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číslo 5

V budově „domova důchodců“ se po léta zlepšují podmínky. 
Nyní začíná nová etapa

jednotek ve prospěch jednotek jednolůžko-
vých. Součástí plánované rekonstrukce budov 
je však také realizace nových bezpečnostních 

prvků jako je požární signalizace a dorozumíva-
cí systém a odstranění bariér (upravené vstupy 
vyhovující klientům s omezenou mobilitou) ve-

Rekonstrukce staré zástavby domova pro se-
niory je předmětem dotace, kterou město Mo-
ravská Třebová obdrželo od Ministerstva práce 
a sociálních věcí v rámci programu 
113 310 Rozvoj a obnova materi-
álně technické základny sociálních 
služeb a podprogramu 113 313 
Podpora reprodukce majetku slu-
žeb sociální péče. Z peněz bude fi-
nancována rekonstrukce budovy D 
a nevyužívané budovy C předsta-
vující komplexní modernizaci ob-
jektů zaměřenou na celkové zlep-
šení podmínek ubytovaných klientů 
a zároveň na vznik ubytovací kapa-
city pro klienty domova se zvlášt-
ním režimem. 

Potřeba lůžek pro pacienty s ACH
První z obytných budov prošla 
v minulých letech zásadní rekon-
strukcí a modernizací, při níž došlo 
k odstranění pokojů s více lůžky. 
Výsledkem byl vznik domova s kapacitou 99 lů-
žek (22 pokojů dvoulůžkových a 55 pokojů jed-
nolůžkových, přičemž každý pokoj je vybaven 
vlastním sociálním zázemím). Sociální služby 
města coby poskytovatel péče o seniory v re-
gionu plánuje zarovnání na celkovou kapacitu 
100 lůžek. Celková kapacita všech užívaných 
objektů pro sociální služby je v současné době 
200 lůžek. 
Skutečnost, že v posledních letech došlo také 
k navýšení lůžkových kapacit v regionu Svi-
tavska (nově zřízené domovy Svitavy, Polička, 
Bystré nebo Jaroměřice) a širším okolí (Vysoké 
Mýto), vede zřizovatele, jímž je město Morav-
ská Třebová, i poskytovatele k závěru, že stá-
vající celková kapacita domova pro seniory je 
vzhledem k potřebám i trendům v sociální péči 
předimenzována. Naopak v oblasti Moravsko-
třebovska a Jevíčska není zajištěna pobytová 
péče o uživatele, kteří mají sníženou soběstač-
nost z důvodu postižení stařeckou nebo Alzhei-
merovou demencí, rovněž chybí lůžková ka-
pacita pro odlehčovací službu. V záměru nové 
koncepce poskytování sociální služby bude pro-
to modernizovaná budova D určena pro klienty 
se zvýšenou potřebou péče (zejména pro imo-
bilní klienty) a budova C výhradně pro klienty 
s Alzheimerovou chorobou (ACH) a obdobným 
postižením. 

Kromě komfortu zlepšení bezpečnosti
Rekonstrukcí budovy D bude snížena stávající 
kapacita ze 101 lůžek na 54 lůžek a současně 
dojde k redukci počtu dvoulůžkových obytných 

doucí ke zvýšení podpory soběstačnosti klientů. 
Ve všech nově vzniklých a souborně ve všech 
prostorách ubytovacích dojde k moderniza-

ci hygienického zázemí, doplnění 
zdravotně rehabilitačních prvků 
a k navýšení ploch pro alternativ-
ní způsoby léčby, respektive péče 
o seniory.
Rekonstrukce budov C a D domo-
va pro seniory v Moravské Tře-
bové je rozpočítána na celkové 
náklady 50 mil. Kč, z toho dotace 
37,5 mil. Kč (75 %), vlastní zdroje 
města tedy činí 12,5 mil. Kč.

Investice ostatní – vloni a letos
Kromě přípravy na rekonstrukci 
objektů budovy C a D realizovala 
organizace Sociální služby Morav-
ská Třebová v roce 2016 opravu 
části střechy na objektu A v roz-
sahu 596 tisíc korun, opravu stře-
chy na kotelně a opravu průmyslo-

vého výtahu ve stravovacím provozu. V rámci 
obměny strojního vybavení prádelny došlo ke 

Pokračování na straně 2

Průvodu s modrými balónky se zúčastnili třebovští 
školáci, veřejnost i starosta města       Foto: archív

Světový den povědomí o autismu (WAAD) 
je 2. dubna. Od tohoto data startovaly po svě-
tě i u nás v ČR 
prostřednictvím 
různých nadací 
a asociací osvětné 
kampaně a celý 
duben je měsícem 
porozumění autis-
mu. Nejinak tomu 
bylo i u nás v Mo-
ravské Třebové. 
V rámci kampaně 
Česko svítí mod-
ře prošel městem 
Modrý průvod, 
který podpořil 
starosta města 
Miloš Izák. Průvod byl ukončen vypouš-
těním modrých balonků na náměstí T. G. 
Masaryka. Materiální podporou vyslovily 
porozumění také místní organizace VHOS, 
a.s., ČSOB, a.s., a Oblastní charita Morav-
ská Třebová. Průvodu se zúčastnilo více jak 
100 občanů. Překvapením pro děti byly po-
ukázky na zmrzlinu, které jim darovala Las-
kavárna – NAPROTI, o.p.s. Kampaň pokra-

čovala zajímavou Besedou s lidmi a o lidech 
pečujících o děti s PAS a přidruženými po-

ruchami. Dvacet 
zájemců hovoři-
lo o problémech 
autismu s Jitkou 
Haklovou z Bys-
trého. Součás-
tí kampaně byla 
i soutěž Modrá 
fotka, ale v době 
uzávěrky zpravo-
daje nebyla uza-
vřena. O té Vám 
napíšeme příště. 
Kampaň Česko 
svítí modře byla 
jednou z vydaře-

ných akcí v Moravské Třebové. Děkuji Pavle 
Teplé, manažerce Laskavárny, která s vel-
kým nasazením celou kampaň zorganizovala 
a děkuji sponzorům za podporu. 

Ludmila Lišková, koordinátorka Projektu  
Zdravé město a místní Agenda 21 

Redakce MTZ se omlouvá za omylem vyjmuté 
logo pořadatele akce na vloženém listě ve vy-
dání MTZ duben 2017.      Dagmar Zouharová

V půlce dubna byly přeložkou kanalizace zahájeny první přípravné 
fáze před budováním zázemí Knížecí louky. Následovat bude pře-
ložka plynu                                             Foto: Dagmar Zouharová 

Česko svítí modře
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V sobotu dne 27. 5. v 9:00 hodin v muzeu se 
budou konat dražby města, ve kterých se bude 
prodávat nemovitý majetek města. Mezi nabí-
zené nemovitostmi patří ty, které budou v draž-
bách prodávány opakovaně, pozemek parc. č. 
234/3, jehož součástí je bytový dům v ul. Krát-
ké č. p. 219, č. o. 6 (výchozí cena pro dražbu: 
720.000 Kč) a dále pozemky určeny k výstavbě 
rodinných domů na ul. Strážnického, jedná se 
o pozemek parc. č. 2055/121 o výměře 1312 m2, 
(výchozí cena pro dražbu: 598.700 Kč), poze-
mek parc. č. 2055/122 o výměře 1447 m2, (vý-
chozí cena pro dražbu: 752.500 Kč), pozemek 
parc. č. 2055/123 o výměře 1267 m2, (výchozí 
cena pro dražbu 657.600 Kč), pozemek parc. č. 
2055/124 o výměře 1266 m2, (výchozí cena pro 
dražbu 658.400 Kč), pozemek parc. č. 2055/126 
o výměře 706 m2, (výchozí cena pro dražbu 
250.800 Kč), pozemek parc. č. 2055/95 o výmě-
ře 1576 m2, (výchozí cena pro dražbu: 744.700 
Kč) pozemek parc. č. 2055/97 o výměře 1786 
m2, (výchozí cena pro dražbu: 875.000) dále 
pak pozemek parc. č. 2631/3 a pozemek parc. č. 
2632/2, které tvoří jeden stavební pozemek ur-
čen pro výstavbu rodinného domku na ul. J. K. 

Výzva vyhlášená dne 16. března Ministerstvem 
životního prostředí není určena pro fyzické oso-
by, ale pro jednotlivé kraje. Informace v jednotli-
vých médiích mohou být tedy zavádějící. Pardu-
bický kraj vyhlásí třetí výzvu pro fyzické osoby 
přibližně na podzim 2017. Podrobnější informa-
ce naleznete na odkaze https://www.pardubicky-
kraj.cz/kotlikove-dotace. Jsou zde také k dispo-
zici další vybrané informace zájemcům o další 
výzvu kotlíkových dotací. Informace budou pra-
covníci kraje průběžně aktualizovat. V této výzvě 

Městský úřad Moravská Třebová provádí pravi-
delné sledování toho, jak se mu daří plnit jeho 
hlavní strategický cíl, tedy zvyšování kvality 
služeb poskytovaných klientům úřadu. Jedním 
ze způsobů, jak ověřovat úroveň práce úřadu, 
bylo zjišťování názorů klientů přímo na úřadě. 
Tito byli při odchodu z úřadu požádáni o oznám-
kování své spokojenosti se způsobem vyřízení 
své záležitosti. Ankety probíhaly dvakrát roč-
ně od roku 2006 a činnost úředníků ohodnotilo 
téměř tisíc klientů. Vzhledem k poklesu zájmu 
klientů vyplnit při odchodu dotazník, přichází-
me s novým systémem zjišťování názorů klientů 
úřadu nazvaným DOBRÝ ÚŘAD, který je zajiš-
ťován externí firmou. Během jednání na úřadě si 
můžete ze stojánku vzít formulář, v němž vypl-
níte svou e-mailovou adresu a datum návštěvy. 
Vyplněný formulář vhodíte do boxu k tomu urče-
nému, umístěnému u východu z budovy. Během 
následujících dní Vás e-mailem požádáme, abys-
te zhodnotili svou zkušenost s úřadem.
Mezi hlavní pravidla systému patří:
Hodnocení je anonymní (nikdo se nedozví, jak 
jste hodnotili a z jaké adresy). Systém neumož-
ňuje úřadu sledovat, ze které e-mailové adresy 
hodnocení přišlo. Jakmile je Váš e-mail zadán do 
systému, je mu přiděleno číslo, proto není možné 

Z města

Dražby nových stavebních pozemků

Nové informace ke kotlíkový dotacím 
Pardubického kraje

Inovace ve zjišťování názorů občanů na činnost městského úřadu 

Tyla (výchozí cena pro dražbu: 360.900 Kč).
Dále bude město v dražbách nabízet několik ne-
movitostí poprvé. K těmto nemovitostem patří 
pozemky určené k výstavbě rodinných domků na 
ul. Dr. Loubala, a to pozemek parc. č. 2771/78 
o výměře 1090 m2 (výchozí cena pro dražbu: 
566.800 Kč) a pozemek parc. č. 2771/79 o výmě-
ře 1090 m2, (výchozí cena pro dražbu: 566.800 
Kč), které vznikly dle geometrického plánu č. 
2907-12/2017 ze dne 23. 01.2017 (je zveřejněn 
na úřední desce města). Mezi nemovitosti, kte-
ré bude město dražit poprvé patří také pozemek 
parc. č. 2055/128 o výměře 1047 m2, (výchozí 
cena pro dražbu: 544.500 Kč)  pozemek parc. č. 
2055/129 o výměře 1041 m2 (výchozí cena pro 
dražbu: 541.400 Kč a pozemek parc. č. 2055/130 
o výměře 1048 m2 (výchozí cena pro dražbu: 
545.000 Kč) na ul. Strážnického. 
Úplné informace o nabízených nemovitostech 
(data prohlídek a podrobnější popis) najdete na 
stránkách města, kde jsou zveřejněny dražební 
vyhlášky jednotlivých nemovitostí. Ceny nemo-
vitostí jsou uváděny včetně DPH. Na Vaše další 
dotazy rádi odpovíme na emailové adrese: jfa-
bianova@mtrebova.cz.     Odbor majetku města 

budou podporovány nové zdroje tepla - tepelná 
čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové 
kondenzační kotle a automatické kombinova-
né kotle na uhlí a biomasu. Podmínkou dotace 
není již realizace mikroenergetického opatření. 
V případě výměny starého kotle za nový zdroj 
tepla před vyhlášením další výzvy, je nutné brát 
na vědomí, že se jedná pouze o „předpokláda-
né“ informace a existuje určité riziko případ-
né změny. Finální podmínky budou zveřejně-
ny při samotném vyhlášení výzvy.  OŽPMěÚ

zjistit, kdo hodnotil, pokud vůbec hodnotil. Váš 
e-mail je k dispozici externí firmě pouze pro pří-
pad, že byste byli vylosováni a požádáni o adre-
su, kam Vám bude zaslána poukázka na nákup. 
Do hodnocení jsou zařazena pouze vybraná od-
dělení a odbory, tzn., že nemusíte nutně najít sto-
jánky s formuláři v každé kanceláři. Odbor mů-
žete hodnotit nejvýše jednou měsíčně. Pokud jste 
v krátké době navštívili tentýž odbor vícekrát, 
systém Vás o hodnocení požádá pouze jednou. 
Pokud jste navštívili dva různé odbory – a oba 
jsou zařazené do systému hodnocení – obdržíte 
e-maily dva. Svou zkušenost (hodnocení) mů-
žete vyplnit a odeslat nejpozději 5. den od ob-

držení e-mailu. Ze všech hodnotících je v systé-
mu vybrán jednou měsíčně příjemce poukázky 
do supermarketu. Vylosovaný bude kontaktován 
elektronicky (seznam obdarovaných naleznete 
na www.dobry-urad.cz/download/poukazky.pdf).
Vážení spoluobčané, Váš názor nás zajímá, je 
pro nás důležitý ke zlepšování našich služeb. 
Podělte se o svou zkušenost, pošlete nápady 
ke zlepšení, inspirujte…    Stanislav Zemánek, 

tajemník Městského úřadu Moravská Třebová

Hledáme nájemce
TJ Slovan Moravská Třebová hledá ná-
jemce – provozovatele občerstvení na 
fotbalovém a zimním stadionu v ulici 
Nádražní. Přihlásit se a získat bližší pod-
mínky je možno u tajemníka TJ na mai-
lové adrese l.podhorny@orcz.cz. Uzá-
věrka přihlášek je 15. 5. 2017.

Uznání města i pro děti
V součinnosti s komisí pro výchovu a vzdě-
lávání projednat a navrhnout možnost oceně-
ní mládeže by mělo vedení města Moravská 
Třebová. Děti a teenageři získávají v součas-
nosti městem delegované ceny v oblasti spor-
tu v rámci ankety Sportovec roku města Mo-
ravská Třebová. Podle členů vedení města je 
však dobré zohlednit schopnosti nejmladších 
třebovských obyvatel také v jiných než spor-
tovních odvětvích, v návaznosti na „Cenu měs-
ta“, která byla a je dosud udělována výhradně 
osobám starším 18 let.                              (daz)

komplexní obnově prádelenské technologie, 
pořízen byl nový zvedák pro potřeby úseku pří-
mé péče a podlahový stroj. Letošní rok přináší 
pokračování opravy střechy na objektu A v roz-
sahu cca 1,5 mil. Kč, či opravu elektroinstalace 
budovy prádelny, pořizovat se bude podle in-
formací ředitele SSMT Milana Janouška další 
technologie do prádelny a pro potřeby úseku 
přímé péče. 

Peníze jsou, očekává se přídavek
V roce 2017 budou SSMT podle ředitele or-
ganizace hospodařit s celkovým rozpočtem 
49 606 000 Kč, který zahrnuje obě v místě po-
skytované služby, tj. domov pro seniory a pe-
čovatelskou službu. Z toho je 11 150 000 Kč 
z prostředků Pardubického kraje, z prostředků 
zřizovatele, města Moravská Třebová, je příspě-
vek ve výši 3 050 000 Kč. Sociální služby dále  
hospodaří s hlavními  příjmy od klientů - úhrady 
za pobyt a příspěvky na péči - a úhradou od zdra-
votních pojišťoven. Původní požadavek na do-
taci z prostředků státního rozpočtu alokovaných 
přes kraj byl o 1 075 000 Kč vyšší pro sociální 
službu domov pro seniory, proto bude organi-
zace v průběhu roku dle finanční situace žádat 
o dofinancování jak Pardubický kraj, tak město.

   Dagmar Zouharová

Dokončení ze strany 1

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 31. 3. 
2017 evidováno na trvalém pobytu cel-
kem 10 259 občanů ČR. Během měsí-
ce března 2017 se do Moravské Třebové 
přihlásilo 18 občanů, odhlásilo 25 oby-
vatel, zemřelo 13 občanů a narodilo se 
13 dětí. Dle Odboru azylové a migrační 
politiky MVČR je v Moravské Třebové 
hlášeno 118 cizinců s povolením k po-
bytu na území České republiky. Cel-
kem je tedy v Moravské Třebové k 31. 
3. 2017 evidováno 10 377 občanů.  (zr)
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Otevřeno je od úterý 2. 5. denně kromě pondě-
lí od 9 do 15 hod. až do konce září. Komento-
vané prohlídky s průvodcem probíhají každou 
celou hodinu. Kromě již tradičních expozic že-
lezniční, stavební, zemědělské a silniční tech-
niky můžete navštívit i nové expozice hornictví 
a dobových kočárků. Výraznou proměnou pro-
šlo i občerstvení, které otevřelo dětský koutek 
pro naše nejmenší. Pro školky a školy nově na-

Aktuality

MUDr. Petra Neužilová
neordinuje 12. května 

z důvodu odborného semináře. 

Průmyslové muzeum Mladějov otevírá své brány pro návštěvníky
bízíme i program s názvem Výlet do technické 
historie. Po příjezdu do muzea se vás ujme prů-
vodce v dobovém kostýmu a formou loutkové-
ho divadla si povíme o historii mladějovského 
areálu, dolování a úzkokolejné dráhy. Po pro-
hlídce muzea máme pro žáky 2. stupně při-
pravenou vědomostní soutěž s vyhodnocením 
a cenami, týkající se muzejní expozice. Pro ty 
nejmenší je možnost zdobení vlastní perníkové 

Komenského 371/46, 733 598 576, di-
ra-mt@osbonanza.cz, facebook.com/
dira.moravska, ww.osbonanza.cz
Ubližuje Ti někdo? Posmívají se Ti 

ostatní? Dostáváš se často do konfliktu? Nebo Tě 
opustil/a kamarád/ka nebo partner/ka? Rádi Tě vy-

Schůzku zástupců škol, pracovníků orgánu soci-
álně právní ochrany dětí (OSPOD) a poskytova-
telů sociálních služeb z regionu Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko zorganizovali pracovníci odboru 
sociálních věcí moravskotřebovského městské-
ho úřadu. Konala se 5. dubna a sešlo se na ní cca 
třicet lidí, převážně školských pracovníků ať už 
ve funkci ředitelů, či výchovných poradců a me-
todiků prevence sociálně patologického chová-
ní. Přítomní na začátku diskuse obdrželi tiskem 
příklady tří modelových situací (tzv. kazuistiky), 
kterým se schůzka měla věnovat především: té-
matům záškoláctví, šikany a špatného rodinného 
prostředí, respektive zanedbávání péče o dítě. 
Pozvání přijal velitel Městské policie Morav-
ská Třebová Radovan Zobač, který se zapojil už 
do diskuse nad tématem, jemuž se účastníci se-
tkání věnovali jako prvnímu a kterým bylo krytí 
záškoláctví ze strany rodičů. Přítomní se navzá-
jem informovali o metodách, jak v jednotlivých 
školách pracují s případy podezření na záškolác-
tví omlouvané rodiči, či pediatry. Velitel měst-
ské policie přitom připomněl novelizaci trest-
ního zákona, která podobné jednání klasifikuje 
jako trestný čin, a apeloval na pedagogy, aby 
tuto skutečnost bezodkladně sdělovali rodičům, 
jejichž děti jeví problémy s velkým množstvím 

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

Společně pro lepší prospívání dětí ve škole, i v životě

slechneme a pomůžeme Ti hledat řešení Tvé situa-
ce. Můžeme se spolu i učit nové dovednosti, jak se 
vyhýbat konfliktům, nebo jak se chovat, abychom 
lépe vycházeli s ostatními. Otevřeno: pondělí, úte-
rý, čtvrtek (8–14 let): 13:00–18:00, středa a pátek 
(15–26 let): 13:00–18:00

zameškaných, avšak omlouvaných hodin, ob-
zvláště těch, u nichž je doložitelné, že se nejedná 
o dlouhodobé zdravotní problémy. Podobným 
způsobem byly rozebrány další dvě problema-
tické oblasti. Podle závěrečného hodnocení mo-
derátora diskuse, ředitele Střediska výchovné 
péče ALFA Svitavy Petra Dřínovského si účast-
níci diskusního fóra odvezli konkrétní návodné 
kroky pro řešení potíží ve svých školách, mnozí 
ocenili už jen možnost se potkat a sdílet své pro-
blémy osobně. Dozvěděli se však i nové infor-
mace a to zejména týkající se systému síťování 

lokomotivy, kterou si každý může odnést domů. 
Nabízíme vám nejen prohlídku expozic, ale na-
příklad i možnost opékání buřtů. Dále je mož-
né si objednat i zvláštní jízdu výletního vlaku 
po úzkokolejné dráze. Také úzkokolejná dráha 
zahajuje již svou 19. sezónu výletních parních 
vlaků a nabízí opět po 12 letech výletní jíz-
dy z Mladějova až na Hřebeč k bývalému dolu 
Gerhard.     Miloš Kopřiva, předseda muzea

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB DÍRA

a práce sociálních služeb v oblasti péče o rodi-
nu a dítě nabízené neziskovými organizacemi, 
získali na ně kontakty a předjednali možnosti 
případné širší spolupráce při řešení problémů 
v rodinách žáků. Na některé otázky, zejména ty 
související s legislativou, nebylo možné nalézt 
jednoznačné odpovědi, proto se přítomní shodli, 
že by na další setkání bylo vhodné pozvat také 
odborníka na školské právo. O pokračování po-
dobných aktivů projevili přítomní společný zá-
jem, proto je setkání v podobné sestavě plánová-
no na podzim letošního roku.                           (daz)

Technohrátky 
v Lanškrouně

Ve středu 29. března se zájemci z žáků z osmých 
tříd zúčastnili Technohrátek – projektu na pod-
poru technického a odborného vzdělávání v Par-
dubickém kraji. Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Lanškroun nás seznámily s po-
skytujícími obory formou praktických ukázek 
a soutěží. Žáci si vyzkoušeli zapojování elektric-
kých obvodů, výrobu lžíce na obouvání, ovlá-
dání robotického vozítka, tvorbu společenského 
účesu, lepení řas, líčení tváře a mnoho dalších 
aktivit. Velké uznání si vysloužily studentky 
oboru kadeřník, naši žáci si od nich s chutí ne-
chali obarvit a načesat vlasy. V závěrečné sou-
těži škol jsme v praktických činnostech obsadi-
li 5. místo z deseti škol a ve znalostním kvízu 
1. místo, za které jsme byli odměněni chutným 
ovocným dortem. Žáci se vrátili plni pozitivních 
dojmů a s vyjasněnou představou, co obnáší stu-
dium oborů nástrojař, mechanik elektrotechnik, 
elektromechanik pro stroje a zařízení, kadeř-
nice, kosmetička, knihař.     František Zeman

Upozorňujeme občany na déletrvající práce 
plánované v oblasti Svitavské ulice a jejího 

napojení na ulice Brněnskou a J. K. Tyla 
Harmonogram prací: 
duben - květen 2017: výměna vodovodu a přípojek 
červen - červenec 2017: výměna plynovodu a přípojek 
srpen - říjen 2017: rekonstrukce povrchů komunikace              Odbor rozvoje města MěÚ
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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.

JÍZDA NA KONÍCH

 SKLUZAVKA

DÁLE VÁS ZVE NA  VZPOMÍNKOvou AKCi 
K 72. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ

PØIJÏTE PROŽÍT MÁJOVÉ ODPOLEDNE 

S LÁSKOU A ÚSMÌVEM! :-)
ZDARMA

KSÈM
ZVE VŠECHNY OBÈANY NA

PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ
 V SUŠICÍCH DNE 1. KVÌTNA 2017 OD 13:30 HODIN

SKLUZAVKA Holas P+P 
MAŽORETKY Espiral

HUDBA - skupina DOMINO (ved.p. Beyer Miloš)
KONÌ - JK Kunèina

OBÈERSTVENÍ, LOSOVÁNÍ CEN,
soutìže pro dìti

ODJEZDY AUTOBUSÙ

Boršov - škola                      
Písek                                     
Autoškola                             
sídlištì Západní-Veèerka     
aut.nádraží st.è.1                  

JÍZDNÉ ZDARMA
Odjezd autobusù z oslav bude upøesnìn

podle poèasí na setkání.

.

12:50
12:55
13:00
13:05
13:10

ZDARMA

 

POLOŽENÍ KYTICE U PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ
8.5.2017 - PARK U MUZEA - 10:00

 

 Rudolf Mather 

 Moravská Třebová 
1257-2017 

 
 

Spolek sběratelů a přátel exlibris ve 
spolupráci 

se Základní uměleckou školou 
Moravská Třebová 

 
Vás srdečně zvou 
na XIV. setkání 

sběratelů a přátel exlibris,  

které se koná 
v rámci oslav 760. výročí města v 

sobotu dne 3. 6. 2017 
v Koncertním sále ZUŠ na zámku.  

Zahájení v 9:00 hodin. 
Srdečně zvou pořadatelé 
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Za minulé období přijala Městská policie Morav-
ská Třebová celkem 144 oznámení.

Při kontrole zahrádkářské kolonie hlídka MP na-
lezla v okolí stanoviště kontejnerů na tříděný od-
pad pytle s komunálním odpadem, přičemž jeden 
z pytlů byl poškozen a jeho obsah byl vysypaný 
na zemi. Hlídka zjistila osoby podezřelé z neo-
právněného uložení odpadu a celou věc předala na 
příslušný správní orgán obce s podezřením na spá-
chání přestupku.

Na základě oznámení občana Mor. Třebové vy-
jela hlídka do objektu jedné z místních firem, 
kde zjistila, že na volné ploše hoří a silně kouří 
hromada suti a různého materiálu, včetně nebez-
pečného odpadu (kusy gum, asfaltové lepenky 
apod.), o rozloze cca 5x5 m a výšce 1,5 m. Je-
likož se u ohně nezdržovala žádná osoba, která 
by měla oheň pod kontrolou, a hlídka nedokázala 
sehnat žádnou osobu odpovědnou za dozor nad 
ohništěm, byla na místo povolána jednotka HZS 
k uhašení ohniště. Vzhledem k tomu, že na oh-
ništi hořel i nebezpečný odpad, hlídka kontakto-
vala odpovědné pracovníky z Odboru životního 
prostředí MÚ Mor. Třebová. Na místě hlídka 
poskytla součinnost zásahové jednotce HZS, vy-
šetřovateli HZS a pracovníkům Odboru životní-
ho prostředí MÚ Mor. Třebová, kteří celou věc 
dále řeší.

v jejich vchodě protéká voda, která prosakuje 
do bytů ve spodních patrech. Při přesunu na místo 
byla kontaktována hlídka PČR a HZS. Na místě 
bylo od dalších občanů bydlících v tomto vchodu 
zjištěno, že voda protéká z bytu ve 4. patře. Jelikož 
obyvatel tohoto bytu nereagoval na zvonění, bylo 
na místě rozhodnuto o otevření bytu, a poté hasiči 
zjištěno, že obyvatel se v bytě nachází, ale tvrdě 
spí. Po jeho vzbuzení byla zjištěna příčina průtoku 
vody, a to špatné těsnění v rozvodech vody. 

Na základě oznámení občana Mor. Třebové vyje-
la hlídka MP do jednoho z místních obchodních 
domů, kde se měl pohybovat muž s tím, že pe-
níze vybírá pro neslyšící a tělesně postižené lidi. 
Po příjezdu hlídky na místo se v prodejně pohybo-
val muž odpovídající popisu oznamovatele. Tento 
muž se hlídce nedokázal prokázat žádným platným 
průkazem charitativní organizace, neměl ani zape-
četěnou schránku na výběr peněžní hotovosti, což 
nařizuje zákon. Hlídka proto muže vyzvala, ať ji 
následuje na OO PČR k dořešení celé věci. Po ne-
zbytných úkonech byl muž vyřešen ve zkráceném 
řízení o přestupku, a to udělením blokové pokuty 
za přestupek podvodu ve stádiu pokusu. 

Na žádost dozorčí služby OO PČR MT vyjela 
hlídka na křižovatku ul. Nádražní a Lanškroun-
ská, kde došlo k vážné dopravní nehodě. Na místě 
samém následně strážníci usměrňovali provoz tak, 
aby nedošlo k ohrožení zasahujících složek IZS. 
Hlídka MP také zajišťovala přesun lékaře z heli-
koptéry letecké záchranné služby Olomouckého 
kraje, který přistál v areálu nedaleké firmy.

Radovan Zobač, velitel městské policie

Při pochůzkové činnosti hlídka v ul. Brněnské při-
stihla muže jedoucího na jízdním kole po chodní-
ku. Tento muž svojí jízdou nejen porušil pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, ale také 
ohrožoval chodce. Za své jednání byl vyřešen na 
místě ve zkráceném řízení o přestupku, a to udě-
lením blokové pokuty.

Na základě oznámení občana Mor. Třebové vyje-
la hlídka MP do jednoho z místních restauračních 
zařízení, ze kterého měl vycházet silný hluk, kte-
rý občana rušil. Po příjezdu hlídky na místo byly 
hlídkou před restaurací zjištěny stopy krve. Uvnitř 
restaurace bylo zjištěno, že tu došlo k potyčce 
mezi dvěma hosty, při které došlo ke zranění obou 
mužů. Jelikož došlo k podezření ze spáchání trest-
ného činu, byla na místo přivolána hlídka OO PČR 
MT, která si věc převzala k řešení. Dále hlídka 
MP na místo přivolala RZS, která zraněné ošetřila 
a převezla do nemocnice ve Svitavách.

Při pochůzkové činnosti hlídka v ul. Brněnské 
přistihla muže, jak převrací popelnice a vysypá-
vá jejich obsah. Hlídka muže zastavila, a po ne-
zbytných úkonech byl muž vyřešen ve zkráceném 
řízení o přestupku, a to udělením blokové pokuty 
za přestupek znečišťování veřejného prostranství.

Hlídka přijala tel. oznámení od občana Mor. Tře-
bové o tom, že z některého bytu panelového domu 
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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 3. 5. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 3. 5. od 16 hodin. 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

Rychle a zběsile /USA/ 2D

10. 5. středa, 19:00, 120 Kč, titulky

Zahradnictví:  
Rodinný přítel /ČR/ 2D

15. 5. pondělí, 19:00, nový český film – trilogie, 
120 Kč

Ztracené město Z /USA/ 2D

17. 5. středa, 19:00, dobrodružný film, 110 Kč, čes-
ké titulky

Král Artuš /USA/ 2 D

22. 5. pondělí, 19:00, 120 Kč, titulky

Strážci galaxie Vol. 2 /USA/

24. 5. středa, 19:00, český dabing

Příšerky pod hladinou /USA/ 2D

27. 5. sobota, 15:00, nový animovaný film, 110 Kč, 
český dabing

Piráti z Karibiku:  
Salazarova pomsta    /USA/ 2D

27. 5. sobota, 17:00, 120 Kč, český dabing

Vetřelec: Covenant /USA/ 2D

29. 5. pondělí, 19:00, 130 Kč, přístupný od 12 let

Kulturní centrum
Přednáška

Leopold König 
Nejen Rio de Janeiro
4. 5. 2017, 18:30, kinosál muzea, vstupné 50 Kč,  
v případě většího zájmu veřejnosti se bude před-
náška konat ve dvoraně muzea.
V rámci přednášek slavných rodáků pokračujeme 
v květnu s další velmi zajímavou osobností pochá-
zející z Moravské Třebové. Významný sportovec 
Leopold König promítne fotografie ze svých cest 
po světě, promluví o svých zážitcích, zavzpomí-
ná na atmosféru proběhlých olympijských her 
atp. Přijďte 4. května na přednášku a budete moci 
sdílet cestovatelské zážitky moravskotřebovské 
sportovní osobnosti a dozvědět se různé další za-
jímavosti.

Koncert

Pavla Boučková  
a Jiří Michálek 
5. 5. pátek, 19:00, dvorana muzea, vstupné 100 Kč

14:45 - módní přehlídka Střední školy designu 
a módy Prostějov 

15:00 - módní přehlídka armádních oděvních 
doplňků a výstroje AČR - ve spolupráci 
s Vojenskou střední školou a Vyšší odbor-
nou školou Ministerstva obrany v Mo-
ravské Třebové, Mars Jevíčko a Hitex 
Městečko Trnávka 

15:15 - koncert hudební skupiny Lotus
16:30 - módní přehlídka Střední školy designu 

a módy Prostějov 
16:45 - módní přehlídka armádních oděvních 

doplňků a výstroje AČR - ve spolupráci 
s Vojenskou střední školou a Vyšší odbor-
nou školou Ministerstva obrany v Mo-
ravské Třebové, Mars Jevíčko a Hitex 
Městečko Trnávka

17:00 - divadelní kroužek Knoflíček DDM Česká 
Třebová - pohádkové pásmo písniček

18.00 - seskok parašutistů - přelet nad náměstím 
s přistáním na Knížecí louce 

18:15–20:00 - losování hedvábné tomboly, napl-
nění horkovzdušného balónu + odborný 
výklad k historii balónové vzduchoplavby. 
Vystoupení hudební skupiny hudební 
skupiny Arkaband

20:30 - koncert skupiny BraAgas Praha - pestrá 
hudební látka z celého světa 

Po celou dobu konání akce Hedvábná stezka - te-
matické aktivity pro děti - malování na hedvábí, 
tkaní koberečků, designatérské návrhy pod vede-
ním zkušených lektorů + dílna DDM Maják Mo-
ravská Třebová - malování na tašky. 
Hedvábná tombola - prodej losů v průběhu celé 
akce Večerní slosování po 18:00. Hlavní ceny: 
(v případě příznivého počasí ihned odlet kolem 
20:00). Vzlety v koši horkovzdušného balonu, 
ostatní ceny od prodávajících výrobců. Občerstve-
ní po celou dobu konání Hedvábení.
Od 13:00 náměstí T. G. Masaryka, vstup volný

Youngfoto Moravská Třebová
Sobota 13. 5. 
Informace na vkladném listě

Fotofestival Rudolfa Zukala 
a Youngfoto Moravská Třebová
neděle 14. 5.
9:30 slavnostní zahájení 18. ročníku Fotofestivalu 

Rudolfa Zukala ve dvoraně Městkého muzea 
v Moravské Třebové, vyhlášení vítězů soutě-
že Youngfoto Moravská Třebová 2017

10:00 vernisáže jednotlivých výstav fotofestivalu, 
možnost prohlídek výstav v celém městě

11:30 přednáška Terezy z Davle v kinosále muzea
13:30 Fotografie a světlo - přednáška Petra Kob-

lovského, držitele Českého lva 2016 za ka-
meru, kinosál muzea 

15:00 vernisáž výstavy fotografií studentů obo-
ru Užitá fotografie a multimédia ze Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí 

18:00 koncert jazzového trumpetisty Laca Decziho 
a jeho skupiny Cellula New York ve dvoraně 
muzea v Moravské Třebové

www.fotofestivalmtrebova.cz

Divadlo

Commedia finita /Viktoria Hradská/

9. 5. úterý, 19:00, kinosál muzea, vstupné 200 Kč
Nesmírně vtipná hra o naší nejslavnější operní pěv-
kyni Emě Destinové. Výpovědi její pedagogické 
konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou 
svědectvím nejen o úspěších a pádech umělkyně, 
ale především o závisti a malosti, které jako důvěrné 
známé provázejí naše životy.
Autor: Viktoria Hradská
Režie: René Přibil
Hrají: Valerie Zawadská, Anna Kulovaná, Lucie 
Kožinová, K. Macháčková a Karel Soukup

Pohádka – muzikál pro děti

O Šípkové Růžence 
11. 5. čtvrtek, 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 
vstupné 40 Kč
V jedné zemi za devatero horami a devatero řeka-
mi se v království krále Ctirada narodí princezna 
Růženka. Přizvané sudičky dají Růžence do vínku 
moudrost, krásu a štěstí. Ale sudička, která nebyla 
pozvána, vyřkne nad Růženkou zlou kletbu. Podaří 
se princi Janovi a jeho sluhovi Jakubovi zrušit ne-
blahou věštbu a princeznu Růženku od kletby osvo-
bodit? Vždyť přece láska ta všechno překoná, láska 
je silnější než zlo.
Autorka: Dana Bartůňková
Obsazení: Julie Jurištová, Veronika Baldriánová/Ji-
řina Daňhelová, Libor Jeník/Jiří Krejčí, Aleš Kubát/
Lukáš Kofroň, Michal Dadura/Lukáš Borik
Délka představení je přibližně 65 minut bez pře-
stávky.

Festival textilu

Hedvábení
13. 5. sobota
10:00 - příprava stánků, zahájení prodeje
13:30 - oficiální zahájení oslav
13:45 - divadelní pohádka pro děti Císařovy nové 

šaty - Divadlo Krab
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Divadlo

Ze života hmyzu
21. 5. neděle, 18:00, kinosál muzea
Divadelní představení uvádí DOcela MAlé divadlo
Svitavy (nebo také divadlo DOMA) při SKS ve
Svitavách. 
Vstupné: dobrovolné.

Dětská pěvecká soutěž

Zlatá kometa
25. 5. čtvrtek, 16:00, kinosál muzea

Divadlo

Listování - Život k sežrání 
(Mikäel Ollivier)
31. 5. středa, 18:30 hod., dvorana muzea, 
vstupné 80 Kč
Předprodej od 3. 5. od 16 hod. Divadelní předsta-
vení s knihou v ruce. Hrají: Alan Novotný, Petra 
Bučková (alt. Markéta Lánská) a Lukáš Hejlík (alt. 
Jakub Zedníček)

Muzejní přednáška

Počátky sportovního letectví 
na Moravskotřebovsku 2.
17. května v 17 hodin – kinosál muzea
PhDr. Pavel Petr

Muzejní vycházka 

Původní tovární budovy 
v Moravské Třebové 
25. května v 17 hodin – sraz před muzeem
Mgr. Robert Jordán

Květen v muzeu
Nastal čas opustit prostor za kamny a podívat se, 
co je v muzeu nového. Do 7. května bude ještě 
ke zhlédnutí výstava Otvorené dvere, kde se spo-
lečně představují Slovák Marek Galbavý a Češka, 
rodačka z Moravské Třebová, Gabriela Pokorná 
Bartošová. Od 14. 5. bude budova muzea hostit 
tradiční fotofestival, podrobnější informace při-
nášíme na jiném místě zpravodaje. Pokračovat 
bude celoroční cyklus přednášek, a to druhým dí-
lem výkladu PhDr. Pavla Petra o počátcích spor-
tovního letectví na Moravskotřebovsku. Sejdeme 
se ve středu 17. května v 17 hodin v kinosále mu-
zea. V květnu se poprvé v tomto roce vypravíme 
na muzejní vycházku. Bude se konat ve čtvrtek 
25. května v 17 hodin před muzeem. Provázet 
bude vedoucí muzea Robert Jordán, který naváže 
na svou dubnovou přednášku a představí původní 
tovární objekty v Moravské Třebové. 
Nezapomeňte také navštívit naši stálou expozici, 
určitě jste tam ještě všichni nebyli. Robert Jordán

5.5. Dance Party – Dj Maty

26.5. Výprodej BARU – Dj J.M.X.

6.5.  – Dj Slepi

12.5. AMUNDSEN PARTY – Dj J.M.X.

13.5.
 – Dj Mirek Karásek

20.5.
 – Dj Maty

RETRO Party – Dj Choruno
27.5.

19.5. HIP HOP vol. 3 - Dj WICH a další

máte na co těšit a všechny zájemce o tuto disciplí-
nu tímto zveme na návštěvu. Obě akce se konají za 
podpory a přispění města Moravská Třebová. V mě-
síci dubnu jsme obdrželi na základě naší žádosti od 
Pardubického kraje dotaci z Programu podpory kul-
turních aktivit na akci Boršovské kulturní léto. Jedná 
se o tři letní nedělní odpoledne, kdy se budou mít 
možnost nejen občané Boršova potkat a pobavit se. 
Akce bude určena zejména pro rodiče s dětmi. De-
tailní program s termíny bude uveden v příštích vy-
dáních zpravodaje. Budeme se těšit na Vaši návštěvu 
a také touto formou děkujeme všem našim podporo-
vatelům, zejména městu Moravská Třebová.   SPKD

Rádi bychom čtenáře zpravodaje informovali o kul-
turním dění v Boršově. Na konci dubna se v KD 
Boršov konala chovatelská přehlídka a výstava tro-
fejí zvěře ulovené v okrese Svitavy za rok 2016. 
V měsíci květnu pro Vás chystáme již tradiční 
sousedské posezení s dechovou hudbou, tentokrát 
k nám 6. 5. zavítá dechová hudba Holóbkova mo-
zeka z Protivanova a myslíme, že se máte na co se 
těšit. Dále se bude dne 20. 5. konat v našem kultur-
ním domě 2. ročník přátelské nepostupové soutěže 
sóloformací a miniformací mažoretkových skupin 
s názvem O medaili Espiral. Již v tuto chvíli máme 
přihlášeno přes 100 mažoretek z celé ČR, takže se 

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

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

Stálé expozice
•  Muzeum egyptské princezny aneb Cesta 

kolem světa – reinstalovaná expozice Holz-
maisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického

Výstava

Otvorené dvere  
Marka Galbavého  
a Gabriely Bartošové Pokorné
výstava potrvá do 7. 5. 
Toto autorské setkání je výjimečné a odpovídá výji-
mečné atmosféře roku oslav 760 let města Moravská 
Třebová. Vzhledem k tomu, že v našem městě často 
nebývá k vidění výstava, kterou divák sleduje přes 
3D brýle, anebo si na ní může na tabletu zahrát hru, 
věřím, že i žáci místních škol najdou cestu do muzea 
a zjistí, jak vypadá moderní výtvarné umění.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA                     
DLOUHÁ LOUČKA

-

-

-

-

Pro podrobnější informace volejte 777 200 206, ředitelka školy Růžena Keclíková, popřípadě nás navštivte. Rádi Vás 
uvidíme, ukážeme Vám školu a všechny další prostory, probereme s Vámi vše o vašem prvňáčkovi. Těšíme se na Vás.

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 

Co nového v KD Boršov
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Koncertní vystoupení Štěpán Rak & Alfred Strejček

Česká Třebová přivítá 
baviče Miloše Knora

Stalo se tradicí, že obec Chornice navštíví na jaře 
mistr klasické kytary prof. Štěpán Rak s mistrem 
mluveného slova Alfredem Strejčkem. Tentokrát 
přijedou s pořadem, jehož téma ladí s měsícem 
květnem a nese název Hledání lásky. Pořad, je-
hož play-list najdete na stránkách obce, bude stát 
za návštěvu, už jen kvůli mistrně interpretova-
né variaci na symfonickou báseň Vltava, která 
zazní pod názvem Vzpomínka na Prahu. Slyšet 
celý symfonický orchestr zahrát „pouze“ na ky-
taru, od jednoho z nejlepších světových kytaris-

4. květen od 19 hodin bude v Malé scéně v Čes-
ké Třebové ve znamení benefiční one man show 
v podání známého baviče Miloše Knora. Ko-
mik se rozhodl vystoupit pro Rytmus Východní 
Čechy, o.p.s., což je místní nezisková organi-
zace zaměřená na podporu osob se zdravotním 
znevýhodněním. Lístky na akci jsou v prode-
ji od 20. dubna. Zamluvit si je můžete u Kláry 
Svobodové (777 752 139). Vyzvednutí vstupenek 
pak může proběhnout nejen v České Třebové, ale 
i ve Svitavách, Ústí nad Orlicí, Moravské Tře-
bové, nebo v Litomyšli. Cena vstupenky je 120 
Kč. Prostředky získané z benefičního vystoupení 
budou využity na zkvalitnění sociálních služeb 
poskytovaných občanům se znevýhodněním. 
Rytmus Východní Čechy, o.p.s., působí v České 
Třebové od jara 2015, kam přesídlil po dvoule-
tém působení v rámci poboček v Ústí nad Orlicí 
a ve Svitavách. Více o Rytmusu se dočtete na in-
ternetové adrese www.rytmusvychod.cz.

tů, je opravdový zážitek. Koncertní vystoupení 
se uskuteční v neděli 21. května v místním kul-
turním domě. Zahájení je v 15:00 hodin, po akci 
budete moci posedět u sklenky dobrého vína 
nebo kávy. Vstupné je 120 Kč za dospělého, děti 
a mládež do 18 let platí polovic. Lístky můžete 
už nyní zakoupit v předprodeji v kanceláři OÚ, 
tel. 461 327 807, nebo na místě. Všichni jste sr-
dečně zváni.             Jiří Smékal, starosta obce

Svitavy
17. 5. /19:00/ Divadlo Trám
OK PERCUSSION DUO
Martin Opršál, Martin Kleibl – marimba, vibrafon, 
bicí nástroje. Ve svém repertoáru pracují s reno-
movanými českými i zahraničními skladateli (Vít 
Zouhar, Pavel Zemek, František Emmert, Pavel 
Blatný, Miloš Štědroň, Zdeněk Král a vítěz Pulitzer 
Prize, Karel Husa). Píší také své vlastní skladby.
vstupné: 160 Kč, členové KPH 80 Kč, předprodej 
v recepci Fabriky od 2. 5.
19. 5. /20:00/ klub Tyjátr
Blanka Šrůmová & Jan Sahara Hedl 
(Externí koncert SKS)
Hudební legendy 90. let Jan Sahara Hedl a Blanka 
Šrůmová se vracejí na česká pódia v netradičním 
duetu, se kterým koncertují po českých klubech. Jan 
Sahara Hedl: zpěv, kytara, Blanka Šrůmová: zpěv, 
klávesy, Ondřej Ekrt: kytara, Martin Schneider: 
basa, Ivan Kadaňka: bicí. www.blankasahara.cz
Vstupné: 200 Kč. Předprodej vstupenek v recepci 
Fabriky. V den koncertu na pokladně kina Vesmír. 
Koncert na sezení bez rezervace míst.
27. 5. /13:00/ park Jana Palacha
Den rododendronů + Voříškijáda
V rámci akce vystoupí od 13:00 kapela Kopjam 
(Jevíčko), která vás bude provázet celým dnem. 
V 18:00 vystoupí SBB - Svitavský bigband.

Vysoké Mýto
6. 5.
3. Ročník Festivalu Historické Techniky Kuje-
báckého Rotování S Muzeem ANEB Staviláky 
Šetří Práci, Ženou Stroje A Burácí
www.muzeum-myto.cz 
20. 5. 
Čermákovo Vysoké Mýto – 25. ročník
www.cermakovo.vysoke-myto.cz 
20. 5. 
Májový kujebácký jarmark 
www.vysoke-myto.cz 

Litomyšl
11. 5. /18:00/ Zámecký pivovar 
Postel hospoda kostel - Talk show Zbigniewa 
Czendlika 
20.–21. 5. / Různá místa v Litomyšli 
Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobro-
mily Rettigové
Chuť a estetika, tradice a experiment v gastrono-
mii, O kotlík starosty Litomyšle – soutěž ve vaře-
ní kotlíkových gulášů 
27. 5. /18:30/ Smetanovo náměstí 
Opera pod májovým nebem - koncert na podpo-
ru vycházejících hvězd

Polička
7. 5. /17:00/ velký sál Tylova domu
Martinů fest - Jiří Bělohlávek a PKF 
18. 5. / Městské muzeum a galerie
Den muzeí 
20. 5. /20:00/ Divadelní klub
Jazzové setkání - Jana Koubková 
26.–27. 5. /19:00/ koupaliště Polička
hudební festival Rockoupání 

Květen 2017

Kam za kulturou 
v Českomoravském pomezí

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,  18 hod. farní kostel
Čt, Pá, So 18 hod. klášterní kostel
Ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel

Provozní doba
pondělí:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
18:00–19:00 hod. zdravotní cvičení pro ženy

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

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

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Májový country večer se 
skupinou Proč ne Band

Kemp Iveta Svojanov, sobota 13. 5. ve 20:00 
hod., grilování, tanec… 

Více na: http://procne.orcz.cz, 
www.dokempu.cz
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Trampolining, nová výchovně vzdělávající a rehabilitační 
metoda ve speciální základní škole

Salzburg – město s nezapomenutelnou atmosférou

Motto: Objevovat vlastní schopnosti je úžasně 
zábavné (Kjell A Nördström).
Snaha o další zdokonalování výchovně vzdě-
lávacího procesu nás neustále nutí vyhledávat 
nové přístupy, metody a formy práce, které 
podporují radost, nápaditost, kreativitu a také 
činnosti významně podporující zdraví. Přiro-
zený kontakt mezi učitelem a žákem je zákla-
dem progresivního a efektivního rozvoje celé 
osobnosti dítěte nejen v procesu výuky. Tako-
vý přirozený kontakt nabízejí činnosti spojené 
s trampoliningem, metodou, kterou jsme ob-
jevili a která nás okamžitě nadchla. Trampoli-
ning je moderní přístup v pojetí vnímání vlast-
ní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku. Jde 
o získávání takových pohybových dovedností, 

schopností a kompetencí pomocí trampolíny, 
které jsou využitelné ve všech oblastech živo-
ta. Jde zejména o rozvoj nervosvalové koor-
dinace, senzomotorických dovedností, prosto-
rové orientace, rytmizace, sociálního vnímání 
a prožívání. Pohupující se plachta trampolíny 
má navíc významně stimulující antistresový 
účinek. Při cvičení na trampolíně dochází také 
ke zlepšování kardiovaskulární činnosti. Rela-
xací na trampolíně se odstraňuje napětí a kře-
čovitost, navozuje se pocit slastného prožit-
ku. Trampoterapie je velmi efektivní zejména 
u dětí s vývojovými poruchami učení a chová-
ní, s DMO, s poruchami autistického spektra 
i Downovým syndromem. Trampolining není 
bezúčelné hopsání, ale programově vedené spe-

„Salzburg, Salzburg… tak tam jsem ještě taky ne-
byl,“ říkali si studenti moravskotřebovského gym-
názia, kteří vyrazili na poznávací zájezd do rodiště 
W. A. Mozarta. Odjížděli jsme v nočních hodinách 
a čekala nás náročná cesta Rakouskem až k hrani-
cím s Německem. Studenti nabírali potřebné síly 
vydatným spánkem, ale našli se i tací, kteří živě 
diskutovali celou cestu, pravděpodobně o tom, co 
nás v Salzburgu očekává. A program byl skutečně 

velmi bohatý a rozmanitý. S baťůžky plnými ener-
gie jsme zahájili naše putování návštěvou zámku 
Mirabell a jeho nádherných zahrad. Poté jsme po-
kračovali na most lásky, který byl posetý stovkami 
zámků, které vyjadřují pevné pouto dvou zami-
lovaných lidí. Malebné historické uličky nás za-
vedly do nejkrásnější a současně nejznámější čás-
ti Salzburgu – Getreidegasse. Právě zde, v domě 
č. 9, se narodil světoznámý skladatel Wolfgang 
Amadeus Mozart (Mozartgeburtshaus). V jeho 
rodném domě se nachází muzeum, které předsta-
vuje unikátní sbírky mapující život tohoto hudeb-
ního génia. Další zastávkou na našem seznamu vý-
znamných míst byla pevnost Hohensalzburg, která 
je nejstarší pevností svého druhu v Evropě a byla 
bezpečným sídlem salzburských arcibiskupů. Zá-
žitkem byla již samotná jízda lanovkou, kterou pře-
konala majestátná pevnost s nádhernými vyhlídka-
mi do širokého okolí. Během prohlídky jsme měli 
možnost procvičit si své jazykové znalosti pro-

ciální cvičení, které přináší do výchovně vzdě-
lávacího procesu nový rozměr. Cvičení jsou 
prováděna na kruhové trampolíně zabudované 
do speciálně vystavěného podia s bezbariéro-
vým přístupem a jsou vedena proškolenými 
speciálními pedagogy a pedagogickými asi-
stenty školy. Trampolining není samonosnou 
reedukační metodou, významně však oboha-
cuje současný rejstřík výukových a učebních 
strategií a nejen naši žáci, ale i učitelé přivítali 
tuto novou metodu s nadšením. Ukázky cviče-
ní a činností na trampolíně můžete vidět v prů-
běhu Dne otevřených dveří, který se koná dne 
25. 5. a na který Vás tímto srdečně zveme.

Za SZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová 
Tereza Tempírová, psycholožka

střednictvím audioguides (německý, anglický ja-
zyk). Po tomto silném zážitku jsme se zastavili na 
Residenzplatz a obdivovali přepychová sídla teh-
dejších arcibiskupů. Salzburg je nejen město plné 
historie, ale i centrum vzdělanosti a vědy. Kromě 
světoznámé univerzity se zde nachází velké množ-
ství muzeí a vzdělávacích budov. Jednou z nich je 
i Haus der Natur, ve kterém na návštěvníky čeka-
jí na pěti podlažích expozice zaměřené na vědu, 
techniku, lidské tělo, vesmír, evoluci a mnoho dal-
šího. Většina z nich je představena formou interak-
tivních činností, což oceňují především mladší ná-
vštěvníci. Samozřejmě jsme nesměli zapomenout 
na nejznámější suvenýr z rodiště Mozarta, a sice 
tzv. Mozartkugeln (Mozartovy koule). Salzburg 
je označován jako „Řím severu“. Musíme jed-
noznačně souhlasit, protože toto rakouské měs-
to je naprosto ojedinělé a zaslouží si náš upřím-
ný obdiv.       Lucie Kozelková, Pavel Kobelka,

vyučující německého jazyka

Noc s Andersenem v moravskotřebovském gymnáziu

Stále se něco děje
I u nás bezezbytku platí, že všechno, co děti 
opravdu potřebují znát, se naučí v mateřské škole. 
Od začátku nového roku se děti kromě běžných ak-
tivit a činností jako je malování, prohlížení si knih 
a časopisů, skládání stavebnic a hraní si s hračka-
mi, učení se říkankám a písničkám, hraní her atd., 
věnují také návštěvám divadla a účasti na různých 
akcích školky. Předškoláci z mateřské školky Ji-
ráskova navázali na zimní bruslení na stadionu 
další sportovní aktivitou, tentokrát předplaveckým 
kurzem v bazénu ZŠ Palackého. Děti se seznámily 
s prostředím bazénu, který některé z nich budou 
navštěvovat po úspěšném zápisu do škol. Nauči-
ly se nebát vody a dodržovat pravidla, která jsou 
ve vodě důležitá, plavaly s destičkami i bez nich, 
hrály ve vodě hry a vodu si doslova užívaly. Ně-
které z našich dětí již plavat umí, ostatní se to jistě 
brzy naučí, protože první důležitý krok jsme právě 
udělali. Ve středu 22. 3. proběhl v ZŠ Palackého 
Den otevřených dveří, na který jsme vyrazili s na-
šimi dětmi z červené třídy. Seznámení se s prosto-
ry a učebnami škol bylo důležité především pro 
předškoláky, kteří se chystají k zápisu, ale zajíma-
vé to bylo i pro ostatní děti. Mohly si totiž vyzkou-
šet proběhnout se po velké tělocvičně, lézt na umě-
lé stěně, v učebnách pak nakoukly do mikroskopu, 
prohlédly si maketu lidského těla i lidskou kostru, 
podívaly se do učebny výpočetní techniky, jazyko-
vé učebny, do dílen. Nejdůležitějším okamžikem 
však byla návštěva 1. A, kde se děti staly přímými 
účastníky výuky. Paní učitelka Komárková se svý-
mi dětmi nám předvedla, jak se děti učí, jak pro-
bíhá hodina, jak je důležité být na vstup do první 
třídy dobře připraven. Děti si jistě odnesly vzác-
né zkušenosti a mnozí z nich se již do školy těší. 
Přejeme jim z celého našeho učitelského i lidského 
srdce, aby jejich vstup do světa školáků byl pří-
jemný a úspěšný a na mateřskou školku jim zůsta-
ly už jen ty nejkrásnější vzpomínky.
Kolektiv dětí a učitelek MŠ Jiráskova, pavilon A

Přelom března a dubna byl v moravskotřebov-
ském gymnáziu věnován oslavě literatury a při-
pomínce výročí úmrtí Hanse Christiana Ande-
rsena. Od pátku 31. března do soboty 1. dubna 
proběhlo pro žáky primy a tercie ve zmíněné 
škole několik aktivit. Úvodní úkoly inspirovala 
Hra o trůny. Studenti rozdělení do několika týmů 
museli vymyslet jméno týmu a vytvořit jeho erb 
a slogan, který ve verších představoval jejich 
„šlechtický rod“, následovaly pohybové aktivity, 

během nichž měli jednotliví členové rodu na cestě 
chránit svého krále před výpady sousedních sku-
pin. Osobnost dánského spisovatele si gymnazis-
té připomněli prací s textem o jeho životě a díle 
a na několik okamžiků se při dramatizaci pohád-
ky Pasáček vepřů proměnili i v divadelní herce. 
Mimořádnost projektového dne spočívala rovněž 
v tom, že žáci nocovali přímo ve škole a měli 
možnost pohybovat se i za tmy v prostorách, kte-
ré znají jen za denního světla.    Přemysl Dvořák

I Hvězdičky mohou svítit modře
Celý dubnový měsíc probíhá celosvětová kampaň 
Česko svítí modře. Do této kampaně je zařazeno 
i naše město Moravská Třebová. Již v pondělí 
měly děti možnost zapojit se do akce s názvem 
Modrý průvod městem s vypuštěním balónků. 
Účast na akci byla hojná a podívaná na vypuš-
těné balónky nádherná. Do této kampaně jsme se 
zapojili i my – třída Hvězdiček z mateřské školky 
Jiráskova. O dětech s různým postižením si čas-
to povídáme a zapojujeme se do různých sbírek. 
S dětmi ze speciální školy se potkáváme na pro-
cházkách, takže pro nás nejsou cizí. Tentokrát 
jsme si objasnili symbol modré barvy. Dětem 
jsme vše vysvětlovaly pomocí pohádkových po-
staviček Šmoulů a Šmoulinek, což pro děti bylo 

výstižnější a více pochopitelné. Celá třída najed-
nou svítila modře. Nafoukli jsme si modré balón-
ky, vytáhli modré trampolíny a hra na Šmouly 
mohla začít. Vyzkoušeli jsme si i to, jaké je, když 
někteří kamarádi nemohou mluvit vůbec, a ne-
bylo to jednoduché. Modrá barva ale nezmizela 
ani den následující. Dokonce se přidalo spoustu 
rodičů a sourozenců dětí. Během chvilky pro ně 
nebyla kampaň jen plakátem visícím na dveřích, 
což bylo asi nejdůležitější. Jsme rádi, že jsme se 
mohli do této akce zapojit, a třeba tak navodit as-
poň malý úsměv osobám s PAS a jejich rodinám. 
Přejeme, aby účast v této kampani byla vyšší 
a vyšší a především, aby jí lidé porozuměli.

Paní učitelky a děti ze třídy Hvězdiček
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Senzační úspěch moravskotřebovských 
gymnazistů v krajském kole AMAVETU

Ve dnech 16. a 17. března proběhlo v Pardubicích 
krajské kolo soutěže Festival vědy a techniky pro 
děti a mládež v Pardubickém kraji. I přes značnou 
konkurenci hlavně v kategorii Junior se naši žáci 
neztratili. Jejich projekty byly velmi kvalitní, ale 
nejvíce vynikl projekt s názvem Výskyt hořečku 
brvitého na Dlouholoučských stráních, od autorek 
Kristýny Šindelkové a Daniely Tůmové. Cílem 
jejich monitoringu bylo podnítit jednání o roz-
šíření přírodní rezervace Dlouholoučské stráně 
o okrajové části, kde byl výskyt rostlin početněj-
ší. Systematickým průzkumem zjistily výskyt až 
600 rostlin hořečku brvitého. Odměnou jim za je-
jich vědeckou práci bude v květnu týdenní pobyt 
ve Francii. 
V kategorii Junior soutěžili další naši žáci s pro-
jekty:
Lasicovitá šelma – Kateřina Jílková, Petra Dvořá-
ková, Alexandra Protivánková
Tlumení roztoče Varoa destruktor ve včelstvech – 
Lukáš Pavlíček
Kvalita vodních toků v okolí Moravské Třebové – 
Alexandr Marossy
Faktory ovlivňující klíčení rostlin – Martina Kou-
delková
Monitoring kudlanky nábožné na Moravskotře-

bovsku – Gustav Cápal, Barbora Růžičková, Ve-
ronika Růžičková
Všem žákům, kteří reprezentovali gymnázium, dě-
kuji a přeji hodně úspěchů v dalších soutěžích.

   Michal Čermák

Třebová si hraje
V pátek 31. 3. se naše třída 4. A spolu s několika 
dalšími třídami zúčastnila akce Třebová si hraje 
v sále Na Písku. Když jsme se ráno sešli ve ško-
le, těšili jsme se, že místo učení si dnes budeme 
hrát. A bylo to opravdu tak. Po příchodu na mís-
to nám Petr Frajvald řekl, že se máme ke hrám 
chovat hezky a poučil nás spolu s jeho pomocníky 
o tom, jak se která hra hraje. Na každém stole byla 
jiná desková hra, okamžitě jsme si posedali a za-
čali. Zahráli jsme si například: Duchové v koupel-
ně, Goblíci jedlíci, Jak jako jak a spoustu dalších. 
Konaly se tam i různé soutěže. Nejlepší tři dosta-
li diplom a vítězové dokonce i stolní hru. Když 
jsme odcházeli, každý kdo měl peníze, se zasta-
vil u občerstvení. Akce se nám líbila, protože nám 
zde ukázali nové hry, o kterých jsme ani nevěděli, 
že existují.      Vítek Weinlich, Denisa Trefilová 

a Nicol Drahošová, ZŠ Palackého, 4. A

Matematika v III. ZŠ slaví úspěchy
V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy při-
bližně před 300 miliony let, nebyly jednotlivé kon-
tinenty na naší planetě ještě rozdělené, ale exis-
tovaly jako jeden celek nazývaný Pangea. Ten se 
asi před 250 miliony let začal postupně rozdělovat 
a tvořit kontinenty až do podoby, v jaké je známe 
dnes. Matematická soutěž Pangea se tímto histo-
rickým vývojem naší planety nechala inspirovat 
a stanovila na jeho základě svůj cíl – znovusjedno-
cení kontinentů. Jedná se o sjednocení a propojení 

milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen uži-
tek, ale především potěšení ze zkoumání a řešení 
různých matematických problémů. Pangea si dává 
za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studen-
tů v různých zemích celého světa. Sídlo společ-
nosti je v sousedním Německu. Zde soutěž vznikla 
již v roce 2007. Žáci základní školy na Kostelním 
náměstí se této mezinárodní matematické soutěže 
zúčastnili poprvé v loňském školním roce. V le-
tošním roce soutěžilo 45 žáků od 4. do 9. třídy. 

Ve 4. třídě si nejlépe s úko-
ly poradila Viktorie Bárto-
vá, v kraji skončila na 18. 
místě, na 29. místě v kra-
ji se umístil Adam Burda 
a 44.byl Benjamin Vysta-
věl. (V jejich věkové kate-
gorii se zapojilo do soutěže 
284 žáků.) Z žáků 5. třídy 
si nejlépe vedla Veronika 
Koblovská, která skončila 
v kraji na 46. místě z 330 
soutěžících. Mezi žáky 9. 
třídy byl nejúspěšnější Pa-
vel Spíchal, který vybo-
joval 7. místo v kraji, na 
9. místě v kraji se umístil 
Adam Sekáč a 15. mís-
to patří Filipu Kadidlovi. 
(V jejich věkové katego-
rii se zapojilo do soutěže 
191 žáků.) Blahopřejeme 
jim k úspěchu. Ale ještě 
více nás těší, že se Micha-
ela Janků a Martin Peterka 
ze šesté třídy probojovali 
až do celorepublikového 
finále, které proběhne 5. 5. 
v Praze. Michaela Janků 
obsadila 3. místo v kra-
ji, Martin Peterka 4. mís-
to. Za soupeře měli 337 
žáků.     Eva Pallová

ZŠ Palackého
Velikonoční jarmark 
V úterý dne 11. dubna proběhl v ZŠ Palackého 
prodej výrobků s velikonoční tématikou. Každá 
třída měla svůj prodejní stánek. Nabídka byla 
velice pestrá: aranžmá kraslic v zeleném osení, 
zápichy s jarními motivy z přírodnin, závěsné 
ozdoby na „kraslicový strom“, a našlo se i něco 
na zub – linecké slepované cukroví a pečený 
čaj. Nádherné seskupení barevných výrobků 
však dlouho ve stáncích nevydrželo – stoly ve-
lice brzy zely prázdnotou, protože většina vý-
robků rychle zmizela. Snad jsme rodičům tou-
to cestou zpříjemnili třídní schůzky a pomohli 
zkrášlit jejich domovy    Učitelé ZŠ Palackého

Přišlo jaro…
Se začátkem jara si mnohé třídy ze ZŠ Palac-
kého kromě klasické výuky užily i cestování 
a kultury. Kde jsme byli? Prvňáci se vydali 
do Brna, zde navštívili Muzeum loutek a diva-
delní představení Perníková chaloupka. Dru-
háčci o něco později jeli na stejné místo, jen 
se podívali na pohádku O líné babičce. Čtvr-
ťáci už jsou starší, v Brně navštívili science 
centrum Vida a páťáci zamířili jiným směrem. 
Vydali se do Hradce Králové do Planetária 
a Obřího akvária. Někteří páťáci ještě navští-
vili v posledním březnovém dnu knihovnu 
ve Studené Loučce, ve které prožili Noc s pa-
nem Andersenem. Všechny programy byly dět-
mi hodnoceny kladně, což nás těší, rádi dětem 
zase něco vymyslíme.    Učitelé ZŠ Palackého 

Recitace
7. 2. proběhlo v ZŠ Palackého školní kolo reci-
tační soutěže pro 1. stupeň. Zúčastnilo se ho 62 
soutěžících a stejně hojný počet diváků z řad 
rodičů, třídních učitelů nebo spolužáků. Re-
citátoři podali obdivuhodné výkony, za které 
si zaslouží všichni pochvalu. Hodnocení bylo 
provedeno u každého ročníku zvlášť, aby moh-
lo co nejvíc dětí zažít pocit vítězství. Do ob-
lastního kola, které se konalo 20. 2. v ZUŠ, 
postoupilo (podle úrovně výkonu ve své ka-
tegorii) 13 soutěžících, z nichž 10 se umísti-
lo i v této soutěži. V okresním kole, které se 
konalo ve Svitavách, nás reprezentovali tito 
žáci - J. Krejčí, V. Kuchyňka, R. Drahoš, N. 
Marková, V. Urbášek, A. Ševčíková a V. Pavel-
ka. Dětem se dařilo i tady. J. Krejčí se umístila 
na druhém místě, tato kategorie však není již 
dále postupová. Do krajského kola, které pro-
běhne koncem dubna v Pardubicích, se nám 
probojovali: N. Marková, R. Drahoš a V. Pavel-
ka – přejeme hodně úspěchů.   Lenka Čápová

Evropský projekt v ZŠ Palackého
Základní škola Palackého se zapojila do projek-
tu financovaného z prostředků EU, který probí-
há od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Cílem projektu 
Příležitost pro všechny je podpořit zařazení žáků 
se speciálně vzdělávacími potřebami do hlavní-
ho vzdělávacího proudu. Díky projektu na naší 
škole působí speciální pedagog, žákům jsou 
nabízeny nadstandardní možnosti doučování. 
Dále funguje čtenářský klub, který rozvíjí čte-
nářskou gramotnost. Realizují se v něm dílny 
čtení, také si žáci navzájem doporučují knihy 
a využívají knihovnické služby. Žáci mají také 
možnost navštěvovat Klub zábavné logiky 
a deskových her, v němž jsou vedeni k rozvoji 
logického, strategického a informatického my-
šlení. Samozřejmostí je i další vzdělávání peda-
gogických pracovníků. Celková finanční výše 
grantu činí 1.166.037 Kč.       František Zeman
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Upozorňujeme čtenáře, že v období od 19. 5. 
do 4. 6. bude knihovna z důvodu revize knižní-
ho fondu uzavřena. Upozorňujeme, že knihovna 
bude uzavřena kompletně, tedy včetně studovny, 
a to z důvodu revizí, které nám zákon nařizuje dělat 
jednou za pět let. Obvykle bývá zavřeno celý čer-
venec, nyní jsme se rozhodli dobu uzavření zkrátit 
na polovinu. V této době Vám nebudou naskakovat 
upomínky, ani nemusíte knihy vracet, jen se k nám 
v těchto dvou týdnech bohužel nedostanete. Děku-
jeme za pochopení.
1.–14. 5. Rande s knihou naslepo
Vyzkoušejte si rande naslepo s knihou. V dospělém 
oddělení pro Vás budou v čase otevírací doby při-
praveni utajení knižní partneři na schůzku. Užijte si 
ten moment překvapení, až knihu rozbalíte. Třeba 
to bude ta pravá. 
1.–31. 5. Před třemi desetiletími 
Výstava fotografií Jindřicha Beneše, člena svitav-
ského fotoklubu, divákům přiblíží atmosféru v Čer-
nobylu a současné Ukrajiny. Výstavu si můžete pro-
hlédnout v čase otevírací doby dospělého oddělení. 
1.–31. 5. Čtenářská výzva
Server Databazeknih.cz každý rok vyhlašuje tzv. 
Čtenářskou výzvu. V dospělém oddělení najdete se-
znam 20 témat = 20 knih, které je třeba přečíst pro 
splnění výzvy. Od každého z témat je připraveno 
několik knih, které budeme postupně během celého 
roku vystavovat, abychom čtenářům usnadnili vý-
běr mezi množstvím knih v knihovně. Více infor-
mací v dospělém oddělení knihovny nebo na našem 
webu. Květen: kniha od autora ze sousedního stá-
tu; kniha od autora z žebříčku 100 nejoblíbenějších 
autorů na Databázi knih; kniha od českého autora.
31. 5. Listování - Život k sežrání (Mikäel Olli-
vier)
Divadelní představení s knihou v ruce. Hrají: Alan 
Novotný, Petra Bučková (alt. Markéta Lánská) 
a Lukáš Hejlík (alt. Jakub Zedníček). Akce se koná 
ve dvoraně muzea v 18:30 hod. Vstupné 80 Kč. 
Předprodej od 3. 5. od 16 hod.
V prostorách knihovny je nově zřízen automat 
na horké nápoje.
Knihovna dětem
Mladý čtenář 2017
Vyhodnocení 34. ročníku soutěže Mladý čtenář 
2017 – Vesmír. Úkolem soutěže bylo výtvarně 
ztvárnit Vesmír.
1. kategorie: Mateřské školky: 1. místo – předškol-
ní děti (MŠ Zdravíčko Vendolí), 2. místo – Maruš 
Eduard (MŠ Zdravíčko Vendolí), 3. místo – Mironi-

dis Adam (MŠ Zdravíčko Vendolí), čestné uznání: 
Břenková Petra (MŠ Zdravíčko Vendolí). 
2. kategorie: I. stupeň ZŠ + I. stupeň speciální ško-
ly: 1. místo – Marková Tereza, 2. třída (ZŠ a MŠ 
Staré Město), 2. místo – Šefčíková Veronika, 5. tří-
da (ZŠ a MŠ Staré Město), 3. místo – Novotný On-
dřej, 4. třída (ZŠ a MŠ Staré Město), čestné uznání: 
Součková Nikola, 3. třída (ZŠ a MŠ Staré město) 
a Vaňousová Kateřina, 3. třída (ZŠ a MŠ Staré Měs-
to).
3. kategorie: II. stupeň ZŠ + II. stupeň speciální 
školy + gymnázium: 1. místo – Kubečková Pavlína, 
4. AV (Gymnázium Moravská Třebová), 2. místo - 
Abrahamová Šárka, 3. AV (Gymnázium Moravská 
Třebová), 3. místo – Oyelakin Nicole, 1. AV (Gym-
názium Moravská Třebová), čestné uznání: Hegro-
vá Jana, 3. AV (Gymnázium Moravská Třebová) 
a Přidalová Michaela, 4. AV (Gymnázium Morav-
ská Třebová).
1.–18. 5. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy 
1+1=2. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší infor-
mace a objednání v dětském oddělení.
1.–31. 5. Vesmír
Výstava prací dětí ze soutěže Mladý čtenář 2017 
- Vesmír. Výtvarná díla soutěžících si můžete pro-
hlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
S knihovnou cestujeme po světě
Květen – Afrika
Na každý měsíc vyhlásí knihovna kontinent, o kte-
rém se děti dozví nejdůležitější informace prostřed-
nictvím vzdělávacích programů, tvořivých střed, 
kvízů, výstavy knih… (leden – země nekonečného 
ledu a sněhu, únor – Evropa a Asie, březen – Austrá-
lie, duben – Amerika, květen – Afrika).
Vybarvujeme nejznámější zvířata Afriky. V čase 
otevírací doby dětského oddělení.
Dopolední program pro MŠ. Hravou formou se 
děti seznámí s typickými zvířaty, rostlinami a kultu-
rou Afriky. Bližší informace a objednání v dětském 
oddělení.
Tvořivé středy
  3. 5. Slon
10. 5. Maska
17. 5. Lev
Začátek je vždy v 14 hod. v dětském oddělení MěK.
3. 4. knihovna vyhlásila v celostátním projektu Čte-
náře roku 2017 – nejlepší čtenářskou babičku, kte-
rou se stala Marie Višňová. Cílem této aktivity je po-
silovat společenský význam a prestiž četby a ocenit 
ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.

Duben v naší škole v Linharticích
Letos toho zejména v dubnu probíhalo opravdu 
hodně, tak Vám o tom chceme dát taky vědět. 
Začalo to už 26. března Dětským maškarním kar-
nevalem, který měl jako každým rokem bohatou 
tombolu a početnou účast z obce i okolí. Vše při-
pravily učitelky místní základní a mateřské školy. 
Sál připravila a zajistila obec. Dále následoval Den 
otevřených dveří 4. dubna (i když otevřené dveře 
máme vlastně stále), 9. dubna Velikonoční dílna 
se spoustou vyrábění, opět pro celou obec i okolí, 
tentokrát dětem s výrobky musel pomoci i jejich 
doprovod - rodiče a všichni si mohli zakoupit chut-
né pečivo, které jsme měli díky našim spolupracu-
jícím seniorkám z obce. K navázání na staročeské 
tradice jsme kromě vánočních aktivit letos přidali 
10. dubna i vynášení Morany společně s MŠ. Ná-
sledovala cesta na anglické divadlo v Brně pro 

starší žáky 11. dubna spojená s návštěvou bota-
nické zahrady, obojí se dětem moc a moc líbilo 
a bylo to vidět i na jejich pozornosti a chování, to 
bylo opravdu velice dobré. Chceme a vedeme děti 
k tomu, aby věděly, jak se mají chovat v divadle, 
jak mají být pozorné, a aby toužily dovídat se nové 
informace. Hned další den ráno nás čekal odvoz 
sběru papíru (vypadá vždy jak mraveniště, kde děti 
pilně pracují a chtějí pracovat co nejvíc). Potom 
následovalo zakončení projektů k Velikonocům. 
Výsledky jsou na okně školy a v obecní vývěsce. 
Odpoledne pak proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ 
s velice pěkně připravenými aktivitami. Kromě 
toho si v naší školní družině děti opět i v tomto mě-
síci vyrobily za vedení paní Tauerové pěkné výrob-
ky. Od 25. dubna začalo opět naše ježdění na pla-
vání do Svitav atd., ale o tom zase příště.            JR

Okénko ZUŠ
30. března proběhlo ve Vysokém Mýtě Kraj-
ské kolo soutěže ve hře na klavír, kde se i přes 
obrovskou konkurenci naše žákyně umístily na 
krásných místech: Lucie Brdíčková - 3. místo, 
Martina Koudelková - 2. místo, Marie Truneč-
ková - 3. místo. A velké úspěchy máme nejen 
v hudebním, ale i v tanečním oboru. 12. března se 
žákyně 4. ročníku tanečního oboru zúčastnily ta-
neční soutěže Českotřebovský taneční pohár, kde 
si se svojí choreografií Pozdrav z Havaje vytanči-
ly skvělé 1. místo ve své kategorii. Blahopřejeme 
a děkujeme všem našim žákyním a pedagogům za 
skvělou reprezentaci školy a našeho města.
V letošním roce slaví Základní umělecká ško-
la Moravská Třebová významné jubileum 70 let 
od svého založení. Dny základní umělecké ško-
ly k příležitosti 70. výročí založení školy budou 
probíhat od 11. do 26. 5. a vyvrcholí 17. roční-
kem festivalu Moravskotřebovské arkády, 
který se letos uskuteční 27.-28. května. V rámci 
Dnů základní umělecké školy Vás srdečně zve-
me na pestrý program oslav. 11. 5. se uskuteční 
Koncert pedagogů, kde kromě klasiky zazní 
i populární hudba v různých složeních. 18. 5. Vás 
zveme na přehlídku choreografií s názvem Mi-
luji, žiji, tančím…, která letos bude ve dvoraně 
muzea. Taneční obor dále připravuje na 30. 5. ve-
řejný MOB dance v rámci celostátního projektu 
ZUŠ Open. Veřejný MOB se bude tančit na ná-
městí TGM a může si ho s námi zatančit kdokoli 
z Vás. 22.-25. 5. budou probíhat Dny otevřených 
dveří ZUŠ, 26. 5. odpoledne vystoupí na nádvo-
ří zámku žáci ZUŠ a večer proběhne Slavnostní 
koncert bývalých absolventů ZUŠ a Vernisáž 
výstavy bývalých absolventů ZUŠ. V sobotu 
27. 5. bude bohatý program Moravskotřebov-
ských arkád 2017 zahájen ARKA BANDEM, 
kapelou skládající se ze současných pedagogic-
kých osobností školy. V průběhu sobotního odpo-
ledne uvidíme několikeré vystoupení tanečního 
oboru, na které naváže JEJDA BAND, HOBBY 
BAND a BUBNY BAND, hudební soubory žáků 
ZUŠ Moravská Třebová. Dále uslyšíme skupinu 
ABBA STARS REVIVAL, jednu z nejúspěšněj-
ších světových revivalů, která odehrála přes 600 
koncertních vystoupení u nás i v zahraničí a na 
svém kontě má již 2 CD. Světový revival vystřídá 
profesionální skupina bicích nástrojů JUMPING 
DRUMS a ARRHYTHMIA, originální hudební 
seskupení čtyř violoncellistů s bubeníkem spe-
cializující se na interpretaci rockových, metalo-
vých či popových hitů z celého světa. V závěru 
sobotního večera vystoupí český zpěvák, hudeb-
ník a textař PAVEL CALLTA, který svou kariéru 
odstartoval v soutěži Česko Slovensko má talent 
v roce 2011 a v Českém slavíkovi Mattoni byl 
v roce 2015 nominován na Objev roku. Jeho nej-
známějšími singly jsou například Naštěstí, Zrzka, 
nebo Terapeut. V neděli 28. 5. dopoledne proběh-
ne v kostele Nanebevzetí Panny Marie festivalo-
vá přehlídka sborů s duchovní hudbou, která bude 
v odpoledních hodinách pokračovat na nádvoří 
moravskotřebovského zámku. Výtěžek z celé 
akce bude prostřednictvím občanského sdružení 
Fermáta věnován sbírkovému projektu Nadace 
rozvoje občanské společnosti a České televize 
Pomozte dětem! Součástí festivalu Moravsko-
třebovské arkády je i výstava výtvarných prací 
žáků ZUŠ s názvem Výtvarný svět na zámku. 
Více informací o programu oslav 70. výročí školy 
a hudebním festivalu Moravskotřebovské arkády 
2017 najdete ve vkladném listě uvnitř zpravoda-
je nebo na webových stránkách školy zusmt.cz. 

Základní umělecká škola Moravská Třebová
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35. ročník

DDM

3. 5. Pohár rozhlasu – obvodní kolo atletické 
soutěže III. kategorie, od 9:00 hod. na hřišti ZŠ 
Palackého.
4. 5. Pohár rozhlasu – obvodní kolo atletické 
soutěže IV. kategorie, od 9:00 hod. na hřišti ZŠ 
Palackého.
4. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblast-
ní kolo. Akce v DDH, ul. Zahradnická. Zahájení 
soutěže v 8:30 hodin. Propozice zaslány do škol. 
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál – tradiční 
akce pro děti MŠ a ZŠ, prezence od 8:30 hod. 
na nám. TGM.
10. 5. Český den proti rakovině - Květinový den 
(21. 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 a GMT.
11. 5. MC Donalds Cup – okresní kolo II. katego-
rie, ve spolupráci s TJ Slovan od 9:00 hod.
13. 5. Hedvábení pro děti – nám. TGM – odpo-
ledne, malování tašek textilními barvami (40 Kč/
taška nebo si můžete donést světlou plátěnou taš-
ku svoji – malování zdarma), enkaustika na textil. 
Více na plakátech KSMT.
13. 5. Moravskotřebovská perla 2017. Mažo-

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

 Dům dětí a mládeže

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 v rámci oslav 760. výročí založení 
města pořádají nepostupovou celorepublikovou 
soutěž mažoretek. Akce proběhne v tělocvičně 
VSŠ a VOŠ MO od 8:30 hodin. Více informací 
na http://mazoretky.trebova.eu/
16. a 17. 5. Poznávání živočichů od 8:30 v DDM 
– soutěž určená žákům 5.–9. tříd základních škol 
a odpovídajících ročníků gymnázia. Propozice za-
slány do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo e-
-mailem do DDM. 
19. 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.
24. 5. Poznávání rostlin od 8:30 v DDM, soutěž 
určená žákům 5.–9. tříd základních škol a odpo-
vídajících ročníků gymnázia. Propozice zaslány 
do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo e-mailem 
do DDM. 
25. 5. Zlatá kometa – III. ročník pěvecké soutě-
že, začátek v 16:00 hod. v kinosále muzea, záběr 
ze soutěže bude promítán ve dvoraně muzea, bliž-
ší informace o soutěži najdete na našich webových 

stránkách, předprodej vstupenek na DDM nebo 
na místě soutěže.
27. 5. II. gymnastický workshop – základy ak-
robacie, od 9:00 do 13:00 hod. v tělocvičně gym-
názia.
27. 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 Moravská Třebová. Dopolední kar-
nevalové soutěžení, hraní a tancování s princezna-
mi, princi, královnami, šaškem a ostatními zámec-
kými postavičkami začíná v 9:00 hodin. Děti čeká 
nejen skákací hrad, ale také promenáda masek. 
Nutné se předem telefonicky nahlásit do DDM. 
Podrobnosti v propozicích zaslány do MŠ a ZŠ. 
Poslední volná místa na příměstských táborech:
Zlatá stezka, termín: 17.–21. 7. 
Prázdniny se Čtyřlístkem, termín: 14.–18. 8.
Připravujeme v červnu 
Kroužek moderátorů informuje:
V měsíci červnu bude hlavní událostí 2. ročník 
Moravskotřebovského bramboráčku, který měl 
v loňském roce úspěšnou premiéru. Opět tu bu-
deme mít country kapely, ukázky country tanců, 
vystoupí děti z MŠ Útěchov, připraveny budou 
tvůrčí dílny, ukázky lasování v podání mistra ČR, 
diváci se zúčastní nácviku country. Termín akce: 
pátek 23. června na našem zámku.

Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové, Zdravé město Moravská Třebová, 
Atletický klub AK Moravská Třebová, AVZO Technické sporty, 

Vás zvou na

Malý Detřichovský memoriál
Termín: 8. května 2017
Místo: náměstí T. G. Masaryka Moravská Třebová
Prezence: 8:30–9:00 hodin   |   Start: 9:00 hodin

Věkové kategorie a délky tratí:
2014 a mladší  dívky i chlapci  50 m
2013 dívky i chlapci 50 m
2012 dívky i chlapci 100 m
2011  dívky i chlapci  100 m
2010-2009 nejmladší žáci dívky chlapci 1 kolo (cca 300 m)
2008-2007  dívky chlapci 1 kolo (cca 300 m)
2006-2005 mladší žáci dívky chlapci 1 kolo (cca 300 m)
2004-2003 dívky chlapci 1 kolo (cca 300 m)
2002-2001-2000 starší žáci ZŠ dívky chlapci 2 kola (cca 600 m) – d

3 kola (cca 900 m) – ch
Věcné ceny pro závodníky věnovalo Zdravé město a Atletický klub AK Moravská Třebová.

Na vaši účast se těší pořadatelé:  Jana Chadimová, odd. TV DDM
Zdena Marečková, Atletický oddíl Mor. Třebová   •   Kobylka Jiří v. r., ředitel DDM

DDM ve spolupráci 
s klubem gymnastických sportů 
AG - FIT Moravská Třebová
Vás srdečně zvou na

2. gymnastický 
workshop 

na téma Základy akrobacie
Kdy: 27. 5. od 9:00 do 13:00 hod.
Kde: malá tělocvična Gymnázia 

Moravská Třebová
Více info na www.ag-fit.cz

Zlatá kometa 2017
3. ročník soutěže v karaoke zpěvu dětí a mlá-
deže o hodnotné ceny se uskuteční ve čtvrtek 
25. května v 16:00 hod. v kinosále Kulturních 
služeb Moravská Třebová (muzeum). 
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích - do 12 let 
a nad 12 let; vstupné 20 Kč, předprodej od 22. 5. 
Pořádají DDM Maják a Kulturní služby Morav-
ská Třebová. Zveme příznivce dobré zábavy, 
přijďte zhlédnout naše talenty.

Setkání seniorů 
se uskuteční 2. 5. 
v 10:00 v refektá-
ři františkánského 

kláštera v MT. Svoz seniorů za účelem návštěvy 
hřbitova proběhne 10. 5. Odjezd ve 14:00 hod. 
ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dota-
zy na tel: 734 797 498. 
STD Ulita
Klienti dílen se 3. 4. připojili ke kampani Česko 
svítí modře na podporu lidem s poruchou au-
tismu. Zúčastnili se Modrého průvodu městem 
s vypouštěním balonků a také nasvícením cha-

rity do modrých barev. 
DS Domeček
Do kampaně Česko svítí modře se zapojili i kli-
enti DS domeček, a to do soutěže Modrá fotka.
SAS
V této službě poskytujeme pomoc při osvojování 
a upevňování učebních metod dítěte.
Občanská poradna
Poradna se přestěhovala na Bránskou 210, MT. 
Na OP se můžete obrátit osobně v po, st, čt od 
8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. jen pro ob-
jednané. OP v Jevíčku je otevřena na MÚ, a to 
každé úterý od 8:00 do14:30 hod. Tel. číslo 

736 503 393, E:poradna@mtrebova.charita.cz
Centrum pěstounské péče Cesta 
Centrum sídlí od 1. 4. na nové adrese Bránská 
210, MT. CPP Cesta připravuje víkendový vzdě-
lávací program pro pěstouny v termínu 27.–28. 5. 
na téma Kniha života a rodinné mapy.
6 – 12 let Lebeda (senioři a dlouhodobě nemoc-
ní), Déčko (pomocníci v charitních službách). 
Další informace najdete na: www.mtrebova.cha-
rita.cz nebo www.facebook.com/charita.trebova, 
případně osobně na adrese Oblastní charity, Svi-
tavská 655/44 Moravská Třebová.

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

Zastupitelstvo města schvaluje:
568/Z/240417: předložený program zasedání za-

stupitelstva města s provedenou změnou v pořadí 
tisků, tj. zařazení tisků č. 7 a 6 za tisk č. 1 a zařa-
zení tisku č. 20, předloženého přímo na jednání, 
do programu jednání.        

569/Z/240417: finanční dary občanům za jejich 
práci ve výborech zastupitelstva města za rok 
2016 v souladu s předloženým návrhem.  

 Z: Dana Buriánková
570/Z/240417: poskytnutí dotací z rozpočtu města 

pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 2017 
takto: 
viz Tab. 1

 Z: Miroslav Netolický
571/Z/240417: předloženou zprávu o provedené 

inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, 
zásob, pohledávek, závazků a cenin města Mo-
ravská Třebová k 31. 12. 2016.

 Z: Dana Buriánková
572/Z/240417: vnitřní předpis č. 2/2017, Program 

pro poskytování stipendií studentům vysokých 
škol v České republice z rozpočtu města Morav-
ská Třebová, dle předloženého návrhu.

 Z: Dana Buriánková
573/Z/240417: zapojení města do výzvy č. 28 

Specifické informační a komunikační systémy 
a infrastruktura II v rámci Integrovaného regio-
nálního operačního programu specifický cíl 3.2: 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů IKT.

 Z: Jana Zemánková T: 29.09.2017
574/Z/240417: zahraniční služební cestu starosty 

města JUDr. Miloše Izáka do německého Göppin-
genu na Májové dny, ve dnech 26. - 29.05.2017.     

 Z: Dana Buriánková

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24. 4. 2017 
od 15:00 hod v zasedací místnosti, Olomoucká ul.

trálním území Boršov u Moravské Třebové pro 
přípravu území pro novou průmyslovou zónu 
s tím, že před uzavřením vlastní směnné smlouvy 
budou splněny všechny zákonem dané podmínky 
a vlastní smlouva bude předložena zastupitelstvu 
města ke schválení.

 Z: Viera Mazalová
579/Z/240417: výkup pozemku parc. č. 175/2 o vý-

měře 83 m2, druh pozemku zahrada v obci a kata-
strálním území Moravská Třebová, část Předměs-
tí, ul. Komenského, který vznikl novým geome-
trickým plánem z původního pozemku parc. č. 
175, z vlastnictví Martina Dostála, trvale bytem 
Moravská Třebová, č. p. 1435, ul. Sportovní č. 
o. 6 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
9.020 Kč, která bude prodávajícímu uhrazena do 
10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Náklady spo-
jené s převodem nemovitosti uhradí město Mo-
ravská Třebová.               

 Z: Viera Mazalová
580/Z/240417: 5 dražebních vyhlášek dobro-

volných dražeb, které se budou konat dne 
27.05.2017 dle předloženého návrhu v souladu se 
zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
ve znění pozdějších předpisů, na prodej nemovi-
tostí:

1. Pozemku parc. č. 2771/78 o výměře 1090 m2, 
druh pozemku orná půda, který vznikl dle geo-
metrického plánu č. 2907-12/2017, vyhotoveného 
Geodézií Polička, potvrzeného dne 23.01.2017 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj z pů-
vodního pozemku parc. č. 2771/1

2. Pozemku parc. č. 2771/79 o výměře 1090 m2, 
druh pozemku orná půda, který vznikl dle geo-
metrického plánu č. 2907-12/2017, vyhotoveného 
Geodézií Polička, potvrzeného dne 23.01.2017 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj z pů-
vodního pozemku parc. č. 2771/1

3. Pozemku parc. č. 2055/128 o výměře 1047 m2, 
druh pozemku orná půda

4. Pozemku  parc. č. 2055/129 o výměře 1041 m2, 
druh pozemku orná půda 

5. Pozemku parc. č. 2055/130 o výměře 1048 m2, 
druh pozemku orná půda vše v obci a katastrál-
ním území Moravská Třebová.

 Z: Viera Mazalová
581/Z/240417: 9 dražebních vyhlášek dobrovol-

ných opakovaných dražeb, které se budou konat 
dne 27.05.2017 dle předloženého návrhu v sou-
ladu se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, ve znění pozdějších předpisů na prodej 
nemovitostí:

1. Pozemku parc. č. 2055/121 o výměře 1312 m2, 
druh pozemku orná půda 

2. Pozemku parc. č. 2055/122 o výměře 1447 m2, 
druh pozemku orná půda 

3. Pozemku parc. č. 2055/123 o výměře 1267 m2, 
druh pozemku orná půda  

4. Pozemku parc. č. 2055/124 o výměře 1266 m2, 
druh pozemku orná půda 

5. Pozemku parc. č. 2055/126 o výměře 706 m2, 
druh pozemku orná půda

6. Pozemku parc. č. 2055/95 o výměře 1576 m2, 
druh pozemku orná půda  

7. Pozemku parc. č. 2055/97 o výměře 1786 m2, 
druh pozemku orná půda 

8. Pozemku parc. č. 2631/3 o výměře 297 m2 a po-
zemku parc. č. 2632/2, které tvoří jeden stavební 

575/Z/240417:  podání žádosti o bezúplatný pře-
vod a následné nabytí do majetku města pozemku 
parc. č. 288/4 o výměře 200 m2, druh pozemku 
ostatní plocha v obci a kat. území Moravská Tře-
bová, část Předměstí, ul. Gorazdova z majetku 
Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 
125, Pardubice IČO: 70892822. 

 Z: Viera Mazalová
576/Z/240417: navržený postup uvedený v důvodo-

vé zprávě ve věci výkupu pozemků z vlastnictví 
Jiřího Macha, IČO: 14553261, směny pozemků 
se společností AGRO Kunčina, IČO: 25262084, 
a následné směny pozemků se společností PAV-
LÍK a společníci s.r.o., IČO: 25948431, Pavlík 
Roman, bytem ul. Nerudova č. p. 1167, č. o. 48, 
Moravská Třebová, Pavlík Petr, IČO: 41267109, 
a Ing. Pavlík Ladislav, IČO: 16207262, na ul. 
Svitavské z důvodu rozšíření průmyslové zóny.   

 Z: Viera Mazalová
577/Z/240417: výkup pozemku parc. č. 4558 o vý-

měře 18.014 m2, druh pozemku orná půda a po-
zemku parc. č. 4575 o výměře 22.682 m2, druh 
pozemku orná půda vše v obci Moravská Třebová 
a katastrální území Boršov u Moravské Třebo-
vé z vlastnictví Jiřího Macha, IČO: 14553261 
za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
813.920 Kč.

 Z: Viera Mazalová
578/Z/240417: uzavření smlouvy o budoucí smlou-

vě o směně pozemků mezi městem Moravská 
Třebová a PAVLÍK a společníci s.r.o., Nerudova 
1167/48, Moravská Třebová, IČO: 25948431, 
Pavlík Petr, ul. Nerudova 1454/50, Moravská 
Třebová, IČO: 41267109, Pavlík Roman, bytem 
ul. Nerudova č. p. 1167, č. o. 48, Moravská Tře-
bová, a Pavlík Ladislav Ing., Nerudova 1167/48, 
Moravská Třebová, IČO: 16207262, za účelem 
získání pozemků parc. č. 4119, 4120, 4151, 4152  
a parc. č. 4147, 4148, 4153 a 3872/1 v katas-

Tab. 1 (v Kč) stát  město  vlastník  celkem  

Objekty v majetku města
Dům, ul. Bránská 42/10 
- obnova střechy  

427 000 - 428 648  855 648 

Dům, nám. TGM 28/37 
- obnova fasády do dvora  

49 000  - 50 742 99 742  

Klášter, ul. Svitavská 1512/7
- obnova střechy  

754 000  - 1 572 568 2 326 568

Objekty v majetku církve  

Fara, Kostelní nám. 24/3 
- obnova střechy

673 000  150 000  674 438  1 497 438  

Objekty v majetku fyzických osob a SVJ  

Dům, ul. Čs. armády 86/10 
- obnova fasády, vnitřních omítek, komínů, 

maleb a vrat  

171 000  38 100 171 269 380 369  

Dům, ul. Krátká 80/4
- výměna a obnova oken  

157 000  35 100  158 520  350 620  

Dům, ul. Čs. armády 82/2 
- obnova střechy  

264 000  58 800  264 891  587 691  

Dům, ul. Cihlářova 9/11
- restaurování portálu

  55 000 -     11 550    66 550 
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pozemek, vše v obci a katastrálním území Morav-
ská Třebová   

9. Pozemku parc. č. 234/3 o výměře 191 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je stavba bytového domu č. p. 219 část Měs-
to, ul. Krátká č. o. 6, Moravská Třebová.

 Z: Viera Mazalová
582/Z/240417: prodej pozemku parc. č. 595/5 o vý-

měře 339 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Bez-
ručova manželům Evě a Lubomíru Dostálovým, 
bytem Předměstí č. p. 833, ul. Bezručova č. o. 4, 
Moravská Třebová  za vzájemně sjednanou kupní 
cenu ve výši 40.680 Kč, kterou kupující uhradí 
před podpisem kupní smlouvy.  Nad rámec kupní 
ceny uhradí kupující náklady spojené s převodem 
nemovitosti, a to ve výši 5.886 Kč.    

 Z: Viera Mazalová
583/Z/240417: prodej pozemku parc. č. 595/6 o vý-

měře 106 m2, druh pozemku ostatní plocha v obci 
a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Bezručova Věře Kudláčkové, bytem Letní 3, Vy-
škov za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 
12.720 Kč, kterou kupující uhradí před podpisem 
kupní smlouvy.  Nad rámec kupní ceny uhradí 
kupující náklady spojené s převodem nemovitos-
ti, a to ve výši 1.841 Kč.    

 Z: Viera Mazalová
584/Z/240417: realizaci projektu Zázemí na Kní-

žecí louce (investiční akce č. 42 rozpočtu města 
- Kavárna na Knížecí louce, vč. přeložky plynu 
a kanalizace) dle předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický

585/Z/240417: upravenou variantu č. 1b pro re-
konstrukci školního bazénu ZŠ ul. Palackého dle 
předloženého návrhu.

 Z: Miroslav Netolický
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
586/Z/240417: předloženou informaci o plnění 

usnesení Zastupitelstva města Moravská Třebová.      
587/Z/240417: předložený zápis z jednání kon-

trolního výboru zastupitelstva města ze dne 
12.04.2017 včetně jeho příloh 1, 2, 3, 4. 

588/Z/240417: předložený zápis z jednání finanč-
ního výboru zastupitelstva města ze dne 18. 4. 
2017. 

589/Z/240417: informace o zřízení funkce městské-
ho architekta a o způsobu jeho výběru.

 590/Z/240417: souhrnné informace o přípravě 
a realizaci projektu Zázemí na Knížecí louce (in-
vestiční akce č. 42 rozpočtu města - Kavárna na 
Knížecí louce, vč. přeložky plynu a kanalizace).

591/Z/240417: předpokládaný dopad projektu re-
alizovaného z výzvy č. 28 Specifické informační 
a komunikační systémy a infrastruktura II v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 
specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transpa-
rentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů IKT do běžných výdajů 
rozpočtu města.

592/Z/240417: stanovisko Samosprávné komise 
Udánky k návrhu PKKZ a.s. Praha na uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby: Změ-
na dokončené stavby – výrobní část, Moravská 
Třebová – Udánky na pozemcích 3373/2 a 3373/1 
v k. ú. Moravská Třebová.

Zastupitelstvo města ruší:
593/Z/240417: usnesení zastupitelstva města č. 

567/Z/130317 ze dne 13.03.2017, kterým si za-
stupitelstvo města vyhradilo další rozhodování ve 
věci realizace investiční akce č. 42 rozpočtu měs-
ta - Kavárna na Knížecí louce, vč. přeložky plynu 
a kanalizace.

594/Z/240417: své usnesení č. 397/Z/200616 ze 
dne 20.6.2016, kterým schválilo předloženou va-
riantu č. 1b pro rekonstrukci školního bazénu na 
ZŠ ul. Palackého. 

 Z: Miroslav Netolický
Zastupitelstvo města volí:
595/Z/240417: návrhovou komisi ve složení:
- Josef Odehnal
- Ing. Zdeněk Ošťádal
- Ing. Daniela Blahová
596/Z/240417: ověřovatele zápisu:
- Ing. Josef Jílek
- Milada Horáková
Zastupitelstvo města uděluje:
597/Z/240417: Cenu města Moravská Třebová za 

rok 2016 Ing. Karlu Metyšovi a JUDr. Ing. Janu 
Vermouskovi.

V Moravské Třebové 24. 4. 2017

Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

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

Ing. Václav Mačát, místostarosta
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Program činnosti  
Klubu českých turistů

1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda 
do Javoříčka – 39. ročník. Setkání účast-
níků v době od 12–15 hod. v Javoříčku, kde 
obdrží „Pamětní list“. Sraz organizátorů 
v 8:30 hod., odjezd v 9 hod. od klubovny 
KČT. Ostatní si volí čas a trasu dle vlastní-
ho uvážení. Zajišťuje: L. Weinlich
5.–8. 5. Květnový zájezd Dolní Posáza-
ví a meandry Vltavy (pěší, voda, cyklo). 
Sraz pro nakládání kol v 5:30 hod., odjezd 
přihlášených v 6:00 hod. od klubovny KČT, 
návrat kolem 18 hod.
10. 5. Schůze odboru KČT v 19 hod. 
v klubovně KČT. Upřesnění programu 
na měsíc červen. 
13. 5. Pěší výlet přes Herbortice, Lázek, 
Cukrovou boudu do Tatenic v délce 18 
km. Sraz zájemců v 10 hod. na autobuso-
vém nádraží, návrat v 18:25 hod. Zajišťuje: 
H. Kopřivová
20. 5. Výlet Za třebovským kohoutem. 
Sraz zájemců o cyklo v 7:30 hod. na au-
tobusovém nádraží. Zajišťuje: P. Harašta. 
Sraz zájemců o pěší v 6:20 hod. na nádraží 
ČD. Zajišťuje: J. Kuncová
21. 5.  Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou. 
Odjezd pro přihlášené v 7 hod. Doprava 
osobními auty. Zajišťuje: J. Schneeweiss
27.–28. 5. Dvoudenní pěší turistická akce 
Riegerovou stezkou a Českým rájem. 
Doprava vlakem. Program dle propozic. 
Upřesnění organizačních záležitostí pro 
přihlášené na květnové schůzi odboru. Za-
jišťuje: M. Keslar
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo 
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz

Fotbalové soutěže jedou naplno
Slunce vylákalo fotbalisty konečně na stadiony, 
za nimi míří i fanoušci. Zdá se, že prozatím mo-
hou být spokojeni, třebaže výsledková rozpači-
tost se vyskytuje u všech družstev.
A - muži (KP)
Získali první body až ve 4. a 5. kole, nyní by se 
měl jejich počet rapidně zvyšovat.
Sokol Přelouč - A muži 2:1 (1:1) 
A muži - Chrudim B 1:2 (1:0) 
V ideálních podmínkách jediný gól na houžev-
natého soupeře (posíleného z A týmu) nestačil.
A muži - Libišany 1:2 (0:1) 
Bezkrevný výkon proti soupeři, který hrál v de-
seti.
Svitavy - A muži 0:1 np
A muži - Choceň 2:0 (2:0) 
Průběžné pořadí: 7. místo 20 - 9 - 4 - 7   39:26 
33 bodů
Dorost
Dorostu s oslabeným kádrem se nedaří, entuzias-
mus zatím nestačí.
SKP - Dolní Újezd 5:0 (3:0) 
Libchavy - SKP 8:2 (3:1) 
Lanškroun -  Dorost 3:2
Dorost - Heřmanův Městec 2:3 np 
Třemošnice - Dorost 2:1 (0:1) 
Průběžné pořadí: 10. místo 20 - 8 - 3 - 9  50:49  
27 bodů
B muži
V opačné roli je rezerva průkazným způsobem 
dere do špičky OP. 
Křenov - B muži 0:1 (0:0)
B muži - Jevíčko 2:0

Morašice - B muži 1:2 
Rohozná - B muži 0:3
Průběžné pořadí: 5. místo 17 - 10 - 1 - 6   30:25  
31 bodů
C muži
C muži - Chornice 5:2 (2:1) 
C muži - Borová 0:5
C muži - Třebařov 2:2
Průběžné pořadí: 10. místo 15 - 5 - 1 - 9   34:43  
16 bodů
Žáci starší (KP)
Standardní pozici si udržují v KP žáci, totéž platí 
o stejné kategorii v OP.
Žáci st. - Česká Třebová 6:1 (2:0) 
Ústí n/O - Žáci st. 2:1 np 
Žáci st. - Svitavy 1:2 (0:1) 
Choceň - Žáci st.
Průběžné pořadí: 3. místo 16 - 9 - 3 - 4   81:13  
31 bodů
Žáci mladší (KP)
Žáci st. - Česká Třebová 6:1 (2:0)
Ústí n/O. - Žáci st. 5:0 
Žáci st. - Svitavy 2:0
Choceň - Žáci st. 0:5
Průběžné pořadí: 1. místo 17 - 15 - 0 - 2   56:30  
45 bodů
Žáci (OP)
M. Trnávka - M. Třebová B 4:2
Opatov - M. Třebová B 1:12
M. Třebová - M. Trnávka
Moravice - Třebová B
Průběžné pořadí: 4. místo 12 - 8 - 0 - 4   52:29  
24 bodů       (mt)

Vandr půlstoletý…
Čtyřicet devět předešlých ročníků připomněla 
výstava o této jedinečné sportovní akci agilních 
turistů TJ Slovan v městském muzeu. Zmapo-
vala dlouholetou činnost jednoho z nejstarších 
oddílů ve městě. Zdokumentovala proměny po-
pulární akce, ukázala všechny peripetie, jimiž si 
prošla. Jako původně zájmová vycházka party 
poutníků se rozrostla od roku 1968 do gigantic-
kých rozměrů, svůj účastnický rekord zapsala 
do análů v roce 1977, a to 2005 účastníky van-
dru. Na vernisáži výstavy zavzpomínali všichni 
důležití aktéři, zej. Josef Schneeweiss, mj. držitel 
mnoha turistických ocenění, Ceny města za rok 
2013, či Helena Kopřivová, stávající předsedky-
ně TO KCT. Přítomna byla necelá stovka nad-
šenců. Výstava se stala přesvědčivou pozvánkou 
k jubilejnímu ročníku, který se za velkého zá-
jmu občanů z města i širšího regionu uskutečnil 
v obvyklých trasách v sobotu 8. dubna, putují-
cích vandrovníků bylo 983. „Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o jubilejní ročník, chtěli jsme jej 
něčím vylepšit. Samotnému pochodu předcháze-
la příprava výstavy, která je věnována jeho his-
torii a lze se na ní seznámit i s činností odbo-
ru,“ uvedla Helena Kopřivová. V rámci čtyř tras 
nechyběly tradiční soutěžní vsuvky zejména pro 
mládež. Objevily se i nové bizarnosti - účast 30 
mladých lidí z evropských zemí, kteří oceňovali 
kromě atmosféry i výstup na Pastýřku.          (mt)

Zimní městská tenisová liga 2017
ZTL ve čtyřhrách probíhala pravidelně od lis-
topadu do března v nafukovací hale v aquparku 
za účasti 9 týmů. Hrálo se dvoukolově každý 
s každým, po základní části se osm týmů probo-
jovalo do play-off, které se již hrálo vyřazovacím 
způsobem. Semifinálové dvojice tvořily týmy 

Jessgrove - Qanto, Roltechnik - Pirmin. Finále 
proběhlo 30. března. Tým Pirmin (Podhorný P., 
Podhorný L., Hana Podhorná, R. Skoupý) pora-
zil Jessgrove (Svoboda M., Durák L.) 6-2, 6-3 
a stal se už pošesté vítězem. Na místě třetím sko-
čil tým Roltechnik.      (mt)

Tenisové obrození
Tenisový oddíl obsazuje soutěže družstev 
ve všech věkových kategoriích (minitenis, 
babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, do-
rost, dospělí a senioři). Největší změnou 
na úvod nové sezóny je angažování nového 
hlavního trenéra Lukáše Goreckého. Jeho cí-
lem bude důraz především na výchovu závod-
ních hráčů a tím pádem posun tenisu o dal-
ší krok vpřed. „Očekávám posun družstev 
v mistrovských soutěžích, tak i posun hráčů 
a hráček v žebříčku jednotlivců,“ komentoval 
Jiří Vopařil. Zářným příkladem je Kristýna 
Sedláková, která by měla atakovat TOP 20 
východočeského žebříčku, dalšími nadějemi 
jsou Jan a Josef Málkovi, Tobiáš Kligl, On-
dřej Netolický, sourozenci Koblovští a Len-
ka Bažantová, z těch nejmenších pak 7letá 

Gabriela Crhová (2. hráčka Vč. kraje), 6letá 
Adéla Šejnohová a Tadeáš Dorazil. Dospělí 
v soutěži družstev po smolném sestupu, pro 
rok 2017 opět pokukují po návratu mezi li-
govou elitu, pokud nepřijdou zranění, mohlo 
by se jim to podařit. Garancí úspěchu bude 
základní sestava: Daniel Orlita (hostování 
Agrofert Prostějov), Lukáš Gorecký, Tomáš 
Elísek, David Brož, David Pavlík (hostová-
ní Sparta Praha), Karel Modrák, Jiří Crha, 
Hana Kvapilová, Kristýna Fiedlerová, Caro-
line Ilowska. V soutěžích jednotlivců mužů 
by měl Lukáš Gorecký a Tomáš Elísek atako-
vat TOP 5 žebříček, v ženách pak Hana Kva-
pilová TOP 3 žebříček. „Rádi bychom měli 
v mužích i ženách zastoupení na MČR v Ost-
ravě,“ doplnil tajemník oddílu tenisu.     (jv)

Třebovská sportovkyně oceněna 
Českým olympijským výborem

Český olympijský výbor vyhlásil v dubnu nejlepší své členy pro rok 2016. V kategorii 
Trenérka/cvičitelka roku 2016 bylo oceněno šest trenérek z celé ČR. Cvičitelka AG-FIT 
Moravská Třebová Gabriela Daulová byla mezi nimi. Aktivně vede několik skupin dětí 
různého věku, s nimiž se výrazně představuje na mnoha akcích ve městě.           (mt)
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Květnová sportovní 
pozvánka

Fotbal
6. 5. 13:00 Žáci (OP) - Rudoltice
7. 5.   9:30  Žáci st., ml. - Libchavy
 10:15 B muži - Bystré
 17:00 Dorost - Přelouč
14. 5. 10:15 C muži - Trstěnice
 17:00 A muži - Dolní Újezd
20. 5. 14:30 Dorost - Polička
 17:00 B muži - Dolní Újezd B
21. 5. 13:00 Žáci (OP) - Březová n/Sv.
27. 5. 14:00 A muži - Moravany
28. 5. 10:15 C muži - Radiměř
Cyklistika 
20. 5. Bohemian Adventures CHallenge (3. 
závod seriálu Cykloman 2017), orientační 
závod dvojic, 12:00 (start, prezence od 10 
hod.); fotbalové hřiště TJ Slovan. Bližší in-
formace: www.cykloman.cz
Atletika
8. 5. 41. ročník Dětřichovského memoriálu 
(silniční běh); start:
10:00 - Dětřichov
 8:30 - náměstí TGM - Malý Dětřichovský 
memoriál
13. 5.  1. kolo I. ligy atletů (muži), 1. kolo II. 
ligy atletů (ženy) 
Tenis
21. 5. 10:00 TJ Slovan M. Třebová - TENIS 
Slovácko (3. kolo II. ligy D)

Další motokárová sezóna Zdeňka Ošťádala
Jak bylo v říjnovém zpravodaji uvedeno, letní 
sezóna 2016 byla nejúspěšnější sezónou mla-
dého motokárového závodníka. Zdeněk však 
ani v zimě nezahálel a zúčastnil se 6dílného 
halového seriálu v bratislavské Kart one aréně. 
V těchto 3hodinových vytrvalostních závodech 
jedou 3členná družstva a Zdeněk zde společně 
se dvěma mladými Slováky vybojoval výborné 
2. místo za favorizovanými Rakušany. Přitom 
do posledního závodu náš tým Young & Wild 
vedl. Zdeněk obsadil celkově také druhé místo 
v hodnocení kvalifikačních časů ze 75 jezdců. 
Zpestřením celého seriálu byly živé interneto-
vé přenosy a poslední závod byl komentovaný 
známým sportovním komentátorem ze závodů 
24H Le Mans Martinem Strakou. Vzhledem 
k vynikajícím výsledkům v halovém seriálu se 

mladý tým Young & Wild doplněný o dalšího 
Slováka rozhodl startovat v pražské vytrvalost-
ní premiéře 24H of Prague 2017 ve dnech 6. až 
7. května. Již nyní je mezinárodní 24hodinový 
vytrvalostní závod obsazen nejlepšími halovými 
jezdci z ČR, Rakouska, Belgie, Francie a Ukra-
jiny. V letní sezóně máme za sebou již dva zá-
vody - v Itálii (Adrie) a Rakousku (Bruck an der 
Leitha). V prvním závodě byl Zděněk v silně 
obsazeném startovním poli devátý a ve druhém 
dvanáctý. Tyto dva závody jsou součástí 5dílné 
Zóny střední Evropy. Zdeněk se bude dále účast-
nit Poháru Autoklubu ČR, který má také 5 zá-
vodů, startuje koncem dubna v Chebu a pořádá 
ho moravskotřebovský autoklub. Novinkou je 
nově vypsaná třída Rotax DD2, ve které Zděněk 
již třetí rok závodí.             Zdeněk Ošťádal st.

Mezi nejatraktivnější ponory potápěčů zajisté patří ty podmořské                                Foto: archív 

Mažoretky Střípky 
DDM pokračují 

v úspěšné sezóně
Od posledního článku uběhl měsíc a Mažoret-
ková a twirlingová skupina Střípky DDM pod 
vedením Evy Kalábové se zúčastnila tří dalších 
soutěží. První z nich se jmenovala Všetulská hůl-
ka a konala se 19. 3. v krásném prostředí zámku 
v Holešově. Odtud si kadetky Střípky 2 odvezly 
bronzovou medaili a juniorky Střípky 1 medaili 
stříbrnou. Druhou, velmi důležitou, soutěží bylo 
kvalifikační kolo MČR v Němčicích nad Hanou 
26. 3. Na této postupové soutěži si všechna děv-
čata zajela svá sóla, dua i miniformace. Celko-
vě získala 11 zlatých, 4 stříbrné a 1 bronzovou 
medaili. Všem se podařilo kvalifikovat na MČR 
do Jaroměře. Na třetí soutěž jsme se vydali 8. 4. 
do nedaleké Litovle, kde soutěžila miniformace 
Střípků 1, miniformace Střípků 2 a velká for-
mace Loď snů. Ve velké konkurenci si všechny 
zmíněné skupiny dovezly stříbrné medaile. Děv-
čata se již pilně pod vedením trenérek Andrey 
Janků Bryndové, Kateřiny Tumakové, Anety 
Kozákové a Dominiky Halouskové připravují 
na další nadcházející soutěže, o kterých vás jistě 
budeme informovat zase příště. Děkujeme všem 
za projevenou přízeň. 

Mažoretky Střípky DDM Moravská Třebová

Třebovské sportovní hvězdy 2016
21. ročník městské ankety je vyhlášen. Slavnost-
ní akt vyhlášení proběhl opět v sále ZUŠ na zám-
ku. Po úvodním vystoupení začínajících uměl-
ců, žáků LŠU, se slova ujal moderátor Přemysl 
Dvořák. V jednotlivých kategoriích definitivně 
vykrystalizovalo následující pořadí:
Mládež (do 15 let): 1. Hana Hájková (atletika), 
2. Šárka Abrahamová (travní lyžování), 3. Mi-
chal Smékal (fotbal).
Mládež (15–19 let): 1. Václav Mačát (travní ly-
žování), 2. František Přidal (střelba), 3. Michala 
Kodešová (volejbal).
Dospělí: 1. Iva Kodešová (tenis), 2. Jaroslav 
Žouželka (atletika), 3. Robin Polák (fotbal).
Trenér: 1. Radek Pavliš (atletika), 2. Daniel Ma-

čát (travní lyžování), 3. Igor Čikl (hokej).
Kolektivy (bez pořadí): 1. HC Slovan (hokej), 
Šakalí hněv (sálový fotbal), OVOV II. ZŠ (at-
letika).
Cena starosty (za výkony v roce 2016 a zvidi-
telnění města): 1. Leopold König (cyklistika), 
2. Markéta Hájková (cyklistika), 3. Vojtěch Plát 
(šachy), 4. Martin Komoň (fotbal).
Sportovní osobností za celoživotní přínos měst-
skému sportu byl vyhlášen Václav Přichystal, 
který od 50. let reprezentoval Moravskou Třebo-
vou ve volejbale, fotbale a stolním tenise.
O nejoblíbenějšího sportovce hlasovali i obyva-
telé města, ti vybrali trenéra hokejových kraj-
ských mistrů z roku 2016 Igora Čikla.          (mt)

Potápěčský klub Medůza
Klub se sešel ke své členské schůzi 25. 3. Do-
poledne jsme měli sraz u lomu v Březině, kde 
proběhlo letošní otevírání lomu. Počasí nám 
přálo, a tak se 5 potápěčů vydalo na podvodní 
průzkum. Zatím si na souši mnozí z nás opek-
li letošní první buřty. Po vynoření jsme odjeli 

do Městečka Trnávky. Zde se uskutečnila ofici-
ální část schůze klubu. Byl schválen časový plán 
činností klubu, vybrány členské příspěvky a při-
jati noví členové. Promítli jsme si i videa a fot-
ky členů klubu z potápění na Filipínách. Více 
o klubu na www.meduzamt.cz.   M. Piňosová


