
16. ROČNÍK Srpen 2018
MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Vychází v Moravské Třebové 1. srpna 2018

číslo 8

Dílčími kroky k prosperitě 
města – realizované projekty 

i projektové záměry
Více informací naleznete na straně 3. 

Moravská Třebová slaví výročí republiky
Přijďte na slavnostní odhalení 
pomníku obětem války
Letos si připomínáme 100 let od konce I. světo-
vé války a následného založení Československé 
republiky. V souvislosti s oslavami vznikla my-
šlenka obnovit pomník na Rybním náměstí, kte-
rý zde v letech 1932–1945 připomínal památ-
ku 259 občanů města padlých během I. světové 
války. Od počátku bylo jasné, že nebude po-

stavena přesná replika, ale dojde k modernímu 
ztvárnění odpovídajícímu současné době. Město 
Moravská Třebová tak získá 
důstojný pomník, který bude 
trvalou vzpomínkou na zdejší 
občany padlé v první světo-
vé válce. Autorem grafického 
návrhu pomníku je František 
Žáček a na jeho realizaci se 
podílejí Kulturní služby měs-
ta Moravská Třebová a Tech-
nické služby města Moravská 
Třebová. Potřebný materiál 
věnovala firma Agro Kunči-
na, za což jí patří dík. V roce 
1932 se tehdejšího odhalení 
pomníku zúčastnilo 3000 ob-
čanů. Pojďme se i my podí-
let na oslavách a seznámit se 

akcí, a to odhalením pomníku padlých v Morav-
ské Třebové. Vojáci v dobovém oblečení a s do-
bovou výstrojí tedy nebudou k vidění jen v Mla-
dějově, ale přijedou zvláštním parním vlakem 
i do Moravské Třebové, kde vytvoří důstojnou 
kulisu celé akce. Dle přiloženého jízdního řádu 
se parním vlakem může svézt také veřejnost. Ne-
nechte si nic z tohoto dění ujít. 

Robert Jordán, kulturní služby 

Parní lokomotiva 475.101 Šlechtična

s novou podobou pomníku a Rybního náměstí 
v sobotu 25. srpna od 11:30 hodin. Dobové kos-
týmy návštěvníků vítány!

Václav Dokoupil, mluvčí města 

Parním vlakem na bitvu Mladějov 
– Blosdorf
Již tradičním koloritem konce prázdnin na Mo-
ravskotřebovsku je akce Mladějov – Blosdorf. 

Její návštěvníci dobře vědí, že se 
jedná o ukázku toho, jak se bo-
jovalo za první světové války. Ti 
znalí dějin si však položí otázku: 
„Tady se přece nebojovalo, co 
vlastně znamená ten Blosdorf?“ 
Odpověď je jednoduchá. Blos-
dorf je původní německý název 
Mladějova a skutečně se tu nikdy 
nebojovalo. Mladějovský střet 
nám má nahradit skutečné bojiš-
tě v podhůří Karpat na východní 
frontě, kde proti sobě stála ně-
mecká a ruská vojska. Letos nás 

25. srpna od 16:00 hodin čeká jubilejní 20. roč-
ník rekonstrukce bitvy, doplněný mimořádnou 

Program oslav 25. srpna 2018

  9:00 Odchod dobových vojsk z tábora 
v Mladějově na Moravě

  9:15 Pietní akt Mladějov na Moravě
10:15 Odjezd vlaku z Mladějova na 

Moravě do Moravské Třebové
10.30 Příjezd do Moravské Třebové - 

vítání vlaku 
11:00 Slavnostní průvod k pomníku na 

Rybní náměstí - trasa průvodu: 
Lanškrounská, Olomoucká, Pia-
ristická

11:30 Pietní akt za účasti dobových 
jednotek, vojenských hu-
deb a hostí na Rybním nám. 
Slavnostní odhalení pomníku 
moravskotřebovským padlým 
v první světové válce - dobové 
kostýmy návštěvníků vítány!

12:30 Příchod vojsk na náměstí TGM - 
C. a K. Polní orchestr - dekoro-
vání vojska odznaky a slavnostní 
přehlídka dobových jednotek

13:45 Koncert Vojenské hudby Olo-
mouc 

14:59 Odjezd vlaku z Moravské Třebové
16:00 Mladějov na Moravě - rekon-

strukce bitvy Mladějov - Blos-
dorf

17:45 Odjezd vlaku z Mladějova na 
Moravě do Moravské Třebové 
a dál

Další info na  
www.ksmt.cz, www.mtrebova.cz 

Jízdní řád parního vlaku 25. srpna 2018

směr Skalice à Mladějov směr Mladějov à Skalice
Skalice nad Svitavou – 19:23
Boskovice 8:00 19:15
Šebetov 8:16 19:04
Velké Opatovice 8:30 18:51
Jevíčko 8:37 18:45
Chornice 8:58 12:30 11:10 18:35
Městečko Trnávka 9:09 12:40 11:00 18:25
Moravská Třebová 9:26–9:32 13:00–13:44 14:59 10:31–10:40 14:31 18:03 
Kunčina průjezd 13:51 15:06 10:24 14:24 17:54
Mladějov na Moravě 9:45 14:00 15:15 10:15 14:15 17:45
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MUDr. Petra Neužilová
od 9. do 22. srpna - dovolená

Zástup MUDr. Madron v úterý a ve čtvr-
tek od 8:00 do 10:00 hod. v naší ambu-
lanci, zbylé dny v ordinaci Městečko 
Trnávka v jeho ordinačních hodinách,  

tel. č. 461 329 139.
Pondělí 3. září ordinace od 10 hod. Sestra 

v ordinaci přítomna.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 2018 evi-
dováno na trvalém pobytu celkem 10 110 
občanů ČR. V průběhu měsíce června 
2018 se do Moravské Třebové přistěhovalo 
14 obyvatel, odhlásilo 22 obyvatel, zemře-
lo 12 občanů a narodilo se 6 dětí. V rámci 
Moravské Třebové v červnu změnilo trvalý 
pobyt celkem 16 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky 
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 
122 cizinců s povolením k pobytu na úze-
mí České republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Třebové k 30. 6. 2018 evidováno 
10 232 osob.
Průměrný věk občanů ČR v Moravské Tře-
bové k 30. 6. 2018 činí celkem 44 roků, 
z toho u mužů je to 42 let a u žen 46 let. 
V měsíci červnu se uskutečnilo 8 svatebních 
obřadů, 1 zlatá svatba, 1 slavnostní pře-
dání diplomů absolventům VOŠ MO MT 
a přivítán byl na radnici 1 občánek.   (ln)

Beseda s občany přinesla zajímavou diskuzi 

Rozbor finanční situace města

Nová nemocnice přinese kvalitnější péči o pacienty

Zástupci vedení města byli ve středu 27. červ-
na k dispozici občanům, kteří mohli prostřed-
nictvím společné besedy vyjádřit své názory 
na aktuální dění ve městě. Starosta Miloš Izák 
v úvodu zdůraznil přínos dotačních prostředků, 
které Moravská Třebová za poslední dobu zís-
kala: „Dotace nám pomáhají k rychlejší reali-
zaci významných investičních projektů, kterým 
je například rekonstrukce budov sociálních slu-
žeb. Díky dotacím není tolik zatěžován rozpo-
čet města a všechny důležité projekty jsou tak 
z finančního hlediska zabezpečeny.“ Občané si 
pozorně vyslechli aktuální informace o pláno-
vané rekonstrukci školního bazénu a atletické-
ho stadionu v areálu ZŠ Palackého. Zmíněné 
projekty prošly diskuzí téměř bez připomínek. 
Ze strany občanů zaznělo i pozitivní hodnoce-
ní nového zázemí na Knížecí louce. Pozornost 
však byla věnována především probíhající vý-

stavbě dopravního terminálu a cyklověže. „Tato 
investice je pro Moravskou Třebovou nesmírně 
důležitá. Vlakové nádraží je pro návštěvníky 
vstupní branou do našeho města a současný po-
hled na nádraží rozhodně není hezký. Vyplývá 
to ostatně i z výstupů pocitové mapy, kde byla 
vlaková stanice obyvateli hodnocena převážně 
negativně. Díky výstavbě dopravního terminálu 
naopak dostaneme nový, čistý a reprezentativ-
ní veřejný prostor se zelení a parkováním pro 
kola i automobily. Cílem projektu dopravního 
terminálu je zejména propojení železniční do-
pravy s dopravou autobusovou (včetně městské 
hromadné dopravy), automobilovou a s cyklo 
dopravou,“ vysvětlil místostarosta Václav Ma-
čát. Občané se často dotazovali také na bezpeč-
nost chodců a cyklistů a na výstavbu cykloste-
zek. „V letošním roce se nám podařilo dokončit 
chodník vedoucí do Sušic a stezku pro chodce 

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků 
na účtech města ke konci letošního roku činí 
cca 25 mil. Kč, a s ohledem na předchozí zku-
šenosti s hospodařením města lze předpokládat, 
že bude skutečný zůstatek vyšší (v předchozích 
letech se vždy podařilo dosáhnout vyššího pl-
nění rozpočtových příjmů oproti předpokladu 
a běžné a investiční výdaje také nebyly čerpány 
ve schválené výši, ať už z důvodu úspor nebo 
z důvodu nerealizace nebo částečné realizace 
některých projektů).
Celkové dlouhodobé závazky města k 30. 6. 
2018 činí 50,3 mil. Kč a zahrnují jednak závaz-
ky z úvěrů a půjček (hypotéční úvěr na byto-
vou výstavbu v ulici Hřebečské a úvěr a půjčka 
na rozšíření kanalizace a modernizaci ČOV), 
dále leasingový závazek (pořízení služební-
ho automobilu, které je v celém rozsahu kry-
té z dotačních prostředků) a ostatní závazky 
plynoucí z realizace 2 projektů metodou EPC 
(formou splácení prostřednictvím budoucích 
úspor - modernizace veřejného osvětlení, re-

Zastupitelstvo města za účasti hejtmana Mar-
tina Netolického schválilo dne 25. června vý-
stavbu nové budovy nemocnice následné péče 
(z 18 přítomných hlasovalo 17 pro výstavbu, 
1 se zdržel). Moder-
ní jednopatrový objekt 
vyroste na pozemku po 
bývalé budově dětské-
ho oddělení. Investorem 
projektu je Pardubický 
kraj a s částkou 150 mil. 
Kč bez DPH se jedná 
o největší veřejnou in-
vestici v Moravské Tře-
bové od roku 1989. „Pro 
město je tento plán tím 
nejlepším, co se mohlo 
stát. Získáme nové mo-
derní zařízení, na které 
jsme ve městě dlouho 
čekali. Celou akci na-
víc bude financovat Par-
dubický kraj, kterému 
město vyšlo vstříc pro-

alizace úsporných opatření v objektech pří-
spěvkových organizací města - rekonstrukce 
kotelen,…). Při rozhodování o financování pro-
jektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého byly 
zvažovány 2 varianty finančního krytí - úhrada 
z vlastních rozpočtových prostředků nebo z ci-
zích (úvěrových) zdrojů. Při rozložení rekon-
strukce do dvou kalendářních let by byla možná 
i varianta financování z vlastních zdrojů města, 
k rozhodnutí financovat projekt z úvěru přispě-
la i dobrá situace na úvěrovém trhu (nízké úro-
kové sazby). Bezpečná výše města zadlužení 
byla stanovena v rámci zpracované Analýzy fi-
nancí města Moravská Třebová na 100 mil. Kč 
(analýzu zpracoval v roce 2015, ve spolupráci 
s odborem finančním, Luděk Tesař, specialista 
na finance samosprávy a státní správy). Pokud 
ke stávajícím závazkům města přičteme před-
pokládaný úvěr na rekonstrukci bazénu ve výši 
31 mil. Kč, dostaneme se na částku 81,3 mil. Kč, 
která je 18,7 mil. Kč pod hranicí bezpečné výše 
zadlužení.   Dana Buriánková, odbor finanční

střednictvím bezúplatného převodu pozemku 
pro výstavbu po kolaudaci nové stavby,“ uvedl 
starosta Miloš Izák.
Součástí projektu bude 90 lůžek následné péče 

a cyklisty vedoucí k Rehau. Na příští rok při-
pravujeme dlouho očekávanou výstavbu cyklo-
stezky do Starého Města,“ uzavřel místostaros-
ta Pavel Brettschneider. 

Václav Dokoupil, mluvčí města

(o 10 více než nyní), rehabilitace, biochemic-
ká laboratoř a stravovací provoz. „Výstavba 
nové budovy, která bude odpovídat podmín-
kám 21. století, je pro nás v současné době jed-

noznačnou prioritou,“ uvedl 
po hlasování zastupitelstva 
hejtman Martin Netolický. 
Varianta odkupu stávajících 
budov a jejich následné re-
konstrukce je téměř stejně 
nákladná jako výstavba zce-
la nového objektu. Z toho 
důvodu Pardubický kraj 
odkup stávajících budov za-
mítnul. Součástí stavby bude 
také nová stanice krajské zá-
chranné služby. Dle předpo-
kladů budou stavební práce 
zahájeny do pololetí roku 
2019 s termínem dokončení 
do konce roku 2020. 

Václav Dokoupil, 
mluvčí města

Předběžný návrh podoby nemocnice
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Dílčími kroky k prosperitě města
Všeobecně příznivý ekonomický vývoj v Čes-
ké republice je příležitostí také pro jednotlivá 
města, aby přispěla k zajištění nadstandardních 
životních podmínek pro jejich obyvatele. Spoko-
jenost občana je ovlivněna několika dílčími fak-
tory, které jsou vzájemně propojené. Moravská 
Třebová má ambici stát se kvalitním místem pro 
život. V posledních letech proto usilovně pracu-
jeme nejen na rozvoji dostupného a kvalitního 
bydlení, ale také na zajištění bezpečnosti v uli-
cích a adekvátních možností ke sportu a volné-
mu času. 

v bytových domech. Radnice tak vychází vstříc 
zvýšené poptávce po nových pozemcích při-
pravených pro individuální výstavbu rodinných 
domů ze strany mladých rodin i nájemního byd-
lení v bytových domech.

Bezpečnost chodců a cyklistů
Do bezpečnosti chodců a cyklistů se za poslední 
čtyři roky investovalo přes 27,1 mil. Kč. Z těch-
to prostředků se podařilo realizovat například 
cyklostezku v ulici Jevíčská, cyklostezku v uli-
cích Brněnská a Gorazdova a stezku pro chod-

prostředků. Z částky 27,1 mil. Kč se tak podařilo 
více než 17 mil. Kč získat z dotací ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. K tomu je nutné 
připočíst také II. etapu chodníku v Olomoucké 
ulici s plánovanými náklady 8 mil. Kč. Na kon-
ci června letošního roku jsme uspěli se žádostí 
o dotaci ze SFDI, a to v úseku mezi odbočením 
na ulici Horní a mostem přes Třebůvku v cel-
kové délce 405 metrů. Akce bude realizována 
v roce 2019,“ upřesnil Miroslav Netolický z od-
boru rozvoje města. Dlouho očekávaným projek-
tem je především realizace cyklostezky z Mo-
ravské Třebové do Starého Města. Zastupitelstvo 
obce Staré Město již schválilo finální trasu, kte-
rá povede po pravé straně vozovky ve směru na 
Staré Město a vyústí v nové zástavbě. Aktuálně 
se dokončuje projektová dokumentace a v listo-
padu letošního roku bude podána žádost o dotaci 
na SFDI. Zahájení samotné výstavby je plánová-
no na rok 2019. 

Rozvoj sportu
Do konce srpna letošního roku se podaří pro-
vést dlouho odkládanou rekonstrukci povrchu 
atletického stadionu ZŠ Palackého. „V rámci 
zadávacího řízení se podařilo zakázku vysoutě-
žit za 2,3 mil. Kč, přičemž původní odhad byl 
dvojnásobně vyšší,“ vysvětluje vedoucí odboru 
rozvoje města Miroslav Netolický. V říjnu za-
čne také dlouho očekávaná oprava bazénu ZŠ 
Palackého. „Celkové náklady na rekonstruk-
ci bazénu ZŠ Palackého jsou předpokládány 
ve výši 28 milionů Kč bez DPH. Schválená va-
rianta opravy počítá s kompletním vybouráním 
železobetonových stropů a stavbou nových. 
Dále dojde k výměně stávajícího tělesa bazénu 
za nerezovou vanu a k úpravě šaten.,“ doplnil 
Miroslav Netolický. Ze staré budovy zůstanou 
v podstatě pouze obvodové zdi a některé prvky 
technologie. Vznikne zde zcela nový moderní 
bazén pro plaveckou výuku dětí a pro potřeby 
kroužků a organizovanou veřejnost. Akce bude 
dokončena do června 2019.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Nová stezka pro chodce a cyklisty v ulici Olomoucká směrem k firmě REHAU Automotive, s.r.o.

Lokalita pro výstavbu bytových domů v ulici Hřebečská

Podpora bydlení a mladých rodin
Dlouhodobě a trvale je kladen důraz na přípravu 
lokalit pro výstavbu rodinných domů. V letoš-
ním roce bude zasíťováno šest parcel s celkový-
mi náklady 10 mil. Kč v lokalitě Strážnického. 
Zajímavá lokalita pro bytovou výstavbu vznikne 
také v ulici Nová v prostoru po bývalé školce, 
kde budou k dispozici čtyři stavební parcely. 
Letos zde budou realizovány inženýrské sítě, 
na jejichž přípravu je z rozpočtu města aloková-
no přes 2,2 mil. Kč. Výstavbu rodinných domů 
chce město umožnit také na minimálně šesti par-
celách v ulici Dr. Loubala. Ve výhledu čtyř let 
by zde mohlo vyrůst dalších 40 rodinných domů. 
Během letošního roku proběhnou také jednání 
s developery v lokalitě Hřebečská, pro kterou je 
již hotová územní studie. V úvahu zde připadá 
několik variant výstavby bytových domů, kte-
ré obyvatelům nabídnou cca 150 nových bytů 
v závislosti na jejich velikosti. Součástí projek-
tu je i výsadba parku a zeleně mezi jednotlivý-
mi domy. Práce na výstavbě bytových domů 
by mohly začít již během roku 2019. Zajímavé 
možnosti bydlení nabídne také lokalita Udán-
ského kopce. Přípravy probíhají prostřednictvím 
soutěže o návrh, kde hraje stěžejní roli při vý-
běru nejvhodnějšího řešení Česká komora archi-
tektů. V období mezi lety 2020–2022 zde budou 
vybudovány sítě pro výstavbu minimálně 40 ro-
dinných domů. V nejbližších čtyřech letech tak 
ve městě vzniknou možnosti pro výstavbu mi-
nimálně 90 nových rodinných domů a 150 bytů 

ce a cyklisty směrem do Boršova a v ulici Olo-
moucká. Chodci jistě ocenili také nové chodníky 
v ulicích Jevíčská a především Lanškrounská. 
„Aby město urychlilo výstavbu uvedených úse-
ků, snažilo se maximálně využívat dotačních 
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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.

A tak my si tady žijeme pane redaktore…
Mnozí budou mít snahu v následujících dnech 
bilancovat, co se ve městě za poslední čtyři 
roky událo nového. Bude následovat výčet 
staveb, investic a zahájených projektů. Bude 
to znít krásně – ovšem řádný hospodář nehledí 
jen na pozlátko – musí hledět i do své kapsy 
(rozuměj městské kapsy), která je po uply-
nulých letech téměř prázdná a navíc dosáhla 
i úvěrového stropu! Pokud nám někdo slíbí 
veřejný bazén, sportovní halu a kulturní stá-
nek k tomu, bohužel to budou pouhé sliby. Co 

Blíží se 20. ročník Biskupického kaléšku, který se 
uskuteční v sobotu 6. října. Prosíme tedy všech-
ny zájemce, kteří mají zájem zaslat svůj vzorek 
a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale i ná-
vštěvníky Biskupického kaléšku (každý návštěv-
ník, samozřejmě anonymně pod čísly, může degu-
stovat vzorky, které nepostoupily do finále, a sám 
je ohodnotit, nejlepší vzorek, podle dosažených 
bodů bude ohodnocen věcnou cenou publika), 
aby vzorky slivovice do letošního ročníku soutě-
že o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpoz-
ději do 17. září na níže uvedené kontaktní adresy. 
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou 
vstupenku pro vstup na kaléšek, kde letos vy-
stoupí zpěvačka MÁRA a Frankie Zhyrnov z TV 

ZO ČZS Moravská Třebová srdečně zve 
na zájezd na Slovácké slavnosti vína a his-
torie města do Uherského Hradiště, který se 
koná v sobotu 8. září. Odjezd je plánovaný od 
muzea v 6:00 hodin. Přihlášky jsou přijímány 
od 2. srpna v prodejně Hedvy na nám. T. G. 
Masaryka v Moravské Třebové. Cena zájezdu 
je 250 Kč. 

Šlágr, zpěvák Jarek Filgas a band (hity skupiny 
Argema a Premiér), skupina ARAKAIN.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jmé-
no, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň 
alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec 
Biskupice, tel. 461 326 521 a STILL, s.r.o., Bis-
kupice
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finanč-
ními a hodnotnými cenami:
1. místo 3 000 Kč + věcný dar, 2. místo 2 000 Kč 
+ věcný dar, 3. místo 1 000 Kč + věcný dar, 
4.–5. místo věcné dary. Podpořte prosím tuto 
nadregionální akci vzorkem, předem děkujeme.

Organizační tým kaléšku

20. ročník Biskupického kaléšku

Slovácké slavnosti vína a historie města

vám slibujeme my je, že budeme řádnými hos-
podáři, budeme muset hledat úspory ve výda-
jích, a naše investiční záměry nebudou nabub-
řelé. Město však není jen o investicích, město 
je také o lidech, o komunikaci a vztazích mezi 
nimi, o kultuře, o práci i volném čase… Bu-
deme usilovat o město pro život, ve kterém 
budou chtít žít i naše děti. Děkujeme za vaši 
podporu. 

Daniela Maixnerová, Tomáš Kolkop, 
Srdcem Třebováci

Country kapela hledá hráče na „všechno chrastící“ 
– bonga, perkuse (cajon) apod. 

Prosíme případné zájemce, aby se ozvali na telefonní číslo 604 905 545. 
Kapela Proč ne Band Vás zve na vystoupení pod širým nebem aneb Makrelování v Laskavárně, 
které se uskuteční v pátek 24. srpna od 18:00 hod. Rezervace stolů je možná na tel. 733 741 415.

Jaromír Mikeš, Proč ne Band

Oslava 20. výročí 
Sdružení přátel kulturního domu v Boršo-
vě Vás srdečně zve na oslavu 20. výročí 
existence sdružení. V sobotu 18. srpna se 
v Boršově můžete těšit na bohatý program 
s občerstvením. 
Program:
16:00  slavnostní zahájení
16:15   vystoupení pěveckého sboru FER-

MÁTA
16:45  program plný bublin pro děti
17:30  TONY JOCH & přátelé
18:45  PNS Band
Výstava fotografií Boršov v průběhu času

Pozvánka na zájezd na moravské zámky

Jaká je pravda 
o městských financích
Informace uvedené v článku paní Maixnerové 
a pana Kolkopa nejsou pravdivé. Není pravda, 
že je městská kapsa prázdná, naopak průměrný 
zůstatek na účtech města za posledních 12 let 
je nad hranicí 30 mil. Kč. Jinak tomu nebude 
ani ke konci roku 2018, kdy je předpokládaný 
zůstatek cca 25 mil. Kč. Co se týče úvěrového 
stropu, zde se pohybujeme v dostatečné vzdále-
nosti 18,7 mil. Kč pod hranicí bezpečné úrovně 
zadlužení. Podrobnější rozbor finanční situace 
města je uveden v článku vedoucí finančního 
odboru Dany Buriánkové na straně 2. 

Václav Mačát, místostarosta
Komise památkové péče Vás zve na zájezd 
pro veřejnost na zámky Lysice a Rájec-
-Jestřebí v sobotu 25. srpna. Přihlášky lze 
odevzdávat v kanceláři muzea od 1. srp-
na 2018, záloha 100 Kč. Odjezd zájezdu 
od budovy muzea v 12:00 hod., návrat 
do 19:00 hod. 

Komise památkové péče

Sušická pouť
Sbor dobrovolných hasičů Sušice Vás sr-
dečně zve na tradiční Sušickou pouť. V so-
botu 11. 8. od 20 hodin. Pouťová zábava 
s hudební skupinou Arcus. Vstupné 80 Kč. 
Neděle 12. 8. stánkový prodej. Občerstvení 
a pouťové atrakce po oba dny zajištěny.

Věra Charvátová
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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

V minulém období přijala Městská policie Mo-
ravská Třebová 148 oznámení. 

Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vy-
braných lokalitách města bylo městskou poli-
cií provedeno 6 dopravně bezpečnostních akcí 
zaměřených na dodržování nejvyšší povolené 
rychlosti a dodržování pravidel provozu na po-
zemních komunikacích cyklisty. Při těchto ak-
cích bylo uloženo 28 pokut v příkazním řízení 
na místě. Mimo tyto akce vyřešili strážníci dal-
ších 36 přestupků v příkazním řízení na místě.

Upozornění pro cyklisty
Je třeba si uvědomit, že i cyklista je řidič (ne-
motorového vozidla), a proto pro něj platí zákon 
č. 316/2000 Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích. Jelikož je řidič, platí pro něj stejné po-
vinnosti jako pro řidiče motorový vozidel. Rov-
něž pro něj platí i pravidla pohybu po pozemní 
komunikaci týkající se odbočování, předjíždění, 
objíždění apod. Mimo základní povinnosti ři-
dičů a pravidel týkající se jízdy po pozemních 
komunikacích upravuje zákon pro cyklisty jejich 

pohyb takto: „Je-li zřízen jízdní pruh pro cyk-
listy, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka 
pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným 
provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymeze-
ný prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich 
užít.“ V našem městě máme takto označených 
míst na komunikacích několik a porušení této 
povinnost může být na místě vyřešeno pokutou 
až do výše 2 000 Kč.

Pokračování článku 
o povinnostech majitelů psů
Jak jsem psal minule, být pánem psa neznamená 
jen zajistit pro psa zázemí a učinit z něj další-
ho člena rodiny. Tato radost s sebou přináší také 
spoustu povinností, které nám vyplývají ze zá-
kona, případně z norem, které si dané město 
upravuje samo. A v Moravské Třebové máme 
hned dvě obecně závazné vyhlášky, které značně 
upravují povinnosti majitelů čtyřnohých miláč-
ků. Začneme tou, která nám klade za povinnost 
každý rok vytáhnout z peněženky finanční pro-
středky, kterých máme téměř všichni stále nedo-
statek, a uhradit roční poplatek dle aktuální výše 

určené pro danou lokalitu, ve které je pes při-
hlášen. Tou je vyhláška č. 5/2011, která stanoví 
povinnost platit poplatek ze psů starších 3 mě-
síců. Poplatek lze uhradit přímo na městském 
úřadě, formou složenky na poště nebo převodem 
za pomocí internetového bankovnictví. Na dal-
ší důležité povinnosti nás upozorňuje vyhláška 
č. 3/2008, která stanovuje pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství. Vymezuje pro-
stranství, kde je povinnost mít psa na vodítku, 
jednoznačně přikazuje osobě, kterou pes dopro-
vází dbát toho, aby nedošlo ke střetu psa s jiným 
zvířetem nebo osobou apod. Uvedené normy lze 
v pohodlí domova nalézt na webových stránkách 
města v sekci vyhlášky a nařízení. V součas-
né době se pracuje na nové obecně závazné 
vyhlášce, která bude stanovovat nová pravi-
dla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
O nejdůležitějších změnách, které tato nová 
vyhláška přinese, Vás budeme informovat 
v některém z příštích čísel MTZ.
Závěrem chci jen připomenout, že za poruše-
ní obecně závazných vyhlášek hrozí přestupci 
v příkazním řízení na místě pokuta až do výše 
10 000 Kč a v případě, že přestupek bude pře-
dán k projednání na městský úřad, může pří-
slušný správní orgán uložit pokutu až do výše 
100 000 Kč + správní poplatek. 

Radovan Zobač, velitel městské policie

V minulých dnech opět došlo na Svitavsku 
k podvodům na seniorech, kdy škoda do-
sahuje téměř 300 tisíc korun. Prosíme proto 
všechny, aby si dávali pozor na nevyžádané 
návštěvy pracovníků různých služeb s tak-
zvaně lukrativními nabídkami. Tito lidé jsou 
velmi nápadití, přicházejí s legendou rodinné-
ho příslušníka v tísni, který potřebuje nutně 
a hned finanční obnos, s vrácením přeplatku, 

Všichni zájemci o domácí kompostér mohou 
své žádosti podávat nepřetržitě až do odvolá-
ní. Mezi žadatele nově patří také organizace 
se sídlem na území města, které jsou vlast-
níkem nebo nájemcem zahrady. Každý žada-
tel se může bez vyzvání dostavit k podpisu 
smlouvy po uplynutí lhůty 10 dní od podání 
žádosti. Výdej kompostéru probíhá v areálu 
Technických služeb každou středu od 14:30 

s velmi výhodnou smlouvou na služby, či žádá 
o vodu, apod. Chraňte sami sebe a své finance, 
a proto naše rada zní: Nepouštějte si nikoho 
cizího za dveře svého domu či bytu. Pokud 
Vás někdo neznámý s takovou či obdobnou 
nabídkou či prosbou osloví, neváhejte ihned 
zavolat na linku 158. Předem Vám velmi dě-
kujeme za spolupráci. 

Ondřej Zeman, ÚO PČR Svitavy

do 17:00 hodin a každou sobotu od 8:00 
do 14:00 hodin. 
Tým „ Moje odpadky“ nově připravil pro uži-
vatele systému MESOH velmi přehledné uži-
vatelské prostředí. Při náhledu na aktuální stav 
„uživatelského konta“ ihned zjistíte, jak si stojíte 
jako třídiči. Dozvíte se kolik EKObodů jste na-
sbírali, jaká je vaše potencionální aktuální sleva 
na poplatku, jakým poměrem jsou zastoupeny 

Policie ČR varuje před podvodníky

Novinky pro zájemce o kompostér a uživatele systému MESOH

Nový přírůstek 
do sbírky

Koncem června jsme získali do sbírek krás-
ný hasičský automobil, který nám věnova-
la obec Mladějov na Moravě. Na snímku 
předává starostka obce paní Lišková auto-
mobil vedení muzea. Zveme návštěvníky 
do muzea nejenom na prohlídku nového 
přírůstku. Zároveň upozorňujeme na naši 
nejznámější akci Mladějov-Blosdorf 1915, 
která se letos uskuteční 25. srpna. Více 
naleznete na našich webových stránkách 
www.mladejov.cz.

Miloš Kopřiva, předseda PMM

Zpráva pro všechny příznivce bleších trhů

vaše vytříděné odpady. Osvěžíte si Váš vlast-
ní EKOpříběh a časové mezníky, díky kterým 
ovlivňujete úroveň třídění ve městě Moravská 
Třebová. Tak jak hlídáte svůj bankovní účet, mů-
žete hlídat i ten odpadový. 
Kompletní informace naleznete na webových 
stránkých města v záložce Sběr odpadů.

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

Opět je tu bleší trh, který se koná v so-
botu 1. září na „dvorečku“ naproti Tře-
bovské restaurace v ul. Cihlářova v Mo-
ravské Třebové. Máte doma přebytečné 
hrníčky, knížky, obrázky, časopisy, něco 
pro kutily, chovatele a domácí mazlíčky, 
nářadí, hračky nebo třeba koloběžku? 
Nebo vám právě něco takového chy-
bí? Prodávat a nakupovat může každý! 
Nepotřebujete žádné povolení. Prodejní 
zařízení si obstarejte vlastní - stačí, kufr, 
stolek nebo ubrus. Příprava prodejního 
místa probíhá od 7:30 hod. Pouze živ-
nostník musí mít oprávnění k prodeji. 

Odbor majetku města
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Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej po dobu prázdnin pouze 1 hodinu před představením, rezervace v době předprodeje na tel. č. 461 544 283. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
Příšerky z vesmíru /USA/, kino /2D/

6. 8., 17:00, vstupné: 110 Kč, 85 min., český dabing

Hotel Artemis /VB/, kino /2D/

6. 8., 19:00, vstupné: 110 Kč, 93 min, titulky

Hotel Transylvánie 3:  
Příšerózní dovolená /USA/, kino /2D/

8. 8., 17:00, vstupné: 100 Kč, 87 min., český dabing

Mamma Mia!  
Here we go again /USA/, kino /2D/

8. 8., 19:00, vstupné: 130 Kč, 114 min., titulky

Úžasňákovi 2 /USA/, kino /2D/

11. 8., 17:00, vstupné: 120 Kč, 120 min., český dabing

Chata na prodej /ČR/, kino /2D/ 

11. 8., 19:00, vstupné: 120 Kč, 77 min.

Pat a Mat znovu v akci /ČR, kino /2D/ 

13. 8., 17:00, vstupné: 100 Kč, 75 min.

Miss Hanoi /ČR/, kino /2D/ 

13. 8., 19:00, vstupné: 120 Kč

Úžasňákovi 2 /USA/, kino /2D/ 

15. 8., 17:00, vstupné: 120 Kč, 120 min., český dabing

Chata na prodej /ČR/, kino /2D/ 

15. 8., 19:00, vstupné: 120 Kč, 77 min.

Kulturní centrum
Smyčcový koncert
19. 8., nádvoří zámku od 17:00. Vystoupí smyč-
cové trio ve složení Ivan Hřebabetzký, Josef Klíč 
a Robert Kelnar. Vstupné dobrovolné 

Kinematograf bratří Čadíků
27.–30. 8. od 21:00, náměstí T. G. Masaryka, 
vstupné: dobrovolné
Anděl páně 2
Špunti na vodě
Bezva ženská na krku
Bajkeři  
Změna programu vyhrazena!

Kejkle a kratochvíle
1. 9., od 15:00, náměstí T. G. Masaryka
Program: 
14:30  Bublinový klaun s bublinovou show pro 

nejmenší - náměstí
15:00–17:30 Historický program – průvod 

městem – Cihlářova -náměstí, šermíři, 
kejklíři, souboje, pohádka

18:00 TEMPUS středověký folk rock
19:30 KOPJAM 
21:00 ROMAN VOJTEK & FANTASTIC 80s
22:10 Ohňostroj
Změna programu vyhrazena!

Případ vdovy – Oživlé večerní 
prohlídky s tajemnou atmosférou 
starobylého zámku
11. 8. večer od 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00 hodin. 
se budou v komnatách zámku odehrávat oživlé pro-
hlídky s detektivním příběhem z Francie 19. století 
s divadelním představením Případ vdovy (divadlo 
Exulis). Doporučujeme dopředu zarezervovat.
Od 17:00 hudební překvapení v zámecké kavárně 

O statečném kováři Mikešovi
12. 8. nádvoří zámku od 16:00. Pohádka pro děti, 
napsaná podle pohádky Boženy Němcové, která je 
známá i svým filmovým zpracováním.

Noční prohlídky zámku
18. 8. ve 21:30 a 22:30 hodin budou probíhat noční 
prohlídky středověké mučírny a alchymistické labo-
ratoře mistra Bonaciny podbarvené kouzlem rene-
sanční hudby a hořících loučí. Prohlídky je možné 
dopředu rezervovat. 

Světové hity na zámku 
26. 8. od 14:00 hod. – II. ročník přehlídky 
Vystoupí vítězové ze soutěže v karaoke zpěvu Zla-
tá kometa 2018 a také s mini recitálem talentovaná 
zpěvačka Marika Zemanová. Vstup volný.

Dny evropského dědictví
8. a 9. 9. V rámci dnů evropského dědictví budou vy-
brané zámecké expozice přístupné za nižší vstupné.

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

Muzejní vycházka
Napříč stoletími aneb to nejlepší z Moravské Třebové
23. 8. sraz v 17:00 u muzea.

Připavujeme na září divadelní představení

Tři v háji 
2. 9. od 20 hod., nádvoří zámku
Láska versus sex v komedii o vztazích během krize 
středního věku. Divadelní adaptace stejnojmenného 
literárního bestselleru Michaela Viewegha, Haliny 
Pawlowské a Ivy Hercíkové. Režie: Karel Janák
Hrají: Michaela Kuklová, Ivana Jirešová, Jindra 
Kriegel, Vanda Károlyi, Miroslav Šimůnek, Pavlí-
na Mourková, Barbora Mottlová, Marcel Rošetz-
ký, Genny Ciatti, Kateřina Petrová, Veronika Petrová
Uvádí divadlo Artur Praha, vstupné: 200 Kč

Smím prosit? … 
Gérard Bitton a Michel Munz
20. 9., 19:00, kinosál muzea, vstupné: 250 Kč
Předprodej zahajujeme 3. 9. v 16 hodin. 
Svižná komedie. Henri de Sacy je vášnivý milovník 
všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své te-
tě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se do roka 
ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát 
a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude 
překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější.
Hrají: Jan Révai, Kateřina Janečková, Filip Čapka/
Robert Jašków, Petr Pěknic/Karel Zima, Ivan Vy-
skočil/Martin Polách/Igor Bareš
Uvádí Činoherní studio Bouře

Dášenka aneb život štěněte 
25.9. v 8:30 10:00, vstupné: 40 Kč
Pohádka pro MŠ a I.stupeň ZŠ, kinosál 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

Noční prohlídky zámku
4. 8. od 22:00 a 23:00 hodin budou na zámku pro-
bíhat noční prohlídky středověké mučírny a alchy-
mistické laboratoře mistra Bonaciny podbarvené 
kouzlem renesanční hudby a hořících loučí. Prohlíd-
ky je možné dopředu rezervovat.
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28.7.  – Dj Maty

14.7.  – Dj Toty

7.7. Prázdninový výprodej – Dj J.M.X.

21.7. OLDIES PARTY – Dj Choruno

11.8.
 – Dj Maty

18.8.  – Dj T-Maxx

4.8. DANCE PARTY – Dj Choruno

25.8.
 – Dj J.M.X.

Úspěchy PS Háčko 
v roce 2018

V letošním školním roce skupiny pohybového 
studia Háčko opět prezentovaly Moravskou 
Třebovou na veřejných akcích a soutěžích. 
Skupinám se opět dařilo a vybojovaly 14 zla-
tých, 12 stříbrných a 8 bronzových medailí 
na soutěžích: Českotřebovský taneční pohár 
v České Třebové, Let´s dance v Letovicích, 
O pohár starosty města Kunštát v Letovicích, 
O Jablonskou tanečnici v Jablonném nad Orli-
cí, Summer dance cup v Boskovicích, O pohár 
starosty města Hlinska v Hlinsku, Česko se 
hýbe semifinále v Brně a Mia festival v Olo-
mouci a Praze.
Poděkování patří především městu Moravská 
Třebová a firmě Hroší stavby, a.s., za finanč-
ní podporu. Poděkování patří také Kulturním 
službám Moravské Třebové za poskytnutí 
zázemí pro uspořádání akce IV. ročník Roz-
tančený zámek. Dále obci Staré Město za po-
skytnutí zázemí pro tréninky. Obrovské díky 
dále patří především tanečníkům za skvě-
lé výkony a rodičům za fyzickou podporu 
na samostatných soutěžích. Všem moc dě-

Představení ředitelky kulturních služeb

Prázdninová soutěž pro děti

Od 1. července se ve-
dení Kulturních slu-
žeb města Moravská 
Třebová ujala Hana 
Horská. Do funkce 
byla jmenována ra-
dou města na zákla-
dě výběrového říze-
ní. „Ke kultuře mám 
velmi blízko díky 
specializaci svého 

dosavadního povolání a zálibě k malování 
a grafice, kde jsou mé výtvarné práce zastou-
peny ve sbírkách například i na Novém Zélan-
du, v Norsku, Holandsku, Rakousku a dalších 
zemích. Jsem autorkou myšlenky a hlavní or-
ganizátorkou mezinárodní výtvarné soutěže 
na počítačích pro žáky s názvem Pod modrou 

oblohou. Každý rok se této soutěže zúčastnilo 
na 300 škol se 3 000 obrázky a celý koncept 
mi prostřednictvím osobního dopisu pochválil 
zakladatel firmy Microsoft Bill Gates,“ uvedla 
Hana Horská. 
Nová ředitelka předložila výběrové komisi 
svůj osobní Záměr rozvoje Kulturních služeb 
a kultury v Moravské Třebové. Vlastní Kon-
cepci kultury města bude následně vypraco-
vávat s kolektivem spolupracovníků i dal-
šími institucemi a samozřejmě i v souladu 
s případnými úkoly obsaženými v programo-
vém zaměření vedení města. „Ve funkci jsem 
od 1. července a jistě Vás budu ráda informo-
vat jak o jednotlivých akcích, tak o dalším 
směřování kultury v Moravské Třebové,“ do-
plnila ředitelka.

Václav Dokoupil, mluvčí města

kujeme. Od září se začne trénovat nanovo. 
Tímto se obracíme na děti, mládež i dospě-
lé: kdo máte chuť tancovat, přidejte se. Více 

Máte doma malé hrdiny? Zapojte je do letní zá-
chranné akce. Letos se Turistické informační 
centrum v Moravské Třebové již druhým rokem 
stalo součástí prázdninové soutěže s Českou tele-
vizí Déčko, která je určena všem dětem ve věku 
do 15 let. Minulý rok děti hledaly pomocí špuntů 
kouzelný klíč k natažení a fungování Déčka a le-
tos se vydávají hledat po celém Česku ovečky. 
Jak si děti mohly ve vysílání všimnout, ovečky 
se jednoho dne nedostavily ani ráno na probou-
zení Déčka a ani večer na uspání. Je to tím, že 
ovečky sešly ze své pravidelné cesty po duho-
vé zemi Déčko a zabloudily do našeho světa, do 
světa lidí. Zvídavé ovečky se houfují na místech, 

kde je něco zaujalo, což jsou hrady, zámky, mu-
zea, různé přírodní atraktivity a také turistická 
informační centra. A i v našem infocentru se 
ukryly. Proto bych chtěla tímto vyzvat všech-
ny děti, které mají rádi Českou televizi Déčko, 
aby přišly k nám do infocentra, našly vylepenou 
samolepku, která symbolizuje hledání oveček, 
a poprosily obsluhu o vydání letáčku s unikát-
ním kódem. Kód potom děti společně s rodi-
či zadají na webu www.sezenteovecky.cz a tím 
zjistí, které ovečky se jim podařilo najít. Pokud 
děti navštíví tři místa, kde se ovečky ukrývají, 
mohou soutěžit o skvělé ceny. Letos se soutěží 
o stavebnice Lego, plyšové ovečky a ovčí kvar-

teta. Minulý 
rok nás navští-
vilo díky soutě-
ži přes 400 dětí 
a doufám, že 
letošní ročník 
bude minimálně stejně tak úspěšný a dětem se 
do konce prázdnin podaří najít všechny ovečky, 
aby byly zpět do narozeninové oslavy Déčka, 
protože letos tento oblíbený dětský kanál sla-
ví již 5 let. Veškeré informace k této soutěži se 
dozvíte jednak na webu www.sezenteovecky.cz 
nebo u nás v infocentru. Těšíme se na Vás, děti.

Nikola Kozelková, TIC

info na tel.: 725 222 159 nebo www.pshacko.
webmium.com. Krásné prázdniny. Těším se 
na Vás.         Vaše trenérka Helča Gálová

Buďte 
vidět 

Kdo má zájem o uvedení své akce na plakátu Kulturních služeb města 
Moravská Třebová, na kterém budou propagovány veškeré akce v daném 
měsíci s přesahem do následujícího měsíce, posílejte informace na e-mai-
lovou adresu phorackova@mtrebova.cz.
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Prohloubení řídící práce TJ Slovan, včetně 
kooperace s městem, a přirozená aktivita ob-
čanů proměnila postupně a zásadně tvářnost 
sportovní infrastruktury. Třebaže dosud mnohé 
chybí (sportovní hala), obecně je možné mlu-
vit o solidní a stabilizované úrovni sportovních 
podmínek. Existuje obrazový materiál, který 
srovnává podobu současnou s tou minulou. 
Z existence sportovišť se generuje místo stě-
žejních sportů ve městě či možnosti pro rekre-
ační aktivitu. 
V současné době tvoří sportovní infrastruktu-
ru města 7 tělocvičen, sportovní areál TJ Slo-
van se 3 fotbalovými hřišti, kluziště s umělou 
plochou a multifunkční halou, atletický ovál 
s umělým povrchem, aquapark s kapacitou přes 
tisíc návštěvníků, 5 tenisových kurtů a jeden 
kurt s umělých osvětlením (nafukovací hala), 
další 3 školní hřiště, dvě střelnice, umělá ho-
rolezecká stěna, rozhledna pro turisty Pastýřka, 
volejbalový kurt. Tradici a úspěchy ve městě 
mají i jiné sporty lyžování, cyklistika, box, tu-
ristika ad. 

Geneze fotbalového areálu
Ze dvou fotbalových ploch v různých částech 
města, patřících po roce 1945 rozdílným ekono-
mickým subjektům: západ (Jiskra, podnik Hed-
va) a sever (Spartak, podnik Sandrik), se ukázalo 
být časem perspektivnější místo v místě dnešní-
ho fotbalového areálu. Objekt po přechodu pod 
TJ Slovan (1956) prošel dlouhodobou genezí 
proměnou. Povrch hřiště ze škváry k zatravnění, 
otočení směru hřiště a přemístění tribuny (1985), 
odvodnění, automatické zavlažování, nové cen-
trální šatny, rozsáhlá rekonstrukce hlavní hrací 
plochy (104 x 64 m) v letech 2003-2004, dobu-
dování dalších dvou tréninkových ploch. Po pa-
desáti letech je areál v ul. Nádražní důstojný 
stánek, disponující i rekreačním zázemím pro 
kulturní akce. V roce 1999 se v Moravské Třebo-
vé uskutečnily zápasy jedné skupiny Mistrovství 
Evropy hráčů do l6 let. 

Hokejový stadion (Rehau aréna)
Ke zrodu hokejového stadionu (kluziště) došlo 
na počátku 60. let, kdy pravidelně fungující od-
díl potřeboval stálý azyl. Rozmach měl i svůj 
racionální podklad – ve městě tehdy působil 
Zdeněk Kostka, jehož bratr stál za všemi úspě-
chy českých hokejových reprezentantů. Přírod-
ní ledová plocha vyrostla nedaleko fotbalového 
hřiště a koupaliště. V roce 1963 bylo zbudováno 
umělé osvětlení, úpravu ledové plochy zajišťo-

vali manuálně (hrably) samotní hráči, či dokonce 
návštěvníci stadionu. Tento stav trval až do po-
loviny 70. let; tehdy hřiště dostalo betonový 
podklad (pro lepší využití umělého zamrazová-
ní plochy). Rovněž tak mohlo v jiných ročních 
obdobích posloužit i jiným sportům (pozemní 
hokej, trénink fotbalu a hokeje či sportovním ex-
hibicím). V 80. letech přibylo modernější umě-
lé výbojkové osvětlení a rolba k úpravě ledové 
plochy. Opravdový zlom v budování stadionu 
(zastřešení) přišel v 90. letech. Pardubická firma 
Stavby-montáže v několika fázích postavila kon-
strukci haly, poté přišla na řadu montáž osvětle-
ní, ozvučení stadionu a instalace nové časomíry. 
V roce 2001 byl zajištěn nový betonový podklad 
pod led a plexisklová ochrana. Dostavba hoke-
jové haly byla realizována v roce 2010. V říjnu 
byla slavnostně otevřena a přejmenována na RE-
HAU arénu (dle generálního sponzora). TJ Slo-
van Moravská Třebová povýšila do kategorie 
měst s krytou ledovou halou. 

Aquapark
Od 50. let mělo město své lázně. Nic převrat-
ného a velkolepého, nicméně občané bohatě 
a celoročně využívali ke své spokojenosti, co 
jim nabídly prostory v budově v ul. Lázeňské. 
Byl zde bazén 12 x 8 m s hloubkou 1–2,8 m, 
vany, parní lázeň. V 70. letech začal zejména 
školní mládeži sloužit nově zbudovaný bazén 
v základní škole v Palackého ulici (18 x 8 m, 
hloubka 1–1,5 m). Potřeby komunální rekreace 
naplňovalo tak jedině koupaliště v severní části 

města. Jeho základ existoval už v dobách první 
republiky (Neuhäusel), od 50. let se stalo útoči-
štěm všech vodymilovných obyvatel města, po-
kud tito nevyužili koupaní v několika přilehlých 
přírodních rybnících („starý“ Boršovský rybník, 
„nový“ Boršovský rybník) nebo později na re-
tenční nádrži. Koupaliště mělo dva plavecké ba-
zény. Jeden o rozměrech 50 x 25 m s hloubkou 
1,5–5 m, druhý o rozměrech 25 x 18 m s hloub-
kou 1–1,5 m. Bylo zde i brouzdaliště pro nej-
menší děti. V příjemném prostředí, kde byla 
možnost nalézt pod stromy i úkryt před sluncem, 
se scházelo celé město. Kapacita přesáhla tisíc 
návštěvníků. Koupaliště tak plnilo komunikační 
a socializační funkci (kulturní či sportovní akce). 
Od 90. let nastal na koupališti čilý stavební ruch. 
Koupaliště se rapidně proměnilo od května 2003 
na moderní aquapark (plavecký a rekreační ba-
zén, tobogán, sociální zařízení, restaurace ad.). 

Atletický stadion
Jestliže v 50. letech podmínky pro atletiku 
de facto neexistovaly (bylo využíváno hřiště vo-
jenské školy), pozdější úspěchy středoškolských 
atletů (P. Krátký, J. Haupt, V. Zemánek, Š. Ku-
bová) vedly k celkovému entuziasmu závodníků 
a činovníků stav řešit. Z mnoha pokusů se pro-
sadila antuková dráha u nové ZŠ (ul. Palacké-
ho), od r. 2002 s polytanovým povrchem (křest 
J. Kratochvílová), která se stala zázemím všech 
dalších příštích atletů (N. Pařilová, H. Hájková 
ad.) a v současnosti svědkem úspěchů v OVOV. 
Pokračování příště.                       (mt)

V. Městská sportoviště Slovan (sportovní infrastruktura)

Rekonstrukce fotbalové plochy Poválečná podoba koupaliště

Koupaliště v období první republiky
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Upozorňujeme čtenáře, že do 2. září ne-
budou vyřizovány meziknihovní výpůjčky 
z důvodu dovolených. Děkujeme za pocho-
pení.

Po dobu letních prázdnin bude upravena 
půjčovní doba:
Dětské a dospělé oddělení:
po–čt: 8:30–17:00 hod.
pá–ne: zavřeno
Studovna
po–čt: 8:30–15:00 hod.
pá–ne: zavřeno
1.–14. 8. Srpnová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-
-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.
cz, nebo odpovědět na Facebooku pod sou-
těžní příspěvek, nebo nám odpověď sdě-
lit přímo v knihovně v dospělém oddělení. 

Správná odpověď na červencovou otázku 
zní, že nový knihovní systém, který jsme 
29. 5. 2018 spustili, se jmenuje Koha. Ten-
tokrát se poštěstilo Z. Purketové, které tímto 
gratulujeme.
Aktuální otázka zní: Která kniha je vaše 
nejoblíbenější?
Ze všech odpovědí vylosujeme jednoho vý-
herce. Odpověď nám sdělte do 14. 8. Hraje se 
o jednu z těchto knih: Alexandrie (L. Davis), 
Jednou ano, dvakrát ne (C. Busby), Němé oběti 
(T. Weaver), Kouzelná kuchyně pro lepší hladi-
nu krevního cukru. 
1.–31. 8. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Data-
bázeknih.cz vám v srpnu pomůžeme výstavkou 
z těchto knih témat: kniha s válečnou témati-
kou, kniha odehrávající se v Brně, kniha, kde 
hraje roli knihovna.

1.–31. 8. Výstava obrazů malíře Václava No-
váka
Zveme na výstavu obrazů svitavského malíře, 
původem z Ronova nad Doubravou, a učite-
le působícího desítky let v Opatově. K vidě-
ní budou obrazy z různých období autorovy 
tvorby, jež se vyvíjela od raného realismu 
přes inspiraci impresionismem a postimpresi-
onismem Paula Gauguina, exotickými a fan-
taskními krajinami malíře Henri Rousseaua, 
kubismem, až po moderní styl výtvarníků 
20. století. Výstava je přístupná v otvírací 
době knihovny.
Knihovna u vody
I letos jsme pro vás společně s technickými 
službami připravili službu: po celou letní sezó-
nu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku 
můžete zpestřit četbou. U pokladny aquaparku 
je umístěna knihovnička s vyřazenými knihami 
a časopisy, které si můžete půjčovat, číst či vy-
měňovat. Na své si přijdou děti i dospělí, muži 
i ženy, milovníci romantiky i detektivek. 
Knihovna dětem
1.–31. 8. Já jsem Tvůj člověk - Zvíře
Výstava výtvarných a literární prací dětí zapo-
jených do soutěže v rámci projektu Kde končí 
svět 2017–2018. Díla si můžete prohlédnout 
v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–31. 8. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte 
celá třída a Kdo čte, ten se nenudí pořádaných 
knihovnou ve školním roce 2017/2018.
Výsledky 20. ročníku soutěže Čte celá třída 
2018:
Ve školním roce 2017/2018 se do soutěže při-
hlásilo 134 žáků z celkem 6 tříd. O vítězích 
rozhoduje průměrný počet výpůjček na žáka. 
A jaké jsou tedy výsledky? Tradičně výtečně 
si v soutěži vede III. ZŠ, která nejenže obsadi-
la tři ze čtyř hodnocených pozic, ale jejíž šes-
ťáci zvítězili již počtvrté v řadě. Avšak abso-
lutními vítězi jsou třeťáci z křižovatky. Všem 
gratulujeme
První stupeň:
1. místo 3. třída paní učitelky Komárkové, I. 
ZŠ ČSA
2. místo 5. třída paní učitelky Pallové, III. ZŠ 
Kostelní náměstí 
3. místo 2. třída paní učitelky Dopitové, III. ZŠ 
Kostelní náměstí 
Druhý stupeň:
1. místo 6. třída paní učitelky Purketové, III. 
ZŠ Kostelní náměstí

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

Žijeme s vodou – Cesty odpadní vody
Jistě neuniklo vaší pozornosti, jak málo vody 
často teče v řece Třebůvce a místních potocích. 
Zkuste si na chvíli představit, že bychom do nich 
vypouštěli odpadní vody tak, jako tomu býva-
lo ještě v nedávné minulosti. Naštěstí stávající 
kanalizační systém, v celkové délce 57 km, od-
vádí odpadní vody prakticky z celého města na 
městskou čistírnu odpadních vod. Z dostupných 
podkladů můžeme vyčíst, že již v roce 1919 
bylo v Moravské Třebové zaevidováno 16 km 
kanalizace. Postupně se kanalizace s rozvojem 
města rozšiřovala. V letech 1993–1997 bylo pro-
vedeno přepojení tehdejších hlavních stok do no-
vých a vybudován kanalizační přivaděč na novou 

ČOV v Linharticích. Jednou z nejvýznamnějších 
novodobých akcí bylo v letech 2010–2012 od-
kanalizování městských částí Udánky, Sušice 
a Boršov. Při této akci bylo vybudováno cca 
17,5 km nové kanalizační sítě. Jak to bylo s od-
kanalizováním v dávných dobách, zajímavosti 
z historie městské kanalizace, informace o mate-
riálech a profilech stokové sítě, to vše se dozvíte 
z úplného znění článku na www.vhos.cz v sek-
ci Žijeme s vodou. Současně získáte představu 
o činnostech nezbytných k zajištění plynulého 
a bezpečného odvádění odpadních vod, např. jak 
a proč se provádí čištění a kamerové prohlídky 
stokové sítě.                   M. Šibor, VHOS, a.s.

Návštěva radnice
Dne 22. června navštívily naše třídy 
8. A a 8. B v rámci občanské výchovy spo-
lu s Helenou Mazalovou zdejší obřadní síň 
na radnici. Přivítala nás matrikářka Ivana 
Radimecká a seznámila nás s úkoly matri-
ky. Dále nám přiblížila průběh svatebního 
obřadu a odpověděla na naše zvídavé dota-
zy týkající se sňatků. Na závěr nám starosta 
Miloš Izák ukázal svou krásnou pracovnu. 
Oběma touto cestou děkujeme za hezký zá-
žitek na konci školního roku. 

Žáci 8. A, B ZŠ Palackého
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Zprávy ze ZŠ Kostelní 

Žáci gymnázia na cestách

Pátá třída ze ZŠ Kostelní náměstí 
vyrazila za zážitky do Permonia 
Oslavany
V pátek 8. června vyrazili žáci páté třídy ZŠ 
Kostelní náměstí na výlet do Permonia Oslava-
ny, největšího nadzemního bludiště v ČR imitu-
jícího na povrchu systém důlních chodeb. A pro-
tože mají rádi adrenalin, nemohli si nechat ujít 
interaktivní hru Magic Permon. Kdo chce v této 
hře uspět, musí být fyzický zdatný, pyšnit se řa-
dou vědomostí a oplývat mnohými dovednost-
mi. Splnit všech deset úkolů není totiž vůbec 
snadné. Indicie jsou veršované, a kdo nenajde 
správný kód, ztrácí jeden ze tří životů. Pokud 
by se snad našel někdo, kdo by o schopnostech 
páťáků z kostela zapochyboval, tak ho musíme 
zklamat. Poklad z Oslavan je touto dobou dobře 
ukryt v Moravské Třebové.                Eva Pallová

Den vědy a logiky v ZŠ Kostelní 
náměstí
O tom, že děti z kostela se nebojí logicky my-
slet a baví je věda, nemůže být pochyb. Den 
vědy a logiky v sobě spojuje obojí. Ten letošní 
proběhl ve čtvrtek 28. 6. Děti si měly možnost 
projít celkem sedm stanovišť – přírodovědné, 
fyzikální, zeměpisné, jazykovědné, deskových 
her, hádanek a logických úkolů. Jednou ze za-
stávek při cestě za poznáním bylo i mobilní pla-
netárium. Rolí průvodců se ujali osmáci a devá-
ťáci. Jejich velkou zásluhou je, že jejich mladší 
spolužáci už teď vědí, jak vypadá výbuch sopky 
nebo tornádo, že si pod mikroskopem prohlédli, 
jak vypadají ve skutečnosti viry, které způsobu-
jí různé nemoci, anebo že si zahráli na chemiky 
a zkoumali kyselost různých nápojů. To oni jim 
pomohli vyrobit hoboj a naučili je hrát na ple-

Expedice Ukrajina
Od 17. do 24. června mělo 7 studentů z Gym-
názia Moravská Třebová možnost naživo po-
znat historii a současný život Zakarpatí a oblasti 
Volyně. Poznávací zájezd na Ukrajinu se konal 
pod záštitou a za účasti hejtmana Pardubické-
ho kraje Martina Netolického. První zastávkou 
bylo město Užhorod, kde si studenti připomněli 
100. výročí založení Československé republiky 
u památníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, 
prohlédli si budovu Zakarpatské oblastní rady 
a Užhorodský hrad. Dále putovali přes Mukače-
vo, termální lázně Kosino a Chust pod nejvyšší 
horu Ukrajiny Hoverlu. Po jejím zdolání se vyda-
li do Koločavy, kraje spojeného se spisovatelem 
Ivanem Olbrachtem a postavou Nikoly Šuhaje. 
U jezera Syněvir si prohlédli záchrannou stani-

chovky, či si s nimi zahráli deskové hry a piš-
kvorky. Byli jim parťáky při skládání puzzle 
a tangramů, při luštění křížovek, jazykovědných 
přesmyček nebo řešení sudoku. Za to vše jim ná-
leží hlasité díky.                                 Eva Pallová

Ochrana obyvatelstva v ZŠ Kostelní
V posledním týdnu školního roku proběhlo 
procvičování dovedností a vědomostí zaměře-
né na zásady ochrany obyvatelstva. Cílem bylo 
mimo jiné upevnit v žácích základní pravidla 
první pomoci. Projektový den probíhal pod tak-
tovkou žáků nejvyšších ročníků ve spolupráci 
s učiteli. Osmáci a deváťáci trénovali mladší spo-
lužáky v poskytnutí první pomoci, nacvičovali 
s nimi evakuaci a ukrytí v případě útoku, povod-
ně či požáru. Vyzkoušeli si, jaké je volat na tís-
ňovou linku 155 a co vše je nutné dispečerovi 
sdělit, aby volání o pomoc bylo efektivní a RZS 
dorazila co nejdříve. Naši mladí mentoři vštěpo-
vali svým spolužákům, jak mají jednat v situa-
ci, kdy se setkají se zraněnou osobou, člověkem 
v bezvědomí nebo který nedýchá. Objasňovali 
také příznaky šokového stavu a tzv. pravidla 5T. 
Byť je známo, že umělé dýchání není nutností, 
žáci si vyzkoušeli, jak poskytnout i umělé dýchá-
ní a nepřímou masáž srdce. Vědí, že především 
u miminek je úvodní vdechnutí před masáží srd-
ce důležité kvůli kyslíkovému deficitu. Na závěr 
proběhla po ohlášení chemického útoku evaku-
ace všech osob, které se pohybovaly v budově 
školy. Improvizované ochranné prvky se volily 
ze všech dostupných zdrojů. S hrdostí můžeme 
prohlásit, že ve vzorových situacích děti jednaly 
bez ostychu, rychle a soustředěně. Přesto doufá-
me, že se v podobných okolnostech doopravdy 
děti neocitnou.    Michaela Cichá (red. kráceno)

ci medvědů, kteří jsou sváženi ze zajetí z růz-
ných koutů Ukrajiny a zpět navraceni do volné 
přírody. Poslední dny byly věnovány prohlíd-
kám měst Lutsk a Lvov a návštěvě památníků 
bitvy u Zborova a obětem obce Český Malín. 
Během týdenního pobytu studenti navštívili ně-
kolik škol s výukou českého jazyka, setkali se 
se členy spolku Matice volyňská, kteří se snaží 
v obtížných podmínkách uchovávat odkaz T. G. 
Masaryka a zachovávat si rodný jazyk předků. 
Ochutnali rovněž typická národní jídla a zažili 
vřelost a pohostinnost místních obyvatel. Celý 
pobyt na Ukrajině představoval pro moravsko-
třebovské gymnazisty velmi silný zážitek, který 
pravděpodobně odstartuje další spolupráci mezi 
českým a ukrajinským školstvím.    Iva Skoupá

Moravskotřebovští primáni 
objevovali kouzlo bylinek
V pondělí 25. června zavítali žáci 1. AV z Gym-
názia Moravská Třebová do Brodku u Konice, 
kde už řadu let funguje bylinkové centrum Jar-
mily Podhorné. Primáni se v letošním školním 
roce věnovali v hodinách biologie botanice a bě-
hem pobytu v Olomouckém kraji měli jedineč-
nou možnost prohlédnout si velké množství roz-
manitých druhů rostlin. Velkým přínosem bylo 
pro mladé gymnazisty povídání paní Podhorné, 
která se snažila velmi poutavým způsobem vy-
právět o účincích celé řady bylin a o způsobech 
extrakce léčivých látek z rostlin. V závěru exkur-

Co se děje ve Speciální 
MŠ, ZŠ a PrŠ

Bezpečné prázdniny
Závěrem školního roku se u nás ve speciální ško-
le uskutečnila tradiční beseda s městskou policií. 
Mezi žáky a jejich pedagogy přišel strážník MP 
Jan Machálek, který zopakoval a přiblížil rizi-
ka nadcházejících letních prázdnin, a ta se tý-
kají chování a bezpečnosti v silničním provozu 
z hlediska chodců nebo cyklisty. Tématem bese-
dy byla také vybavenost jízdního kola a doprav-
ní značky. Děkuji mu tímto za návštěvu a nejen 
mu, ale i vám všem, kteří užíváte prázdnin nebo 
dovolených, přeji hodně sluníčka a pohody také 
v dalším letním období prázdnin.
Miroslav Muselík, statutární zástupce ředitelky 

SZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová

Po roce opět u koní
Letos v červnu, jak se již stalo zvykem, žáci naší 
školy zavítali do Jezdeckého klubu Útěchov, 
aby navštívili své staré známé, potěšili se se zví-
řaty a připomněli si, jak vypadá svět z hřbetu 
koně. Žádná změna - zase krásně. Prožili dvě 
velice pěkná dopoledne, plná her, soutěží a jíz-
dy na svých známých koníčcích. Plni zážitků, 
s dobrou náladou se pak vrátili do školy. Děkuji 
děvčatům z jezdeckého klubu za ochotu a trpě-
livost, Andrejce Aberlové za bezvadné soutěže, 
které pro děti přichystala a v neposlední řadě 
děkuji odboru školství Pardubického kraje za fi-
nanční příspěvek.            Jana Weissarová, 

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová

ze si dokonce žáci mohli pořídit i několik rost-
lin pro vlastní pěstování. Exkurze se stala velmi 
atraktivním zakončením prvního ročníku gym-
naziálního studia biologie.        Přemysl Dvořák

Na gymnáziu se cestovalo kolem 
světa
Ve čtvrtek 28. června moravskotřebovské gym-
názium ožilo více než dvoustovkou dětí z prv-
ních a druhých tříd ZŠ a mateřských škol z města 
a blízkého okolí. Studenti pro mladší děti při-
pravili Den dětí na gymnáziu (letos již půlkula-
tý 15. ročník) pod názvem Cesta kolem světa. 
Na pěti stanovištích si děti zatancovaly při zvu-
ku bubínků a primitivních nástrojů s „domoro-
dými kmeny“, poznávaly zvířata a rostliny všech 
světadílů, poslouchaly pohádky z různých kou-
tů světa, malovaly významné světové stavby, 
ukládaly do zavazadla věci nezbytné k cestová-
ní. Všichni si společně den užili. Mladší žáčci 
se zaujetím plnili zadané úkoly a gymnazisté 
se osvědčili jako organizátoři a skvělí průvodci. 
Každý si odnesl sladkou odměnu. Všem přejeme 
krásné prázdninové dny a budeme se těšit na dal-
ší společná setkání.                                Iva Skoupá
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Střípky – nejúspěšnější konec sezóny
Dne 9. 6. se v Mohelnici konalo MČR v ma-
žoretkovém sportu asociace NBTA (National 
Baton Twirling Associations), která je v naší 
republice od roku 2001. Střípky se zde roz-
hodly zkusit štěstí se svými třemi miniforma-
cemi a s velkou formací Titanic. Výsledky do-
padly nad očekávání. Všechny 3 miniformace 
(Střípky 1, Střípky 2 a Střípky 4) se umístily 
na zlatých příčkách a získaly tituly mistrů ČR 
NBTA. Formace Titanic skončila na 4. místě. 
Radost z vítězství byla nepopsatelná. Posled-
ní soutěží v červnu se stala 16. 6. Juniorská 
hůlka v Chotěboři, kde Střípky ve formacích 
a v miniformacích opět zabodovaly. Střípky 1 
a Střípky 2 si domů odvezly zlato, Střípky 3 
z velké konkurence krásné 5. místo a Střípky 

4 2x stříbro (s velkou formací i miniforma-
cí). Je patrné, že moravskotřebovské mažoret-
ky Střípky se stále více dostávají do popředí 
v tomto krásném sportu. Je to díky skvělým 
trenérkám, které sestavují vítězné choreo-
grafie, díky rodičům, kteří své děti podporují 
a také díky píli a houževnatosti děvčat, které 
chtějí trénovat a být stále lepšími. Mažoretko-
vá a twirlingová skupina Střípky v této chvíli 
čítá 45 členů. Rádi bychom mezi sebe přiví-
tali další zájemce o umění s hůlkou (klasic-
ká mažoretka), třeba i spojenou s tanečními 
a gymnastickými prvky (twirling). Veškeré 
informace vám podá vedoucí Eva Kalábová, 
732 933 801.
Krásné prázdniny všem přejí mažoretky Střípky

Poděkování 
Mažoretková a twirlingová skupina Střípky 
děkují touto cestou zástupcům města Mo-
ravská Třebová za finanční podporu na čin-
nost tohoto krásného sportu, a to nejen pro 
dívky, ale i pro chlapce. Střípky reprezentu-
jí město nejen na celorepublikových soutě-
žích, ale i na MČR. 
Za tým Střípků a Střípečků Eva Kalábová 

Pozvánka
Mažoretky Střípky zvou mezi sebe nové 
členky do skupiny. Rodiče s dětmi se mo-
hou hlásit již od 4 do 15 let. Pokud slečna 
či chlapec mají zkušenosti s tímto spor-
tem, budou zařaze-
ni podle dovednos-
tí do již fungují-
cích skupin. Stříp-
ky 1, 2, 3 a 4. Při 
větším počtu no-
vých dětí se nebrá-
níme založit novou 
začátečnickou sku-
pinu, nikdo se tak nemusí bát, že by se ne-
zařadil do skupiny. Nebojte se přijít a ze-
ptat se na vše, co by Vás zajímalo. Těší se 
na vás vedoucí a trenérky. Více na: http://
mazoretky.trebova.eu, také nám můžete 
napsat na: www.facebook.com/Mazoret-
kyStripky. 
Najdete nás v tělocvičnách od pondělí 
3. 9. od 16:00 do 18:00 hod. ve velké tě-
locvičně (naproti MŠ, ulice Piaristická). 
V tělocvičně ZŠ ČSA (zadní vchod) v úte-
rý od 16:00 do 17:30 a v pátek od 15:30 
do 19:00 hod. Trenérky skupin: Andrea 
Bryndová, Kateřina Tumaková, Aneta 
Kozáková a Dominika Halousková. Další 
případné info: 732 933 801, kalevika6@
seznam.cz                        Eva Kalábová 

Prázdniny jsou v plném proudu a k tomuto ob-
dobí neodmyslitelně patří letní tábory, které 
Dům dětí a mládeže Mor. Třebová každoroč-
ně připravuje. Některé již proběhly, jiné na své 
účastníky teprve čekají. Jedná se o tábory pří-
městské, které jsou určeny především mladším 
dětem, ale je třeba myslet i na starší táborní-
ky. Ti se během srpna vystřídají v krásném re-
kreačním areálu na Srnčí a my jsme moc rádi, 
že nám bylo majiteli opět umožněno v tomto 
krásném prostředí tábory zorganizovat.  

Připravujeme nabídku zájmových 
kroužků na školní rok 2018/2019:
Jelikož čas plyne jako voda a tábory bu-
dou za pár týdnů minulostí, je třeba myslet 
na další aktivity v podobě zájmových krouž-
ků, které dětem k využití jejich volného času 
každoročně nabízíme. Děti si budou moci vy-
brat kroužky taneční, sportovní, výtvarné, hu-
dební, jazykové a další. V nabídce naleznete 
také novinky, které si jistě své příznivce na-
jdou. ONLINE přihlašování bude spuštěno 
v 2. polovině srpna – sledujte náš web www.
ddm-mt.cz. Ve výjimečných případech je mož-

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

 Dům dětí a mládeže

né přihlášení osobně v DDM (pondělí, úterý 
a středa od 8:00 do 15:30 hod.). Další infor-
mace také na tel. číslech DDM - 461 316 786, 
731 151 790, 731 142 353. Podrobnosti a kon-
krétní informace ohledně vedoucích a prvních 
schůzek budou vydány v samostatné informač-
ní brožuře, kterou děti obdrží ve školách na za-
čátku školního roku. 

Připravujeme v září:
5. 9. Pohybem ke zdraví HOOPING – 
od 16:30 do 17:30 hod., malá tělocvična ZŠ 
ČSA MT (vchod ze dvora), Hula hoop (cvičení 
se speciálními obručemi). Pod odborným ve-
dením Lucie Slavíčkové. S sebou obuv do tě-
locvičny a pití. Vstup zdarma – otevřená ho-
dina pro veřejnost. Uvítáme zájemce o tyto 
kroužky
6.9. Pohybem ke zdraví JUMPING – 
od 16:00 do 17:00 hod., malá tělocvična ZŠ 
ČSA MT (vchod ze dvora) cvičení na trampo-
línách. Pod odborným vedením Lucie Slavíč-
kové. S sebou obuv do tělocvičny a pití. Vstup 
zdarma – otevřená hodina pro veřejnost. Uví-
táme zájemce o tyto kroužky
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Sraz Kvíčaláků

Charita Moravská Třebová informuje
Setkání seniorů 
se uskuteční 6. 8. 

v 10:00 v refektáři františkánského kláštera 
v Mor. Třebové. Svoz seniorů za účelem ná-
vštěvy hřbitova proběhne 8. 8. Odjezd v 14:00 
hod. ze dvora soc. služeb v ul. Svitavské. Dota-
zy T: 730 545 871.
Dále nabízíme tyto služby: 
Charitní pečovatelská služba: kontakt: Hele-
na Hejná, T: 733 592 359, E: chps@mtrebova.
charita.cz, ul. Svitavská 44, M. Třebová, kam 
se také můžete osobně přijít domluvit a sjednat 
službu.
Denní stacionář Domeček: kontakt na T: 
733 676 795, E: stacionar@mtrebova.charita.cz, 
dilny@mtrebova.charita.cz 
Centrum pěstounské péče Cesta: kontakt: 
Martina Jínková T: 733 742 083, E: centrumpp@
mtrebova.charita.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi: kontakt: Martina Jínková, T: 733 742 083, E: 
sas@mtrebova.charita.cz
Občanská poradna: kontakt: Pavel Šejnoha, T: 
736 503 393, E: poradna@mtrebova.charita.cz. 
Centrum humanitární pomoci: Zajišťujeme 
pomoc lidem v nouzi, přímou pomoc potřebným 
a při mimořádných událostech. Koordinátorka: 
E: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz, T: 
731 608 323.
Dobrovolnické centrum: nabízí 3 akreditova-
né dobrovolnické programy: Lebeda, Déčko, 
Kamarád. Chcete se stát dobrovolníkem nebo 
potřebujete s něčím pomoci, co může vyře-
šit dobrovolník? Obraťte na nás. Za vykonání 
dobrovolnické služby vystavíme dobrovolní-

kům Osvědčení, nabídneme supervizi, školení 
a podporu.
Půjčovna zdravotních pomůcek: Provozní 
doba: po-st-čt 12:00-14:00, kontakt: Renáta Hu-
sáková, 733 742 028, E: pujcovnapomucek@
mtrebova.charita.cz

Více na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova, nebo osobně 
na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská 
Třebová.

Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci 
Charity M. Třebová

Představujeme Vám službu –  
Sociálně terapeutické dílny Ulita

Sociálně terapeutické dílny Ulita navštěvují 
klienti ve věku 18–60 let s chronickým dušev-
ním onemocněním, mentálním nebo kombi-
novaným postižením. V současné době služ-
by navštěvuje 15 klientů, kteří se zdokonalují 
v pracovně terapeutických činnostech. Klienti 
pracují v potravinové dílně, kde se učí péct de-
zerty, Andělské sušenky, které se staly velmi 
oblíbenými u našich zákazníků, a také se zde 
začali vyrábět Třebovské pralinky. Jelikož je 
o naše pralinky a sušenky velký zájem a ne-
stíháme vše vyrobit pouze v naší dílně, zřídila 
Charita sociální podnik Speramus, s. r. o., kte-
rý zaměstnává lidi se zdravotním handicapem, 
a který se může stát návazným pracovním uplat-
něním i pro naše klienty nebo další OZP. Klien-
ti se učí dovednostem také ve výtvarně-textil-
ní, svíčkařské dílně a v Andělském obchodě. 
Mohou se u nás naučit šít, vyšívat, pracovat se 
dřevem, využívat různé materiály a ručně vyrá-
bět svíčky. Všechny výrobky z dílen je možné 
zakoupit v terapeutickém Andělském obchodě, 
který jsme v loňském roce přestěhovali do ulice 
Bránská 18, M. Třebová. Změna měla pozitivní 

dopad i na klienty, kteří tak mají větší kontakt 
s veřejností a mohou se učit dalším pracovním 
návykům, jako je obsluhování hostů, prodej vý-
robků, servírování dezertů, příprava kávy a ji-
ných nápojů, příprava smoothies, pohárů a zdo-
konalit se ve finanční gramotnosti. Pracovníci 
podporují klienty v dosažení co nejvyšší míry 
samostatnosti nejen v péči o svoji osobu, ale 
také pomáhají klientům zdokonalit jejich pra-
covní návyky a dovednosti prostřednictvím 
pracovních činností, aby lépe obstáli v běžném 
životě a lépe se mohli uplatnit na otevřeném či 
chráněném trhu práce. Klienti se mohou účast-
nit akcí pořádaných Charitou. Tradiční akcí se 
stala Zahradní slavnost a Svatomartinské ve-
selí, kde se každoročně setkávají s klienty ji-
ných zařízení a mohou tak navazovat vzájemně 
kontakty. Naším největším úspěchem je, když 
se klient uplatní v některé chráněné dílně, nebo 
v běžné práci a tak se zapojí do běžného života 
a může se seberealizovat. Navštívit nás může-
te v pracovní dny od pondělí do pátku do 7:00 
do 16:00 hodin. Informace o službě získáte 
na T: 734 435 089.                   Charita M. Třebová

U příležitosti 50. sezóny táboření na naší táborové 
základně Kvíčalka se zde v sobotu 14. července 
konal Sraz Kvíčaláků. Kvíčalákem se může nazý-
vat ten, kdo se zúčastnil alespoň jednoho letního 
tábora na Kvíčalce (asi 6 km jižně od Moravské 
Třebové). První skautský tábor se zde konal v roce 
1969 a za téměř půl století táboření jím prošly řá-

dově stovky táborníků. Pro ty opravdu skalní není 
Kvíčalka jen místo, ale i srdeční záležitost v po-
době krásných vzpomínek na mládí a přátelství 
na celý život. I proto se na srazu sešlo 120 účast-
níků všech věkových generací, kdy mezi nejstarší-
mi a nejmladšími byl rozdíl téměř 80 let. Součástí 
srazu byl slavnostní nástup se vztyčením vlajky, 

prohlídka tábora a zejména několik hodin společ-
ného vzpomínání, besedování, seznamování, spor-
tovních aktivit apod. Program vyvrcholil večerním 
táborákem, který se při zpěvu a povídání protáhl 
až do časných ranních hodin. Nechyběla samozřej-
mě ani vzpomínka na ty, kteří již bohužel nejsou 
mezi námi.       Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová



strana 13 / srpen 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 ÁRada města

V každém vydání MTZ najdete usnesení z posledního zastupitelstva města, popřípadě rady města. Tato usnesení jsou pouze písemným výstupem hlasování o předklá-
daných tiscích. Informace o podobě diskuse k jednotlivým tiskům a info o obsahu rozprav na další témata na schůzích zastupitelů můžete zjistit na www.moravkatrebova.cz 
v odkaze https://www.moravskatrebova.cz/radnice/zastupitelstvo-mesta/zvukovy-zaznam-jednani-zastupitelstva.

Rada města schvaluje:
3781/R/090718: předložený program schůze 

rady města.    
3782/R/090718: navýšení kapacity školní jí-

delny – I. MŠ Mor. Třebová, Piaristická 137, ze 
stávajících 81 dětí na 120 dětí.

 Z: Dana Buriánková
3783/R/090718: čerpání finančních prostředků 

z investičního fondu příspěvkové organizace 
Kulturní služby města Mor. Třebová na realizaci 
pomníku obětem I. světové války. 

 Z: Dana Buriánková
3784/R/090718: uzavření Dodatku č. 

232/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2018 na akci 
„Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká 
- I. etapa, Moravská Třebová“ se Státním fon-
dem dopravní infrastruktury v souladu s předlo-
ženým návrhem.

 Z: Miroslav Netolický
3785/R/090718: následující rozšíření podmínek 

pro poskytování kompostérů: 
 - přijímání žádostí a následné uzavírání smluv 

na poskytnutí kompostérů organizacím na území 
města - školám, zájmovým organizacím apod., 
pokud jsou vlastníky nebo uživateli zahrady, 
resp. pozemku, 

 - vydání druhého kompostéru na zahrady, které 
mají větší rozlohu než cca 1000 m2, a to od data 
31.08.2018, poté, co budou uzavřeny smlouvy 
na všechny žádosti podané k tomuto datu,

 - prodloužení termínu pro podávání žádostí 
o poskytnutí kompostéru a to do doby vydá-
ní všech kompostérů. V případě většího počtu 
zájemců, než počet kompostérů, budou žadatelé 
uspokojeni v pořadí dle data podání žádosti.

 Z: Viera Mazalová
3786/R/090718: uzavření nájemní smlouvy na 

dobu určitou 3 měsíce 
 Z: Viera Mazalová
3787/R/090718: uzavření nájemní smlouvy na 

dobu určitou 1 měsíc  
 Z: Viera Mazalová T: 29.06.2018
3788/R/090718: pronájem prostoru sloužícího 

podnikání o výměře 43,19 m2 v domě č. p. 1479 
v ul. Svitavské 

 Z: Viera Mazalová
3789/R/090718: záměr prodeje pozemku parc. 

č. 2711/127 o výměře 123 m2 
 Z: Viera Mazalová
3790/R/090718: záměr prodeje části pozemku 

parc. č. 247/2 o celkové výměře 3.372 m2 (jedná 
se cca o 190 m2)

 Z: Viera Mazalová
3791/R/090718: záměr prodeje pozemku parc. 

č. 3664/11 o celkové výměře 151 m2 
 Z: Viera Mazalová
3792/R/090718: záměr směny pozemku parc. 

č. 2089/68 o výměře 2 m2 a pozemku parc. č. 
2089/67 

 Z: Viera Mazalová
3793/R/090718: uzavření smlouvy o výstavbě 

mezi městem a firmou Moravec - pekárny, kterou 
v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, město vydává staveb-

Zkrácené usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová ze dne 9. 7. 2018
Kompletní podoba usnesení je dostupná na webových stránkách města v sekci Radnice/Rada města/usnesení rady.  

Více na http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/rada-mesta/usneseni-rady.html
zemku parc. č. 2803/9 o výměře 1.049 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 480 a pozemku parc. č. 
2820/22 o výměře 61 m2 

 Z: Viera Mazalová
Rada města bere na vědomí:
3804/R/090718: předloženou informaci o plnění 

usnesení rady a zastupitelstva města.
3805/R/090718: předložený zápis z jednání 

komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze 
dne 11.06.2018.

3806/R/090718: předložený zápis z jedná-
ní komise památkové péče rady města ze dne 
11.06.2018.

 Z: Miloslav Kužílek
3807/R/090718: předložený zápis z jednání Sa-

mosprávné komise Udánky ze dne 07.03.2018. 
3808/R/090718: předložený podnět občanů, 

kterým vyjádřili podporu pro zachování pro-
vozu dětského centra Hastrmánek v Moravské 
Třebové.

 Z: Jana Zemánková  T: 20.07.2018
3809/R/090718: ukončení činnosti školní jídel-

ny I. Mateřské školy Moravská Třebová, Piaris-
tická 137, okres Svitavy – odloučené pracoviště 
Boršov 102.

3810/R/090718: zprávu o postupu uzavírání 
smluv na zahradní kompostéry.

 Z: Viera Mazalová
3811/R/090718: vítěze výběrového řízení na 

dodávku elektrické energie v rámci sdružených 
služeb dodávky elektrické energie v napěťové 
hladině vysokého napětí pro příspěvkovou orga-
nizaci Základní škola Moravská Třebová, Palac-
kého 1351, firmu CENTROPOL ENERGY od 
01.01.2019 do 31.12.2019.  

 Z: Viera Mazalová
Rada města potvrzuje:
3812/R/090718: výši finanční podpory, která 

byla dětskému centru Hastrmánek dosud poskyt-
nuta, a to s přihlédnutím k tomu, že není cílem 
poskytnutí dotace z rozpočtu města vyloučit 
podnikatelské riziko provozovatele centra.

 Z: Jana Zemánková T: 20.07.2018
Rada města ruší:
3813/R/090718: část svého usnesení 

3627/R/210518, týkající se uzavření nájemní 
smlouvy na byt.

 Z: Viera Mazalová
Rada města odkládá:
3814/R/090718: projednání tisku č. 23, Zavede-

ní MHD ve městě - zrušení ZŘ, na příští schůzi 
rady města.

 Z: Miroslav Netolický
3815/R/090718: projednání tisku č. 27, návrh 

prodeje pozemků parc. č. 2936/122, 2936/123 
a 2936/124 společnosti Protechnik consulting 
s.r.o., IČO: 25599615 na příští schůzi rady 
města.

 Z: Viera Mazalová

V Moravské Třebové 09. 7. 2018

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

Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města

níkovi souhlas vlastníka s navrhovaným staveb-
ním záměrem - umístěním kontejnerové prodej-
ny na části pozemku parc. č. 1406 v obci a kat. 
území Moravská Třebová v souladu s uzavřenou 
nájemní smlouvou, dle předloženého návrhu.

 Z: Viera Mazalová
3794/R/090718: uzavření předloženého dodatku 

ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene a následně uzavření vlastní smlouvy 
č. OMM - 122/17 

 Z: Viera Mazalová
3795/R/090718: uzavření Závěrkového listu 

s vítězem výběrového řízení na dodávku elek-
trické energie v rámci sdružených služeb dodáv-
ky elektrické energie v napěťové hladině vyso-
kého napětí pro příspěvkovou organizaci Zá-
kladní škola Moravská Třebová, Palackého 1351 

 Z: Viera Mazalová
3796/R/090718: vítěze zadávacího řízení na ve-

řejnou zakázku „Dodávka nábytku do sborovny, 
kanceláře, kabinetu a dvou učeben pro Základní 
školu Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres 
Svitavy“ - firmu NOVATRONIC, s.r.o., U Poto-
ka 1307/10, 787 01 Šumperk, IČO: 62302701.

 Z: Mgr. Zdenka Šafaříková
3797/R/090718: vítěze zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku „Inženýrská infrastruktura, I. 
etapa lokalita Strážnického“ firmu IDS - Inže-
nýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Alberto-
va 229/21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523.

 Z: Miroslav Netolický
3798/R/090718: uzavření smlouvy se zpraco-

vatelem Plánu rozvoje sportu města Moravská 
Třebová firmou BDO Advisory s.r.o., dle předlo-
ženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
Rada města neschvaluje:
3799/R/090718: záměr prodeje části pozemku 

parc. č. 3630 o výměře 2.122 m2, (jedná se cca 
o 25 m2 

 Z: Viera Mazalová
3800/R/090718: záměr prodeje pozemku parc. 

č. 2937/1 o výměře 5.501 m2, druh pozemku 
orná půda a pozemku parc. č. 2997 o výměře 
413 m2, druh pozemku ostatní plocha 

 Z: Viera Mazalová
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
3801/R/090718: schválit prodej pozemku parc. 

č. 3228/16 o výměře 1.651 m2, druh pozemku 
travní porost a pozemku parc. č. 3228/18 o vý-
měře 42 m2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří 

 Z: Viera Mazalová
3802/R/090718: schválit předloženou smlouvu 

o budoucí smlouvě darovací na převod nemo-
vitých věcí - pozemku parc. č. 1411 o výměře 
1.709 m2, parc. č. 1412/1 o výměře 3.984 m2, 
parc. č. 1412/32 o výměře 70 m2, pozemku parc. 
č. 1412/33 o výměře 964 m2, pozemku parc. 
č. 1412/34 o výměře 54 m2 a pozemku parc. č. 
1413 o výměře 2.587 m2. V darovací smlouvě 
bude ve prospěch dárce (předkupníka) zřízeno 
předkupní právo jako právo věcné.

 Z: Viera Mazalová
3803/R/090718: schválit předloženou smlouvu 

o bezúplatném převodu nemovitých věcí - po-
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Zdeněk Ošťádal se slovenským motokárovým 
týmem Young & Wild pokračoval v dubnu 
24hodinovkou v německém Amfingu. V silné 
konkurenci 26 týmů z celé Evropy tým obsa-
dil 2. místo a připsal si ve světové sérii Sodi 
World Series slušný počet bodů. Za vítězství 
v loňském roce na Slovensku se tým probo-
joval na světové finále, které se konalo v po-
lovině června v italském Lignanu. Závodní-
ho víkendu se zúčastnilo 40 nejlepších týmů 
světa z celkového počtu 2052. V kvalifikaci 
jsme skončili na vynikajícím 9. místě. Avšak 
po velmi špatném startu jsme se propad-
li na 26. místo a tím naše noční stíhací jízda 
začala. Postupně jsme se prokousávali v těž-
ké konkurenci dopředu až na 18. místo, které 
bylo našim maximem. Závodění s nejlepšími 

týmy světa bylo pro nás velkým ponaučením 
a přínosem do budoucích světových závodů. 
Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení týmů, 
jednotlivců a juniorů v Benátkách. 8.–9. 7. 
se tým zúčastnil již tradičního 24hodinového 
závodu v Hodoníně. V konkurenci 13 týmů 
z Čech a Slovenska jsme vybojovali 1. mís-
to a připsali si další prémiové body do svě-
tového hodnocení. Zdeněk byl navíc oceněn 
za nejrychlejší kolo v závodě. Zásluhou umís-
tění na dvou 24hodinových závodech jsme 
se vyhoupli na 2. místo ve světě (zaregistro-
váno je letos 1442 týmů). Koncem července 
čeká Zdeňka reprezentace Slovenska na mis-
trovství světa halových motokár KWC (Kart 
World Championchip) v polském Štětíně. 

Zdeněk Ošťádal st.

Zdeněk Ošťádal pokračuje 
ve vynikajících výkonech

A znovu na fotbal…
Fanouškům nejpopulárnějšího sportu nebyl 
dopřán oddech od této hry. Bezprostřed-
ně po konci ročníku 2017/2018 je přitáhlo 
k obrazovkám MS v Rusku. Po krátké let-
ní přestávce následovala měsíční přípravná 
fáze na nový ročník, který začíná vlastně 
už za tři týdny. Ještě předtím proběhlo prv-
ní kolo Poháru hejtmana P. k. (28. 7. Jab-
lonné n/Orl. vs SKP Slovan A). Slovanis-
té na úvod dvakrát hostují na Litomyšlsku 
(D. Újezd, Litomyšl), doma se představí 
až poslední srpnovou neděli.
A tým bude chtít obhájit historicky nejlepší 
umístění KP (5. místo), management počí-
tá s dalším vzestupem B týmu, který jako 
loňský nováček bude pokračovat v krajské 
1. B třídě. C tým neakceptoval možný po-
stup do okresního přeboru a bude pokra-
čovat na dosavadní úrovni (okresní III. 
třída). Dorost má generační výměnu za se-
bou, lze tedy předpokládat jeho výraznější 
vzestup. Obrácená situace je u žákovských 
týmů v KP. Jaké novinky se na vás chysta-
jí? Po 30 letech vznikl dívčí/ženský tým, 
někteří starší hráči ukončili svou sportov-
ní činnost (Šimon, Fikr). Odchod ohlásili 
z oddílu Strouhal (konec kariéry), Marák 
(Mohelnice), Okrouhlý (Medlov), Němec 
a Staněk (Mladějov). Do týmu se naopak 
nově zařadili Jan Mako (SK Paseka), Ond-
řej Kopa, Lubomír Pinkava (oba FC Dubic-
ko), Jiří Fógl (TJ Horní Újezd), Jan Bednář 
(SK Polička), Adam Širůček (Sokol Koni-
ce). Ženský tým bude hrát divizi C Čechy, 
do sezóny vstoupí pohárovým utkáním 
proti TJ Sokol Třebeš.
Fotbal zase bude přinášet divákům emo-
ce. Událostí se zcela jistě stane po dvaceti 
letech významný zápas čs. reprezentace 
U 19 (trenér Suchopárek) proti Saudské 
Arábii (EAR) 20. Termín: úterý 14. srp-
na v 17:00 hod. Pro případné nepředví-
datelné změny sledujte v srpnu městský 
rozhlas.                                   (mt, pm)

Rada města schvaluje:
3816/R/120718: předložený program schůze 

rady města.
3817/R/120718: vítěze zadávacího řízení na ve-

řejnou zakázku „Obnova střechy muzea Morav-
ská Třebová“ firmu JS Moravská Třebová s.r.o., 
571 01, Linhartice č. p. 60

 Z: Miroslav Netolický
3818/R/120718: uzavření smlouvy o dílo s ví-

tězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Obnova střechy muzea Moravská Třebová“ 
firmou JS Moravská Třebová s.r.o., 571 01, Lin-
hartice č. p. 60, podle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
Rada města vyhlašuje:
3819/R/120718: v souladu s vnitřním předpi-

sem č. 7/2016, směrnicí Zadávání zakázek malé-
ho rozsahu, zadávací řízení na veřejnou zakázku 
„Zajištění provozu městské hromadné dopravy 
ve městě Moravská Třebová v závazku veřejné 
služby - II.“ a schvaluje: 

Zkrácené usnesení ze 102. schůze Rady města Moravská Třebová ze dne 12. 7. 2018
Kompletní podoba usnesení je dostupná na webových stránkách města v sekci Radnice/Rada města/usnesení rady.  

Více na http://www.moravskatrebova.cz/cs/radnice/rada-mesta/usneseni-rady.html
 - Miroslav Jurenka - člen, Ing. Daniela Maixne-

rová - náhradník 
 3. Hodnoticí kritéria obsažená ve výzvě k podá-

ní nabídky:
 - jednotková cena dopravního výkonu za 1 km, 

která bude zpracována jako maximální bez DPH 
- 100% 

 Z: Miroslav Netolický
Rada města ruší:
3820/R/120718: zadávací řízení na veřejnou 

zakázku „Zajištění provozu městské hromadné 
dopravy ve městě Moravská Třebová v závazku 
veřejné služby.“

 Z: Miroslav Netolický

V Moravské Třebové 12. 7. 2018

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

Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta města

 1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou 
k podání nabídky MHD v Moravské Třebové:

 - ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 
Ústí nad Orlicí, 

 - ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 
Ostrava

 - Jaroslav Hnát, Radiměř 444, Radiměř
 - DOPAZ s.r.o., Horní Poříčí 123, Horní Poříčí
 - Zlatovánek spol.s.r.o., Starohradská 407, Po-

lička
 - ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA s.r.o., Lanškroun-

ská 623, Ústí nad Orlicí
 - FTL - First Transport Lines, a.s., Letecká 

3647/8, Prostějov
 - ČSAD Tišnov, spol. s.r.o., Červený mlýn 1538, 

Tišnov
 2. Hodnoticí komisi ve složení: 
 - Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav 

Muselík - náhradník 
 - Eva Štěpařová - člen, Ing. Miroslav Netolický 

- náhradník   
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Nemohou si to dovolit po úspěšné sezóně, 
aby je ta příští „nenachytala na hruškách“. Už 
od května trénují hráči Slovanu na suchu. Ví-
ce než 150 dětí odložilo brusle a pod dohle-
dem trenérů absolvují mnohdy náročnou let-
ní přípravu. „Snažíme se trénovat tak, aby dě-
ti zdravě rostly a namáhaly i jiné svaly než ty, 
které běžně potřebují k hokeji. Mezi jednotli-
vé aktivity patří gymnastika, házená, basket-
bal a různé protahování,“ uvedl předseda Jiří 
Kavan. Nejmladší borci ve věku 4-5 let trénují 

2x týdně, žáci a přípravka má trénink 3x týd-
ně, dorostenci a junioři 5x týdně. Letní přípra-
va vyvrcholila tradičním prázdninovým kem-
pem, který mají všichni hráči zdarma v rám-
ci každoročního členského příspěvku. Formou 
příměstského tábora měli mladí hokejisté za-
jištěný program v termínu od 2. do 6. červen-
ce, to vše včetně stravování. Trenéři se dětem 
věnovali každý den od 9:00 do 16:00 hodin. 
Během dvou tréninkových jednotek dopole-
dne a dvou odpoledne hráči postupně vystří-

dali cvičení v ha-
le, jízdu na kole, 
gymnastiku v tě-
locvičně a stolní 
tenis. Starší ho-
kejisté navíc odje-
li na tradiční cyk-
lovýlet s přespá-
ním. Prázdnino-
vým kempem let-
ní příprava skon-
čila. Zpátky na led 
se hokejisté po-
dívají už v pátek 
24. srpna.
Významnou ak-
cí v této souvis-
losti se stala au-
togramiáda extra-
ligového mistra 
z týmu HC Ko-

Hokejisté v létě nespí

Travní lyžaři Slovanu mají za sebou první po-
lovinu Českého poháru 2018 a hned na úvod se 
prosadili ve většině kategorií. Patřili k nejlepším 
v obou ze dvou závodů (České Petrovice a Oleš-
nice v Orlických horách).

České Petrovice – stříbrná sobota 
i neděle 
V sobotním dopoledním obřím slalomu mlad-
ších žákyň se ve vyrovnaném závodě probojo-
vala Natálie Kasalová na skvělé 
šesté místo. Mezi juniory jsme 
měli hned trojnásobné zastoupe-
ní a Václav Mačát se po bezchyb-
ném výkonu ve slalomu mohl 
radovat z prvního stříbra. Skvě-
le ho doplnili oddíloví kolegové 
Jan Kašický a Vojtěch Krejčí, 
kterým patřilo páté resp. sedmé 
místo. Nedělní výsledky slalomu 
byly ještě veselejší – ze svého 
druhého stříbra se radoval Vác-
lav Mačát. Výborné čtvrté místo 
přidala po skvělém výkonu opět 
Natálie Kasalová a rovněž junio-
ři zopakovali velmi dobré výko-
ny ze soboty (Krejčí 5. místo, Kašický 6. místo). 

Olešnice v Orlických Horách – 
překvapivá medailová umístění
V Olešnici se představili lyžaři Slovanu v počet-
nější sestavě. Hned v úvodním obřím slalomu 
se prosadil na bronz předžák Filip Trnka, junior 
Václav Mačát s nepatrnou ztrátou osmi setin vte-
řiny vybojoval stříbro. K velké radosti vystou-
pal na bronzový stupínek Vojtěch Krejčí, zatím-

co starší žák Tomáš Jarůšek získal „bramboru“. 
Natálie Kasalová si poté dojela pro 6. místo. 
Odpolední superobří slalom dokonale zvládnul 
Václav Mačát. Celou trať zajel bez chyb a za-
slouženě zvítězil, na stupně ho opět doprovodil 
bronzový Vojta Krejčí. Skvělé výkony předvedli 
i Filip Trnka a Šárka Abrahamová, kteří skončili 
na druhém místě ve svých kategoriích. K parád-
ním výsledkům lyžařů TJ Slovan se třetím mís-
tem připojil i starší žák Tomáš Jarůšek, N. Kasa-

lová skončila pátá pouhých 45 setin za bronzem. 
V nedělním slalomu zopakovali svá umístění 
Vojtěch Krejčí a Václav Mačát, který se vítěz-
stvím dostal do průběžného vedení letošního 
seriálu ČP. Vašek svým druhým vítězstvím po-
tvrdil průběžné vedení v letošním seriálu závo-
dů Českého poháru. Vojta si připsal další bronz. 
Tomáš Jarůšek dokázal, že jeho výkonnost roste 
a druhým místem potvrdil skvělou formu. Další 
bronzovou si odváží Šárka Abrahamová a těsně 

Travní lyžaři se prosadili v Českém poháru 

Srpnová sportovní 
pozvánka

Fotbal
11. 8. 14:30 Dorost – Litomyšl
 17:00 B muži – Dolní Újezd B
18. 8. 14:30 Dorost – Polička
 17:00 B muži – FC Jiskra 2008
25. 8.   9:30 Žáci st. – Lanškroun
 11:15 Žáci ml. – Lanškroun
 17:00 C muži – Čistá
26. 8. 17:00 SKP Slovan A - Holice
1. 9. 10:15 Chrudim B – SKP Slovan
 14:30 Dorost – Lanškroun
2. 9. 17:00 B muži – Sloupnice

14. 8. 17:00 ČR U19 – Saudská Arábie U20 
(pro případné nepředvídatelné změny sledujte 
v srpnu městský rozhlas). 

Cyklistika
4. 8. Paperman - 6. závod seriálu Cykloman 
2018 (triatlonový sprint na tratích 200 m plavá-
ní, 20 km na kole a 3 km běh). Aquapark 15:00, 
areál TJ Slovan
18. 8. Powerman - 7. závod seriálu Cykloman 
2018 (cross cuntry na horských kolech a terénní 
běh). Areál hřiště Kunčina, start 13:30, předtím 
prezence

pod medailemi skončil čtvrtý Filip Trnka a pátá 
Natálie Kasalová. Český pohár pokračuje kon-
cem srpna ve Štítné nad Vláří.      Daniel Mačát

meta Brno v Moravské Třebové. Pro hokejo-
vé fandy to byl výjimečný den setkat se s vý-
raznou osobností. Marek Langhamer po svém 
tříletém působení za oceánem (NHL), jako his-
toricky první hokejista z okresu, přijel před-
stavit pohár za vítězství v hokejové extrali-
ze právě do města, kde sám začínal s hoke-
jem. Akce s talentovaným hokejistou upouta-
la spoustu účastníků, zejména mládež v něm 
spatřuje vzor pro své další úsilí. Na stadion 
přišla bezmála pětistovka lidí a přispěla k bá-
ječné atmosféře, která tu panovala.    (mt)
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Ne všechny patří k sobě, leč spojuje je sportov-
ní nadšení. Ostatně objevují se mezi nejlepšími 
ve sportovních anketách, mnohé znáte i z našeho 
tisku.

Nadějná cyklistka prožívá rok snů
Cyklistka Markéta (t. č. oddíl SKP DUHA Lanš-
kroun) ozdobila svou hruď zlatou a stříbrnou 
medailí z MČR v silniční cyklistice. Juniorská 
šampiónka ovládla 20km trať časovky, která se 
jela v Karlových Varech. „Jsem velmi spokoje-
ná, dres mistryně symbolicky věnuji městu Mo-
ravská Třebová a všem, kteří mi fandili a fandí. 
Je to skvělý pocit,“ sdělila po závodě. Startovala 
rovněž v silničním závodě s hromadným startem 
na 80 km. Mezi 54 účastnicemi se nejlépe ved-
lo Petře Ševčíkové (2:25:59), závodnici pražské 
Dukly, která zvítězila před Markétou Hájkovou 
o pouhou sekundu a 8 sekund před brněnskou 
Veronikou Jandovou. O týden později pokračo-
valo v Račicích a Benešově nad Ploučnicí MČR 
dalšími disciplínami (týmy, dvojice). V mistrov-
ské juniorské časovce dvojic se prosadil tandem 
prezentantek M. Hájková s Veronikou Jandovou 
(Favorit Brno). Markéta se tak stala nejúspěš-
nější účastnicí MČR, když si odvezla 2 triko-
lóry šampionky a vybojovala jedno stříbro. Stala 

se velkým „želízkem“ pro evropský juniorský 
šampionát. „Byl to vlastně test formy před Mi-
strovstvím Evropy v silniční cyklistice, které se 
následně konalo v Brně a ve Zlíně. Jsem ráda, 
že jsem v nominaci nechyběla,“ dodala Marké-
ta. Takže doplňme výsledky. V časovce juniorek 
na 11,5 km (Brno) skončila na 12. místě, ná-

sledně v silničním závodě mezi 98 účastnicemi 
(na těžké trati ve Zlíně, 75 km) na 29. místě.

Bravo, Hanko
V minulém MTZ jsme informovali o faktu, 
že atletka Hana Hájková splnila limit v hodu 

Sportovní červen podle děvčat Hájkových

Se stal zajímavou i oblíbenou formou pro kre-
ativní děti v rozvoji jejich pohybové všestran-
nosti a gymnastických dovedností všestrannosti. 
Už druhým rokem je ve spolupráci s DDM pořá-
dá pro veřejnost agilním AG-FIT. Letos na jaře 
se uskutečnily již tři se zajímavým a zábavným 
zaměřením (Gymnastika je zábava, Akrobacie, 
Salta). Testem se následně stal 3. ročník Mo-
ravskotřebovského dvojboje ve sportovní gym-

nastice a gymnastické workshopy. Svůj um ve 
dvou disciplínách (přeskok a prostná) předvedlo 
za značné pozornosti rodičů 23 talentovaných 
dětí. Všechny se radovaly (bez ohledu) na umís-
tění z hodnotných věcných cen, poskytnutých 
městem Moravská Třebová, firmami Ravensbur-
ger, Alika, Rehau, VHOS, Stavebniny Stupka, 
Salus-Praktik, s.r.o, Pizza caffe a Mazura.
Nejlepší v jednotlivých kategoriích:

Gymnastický workshop
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oštěpem pro účast na ME juniorů. To proběhlo 
v maďarském Gyӧru začátkem července. Hanka 
předvedla rovněž výkon na hranici svých stáva-
jících možností (46,24 m), což nestačilo mezi 
nejlepší, nicméně potvrdila svou kvalifikaci 
na LOH mládeže v Buenos Aires v říjnu t. r.

Volejbal
O sportovním 
duchu rodiny 
svědčí i sestra 
Andrea Hájková, 
která se zaslou-
žila před měsí-
cem o postup vo-
lejbalistek do KP 
I. Jmenovaná je 
dcerou bývalé-
ho skvělého fot-
balisty SKP Slo-
van Milana Háj-
ka. Svého času 
člena úderné tzv. 
blue-line Martin 
Potáček – Martin 

Aberle – Milan Hájek, která byla populární za-
čátkem 90. let 20. století.                                   (mt)

Mladší žákyně A - 1. Laura Lněničková, 2. Ilona 
Sýkorová, 3. Julie Víchová
Mladší žákyně B - 1. Veronika Němcová, 
2. Magdaléna Krejčí, 3. Jolana Krejčí
Starší žákyně A - 1. Eliška Mlejnková, 2. Adéla 
Daulová, 3. Denisa Bodláková
Starší žákyně B - 1. Lucie Konečná, 2. Leontína 
Petrželová, 3. Natálie Novotná
Mladší žáci B - 1. Matyáš Daul
Starší žáci A -1. Matěj Getzl, 2. Vít Žouželka
Juniorka - 1. Kamila Navrátilová
„Výkony gymnastů, zejména těch pokročilejších 
(skupiny A), se oproti předešlým znatelně zvýši-
ly, i proto budeme pokračovat dalšími worksho-
py,“ dodala pořadatelka Gabriela Daulová.

G. Daulová, mt

Atleti předvedli dosud 
nejlepší výkon

Po dvou kolech bojů druholigových atletů neby-
li třebovští na tom nijak slavně. Teprve 3. kolo, 
které proběhlo v závěru června v Ústí nad Orli-
cí, poněkud vylepšilo jejich image, třebaže velký 
posun v bodovém zisku a tabulce neznamenalo. 
Soutěže se zúčastnilo 139 závodníků z 11 oddí-
lů. Z AKMT se zúčastnila třináctka atletů, zasáhli 
do většího počtu disciplín (13): Nárovec, Bína, 
Havlík, Stenzl, Strouhal, Sekanina, Pálka, Janků, 
Svoboda, Berka, Matuška, Bárta, Částka. Jedenáct 
z nich získalo alespoň bod, přičemž nejlepšími 
byli Bína (22), Havlík (17) a Nárovec (13). Mezi 
muži obsadili třebovští 8. místo ziskem 94 bodů. 
Po třech kolech jim i nadále patří 7. místo.  (mt)


