i na místě se stoko-
runovým příplatkem, pouze cena babymaratonu 
zůstává. Start bude z RS Vysoké Pole u Dětři-
chova, 14. 4. od 7:00 do 9:00. Více informací 
naleznete na www.kppt.cz nebo na Facebooku 
v událostech Aprílový dogmaraton.

Jarní agihrátky II
Klub pejskařů Vás srdečně zve na Jarní agihrátky. 
Dne 28. 4. v 9:00 se na Lánské zahradě ve Svita-
vách bude konat druhý ročník agility hobby zá-
vodů. Závodníci se mohou přihlásit do několika 
kategorií, dle schopností, stáří a zkušenosti psů. 
Přichystali jsme pro Vás i soutěže typu nejrychlej-
ší slalomář nebo soutěže dvojic, na které je mož-
né se přihlásit na místě. Na závody je třeba se při-
hlásit předem. Uvítáme diváky i pejskaře, kteří se 
chtějí inspirovat. Více informací na www.kppt.
cz nebo na Facebooku v událostech Jarní agihrát-
ky II.    Pavla Lipavská, členka klubu kppt, z. s.
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ZŠ Palackého
Recitace byla naše
Deset žáků naší školy postoupilo ze školní-
ho kola na Oblastní přehlídku dětských reci-
tátorů, která se konala 20. 2. ve velkém sále 
ZUŠ. A byla to opravdu velkolepá přehlídka. 
Zaznělo zde téměř 70 krásných básní a úryvků 
dětské prózy. My jsme si odtud ze tří katego-
rií odnesli, kromě čestného uznání Kristýnce, 
dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa. Nineč-
ce, Renkovi, Madlence, Jolance, Františkovi 
i Matoušovi gratulujeme a věříme, že budou 
naši školu i město úspěšně reprezentovat na 
okresní přehlídce ve Svitavách.  Lenka Čápová

Bleší trh
Stalo se již tradicí, že v pátek před jarními 
prázdninami si žáci ZŠ Palackého chystají 
své stánky s nejrůznějším zbožím. Stejně tak 
tomu bylo i letos. Vždyť pro děti není nic lep-
šího než pracovat s opravdovými penězi. A tak 
žáčci nakupovali, prodávali, někteří i zkoušeli 
smlouvat. A že bylo z čeho vybírat. Na chod-
bách byly stánky se sušeným ovocem, s vý-
robky od dětí, s plyšáky, s časopisy i DVD 
a s mnoha dalšími drobnostmi. V průběhu celé 
akce vládla úžasná atmosféra a spolupráce 
mezi „stánkaři“ byla také na jedničku. Naši 
žáci se nenásilnou formou učili finanční gra-
motnosti a vyzkoušeli si i povolání prodavačů. 
Tímto všem děkujeme za pomoc při organiza-
ci a těšíme se na příští rok.          Žáci a učitelé

Další florbalové úspěchy
I letos v naší škole téměř každé středeční ráno 
probíhaly tréninky na florbalové turnaje. Ten 
poslední pořádal DDM Moravská Třebová. 
Proběhl v polovině února na naší škole. Nejpr-
ve hrály dívky ze 4. a 5. tříd. Všechna družstva 
byla velmi vyrovnaná, přesto se dívky umís-
tily na příčce nejvyšší – zlaté. Děvčata hrála 
v tomto složení: Michaela Roučková, Karolí-
na Šmídová, Lucie Brdíčková, Natálie Rédo-
vá, Klára Kyanková, Lenka Bažantová, Kris-
týna Schmidtová, Andrea Orálková, Laura 
Tesolin, Kateřina Navrátilová, Veronika Dvo-
řáková, Barbora Krajčiová, Monika Hollero-
vá. Tento turnaj bohužel postupový nebyl.
Turnaj chlapců 4. a 5. tříd se odehrál o den 
později také v naší tělocvičně. Za naši školu 
byla postavena dvě družstva. Družstvo B tvo-
řili tito žáci: Filip Hejátko, Petr Frolo, Ma-
těj Kašický, Jan Haas, Adam Žáček, Radek 
Soška. Tomuto družstvu však v den turnaje 
onemocněl brankář Lukáš Marek. I tak kluci 
bojovali ze všech sil a umístili se na třetím 
místě. Kromě toho sesbírali cenné zkušenosti 
do dalších zápasů, které jistě uplatní i v dal-
ších letech.
Družstvo A bylo sestaveno především z žáků 
5. tříd: Matěj Wölfel, Tadeáš Ladra, Lukáš 
Maurer, Martin Pešta, Tadeáš Kligl, Mar-
tin Mlejnek a Vojtěch Smola. Toto družstvo 
podalo rovněž vynikající výkon, kluci pro 
naši školu vybojovali 1. místo a postoupili 
do okresního kola, které se konalo v Dolním 
Újezdě. Tady již hráli i členové družstva B: 
Matěj Kašický, Jan Haas, Lukáš Marek, Petr 
Frolo, Radek Soška a společnými silami ve 
velmi vyčerpávajících zápasech obsadili fan-
tastické 1. místo. Všem výše uvedeným bla-
hopřejeme a děkujeme za vzornou reprezenta-
ci školy.     Lenka Švandová, Gabriela Krejčí

Žáci z křižovatky fandili olympionikům

Zimní ohlédnutí

Barevný týden ve školce

S knížkou nejsi nikdy sám – slyšely děti ve škole na křižovatce

Dne 16. února se žáci druhého stupně společně s vy-
učujícími zúčastnili, v rámci probíhajících olym-
pijských her, Olympijského festivalu na Výstavišti 
v Brně. V brzkých ranních hodinách odjeli všichni 
společně vlakem do Brna. Po příjezdu na výstaviště 
se o nás postaraly dvě dobrovolnice, které se nám 
věnovaly celý den. Žáci si měli možnost vyzkou-
šet tyto sportovní disciplíny: bruslení, běžky, stří-
lení z biatlonové pistole, zahrát si šachy. Největší 

Zimní čas končí a nastává další období plné her, 
učení, zpívání, tvoření a zimních radovánek na sně-
hu. Za zmínku stojí skládání sněhových vloček 
z dřevěných odřezků. Tato činnost děti velice bavi-
la a bylo zajímavé sledovat, co jsou schopné vytvo-
řit. Nezapomněli jsme ani na ptáčky v zimě, kterým 
jsme společně vyrobili závěsné koule ze semínek 
a sádla. Moc nás potěšilo, že se do tvoření zapojili 
i rodiče a společně s dětmi doma vyrobili několik 
krmítek i budek z různých materiálů, např. koko-
sový ořech, PET lahve, dřevo. Všechna krmítka 
jsme s dětmi rozvěsili v prostorách školní zahrady 
a přilehlého městského parku. S umístěním ptačích 
budek čekáme, až nám zima naposledy zamává 
a předá vládu jaru. Toto ledové roční období jsme 
definitivně ukončili tématem Masopustu. S dětmi 
jsme vyrobili karnevalové masky, usmažili vlastno-

Červený, žlutý, modrý, černý a duhový byl týden od 
12. do 16. února v naší školce. Až na malé výjimky 
se nám podařilo každý den sladit trička do jedné 
barvy. Naše radost byla ještě větší, když nás pod-
pořily i paní kuchařky a paní uklízečky. Děti měly 
možnost vyzdobit si i papírová trička podle své 
fantazie. Byly za to odměněny oceněním a slad-
kou pozorností. Barvičky nám také připomněly, 
že vrtkavá zima brzy skončí a pomalými krůčky 
přijde jaro. Děkujeme všem za účast, i maminkám, 
které dětem pomohly s výběrem toho pravého 
trička. Byl to prima týden.   Kolektiv MŠ Tyršova

Pocity štěstí, dobrou náladu, probuzení naší zví-
davosti - všechno, co nám dává dobrá, či naučná 
kniha, budou možná ještě radostněji objevovat 
ti nejmenší, kteří se přišli ve čtvrtek 8. března 
podívat do základní školy v ulici ČSA na akci 
Knížka je můj kamarád. Paní učitelky z první-
ho stupně zde pro ně v učebně se školní knihov-
nou uchystaly seznámení s knihami, které máme 
v naší nabídce, popovídaly si s nimi o jejich 
oblíbených knižních titulech, nebo druzích li-
teratury. Děti si vyrobily vlastní leporelo, které 

senzací pro všechny bylo fandění Martině Sáblí-
kové u velkoplošné obrazovky v přímém přenosu. 
Za účast v soutěžích předával dětem diplomy olym-
pionik Roman Šeberle. Setkání s ním bylo dalším 
nezapomenutelným zážitkem, stejně jako focení 
s hologramy dalších slavných českých reprezentan-
tů – Jágrem, Vítkovou a jinými. Na tento den nikdy 
nezapomeneme, protože byl naplněn neobyčejný-
mi zážitky.     Žáci a vyučující 2. stupně z křižovatky

ručně zadělané koblížky a na závěr zimu vyprovo-
dili masopustním průvodem v maskách ve školce. 
Toto roční období je pro nás všechny velmi inspi-
rující, ale už se těšíme, až se půda zazelená, začnou 
zpívat ptáci a ve vzduchu bude cítit kvítí. A pro-
to voláme: jaro, jaro, kde jsi?     II. MŠ Jiráskova

vytvořily ze sekvencí oblíbené pohádky Per-
níková chaloupka. Protože je 8. březen dnem 
žen, stihly děti vyrobit i papírovou květinu pro 
maminku. Akce byla třetím dílem v zimě zahá-
jeného cyklu Pohádkových zastavení pro děti 
na pobavení. Škola zve na tyto akce předško-
láčky z moravskotřebovských i okolních ško-
lek. Na podobných setkáních s jiným zaměře-
ním se scházíme po celý školní rok a budeme 
v nich pokračovat, proto sledujte stránky školy 
na www.zskrizovatka.cz.         Dagmar Zouharová

Úspěch žáků vojenské školy v soutěži Navrhni projekt
Žáci Vojenské střední školy a Vyšší odborné ško-
ly Ministerstva obrany v Moravské Třebové se le-
tos poprvé zapojili do celostátní soutěže s názvem 
Navrhni projekt. Měli tak jedinečnou příležitost 
vyzkoušet si, jak se píše projektová žádost a co 
všechno je s ní spojené. Tým dvou žáků 3. roč-
níku pod vedením učitele Josefa Kučery přišel se 
záměrem rekonstrukce zastaralé tělocvičny pro 
výcvik sebeobrany a následného rozšíření tohoto 
výcviku formou kroužků. Tuto ideu pak sepsali 
v projektové žádosti a odeslali do pardubického 
Eurocentra. Z 26 prací regionu Severovýchod, 
který zahrnuje kraje Pardubický, Královéhra-

decký a Liberecký postoupilo 6 nejlepších prací 
k obhajobě. Ta proběhla 19. března v Hradci Krá-
lové a žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové 
v ní získali krásné 4. místo. Učitel Josef Kučera 
k tomu říká: „Je to poprvé, co jsme zkusili tento 
typ soutěže, a myslím, že 4. místo v regionu Severo-
východ, navíc v konkurenci týmů z gymnázií a ob-
chodních akademií, je krásné umístění. Zkusili 
jsme si, co tato soutěž obnáší a už víme, kde jsme 
chybovali. Proto bych byl moc rád, kdybychom 
se zapojili i v příštím roce. To už bychom se měli 
vyvarovat letošních začátečnických chyb a mohli 
bychom se umístit ještě lépe.“      Josef Kučera
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MŠ Sušice, odloučené pracoviště 
I. MŠ Piaristické

O zlatou kulku Oldy Šetrného

Jelikož se tento měsíc uskuteční zápis budou-
cích prvňáčků do základních škol, i naše děti 
ze sušické MŠ se na něj pečlivě připravují. 
S předškolními dětmi jsme nejprve navštívili ZŠ 
ve Starém Městě a poté i ZŠ Palackého. V ZŠ ve 
Starém Městě se děti seznámily se školním pro-
středím, prohlédly si vybavení všech tříd i škol-

26. ročník tradiční skautské soutěže ve střelbě 
ze vzduchovky se konal v sobotu 3. března. Na-
vzdory mrazivému ránu se v kryté střelnici vojen-
ské střední školy sešlo 85 účastníků. Na nejlepší 
jednotlivce, jako každý rok, čekaly medaile ve 
tvaru kulky a na vítězná družstva tradiční dorty 
nazdobené do podoby terčů. Soutěžilo se v šesti 
kategoriích a kromě prestiže byly v sázce i zajíma-
vé věcné odměny od sponzorů akce. Kdo zrovna 
nestřílel, mohl se zabavit připraveným doprovod-
ným programem, na kterém se podíleli i členové 

ní družiny a vyzkoušely si práci 
na interaktivní tabuli. Paní uči-
telky si pro ně připravily zábav-
né úkoly, kterých se všechny děti 
zhostily na jedničku. Na rozlou-
čenou si ze školy odnesly malý 
dáreček a všichni byli spokoje-
ni. V ZŠ Palackého děti pozdra-
vily starší kamarády na prvním 
stupni. Společně všichni plnili 
úkoly pro opravdové školáky, 
děti ze ZŠ jim zatančily a za-
hrály na flétničky. Mohly se 
proběhnout ve velké tělocvičně 
a prohlédnout si prostředí velké 
školy. Tímto děkujeme za milé 
a vstřícné přijetí ve Starém Měs-
tě i v ZŠ Palackého.      

Eva Konečná a Lenka Kerlová, 
MŠ Sušice

střeleckého klubu mládeže SBTS 
(ukázka sportovních zbraní, elek-
tronická střelnice). V jednotlivých 
kategoriích letos zvítězili: Eliš-
ka Konečná, Sebastian Roche, 
Ema Řezníčková, Bruno Zeman, 
Lenka Pohanková a Janek Geč-
nuk (více na junak.mtrebova.cz/
ozkos). Spokojeni ale mohli být 
určitě všichni, neboť kromě zá-
žitků a účastnické kartičky si kaž-
dý odnesl i kousek dortu, o který 
se vítězové s méně úspěšnými 
skautsky podělili. Poděkování 
pořadatelů patří Vojenské střed-
ní škole a VOŠ MO v Moravské 
Třebové, městu Moravská Třebo-
vá, firmám OR-CZ, spol. s r. o., 
HEDVA, a. s., Evikmt - Eva Ku-
bínová, Cukrárně Linda a střelec-
kému klubu mládeže SBTS v Mo-
ravské Třebové.    Pavel Navrátil, 

Junák Moravská Třebová

Zápisy do prvních tříd základních škol
V letošním roce se bude zápis do všech tří zá-
kladních škol konat ve čtvrtek 5. dubna:
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 
179, okres Svitavy od 13:30 do 16:00 hodin.
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 
1351, okres Svitavy od 13:00 do 17:00 hodin.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní ná-
městí 21, okres Svitavy od 14:00 do 17:00 hodin.
Tyto termíny platí pro děti narozené od 1. září 
2011 do 31. srpna 2012. Povinná školní docházka 
začíná počátkem školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, po-
kud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce 
je povinen přihlásit dítě k zápisu v kalendářním 
roce, kdy má dítě zahájit povinnou školní do-
cházku. 
Ve školním roce 2018/2019 předpokládáme ote-
vření 4 prvních tříd (1 ZŠ Čs. armády, 2 ZŠ Pa-
lackého, 1 ZŠ Kostelní nám.). V obecně závazné 
vyhlášce města č. 1/2016 o školských obvodech 
základních škol v Moravské Třebové si rodič 

může předem zjistit, do které základní školy jeho 
dítě spádově patří. Spádové obvody jednotlivých 
základních škol jsou stanoveny dle trvalého by-
dliště dítěte. Vyhláška je přístupná na webových 
stránkách města Moravská Třebová. Přednostně 
budou do školy přijímány ty děti, které dle bydli-
ště patří do spádového obvodu dané školy. Škol-
ský zákon stanoví, že ředitel školy 
je povinen přednostně přijmout 
děti s místem trvalého pobytu ve 
školském obvodu spádové školy. 
Dětem, které nemají místo trvalé-
ho pobytu v příslušném školském 
obvodu, naopak školský zákon vý-
slovný nárok na přijetí nezakotvu-
je - ředitel školy je proto oprávněn 
rozhodnout o nepřijetí těchto dětí 
nejen z kapacitních důvodů, ale 
též z důvodů stanovených kritérií 
k přijetí. Dětem s místem trvalého 
pobytu mimo školský obvod spá-

dové školy tedy nelze přijetí do základní školy 
zaručit.
Co si vzít s sebou? U zápisu je třeba předložit 
rodný list dítěte a občanský průkaz zákonné-
ho zástupce (v případě cizinců pas) a podklady 
k případné žádosti o odklad povinné školní do-
cházky.                              Finanční odbor MěÚ
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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

středa: 13:00–17:30 hod. mateřské centrum 
 – odpolední provoz pouze  
 po předchozí tel. domluvě
Dětská burza jaro - léto
Prodej zboží:
sobota  14. 4. 9:00–16:00 hod.
pondělí 16. 4. 8:30–12:00 a 13:30–17:30 hod.
úterý     17. 4. 8:30–12:00 a 13:30–17:30 hod.

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

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

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

Svitavská 6/5, 571 01 Mor. Třebová
Pravidelné bohoslužby:
po   9 hod. klášterní kostel 
út, st, čt, pá, so 18 hod. klášterní kostel
ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel
Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace klášterní kostel

Letní příměstský tábor s Nízkoprahovým klu-
bem Díra
Právě jsme spustili přihlašování na letní příměst-
ský tábor. Myslíme si, že s námi zažiješ v létě 
spoustu legrace a o nevšední zážitky nebude 
nouze. Máme připravený skvělý program plný 
her, výletů a hlavně báječných lidí. Takže na nic 
nečekej a pošli nám svoji přihlášku, ať s námi 
u toho můžeš být. Těšíme se na Tebe. Letní pří-
městský tábor se bude konat v týdnu od 30. 7. 
do 3. 8. Pokud budeš mít zájem o přihlášku, tak 
nám můžeš napsat e-mail na: dira-mt@osbonan-
za.cz nebo se pro ni za námi můžeš do klubu za-
stavit, a to každý všední den od 13:00 do 18:00 
na adrese: Komenského 46, Moravská Třebová.

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

Program letního příměstského tábora:
30. 7. Fitness stezka na křižáku s opékáním buřtů 
(Moravská Třebová), 8:00–15:30, 100 Kč
31. 7. Lanový park a návštěva rozhledny (Březo-
vá nad Svitavou), 8:00–15:30, 300 Kč
1. 8. Vida! Science centrum (Brno), 7:00–18:00, 
500 Kč
2. 8. Litomyšl, 7:00–15:30, 300 Kč
3. 8. Hřebečské důlní stezky (Boršov), 7:00–
14:00, 150 Kč
Cena tábora je 1350 Kč. V případě přihlášení 
jen na některé dny se platí cena uvedená u kon-
krétních dní. V ceně je zahrnuta doprava, oběd, 
vstupné. Akce se koná při minimálním počtu 
5 zájemců. Maximální počet dětí je 15.

10. 4. Pěvecká soutěž – oblastní kolo pro ZŠ, 
od 9:00 hod. v koncertním sále ZUŠ. Akce 
ve spolupráci místní ZUŠ
17. 4. Vybíjená – obvodní kolo soutěže dívek, 
od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
18. 4. Vybíjená – obvodní kolo soutěže chlap-
ců, od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
18. 4. OVOV – atletická soutěž, od 9:00 hod. 
na hřišti ZŠ Palackého
19. 4. MC Donalds Cup – obvodní kolo I. ka-
tegorie, ve spolupráci s TJ Slovan od 9:00 hod.
20. 4. MC Donalds Cup – obvodní kolo II. ka-
tegorie, ve spolupráci s TJ Slovan od 9:00 hod.
Den Země s Majákem - zábavně vzdělávací 
program pro děti MŠ, 1.–3. třídy ZŠ a pro ve-
řejnost
20. 4. Den Země na téma Krtkovo putová-
ní po planetě Zemi od 8:30 do 12:00 hod. 
v parku u muzea, v případě nepříznivého po-
časí v prostorách muzea. Přihlášky telefonicky 
v DDM. Akce ve spolupráci s Kulturními služ-
bami města pod záštitou Zdravého 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 bude audience 
u čarodějnice, střelba z laserové pušky, pre-
zentace HBT a MŠ Útěchov, Miss čarodějni-
ce, malá a velká tombola, skákací hrad zdarma 
aj. Nebude chybět upálení čarodějnice. Bohaté 
občerstvení zajištěno. Předpokládaný konec 
v18:00 hod. Vstupenka slosovatelná v tombole 

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

 Dům dětí a mládeže

(čarodějné masky a děti do 5 let vstup zdarma). 
Akce ve spolupráci s KSMT.  
1.–30. 4. Modrá planeta – výstava výtvarných 
prací v knihovně 
Informujeme
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová ve spo-
lupráci s Kulturními službami města Moravská 
Třebová vyhlašují IV. ročník soutěže Zlatá 
kometa 2018, který je určen pro amatérské 
zpěváky a zpěvačky všech žánrů populární 
hudby. Soutěž proběhne ve čtvrtek 24. května 
v kinosále v muzeu. Každý zájemce si bude 
moci předem vyzkoušet svoji píseň na neveřej-
né zkoušce. Přihláška do soutěže a další infor-
mace jsou k dispozici od 1. dubna na webo-
vých stránkách DDM. Uzávěrka přihlášek je 
11. května. Opět jsou vypsány dvě věkové ka-
tegorie. Do 13 let a od 13 let výše. Přihlášky 
a informace k soutěži v elektronické podobě 
budou odeslány na všechny základní a střední 
školy Moravskotřebovska a Jevíčska. Podmín-
ka: každý ze soutěžících si sám opatří karaoke 
verzi – hudební podklad své písně v MP3 na 
flash disku nebo CD. Vítěz předchozího roční-
ku v kategorii starších bude pozván jako host. 
Další informace postupně na www.ddm-mt.cz. 
Těšíme se na přihlášky.
Kroužek moderátorů připravuje
V měsíci červnu bude hlavní událostí III. roč-
ník Moravskotřebovského bramboráčku. 
Součástí programu určeného hlavně pro děti 
a mládež bude country hudba, vystoupení 

dětí z MŠ Útěchov, tvůrčí dílny, country tance 
i s jejich výukou, ukázky kovbojského umění 
s lasem, kolty, biči a dalšími aktivitami. Akce 
se uskuteční v pátek 8. června na Zámku v Mo-
ravské Třebové.

Okénko ZUŠ
Měsíc březen byl v ZUŠ Moravská Třebová 
ryze soutěžní. I přes obrovskou konkurenci 
z celého okresu podali naši žáci krásné vý-
kony. 1. března proběhlo v Litomyšli Okres-
ní kolo soutěže v sólovém a komorním zpě-
vu. Reprezentativní umístění nám přinášejí 
žáci: Kristýna Klíčová - 1. místo s postu-
pem, Eliška Konečná - 1. místo s postupem, 
Annemarie Tereza Zemanová - 3. místo, 
Veronika Olšovská - 2. místo, Vít Pavelka - 
2. místo, Martina Koudelková - 2. místo, Jan 
Hrubý - 1. místo, Vanesa Pařilová - 3. místo, 
duo: Kristýna Klíčová a Eliška Konečná - 
1. místo s postupem, duo: Annemarie Tere-
za Zemanová a Veronika Olšovská - 1. mís-
to s postupem. Okresní kolo soutěže ve hře 
na dechové dřevěné nástroje se uskutečni-
lo 6. března v naší domovské ZUŠ. Skvělá 
ocenění ve hře na saxofon získali: Kristýna 
Steffanová - 1. místo s postupem a Tomáš 
Moravec - 1. místo s postupem. Letošní 
umístění našich žáků je skutečně výjimeč-
né, protože zvláštní cenu absolutního vítěze 
soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje 
získal s velkým bodovým náskokem náš žák 
Tomáš Moravec. Všem našim studentům, 
pedagogům a korepetitorům blahopřejeme, 
děkujeme za skvělou reprezentaci školy 
a našeho města a přejeme mnoho úspěchu 
i do následujících krajských kol.
Vrcholící přípravy Moravskotřebovských 
arkád 2018, které proběhnou 26. a 27. květ-
na, jsou v plném proudu a i letos se bude 
rozhodně na co těšit. O kompletním progra-
mu tohoto ročníku Vás budeme informovat 
v úvodu příštího měsíce.
Přijměte srdečné pozvání na dubno-
vé akce, které je možné zhlédnout v níže 
uvedených termínech vždy v 17:30 hod. 
v Komorním sále ZUŠ. 5. a 19. dubna 
proběhnou Podvečery s múzami a závěr 
měsíce bude již tradičně patřit absolven-
tům. Absolventská vystoupení, kde žáci 
předvedou to nejlepší ze svého repertoá-
ru, se uskuteční 24. a 26. dubna. Těšíme 
se na Vás.         ZUŠ Moravská Třebová 
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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:
761/Z/190318: předložený program zasedání zastupitel-

stva města.
762/Z/190318: rozpočet města na rok 2018 v následující 

podobě: Tab. 1
 Z: Dana Buriánková
763/Z/190318: závazné ukazatele rozpočtu města v roce 

2018, jimiž se povinně budou řídit: Tab. 2
 a) rada města
 b) příspěvkové organizace zřízené městem – příspěvek na 

činnost organizace: Tab. 3
 Z: Dana Buriánková
764/Z/190318: záměr přijetí investičního úvěru na finan-

cování akce Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v před-
pokládané výši 31.000.000 Kč.

 Z: Dana Buriánková
765/Z/190318: poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 

2018 v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015, Pro-
gram pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská 
Třebová, uvedeným subjektům. Dotace budou uhrazeny 
z vyčleněné rozpočtové rezervy.

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

 2. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sušice 
45.000 Kč – materiální zabezpečení sportovní činnosti 
mladých hasičů a družstev dospělých, pořádání akcí pro 
veřejnost, nákup výstroje a výzbroje

 3. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Boršov   20.000 
Kč – činnost sboru dobrovolných hasičů, pořádání dět-
ských akcí a akcí pro veřejnost

 4. Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový 
spolek pro branné činnosti, praktickou, sportovní a obran-
nou střelbu 50.000 Kč – technické vybavení (vzduchové 
sportovní zbraně) a činnost sportovního klubu mládeže

 5. FERMÁTA  z.s. 30.000 Kč – reprezentace města ve 
sborové zpěvu, činnost sboru

 6. AG – FIT, z.s. 10.000 Kč – pronájem tréninkových 
prostor

 7.AG – FIT, z.s. 20.000 Kč – financování práce trenéra
 8. Sdružení Němců – Regionální skupina Hřebečsko, z.s. 

15.000 Kč – Dny česko-německé kultury – 24. ročník – 
Hřebečské přástky

 9. Spol. česko-německého porozumění Waltera Hensela 
z.s. 30.000 Kč – mezinárodní setkání mládeže partner-
ských měst – Tarjan, Maďarsko

 10. Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, 
z.s. 35.000 Kč – provoz kluboven a táborové základny, 
vzdělávání činovníků, pořádání akcí pro středisko a ve-
řejnost 

 11. RC Autoklub České republiky, z.s. 25.000 Kč – zakou-
pení sportovních pohárů na závěrečné vyhlášení mistrů ČR 
za rok 2018, tisk materiálů pro rozhodčí a sportovce

 12. Moravskotřebovská univerzita třetího věku 
15.000 Kč – příspěvek na dopravu, exkurze pro po-

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo  
v pondělí 19. 3. 2018 od 15:00 hod. v zasedací místnosti v Olomoucké ulici

ce na úhradu části provozních nákladů JPO II v roce 2018 
ve výši 600.000 Kč.

 f) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103 – neinvestič-
ní dotace na úhradu části nákladů na provoz turistického 
informačního centra v roce 2018 ve výši 803.000 Kč.

 g) Nemocnice následné péče Moravská Třebová, IČO: 
00193895 – investiční dotace na úhradu části nákladů na 
přístrojové vybavení ve výši 500.000 Kč.

 h) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703 – neinvestiční 
dotace na úhradu části provozních nákladů na zajištění 
poskytovaných registrovaných sociálních služeb v roce 
2018 ve výši 200.000 Kč.

 i) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 
62033131 – neinvestiční dotace na úhradu 50% podílu 
nákladů na ubytování dojíždějících studentů ubytovaných 
v domovech mládeže v Moravské Třebové ve školním 
roce 2018/2019 ve výši 20.000 Kč.

 j) Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 
15034496 – neinvestiční dotace na úhradu nákladů na 
částečné vybavení studijního oboru 68-42-M/01  Bezpeč-
nostně právní činnost v oblasti kriminalistiky a bezpeč-
nostní přípravy ve výši 50.000 Kč.

 k) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 
72053453 – neinvestiční dotace na částečnou úhradu ná-
kladů projektů Výměna vodovodu v ulici Lanškrounská, 
Moravská Třebová a Výměna vodovodu v ulici J. K. 
Tyla, Moravská Třebová ve výši 165.500 Kč.

 l) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 
72053453 – investiční dotace na částečnou úhradu 
nákladů projektu Přeložka vodovodního potrubí ulice 
Svitavská, pro č. p. 1921 - 1923, Moravská Třebová ve 
výši 17.500 Kč.

  Z: Dana Buriánková
767/Z/190318: schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z roz-
počtu města v roce 2018 s následujícími subjekty:

 a) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511
 b) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 49326899
 c) Charita Moravská Třebová, IČO: 65189418
 d) Obec Staré Město, IČO: 00277380
 e) Ester Dvořáková Tesolin, IČO: 73583103
 f) Nemocnice následné péče Mor. Třebová, IČO: 00193895
 g) Bonanza Vendolí, z.ú., IČO: 26673703
 h) Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, IČO: 

62033131
 i) Integrovaná střední škola Moravská Třebová, IČO: 

15034496
 j) Skupinový vodovod Moravskotřebovska, IČO: 72053453
 v souladu s předloženými návrhy.
  Z: Dana Buriánková
768/Z/190318: poskytnutí daru Dětskému domovu Mo-

ravská Třebová, J. K. Tyla 570/65, 571 01 Moravská 
Třebová, IČO: 63609177 ve výši 56.772 Kč s následným 
uzavřením darovací smlouvy podle předloženého návrhu.  

  Z: Dana Buriánková

sluchače, vzdělávací akce
 13. Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s. 70.000 Kč – 

činnost tělovýchovné jednoty, údržba areálu, materiálně 
technická podpora družstva mužů

 14. World MUSADO Association, z.s. 0 Kč – nákup 
sportovního vybavení na výcvik, rozvíjení fyzické kondi-
ce mládeže v Mor. Třebové, prevence sociálně-patologic-
kých jevů 

 15. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s. 
10.000 Kč – soutěž mažoretkových skupin O medaili 
Espiral – 3. ročník

 16. Sdružení přátel Kulturního domu v BORŠOVĚ, z.s. 
60.000 Kč – pořádání kulturních a společenských akcí 
v části města Boršov

 17. Ing. Helena Gálová 20.000 Kč – účast na soutěžích 
(startovné, doprava), pořízení kostýmů pro taneční skupi-
ny PS Háčko - Koťata, Kočky, Alegria Chico, Alegria

 18. Jan Marek 70.000 Kč – 14. ročník Moravskotřebov-
ského cyklomaratonu, 3. ročník silničního závodu

 19. Domov seniorů Seč, s.r.o.   0 Kč – spolufinancování 
pobytové služby v domově seniorů

 20. Květná Zahrada, z.ú. 20.000 Kč – příspěvek na pro-
voz (vč. mezd pracovníků) zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc Květináč

 21. Náš domov Koclířov, z.s.   10.000 Kč – dofinanco-
vání pobytové služby Most naděje – azylový dům pro 
matky s dětmi

 22. Laxus z.ú. 0 Kč – celoroční terénní práce s uživateli 
drog, ochrana veřejného zdraví, prevence šíření infekč-
ních chorob 

 23. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 30.000 Kč – 
sociální služby, osobní asistence, odborné sociální pora-
denství

 CELKEM  610.000  Kč
 Z: Dana Buriánková
766/Z/190318: poskytnutí dotací z rozpočtu města na zá-

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

– neinvestiční dotace na provoz tělovýchovné jednoty 
v roce 2018 ve výši 8.977.000 Kč.

 b) TJ Slovan Moravská Třebová, z.s., IČO: 43508511 – 
investiční dotace v souhrnné výši 900.000 Kč na pořízení 
vřetenové sekačky pro fotbalový stadion (400.000 Kč) 
a na oplocení areálu fotbalového stadionu (500.000 Kč).

 c) Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s., IČO: 
49326899 – investiční dotace na částečnou úhradu nákla-
dů na vybudování ochozu pro diváky a opěrné zdi fotba-
lového stadionu v Boršově ve výši 84.000 Kč.

 d) Charita Moravská Třebová, IČO: 65189418 – nein-
vestiční dotace na úhradu části provozních nákladů na 
zajištění poskytovaných registrovaných sociálních služeb 
(denní stacionář Domeček, sociálně terapeutická dílna 
Ulita, sociálně aktivizační služba Šance pro rodinu a ob-
čanská poradna) v roce 2018 ve výši 750.000 Kč.

 e) Obec Staré Město, IČO: 00277380 – neinvestiční dota-

Tab. 1 Tab. 2

Tab. 3
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769/Z/190318: dohodu o úhradě dluhu ve splátkách tak, 
že pan N. uhradí dlužnou částku v pravidelných měsíč-
ních splátkách, dle předloženého návrhu.

  Z: Viera Mazalová T: 31.03.2018
770/Z/190318: uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci 

dotací z rozpočtu města v roce 2018 dle vnitřního předpisu 
č. 6/2015, Program pro poskytování dotací z rozpočtu měs-
ta Moravská Třebová, v souladu s předloženým vzorem.

  Z: Dana Buriánková
771/Z/190318: uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 

08018601 o poskytnutí podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní 
prostředí ze dne 13.03.2012, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 30.09.2013, Dodatku č. 2 ze dne 1.9.2014 a Dodatku 
č. 3 ze dne 7.6.2016 na akci Moravská Třebová – pro-
jekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a moder-
nizace ČOV, se Státním fondem životního prostředí ČR 
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 
00020729, dle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
772/Z/190318: prodej  pozemku parc. č. 3472/1 o výměře 

1.503 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. 
č. 3477/1 o výměře 287 m2, druh pozemku ostatní plocha 
vše v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část 
Sušice, společnosti EEA Tech spol. s r.o., se sídlem PSČ 
569 32 Staré Město 310, IČO: 60838540 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu ve výši 214.800 Kč + DPH, kterou 
kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 

 Z: Viera Mazalová
773/Z/190318: prodej pozemku parc. č. 2055/103 o vý-

měře 996 m2, druh pozemku travní porost a pozem-
ku parc. č. 2055/134 o výměře 615 m2, druh pozemku 
travní porost za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
142.920 Kč (včetně DPH). Nad rámec kupní ceny uhradí 
kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve 
výši 4.647 Kč.

 Z: Viera Mazalová
774/Z/190318: prodej pozemku parc. č. 2055/136 o vý-

měře 998 m2, druh pozemku travní porost a pozem-
ku parc. č. 2055/135 o výměře 630 m2, druh pozemku 
travní porost za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
145.960 Kč (včetně DPH). Nad rámec kupní ceny uhradí 
kupující náklady spojené s převodem nemovitosti, a to ve 
výši 4.697 Kč.    

 Z: Viera Mazalová

775/Z/190318: směnu  pozemku parc. č. 3386/13 o výměře 
47 m2, který vznikl z původního pozemku parc. č. 3386/8 
geometrickým plánem č. 2922-49/2017, z vlastnictví spo-
lečnosti AGRO Kunčina a.s., IČO: 25262084 za pozemek 
parc. č. 3106/6 o výměře 74 m2, druh pozemku ostatní 
plocha ve vlastnictví Města Moravská Třebová, vše v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Udánky. 

  Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města neschvaluje:
776/Z/190318: poskytnutí daru na hospicovou péči po-

skytovanou v rámci Hospicu Anežky České Oblastní cha-
ritě Červený Kostelec se sídlem 5. května 1170, 549 41 
Červený Kostelec, IČO: 48623814. Z: Dana Buriánková

777/Z/190318: koupi pozemku parc. č. 28 o výměře 557 
m2, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 31, č. 
o. 31 a pozemku parc. č. 26/2 o výměře 364 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp./če., jiná stavba v obci a katas-
trálním území Moravská Třebová, část Město z vlastnic-
tví společnosti EUROPE, spol. s r.o. se sídlem nám. T. G. 
Masaryka č. o. 31, č. p. 31, IČO: 25538349 za kupní cenu 
ve výši 11.800.000 Kč. 

 Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
778/Z/190318: předloženou informaci o plnění usnesení 

Zastupitelstva města Moravská Třebová.
779/Z/190318: předložený zápis z jednání Kontrolního 

výboru zastupitelstva města ze dne 28.02.2018 včetně 
jeho příloh 1, 2, 3. 

780/Z/190318: předložený zápis z jednání finančního vý-
boru zastupitelstva města ze dne 6. 3. 2018. 

781/Z/190318: předložený zápis z jednání výboru za-
stupitelstva města pro strategický rozvoj města ze dne 
09.03.2018.

782/Z/190318: petici občanů, předloženou dne 22.02.2018, 
předmětem které je požadavek, aby se zastupitelstvo města 
Moravské Třebové zabývalo využitím uprázdněného pro-
storu po demolici bývalého dětského oddělení nemocnice 
na ul. Svitavské v Moravské Třebové a návrh vybudovat 
zde „Městské centrum pro kulturu a spolkovou činnost“, 
jehož součástí bude velký kulturní sál.

 Z: Jana Zemánková T: 30.03.2018
783/Z/190318: informaci o přípravě voleb přísedících 

Okresního soudu ve Svitavách v dubnu 2018 a nezbytné 
součinnosti zastupitelstva města.

 Z: Jana Zemánková T: 10.04.2018
784/Z/190318: předloženou Zprávu o činnosti Městské 

policie Moravská Třebová za období leden až prosinec 
2017.

 Z: Radovan Zobač
785/Z/190318: předloženou Zprávu o činnosti Obvodního 

oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok 2017.
786/Z/190318: předložený návrh Miroslava Jurenky na 

řešení provozu na ulici J. K. Tyla a v Udánkách. 
787/Z/190318: ústní informaci Ing. Václava Mačáta 

o provedených opatřeních vedení města ve věci řešení 
dopravy na ul. J. K. Tyla.

Zastupitelstvo města ruší:
788/Z/190318: své usnesení č. 708/Z/111217, kterým 

schválilo uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě 
ve věci převodu pozemku parc. č. 3386/13 o výměře 47 
m2 (který vznikl z původního pozemku parc. č. 3386/8 
dle GP č. 2922-49/2017), druh pozemku ostatní plo-
cha z vlastnictví společnosti AGRO Kunčina a.s. IČO: 
25262084, do vlastnictví Města Moravská Třebová nej-
později do 30.09.2022.     

  Z: Viera Mazalová
Zastupitelstvo města ukládá:
789/Z/190318: radě města zabývat se předloženým do-

poručením finančního výboru zastupitelstva města ve 
věci poskytnutí dotací v roce 2018 dle vnitřního předpisu 
6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Moravská Třebová   - 1. kolo (žádosti do 20.000 Kč).

  Z: Dana Buriánková
Zastupitelstvo města volí:
790/Z/190318: návrhovou komisi ve složení:
 - Mgr. Roman Cápal
 - Ing. Josef Jílek  
 - Ing. Zdeněk Ošťádal     
791/Z/190318: ověřovatele zápisu:
 - Ing. Milan König
 - Miroslav Jurenka
V Moravské Třebové 19. 3. 2018

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

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

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů 
se uskuteční 9. 4. 

v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v Mor. 
Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbito-
va proběhne 11. 4. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora 
sociálních služeb v ul. Svitavské. Dotazy na tel: 
730 545 871.
Tentokrát vám chceme více představit práci na-
šeho Centra pěstounské péče Cesta
Centrum pěstounské péče je doprovázející orga-
nizací pro pěstouny, která funguje pod Charitou 
Moravská Třebová již od roku 2013. Hlavní náplní 
naší práce je podporovat pěstouny, být jim oporou 
při zvládání těžkých situací, zprostředkovávat kon-
takty na různé odborníky, ale také pomáhat při za-
jišťování kontaktu s biologickými rodiči dětí, které 
u pěstounů žijí. V souvislosti s těmito kontakty na-
bízíme možnost asistovaného kontaktu, u kterého 
je pracovnice přítomna. Cílem naší práce je dopro-
vázení pěstounských rodin tak, aby nabízely dě-
tem harmonické rodinné prostředí, příznivý vývoj 
a snazší vstup do dospělosti. Pěstounským dětem se 
snažíme být spíše partnery v řešení nepříjemných 
situací, a přáteli, na které se mohou obrátit s citli-
vými otázkami. Svoji činnost vykonáváme formou 
terénní práce v domácnostech pěstounů. V sou-
časné době máme dvě klíčové pracovnice, které 
doprovázejí celkem 23 pěstounských rodin. Počet 
rodin, které doprovázíme, vzrostl, a proto hledá-
me od května 2018 novou posilu do našeho týmu. 
Procházíme neustálým vývojem, to i díky získané 
dotaci z evropských fondů, která nám umožňuje re-
alizovat projekt zaměřený na kvalitu a na zavedení 
nových metod práce a postupů pro práci s rodina-
mi. Klíčové pracovnice ve své práci využívají mno-

ho nových technik, které jim pomáhají navazovat 
rozhovor, získávat důvěru dětí i pěstounů. Jedná se 
o kreativní techniky a hry, práci s širokou škálou 
terapeutických karet, terapeutickým pískovištěm 
zavádíme metodu zvanou Kniha života aj. Centrum 
se snaží být otevřené také veřejnosti. Ve spolupráci 
s charitním sociálním podnikem Speramus, s. r. o., 
nabízíme školám, pěstounům a veřejnosti přednáš-
ky a vzdělávací akce na témata týkající se náhradní 
rodinné péče, výchovy dětí apod. Jsme organizáto-
rem Charitního dětského dne, který se letos usku-
teční 31. 5. Pokud o pěstounské péči přemýšlíte 
a chybí vám informace nebo máte nějaké nejas-
nosti, neváhejte se obrátit na naše pracovnice. Naší 
dobrou praxí je, že pomáháme pěstounům už před 
tím, než je jim svěřeno dítě do pěstounské péče. 
Je možné nás požádat o doprovod k soudnímu jed-
nání, k seznámení s dětmi, o podporu při řešení 
problémů, o radu apod. Kontakt: Martina Jínková, 
733 742 083, E: centrumpp@mtrebova.charita.cz
Dále vám nabízíme tyto služby 
Charitní pečovatelská služba: kontakt: Helena 
Hejná, 733 592 359, E: chps@
mtrebova.charita.cz. Sídlo služ-
by je v ul. Svitavská 44 v Mo-
ravské Třebové, kam se také 
můžete osobně přijít domluvit.
DS Domeček, STD Uli-
ta: kontakt: Eva Růžičková, 
733 676 795, E: stacionar@
mtrebova.charita.cz, dilny@
mtrebova.charita.cz 
Občanská poradna: kontakt: 
Pavel Šejnoha, 736 503 393, E: 
poradna@mtrebova.charita.cz. 

Doporučujeme předchozí sjednání schůzky.
SAS: kontakt: Martina Jínková, 733 742 083, E: 
sas@mtrebova.charita.cz
Dobrovolnické centrum: Nabízí 3 akreditované 
dobrovolnické programy: Lebeda, Déčko, Kama-
rád. Chcete se stát dobrovolníkem nebo potřebuje-
te s něčím pomoci, co může vyřešit dobrovolník? 
Pak se obraťte na naši koordinátorku: E: bozena.
splichalova@mtrebova.charita.cz, 731 608 323. 
Za vykonání dobrovolnické služby vystavíme 
dobrovolníkům Osvědčení, nabídneme supervizi, 
školení a podporu koordinátorů.
Půjčovna zdravotních pomůcek: Provozní doba: 
po-st-čt od 12:00 do 14:00. Kontakt: Renáta Hu-
sáková, 733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtre-
bova.charita.cz
Bližší informace o našich dalších službách najdete 
na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.
com/charita.trebova, nebo osobně na adrese Cha-
rity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.

Požehnané Velikonoce a jarní dny 
přejí zaměstnanci Charity M. Třebová
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Program činnosti 
Klubu českých turistů

2. 4. Pěší výlet do okolí O nejhezčí vejce. 
Sraz zájemců v 10 hod. u Písku. Zajišťuje: L. 
Dostálová
4. 4. Pěší vycházka spojená s kontrolou nej-
frekventovanější trasy vandru. Sraz účastníků 
ve 13 hod. u Lidlu. Zajišťuje: L. Weinlich
7. 4. Cyklovýlet do okolí M. Třebové. Sraz 
zájemců ve 13 hod. u klubovny KČT. Zajiš-
ťuje: P. Harašta
11. 4. Členská schůze odboru KČT v 18 hod. 
14. 4. 51. ročník DP Vandr skrz Maló Hanó 
– trasy: pěší 13, 22, 32 a 42 km a trasa vycház-
ky v délce 6 km pro rodiče s dětmi do 7 roků, 
tzv. Dětský vandr; cyklo cca 50 km s terén-
ními úseky. Prezence účastníků od 7 do 9:30 
hod. ve vstupní hale radnice (nám. TGM); cíl 
jednotlivých tras i cyklojízdy na nádvoří zám-
ku M. Třebové do 17 hod. Nově trasy 9 a 20 
km z Jevíčka. Start na náměstí od 8:30 do 9:00 
hod. Podrobnější informace na plakátech.
15. 4. Pěší vycházka spojená s úklidem nej-
frekventovanější trasy vandru. Sraz účastníků 
ve 13 hod. u prodejny Lidl. Zajišťuje: J. Kun-
cová
21. 4. Cyklovýlet do Zábřehu v délce 70 km. 
Sraz zájemců v 8 hod. na autobusovém nádra-
ží. Zajišťuje: L. Weinlich
Pěší výlet Po stopách E. Welzla v Zábřehu. 
Sraz zájemců v 7:05 hod. na nádraží ČD, ná-
vrat v 16:50 hod. Délka trasy 10-15 km. Zajiš-
ťuje: V. Komárková
Připravujeme:
1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Ja-
voříčka – 40. ročník. Setkání účastníků v době 
od 11 do 14 hod. v Javoříčku, kde obdrží Pa-
mětní list. Odjezd zájemců o společnou jízdu 
v 8 hod. od klubovny KČT (Piaristická 8). 
Ostatní si volí čas a trasu podle vlastního uvá-
žení. Zajišťuje: L. Weinlich.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo in-
ternetových stránkách: www.kctmt.webnode.cz

Letošní zima měla již tradičně velmi nestandardní 
průběh. Lednové oteplení a obleva zapříčinily zru-
šení všech plánovaných závodů. Podařilo se nám 
startovat v závodě Kladecká lyže. A díky tréninkům 
na sněhu, které obleva neomezila, si moravskotře-
bovští lyžaři odvezli skvělá umístění. Mezi 110 
startujícími od žáčků až po dospělé se rozhodně 
neztratili. Z vítězství v jednotlivých kategoriích 
jsme se mohli radovat dokonce pětkrát. Kategorii 
předžáků ovládl Filip Trnka a na stupních vítězů 
ho ještě doplnil stříbrný oddílový kolega Matěj Ka-
šický. Mezi stejně starými děvčaty deklasovala své 
soupeřky Natálie Kasalová. Na třetí zlato dosáhl 
starší žák Jan Kašický, který těsně porazil dalšího 
závodníka Slovanu Tomáše Jarůška a výborné čtvr-
té místo vybojoval Marek Peškar. Největší převahu 
lyžařů TJ Slovan prokázala děvčata v kategorii žá-
kyň. Našim reprezentantkám patřila celá „bedna“. 
Již čtvrtou zlatou na náš účet přidala Šárka Abra-
hamová, která o pouhých 38 setin vteřiny uhájila 
1. místo před Klárou Svozilovou. Stoprocentní 
úspěšnost podtrhla bronzem Tereza Peškarová. 

Tenis má ve městě dlouhou tradici. Hrálo se na jiných 
místech než v současnosti - kurty byly zbudovány 
80. letech a nabízejí aktivitu více než stovce tenis-
tů. Organizačně má vše na starosti výbor: V. Mačát, 
J. Vopařil, M. Svoboda, M. Hájek a P. Podhorný. 
V soutěžích smíšených družstev má oddíl zapojeno 
8 družstev v jednotlivých věkových kategoriích: do-
spělí A, B - dorost - starší žactvo - mladší žactvo ba-
bytenis - minitenis a senioři. Nejvyšší soutěží zatím 
disponuje družstvo dospělých: Elísek Tomáš, Modrák 
Karel, Orlita Daniel, Brož David, Pavlík David, Hana 

Nový ročník 2017/2018 Krajského přeboru II východ 
byl zahájen na podzim a má za sebou prvních devět 
kol. A jelikož se jim nedaří mezi 12 účastníky zrov-
na špatně, zaslouží si vaši pozornost. Na soupisce TJ 
Slovan M. Třebová je uvedeno 16 hráčů a hráček: 
Krátký Josef, Grepl Pavel, Meleško Andrej, Pavlíček 
Lukáš, Sojma Zdeněk, Chvojka Antonín, Liebl Pavel, 
Endl Vlastimil, Šmíd František, Navrátil Miroslav, 

Letos si připomínáme 100 let Československé repub-
liky. Soudíme, že není od věci krátce se ohlédnout 
za tou cestou, nikoli povšechně chápanou, ale zma-
povat cestu sportu ve městě. Sportu, který tu vždyc-
ky byl, je a bude. Samozřejmě, že do 28. října 1918 
měl německou podobu. Obyvatelstvo, které tu žilo, 
podléhalo sportovní aktivitě jako důležitému činiteli 
životního stylu už v 70. letech 19. století. V roce 1865 

Ve společné kategorii mužů a juniorů se blýsknul 
nejrychlejším časem junior Václav Mačát, který 
uzavřel celkový medailový účet moravskotřebov-
ských lyžařů pátým zlatým kovem. Výborné výko-
ny předvedli také naši nejmladší lyžaři. „Myšáci 
ročník 2012“ - Tadeáš Machánek, Šimon Kašický 
a Jakub Hynčica se při svých prvních startech pro-
sadili do elitní desítky, když se postupně zařadili 
na 5., 6., a 9. místo. Perfektní výkon předvedla te-
prve sedmiletá Thea Trnková. Bezchybnou jízdou 
dosáhla na bronz mezi, o tři roky staršími, děvčaty. 
V této kategorii přípravka se na 10. místo prosadila 
Ema Dostálová. 
Lyžařská zimní sezóna vrcholila tréninkovým poby-
tem na rakouském ledovci Kitzsteinhorn nedaleko 
Kaprunu. Naši lyžařští obojživelníci využili jarních 
prázdnin a díky skvělému počasí i sněhovým pod-
mínkám zažili nejkvalitnější přípravu na sněhu, po 
které už vyhlížíme travnaté svahy. Po krátkém mezi 
sezónním suchém tréninku v tělocvičně a in-line 
stezce skočíme v dubnu zase rovnou na travní lyže! 
V létě nás čeká obhajoba mnoha medailových umís-

Kvapilová. K novým hráčům na hostování se přidali 
František Pechala a Veronika Lébišová, do tenisové 
akademie Slovácko odešel Lukáš Gorecký. Slože-
ní minitenisu 2017: Gabriela Crhová, Tadeáš Dora-
zil, Adéla Šejnohová, Aneta Nečasová, Lukáš Kiml. 
Oddílu tenisu se vyplácí angažování trenéra na plný 
úvazek, zavedením „systému podpory mládeže“. 
Důkazem toho je vysoce ceněný úspěch minitenistů, 
kdy ze 135 registrovaných klubů a oddílu ve VČoTS 
obsadili vynikající 4. místo. I proto se dostali mezi 
oceněné kolektivy v anketě Sportovec města.    (jv)

Dvořák Jakub, Charvát Pavel, Novák Adam, Beil 
Florian, Hegrova Jana a Bártová Leona. Šest z nich 
dosud nenastoupilo ani v jediném utkání. Nejlépe si 
vedou Sojma (6,5) a Meleško (6). Soutěž se jeví jako 
silně vyrovnaná, s řadou lepších týmů Slovan uspěl, 
naopak jiné zbytečné porážky se slabšími soupeři 
jej odsunuly až na průběžné 4. místo. Podrobněj-
ší informace na: http://www.chess.cz/soutěže.  (mt)

založili pověstný Tělovýchovný spolek (Turnverain), 
který byl aktivní až do roku 1938. Rozvoj jeho člen-
ské základny byl pozvolný, ve městě postupně vznikají 
různé sportovní kluby (obecná tělovýchova, hokej, fot-
bal, cyklistika, zimní sporty ad.), pořádaly se zajímavé 
akce i tělovýchovné slavnosti. Úsilí o tělovýchovné 
zázemí vyvrcholilo v roce 1931 postavením tělocvičny 
v ul. Tyršové (dnes MŠ). V dalších fázích se zrodil čes-

Z jedné lyžařské sezóny do druhé

Tenisté již netrpělivě čekají na jaro

Šachisté jsou v polovině soutěže

Organizační vývoj moravskotřebovského sportu v průběhu času
ký sport, resp. sport pro českou menšinu ve městě (cca 
300 osob), jehož rozvoj byl závislý na tělovýchovném 
zázemí v tzv. Táboře (dnes VGJŽ), v nichž Češi ko-
operovali s ruskou menšinou (550 osob). Je to období 
vzniku a existence českého SOKOLA (1921) a ruského 
SOKOLA (1929-1935). Pravidelně se ve městě konaly 
české tělovýchovné slavnosti, o nich v příštím pokra-
čování. K obnově SOKOLA došlo v roce 1945.   (mt)

Twirlingové úspěchy Střípků z DDM 
Dne 24. 2. se naše děvčata Zuzana Dvořáková, Nela 
Sýkorová a Barbora Prosecká zúčastnila meziná-
rodní postupové soutěže MČR v twirlingu světové 
mažoretkové a twirlingové federace WBTF ve Dvo-
ře Králové nad Labem. V sólech byla konkurence 
veliká, jak výkonnostně, tak i věkově. Za zmínku 
stojí 17. místo Nely Sýkorové z 30 soutěžících. Duo 
Zuzana Dvořáková a Nela Sýkorová si z této sou-
těže přivezlo bronzovou medaili. O 14 dní později 
jsme se vydali na tradiční soutěž Liberecký pohár 
v twirlingu. Zde naše Twirlingová a mažoretková 
skupina Střípky bodovala. Ze 13 choreografií si 
děvčata za své výkony odvezla 11 medailí.
Sólo Dorotka Kučerová - zlato (nejmenší účastnice 
v C), Nicol Matoušková - stříbro (děti C), Zuzana 

Dvořáková - bronz (junior ml. B), Nelča Sýkorová 
- zlato (junior ml. C), Nikola Schönová - zlato (C), 
Barbora Prosecká - stříbro (ml. Junior. C), Sofie 
Elisabeth Miková - 5. místo (junior ml. B), Pavlína 
Klučková - 5. místo (senior C).
Duo Nicol Matoušková + Kristýna Kalenčuková - 
zlato (děti C), Zuzana Dvořáková + Nela Sýkorová 
- stříbro (junior ml. B), Sofie El. Miková + Barbora 
Prosecká - zlato (junior ml. B), Nikol Schönová + 
Denisa Bubeníková - zlato (junior st. C). Za tímto 
krásným úspěchem je spousta času v tělocvičnách 
a trpělivosti nejen trenérek, ale také rodičů, kteří za 
týmem Střípků pevně stojí. Tímto všem děkujeme 
a těšíme se na další krásné soutěžní dny, o které se 
s vámi rádi podělíme.        Tým Střípků z DDM

tění v Českém poháru, na Mistrovství ČR i v mezi-
národních soutěžích. Žáci budou postupně startovat 
ve Švýcarsku, na Slovensku, v Rakousku, v Ně-
mecku a v Itálii. Juniory čeká vrchol sezóny - Mis-
trovství světa v Itálii a někteří se mohou představit 
také v závodech FIS a světového poháru ve Švéd-
sku, Švýcarsku, Rakousku, ČR a v Itálii. Všem ly-
žařům TJ Slovan držíme palce.     Daniel Mačát, 

TJ Slovan Moravská Třebová, oddíl lyžování
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Do krajského přeboru Pardubického kraje v hale, 
který se konal první únorovou neděli v Jablonci 
nad Nisou, úspěšně vstoupi-
ly naše mladé atletky. V ka-
tegorii starších žákyň oddíl 
AK Slovan Moravská Tře-
bová reprezentovala Zuza-
na Bačáková, která ve vrhu 
koulí výkonem 10,10 m ob-
sadila 2. místo. V kategorii 
mladších žákyň nás repre-
zentovala Lucie Dolečková, 
která v běhu přes překážky 
na 60 m časem 11,57 s. ob-
sadila 2. místo, ve strhují-
cím finiši v běhu na 800 m 
časem 2:44,89 min. obsadila 3. místo a ve vrhu 
koulí výkonem 8,53 m pěkné 5. místo. Ve stej-
ném závodě vybojovala v kategorii dorostenek 
Hana Hájková ve vrhu koulí výkonem rovných 
11 metrů 3. místo. O den dříve si však vylepšila 

Zima „válčí“ s jarem, cyklisté vyjíždějí naostro 
do terénu, aby dokonale zvládli začínající sezó-
nu. „Na základě výhry v minulém ročníku seriálu 
Cykloman, kterou vyhrál Filip Jansa, se přida-
lo dalších 13 cyklistů a závěr přípravy zvlád-
li po svém. Společně najížděli jarní kilometry 
na jednom z Kanár-
ských ostrovů – Gran 
Canadia,“ sdělil všem 
fanouškům cyklistiky 
J. Doležel, předseda 
CK TJ Slovan a hlav-
ní garant nového roč-
níku. „Je to sopečný 
ostrov, a tak si všichni 
dáváme pěkně do těla, 
denně nastoupáme mi-
nimálně 2.000 m. Po-
časí je jako vždy vy-
nikající, kolem 25°C. 
Je to tu super, po uje-

osobní rekord na 12,01 m, kterým se nomino-
vala na MČR. V rozběhu na 60 m časem 8,64 s. 

obsadila 5. místo. Vrcholem 
mládežnické halové sezóny 
bylo 24. února MČR doros-
tenců a juniorů v Ostravě. 
Oddíl reprezentovali Mar-
tin Bína v běhu na 400 m 
a Hana Hájková ve vrhu kou-
lí. Pro oba to byla první ha-
lová republiková zkušenost 
v těchto kategoriích. Martin 
mezi juniory ve svém roz-
běhu časem 50,46 s. obsadil 
3. místo, celkově se umístil 
na 10. místě. Hanka mezi 

dorostenkami ve své doplňkové disciplíně vrhu 
koulí výkonem 10,82 m obsadila 15. místo. 
Za předvedené výkony a medailová umístění jim 
patří gratulace oddílu a přání dalších sportovních 
úspěchů.                        Trenéři mládeže AKMT

tých kilometrech osvěžující koupání v oceánu. 
To by bylo, aby nám to nepomohlo při Cyklo-
manovi,“ dodal F. Jansa ve svém fleshreportu. 
Tradiční seriál potrvá od dubna do listopadu. 
Uskuteční se už po osmnácté a slibuje opět de-
sítku rozličných závodů i spoustu dramatické 

podívané. Loňští ví-
tězové budou chtít 
potvrdit své pozice, 
určitě se objeví dost 
jiných favoritů odji-
nud či z místní eki-
py talentované mlá-
deže. Seriál začíná 
15. dubna silničním 
prologem na cca 
10 km (Křenov - 
Moravská Třebová). 
V závěru měsíce se 
pak uskuteční druhý 
závod.               (mt)

Úspěchy mladých atletů v halové sezóně

Cyklisté hlásí: Připraveno – Cykloman 2018 začíná

Jestliže po podzimní 
části divizní soutěže se 
stolním tenistům vidina 
setrvání coby nováčku 
vzdalovala, od ledna sil-
ná moravskotřebovská 
čtveřice Zítka, Mrva, 
Kalandra, Maděra se 
pustila s neutuchajícím 
entuziasmem do nápra-
vy. A s potěšením lze 
konstatovat, že se daří. Slovanisté od ledna již 
4x zvítězili (Hlinsko, Skuteč, Č. Třebová, Cho-
ceň) a získali nad dvojicí ohrožených sestupem 
(Holice B, Trojovice) nadějný odstup. Rozuzlení 
budeme znát 7. dubna, kdy Slovan hostí doma 
Holice B. V čem tkví podstata obratu, jsme se 
zeptali J. Maděry, předsedy oddílu: „Neře-

kl bych, že se jedná 
o obrat, jen se nám 
podařilo dohrát dob-
ře rozehraná utkání 
k celkovému vítězství. 
V první polovině jsme 
na domácích stolech 
2x smolně prohráli 
8:10 s Linea Chrudim 
A a Ústí nad Orlicí B, 
tyto body nám budou 

na konci sezóny asi chybět, protože z divizní sou-
těže budou letos sestupovat minimálně tři až čty-
ři družstva. Pro nás budou velmi důležitá utkání 
v Chocni a Ústí nad Orlicí, kde chceme bodovat. 
Zlepšené výkony Milana Mrvy a hlavně Miloše 
Kalandry jsou zárukou, že svou kůži neprodá-
me lacino.“ Průběžné pořadí: 9. místo.      (mt)

Stolní tenisté vylepšují divizní pozici Dubnový sport
5. 4. 16:00 Vyhlášení Sportovce města za rok 
2017. Sál LŠU na zámku
Fotbal 
1. 4. 10:30 Hlinsko - Dorost SKP
 16:00 SKP Slovan A - H. Městec 
7. 4.    9:30/11:15 Žáci starší, mladší - Hlinsko
 13:00 Žáci - Morašice (OP)  
 16:00 SKP Slovan B - Libchavy
8. 4. 16:00 Dorost SKP - Choceň
14. 4.  10:15 MT C - Borová
21. 4. 10:00 Žáci - Opatov (OP)
 16:30 SKP Slovan B - Tatenice
22. 4.  16:30 SKP Slovan A - Litomyšl
28. 4.   9:30/11:15 Žáci starší, mladší - Česká 
Třebová 
 16:30 Dorost SKP – Holice
29. 4. 16:30 SKP Slovan B - Ústí n/O. B
Cyklistika
15. 4.   Silniční prolog na cca 10 km (M. Třebová - 

Křenov), 10:00 u retenční nádrže (Boršov) 
28. 4.  Terénní časovka jednotlivců (crosscount-

ry závod), 14:00 Křížový vrch, start a cíl 
u restaurace U Kalvárie

4. 5.   42. ročník Závodu míru nejmladších 
v Moravské Třebové. Slavnostní zahájení 
v 9:45 hodin, start závodu 10:00 hod.

Stolní tenis
7. 4.    9:00 Slovan M. Třebová - Holice B
  13:30 Slovan M. Třebová A - Loko Pce A

Úspěšné závodnice – Zuzana Bačáková 
(vlevo) a Lucie Dolečková (vpravo)

Hokejové výsledky Slovanu
Sezóna 2017/2018 skončila. A byla veskrze úspěš-
ná. Přinesla na všech úrovních třebovským hoke-
jistům hodně dramatičností, chvíle zklamání byly 
vyvažovány okamžiky pozitivními. Ty se odrazily 
v konečném účtování. Závěr byl naprosto famóz-
ní, osm zápasů v řadě neprohráli, což se promít-
lo do potěšitelného faktu, že hráli finále. Nejdříve 
přišel skalp vítěze dlouhodobé fáze Chrudim (3:0 
na zápasy), rovněž na postup do finále přes ne-
příjemné Hlinsko stačilo minimum zápasů (3:0). 
V napínavém finále se A tým střetnul s nepříjem-
ným celkem sousední Třebové. Dobře jej HC Slo-
van rozehrál (vedení 2:1 na zápasy).
Stav k 19. březnu:
HC Č. Třebová - HC Slovan 5:8 (1:2, 0:2, 3:4) 
Branky: Kobza, Pavlovský 2, Pěcha, Janošek 2, 
Muselík, Čikl
HC Slovan - HC Č. Třebová 7:4 (3:2,1:1,3:1) Bran-
ky: Langr 2,Cikl 2, Pavlovský, Augustin 2
HC Č. Třebová - HC Slovan 7:5 (2:2,1:2,4:1) Bran-
ky: Fibich 2, Kobza 2, Pavlovský
Velice zdatně si vedl B tým Slovanu v oblastní lize 
Orlickoústecka. I oni se dostali do finále a po dvo-
jitém vítězství nad okresním rivalem Litomyšlí B 
získali celkové prvenství. Dorost byl před sezónou 
nově rekonstruován. Starší hráči odešli, mladší pod 
vedením J. Fibricha startovali v KLMD. V základ-
ní fázi skončili čtvrtí, takže jim zbyla nadstavbová 
skupina 10 týmů, kterou nakonec vyhráli a skonči-
li celkově ve společné soutěži dvou krajů sedmí. 
Pozitivně je možné hodnotit i žákovská družstva. 
V KLSŽ obsadili třebovští 4. místo v Pardubickém 
kraji, mladší se dokonce stali šampióny kraje.   (mt)


