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Informace ke schválenému rozpočtu  
a jednotlivým investičním akcím

22,5 milionů a 4,5 milionů z vlastních zdrojů. 
V současnosti probíhá druhá soutěž na dodava-
tele. Ta první byla na základě doporučení po-
skytovatele dotace zrušena. „Dle našeho názo-
ru neoprávněně, raději jsme ale přistoupili na 
podmínky, aby nebyla dotace na projekt ohro-
žena. Dopravní terminál včetně cyklověže bude 
hotový během září letošního roku,“ uvedl mís-
tostarosta Václav Mačát. Během léta bude za-
hájena rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého. 
Ve schváleném rozpočtu se v souvislosti s pro-
jektem objevuje pouze částka 400 tisíc korun 
na projektovou dokumentaci, která je aktuálně 
zpracovávána. Na samotnou rekonstrukci měs-
to požádá o úvěr ve výši 31 milionů korun. 
Mezi investiční akce patří také výstavba chod-
níku v ulici Lanškrounská směrem do Sušic. 
„Realizace byla zahájena minulý rok, nyní se 
chodník dokončuje. Pro letošní rok je na pro-
jekt v rozpočtu vyhrazeno 3,8 milionu korun. 
Další položkou je stezka pro chodce a cyk-
listy v ulici Olomoucké směrem k výrobnímu 
závodu Rehau, na kterou je v rozpočtu urče-
no 5,1 milionů. Zároveň byla podána žádost 

V polovině března zastupitelstvo města 
schválilo rozpočet na rok 2018 v souhrnné výši 
275,2 milionů korun. Na investice vynaloží 
město v letošním roce 78 milionů. K tomu oče-
káváme v průběhu roku přijetí investičních do-
tací v souhrnné výši 58 mil. Kč na vybudování 
dopravního terminálu a rekonstrukci objektů 
sociálních služeb. „Velmi nás mrzí, že rozpo-
čet byl schválen pouze 11 
hlasy koalice. Opoziční 
zastupitelé jeho podobu 
nepodpořili, aniž by po-
dali jakékoliv odůvodně-
ní či návrh na úpravu. Je-
jich postoj rozhodně není 
v zájmu rozvoje města 
a dovolím si jej nazvat 
velmi nezodpovědným,“ 
uvedl starosta Miloš Izák. 
V diskuzi na finančním 
výboru zazněla připo-
mínka k výši zapojení 
zůstatků na účtech měs-
ta do rozpočtu na rok 
2018. „Díky velice dob-
rému hospodaření měs-
ta v posledních letech 
jsme si to mohli dovo-
lit. Zůstatek prostředků 
na účtech města byl k 31. 12. 2017 ve výši té-
měř 82 mil. Kč. Do rozpočtu 2018 jsme z toho 
použili 57 milionů a na účtech města tak zůsta-
lo téměř 25 mil. Kč. Veškeré investice zařazené 
do rozpočtu na rok 2018 jsou přitom v soula-
du s potřebami a se strategickým plánem roz-
voje města. Opozice nepředložila žádný návrh 
na úsporu výdajů, ani na vypuštění některého 
projektu z investic. Není také korektní strašit 
veřejnost dosažením úvěrového stropu. Ani 
v případě čerpání úvěru na rekonstrukci škol-
ního bazénu, což zatím zastupitelstvo neprojed-
návalo, nebude úvěrového stropu dosaženo,“ 
vysvětlil místostarosta Václav Mačát. V letoš-
ním roce bude největším projektem z hlediska 
rozsahu investic rekonstrukce objektu so-
ciálních služeb včetně opravy střechy. Město 
v tomto případě požádalo o dotaci. Její podmín-
ky jsou nastaveny tak, aby celkové investice 
nepřesáhly 50 milionů. „Když už jsme se pustili 
do rekonstrukce, chceme ji provést komplexně. 
Proto bude nutné provést další rekonstrukční 
práce v areálu sociálních služeb, které nebylo 
možné do dotačního projektu zařadit. Finanční 

o dotaci na SFDI na druhou etapu revitalizace 
ulice Olomoucké, a to na chodník v úseku 
od ulice Vodní k odbočce směrem na Linharti-
ce. Významnou akcí bude také výstavba chod-
níku v Udánkách, který zvýší bezpečnost oby-
vatel v této místní části,“ uvedl místostarosta 
Pavel Brettschneider. 
V rozpočtu na letošní rok je také kladen důraz 

na přípravu lokalit pro 
výstavbu bytových domů. 
Jedna z nich se nachá-
zí v ulici Strážnického, 
kde bude zasíťováno 
sedm parcel s celkovými 
náklady 10 milionů ko-
run. Zajímavá lokalita pro 
bytovou výstavbu vznik-
ne v ulici Nová v pro-
storu po bývalé školce. 
V letošním roce budou 
realizovány inženýrské 
sítě, na které je aloko-
váno z rozpočtu přes 
2,2 milionu korun. Vý-
stavbu rodinných domů 
chce město umožnit také 
na šesti parcelách v ulici 
Dr. Loubala. 
Letos přijde na řadu také 

rekonstrukce povrchu atletického stadionu 
za 5 milionů korun, která byla v minulosti 
několikrát odložena. „Čekali jsme na dotaci 
z MŠMT, která bohužel nebyla vyhlášena. 
Tuto akci bude město hradit z vlastních zdro-
jů. Každý rok i letos je v rozpočtu zahrnuta 
rovněž investiční dotace pro Nemocnici ná-
sledné péče Moravská Třebová ve výši 0,5 mi-
lionu korun. Nový ředitel rozhodne o tom, 
jaké přístrojové vybavení bude zakoupeno 
z této částky. V kapitole rozpočtu s názvem 
rozsáhlejší opravy majetku v městské památ-
kové rezervaci je vyhrazeno 3,5 milionu ko-
run na opravu střechy a fasády muzea. Střecha 
je v havarijním stavu, a proto jsme rádi, že se 
do rozpočtu prostředky vešly. Rád bych ješ-
tě poznamenal, že jsou v rozpočtu na letošní 
rok v kapitole běžné výdaje zapracovány také 
další významné částky, a to 8,5 milionu ko-
run na údržbu a opravu komunikací pro letošní 
rok, nebo rekonstrukci kanalizace v některých 
ulicích dle plánu obnovy za 8 milionů korun,“ 
uzavřel místostarosta Václav Mačát. 

Václav Dokoupil, mluvčí města

Rekonstrukce budovy C v areálu sociálních služeb

spoluúčast města se tak vyšplhá na 30,5 mili-
onů korun,“ doplnil místostarosta Pavel Brett-
schneider. Celý projekt bude kompletně reali-
zován během letošního roku a celkové náklady 
dosáhnou hranice 67 milionů korun, z čehož 
36,5 milionů pokryje dotace z MPSV ČR. 
Dalším velkým projektem bude výstavba do-
pravního terminálu. Zde město počítá s dotací 
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 31. 3. 2018 evido-
váno k trvalému pobytu celkem 10 125 občanů 
ČR. Během měsíce března 2018 se do Morav-
ské Třebové přistěhovalo 18 obyvatel, odhlási-
lo 24 obyvatel, zemřelo 12 občanů a narodilo 
se 5 dětí. V rámci Moravské Třebové v březnu 
změnilo trvalý pobyt 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. Celkem je tedy v Moravské Třebo-
vé k 31. 3. 2018 evidováno 10 247 osob.
Průměrný věk občanů ČR v Moravské Tře-
bové k 31. 3. 2018 činí celkem 44,02 roků, 
z toho u mužů je to 42,12 let a u žen 45,80 let. 
V měsíci březnu se v Moravské Třebové 
uskutečnily 2 svatební obřady.                   (ln)

Informace z úřadu

Speciální edice turistických známek

Závod míru nejmladších - upozornění na dopravní omezení 

Včasné vyřízení cestovních 
dokladů před letní sezónou
Už jste si vybrali cíl vaší letošní dovolené? Po-
kud ano, nezapomeňte si zkontrolovat také ces-
tovní doklady, kterými jsou občanské průkazy, 
s nimiž můžete cestovat v rámci Evropské unie 
a Shengenského prostoru a cestovní pasy, pokud 
budete cestovat mimo EU a Shengen. Požádáním 
o tyto doklady před hlavní turistickou sezónou se 
vyhnete frontám, ušetříte si nervy a možná i pení-
ze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů 
(zpravidla bývá vyhotoven do 3 týdnů) zaplatíte 
600 Kč, děti mladší 15 let 100 Kč. Za občanský 
průkaz zaplatí děti mladší 15 let 50 Kč, dospělé 
osobě se nový občanský průkaz vyhotoví zdarma, 
pokud původnímu skončila platnost, pokud po-
žaduje nový občanský průkaz na vlastní žádost, 
zaplatí poplatek 200 Kč. A jaké poplatky vás 
čekají, pokud jste nestihli požádat v předstihu? 
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů stojí 4.000 Kč pro dospělého, 
pro dítě mladší 15 let 2.000 Kč. Tyto podmínky 
budou platit do 30. 6. 2018. Od 1. 7. 2018 dojde 
ke změnám ve lhůtách i výši správních poplatků 
– s těmito změnami vás budeme včas informovat 
na stránkách našeho Moravskotřebovského zpra-
vodaje. Hodláte-li cestovat mimo EU, zjistěte si 
u velvyslanectví daného státu, jakou minimální 
dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. 
Požadovaná minimální doba platnosti cestovního 
pasu může být například 6 měsíců ode dne vstupu 
nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si 
také, zda je ke vstupu a pobytu na území daného 
státu třeba vízum. K cestám do států EU můžete 
jako cestovní doklad použít také platný občanský 
průkaz. Tento můžete použít i k cestování do stá-
tů: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, 
Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Mol-
davská republika, Srbská republika. Všem přeje-
me příjemně strávenou dovolenou.        

Šárka Pokorná, OIC 

Výroční zpráva o činnosti 
městského úřadu 2017
V letošním roce byla již třináctý rok zpracována 
a je předkládána veřejnosti ucelená výroční zpráva 
o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová, 
tentokrát za rok 2017. Obsahem této zprávy 
jsou informace o činnosti jednotlivých odborů 
městského úřadu, a to především prostřednictvím 

V letošním roce si připomínáme 100 
let od založení Československé 
republiky. Oslavy budou pro-
bíhat po celý rok a zahrnují 
mnoho akcí, na kterých se 
bude podílet celá řada in-
stitucí a turistických znám-
kových míst. Proto se vedení 
firmy Turistické známky, s.r.o., 

Dne 4. května opět zavítá více než 150 mladých 
cyklistů z jedenácti zemí do Moravské Třebové, 
aby se postavili na start první etapy 42. ročníku 
Závodu míru nejmladších. Slavnostní zahájení 
s představením cyklistů proběhne v pátek 4. květ-
na před radnicí na náměstí T. G. Masaryka v 9:45 
hodin. Po zahájení starostou města bude v 10:00 

čísel. V této zprávě najdou občané řadu zajímavých 
informací o činnosti úřadu, na adresu tajemníka 
úřadu lze zasílat jakékoliv náměty a připomínky, 
které by zkvalitnily zprávu za rok 2018. 
Zpráva za rok 2017 včetně všech zpráv předcho-
zích je k dispozici na webu města na adrese www.
moravskatrebova.cz/cs/radnice/dokumenty.html

Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Výzva k zapojení do MESOH 
Občané, kteří dosud nejsou přihlášeni v systému 
MESOH (systém pro třídění komunálního od-
padu z domácnosti), mají zájem o zavedení do 
systému a nejsou schopni toto přihlášení provést 
doma sami, se mohou dostavit na odbor majet-
ku a komunálního hospodářství (zadní trakt bu-
dovy nám. T. G. Masaryka) nově každé pondělí 
a středu v čase od 16:00 do 17:00 hodin. Prosí-
me občany, aby chodili pouze v uvedeném čase, 
který je přizpůsoben činnosti zaměstnanců od-
boru a zároveň časovým možnostem pracujících 
obyvatel. Je nutné si s sebou přinést přihlašovací 
údaje, které jsou uvedeny na boku archu s malý-
mi barevnými čárovými kódy (najdete je ve vel-
ké obálce, která vám byla doručena v loňském 
roce). Pokud se rozhodnete třídit do společných 
kontejnerů na tříděný odpad (žlutý a modrý), je 
nutné z těchto kontejnerů opsat čísla čárových 
kódů a tyto údaje vzít s sebou. Bez těchto dvou 
základních údajů nebude možné zavedení do sys-
tému provést. Detailní podmínky byly schváleny 
po uzávěrce zpravodaje radou města dne 23. 4. 
a na začátku května budou dostupné na Odboru 
majetku a komunálního hospodářství a webo-
vých stránkách města.      Viera Mazalová, 

odbor majetku a komunálního hospodářství

Opět je tu bleší trh 
V sobotu dne 19. 5. od 8:00 do 12:00 hodin bu-
dete mít opět možnost navštívit bleší trh, který 
najdete jako obvykle na dvorečku naproti Tře-
bovské restauraci v ul. Cihlářově v Moravské 
Třebové. Můžete zde nakoupit nebo naopak 
prodat přebytečné hrníčky, knížky, obrázky, ča-
sopisy, něco pro kutily nebo chovatele, nářadí, 
hračky nebo třeba koloběžku. Prodávat a nakupo-
vat může každý. Nepotřebujete žádné povolení. 
Pouze živnostník musí mít oprávnění k prode-
ji. Jako prodejní zařízení stačí starý kufr nebo 
ubrus. Příprava prodejního místa je od 7:30 ho-
din.     Jana Fabianová, odbor majetku města

rozhodlo z těchto akcí vytvořit číslo-
vanou speciální edici výročních 

turistických známek. A i my 
jsme se do tohoto projektu 
zapojili. Již nyní si můžete 
v našem TIC výroční turis-
tickou známku pro Morav-

skou Třebovou zakoupit.   
 Ester Dvořáková Tesolin, TIC 

hodin proveden start prvního závodníka na trať 
prologu ulicemi Cihlářova, Brněnská, Gorazdo-
va, Jevíčská na křižovatku s ulicí Jánskou a zpět 
na Jevíčskou a Bránskou do cíle na náměstí T. G. 
Masaryka před poštou. Startovní interval bude 30 
sekund. Pořadatelé se obrací na občany bydlící na 
trase závodu a provozovatele obchodů, aby zde 

Je tu opět konec 
školního roku MTU3V
Nechce se věřit, že už je to 7 měsíců, když jsme 
se v říjnu loňského roku sešli na imatrikulaci. 
28. března jsme se za přítomnosti starosty města 
Miloše Izáka a místostarosty Pavla Brettschne-
idera společně s 18. ročníkem slavnostně roz-
loučili a obdrželi osvědčení. Absolvovali jsme 9 
přednášek z různých oblastí. Motem naší univer-
sity je heslo Škola základ života, a to se snažíme 
naplňovat. Musím říci, že všechny přednášky 
nám přidaly k našim znalostem a vědomostem 
nové podněty pro další život, a troufám si říci, 
že u mnoha z nás nastartovaly i nový směr zá-
jmu. Děkujeme lektorům a organizátorům za to, 
že nám rozšiřují zájmy, městu Moravská Třebo-
vá, že nám vychází vstříc při těchto aktivitách 
a posluchačům děkujeme, že chodíte, vydržte 
a za pár měsíců se zase sejdeme. Zdar 19. roč-
níku MTU3V.       Marie Moravcová, MTU3V

v této době neparkovali auta a zásobování obcho-
dů si zajistili mimo dobu uzavírky. V době od 8:00 
do 12:00 hodin bude trasa závodu pro ostatní 
provoz uzavřena. Věříme, že i Vy tak přispějete 
k bezpečnosti cyklistů. Děkujeme.  

TJ Cykloklub Jevíčko
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Vyroste v Moravské Třebové nová budova nemocnice?

Sto let v životě města – setkání s fotografií

Obyvatelé města se dočkají kompostérů

Na začátku dubna proběhlo jednání o dalším 
osudu nemocnice následné péče, kterého se zú-
častnili zástupci Pardubického kraje, zástupci 
vedení města a současní vlastníci budov, kteří 
je v loňském roce nabídli kraji 
k odkupu. Hodnota znaleckých 
posudků, které si na budovy ne-
chal zpracovat Pardubický kraj, je 
však trojnásobně nižší, než cena 
požadovaná na základě posudku 
zadaného majiteli budov. Nejefek-
tivnějším řešením nastalé situace 
je dle zúčastněných stran výstavba 
nové moderní budovy na pozemku 
po bývalé dětské nemocnici naproti 
stávajícímu areálu. Konečné roz-
hodnutí o dalším postupu padne 
na červnovém zasedání zastupitel-
stva města. 
„Je pro nás velmi důležité, že Par-
dubický kraj vnímá udržení a zkva-
litnění zdravotnické péče ve městě 
jako jednu ze svých priorit. Již před 
časem jsme debatovali o výstavbě nové stanice 
krajské záchranky na okraji města. Vzhledem 
k současnému stavu jednání s vlastníky se nám 
jeví možná výstavba nové nemocnice jako velmi 
dobrá, jelikož tím bude vyřešena nejen stanice 
záchranné služby, ale především bychom moh-
li získat moderní zdravotnické zařízení v centru 
města. Tento záměr je důkazem stability zdra-
votnictví v Moravské Třebové,“ řekl starosta 
města Miloš Izák.

V podobném duchu reagoval také hejtman Par-
dubického kraje. „Pokud proti sobě stavíme va-
riantu odkupu starých objektů, jejichž nezbytná 
rekonstrukce by při střízlivém odhadu znamenala 

desítky dalších milionů korun a porovnáme cenu 
výstavby nového objektu nemocnice na přileh-
lém pozemku, pak je jednoznačné, že nová stav-
ba bude již zadáním odpovídat poskytování péče 
ve druhé dekádě dvacátého prvního století, při-
tom se z hlediska celkových nákladů pro rozpo-
čet kraje obě varianty velmi blíží. Musíme totiž 
přičíst také odstavení starého centrálního uhel-
ného zdroje tepla a pořízení nových blokových 
kotelen, dále také zateplení budov, rekonstrukci 

Přehlídku, koncipovanou jako 20. ročník tra-
diční akce Moravská Třebová, jak ji neznáme, 

Město Moravská Třebová brzy 
zahájí projekt domácího kom-
postování. Reaguje tak nejen na 
zákon o odpadech, ale i na vy-
soké množství zeleného odpadu, 
který se nachází ve směsném ko-
munálním odpadu. „Komposto-
vání považujeme za smysluplné 
a navíc ekologické řešení naklá-
dání s bioodpady. Cílem koncep-
ce je minimalizovat biologicky 
rozložitelný odpad v nádobách 
na směsný komunální odpad. 
Jeho množství totiž tvoří často až 
třetinu objemu popelnic. Občané tak mohou při 
separovaní plastů, papírů, kovů a ostatních slo-
žek třídit a následně využívat i zelený odpad ze 
zahrad a domácností,“ uvedla Viera Mazalová, 
vedoucí odboru majetku a komunálního hospo-
dářství. Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad 
(květiny, větve, listí a posečená tráva) už nesmí 

vyhlašuje Komise památkové péče. Uskuteční 
se v září v rámci Dnů evropského dědictví.
Rádi i od vás uvítáme snímky zajímavých míst 
a akcí, které se ve městě uskutečnily od roku 
1918 do současnosti, které nastíní zdejší krá-
sy, proměnu města či ukáží, jak a čím jsme 
žili. Jde o nesoutěžní přehlídku přístupnou 
všem zajímavými snímky. Barevné i černobí-
lé snímky libovolného rozměru (větší vítané) 
odevzdávejte do 31. srpna v Městském muzeu 
v ul. Svitavské. Poznáte, které místo je na fo-
tografii?                                                     (mt)

být podle nového zákona o od-
padech vyhazován do běžných 
nádob na směsný odpad, ale 
musí být zhodnocován například 
kompostováním. Každý obyvatel 
města za rok vyprodukuje zhruba 
300 kg odpadu, z čehož až třeti-
nu tvoří biologicky rozložitelný 
odpad. Popelnice se tak vyváží 
na skládky i s odpadem, který 
tam nepatří. Snížení podílu bio-
odpadu povede k celkovému sní-
žení komunálního odpadu, což 
má logicky vliv na snížení pro-

vozních nákladů svozových společností. 
Investorem projektu dodávky zahradních kom-
postérů do města je svazek obcí region Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska. Město Moravská 
Třebová díky němu získá celkem 1200 kom-
postérů, které budou na základě smlouvy o vý-
půjčce rozdány občanům. Po uplynutí pětileté 

stravovacího provozu a zvýšení standardu pro 
pacienty na lůžkových odděleních a v Moravské 
Třebové též výstavbu nového výjezdového stano-
viště ZZS. To vše je nyní na stole za všech okol-

ností. Proto jsme se na jednání shodli, 
že nový objekt nemocnice je vhodněj-
ší pro pacienty i zřizovatele. Nyní bu-
deme jednat s městem o převodu po-
zemků po bývalém dětském oddělení 
na kraj, ale také budovy polikliniky. Je 
logické, aby v Moravské Třebové byl 
jeden vlastník, jeden provozovatel,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický.
Zajištění kvalitní péče pro obyvatele 
Moravské Třebové a rychlé vyřešení 
majetkoprávních záležitostí je důle-
žité také pro nového ředitele nemoc-
nice Pavla Havíře. „Jako nemocnice 
před sebou máme řadu výzev. Ne-
budeme rozšiřovat služby, ale chce-
me ty stávající pozvednout na vyšší 
úroveň tak, aby byla zajištěna kom-
plexní a kvalitní zdravotnická péče. 

V tomto ohledu hraje stěžejní roli ambulant-
ní péče, kterou využívá většina občanů města. 
Pokud se bude zvyšovat kvalita ambulantních 
služeb, rozšíří se také spádová oblast samotné 
nemocnice. Vzhledem k demografickému vývo-
ji je neméně důležité zlepšit také péči v LDN. 
Pevně věřím, že se podaří celou záležitost brzy 
vyřešit, abychom mohli rozvoj nemocnice za-
čít naplňovat,“ uvedl ředitel nemocnice Pavel 
Havíř.         Václav Dokoupil, mluvčí města

Zdravotnická péče
Změna ordinačních hodin
MUDr. Petra Neužilová neordinuje 11. 5.
Poděkování za obětavou péči
Rodina Marie Mikešové vyjadřuje podě-
kování obětavým lékařům a sestřičkám 
kolektivu primáře MUDr. J. Krále v Ne-
mocnici následné péče Moravská Třebová 
za starostlivou péči o naši maminku Marii 
Mikešovou-                     Marie Hrynečková

výpůjční lhůty přejdou zdarma do jejich vlast-
nictví. „Celkem bude čtrnácti obcím v regionu, 
zapojeným do projektu, dodáno 2757 komposté-
rů, 4 kompostovací sila a 1 štěpkovač v celkové 
hodnotě 7,9 mil. Kč. Projekt je spolufinancován 
z dotace ve výši 90 % z Operačního programu 
Životní prostředí,“ uvedl Miroslav Netolický, 
vedoucí odboru rozvoje města. „Vyzýváme tímto 
zájemce o kompostér, aby podávali své žádosti 
o přidělení kompostéru na odboru majetku města 
a komunálního hospodářství. Na základě poda-
né žádosti bude vydán jeden kompostér na jed-
nu smlouvu (zahradu, rodinný dům). Žadatelům, 
kteří nejsou vlastníky zahrady u rodinného či 
bytového domu, ale pouze nájemci takové za-
hrady, případně jsou vlastníky pouze samostatné 
zahrady ve městě nebo v zahrádkářské kolonii 
budou kompostéry nabídnuty/vydávány až po 
uspokojení všech žadatelů,“ doplnila Viera Ma-
zalová, vedoucí odboru majetku a komunálního 
hospodářství. Více informací v červnovém vy-
dání MTZ.        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.

Nová nemocnice
Koncem minulého roku podal náš zastupitel Miroslav Ju-
renka návrh na adekvátní využití pozemku po demolici 
dětské nemocnice. Ve stejnou dobu se začala odehrávat 
jednání mezi krajem a majiteli stávající nemocnice o jejím 
odkupu. Majitelé mají nesmyslně nadhodnocenou předsta-
vu o ceně, a tak se kraj rozhodl pro výstavbu zcela nové 
nemocnice včetně nové záchranné služby. Je škoda, že 
v minulosti město vložilo současnou nemocnici do nevý-
hodné společnosti a za několik let se nechalo pod cenou vy-
platit. Zdravotní péče v Moravské Třebové se zhoršuje. Se 
záměrem výstavby nové nemocnice nám kraj dává najevo, 
že to se zlepšením zdravotnictví v našem městě myslí váž-
ně. Celá akce vznikla na základě návrhu Miroslava Jurenky 
a našeho hnutí ANO a podporuje ji i hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický. Podle nás by mělo naše město vý-
stavbu nové nemocnice podpořit bezúplatným poskytnutím 
pozemku po demolici bývalé nemocnice.
Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví kraje je z po-
hledu města na první pohled nevýhodný. Nicméně za 10 
let město neumělo budovu bývalé dětské nemocnice ani 
pozemek nikterak využít a zatím tu jen tratilo. Výhled 
na výstavbu jiného projektu na tomto místě město zatím 
nemá. Navíc vzhledem k tomu, že koalice na posledním 
zastupitelstvu schválila „utratit“ letos prakticky všechny 
finance a zároveň bude skoro dosažen i úvěrový strop, 
tak by byl pozemek ještě dlouho nevyužitý. Případný 
bezúplatný převod pozemku po bývalé dětské nemocni-
ci pro výstavbu nové nemocnice vnímáme jako investici 
do zdraví našich občanů.         
Libor Truhlář, hnutí ANO, www.trebova.anosvitavsko.cz

1. května od 12:30 hodin

12:30
Jevíčský BIG BAND s muzikanty kapely F. Zeleného

 13:30
Vystoupení AG fit

14:00
Vystoupení Hobby band ZUŠ

15:00
Vystoupení mažoretek Střípky

15:30
Vystoupení kapely Proč ne Band

16:30
Představení kandidátů, proslovy

16:45 - 17:45
Vystoupení kapely Do Větru
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Občané v ověřovací anketě 
určili pořadí nejpalčivějších 
problémů ve městě
Výsledky z konání Veřejného fóra 2018 a ná-
sledné ověřovací Ankety 10P jsou tady. Na Ve-
řejném fóru 2018 občané sestavili celkem 20 
problémů, které byly následně ověřeny anke-
tou, jejímž výstupem je osm hlavních problé-
mů, které budou předloženy k projednání radě 
města a následně také 
zastupitelstvu města. 
Po přijetí radou města 
a zastupitelstvem měs-
ta a stanovení jednot-
livých garantů budou 
uvedené problémy za-
řazeny do projektového 
zásobníku Strategické-
ho plánu rozvoje města.
Vyřešení těchto pro-
blémů vidí občané 
jako základní předpo-
klad pro kvalitu života 
ve městě. Do ankety 
v papírové podobě se 
zapojilo 463 respon-
dentů, z toho bylo 5 
lístků neplatných z dů-
vodu jiné úpravy. Přes 
internet se zapojilo 405 
respondentů, z toho 40 
respondentů hlasovalo neplatně. Výsledky an-
kety byly podle daných platných pravidel tzv. 
„metodou ověřování“ mixovány s výsledky 
z Veřejného fóra 2018, a k tzv. ověření došlo 
u sedmi problémů. K těmto sedmi byl přiřazen 
ještě další bod, který se v anketních lístcích ob-
jevil jako „Další problém“, a to Rekonstrukce 
zahrady MŠ Piaristická, který obdržel 91 hlasů. 
V rámci Veřejného fóra 2018 a v rámci ankety 
bylo naformulováno mnoho dalších připomínek 
a podnětů ke zlepšení kvality života v našem 
městě, které byly předloženy radě města a poté 
i zastupitelstvu města k projednání. Výsled-
ných osm problémů: Civilizovat autobusové 
nádraží; Zřídit cyklostezku MT – Staré Město 
a MT – Útěchov; Vybudovat chodník Udánky – 
Nádražní ulice; Vybudovat nový krytý bazén + 
wellness; Rekonstruovat bazén ZŠ Palackého; 
Umístit nové herní prvky na zahradu u MŠ Tyr-
šova; Vybudovat kulturní multifunkční sál (400 
osob); Rekonstrukce zahrady MŠ Piaristická. 

Občané si všímají dění v našem městě
Třídění odpadu se vyplácí
Již rok naše domácnost třídí odpady dle pokynů 
městem zavedeného systému MESOH (Moti-
vační a evidenční systém odpadového hospo-
dářství). Byli jsme samozřejmě zvědavi, zda se 
naše úsilí nakonec vyplatí. Zajímavé je už to, 
kolik odpadů vlastně člověk vyprodukuje. V na-
šem případě (čtyřčlenná domácnost) jsme za 
celý rok (od dubna 2017 do března 2018) vy-
třídili a odevzdali do sběrového dvora s přísluš-
ným kódem toto: plasty 15 kg, papír 75 kg, kovy 
(převážně plechovky od potravin a malé obaly 
od průmyslových výrobků) 3 kg, k tomu ještě 
elektroodpad (drobná el. zařízení) 5 kg. Sklo 

třídíme rovněž, ale neevidujeme jeho množství. 
Městský úřad nám za sledované a vyhodnoco-
vané období (srpen - září 2017) vypočítal na 
základě přidělených EKO bodů slevu 227 Kč 
na osobu. To je hezká sleva z ročního poplatku 
550 Kč. Z toho nám vyplývá, že třídění odpadků 
v domácnosti se vyplácí. A jak město zveřejnilo 
na svém webu, někdo jiný získal slevu dokonce 
až 380 korun. No, neberte to.

Opravy u Pastýřky
V září loňského roku jsem ve zpravodaji pře-
mýšlel o tom, že dochází k devastaci přístřešku 
u rozhledny Pastýřka. Místostarosta V. Mačát 

Zprávy ze Zdravého města
Světový den vody - Putování 
s vodníky po českých vodách
Na dvaadvacátý březen připadl již tradičně 
Světový den vody. Připomněl nám vodu jako 
nenahraditelný zdroj života na zemi, který je 
nutné chránit, stejně jako je nutné přistupovat 
šetrně i k jejím zdrojům. Zaměření letošního 
Světového dne vody Nature for water úzce sou-
viselo s tím, že máme vracet vodu zpět do pří-

rody čistou, hospodárně využívat vodní zdroje 
a posilovat její přirozenou funkci v krajině, po-
máhat čelit následkům klimatické 
změny, povodním i suchu. Tyto 
aktivity nacvičovaly děti mateř-
ských a základních škol v rámci 
letošní kampaně, která měla ná-
zev Putování s vodníky po čes-
kých vodách. O tuto kampaň byl 
opět velký zájem. V tělocvičně 
v Olomoucké ulici se postupně 
vystřídalo celkem 250 dětí, které 
se seznámily s koloběhem vody 
v přírodě, různými skupenstvími 
vody a užily si soutěžení a legra-
ce. Na hladkém průběhu akce se 
podílely pracovnice DDM, firmy VHOS, a.s., 
městské knihovny, žákyně ze ZŠ Čs. armády 
a Zdravé město Moravská Třebová věnovalo 
drobné odměny. Součástí kampaně byla vý-
tvarná soutěž Modrá planeta a keramická dílna. 

Celkem 64 výtvar-
ných prací bylo vy-
staveno v městské 
knihovně. 

Střevotour – Onkologická 
prevence blíže lidem  
Ve středu 16. května bude v době od 10 do 16 hod. 
na náměstí T. G. Masaryka postavena make-

ta tlustého střeva, která má rozměry 
9 x 4 m, a dá se jí procházet jako tunelem. 
Maketa slouží k tomu, aby si návštěvní-
ci mohli prohlédnout tlusté střevo uvnitř 
a viděli, co se zdravou tkání mohou udělat 
nemoci. Maketou budou provádět zkušení 
průvodci – lékaři, zdravotní sestry nebo 
studenti vyššího ročníku medicíny, kteří 
budou zájemcům vysvětlovat, co vidí, jak 
to funguje, a jak předcházet karcinomu 
tlustého střeva, případně odpovídat na do-
tazy. Ročně nově onemocní na rakovinu 
tlustého střeva 8200 lidí, 43 % se nachá-
zí v pokročilém stadiu. Přijďte se podívat 
a pojďte to s námi změnit. Srdečně zve 
Zdravé město Moravská Třebová ve spo-
lupráci se společností ONKOMAJÁK, 
z.s. Ve středu 16. května se koná také 
Český den proti rakovině, tzv. Květinový 
den. Letos se koná již 22. ročník veřej-
né sbírky, která je tentokrát zaměřená na 
prevenci nádoru tlustého střeva. Během 

dopoledne si můžete zakoupit od studentů sym-
bolickou květinu měsíčku lékařského a podpo-

řit tak onkologická centra v republice. Prodej 
v Moravské Třebové organizuje tradičně DDM 
ve spolupráci s ISŠ.

Ludmila Lišková, koordinátorka projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21

v odpovědi uvedl, že přístřešek bude rekon-
struován a dojde na inovaci posezení. Do jisté 
míry se tak skutečně stalo. Hroutící se střecha 
byla podepřena novými trámy. Pod ní přiby-
lo nové sroubené posezení - stůl se dvěma la-
vicemi. To je chvályhodné. Někteří lidé si ale 
ničeho neváží. Kdosi hned okraje nového sto-
lu opálil ohněm. V rámci celkového zkultur-
nění místa bych ještě předpokládal, že bude 
nově vyzděna rozpadající se zídka kolem zá-
kladové plošiny přístřešku. Nestálo by to mno-
ho peněz a dojem z návštěvy této naší turistic-
ké atrakce by byl rozhodně ještě pozitivnější.

 J. 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 
Moravská Třebová celkem 82 oznámení.

Na základě žádosti od operačního důstojníka 
PČR asistovala hlídka MP hlídce PČR na jed-
né z místních čerpacích stanic při zajištění 
osob podezřelých z krádeže zboží z prodejny. 
Jednalo se o cizí státní příslušníky, kteří se 
v prodejně pokusili odcizit zboží a následně 
fyzicky napadli obsluhu i další zákazníky. 
Poté část těchto osob z místa utekla. Hlídka 
MP spolupracovala při zajištění a pátrání. 
Tyto osoby byly zadrženy nedaleko od pro-
dejny a eskortovány na PČR k provedení dal-
ších neodkladných úkonů. 

Hlídka MP přijala telefonické oznámení, že 
u kontejnerů na tříděný odpad je poházené 
větší množství plastových pytlů s odpadky 
všeho druhu. Hlídka MP na místě zajistila 
důkazní materiál, a dalším šetřením i osoby 
podezřelé z tohoto protiprávního jednání. Ná-
sledně byly tyto osoby předány na MěÚ Mor. 
Třebová, jako podezřelé ze spáchání přestup-
ku a pokud budou uznány vinnými, hrozí jim 
za tento přestupek správní trest až do výše 
100 000 Kč.

Hlídka MP přijala telefonické oznámení 
od občana, že na střeše budovy České poš-
ty je uvolněný dlouhý plech, který hrozí utr-

žením a pádem, při kterém by mohlo dojít 
ke zranění procházejících osob. Hlídka okolí 
nebezpečného místa vymezila páskou zaka-
zujícím vstup chodcům a na místo přivolala 
jednotku HZS. Na místo se dostavila i plošina 
HZS ze Svitav. Poté jednotky HZS plech od-
stranily a odložily na dvoře budovy.

Při hlídkové činnosti v centru města nalezla 
hlídka městské policie dva poškozené odpad-
kové koše. Následným vytěžením městského 
kamerového dohlížecího systému se hlídce 
MP podařilo zajistit svědky a poté i pachatele 
přestupkového jednání. Pachatel poté uradil 
městu vzniklou škodu a hlídkou městské po-
licie byl za své protiprávní jednání vyřešen 
v příkazním řízení na místě.

Radovan Zobač, velitel městské policie

Cyklista
Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. 
také účastník silničního provozu. Jízda pod 
vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozi-
del na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna 
nízké. Pokud by cyklistovi policisté naměřili 
do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu poku-
ta od 2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile al-
koholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty 
a stejně tak, když se cyklista odmítne dechové 
zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při pravém 
okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh 
pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je povin-
nost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je 
povinen mít na hlavě za jízdy řádně připevně-
nou ochrannou přilbu. Policisté však doporuču-
jí, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu 
věku. Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen 
pod dohledem osoby starší 15 let. K osvětlení 
cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za 
snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen svět-
lomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní 
svítilnu se světlem červené barvy nebo přeru-
šovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka 
dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista 
použít náhradou za světlomet svítilnu bílé bar-

vy s přerušovaným světlem. K výše uvedenému 
příkladu převážení nákupních tašek a jiných za-
vazadel na jízdním kole se vztahuje ustanovení 
zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet 
bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést 
za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo 
jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňo-
valy řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné 
účastníky provozu na pozemních komunika-
cích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách 
těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím 
chci varovat. Nákupní taška pak při po-
třebě udělat nějaký manévr často převez-
me řízení kola za vás, což ohrožuje ne-
jen vás samotné, ale i ostatní účastníky 
silničního provozu. Proto doporučujeme 
si opatřit na jízdní kola košíky či jiné no-
siče. Pokud byste potřebovali za jízdní 
kolo připevnit vozík, je to možné, avšak 
zákon vám povoluje připojit přívěsný 
vozík do maximální šířky 90 cm, kte-
rý bude mít vzadu dvě červené odrazky 
netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce 
cyklista přejet vozovku na druhou stra-
nu a použije k tomu přechod pro chodce, 
musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro 

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě - pokračování
cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozov-
ku bezpečně přejet, aniž by ohrozil sebe nebo 
ostatní účastníky silničního provozu. Stejně 
jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zrani-
telných účastníků silničního provozu, a proto je 
na místě opatrnost a ohleduplnost.
Pokračování v dalším vydání 

Markéta Janovská, 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Vydejte se na školní výlet do Průmyslového 
muzea Mladějov. Pro školní skupiny, skupiny 
z mateřských škol i dětské tábory máme připrave-
ný zvláštní program přizpůsobený pro nejmenší 
návštěvníky. Po příjezdu do muzea se vás ujme 
průvodce v dobovém kostýmu a formou loutko-
vého divadla vás seznámí s historií mladějovské-
ho areálu, dolování i úzkokolejné dráhy. Poté na-
vštívíte jednotlivé expozice Průmyslového muzea 
Mladějov. Provázená prohlídka je samozřejmě 
přizpůsobena věku návštěvníků. Nakonec máme 
pro starší děti a žáky druhého stupně připravenou 

Žijeme s vodou – Naše řemeslo 

Mladějovská průmyslová dráha
Unikátní technická památka v Mladějově na 
Moravě Vás zve k návštěvě a ke svezení na úz-
korozchodné železnici s rozchodem pouhých 
600 mm. Výletní vlaky s otevřenými zastřešený-
mi vozy, vedené historickou parní či dieselovou 
lokomotivou, jsou vypravovány z prostorů od-
jezdového nádraží Průmyslového muzea v Mla-
dějově na Moravě pro veřejnost v následujících 
termínech: 5. 5. Zahájení sezóny výletních vla-
ků, 19. 5., 2. 6., 16. 6. Historie v pohybu, mi-
mořádné jízdní řády, 30. 6., 5. a 6. 7. nebude 
vypraven vlak s odjezdem v 16:00 hod., 7. 7., 
14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8. Bi-
tva Mladějov-Blosdorf 1915, mimořádné jízdní 
řády, 1. 9., 15. 9. a 29. 9.
Časy odjezdů výletních vlaků: v 9:00, 11:20, 
13:40 a 16:00 hod.
Ceník jízdného: Mladějov - Hřebeč: 140 Kč, 
zpáteční 200 Kč, děti 6–15 let poloviční.

Mladějov - Nová Ves: 100 Kč, zpáteční 140 Kč, 
děti 6–15 let poloviční. Mladějov - Veksl: 70 Kč, 
zpáteční 100 Kč, děti 6–15 let poloviční.
Děti do 6 let s rodičem mají jízdu výletním vla-
kem zdarma. Na trati neplatí žádné průkazky ani 
slevy. Mimo termíny výletních jízd je možné po 
dohodě vypravit na objednávku zvláštní osobní 
či nákladní vlak.
Otevírací doba muzea: út–ne: 9:00–15:00, po: 
zavřeno. Vstupné do muzea: dospělí, mládež 
od 15 let 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč, děti do 6 
let s rodičem vstup zdarma. Ve dnech výletních 
jízd probíhá prohlídka expozic muzea s průvod-
cem vždy po příjezdu výletního vlaku do stanice 
v Mladějově, zájemci si po jízdě zakoupí zlevně-
nou vstupenku v pokladně muzea.
V sobotu 16. 6. proběhne akce s názvem His-
torie v pohybu, v tento den se uskuteční výsta-
va starých strojů (stabilních motorů, autobusu, 

Průmyslové muzeum Mladějov přichází s novou nabídkou
vědomostní soutěž navazující na prohlídku s vy-
hodnocením a cenami. A pro ty nejmenší zase 

nabízíme možnost zdobení vlastní perníkové lo-
komotivy, kterou si každý může odnést domů. 
Program je možné upravit podle vašeho přání, 
například doplnit o opékání buřtů nebo o zajiš-
tění obědů v občerstvení U Parního stroje přímo 
v areálu muzea, případně ho pro větší skupiny 
spojit s výletem zvláštním motorovým vlakem 
na objednávku. Cena od 40 Kč/os., pedagogický 
doprovod zdarma. Termín a detaily programu do-
mlouvejte prosím na telefonu 604 635 779 (Eva 
Kopřivová).                                      Miloš Kopřiva,

předseda Průmyslového muzea Mladějov

Již v době prvních starověkých vodovodů vznikla 
potřeba tyto stavby udržovat, chránit a také dohlí-
žet na to, aby se voda dostala od zdroje tam, kde 
je jí třeba. Jedním z nejznámějších vodovodních 
systémů byl pravděpodobně starověký římský vo-
dovod s jeho akvadukty, na jehož údržbu a provoz 
zaměstnávalo město Řím kolem 700 lidí. Vodař-
ské řemeslo v dnešní době plní v podstatě stejný 
účel jako v dávné minulosti a zahrnuje i podobné 
činnosti. Postupně se však jeho podoba mění, ať 
už díky modernější technice a novým technolo-
giím, ale také v souvislosti se zvyšujícími se náro-
ky na kvalitu vodohospodářských služeb. Co tedy 
představuje provozní „vodařina“ v každodenní 
praxi? 
Důležitou součástí rutinní práce je kontrola tech-
nického stavu jímacích objektů, čerpacích stanic 
a vodojemů, a také jejich strojního vybavení. 
I zdánlivě bezúdržbová zařízení jako jsou ventily, 
šoupata a jiné armatury vyžadují kontrolu funkč-
nosti. S kontrolní činností pak úzce souvisí opra-
vy a údržba objektů i jejich areálů. Stejně jako 
řádnému technickému stavu vodárenských objek-
tů je věnována pozornost i zajištění dodávky kva-
litní a nezávadné vody. Pravidelné čištění vodoje-
mů a akumulačních nádrží je prováděno tak, aby 
nedošlo k přerušení dodávky vody. Vodojemy, 
které zásobují naše město, mají dvě komory, tu-
díž v jedné probíhá čištění a z druhé je zásobova-
ná vodovodní síť. Pravidelně se čistí i vodovodní 
síť, a to tzv. odkalováním přes osazené hydranty. 
Tím se předchází usazování jemných částic v po-
trubí. Odkalování se provádí většinou na místech, 
kde jsou malé průtoky potrubím, ale i v případě, 

že na potrubí byl provedený nějaký zásah (opra-
va poruchy, výměna armatury apod.). Funkčnost 
hydrantů ve městě je pravidelně kontrolována, je 
měřen tlak a průtok jednotlivých hydrantů tak, 
aby byly bez problémů k dispozici v případě po-
žáru. Z hlediska zajištění zdravotní nezávadnosti 
vody v síti je jednou důležitých činností provoz-
ních montérů pravidelná kontrola chlorovacích 
zařízení a průběžná kontrola obsahu volného 
chloru ve vodojemech a přímo u odběratelů. Ho-
voříme-li o rutinních činnostech, je nutné zmínit 
výměnu vodoměrů. Vodoměry sloužící jako fak-
turační měřidlo musí být funkční a mít platný cej-
ch. Platnost bývá zpravidla 6 let, proto probíhá 
pravidelně jejich výměna. Počet měněných vodo-
měrů dosahuje ročně několika stovek. 
Jak jsme již uvedli, důležitou roli v dnešním pro-
vozování vodovodu hraje vodárenský dispečink. 
Informacemi o stavech hladin ve vodojemech, 
o průtocích do sítě, o tlacích v potrubí apod. za-
číná prakticky každý pracovní den. Kontrola dis-
pečinku je tím prvním signálem, že je něco v ne-
pořádku, a díky němu je možné problém odhalit 
mnohem dříve, než dojde k přerušení dodávky 
vody do sítě. Následně při podrobnějším průzku-
mu se zjišťují netěsnosti potrubí zavíráním jed-
notlivých sekcí vodovodního řadu, přičemž se 
kontrolují průtoky zaznamenané dispečinkem. 
Rozdělení jednotlivých úseků na menší části 
umožňují sekční šoupata. Stejně jako armatury 
v objektech vyžadují i sekční šoupata pravidel-
nou kontrolu funkce a v případě potřeby jejich 
výměnu. Slouží nejen k uzavření a rozdělení 
jednotlivých úseků sítě při prováděném průzku-

mu, ale především v případě havárie k odstavení 
pouze menšího úseku vodovodu, na kterém došlo 
k poruše. 
Snižování ztrát vody je pro hospodárný provoz 
vodovodů stěžejní záležitostí, proto se poruchy 
na vodovodních řadech a přípojkách řeší před-
nostně. Odstraňování poruch, ale i výměny hyd-
rantů, šoupat, přípojek apod. vyžadují provádění 
zemních prací. Ročně je realizováno několik de-
sítek těchto zásahů. Zvláště pak v případě havá-
rie je důležité provést opravu v co nejkratší době. 
Z toho důvodu je vodohospodářský provoz vy-
bavený potřebnou technikou tak, aby bylo mož-
né provádět zemní práce i v zimních měsících. 
Nejen z důvodu havárií je mimo pracovní dobu 
zajišťována pohotovost. Provozní montéři jsou 
k dispozici v pracovní dny do 22:00 a o víken-
dech od 8:00 do 20:00. V případě zjištění záva-
dy na vodovodních řadech nebo přípojkách (po 
fakturační vodoměr) je možné kdykoliv v prů-
běhu dne (24 hod.) nahlásit tuto skutečnost 
na tel. č. 722 659 171. 
Jako v každém oboru, tak i v tom našem se cení 
odbornost, zkušenost a pozitivní vztah k práci. 
Mezi těmi, kdo zajišťují provoz vodovodu v na-
šem městě, jsou i lidé, kteří tuto práci dělají i čty-
řicet let a na „vodárnu“ nastupovali jako čerství 
absolventi škol a učilišť s vodárenským zamě-
řením. Bez nadsázky se tak dá říci, že pro mno-
hé z nich je práce na zabezpečení dodávky čisté 
vody do vašich domovů celoživotním posláním. 
Podrobněji se s provozní problematikou vodo-
vodu můžete seznámit na www.vhos.cz, v sek-
ci Žijeme s vodou.      M. Šibor, VHOS, a.s.

motorek a traktorů) v  provozu, v sobotu 25. 8. 
proběhne vzpomínková akce na boje I. světové 
války s bojovými ukázkami pod názvem Mladě-
jov-Blosdorf 1915 (pietní akt, přehlídka zúčast-
něných vojsk, bojová ukázka).
tel: 721 546 801, e-mail: zeleznice@mladejov.
cz, internet: www.mladejov.cz
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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 2. 5. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od středy 2. 5. 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
Dvě nevěsty a jedna svatba /ČR/

9. 5. středa v 19:00
Marie je úspěšná televizní moderátorka, ale ve vzta-
zích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sest-
ra už toho pravého našla. Když Marie přijíždí domů, 
potkává dávnou lásku a je jasné, že jejich city ne-
jsou minulostí, ale celá věc má jeden háček.
Režie: T. Svoboda
Hrají: A. Polívková, J. Dolanský, E. Geislerová, E. 
Holubová a další
Vstupné: 120 Kč, 90 min.

Avengers: Infinity War /USA/

14. 5. pondělí v 19:00
Tento film završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu 
filmovým světem studia Marvel a přináší na plátna 
nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. 
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí risko-
vat úplně vše. 
Režie: A. Russo, J. Russo
Hrají: R. Downey Jr., Ch. Hemsworth, S. Johan-
sson a další
Vstupné: 120 Kč, 155 min., český dabing

Tiché místo /USA/

16. 5. středa v 19:00
Horor roku
Ticho nejen léčí, ale v tomto filmu je navíc jedinou 
možností, jak přežít další den. John Krasinski se 
pustil do režie mimořádného snímku, který žánro-
vě pluje mezi thrillerem, dramatem a hororem a ve 
všech polohách dokazuje, co všechno je člověk 
schopen vymyslet a obětovat, aby i v nelidských 
podmínkách zachránil svou rodinu.
Režie: J. Krasinski
Hrají: E. Blunt, J. Krasinski, M. Simmonds, N. Ju-
pe a další
Vstupné: 120 Kč, 90 min., české titulky, nevhod-
né pro děti do 12 let

Neznámý voják /Finsko, Belgie, Island/

21. 5. pondělí v 19:00
Válečný film
Film vystihuje drsně a realisticky skutečný váleč-
ný konflikt, muže, které spojuje přátelství, humor 
a touha přežít.
Režie: Aku Louhimies
Hrají: E. Aho, A. Hirviniemi, J. Vatanen a další
Vstupné: 110 Kč, 135 min., české titulky, nevhod-
né pro děti do 12 let

Deadpool 2 /USA/

23. 5. středa v 19:00
Deadpool je zkrátka chlapík mnoha tváří, byť je ta 
jeho pravá, ukrytá pod maskou. A což teprve jeho 
černý humor a netradiční přístup k super hrdinským 
pravidlům fair play.
Režie: David Leitch
Hrají: R. Reynolds, J. Brolin a další
Vstupné: 130 Kč, minutáž nebyla uvedena, české 
titulky, nevhodné pro děti do 12 let

Solo: Star Wars Story /USA/

28. 5. pondělí v 19:00

Fotofestival Rudolfa Zukala 
a Youngfoto Moravská Třebová 
13. 5. neděle, slavnostní zahájení fototofestiva-
lu v 9:30 ve dvoraně muzea
Podrobný program bude upřesněn, ale již teď se mů-
žete těšit na vernisáž retrospektivní výstavy fotogra-
fií vynikajícího slovenského fotografa Miro Švolíka 
ve výstavních prostorách Městského muzea Moravská 
Třebová. Zhlédnete výsledky fotosoutěže, vítězné fo-
tografie letošního ročníku Youngfoto nebo díla Marti-
na Vybírala a Jiřího Víška, pedagogů ze Střední školy 
umění a designu v Brně, kteří v roce 2017 se skupinou 
studentů fotili v rámci týdenního plenéru Moravskou 
Třebovou. Hostem festivalu bude vynikající zpěvačka 
s osobitým vokálem a šestinásobná držitelka výroč-
ních hudebních cen Anděl Lenka Dusilová se svým 
sólovým projektem od 19 hod. ve dvoraně muzea

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

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

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

Režie: Ron Howard
Hrají: A. Ehrenreich, W. Harrelson, E. Clarke a další
Vstupné:130 Kč, 130 min., český dabing

Kulturní centrum
Divadelní představení
Zítra to roztočíme, Jaroušku!
10. 5. čtvrtek, 19:00
Hudební komedie o tom, co všechno jsou lidé 
ochotni udělat pro peníze. Manželé Evženie a Ja-
roušek Hádaví jsou nesmiřitelní rivalové. Do jejich 
„hádavého“ života nečekaně vstoupí dr. Párátko 
s lákavou nabídkou zúčastnit se nové reality show. 
Ten, kdo toho druhého přistihne během měsíce při 
nevěře, získá tučnou odměnu. Mezi manželi se roz-
poutá nelítostný souboj. Nikdo nechce prohrát, ale 
zvítězit může jen jeden z nich.
Režie: Jaroslav Sypal
Hrají: Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Martin 
Maxa/Petr Vojnar, Tereza Šefrnová/Eva Hráská, Jo-
sef Mladý, Michal Roneš/Tomáš Nisser/Michal Ho-
lán a další 
Kinosál, vstupné: 220 Kč, předprodej zahajuje-
me ve středu 2. května v 16 hodin

Festival textilu 
Hedvábení
12.5. sobota
13:00 Jarmark na náměstí a tvořivé textilní dílny 

pro děti pod vedením zkušených lektorů 
Nízkoprahového klubu DÍRA Moravská 
Třebová

13:30 Slavnostní zahájení
13:45 Módní přehlídka armádních oděvních do-

plňků  a výstroje AČR - ve spolupráci s Vo-
jenskou střední  školou a Vyšší odbornou 
školou Ministerstva obrany v Moravské 
Třebové, Mars Jevíčko a Hitex Městečko 
Trnávka

14:00 Spolektiv – folková kapela z Jižních Čech
15:15 Módní přehlídka – Střední škola designu 

a módy Prostějov
16:00 Pískomil se vrací 

Kapela se věnuje výhradně moderní dětské 
tvorbě a tvoří mezigenerační zábavu, při 
které se baví nejen děti,  ale i rodiče.

17:15 Módní přehlídka 2 - Střední škola designu 
a módy Prostějov

17:30 Módní přehlídka armádních oděvních do-
plňků  a výstroje AČR - ve spolupráci s Vo-
jenskou střední  školou a Vyšší odbornou 
školou Ministerstva obrany v Moravské 
Třebové, Mars Jevíčko a Hitex Městečko 
Trnávka   

18:15 Vystoupení ZUŠ Moravská Třebová –  
HOBBY BAND

19:45 Benjaming‘s Clan - Celtic pop rock 
náměstí T.G. Masaryka, vstup volný

Ojedinělý koncert na zámku v Mor. Třebové
JAROMÍR NOHAVICA 
24.5. 2018, 20:00, vstupné: 450 Kč 
v předprodeji, 500 Kč na místě
Předprodej vstupenek bude zahájen 2. 5. v 16 
hodin (budova muzea), případná další místa 
předprodeje budou uvedena na www.ksmt.cz

Jarní výstava FLORIA
ZO ČZS Moravská Třebová srdečně zve na zájezd 
na jarní výstavu FLORIA do Kroměříže, který 
se koná v sobotu 5. května. Odjezd je plánovaný 
od muzea v 8:00 hodin. Přihlášky jsou přijímá-
ny od 5. dubna v prodejně Hedvy na nám. TGM 
v Moravské Třebové. Cena zájezdu je 200 Kč.
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4.5. – Dj Maty

26.5.
 – Dj Choruno

19.5.  – Dj Maty

25.5.  – Dj T-Maxx

11.5.
 – Dj Choruno

12.5.
 – Dj T-Maxx

18.5.
 – Dj J.M.X.

5.5.
 – Dj J.M.X.

V pokračování nástinu moravskotřebovského spor-
tu v průběhu století se zaměříme na situaci v letech 
1918-1938. Rozvoj německého sportu ve městě 
pokračoval i po vzniku Československé republiky. 
Fotbal se hrál na hřišti ul. Dvorní, Tělovýchovný 
spolek přestavěl a nově otevřel (1931) tělocvičnu 
v ul. Tyršové, či začal budovat hřiště ve spodní část 
aleje mezi Jevíčskou ulicí a Pískem. V roce 1938 
byl Spolek rozpuštěn, v čas, kdy si německé tělo-
výchovné aktivity připomínaly 75 let od založení. 
Souběžně se vznikem Československé republiky 
a příchodem nových, českých obyvatel (vojáci, po-
licisté, obchodníci, státní úředníci), se rozvíjel také 
český, resp. ruský sport. Průvodním jevem se stalo 
12. dubna 1921 založení Sokola (náležejícího k ma-
teřské jednotě M. Trnávka a sokolské župě bosko-
vické). Během tří let se členská základna čtyřikrát 
znásobila (na 138 členů). Vhodné místo pro cvičení 
a propagaci sokolských myšlenek bylo získáno vy-
užitím uprchlického tábora v jižní části města. Tam 
také uspořádali sokolové své první veřejné cvičení 
již 14. srpna 1921, za účasti cvičenců z Boskovic, 
Městečka Trnávky. Zvažována byla i výstavba so-

II. Dvacetiletí sportu mezi válkami v letech 1918-1938
kolovny a Národního domu (v prostoru dnešní Kní-
žecí louky), finanční náročnost však byla značná 
(100.000 Kčs), deficit nezachránila ani veřejná sbír-
ka peněz (formou prodeje cihel a kamenů).
Významnou událostí pro rozvoj třebovského Soko-
la se stalo zřízení ruského gymnázia v roce 1923 
v bývalém uprchlickém táboře (dnes VGJŽ), kde 
byl i založen tzv. Ruský Sokol a třebovští zde na-

šli své útočiště, a to nejen sportovní. Pozdější vznik 
třebovského vojenského gymnázia (1935) zname-
nal důležitou podporu české tělovýchovy ve měs-
tě a možnost využívat školní zařízení. Studenti se 
účastnili společných sokolských vystoupení. Další 
okrsková veřejná cvičení se konala i v dalších le-
tech, např. 1931, 1932, 1935 na vlastním hřišti 
v ruském gymnáziu. Sokolové se zúčastnili i Vše-
sokolského sletu 1932 v Praze v letech 1932 a 1938. 
Mezi roky 1920-1930 byl založen i Český sportovní 
klub, jehož fotbalové mužstvo sehrálo propagační 
přátelské utkání se Slavií Praha, která přijela pod-
pořit české sportovce v Moravské Třebové. V me-
ziválečném období nebylo možné pominout otáz-
ku tehdejších ruských emigrantů, která po dlouhou 
dobu zasahovala do konsolidace poměrů v Sokole 
i v české menšině vůbec (čítala 358 osob). Ve měs-
tě žilo na 500 ruských emigrantů, pro něž koncem 
roku 1921 bylo zřízeno ruské reformní reálné gym-
názium. 
V lednu 1928 byla ustavena odbočka Ruského So-
kola v Moravské Třebové, a přes proklamaci spolu-
práce obě Jednoty pracují samostatně, v napjatém 
ovzduší, které je zvyšováno tím, že Rusové přijí-
mali do své odbočky Čechy, kterým český Sokol 
zakázal vstup (pro nesokolské jednání, tj. užívání 
sokolské tělocvičny kdykoliv a bez dovolení k ta-
nečním zábavám, neudržování pořádku, ničení ná-
řadí, svévolné užívání sokolských krojů na různých 
večírcích, vylučování členů apod.). Se zrušením 
ruského gymnázia v roce 1935 se uzavřela otázka 
Ruského Sokola v Moravské Třebové. 
Po 2. světové válce byl třebovský český Sokol zno-
vu obnoven a 4. srpna 1946 se uskutečnil na hřišti 
na Písku Sokolský den za účasti cvičenců z Bosko-
vic a Jevíčka.
(Využity informace ze Sokolské kroniky)      (mt)

Skauti jsou aktivní
Den otevřených dveří skautských 
kluboven
Na slavnostní kolaudaci našeho zrekonstruované-
ho skautského baráku jsme 12. dubna pozvali mo-
ravskotřebovské zastupitele a veřejnost. Pozvání 
k prohlídce kluboven přijali starosta Miloš Izák, 
členové zastupitelstva Daniela Maixnerová a To-
máš Kolkop, členky Komise pro výchovu a vzdě-
lávání Magda Srncová, Hana Zmeškalová, Renata 
Částková a Lenka 
Greplová. V úvodní 
prezentaci byli hosté 
seznámeni se stavem 
objektu před rekon-
strukcí a stručným po-
pisem uskutečněných 
prací. Jejich výsledek 
si poté mohli na vlast-
ní oči prohlédnout při 
komentované prohlídce kluboven. Stavební práce 
ve druhé polovině roku 2016 provedla díky dotaci 
MŠMT a města Moravská Třebová stavební firma, 
ale následné práce (výměna rozvodů elektřiny, 
vymalování, nátěry, vnitřní vybavení aj.) byly 
v loňském roce řešeny svépomocnou brigádnickou 
prací členů střediska v řádu stovek hodin. 
V současnosti jsou tak naše klubovny důstojným 
a funkčním prostředím pro celoroční skautskou 
činnost. Při slavnostním přípitku nám hosté popřáli 
hodně úspěchů při naší práci s dětmi a my jim ještě 
jednou poděkovali za podporu našeho projektu, 

bez které by nebylo možné ho realizovat. Fotogra-
fie z akce: bit.ly/2que7kr

Úklid přírody v okolí města aneb 
Operace PVC
Potřinácté pořádalo moravskotřebovské středisko 
Junáka v sobotu 7. dubna v souvislosti se Dnem 
Země úklidovou akci Operace PVC, v rámci které 
účastníci Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti 

Pekla, Pastviska, Křížového vrchu a ko-
lem cesty na Srnčí. Slunečné jarní poča-
sí akci přálo, zřejmě i proto se sešlo re-
kordních 97 dobrovolníků, kromě skau-
tů také oddíl mladých hasičů a několik 
zástupců veřejnosti. Oproti předchozím 
létům posbíraného nepořádku přeci jen 
trochu ubylo, ale i tak se toho nasbíra-
lo víc než dost (asi deset pytlů plastů, 
papíru, skla a plechovek, pneumatiky, 

kovový odpad, textil). Nakonec se všechny uklíze-
cí skupiny jako každoročně sešly u altánu v Pekle, 
kde došlo na zasloužený oddech a opékání buřtů. 
I letos přišla osobně účastníkům za úklid poděkovat 
Paní lesa. Kromě účastnické karty od ní dostal kaž-
dý dobrovolný uklízeč i malou sladkou odměnu. 
Akci, zaregistrovanou v rámci celostátního projek-
tu Ukliďme svět, ukliďme Česko, podpořily tech-
nické služby a město Moravská Třebová. Děkuje-
me všem, kterým není vzhled okolí města lhostej-
ný. Fotografie z akce najdete na adrese junak.mtre-
bova.cz/opvc.  Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová
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POZOR - v souvislosti s přechodem na nový 
knihovní systém bude knihovna dne 29. květ-
na uzavřena. 
1.–31. 5. 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. Všechna díla je možné zakoupit.
1.–31. 5. Velký výprodej knih a časopisů
Během května se můžete těšit na velký výprodej 
knih. Cena je 5 Kč za knihu, 1 Kč za časopis. 
1.–31. 5. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Data-
bázeknih.cz vám v květnu pomůžeme výstav-
kou z těchto knih témat: kniha od autora, který 
žil v našem kraji, kniha od více autorů, kniha 
o jídle. 

2.–20. 5. Rande s knihou naslepo
Vyzkoušejte si rande naslepo s knihou. V dospě-
lém oddělení pro vás budou v čase otevírací doby 
připraveni utajení knižní partneři na schůzku. 
Užijte si ten moment překvapení, až knihu roz-
balíte. Třeba to bude ta pravá.
1.–13. 5. Soutěž na květen
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo 
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek 
nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně v do-
spělém oddělení. Správná odpověď na dubnovou 
otázku zní, že v současnosti naše knihovna užívá 
knihovní systém Clavius (od firmy Lanius). Ten-
tokrát se poštěstilo Z. Selingerové. Gratulujeme
Aktuální otázka zní: Kdo je autorem oblíbené 
knihy Hadrový panák?
V případě více správných odpovědí náhodně vy-
bereme jednoho výherce. Odpověď nám sdělte 

do 13. 5. Hraje se o jednu z těchto knih: Treva-
yne (R. Ludlum), Ceny (E. Segal), Posedlost (S. 
Lewis), omalovánky pro dospělé. 
Knihovna dětem
1.–31. 5. Pověsti Moravskotřebovska
Výstava prací dětí ze soutěže Mladý čtenář 2018 
- Pověsti Moravskotřebovska. Výtvarná a literár-
ní díla soutěžících si můžete prohlédnout v dět-
ském oddělení v půjčovní době.
1.–30. 5. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Čarodějka Winnie 
a nový počítač. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. 
Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
Tvořivé středy
  2. 5. Domeček
  9. 5. Kytička pro maminku
16. 5. Strom
23. 5. Páv
30. 5. Spirála
Začátek je vždy ve 14 hod. v dětském oddělení 
MěK
Tvoření pro nejmenší
30. 5. Spirála pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělého, 9:00–11:00 hod.

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

Individuální přístup, 
nesoutěžní povaha, do-
stupnost pro všechny, 
dobrovolnost, důraz 

na rozvoj, vyváženost, rostoucí nároky, inspira-
tivnost, dlouhodobost, zábavnost, to jsou základní 
principy programu The Duke of Edinburgh Award. 
Cílem expedice, která završuje každou z úrovní 
programu, je vytrhnout mladé lidi z jejich pohod-
lí. Expedici si účastnici plánují sami, k pohybu 
nesmí využívat motorizovaných vozidel, veške-

ré vybavení a zásoby jídla si nesou sami, během 
expedice si nesmí nic kupovat, neměli by záviset 
na moderní technologii, ubytování musí být ve sta-
nech nebo jednoduchých příbytcích. Na expedici 
se koncem měsíce dubna vydala osmičlenná skupi-
na studentů ISŠ Moravská Třebová. Šlo o expedici 
„běžnou“, kdy je hlavní důraz kladen na cestování. 
Z Litomyšle pěšky expedice vyrazila do Nových 
Hradů a přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. 
Trasa byla plánována ve dvou úrovních obtížnos-
ti, s návratem do Litomyšle nebo koncem trasy 

v Proseči. Tým chtěl tak odhadnout své možnos-
ti pro tzv. „ostrou expedici“, která se bude konat 
koncem května. Tam už bude skupinu doprovázet 
nejen školitel, ale též hodnotitel expedice. Jejich 
zážitky nebudou extrémní, jako aktuálně vysílaná 
road movie patrona DofE Dana Přibáně, který se 
svým trabantem obráží celý svět, nicméně, bude 
to přinejmenším pro pedagoga-školitele zajímavá 
zkušenost být účastníkem výletu v opačném gardu, 
kdy plánují žáci a „učitel se nechá vést“. 

Hana Konečná, vedoucí DofE

Expedice místního centra DofE v ISŠ Moravská Třebová 
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Výsledky 26. ročníku ankety byly slavnostně vy-
hlášeny ve středu 28. března u příležitosti Dne 
učitelů. Pro oceněné pedagogy anketa předsta-
vuje zpětnou vazbu za odvedenou práci a doklad 
obliby u jejich žáků, kteří svými hlasy určují cel-
kové pořadí. Výhercům školních kol předal di-
plom starosta města Miloš Izák a velitel vojenské 
školy Zdeněk Macháček. V letošním roce bylo 
studenty odevzdáno přes 1600 anketních lístků, 
na základě kterých se celkovým vítězem pro le-
tošní rok stal učitel Speciální ZŠ, MŠ a praktic-
ké školy Miroslav Muselík. „Je to nejlepší učitel, 
je srandovní a hodný,“ uvedl jeden z jeho žáků 
v anketním lístku. Nejoblíbenější pedagog roku 
2018 přináší své dojmy formou následujícího 
rozhovoru. 
Můžete se prosím představit občanům, kteří 
vás neznají?
V současnosti pracuji jako statutární zástupce 
ředitelky Speciální ZŠ, MŠ a praktické školy 
v Moravské Třebové. Od roku 2004 jsem členem 
zastupitelstva města a od roku 2010 také členem 
rady města. Již osm let jsem rovněž pověřen vý-
konem občanských sňatků a slavnostních obřadů. 

Krajské kolo Festivalu vědy 
a techniky
Ve dnech 8. a 9. března proběhlo v Pardubicích 
krajské kolo soutěže Festivalu vědy a techniky. 
V kategorii Junior naši školu reprezentovaly tři 
projekty s následujícími tématy:
1. Jak ovlivňují odpadní vody čistotu místních 
toků - Alena Ševčíková z 1. AV
2. Sledování morfologických znaků rostlin kruš-
tíků rodu Epipactis na Hřebečském hřbetě - Jana 
Haasová, Tereza Dirbáková z 4. AV
3. Navazování laserového paprsku do optického 
vlákna - Barbora Růžičková a Veronika Růžičková 
z 3. AV

Jejich vědecké bádání bylo odměněno. V oboru 
biologie vyhrály Tereza Dirbáková a Jana Haa-
sová cenu prorektora Univerzity Hradec Králové 
a odměnou je účast na krátkodobé studijní stáži 
ve Francii. V oboru fyziky se výrazně prosadily 
Barbora a Veronika Růžičkovy, které také získa-
ly za svoji dlouhodobou vědeckou práci studijní 
pobyt ve Francii. Všem žákům, kteří se zúčastni-
li, bych poděkoval za vzornou reprezentaci školy 
a popřál hodně úspěchů v dalším ročníku soutěže 
Festivalu vědy a techniky.
 
Gymnázium má nejlepší vypravěčku 
v republice za rok 2018
V pražském divadle Minor proběhlo v pátek 6. 
dubna finále druhého ročníku soutěže mluveného 
slova Vypravuj aneb Klání vypravěčů. Soutěžili 
jednotlivci ve dvou věkových kategoriích a skupi-

Moravskotřebovským Ámosem za rok 2018 se stal Miroslav Muselík

Senzační úspěchy studentů Gymnázia Moravská Třebová

Zprávy ze ZŠ Kostelní náměstí
Badatelsky orientovaná výuka 
Více než rok je naše škola součástí projektu EU, 
jehož cílem je zavádět badatelsky orientované 
vyučování do běžné výuky na základních a střed-
ních školách. S touto formou výuky se mají mož-
nost seznámit žáci třetí až páté třídy v rámci vo-
litelného předmětu Malý 
badatel a pokračovat v ní i na 
druhém stupni ve volitelných 
seminářích. Při svém bádá-
ní pracují nejčastěji v týmu. 
K dispozici mají měřicí sady 
Pasco, polytechnické staveb-
nice Triangle, Boffin, Fis-
chertechnik, a v neposlední 
řadě i robotické stavebnice 
Lego a Fischertechnik. Na 
návštěvu jsme pozvali i žáky 
ze ZŠ Dlouhá Loučka, pro které jsme si připravili 
dvě badatelské úlohy – výrobu elektrického prou-
du pomocí mechanického pohybu a naprogramo-
vání pohybu Lego robota. Rolí učitelů se s grácií 
zhostili žáci 5. třídy naší školy, kteří si tak měli 
možnost vyzkoušet vyučování naruby. I když 
bylo pátek třináctého, práce šla dětem od ruky. 
Roboti poslušně jezdili, kam měli, a ve třídě sví-

tily žárovky díky elektřině, kterou děti vyrobily. 
Nudit se nebyl čas a určitě si to rádi zopakujeme.

Úspěchy v Pythagoriádě
Žáci ze ZŠ Kostelní náměstí se každoročně zúčast-
ňují hned několika matematických soutěží a patří 

k těm úspěšným. Výjimkou 
není ani Pythagoriáda, kte-
rá propojuje logické myšle-
ní, prostorovou představivost 
a poznatky získané v hodi-
nách matematiky. Úspěšnými 
řešiteli, a tím pádem postu-
pujícími do okresního kola, 
jsou v letošním školním roce 
Viktorie Bártová z 5. třídy (14 
bodů z 15), Benjamin Vysta-
věl z 5. třídy (13 bodů z 15), 

Martin Peterka ze 7. třídy (11 bodů z 15) a Micha-
ela Janků ze 7. třídy (10 bodů z 15). O jeden bod 
unikl postup Davidovi Burdovi z 5. třídy a Zuzaně 
Jáchymové ze 7. třídy. Velké poděkování ale samo-
zřejmě patří všem žákům, kteří se do řešení Pytha-
goriády pustili. Těm nejlepším se navíc sluší pogra-
tulovat a popřát hodně úspěchu v dalších kolech. 

Eva Pallová a žáci 5. třídy ZŠ Kostelní náměstí

Co pro vás znamená zisk titulu Ámos roku 2018?
Nesmírně si tohoto ocenění vážím a děkuji za něj 
svým žákům, kteří mi dali nejvíc hlasů ze všech 
pedagogů u nás ve škole a tím mě nominovali 
mezi vítěze jednotlivých základních a středních 
škol ve městě. Zde jsem nejen k mému velkému 
překvapení získal tolik ceněný titul Ámos (již po-
druhé).
Co musí učitel splňovat, aby si získal oblibu 
studentů?
Je to o přístupu k žákům, dokázat jim naslouchat, 
ale také dodržovat jakési hranice. Toto povolání 

je třeba dělat srdcem a snažit se studentům vště-
povat důležité vlastnosti pro život. Nejen je vzdě-
lávat, ale i vychovávat. Na začátku školního roku 
jim v první hodině říkám: Jak se kdo bude chovat 
ke mně, budu se já chovat k němu. Toto je moje 
heslo, které si nesu životem ve vztahu i k dospě-
lým lidem. Svým žákům též říkám, aby se před 
nikým v životě nepovyšovali, ale také neponižo-
vali. Dalším mým pravidlem je, že nemají posu-
zovat lidi podle toho, čím jsou, ale jací opravdu 
jsou. Neposuzovat lidi, jak jsou fyzicky krásní, 
ale jací jsou uvnitř a jaké mají srdíčko. Neboť 
fyzická krása je pomíjivá, ale ta krása uvnitř, to 
srdíčko, zůstane stejné po celý život. 
Jaký máte vztah k našemu městu? 
V Moravské Třebové jsem se narodil. Mám zde úžas-
nou rodinu, přátele, kamarády a zaměstnání, které je 
mým celoživotním koníčkem. Naše město je krás-
né, mnohé se zde vybudovalo a změnilo k lepšímu. 
Život se ale neustále vyvíjí a mění, proto je zde stále 
mnoho věcí ke zlepšení, aby byli občané spokojeni. 
Je zde řada šikovných a obětavých lidí, proto jsem 
přesvědčen, že se o budoucnost Moravské Třebové 
nemusíme obávat.  Václav Dokoupil, mluvčí města

ny v kategorii třetí. Odborná porota soutěže po-
řádané nakladatelstvím Albatros zasedla v čele 
s dramaturgem ČT Jiřím Chalupou a z více než 
200 videopříspěvků v prvním kole vybrala v každé 
kategorii 7 nejpůsobivějších finalistů, kteří zaujali 
originalitou vyprávění o přečtené knize. V druhém 
kole šlo do tuhého, naživo před zaplněným hlediš-
těm divadla nebylo snadné přijít s novým podáním 
děje, nadchnout případné čtenáře. Letos se nejlepší 
vypravěčkou v republice, absolutní vítězkou ve své 
kategorii, stala jedenáctiletá Eliška Konečná, stu-
dentka Gymnázia Moravská Třebová a navázala 
tak na loňský úspěch mladší Štěpánky Šimonové 
z Kunčiny. Oběma děvčatům je vlastní přirozenost 
projevu a zaujetí pro literaturu, jsou pravidelnými 
návštěvnicemi Městské knihovny Ladislava z Bo-
skovic a není bez zajímavosti, že obě píšou také 

svou vlastní tvorbu. Eliška Konečná od Klubu mla-
dých čtenářů Albatros a Knižního klubu Fragment 
získává poukázku na knihy v hodnotě 10.000 Kč, 
jejíž polovinu věnuje na nákup knih pro Gymnázi-
um Moravská Třebová.              Michal Čermák
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Křižovatka informuje o dění ve škole

Co se děje na ZŠ Palackého?

VZP pro Vás a Vaše děti 
Na konci března připravila naše škola ve spolu-
práci s moravskotřebovskou pobočkou zdravot-
ní pojišťovny akci pro rodiče nazvanou VZP pro 
Vás a Vaše děti. Rodiče 
byli seznámeni s touto 
akcí pomocí informativ-
ního letáčku, který do-
stala každá rodina žáka 
naší školy domů. Paní 
Čejková z moravskotře-
bovské pobočky rodi-
čům vysvětlila, jaké vý-
hody nabízí pojišťovna 
svým klientům, jak je 
čerpat a využívat, kam 
se obrátit o pomoc s vyřizováním osobních zá-
ležitostí. Po poutavém sdělení všech důležitých 
informací, které by rodiče měli znát, následovala 
praktická část. Tou byla možnost nechat si po-
mocí speciální váhy změřit hodnoty BMI, visce-
rálního tuku a dalších hodnot. Na závěr všichni 
dostali od Beaty Čejkové malý dárek pro zlepše-

ní svého zdraví. 

Alternativní 
výuka 
Při výuce v naší škole 
již několik let využí-
váme prvky Dalton-
ského plánu v příprav-
né třídě i na obou 

Velikonoce ve škole
Sotva skončily jarní prázdniny, už jsou tu Veliko-
noce. Poslední středeční den před volnem jsme si 
opět v naší škole užili. Rozdělili jsme se do něko-
lika menších družstev (po 4–5 dětech), vymysleli 
jsme si týmové přezdívky a vydali se po stopách 
žabáka Bata. Starší spolužáci 8. a 9. tříd si pro 
nás „prcky“ připravili 7 zajímavých stanovišť 
v prostorách naší školy. Plnili jsme různé úko-
ly. Byla potřeba týmová spolupráce, chytrá hla-
vička i síla. Na každém stanovišti jsme se snažili 
vybojovat razítko za splněný úkol. Většina z nás 
si vedla výborně a nakonec jsme byli odměně-
ni samotným žabákem Batem, který mezi nás 
zavítal. Starší však nezapomněli ani na nejmen-
ší – prvňáky a druháky. Těm v šatnách poscho-
vávali vajíčka, která museli co nejrychleji najít 
a sesbírat. Také se nevynechala ani jarní píseň 
nebo koleda. A co bylo nejlepší? Sladká odmě-
na přece. A co čtvrťáci a páťáci? Ti opět zápolili 
ve vybíjené. Po krátkém zahájení a připomenu-
tí pravidel začala hra. Jako první si své turnaje 
užili čtvrťáci, na které navázali chlapci a děvča-
ta z pátých ročníků. Všechny zápasy byly veli-
ce vyrovnané. Hráči předvedli, že je to oprav-
du baví a dokonce, že ví, co to je FAIR PLAY. 
Pořadí: 1. místo 4. A, 2. místo 4. C, 3. místo 
4. B, 1. místo 5. B, 2. místo 5. A, 3. místo 5. C.
Všechna družstva obdržela diplom a sladkou 
velikonoční odměnu.   Učitelé ze ZŠ Palackého

V družinách se děti nenudí
V rámci Světového dne autismu, který se koná 
vždy 2. dubna, se školní družina ze základní ško-
ly Palackého vypravila v modrých barvách na 
moravskotřebovský zámek, kde měla možnost 
se prostřednictvím přednášky dozvědět důležité 

stupních školy. V přípravné třídě děti za splněné 
úkoly dostávají magnetky, učí se pracovat samo-
statně či ve skupince, částečně i bez pomoci paní 
učitelky. Na předškolní výdělávání navazuje vý-

uka na prvním stupni, kte-
rá je zaměřena především 
na opakování a procvi-
čování učiva. Žáci mají 
možnost zvolit si pořadí 
úkolů. Úkoly jsou rozdě-
leny na povinné a dobro-
volné. Na druhém stupni 
probíhají daltonské blo-
ky jako kombinace uči-
va několika předmětů. 
Jedním z takto realizo-

vaných bloků byla kombinace učiva zeměpisu 
a matematiky v 7. třídě, konkrétně šlo o měřítko 
plánu a mapy. Žáci si v praxi vyzkoušeli užití 
teoretického učiva při práci s mapami a atlasy 
tak, jak to budou jednou v budoucnu potřebo-
vat. Diferencovaná výuka na obou stupních 
školy spočívá v obtížnosti úkolů, které žáci 
ve výuce plní. Pro slabší žáky vyučující připra-
vují jen základní úkoly, pro šikovnější úkoly 
obtížnější. Úkoly jsou barevně odlišeny, proto 
žáci vědí už na první pohled, jak obtížný úkol 
plní. Vyučující se pravidelně scházejí na spo-
lečných poradách a nápady si navzájem předá-
vají v rámci Centra kolegiální podpory – Cesta 
k implementaci APIV, který vznikl za podpory 
EU a MŠMT.                             Eva Izáková

a praktické informace právě o této složité poruše. 
Děti po pořízení společné fotografie na zámec-
kých arkádách vypustily symbolicky modré balo-
nky a modrá srdíčka do nebe. Zároveň se s jednou 
vybranou fotografií přihlásily do soutěže Česko 
svítí modře. Věříme, že se umístí na pěkném 
místě, tak jako tomu bylo v loňském roce, kde 
získaly děti krásné 3. místo. „Přestaňte myslet 
o normálnosti. Neumíte si vůbec představit, čím 
vším se vaše dítě může stát. Autismus může být 
i přednost.“   Petra Skřipská, vychovatelka ŠD

I. MŠ Piaristická 137, Mor. Třebová – 
odloučené pracoviště Piaristická 1476, 

Boršov 102, Sušice 52 
 vyhlašuje  

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2018/2019  

Zápis se koná ve čtvrtek 3. května v budovách MŠ 
od 9.00 do 15.00 hod. K zápisu přineste rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce a zdravotní průkaz 

dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno 7. května.  
 Na setkání s vámi se těší učitelky a děti naší mateřské školy. 

Další informace o naší MŠ najdete na stránkách 
www.mspiarka.websnadno.cz 

  

 



strana 13 / květen 2018Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁDDM

Tábor v maďarském Tarjánu
Mezinárodní výměnný pobyt pro mládež z Čech, Německa a Maďarska

Město Moravská Třebová a Společnost česko-
-německého porozumění organizuje s partner-
ským městem Staufenberg/Hessensko meziná-
rodní výměnný tábor v termínu od 16. do 23. 7. 
v maďarském městě Tarján.
Proč jet na mezinárodní tábor?
- vyzkoušíš si jazyky
- poznáš nové přátele
- zažiješ nespočet dobrodružství a zážitků
Co tě čeká?
Týden plný zábavy, výlety za krásami Maďar-
ska, sportovní klání a spousta nových kamarádů. 

Základní informace: 
Termín: 16.–23. 7.
Cena: 3 000 Kč – poplatek zahrnuje dopravu, po-
byt, stravu, výlety a veškerý táborový program. 
Pro mládež od 13–18 let. Žádost o zaslání při-
hlášky posílejte na tyto e-mailové adresy: irena.
kuncova@seznam.cz, phorackova@mtrebova.cz
Pro více informací: Irena Kuncová (Středisko 
česko-německého porozumění), bgz-mtrebova@
seznam.cz, tel.: 723 956 882 nebo Pavlína Ho-
ráčková, e-mail: phorackova@mtrebova.cz, tel.: 
461 353 120                             Pavlína Horáčková

3. 5. Pohár rozhlasu – obvodní kolo atletické sou-
těže III. + IV. kategorie, od 9:00 hod. na hřišti ZŠ 
Palackého
9. 5. Poznávání živočichů od 8:30 v DDM – sou-
těž určená žákům 5.–9. tříd základních škol a od-
povídajících ročníků gymnázia. Propozice zaslány 
do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo e-mailem 
do DDM 
10. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů – ob-
lastní kolo. Akce na DDH ul. Zahradnická. Zaháje-
ní soutěže v 8:30 hodin. Propozice zaslány do škol 
11. 5. Poznávání přírody od 8:30 v DDM – soutěž 
určená žákům 3. a 4. tříd ZŠ. Propozice zaslány 
do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo e-mailem 
do DDM 
12. 5. Moravskotřebovská perla 2018. Mažo-
retky Střípky a DDM ve spolupráci s Vojenskou 
střední školou a Vyšší odbornou školou Minister-
stva obrany v Moravské Třebové a městem Mo-
ravská Třebová pořádají 2. ročník nepostupové ce-
lorepublikové soutěže mažoretek. Akce proběhne 
v tělocvičně VSŠ a VOŠ MO od 8:30 hodin. Více 
informací na http://mazoretky.trebova.eu/
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál – tradič-
ní akce pro děti MŠ a ZŠ, prezence od 8:30 hod. 
na nám. TGM
16. 5. Český den proti rakovině - Květinový den 
(22. ročník veřejné sbírky). Během dopoledne si 
můžete zakoupit od studentů symbolickou květi-
nu měsíčku lékařského a podpořit tak onkologická 
centra v republice. Prodej v MT organizuje tradič-
ně DDM ve spolupráci s ISŠ
18. 5. MC Donalds Cup – okresní kolo II. katego-
rie, ve spolupráci s TJ Slovan od 9:00 hod.
19. 5. II. gymnastický workshop – základy ak-
robacie, od 9:00 do 13:00 hod. v tělocvičně gym-
názia
24. 5. Zlatá kometa – IV. ročník pěvecké soutěže, 
pod záštitou starosty města, začátek v 16:00 hod. 
v kinosále muzea. Záběry celé soutěže budou zdar-
ma promítány ve dvoraně muzea, přijďte podpo-
řit své kamarády. Uzávěrka do soutěže 5. 5. Bližší 
informace o soutěži najdete na našich webových 
stránkách, prodej vstupenek na místě soutěže cena 
20 Kč
25. 5. Sportovní hry MŠ – soutěž družstev, pro 
chlapce a dívky MŠ, ve spolupráci s MÚ a Zdra-
vým městem M. T. Vítězné družstvo postupuje 
do krajského kola v Pardubicích.
26. 5. Arkády – Zámek plný pohádek, zábavné 
odpoledne pro rodiče s dětmi, v zahradách zámku 
od 14:00 hod.
31. 5. Dětský den na zámku pořádaný ve spo-
lupráci se Zdravým městem, Kulturními služba-
mi, Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic 
a Gymnáziem v Moravské Třebové. Dopolední 

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

 Dům dětí a mládeže

pohádkové karnevalové soutěžení, hraní a tanco-
vání začíná v 9:00 hodin. Děti čeká nejen skákací 
hrad, ale také promenáda masek. Nutné se předem 

telefonicky nahlásit do DDM. Podrobnosti v pro-
pozicích zaslány do MŠ a ZŠ. 

Připravujeme na červen 
10. 6. Den otevřených dveří na Majáku od 14:00 
do 16:00 hodin. Více v červnovém zpravodaji, 
na plakátech a webu DDM.

II. benefiční koncert 
Hrajeme pro školu

18. května v 19:00 hodin na zámku v Morav-
ské Třebové (za nepříznivého počasí dvorana 
muzea) vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva, 
Tony Joch a přátelé.
Výtěžek bude použit na pořízení venkovní tram-
políny pro žáky Speciální ZŠ, MŠ a PRš Morav-
ská Třebová. Vstupné v předprodeji 190 Kč, na 
místě 220 Kč, předprodej vstupenek v kanceláři 
školy a v muzeu, počet je kapacitně omezen.
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Provozní doba
pondělí: 8:30–12:00 mateřské centrum
            18:00–19:00 zdravotní cvičení pro ženy

úterý:     8:30–12:00 mateřské centrum
              9:30–10:30 cvičení MIMI a MAMI 
             (pro děti 1,5–3 roky)
středa:   8:30–12:00 mateřské centrum

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Bohoslužby
Bohoslužba Církve 

adventistů sedmého dne
Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne se 
bude konat v sobotu dne 19. května v 10 hodin 
v prostorách fary Českobratrské církve evange-
lické v Moravské Třebové, ul. Svitavská 40. Ká-
zat bude E. Miškej. Srdečně zveme.

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

Lokální síťař pomáhá rozvíjet spolupráci škol  
a sociálně-aktivizační služby v regionu Moravská Třebová

Počátkem roku 2018 proběhla série schůzek lo-
kálního síťaře, ředitelů základních škol v regionu 
Moravská Třebová a vedoucí Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (SAS) Charity Morav-
ská Třebová. Tato setkání odstartovala jejich pra-
videlnou spolupráci ve prospěch ohrožených dětí. 
Východiskem se stala vzájemná znalost možností 
a limitů škol a sociálních služeb v práci s ohrože-
nými dětmi. „Zúčastněné strany měly velký zájem 
poznat navzájem svou práci, která podpoří ochra-

nu práv dětí,“ doplnil lokální síťař Kamil Litvik, 
který setkání zorganizoval.
Jak k setkáním došlo?
Městský úřad Moravská Třebová a jeho orgán 
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se v roce 
2016 zapojil do projektu Systémový rozvoj a pod-
pora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Mini-
sterstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jedna 
z jeho aktivit se zaměřuje na podporu rozvoje 
místní sítě aktérů (osob a institucí), kteří pomáhají 
chránit práva dětí. Projektový pracovník MPSV, 
tzv. lokální síťař, vedl rozhovory se všemi aktéry 
sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny napříč 
všemi resorty (např. se sociálními pracovníky, ře-
diteli a pedagogy základních škol, lékaři a další-
mi). Jeho úkolem bylo zjistit, jaké mají potřeby 
a zajistit jejich co nejlepší propojení ve prospěch 
ohrožených dětí a jejich rodin. Zorganizoval pro-
to sérii setkání na jednotlivých školách v regionu 
s řediteli dotčených škol a vedoucí SAS.  
Proč se zástupci škol a SAS sešli?
Cílem setkání bylo vzájemně se seznámit s kom-
petencemi, postupy a dilematy obou stran při práci 

s ohroženými dětmi a jejich rodinami a touto ces-
tou zahájit spolupráci pro účinnější ochranu práv 
dětí. Lokální síťař uvedl kontext setkání příspěv-
kem o tom, jaké dítě lze vnímat jako ohrožené, 
kdo může aktivně chránit jeho práva a jaké jsou 
principy a trendy v ochraně práv dětí. Podpořil 
ředitele škol k nastavení spolupráce se sociálními 
pracovníky SAS tak, aby došlo k co nejúčinnější 
pomoci potřebným dětem a jejich rodinám. V pra-
xi tato spolupráce může vypadat tak, že školy mají 
dobrý přehled o tom, jaké konkrétní sociální služ-
by mohou dětem a rodinám doporučit. Zároveň si 
se sociálními službami nastaví formu komunikace 
a podání základní zpětné vazby o službách, které 
rodina využila. 
Síťař se rovněž věnuje dalším tématům rozvoje 
spolupráce aktérů sítě působících v obci s rozšíře-
nou působností Moravská Třebová. Více informa-
cí o projektu a aktivitě lokálního síťování služeb 
najdete na: www.pravonadetstvi.cz.
Kamil Litvik, lokální síťař pro ORP Mor. Třebová

V pondělí 26. března proběhlo ve Vysokém Mýtě 
krajské kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné ná-
stroje, kde získali naši žáci skvělá umístění: Kristý-
na Steffanová - 1. místo, Tomáš Moravec - 1. místo 
s postupem do celostátního kola. Také se soutěžilo 
ve hře na bicí nástroje, Vít Hofman získal 2. místo 
a soubor Bubny Band 3. místo. 28. března se v Li-
tomyšli uskutečnilo krajské kolo soutěže, tentokrát 
v sólovém a komorním zpěvu, kde i naše zpěvačky 
získaly krásná místa: Kristýna Klíčová - 1. místo, 
Eliška Konečná - 2. místo, duo Kristýna Klíčová 
a Eliška Konečná - 2. místo, duo Annemarie Zema-
nová a Veronika Olšovská - 1. místo. Velké úspěchy 
máme nejen v hudebním, ale i v tanečním oboru. 26. 
března se taneční obor zúčastnil okresního kola sou-
těže tanečních oborů ZUŠ ve Svitavách. Do soutěže 
se děvčata vydala se dvěma choreografiemi a vytan-
čila si krásné stříbrné pásmo za choreografii Zaříká-
vání a zlaté pásmo s postupem do krajského kola za 
duet Hledání (se). Blahopřejeme a děkujeme všem 
našim žákům, pedagogům a korepetitorům za skvě-
lou reprezentaci školy a našeho města. 
V měsíci květnu Vás zveme na mimořádně pestrý 
program naší školy. Ve čtvrtek 31. května v 17:00 
hod. se na pódiu koncertního sálu neobjeví žáci, ale 
pro změnu učitelé, kteří Vám v průběhu Pedagogic-
kého koncertu zahrají v různých složeních. Taneč-
ní obor připravuje na 24. 5. veřejný MOB DANCE 
v rámci celostátního projektu ZUŠ Open. Veřejný 
MOB se bude tančit na náměstí T. G. M. a může si 
ho s námi zatančit kdokoli z Vás.
V sobotu 26. 5. bohatý program Moravskotřebov-
ských arkád 2018 zahájí BLACK MERCURY, ka-
pela, která získala 3. místo v soutěži Skutečná liga 
2016 a 1. místo v Music Talent Awards - Image 

a projev roku. V průběhu sobotního odpoledne 
uvidíme několikeré vystoupení tanečního oboru 
ZUŠ Moravská Třebová, na které naváže hudebník 
a zpěvák David Deyl. Dále bude následovat vystou-
pení literárně dramatického oboru ZUŠ Moravská 
Třebová, JEJDA BAND a HOBBY BAND, hu-
dební soubory žáků ZUŠ Moravská Třebová. Žáky 
naší školy vystřídá profesionální skupina bicích ná-
strojů JUMPING DRUMS a velice známá rocková 
kapela MOTORBAND. Hlavní hvězdou sobotního 
večera bude mladý český zpěvák, Sebastian, který 
byl v Českém slavíkovi Mattoni oceněn za nejst-
reamovanější českou skladbu, byl také nominován 
v Českém slavíkovi Mattoni a cenách Anděl na Ob-
jev roku. Jeho nejznámějšími singly jsou napří-
klad Toulavá, Až na to přijde nebo Záchranný bod. 
Po celé sobotní odpoledne bude také zajištěn boha-
tý program v rámci Dětského dne, na který zveme 
hlavně naše nejmenší. Hudební složku nám proloží 
výstava prací Lucie Muchovičové, vyučující vý-
tvarného oboru ZUŠ Moravská Třebová, a jejich 
žáků. Vernisáž této výstavy se uskuteční již v pátek 
25. května v 17:00 hod. ve výstavních prostorách 
zámku na arkádách.
V neděli 27. 5. dopoledne proběhne v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie festivalová přehlídka sborů 
s duchovní hudbou, která bude v odpoledních hodi-
nách pokračovat na nádvoří moravskotřebovského 
zámku. Výtěžek z celé akce bude věnován sbírko-
vému projektu Nadace rozvoje občanské společnos-
ti a České televize Pomozte dětem. Více informací 
o hudebním festivalu Moravskotřebovské arkády 
2018 najdete ve vkladném listě uvnitř zpravodaje 
nebo na webových stránkách školy www.zusmt.cz. 

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Okénko ZUŠ

Vyhrajte v soutěži Kouzelné 
putování Českomoravským 

pomezím
Pokud si rádi hrajete, je tu pro vás opět po celé léto 
a podzim oblíbená soutěž Kouzelné putování Česko-
moravským pomezím. Na vaši návštěvu se těší řada 
atraktivních soutěžních míst. Přímo v Moravské 
Třebové získáte speciální samolepky v informač-
ním centru, při návštěvě zámku a městského mu-
zea. Do soutěže jsou dále zařazeny například zám-
ky v Nových Hradech a Litomyšli, hrad Svojanov, 
muzea v Poličce, Svitavách či Vysokém Mýtě, roz-
hledny nebo úzkokolejka v Mladějově. A o co sou-
těžíme? Vyhrát můžete mobilní telefon, tablet, ví-
kendový pobyt, vstupenky na Smetanovu Litomyšl, 
do památek či muzeí a řadu hodnotných věcných 
cen. Již dnes se můžete na turistickém portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz zaregistrovat, vytisknout 
si svou hrací kartu a začít bojovat o některou ze su-
per cen. Hrací karty a samolepky jsou k dispozici 
také na všech soutěžních místech a v informačních 
centrech měst Českomoravského pomezí. Vyhrát 
můžete i zajímavou stolní hru, která vás blíže se-
známí se všemi soutěžními lokalitami. Určitě si u ní 
užijete spoustu zábavy a možná si i naplánujete vý-
let na místa, která jste zatím nestihli navštívit. Více 
informací na www.ceskomoravskepomezi.cz. 

Jiří Zámečník, marketingový manažer
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Rada města schvaluje:
3479/R/090418: poskytnutí odměn ředitelům příspěvko-

vých organizací zřízených městem. Z: Dana Buriánková
3480/R/090418: limity mzdových prostředků příspěvko-

vých organizací města na rok 2018. Z: Dana Buriánková
3481/R/090418: předložené odpisové plány pro rok 2018 

následujících příspěvkových organizací města Moravské 
Třebové. Z: Dana Buriánková

3482/R/090418: čerpání rezervního fondu tvořeného 
z ostatních titulů (finančních darů) příspěvkové organi-
zace Sociální služby města Moravská Třebová ve výši 
59.990 Kč ke zlepšení sociálního prostředí klientů. Z: 
Milan Janoušek

3483/R/090418: bezplatné přidělení parkovací karty, 
v souladu se zněním článku 9 Ceníku úhrady za pořízení 
parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích auto-
matů a za pořízení parkovací karty a parkovací známky 
v Moravské Třebové (k nařízení rady města Moravská 
Třebová č.1/2009), pro MUDr. Pavla Havíře, ředitele 
Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Z: Petr 
Václavík

3484/R/090418: samostatný nákup elektrické energie 
v napěťové hladině VN pro příspěvkovou organiza-
ci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, 
okres Svitavy prostřednictvím dohodce FIN-servis, a.s., 
Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČO: 26439573, zast. 
Ing. Lenkou Doubnerovou, členkou představenstva, pro 
rok 2019 na Českomoravské komoditní burze Kladno. Z: 
Viera Mazalová

3485/R/090418: uzavření smlouvy č. OKST 0002/18 
o vzájemných vztazích při budování kanalizačních a vo-
dovodních přípojek a řadů s manželi M. podle předlože-
ného návrhu. Z: Jana Zemánková

3486/R/090418: uzavření smlouvy č. OKST 0003/18 
o vzájemných vztazích při budování kanalizačních a vo-
dovodních přípojek a řadů s manželi S. podle předlože-
ného návrhu. Z: Jana Zemánková

3487/R/090418: uzavření smlouvy č. OKST 0004/18 
o vzájemných vztazích při budování kanalizačních a vo-
dovodních přípojek a řadů s panem E. podle předložené-
ho návrhu. Z: Jana Zemánková

3488/R/090418: uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí 
Koclířov, předmětem které je výkon sjednaných činností 
městské policie na území obce Koclířov a to v souvislos-
ti s konáním hudebního festivalu „Hřebečský Slunovrat 
2018“, pořádaného městem Moravská Třebová, měs-
tem Svitavy, obcí Koclířov a obcí Kamenná Horka dne 
16.6.2018. Z: Jana Zemánková

3489/R/090418: uzavření dohody o ukončení Smlouvy 
o zajištění pohotovosti ze dne 06.10.2012 uzavřené mezi 
Městem Moravská Třebová a VHOS, a. s., Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, 
v souladu s předloženým návrhem. Z: Miloš Izák

3490/R/090418: uzavření nájemních smluv na dobu urči-
tou 1 rok. Z: Viera Mazalová

3491/R/090418: uzavření nájemní smlouvy na dobu urči-
tou 6 měsíců na byt č. 1 o velikosti 2 + 1 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 37 v Moravské Třebové s platností od 
01.05.2018 s podmínkou úhrady závazků vůči městu po 
splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy. Z: Vie-
ra Mazalová

3492/R/090418: uzavření nájemní smlouvy na dobu urči-
tou 1 měsíc na byt č. 3 o velikosti 1 + 1 v ul. Olomoucké 
č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od 01.04.2018 
v případě úhrady nájmu a úhrady splátky dluhu dle 
dohody. Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 1 
měsíc v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného 
a dodržování dohody o splácení dluhu. Z: Viera Mazalo-
vá

3493/R/090418: uzavření nájemní smlouvy na dobu urči-
tou 1 měsíc na byt č. 7 o velikosti 1 + 0 v ul. Svitavské 
č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od 01.04.2018. 
Nájemní smlouva bude prodloužena vždy o 1 měsíc 
v případě pravidelné měsíční úhrady nájemného, dodr-

Usnesení z 92. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala  
v pondělí 9. 4. 2018 od 16:00 hod v zasedací místnosti radnice

Kompletní podoba usnesení je dostupná na webových stránkách města Moravská Třebová v sekci Radnice/Rada města/usnesení rady 
Více na http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/rada-mesta/usneseni-rady.html. 

vých a výdejních terminálů ve školní jídelně. Dodava-
telem bude podnikatel Ing. Vladimír Zavřel Z-WARE, 
se sídlem Horákovská 163/7, 628 00 Brno-Líšeň, IČO: 
15564894. Z: Mgr. Petr Vágner

3507/R/090418: vítěze zadávacího řízení na veřejnou za-
kázku „MŠ Piaristická, Moravská Třebová - rekonstruk-
ce elektroinstalace - 2. nadzemní podlaží“ firmu Energy-
Top Petřík s.r.o., Kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, 
IČO: 06725899“. Z: Miroslav Netolický

3508/R/090418: uzavření smlouvy o dílo s vítězem za-
dávacího řízení na veřejnou zakázku „MŠ Piaristická, 
Moravská Třebová - rekonstrukce elektroinstalace - 2. 
nadzemní podlaží“, firmou EnergyTop Petřík s.r.o., Kpt. 
Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO: 06725899“ dle 
předloženého návrhu. Z: Miroslav Netolický

3509/R/090418: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová – výměna 
oken 2. nadzemní podlaží“ firmu RI OKNA a. s., Úkolky 
1055, 696 81 Bzenec, IČO: 60724862. Z: Miroslav Ne-
tolický

3510/R/090418: uzavření smlouvy o dílo s vítězem za-
dávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čs. armády, 
Moravská Třebová – výměna oken 2. nadzemní podlaží“ 
s firmou RI OKNA a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, 
IČO: 60724862, dle předloženého návrhu. Z: Miroslav 
Netolický

3511/R/090418: vítěze zadávacího řízení na veřejnou za-
kázku „ZŠ Čsa, Moravská Třebová - rekonstrukce elekt-
roinstalace 2.NP“ podnikatele Michala Janků, Dětřichov 
u Moravské Třebové 30, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 74016326. Z: Miroslav Netolický

3512/R/090418: uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadá-
vacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Čsa, Moravská 
Třebová - rekonstrukce elektroinstalace 2.NP“ podnika-
telem Michalem Janků, Dětřichov u Moravské Třebo-
vé 30, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 74016326, dle 
předloženého návrhu. Z: Miroslav Netolický

3513/R/090418: vítěze zadávacího řízení na veřejnou za-
kázku „ZŠ Kostelní náměstí, Moravská Třebová – vý-
měna oken 2. nadzemní podlaží – stará budova“ firmu 
RI OKNA a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO: 
60724862. Z: Miroslav Netolický

3514/R/090418: uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadá-
vacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Kostelní náměstí, 
Moravská Třebová – výměna oken 2. nadzemní podlaží 
– stará budova“ s firmou RI OKNA a. s., Úkolky 1055, 
696 81 Bzenec, IČO: 60724862, dle předloženého návr-
hu. Z: Miroslav Netolický

3515/R/090418: vítěze zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – Výměna 
ležatých rozvodů vody a ÚT v instalačním kanále – Kr-
ček A“ podnikatele Josefa Šťastného, Brněnská 50/45, 
571 01 Moravská Třebová, IČO: 11097442. Z: Miroslav 
Netolický

3516/R/090418: uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadá-
vacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Palackého, Mo-
ravská Třebová – Výměna ležatých rozvodů vody a ÚT 
v instalačním kanále – Krček A“ podnikatelem Josefem 
Šťastným, Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová, 
IČO: 11097442, dle předloženého návrhu. Z: Miroslav 
Netolický

3517/R/090418: uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. ORM 0016/2017 „Restaurování kříže nad Udánkami“ 
s podnikatelem ing. Ladislavem Krylem, Zdislav 9, 538 
54 Luže, IČO: 40866581, dle předloženého návrhu. Z: 
Miroslav Netolický

3518/R/090418: uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. ORM 0038/2016 na akci „PDPS - Rekonstrukce bazé-
nu ZŠ Palackého v Moravské Třebové“ s firmou HUTNÍ 
PROJEKT Frýdek-Místek a.s., se sídlem 28. října 1495, 
738 01 Frýdek Místek, IČO: 45193584, podle předlože-
ného návrhu. Z: Miroslav Netolický

3519/R/090418: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. ORM 0047/2017 na akci „Rekonstrukce budov C 

žování domovního řádu a pravidel občanského soužití 
a v případě úhrady splátky dluhu na soudních poplatcích. 
Z: Viera Mazalová

3494/R/090418: uzavření nájemní smlouvy na dobu neur-
čitou na byt č. 206 o velikosti 2 + 0 na ul. Svitavské č. o. 
20 v Moravské Třebové. Z: Viera Mazalová

3495/R/090418: uzavření nájemní smlouvy na dobu ur-
čitou 3 měsíce na byt č. 1 o velikosti 1 + 1 na nám. T. 
G. Masaryka č. o. 33 v Moravské Třebové se zájemci. 
V případě, že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena 
nájemní smlouva s druhým ze zájemců. Z: Viera Maza-
lová

3496/R/090418: uzavření nájemní smlouvy na dobu urči-
tou 3 měsíce na byt č. 4 o velikosti 2 + 1 v ul. Olomouc-
ké č. o. 18 v Moravské Třebové se zájemci. V případě, 
že první zájemce byt odmítne, bude uzavřena nájemní 
smlouva s druhým ze zájemců. Z: Viera Mazalová

3497/R/090418: výpůjčku nebytových prostor o výměře 
188,43 m2 v objektu č. p. 189 v ul. Komenského č. o. 61 
v Moravské Třebové příspěvkové organizaci města Soci-
ální služby města Moravská Třebová, IČO: 00194263, se 
sídlem Svitavská 308/8, Moravská Třebová, za účelem 
uskladnění inventáře.  
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od 
01.01.2018 do 31.03.2019. Z: Viera Mazalová

3498/R/090418: výpůjčku prostor nádvoří zámku, včetně 
technického a sociálního zázemí, ČSSD, místní organi-
zaci Moravská Třebová, dne 1. května 2018, za účelem 
konání prvomájových oslav. Z: František Žáček

3499/R/090418: prominutí nájmu od září do prosince 2017 
v celkové výši 9.501 Kč za pronájem nebytového prosto-
ru v objektu č. p. 189 v ul. Komenského č. o. 61 v Mo-
ravské Třebové nájemci OC MORAVA vn, s.r.o., IČO: 
04844947, se sídlem Moravanská 288/42a, Přízřenice, 
619 00 Brno. Z: Viera Mazalová

3500/R/090418: prominutí nájmu za měsíc květen a čer-
ven 2018 v celkové výši 13.254 Kč za pronájem nebyto-
vého prostoru v objektu Základní školy č. p. 1351 v ul. 
Palackého č. o. 35 v Moravské Třebové nájemci MUDr. 
Anně Kadlecové, IČO: 49324691. Z: Viera Mazalová

3501/R/090418: záměr pronájmu prostoru sloužícího pod-
nikání o výměře 20 m2 v domě č. p. 35 na nám. T. G. 
Masaryka č. o. 23 v Moravské Třebové. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou. Nájemné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 
2532/031297. Z: Viera Mazalová

3502/R/090418: ukončení smlouvy o dočasném užívání 
pozemku č. maj 71/97 ze dne 25. února 1998 mezi měs-
tem Moravská Třebová a Stavebním bytovým družstvem 
Moravská Třebová, Svitavská 1189/23, Předměstí, 571 
01 Moravská Třebová, IČO: 00045683, a to dohodou ke 
dni 31.12.2017. Z: Viera Mazalová

3503/R/090418: záměr prodeje části pozemku parc. č. 
1367, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o cel-
kové výměře 616 m2 (jedná se cca o 536 m2), vše  v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, Předměstí, ul. 
Školní. Z: Viera Mazalová

3504/R/090418:  
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3228/1, druh po-
zemku trvalý travní porost o celkové výměře 6.913 m2, 
(jedná se cca o 1.595 m2) vše  v obci a katastrálním úze-
mí Moravská Třebová, část Udánky. Z: Viera Mazalová

3505/R/090418: záměr prodeje pozemku parc. č. 2936/122 
o výměře 8.113 m2, druh pozemku orná půda, pozem-
ku parc. č. 2936/123 o výměře 1.753 m2, druh pozemku 
orná půda a pozemku parc. č. 2936/124 o výměře 10.861 
m2, druh pozemku orná půda, vše v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, ul. Svitavská. V kupní smlou-
vě bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné. Z: 
Viera Mazalová

3506/R/090418: Základní škole Moravská Třebová, Palac-
kého 1351, okres Svitavy udělení výjimky z vnitřního 
předpisu č. 7/2016, směrnice Zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, na zakázku – výměna objednávko-
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a D domova pro seniory v Moravské Třebové“ s firmou 
FORTEX - AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk, 
IČO: 00150584, podle předloženého návrhu. Z: Miro-
slav Netolický

3520/R/090418: zahájení přípravy soutěžní dokumentace 
ve věci Územní studie Udánský kopec v souladu se sou-
těžním řádem České komory architektů, formou soutěže 
o návrh podle § 143 a následujících zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a následného jedna-
cího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, na vyhotovení projektové 
dokumentace. Z: Miroslav Netolický

Rada města neschvaluje:
3521/R/090418: záměr prodeje části pozemku parc. č. 

2936/6, druh pozemku orná půda o celkové výměře 
6.323 m2 (jedná se cca o 1.490 m2) a pozemku parc. č. 
2936/125 o výměře 1.454 m2, druh pozemku orná půda 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svi-
tavská. Z: Viera Mazalová 
Rada města doporučuje:

3522/R/090418: zařazení výstupů z Veřejného fóra Zdra-
vého města a následné Ankety 10P do projektového 
zásobníku Strategického plánu rozvoje města. Z: Pavel 
Brettschneider

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
3523/R/090418: schválit předloženou zprávu o provedené 

inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, 
pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová 
k 31.12.2017. Z: Dana Buriánková

3524/R/090418: schválit poskytnutí dotací z rozpočtu měs-
ta pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 2018. Z: 
Miroslav Netolický

3525/R/090418: zvolit přísedící Okresního soudu ve Svita-
vách pro volební období 2018 – 2022. Z: Jana Zemánková

3526/R/090418: schválit prodej bytové jednotky č. 352/7  
v domě č. o. 38, č. p. 352 na ul. Olomoucké včetně 
podílu o vel. 319/10000 na společných částech domu, 
venkovních úpravách a na pozemku parc. č. 2254 v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, část Předměstí 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 128.000 Kč, 
kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 
Kupující uhradí i případné pohledávky nájemného na by-
tové jednotce ke dni podpisu smlouvy. Z: Viera Mazalová

3527/R/090418: schválit prodej pozemku parc. č. 3855 
o výměře 148 m2, druh pozemku ostatní plocha a po-
zemku parc. č. 572/1 o výměře 3.094 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Třebové, za vzájemně sjed-
nanou kupní cenu ve výši 48.630 Kč, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy. Z: Viera Mazalová

3528/R/090418: schválit prodej pozemku parc. č. 673/11 
o výměře 89 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozem-
ku parc. č. 673/12 o výměře 87 m2, druh pozemku ostat-
ní plocha, vše v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, Předměstí, ul. Komenského, společnosti ČSAD 
Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Třebovská 330, Ústí nad 
Orlicí 562 03, IČO: 60108851 za vzájemně sjednanou 

kupní cenu ve výši 91.520 Kč + DPH, kterou kupující 
uhradí před podpisem kupní smlouvy.  Nad rámec kupní 
ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem nemo-
vitosti, a to ve výši 4.647 Kč. Z: Viera Mazalová

3529/R/090418: schválit pořízení změny územního plá-
nu města Moravská Třebová a jejího obsahu na základě 
žádosti společnosti AGRO Kunčina a.s., IČO: 25262084, 
Kunčina 290, 569 25. Tato změna bude pořizována zkrá-
ceným postupem v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Z: 
Dušan Sejbal

3530/R/090418: schválit Ing. Václava Mačáta jako urče-
ného zastupitele pro pořízení změny územního plánu 
města Moravská Třebová na základě žádosti společnosti 
AGRO Kunčina a.s., IČO: 25262084, Kunčina 290, 569 
25. Z: Dušan Sejbal

3531/R/090418:  
změnu termínu konání zasedání Zastupitelstva města 
Moravská Třebová z původního termínu 18.06.2018 na 
nový termín 25.06.2018 od 15:00 hod. v zasedací míst-
nosti městského úřadu na ul. Olomoucké. Z: Miloš Izák

Rada města bere na vědomí:
3532/R/090418: předloženou informaci o plnění usnesení 

rady a zastupitelstva města.         
3533/R/090418: předložený zápis z jednání bytové komise 

rady města ze dne 04.04.2018.      
3534/R/090418: předložený zápis z jednání komise rady 

města pro výchovu a vzdělávání 
ze dne 14.03.2018.

3535/R/090418: předložený zápis 
z jednání Samosprávné komise 
Boršov ze dne 20.03.2018.

3536/R/090418: - Hodnotící 
zprávu Projektu Zdravé město 
a místní Agendy 21 za rok 2017

 - Plán zlepšování a kvality na 
rok 2018 Projektu Zdravé město 
a místní Agendy 21

 - Předložené zápisy z jednání 
komise Zdravého města ze dne 
04.12.2017 a ze dne 26.03.2018. 
Z: Pavel Brettschneider

3537/R/090418: výsledky Fóra 
Zdravého města z 24.01.2018 
a následné ověřovací Ankety 10 
P, stanovení jednotlivých garantů 
a řešení jednotlivých problémů 
města Moravská Třebová.

3538/R/090418: výběr dohod-
ce FIN-servis, a.s., Vrbenské-
ho 2040, 272 01 Kladno, IČO: 
26439573, zast. Ing. Lenkou 
Doubnerovou, členkou před-
stavenstva, pro centralizovaný 
nákup elektrické energie a plynu 
pro rok 2019 na Českomorav-
ské komoditní burze Kladno pro 

město Moravská Třebová, jeho příspěvkové organizace 
a obchodní společnost. Z: Viera Mazalová

3539/R/090418: předložené měsíční zprávy stavby „Re-
konstrukce budov C a D domova pro seniory v Morav-
ské Třebové“ za měsíce únor a březen roku 2018. Z: 
Miroslav Netolický

Rada města vyhlašuje:
3540/R/090418: v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, 

směrnicí Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rozdělení bytu 
č. 4 na 2 BJ, bytový dům; nám. TGM 35/23, Moravská 
Třebová“ a schvaluje: 

 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou:
 2. Hodnotící komisi.
 3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky:
 -  celková nabídková cena včetně DPH. Z: Gabriela Hor-

číková
Rada města odkládá:
3541/R/090418: projednání tisku č. 4, Zpráva z jednání 

Komise památkové péče dne 26.03.2018. Z: Miroslav 
Netolický

V Moravské Třebové 9. 4. 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 usku-

teční 7. 5. v 10:00 hod. v refektáři františkánského 
kláštera v Moravské Třebové. Svoz seniorů za úče-
lem návštěvy hřbitova proběhne 9. 5. Odjezd v 14:00 
hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dota-
zy na tel: 730 545 871.
Šance pro rodinu
Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(SAS) Šance pro rodinu se zaměřuje na pomoc a pod-
poru rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními sila-
mi. Snažíme se, aby následně rodina fungovala samo-
statně bez naší podpory. Pracovníci služby například 
podporují rodiče v nastavování hranic ve výchově, 
v domácí přípravě dětí do školy a ve společném trá-
vení volného času. Rovněž pomáhají rodinám s ná-
cvikem praktických dovedností v chodu a úklidu do-
mácnosti a v péči o dítě. Snaží se rodinu motivovat, 
podporovat a posilovat v upevňování vzájemných 
rodinných vztahů, pomáhají řešit zajištění vhodného 
bydlení, získání zaměstnání nebo s rodinou spolu-
pracují na stabilizaci rodinného rozpočtu. Pracovníci 
pracují s rodinami individuálně a v takové intenzi-

tě, aby jim poskytli co nejúčinnější podporu pro je-
jich samostatné fungování. Služba SAS byla zřízena 
Charitou Moravská Třebová v roce 2011. V současné 
době v ní pracuje pět pracovníků, kteří spolupracují 
s 23 rodinami z regionu Moravskotřebovska a Jevíč-
ska. Díky dotaci z evropských fondů jsme od roku 
2018 mohli navýšit počet pracovníků a tím i navýšit 
kapacitu rodin, kterým může služba pomoci. Služba 
organizuje také akce pro děti a veřejnost, např. Cha-
ritní dětský den, při kterých spolupracuje s Centrem 
pěstounské péče Cesta. Letos se Dětský den uskuteč-
ní dne 31. 5. Pokud znáte ve svém okolí rodiny, které 
se potýkají s problémy a jsou v obtížné sociální situa-
ci, nabízíme možnost podpory a pomoci. Kontaktovat 
můžete vedoucí služby Martinu Jínkovou, E: sas@
mtrebova.charita.cz nebo T: 733 742 083. 
Dále vám nabízíme tyto služby: 
Charitní pečovatelská služba - Helena Hejná, T: 
733 592 359, E: chps@mtrebova.charita.cz. Sídlo 
služby je v ul. Svitavská 44 v Moravské Třebové, 
kam se také můžete osobně přijít domluvit.
Denní stacionář Domeček, Sociálně terapeutické díl-
ny Ulita - Eva Růžičková, T: 733 676 795, E: stacio-

nar@mtrebova.charita.cz, dilny@mtrebova.charita.cz
Občanská poradna - Pavel Šejnoha, T: 736 503 393, 
E: poradna@mtrebova.charita.cz. Doporučujeme 
předchozí sjednání schůzky.
Centrum pěstounské péče Cesta - Martina Jínková,T: 
733 742 083, E: centrumpp@mtrebova.charita.cz
Dobrovolnické centrum nabízí 3 akreditované dobro-
volnické programy: Lebeda, Déčko, Kamarád. Chce-
te se stát dobrovolníkem nebo potřebujete s něčím 
pomoci, co může vyřešit dobrovolník? Pak se obraťte 
na naši koordinátorku: E: bozena.splichalova@mtre-
bova.charita.cz, T: 731 608 323. Za vykonání dobro-
volnické služby vystavíme dobrovolníkům Osvědče-
ní, nabídneme supervizi, školení, pojištění a podporu.
Půjčovna zdravotních pomůcek - provozní doba: po-
-st-čt od 12:00 do14:00. Kontakt: Renáta Husáková, 
T: 733 742 028, E: pujcovnapomucek@mtrebova.
charita.cz
Bližší informace o našich dalších službách najdete 
na stránkách Charity: www.mtrebova.charita.cz nebo 
www.facebook.com/charita.trebova, osobně na adrese 
Charity, Svitavská 655/44, Moravská Třebová. 
Krásné jaro vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová

Hledáme brigádníky 
pro zajištění chodu 
nové zámecké 
atraktivity. 

ÚNIKOVÁ HRA 
“Alchymistické tajemství”

Pracovní náplň: 
Uvaděč a průvodce 
únikovou hrou

Pracovní doba: 
podle rezervací 
(út – ne: 10 – 16 hodin)

Požadavky: 
komunikativnost, 
časová flexibilita

Více informací a kontakt: 
zamek@ksmt.cz
733 787 998
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Při hodnocení letošní sezóny z pohledu mlá-
deže je dobré připomenout prvenství mladších 
žáků a 3. místo starších žáků Slovanu v krajské 
lize. Nesmíme však zapomínat ani na mladé hrá-
če, kteří v Moravské Třebové hokejově vyrostli 
a následně se v kariéře posunuli do extraligo-
vých týmů. Přinášíme rozhovor se šesti úspěš-
nými odchovanci Slovanu, kteří jsou dokladem 
kvalitní práce s místní mládeží.
Tomáš Kavan, HK Mladí Draci Šumperk, 
útočník, Extraliga mladšího dorostu
Tomáš letos odehrál první extraligovou sezó-
nu v dresu Mladých draků. Nastoupil do třiceti 
utkání, ve kterých zaznamenal 18 bodů za 6 bra-
nek a 12 asistencí. „Rád vzpomínám na dobu 
strávenou na Slovanu. Měli jsme zde dobrou 
partu spoluhráčů, se kterou jsme zažili spoustu 
legrace. Poté si mě vyhlédli trenéři Šumperka 
a pozvali do prázdninového přípravného kem-
pu. Zde si mě na tréninku vyzkoušeli, zda ob-
stojím po herní stránce, což se mi naštěstí poda-
řilo. Hrát extraligu je velký úspěch. Hra je zde 
mnohem rychlejší a kvalitnější. Nejvíce si věřím 
v rozehrávce, nejspíš proto mě trenéři považují 
za tvůrčího hráče,“ hodnotí Tomáš Kavan. 
Ondřej Holub, HK Mladí Draci Šumperk, 
obránce, Extraliga mladšího dorostu 
Ondřej nastoupil stejně jako Tomáš Kavan 
v první extraligové sezóně, ve které si připsal 16 
bodů za 6 branek a 10 asistencí. „Při rozhodo-
vání, zda opustit Slovan, jsem dlouho neváhal. 
Nabídka hrát extraligu se přeci jen neodmítá. 
Konkurence v týmu je veliká. V sezóně se mi 
podařilo nastupovat v první formaci, kde jsem 
hrál přesilovky i oslabení. Abych si svoji pozici 
udržel, snažím se k přípravě přistupovat zodpo-
vědně. Mezi moje přednosti patří schopnost po-
radit si v krizových situacích, například ubránit 
přečíslení soupeře,“ prozradil Ondřej.

Pavel Vaňous, HC Rebel Havlíčkův Brod, útoč-
ník, Extraliga staršího dorostu
V dresu Rebelu letos Pavel odehrál svoji prv-
ní sezónu, ve které ve 43 zápasech zaznamenal 
3 branky a 4 asistence. „Bylo důležité, abych se 
co nejdříve začlenil do nového týmu. Podařilo se 
mi obstát v konkurenci ostatních hráčů a usadit se 
v sestavě. Letos nám play-off uteklo, měli jsme 
velmi těžkou skupinu, kde byl i pozdější vítěz 
extraligy z Českých Budějovic. Postupem času 
se tak pro nás stalo cílem hlavně udržet extraligu, 
což se nám podařilo. Mezi moje přednosti patří tý-
movost a pracovitost, trenér mě využívá na černou 
práci, hlavně při oslabení,“ hodnotí Pavel Vaňous.
Josef Uhlíř, HC AZ Havířov, obránce, Extrali-
ga staršího dorostu/WSM liga
V extralize staršího dorostu patří Josef k oporám 
Havířova. Odehrál 43 utkání, ve kterých zazna-
menal jednu branku a čtyři asistence. Vyzkoušel si 
play-off a dokonce stihnul nastoupit také k premi-
érovému zápasu do WSM ligy, druhé nejvyšší sou-
těže mužů. „Ve WSM lize jsem nastoupil v utkání 
proti Litoměřicím. Zpočátku jsem byl nervózní, 
ale postupně jsem si zvykl na vyšší tempo hry. Vel-
mi si této zkušenosti vážím, považuji to za úspěch 
a důležitý posun v kariéře. Snažil jsem se této šan-
ce využít, snad jsem nezklamal a znovu si v WSM 
lize zahraju. Mezi mé přednosti patří bojovnost, 
fyzická hra a osobní souboje,“ doplnil Josef.
Dominik Cach, HC Olomouc, útočník, Extra-
liga juniorů 
Po dlouhé době se podařilo odchovanci Slovanu 
prorazit až do extraligy juniorů. Dominik v Olo-
mouci hraje již třetí sezónu, dříve také působil dva 
roky v Pardubicích. V letošní sezóně jej omezilo 
zranění ramene a kolena, kvůli čemuž odehrál jen 
21 utkání, během kterých zaznamenal 2 asisten-
ce. „Letos jsme se v zápasech vždy přizpůsobili 
tempu soupeře. Proti lepším týmům jsme se vyhe-

Úspěchy mladých odchovanců Slovanu 

Program činnosti 
Klubu českých turistů

1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda 
do Javoříčka - 40. ročník. Setkání účastní-
ků v době od 11 do 14 hod. v Javoříčku, kde 
obdrží Pamětní list a drobnou odměnu. Sraz 
organizátorů v 8:00 hod. u klubovny KČT. 
Ostatní si volí čas a trasu dle vlastního uvá-
žení. Zajišťuje: L. Weinlich
5.–8. 5. Květnový zájezd Českokrumlovsko 
(pěší, voda, cyklo). Sraz pro nakládání kol 
v 5:30 hod., odjezd přihlášených v 6:00 hod. 
od klubovny KČT, návrat kolem 18 hod. Za-
jišťuje D. Mikulková a J. Filipi
9. 5. Schůze odboru KČT v 19 hod. v klu-
bovně KČT. Upřesnění programu na měsíc 
červen. 
19. 5. Pěší výlet Hanušovická čtvrtka 
v délce 10-15 km. Odjezd přihlášených 
v 6:30 hod. z autobusového nádraží, návrat 
v 19 hod. Zajišťuje: V. Komárková
26. 5. Cyklovýlet Putování za loštickým 
tvarůžkem v délce 70 km. Sraz zájemců 
v 8:00 hod. na autobusovém nádraží. Zajiš-
ťuje: P. Harašta
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo 
internetových stránkách odboru: www.kctmt.
webnode.cz

Moravskotřebovským ženám začíná druhá část 
soutěže začátkem května. Připomeňme, že po 
té první zatím bezkonkurenčně vládnou pardu-
bickému KP II. (43 bodů) a čeká je naplnit jedi-
ný cíl: potvrdit primát v soutěži o opět se vrátit 
do vyšší KP I. Přidejme ještě několik aktuálních 
informací. Základnu ženského týmu osvěžily 
staronové hráčky: Markéta Přikrylová, Andrea 
Hájková, Mirka Navrátilová, Petra Kloudová. 
Z vyšší soutěže ve Svitavách se vrátila posila 
na bloku Karolína Maděrová. Nikola Greplo-
vá, Martina Říkovská, Daniela Mašková, Marta 
Školařová, Anna Cvrkalová, Michaela Gargulá-
ková, Martina Továrková a Netolická Dáša tvo-
ří zbytek týmu. Volejbalistky se během měsíce 
května přestaví na svém hřišti hned dvakrát, a to 
12. 5. s týmem Pardubice B a 19. 5. derby s Li-
tomyšlí. A výsledky z posledních zápasů ukazují 
na slibnou budoucnost. 
V průběhu března pokořily ve Chvaleticích finá-

Klub pejskařů pozitivního tréninku zve všechny páníčky a jejich čtyřnohé psí kamarády na Mo-
ravskotřebovskou túru. Akce bude odstartována 26. 5. v 8:30 z ulice Dvorní pod sjezdovkou. Trasa 
je dlouhá kolem 12 km lesním terénem. Startovné činí 100 Kč za tým (psovod a pes), doprovod nic 
neplatí. Pro předem přihlášené bude připraven účastnický balíček a pamětní list. V cíli proběhne 
vyhlášení tří nejrychlejších týmů. Více informací naleznete na www.kppt.cz nebo Facebooku Klub 
pejskařů pozitivního tréninku. Na viděnou v květnu.       Pavla Lipavská, členka klubu kppt, z. s.

lový turnaj a získaly Pohár hejtmana Pardubic-
kého kraje, další měsíc ve finále Pardubického 
a Královéhradeckého kraje podlehly pouze týmu 
z Litomyšle a odvezly si krásné 2. místo. Pou-
ze v 6 hráčkách se zúčastnily prestižního turnaje 
v Holicích, kde ve finále s Chrudimí vybojova-
ly 1. místo.                      Dagmar Netolická

Volejbalové jaro 2018

Moravskotřebovská túra se psy

covali k dobrému výkonu a dokázali jsme porážet 
například i Kometu Brno, která letošní ročník vy-
hrála. Naopak slabší soupeře jsme bohužel pod-
ceňovali a ztráceli s nimi až příliš bodů. Mezi mé 
přednosti patří určitě rychlost a technika bruslení, 
to mi vždycky šlo nejlépe,“ prozradil Dominik.
Štěpán Kudrna, Casper Coyotes Hockey, 
obránce, Western States Hockey League 
Štěpán je v současnosti jediným mládežnickým 
odchovancem Slovanu, který hraje v zámoří. 
Za tým Casper Coyotes Hockey odehrál 43 utkání, 
ve kterých si připsal 3 branky a 7 asistencí. „Rád 
vzpomínám na své hokejové začátky na Slovanu, 
kde mě trenéři naučili základní dovednosti. 
Hrát ve Western States Hockey League je velká 
prestiž. Bez odvahy, odhodlání a tvrdé práce 
bych se do Ameriky nikdy nedostal. Zkusil jsem 
si první kemp, poté se ozval agent s nabídkou. 
V týmu jsem to zpočátku měl těžké. Neuměl jsem 
jazyk, zvykal jsem si na úzké kluziště a odlišnou 
mentalitu. Navíc jsem v týmu byl nejmladší. Po 
čtvrt roce jsem se ale dostal do pohody a začal 
pravidelně hrát v prvních dvou formacích. Mezi 
ostatními hráči vynikám v tvrdosti. Jsem oproti 
nim větší, a tak se mi více daří v osobních 
soubojích,“ uzavírá Štěpán Kudrna.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Zleva: Tomáš Kavan, Ondřej Holub
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Boje na tenisových 
kurtech zahajují

Oddíl tenisu bude mít v soutěžích za-
pojeno 7 družstev. Cíle byly naznačeny 
v minulém MTZ, dnes přikládáme roz-
pis, abyste mohli sami zhlédnout úspěchy 
hráčů. Nejsledovanější bude účast smíše-
ných družstev ve Východočeské divizi. 
Mezi osmičkou týmů připadla třebovským 
„šestka“, tzn., zahájili v dubnu proti TC 
Dvoru Králové n/Labem.
Další utkání 
2. kolo  TK Č. Třebová - Slovan M. T.
3. kolo  19. 5. Slovan M. Třebová - TC 
Nové Město n/M.
4. kolo  TC Přelouč - Slovan M. Třebová
5. kolo  TC Chrudim A - Slovan M. Tře-
bová
6. kolo  9. 6. Slovan M. T. - TO Svitavy 
7. kolo  Tenis Nová Paka - Slovan M. T.

B družstvo startuje v Pardubické soutěži 
1. A třídy. Také v jeho případě je čeká sedm 
soupeřů (LTC Vysoké Mýto, TO Žamberk, 
TK Letohrad, TC Jevíčko, Tenis klub Lito-
myšl a TK Ústí n/Orl., z toho dva v květ-
nových termínech.                                      (mt)

Střípky jedou
Dne 31. března proběhla v Kolíně na sou-
těž O pohár ze zámku, kde děvčata ukázala 
svá sóla, dua a miniformace jak v klasice, 
tak i v twirlingu. Z 24 soutěžních choreo-
grafií získaly 20 medailových umístění, 
a to 9 zlatých, 8 stříbrných a 3 bronzové 
medaile. Vendulka Novotná klasika mini 
děti 2. místo, Danielka Vaníčková klasika 
děti B 2. místo, Natálka Vaníčková klasi-
ka junior ml. B 2. místo, Nicol Matoušková 
v klasice děti A 1. místo, v twirlingu děti 
A 1. místo, Nela Sýkorová v klasice junior 
ml. A 1. místo, v twirlingu 2. místo, Zuz-
ka Dvořáková junior ml. twirling 1. místo, 
Pavlína Klučková twirling junior st. B 1. 
místo, Kačka Bláhová klasika senior B 2. 
místo, v twirlingu 2. místo, duo Kristýn-
ka Kalenčuková a Nicol Matoušková děti 
A klasika 2. místo, twirling 1. místo, duo 
Zuzka Dvořáková a Nela Sýkorová junior 
ml. A klasika 1. místo, twirling 2. místo, 
duo Nikča Schönová a Denisa Bubeníková 
v twirlingu junior st. A 3. místo, duo Simo-
na Krbcová a Denisa Bubeníková v klasice 
junior st. A 3. místo, Barbora Prosecká juni-
or ml. B twirling 3. místo, miniformace ju-
nior 1. místo, miniformace senior 1. místo.
O týden později v Hluku u Uherského 
Hradiště proběhlo Mistrovství Moravy 
a Slezska NBTA v klasické mažoretce sól 
a duí. V sólech Vendulka Novotná získa-
la v mini dětech stříbrnou medaili, tak-
též i Kačka Bláhová v senior B. Nikola 
Malachová obsadila 1. místo v senior B, 
Nela Sýkorová junior ml. A 4. místo, stej-
ně tak i Nicol Matoušková v dětech A 4. 
místo. V duích získaly Nicol Matoušková 
s Kristýnou Kalenčukovou děti A 3. mís-
to, Zuzana Dvořáková s Nelou Sýkorovou 
junior A 3. místo a Denisa Bubeníková 
se Simonou Krbcovou místo 1. Všechna 
zmíněná umístění získala postup na finále 
MČR v klasické mažoretce do Ronova nad 
Doubravou dne 19. května.

Daniela Dvořáková, mažoretky Střípky

Dne 8. května se uskuteční již 43. ročník tra-
dičního běhu Dětřichovský memoriál, který 
je nejen sportovní událostí, ale i připomínkou 
obětí žen různých národností během 2. světo-
vé války v pracovním táboře za obcí Dětřichov 
u Moravské Třebové. S letošním ročníkem sil-
ničního běhu je spojena jedna změna – prezen-
ce závodníků a výdej startovních čísel proběhne 
nově ve vestibulu radnice na náměstí. Organizá-
toři memoriálu zvou širokou veřejnost k účasti 

Jarní soutěžní sezóna pro mažoretky Espiral za-
čala chřipkovou epidemií, takže na twirlingo-
vou soutěž do Liberce 11. března vyrazila jen 
3 děvčata. A jak to dopadlo? Rytmické taneční 
duo M. Vlková a I. 
Kužílková přivezlo 
zlato. Rytmické ta-
neční sólo Veronika 
Kynclová získala 
ve velké konkurenci 
stříbro. Následující 
týden celá skupi-
na vyrazila na ne-
postupovou soutěž 
v klasické mažoret-
ce do Opavy. Zde 
náš tým vybojoval 
krásných 5 medai-
lových příček, a to 2x stříbro a 3x bronz. V só-
lech Eliška Peňáková - stříbro, Monika Vlková 
- bronz, sólo 2 hůlky Ivana Greplová - bronz, 
duo Ivana Greplová a Karin Kolářová - bronz 

O prázdninách pořádáme příměstský tábor s at-
letikou a jinými sporty pro děti v Moravské Tře-
bové. Tábor se uskuteční ve dvou termínech, 
a to 9.–13. 7. a 13.–17. 8. Formou hry se děti 
naučí základy atletiky a jiných sportů a užijí si 
přitom mnoho zábavy. Mimo atletického pro-
gramu budou pro děti připraveny i různé výlety. 

Krásné slunečné počasí přilákalo na 51. ročník 
DP Vandr skrz Maló Hanó nebývalý počet van-
drovníků. Děti na své trase plnily úkoly spoje-
né s pirátskou tematikou. V Ludvíkově příchozí 
přivítali námořníci, kteří je prověřili ze znalostí 
mořských živočichů a vázání uzlů, za což pak 
dostali něco proti kurdějím. Osvědčil se i nově 
start z Jevíčka. Vydatnou pomocí jsou i členové 
SK Skalka z Městečka Trnávky, kteří se postarali 
o příjemnou atmosféru na Cimburku. A kolik bylo 
vandrovníků? Zaregistrovaných 1557, po mnoha 
letech rekord. Organizátoři děkují všem za poho-
dový průběh akce.          H. Kopřivová, KČT

v závodu, který startuje v Dětřichově u Morav-
ské Třebové v 10:00 hodin. Pozor změna – jak 
je uvedeno výše v textu – prezence závodníků 
proběhne od 8:00 na náměstí v budově radni-
ce. Doprava pro závodníky na start je zajištěna 
hromadně autobusem z náměstí. Přijďte pokořit 
letité rekordy, poměřit svou fyzickou kondici 
s kamarády a známými nebo jen udělat něco pro 
své zdraví. 
Za organizační výbor se na Vás těší Tomáš Chládek

a miniformace kadetky - stříbro. 1. dubna se 
v Prostějově potvrdila obliba Espiralu. Z tohoto 
kvalifikačního kola České mažoretkové federace 
jsme si děvčata odvezla řadu medailí a postupů 

na mistrovství Čes-
ké republiky. Hol-
ky soutěžily ve 14 
sestavách a ocenění 
jak medailové, tak 
i postupové získalo 
úžasných 11 z nich 
- 8x zlatou, 2x stří-
brnou a 1x bronzo-
vou příčku (Denisa 
Šatníková - zlato, 
Sára Teran - zlato, 
Monika Vlková - 
zlato, Ivana Greplo-

vá - 2 hůlky zlato, duo Ivana Greplová + Karin 
Kolářová - zlato, duo Monika Vlková + Andrea 
Štolová - zlato, miniformace kadetky - zlato, mi-
niformace juniorky - zlato, Vanesa Boledovičo-
vá - stříbro, Veronika Kynclová - stříbro, Eliška 
Peňáková - bronz). 14. dubna v Kroměříži se 
nám podařilo posbírat ve velké konkurenci cel-
kem 5 medailí. Úspěšnými byly v sóle 2 hůlky 
Ivana Greplová - zlato, v klasickém sóle Monika 
Vlková - bronz a Sára Teran - bronz, duo Ivana 
Greplová + Karin Kolářová - zlato a minifor-
mace junior - zlato. K tomu byly i nepopulární 
3 bramborové medaile.   Jitka a Andrea Štolovy

Cena za dítě je 1 900 Kč. V ceně jsou zahrnuty 
obědy, pitný režim, dopolední a odpolední sva-
činka, vstupy, jízdenky, pojištění a závěrečné di-
plomy a medaile. Přihlášky a podrobnější infor-
mace naleznete na internetových stránkách www.
primestsky-atleticky-tabor.cz nebo na tel. čísle 
777 269 240. Těšíme se na Vás.     Tomáš Kraus

Velký Dětřichovský memoriál 2018 - změna

Úžasné medailové jaro mažoretek Espiral 

2. ročník příměstského tábora 
s atletikou pro děti

Letošní ročník tradičního Vandru se vydařil
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Zdeněk Ošťádal se 14. až 15. dubna zúčastnil 
mezinárodního mistrovství České republiky 
v Rental Kartingu (CRKC – Czech Rental Kart 
Championship). Do dvoudenních závodů se 
přihlásilo 43 jezdců z Čech, 
Slovenska, Belgie, Polska, 
Holandska, Velké Británie, 
Německa, Maďarska a USA. 
Závody se jely na 4 bodova-
né rozjížďky (v 5 skupinách 
po 8 až 9 jezdcích), semifiná-
le pro 27 nejlepších a finále 
pro nejlepších 9 jezdců. Zde-
něk postoupil do semifinále 
z 6. místa a svedl tvrdý sou-
boj s britským závodníkem. 
Skončil na 3. místě, do finále 
postoupil jako pátý. Finále se 
jelo na 30 minut a dva povin-
né pit stopy. Zdeněk na trati 

Nejlepší čtveřice cyklistů, byť jsou rodá-
ci odjinud, dnes jsou členy Cycling road Brno 
a do Moravské Třebové jezdí pravidelně pro 
úspěchy. Ten nejlepší z nich, Miroslav Šváb 
(Ráječko), zopakoval své prvenství v Prolo-
gu z roku 2015. Seriál Cykloman, zahájil už 
svůj 18. ročník. Na krátké 9km trati, převážně 
do kopce (z Moravské Třebové do Křenova), šlo 
o to ustavit základní pořadí před dalšími závody. 
V příznivém počasí jakékoliv obavy, že by závod 
neměl dramatický náboj, byly zbytečné. Přijeli 
totiž osvědčení specialisté-časovkáři z Brna a ze 
Svitav, jimž domácí mladíci a dřívější cykloma-
ni Doležel, Kadidlo, Pocsai ad. byli důstojnými 
soupeři. Na start se postavilo 68 cyklistů, z toho 
10 žen. Dosažený rychlostní průměr vítěze dosá-
hl 44,44 km/hod. V cíli byly rozestupy minimál-
ní, mezi první desítkou pouhá minuta. Pořadí:
Šváb Miroslav (M2, SC Ráječko) 0:12:09

Fotbal se v březnu a dubnu zadrhnul. Nikoli vý-
sledkově, ale v důsledku klimatických podmínek 
a odkladů utkání, stačily třebovské celky odehrát 
ke dni uzávěrky (16. 4.) pouze minimum utkání. 
Bodový zisk A týmu se zastavil při „výprasku“ 
v Lanškrouně. Jestliže týmu po podzimu patřila 
pozice v elitní pětce, nehodlají ji třebovští opouš-
tět. B tým zaznamenal domácí prohru a venkovní 
výhru a drží stabilní post, C tým i přes poslední po-
rážku stále aspiruje na postup. Dorostenci začínají 
unikat ze spodních pater tabulky, starší žáci (KP, 
skupina A) mají již prvenství téměř jisté. Mladší 
jsou v horším postavení.
Z výsledků
A muži
Hlinsko - SK Slovan 1:0 (1:0), hráno na UT v Cho-
těboři
SKP Slovan - Heřmanův Městec 5:3 (3:2) Branky: 
Okrouhlý 3, Marák 2
Třemošnice - SKP Slovan 0:1 np (7:8) 
Lanškroun - SKP Slovan 4:0 (3:0)
Průběžné pořadí: 4. místo 19 14 0 6 23:19 34 bodů
B muži
B muži - Libchavy 0:4 (0:0)
Sloupnice - B muži 0:2 (0:0) Branky: Kolář, Kudyn
Průběžné pořadí: 12. místo 14 5 2 9 23:33 16 bodů

sváděl další souboje a opravdu tvrdě vybojoval 
opět třetí místo, které mu stačilo po součtu všech 
bodů na celkové druhé místo. Zaslouženě byl 
vyhodnocen také jako nejlepší junior do 20 let 

Drábek Zdeněk (M2, NikoSam Svitavy) 0:12:20
Gotthard David (M2, Cycling Brno) 0:12:31
Vodička Václav (M2, Cycling Brno) 0:12:38

C muži
SKP Slovan C - Sokol Třebařov 8:1 (4:1) Branky: 
Kudyn, Štrajt, Sedlák 3, Šatník, Huryta 
Rohozná - SKP Slovan C 0:2 (0:1) Branky: Matou-
šek, Šatník P.
SKP Slovan C - Borová 1:4 (0:3) Branky: Matou-
šek P.
Průběžné pořadí: 3. místo15 10 3 2 50:22 33 bodů
KPD
Hlinsko - Slovan dorost 3:0 (0:0)
Slovan dorost - FK Choceň 2:0 Branky: Mikšá-
nek, Kolář
Průběžné pořadí: 13. místo 15 4 0 11 14:62 12 bodů
KPSŽ
Lanškroun - SKP Slovan 0:12 (0:9) Branky: Bár-
ta 6, Škrabal 3, Lexman 3
SKP Slovan - Hlinsko 3:2 (2:2) Branky: Bárta 2, 
Lexman
Svitavy - SKP Slovan 0:4 (0:3) Branky: Bárta, 
Škrabal, Sotolář, Václavek
Lanškroun - SKP Slovan 0:12 (0:9) branky: Bárta 
6, Škrabal 3, Lexman 3
SKP Slovan - Hlinsko 3:2 (2:2) Branky: Bárta 2, 
Lexman
Svitavy - SKP Slovan 0:4 (0:3) Branky: Bárta, 
Škrabal, Sotolář, Václavek

Vynikající výkon moravskotřebovského motokáristy

Cyklomanskou ouverturu ovládli brněnští cyklisté

Fotbalový kolotoč se točí naplno

a nejlepší český závodník. Zdeňkův týmový 
spolujezdec, Slovák Simon Suchovský, sváděl 
rovněž nelítostné souboje, které mu vynesly cel-
kově 4. místo. Náš tým Young & Wild tak zazna-

menal nejlepší týmový výsledek 
a k pěti týmovým vítězstvím 
z 8 odjetých letošních vytrva-
lostních závodů si připsal také 
výborné umístění v jednotliv-
cích. Ve vytrvalostních závodech 
týmu letos patří průběžné 5. mís-
to na světě, kde je již zaregist-
rováno 903 týmů. 21. dubna od-
jíždí tým na 24hodinový závod 
do německého Ampfingu. Poté, 
jako vyvrcholení letošní sezó-
ny, jezdce čeká světové finále 
15.–16. 6. v italském Lignanu se 
slavnostním vyhlášením v Be-
nátkách.           Zdeněk Ošťádal st.

Horák Michal (M1, SCS Mirva Svitavy) 0:12:57
Kӧnig Gabriel (M1, M. Třebová) 0:12:59
Stránský Jiří (M1, Collmracing Čistá) 0:12:59
Černý Petr (M2, Svitavy) 0:13:12
Hekele Emil (M2, ZEKOF Team Loštice) 0:13:18
Kӧnig Radek (M2) 0:13:27
V jednotlivých z 8 kategorií zvítězili:
J – Šich Petr (Moravec Team), M1 – Horák Mi-
chal (SCS Mirva Svitavy), M2 – Šváb Miroslav 
(SC Ráječko), M3 – Doležel Josef (CK Slovan 
M. Třebová), M4 – Tomek Jaromír (Veloservis 
H. Brod), ŽJ – Dvořáková Petra (Kunčina), Z1 
– Mrkvicová Veronika (Cycling Brno) – nej-
rychlejší žena, Z2 – Svobodová Radka (Mirva 
Group Svitavy), M3 – Suchánková Lenka (Bike 
club Svitavy)
Z domácích jezdců byli nejlepší: Kӧnig Gabriel 
(6), Kadidlo Jiří (11), Doležel Josef (13), Štěpař 
Petr (18), z žen Doleželová Monika (41)       (mt)

Průběžné pořadí: 1. místo 17 15 0 2 84:17 45 bodů
KPMŽ
Lanškroun - SKP Slovan 6:0 (1:0)
SKP Slovan - Hlinsko 1:1 (0:0)
Svitavy - SKP Slovan 2:1 (2:1)
Průběžné pořadí: 9. místo 17 0 0 18 33:86 7 bodů
Fotbalový oddíl plánuje sestavení ženského 
družstva SKP Slovan, zájemkyně 15+ se mohou 
hlásit na emailu info@skpslovan.cz nebo na tel. 
čísle 608 882 209.                                         (mt)

Finalisté mezinárodního mistrovství České republiky, pátý zleva Zdeněk Ošťádal

Jan Dokoupil, Slovan muži B
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A přece Sybila měla pravdu. HC Slovan získal 
titul Přeborníka kraje v sezóně 2017/2018. Zce-
la zaslouženě, i když muselo rozhodnout až páté 
utkání. Už ve třetím finále byli slovanisté blíz-
ko k čtvrtému triumfu od roku 2001. Ještě 10 
minut před koncem drželi dvougólový náskok. 
Jenže stačila malá nepozornost, nesoustředěnost 
a během 20 sekund bylo vyrovnáno, hra bez 
brankáře ztvrdila prohru. „Nu což, je to 2:1 pro 
Slovan, doma to zlomíme a oslavíme před svými 
diváky,“ znělo od moravskotřebovských skal-
ních. Leč po velkém tlaku a 20 šancích neustále 
dotahovali jednogólové manko ve skóre. O de-
finitivum jej připravila třetí branka 41 sekund 
před koncem prodloužení, dlužno podotknout, 
že po zvláštním kreativním extempore rozhod-
čích. Vybojovat mis-
trovský titul musel 
tedy v pátém utkání 
v Č. Třebové, kde 
bouřlivé prostředí 
(1395 diváků) a vy-
hrocená atmosféra 
byla proti hráčům, 
ale jejich spravedlivá 
„naštvanost“ slavila 
úspěch. Rozhodl tra-
diční obrat v druhé 
třetině a titul šampi-
óna se „přistěhoval“ 
počtvrté do Morav-
ské Třebové. Tým 

zaslouží nejen obdiv za cílevědomost, když ne-
vzdal po pátém místě v základní části boj o ko-
nečné vítězství, ale i poděkování za vzornou re-
prezentaci města.
HC Česká Třebová - HC Slovan 3:4 (2:1, 1:3, 
0:0) Branky: Kobza, Pavlovský 2, Duba
Zopakujme konečnou bilanci veleúspěšné se-
zóny:
HC Slovan A – KLM  1. místo
HC Slovan B – Oblastní přebor 1. místo
HC Slovan MD – nadstavba KL  2. místo 
14 10 1 1 5 98:37 
HC Slovan MŽ – KLMŽ 1. místo 
28 23 2 3 281:78 48 bodů
HC Slovan SŽ – KLSŽ 3. místo 
27 18 0 9 141:67 67:36 (mt)

Hokejový dovětek

Městská anketa Sportovec roku se uskutečnila 
již po dvaadvacáté. Více než tisícovka hlasují-
cích zvolila neoblíbenějšího sportovce, jímž se 
stal atlet Martin Bína (220 hlasů).
V zaplněných zámeckých prostorách ZUŠ byli 
přítomni všichni nominovaní (24) a další spor-
tovci, stejně kompletní vedení města, zástupci 
oddílů TJ Slovan. V dvouhodinovém programu, 
doplněném vystoupením tanečnic studia Háčko 

(H. Gálová) a saxofonovým vystoupením To-
máše Moravce, nebyla nouze o permanentní po-
tlesk. Slovem provázel Přemysl Dvořák. V jed-
notlivých věkových kategoriích odborná komise 
ocenila přínos těchto sportovců:
Sportovec roku města Moravská Třebová 2017
U 15: Lexman Pavel (fotbal), Kašický Matěj (ly-
žování), Srnec Adam (střelectví)
U 19: Vykydal David (futsal), Mačát Václav jr. 

Nejlepší městští sportovci 2017 odhaleni

Květnový sport
Fotbal
5. 5.   9:00 turnaj přípravky
 10:15 Slovan C - Kam. Horka
6. 5. 17:00 Slovan A - Polička
8. 5. 10:00 Žáci - M. Trnávka (OP)
 14:00 Dorost - Letohrad
12. 5.   9:30 Žáci st., ml. - Pardubičky
 13:00 Žáci (OP) - Kunčina
13. 5. 17:00 Slovan B - Opatovec
16. 5. 18:00 Dorost - Třemošnice
19. 5. 10:15 Slovan C - Koclířov
20. 5. 17:00 Slovan A - Chrudim
23. 5. 16:30 Žáci st., ml. - Ústí n/Orl.
26. 5. 17:00 Dorost - Horní Jelení
27. 5. 17:00 Slovan - Jiskra 2008
(Případné změny na plakátech)

Cyklistika
19. 5. BACH 2018 Orientační závod dvo-
jic, start 12:00 na hřišti SKP Slovan, před-
tím prezence

Atletika
8. 5. 39. ročník silničního běhu Dětřichov-
ský memoriál (8,1 km), prezence na nám. 
TGM, start v 10:00 v Dětřichově. Od 9:00 
na náměstí Malý dětřichovský memoriál 
(pro děti a mládež)

Tenis (Vč divize, KS I. A)
5. 5.   10:00 Slovan M. Třebová B - TC Je-
víčko
19. 5. 10:00 Slovan M. Třebová - TC Nové 
Město n/M.
26. 5. 10:00 Slovan M. Třebová B - TO SK 
Žamberk B

Volejbal
12. 5. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebová 
- Tesla Pardubice B
19. 5. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. Třebová 
- VK Litomyšl

(lyžování), Bína Martin (atletika)
Dospělí: Řehulka Martin (hokej), Staněk Tomáš 
(fotbal), Matocha Marek (futsal)
Trenér-funkcionář: Cápal Roman (fotbal-atle-
tika), Mačát Daniel (lyžování), Kadlec Zdeněk 
(střelectví)
Za své výsledky v celostátním i světovém mě-
řítku získali Čestné uznání starosty města také 
další jednotlivci a kolektivy:
Jednotlivci: Kamila Orálková (biatlon), Hana 
Hájková (atletika), Markéta Hájková cyklistika), 
Martin Vacek (kin-ball), Jiří Skácelík (florbal)
Kolektivy: Šakalí hněv (futsal), hokejisté HC 
Slovan (trojnásobné prvenství), družstvo minite-
nistů, školní tým II. ZŠ ul. Palackého v atletice
Na závěr akce předseda VV TJ Slovan oce-
nil přínos města pro rozvoj sportu. Sportovci 
naopak slíbili, že nemíní polevit ve svém úsilí 
sebe a město reprezentovat.                      (mt)


