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Arkády a historie v moderním pojetí – představujeme nové logo města

Každý máme své úkoly a kompetence

Radní města na svém jednání v pondělí 
17. prosince schválili podobu nového loga 
města a nastavili tak budoucí směřování 
k jednotné vizuální prezentaci Moravské Tře-
bové. Autorem grafického návrhu je designér 
Ing. Petr Holoubek, který jej zpracoval 
bez nároku na finanční honorář. „Chce-
me-li se poměřovat s okolními městy 
v Česku, musíme jít stejně jako oni mo-
derní cestou. Nové logo slouží přede-
vším k propagaci města navenek. Musí 
být jednoduché a dostatečně atraktivní, 
aby člověku utkvělo v paměti. Stávající znak 
s moravskou orlicí samozřejmě zůstává jako 
oficiální doklad historie a starobylosti města,“ 
uvádí starosta Tomáš Kolkop. 
Autor loga od roku 2011 trvale žije v Austrálii 
a věnuje se také architektuře, 3D vizualizaci 
a parametrickému designu. „K Moravské Tře-
bové mám velmi blízký vztah, ačkoliv jsem 
zde nikdy nežil. V minulosti jsem se však jako 
spoluautor podílel na návrhu studie dostav-
by hokejové haly, studie zázemí tenisových 
kurtů, studie haly na stolní tenis v Moravské 
Třebové a mnoha dalších projektů. Z uvede-

Tomáš Kolkop, starosta 
• Ekonomický, strategický 

a investiční rozvoj města, 
spolupráce s komisí pro 
investice a strategické 
plánování;

• Technické služby Mo-
ravská Třebová, místní 
komunikace, odpadové hospodářství, veřejná 
zeleň;

• Veřejný pořádek a kriminalita, Městská 
policie, spolupráce s Policií ČR, komise pro 
prevenci kriminality;

• Zdravotnictví;
• Podpora podnikání, kontakt s podnikateli;
• Realizace strategického plánu města

Daniela Maixnerová, neuvolněná 
místostarostka 
• Rozvoj turistického ruchu, 

kontakt s Turistickým 
informačním centrem;

• Kultura, Kulturní služby 
města, komise pro kultu-
ru, sport a volný čas; 

• Městský informační sys-

pod grafikou. Pevně doufám a věřím, že nové 
logo přinese městu sílu a respekt, více klientů 
pro další investice, a místním lidem se bude 
líbit.“
Logo města je vždy důležitým symbolem 

a značkou, která reprezentuje a hovoří 
značně o všem, co by město mělo ztě-
lesňovat. Musí vystihovat, odkazovat, 
ale i udávat směr. Vyjadřuje prestiž, dů-
věryhodnost a sympatie. Musí mít snad-
nou rozpoznatelnost. Pomáhá formovat 
pozitivní vztah s lidmi a pomoci jednot-

né vizuální formy vytváří ten nejlepší dojem. 
„Naším záměrem bylo, aby tvorbu loga za-
jistil odborník zvenčí s neutrálním pohle-
dem. Běžně se podobné zakázky realizují 
s půlroční dodací lhůtou a rozpočtem převy-
šujícím desítky tisíc korun. V Moravské Tře-
bové jsme moderní logo, sloužící k prezen-
taci města navenek, nikdy neměli. Proto nás 
velmi těší, že nové logo vzniklo takto brzy. 
Navíc s nulovými náklady, takže jsme neza-
tížili rozpočet města,“ vysvětluje místosta-
rostka Daniela Maixnerová. 

Václav Dokoupil, mluvčí města

problematika, komise rady města sociální, 
zdravotní a péče o děti, kontakt s Úřadem 
práce);

• Městské části (Boršov, Sušice, Udánky), sa-
mosprávné komise

ných důvodů jsem si za odvedenou práci ne-
nárokoval honorář,“ popisuje Petr Holoubek 
a dodává: „Podle mého názoru je stávající vi-
zuální podoba města nekoncepční a chaotic-
ká, nemá jednotnou podobu a město nerepre-

zentuje. Proto je nový design více než nutný. 
Nový koncept loga města Moravské Třebové 
plně reflektuje tradičnost v podobě nejstarší 
ikony městského zámku. Zároveň je svou jed-
noduchostí a moderním pojetím důstojným 
budoucím symbolem města. Stylizace siluet 
renesančních arkád s gradující rytmikou jed-
noznačně definuje rozpoznatelnost významné 
historické památky. Respektováním barev 
městského znaku, červené a modré, logo jen 
potvrzuje historickou linii a dědictví města. 
Logo je možné použít ve více modifikacích, 
ať už v negaci či orientaci textu vedle nebo 

tém (městský rozhlas, MTZ, TIC, informová-
ní veřejnosti, informační systém úřadu);

• Kontakt s partnerskými městy (Vlaardingen, 
Banská Štiavnica, Staufenberg); 

• Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 
(zodpovědný politik);

• Sport

Miloš Mička, uvolněný 
místostarosta 
• Správa majetku města, 

bytová politika, bytová 
komise;

• Financování a hospoda-
ření města, spolupráce 
s finančním výborem 
zastupitelstva;

• Vodovody a kanalizace (zastupování města 
ve Skupinovém vodovodu, kontakt s VHOS;

• Doprava, dopravní obslužnost, parkování, 
cyklodoprava, dopravní komise;

• Životní prostředí, komise životního prostředí;
• Školství a mládež, školy a školská zařízení, 

komise pro výchovu a vzdělávání;
• Sociální politika a zaměstnanost (Sociální 

služby města, Centrum volného času, romská 

Jízdní řád MHD
Aktualizovaný jízdní řád naleznete na stra-
ně 5

Distribuce MTZ
Důležité upozornění k roznosu Moravsko-
třebovského zpravodaje čtěte na str. 2

Veřejná sbírka pro Plačící Annu
Na sedm míst ve městě byly umístěny zape-
četěné kasičky. Více informací na straně 3

Změna kanceláře notářky
Notářka JUDr. Šárka Navrátilová bude 
mít kancelář od 14. ledna 2019 přesunu-
tou z radnice do budovy úřadu v ulici Olo-
moucké č. o. 2, do kanceláře č. 120 (jed-
nací místnost). Otevřeno bude mít stejně 
jako dosud, tedy každé pondělí 9:30–12:00 
a 13:30–16:00 hodin.
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 
2018 evidováno na trvalém pobytu celkem 
10 080 občanů ČR. V průběhu měsíce lis-
topadu 2018 se do Moravské Třebové při-
stěhovalo 15 obyvatel, odhlásilo 18 oby-
vatel, zemřelo 7 občanů a narodilo se 
6 dětí. V rámci Moravské Třebové v listo-
padu změnilo trvalý pobyt celkem 17 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky 
MV ČR je v Moravské Třebové hláše-
no 122 cizinců s povolením k pobytu na 
území České republiky. Celkem je tedy 
v Moravské Třebové k 30. 11. 2018 evi-
dováno 10 202 osob.
V měsíci listopadu se uskutečnilo 5 ob-
řadů k vítání občánků.                (ln)

Zprávy z úřadu
Distribuce MTZ
Vážení občané, při tvorbě a distribuci Mo-
ravskotřebovského zpravodaje se dlouhodobě 
snažíme, abychom vyhověli všem vašim přáním 
a požadavkům. Mrzí nás, když zpravodaj výji-
mečně na některou adresu nedorazí včas, nebo 
vůbec. Chtěli bychom však upozornit, že za sa-
motnou distribuci MTZ zodpovídá Česká pošta 
Moravská Třebová. V případě špatného roznosu 
neváhejte kontaktovat přímo paní Šejnohovou 
z České pošty, která za kvalitu roznosu zodpoví-
dá (tel. 736 644 893). 

Čekárna na autobusovém nádraží 
otevřena
Nově opravená budova čekárny bude cestujícím 
k dispozici ve všední dny od 5:30 do 19:00 hodin 
a o víkendech od 7:00 do 19:00 hodin. Původ-
ní přístřešek budovy bude nahrazen zastřešením 
nástupišť naproti budově, které bude doplněno 
do poloviny roku 2019.
Díky kompletní rekonstrukci se cestující mohou 
těšit na novou halu, která jistě zlepší celkový 
vzhled celého nádraží. Čekárna nabízí nové soci-
ální zařízení, včetně bezbariérových toalet, úlož-
né boxy na zavazadla, informační kiosek, pře-
balovací pult a automaty na drobné občerstvení. 
V prostorách autobusového nádraží vznikly na 
základě rozsáhlé rekonstrukce také nové nájem-
ní prostory např. na občerstvení a prodej tisku. 
Řidiči se navíc mohou těšit na novou odpočinko-
vou místnost. Celkové náklady vyšly společnost 
ICOM transport na 5 mil. Kč.

Připravuje se zavedení obytných 
zón ve městě
Záměr reaguje na podněty občanů a snahu o po-
stupné zvyšování kvality života ve městě. Cí-
lem návrhu obytných zón je zajistit bezpečnost 
obyvatel a zklidnění dopravy v lokalitě pod 
Křížovým vrchem, která zahrnuje ulice Máne-
sova, Panenská, Alšova, Pod Hamry, Nerudova 
a Strážnického. Druhou lokalitou bude stávají-
cí zástavba vymezená ulicemi Bezručova, Karla 
Čapka, Jiráskova, Lidická, Nová, Sluneční, Tyr-
šova a Zahradnická s omezením pro výjezd vo-
zidel HZS a technických služeb.
Ve vyjmenovaných ulicích bude pobytová funk-
ce komunikace převládat nad dopravní. Řidi-
či proto musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči 
chodcům a smí jet pouze povolenou rychlostí. 
Nedílnou součástí obytné zóny jsou naopak prv-
ky zvyšující pobytovou kvalitu lokality, např. 
místa pro posezení, hřiště a zelené plochy. Par-

kování vozidel v obytné zóně je umožněno pou-
ze na předem určených místech. Bližší informa-
ce připravujeme.

Vodné a stočné v roce 2019
Zastupitelstvo města na prosincovém zasedá-
ní vzalo na vědomí ceny vodného a stočného 
pro následující rok. Úprava ceny vodného byla 
schválena členskou schůzí dobrovolného svazku 
obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska ve 
výši 45,60 Kč/m3 s DPH (navýšení o 2,03 Kč). 
„Do ceny se promítá inflace a náklady na údržbu 
a opravy infrastrukturního majetku. Součástí 
schváleného Plánu obnovy majetku svazku 
2019 je například vybudování vodovodních 
přípojek v ulici Lanškrounská ve výši 1,4 mil. 
Kč, rozpočet svazku rovněž zahrnuje splátku 
úvěru na vodovod Boršov ve výši cca 2,5 mil 
Kč,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička. 
Cena stočného na rok 2019 je nastavena na 
48,58 Kč/m3 s DPH (navýšení o 4,07 Kč) a vy-
chází ze schválené koncesní smlouvy. „Rozdíl 
oproti minulému roku je způsoben skutečností, 
že v období 2016-2018 byla cena stočného uměle 
držena na stejné úrovni. Současný meziroční ná-
růst množství fakturované spotřeby vody již ten-
to dosavadní postup neumožňuje. Dle kalkulace 
jednotliví poplatníci zaplatí ročně o 213 Kč více, 
což je zároveň kompenzováno meziročním 10% 
nárůstem mezd,“ uzavírá místostarosta. Průměr-
ná spotřeba vody na jednoho obyvatele Morav-
ské Třebové dosahuje hodnoty cca 35 m3 vody 
za rok (vztaženo k vodnému i stočnému). Tento 
údaj vychází z údajů ČSÚ, fakturace domácností 
v minulém roce a stávajícího počtu napojených 
obyvatel.         Václav Dokoupil, mluvčí města

Vánoce v domově pro seniory
Předvánoční čas patří bezpochyby k nejkrásněj-
ším obdobím roku. V domově pro seniory bývá 
v tuto dobu velmi rušno a bylo tomu tak i letos. 
Kalendář akcí byl nabitý k prasknutí. Obyvatelé 
domova se nejdříve sami zapojovali do vánoč-
ních příprav. Společně s dětmi z MŠ Jiráskova 
vyráběli papírové dekorace. Za pomoci a odbor-
né nápovědy naší úžasné paní zahradnice vyrábě-
li adventní věnce, svícny a další výzdobu. Někte-
ří klienti se poctivě a svědomitě připravovali pod 
vedením rehabilitační sestry na vánoční koncert 
v kapli domova, který proběhl 16. 12. V průběhu 
celého prosince viděli senioři v domově spoustu 
opravdu krásných vystoupení dětí z mateřských 
a základních škol z Moravské Třebové. 

Usnesení z jednání zastupitelstva 10. 12. 2018
ZM schvaluje rozpočtovou úpravu a pravidla 
rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2019.
ZM schvaluje OZV o místním poplatku za komu-
nální odpad ve výši 600 Kč. 
ZM bere na vědomí rozbor hospodaření města 
k 31. 10. 2018.
ZM bere na vědomí cenu vodného na rok 2019 ve 
výši 39,65 Kč/m3 bez DPH.
ZM bere na vědomí cenu stočného na rok 2019 
ve výši 42,24 Kč/m3 bez DPH.
ZM volí Miroslava Jurenku předsedou finančního 
výboru ZM, Petra Hanáka předsedou kontrolního 
výboru ZM. Více na www.moravskatrebova.cz

Usnesení z jednání rady města
RM schvaluje plán zimní údržby místních ko-
munikací ve městě pro období 2018-2019.
RM schvaluje vnitřní předpis Pravidla 
k MESOH.
RM bere na vědomí jmenování Bezpečnostní 
rady ORP Moravská Třebová pro volební obdo-
bí 2018-2022.
RM zřizuje komise rady města. 
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo na akci Rekonstrukce budov C a D domo-
va pro seniory. 
Více na www.moravskatrebova.cz 

Stanislav Zemánek, tajemník

Otevřená radnice

Ježíškova vnoučata
Sociální služby města Moravská Třebová se 
zapojily do již druhého ročníku velmi úspěš-
ného a úžasného projektu Ježíškova vnoučata, 
díky kterému se plní přání osamělým seniorům. 
Do projektu se zapojili klienti jak domova pro 
seniory, tak také pečovatelské služby, protože 
nikdo by se o Vánocích neměl cítit sám. Díky 
tomuto projektu se nám podařilo splnit více než 
50 přání, a to znamená stejný počet šťastných 
chvil a úsměvů na tvářích lidí, kteří mohli pocí-
tit kouzlo Vánoc, třebaže nemohou být se svými 
blízkými.                           Erika Jarůšková

Naše náměstí získalo novou 
vánoční výzdobu
V těsné blízkosti radnice se objevily čtyři vá-
noční stromečky, o jejichž zkrášlení se postarali 
vlastnoručně vyrobenými ozdobami žáci prv-
ního stupně základních škol v Moravské Tře-
bové, včetně naší „specky“. Ozdobili strome-
ček vlastnoručně vytvořenými ozdobami podle 
svého vkusu a fantazie. Nový projekt Zdravého 
města a MA21 chce zapojovat žáky do advent-
ní a vánoční výzdoby našeho krásného města, 
kde žijí a navštěvují školu. Výstava vánočních 
stromečků ukazuje šikovnost našich dětí, kte-
ré jsou chloubou Moravské Třebové. Zpestření 
adventního a vánočního dění přichází do Mo-
ravské Třebové poprvé díky Ivoně Kroulíkové, 
která nás tímto nápadem inspirovala. Doufáme, 
že projekt bude mít pozitivní ohlasy a na jaře se 
můžeme společně těšit na velikonoční výzdobu 
před radnicí. Za dodávku stromečků děkujeme 
Technickým službám Moravská Třebová, s. r. 
o. Zůstanou na místě až do Tří králů. Za Zdravé 
město děkuji všem, kdo se na projektu podíleli. 

Barbora Dudíková, 
koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21
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MUDr. Petra Neužilová
Neordinuje 18.–24. ledna - dovolená

Prosím o včasné zajištění chronické 
medikace. Zástup pro akutní stavy MUDr. 

Madron, Městečko Trnávka ve svých 
ordinačních hodinách, tel. č. 461 329 139

Změny v systému likvidace komunálního odpadu

Sbírka na obnovu sochy Plačící Anny vzbuzuje emoce

Kdo třídí, zaplatí méně
V roce 2019 vzroste poplatek za komunální odpad 
z původních 550 Kč na 600 Kč. Výhodu budou mít 
občané, kteří se zapojili do motivačního systému 
MESOH. Z uvedeného poplatku jim bude při jeho 
zaplacení odečtena sleva, kterou v minulém obdo-
bí získali za vzorné třídění odpadu a sbírání EKO 
bodů. Průměrná sleva u poplatníků zapojených do 
MESOH se v současné době pohybuje okolo 215 
Kč. Za každý získaný EKO bod obdrží poplatník 
slevu 10 Kč. Tímto způsobem lze docílit maximál-
ní možné celkové úlevy, která činí až 70 % ze sta-
noveného poplatku (v takovém případě poplatník 
za komunální odpad zaplatí pouze 180 Kč). Dle 
posledního šetření se do systému zapojilo 72 % 
poplatníků z rodinných domů a 55 % poplatníků 
z bytových domů. 
Město na sběr a svoz odpadu jako na službu dlou-
hodobě doplácí. „Postupně se navíc zvyšují také 

Vzpomínka na dětství
Před několika dny jsem někde ve zpravodajství 
zahlédla článek provázený mně důvěrně zná-
mým obrázkem pomníku se sochou plačící ženy. 
Tuto pohlednici jsem od dětství vídala ve fotoal-
bu mé babičky v sousedství rodinných fotografií. 
Ona i moje maminka mi vyprávěly ten romantic-
ký příběh, který se k místu váže. Moje babička 
byla rozená Tabery z vesničky Janůvky a moje 
maminka se v prosinci před 85 lety v Moravské 
Třebové narodila. I když pak obě prakticky celý 
život prožily poblíž Plzně, vždycky na svůj rod-
ný kraj s láskou vzpomínaly. Babička už není 
dlouho mezi námi, ale jménem své maminky za-
sílám pěkné pozdravení a malý příspěvek na účet 
pro obnovu pomníku.               A. Křiklánová

Příspěvek z Františkových Lázní
Z tisku jsem se dozvěděl o zahájené sbírce na 
znovu obnovení pomníčku Plačící Anny. Jsem 
rodák a patriot Moravské Třebové, sice již dlou-
hodobě žiji ve Františkových Lázních, ale na 
Třebovou nedám dopustit. Mám tedy prosbu 
o zaslání čísla konta zřízeného k tomuto účelu, 
protože bych velice rád přispěl na obnovu tohoto 
památníku.                                         A. Němec

Symbol lásky - za čí peníze?
Na veřejnou sbírku s cílovou částkou 363 tis. 
Kč můžeme pohlížet různě. Podle mě se jedná 

náklady města na skládkovné a likvidaci odpadu. 
Na základě těchto skutečností dosahuje reálná 
výše poplatku za komunální odpad dle kalkulace 
technických služeb až na necelých 650 Kč. Zastu-
pitelstvo však v prosinci minulého roku rozhodlo 
o kompromisní částce 600 Kč na jednoho poplatní-
ka za rok,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop. I nadále 
budou platit úlevy občanům starším 75 let, kterým 
bude uznána sleva 50 % ze stanoveného poplatku. 
Dále mají 50% úlevu ze stanoveného poplatku po-
platníci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P. Od po-
platku jsou osvobozeny děti narozené v příslušném 
kalendářním roce. Stejně jako v předcházejících 
letech je poplatek splatný do 31. března. Úhradu 
lze provést v hotovosti nebo bezhotovostně do po-
kladny Občanského informačního centra (OIC), ul. 
Olomoucká č. o. 2, nebo v hotovosti do pokladny 
odboru majetku města a komunálního hospodářství 
na nám. T. G. Masaryka.

o zvláštní investiční hybrid. Proč se mají sou-
kromníci skládat na obecní majetek? Pokud má 
socha Plačící Anny potenciál posílit zdejší turis-
tický ruch, nechť je tato investice hrazena z měst-
ského rozpočtu, po schválení zastupitelstvem. Já 
mám ale dojem, že současní zastupitelé, zvolení 
6. října, o tomto vůbec nejednali. Města si mohou 
teoreticky nechat postavit třeba malý Disneyland, 
když to ponese penízky zpět do městské kasy. 
Tady jde ale jen o jakousi „romantickou krato-
chvíli“, bez zjevného finančního efektu. Proto by 
měla radnice zvážit, zda je v pořádku pokrývat 
takovou investici, zvláště pokud myslí vážně svůj 
úsporný finanční plán. Těch 363 tis. Kč je dnešní 
odhad. Konečné náklady mohou být za dva roky 
o dost vyšší. Řekněme si to přímo: nešťastná lás-
ka mezi Josefem Herknerem a Annou Gläserovou 
byla veskrze privátní záležitost. Z tohoto pohledu 
bych viděl jako mnohem čistší řešení, kdyby se 
pořízení sochy ujala občanská nadace. Připomeň-
me si, že v polovině 90. let se takto podařilo shro-
máždit peníze na obnovu tří zvonů pro farní kos-
tel. Vybralo se tehdy přes 1 milion korun. Taková 
občanská iniciativa má smysl. P.S. Nemám nic 
proti romantikům. Myšlenka na výtvarný symbol 
nenaplněné lásky je zajímavá. Dovedu si předsta-
vit, že u sochy plačící ženy by si novomanželé 
mohli slavnostně slibovat „věrnost až za hrob“ 
a položit zde kytičku. K nemalé potěše všech 
romantických duší.           Jaroslav Strouhal

Změna frekvence svozu odpadu
Zavedení motivačního systému postupně přináší 
požadovaný efekt. Díky vzornému třídění odpadu 
bývají nádoby na komunální odpad často polo-
prázdné. Samotný svoz komunálního odpadu je při-
tom velmi nákladný. Od 1. ledna 2019 proto bude 
svoz komunálního odpadu probíhat 1x měsíčně. 
Toto se nebude týkat vývozu kontejnerů na sídlišti, 
kde frekvence vývozů zůstává stejná jako doposud. 
Výjimku tvoří také místní části Udánky a Boršov, 
kde bude svoz v zimním období probíhat 2x mě-
síčně, protože zdejší obyvatelé nemají připojení na 
plyn a domácnosti v zimním období pro vytápění 
používají pevná paliva. Nově budou také sjedno-
ceny termíny vývozu separovaných odpadů (pa-
pír, plast) s termíny vývozů kontejnerových hnízd 
na jeden společný termín. V případě dotazů kon-
taktuje pracovnice odboru majetku a komunálního 
hospodářství.       Václav Dokoupil, mluvčí města

Přispívat můžete na transparentní 
účet města číslo 3173170319/0800  

Děkujeme všem, kteří už se zapojili do spo-
lečné iniciativy na obnovu sochy Plačící 
Anny na Křížovém vrchu. Cílem sbírky je 
shromáždit prostředky na obnovy sochy na 
Křížovém vrchu, kterou v devadesátých le-
tech zničili vandalové. Aktuální stav trans-
parentního účtu je 27 700 Kč (k 12. 12. 
2018). Děkujeme všem, kteří se podílejí 
na veřejném životě a obnově romantického 
místa.
Každý může přispět drobným darem 
také do zapečetěných kasiček, které jsou 
umístěny zde: vestibul radnice, městský 
úřad Olomoucká, Turistické informační 
centrum, muzeum, zámek, knihovna a ka-
várna na Knížecí louce.

Svoz odpadu v Moravské Třebové v roce 2019
Svoz separovaného odpadu v kontejnerech: 
PLAST - čtvrtek, květen – září 2x týdně
PAPÍR - pátek
Odvoz SKO v kontejnerech 1100 l: každé pondělí
Odvoz SKO v popelnicích: svozové dny v násle-
dujících sudých týdnech (1x 4 týdny), číslo týdne: 
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 52 
úterý - Dukelská, Brněnská, Gorazdova, Třešňová 
alej, Tovární, Polní, Míru, Údolní, Školní, Svitav-
ská, B. Němcové, J. K. Tyla, Dr. Janského, Palac-
kého, Nové Sady, Západní
středa - Nová, Zahradnická, 9. května, K. Čapka, 
Lidická, Bezručova, Tyršova, Jiráskova, Na stráni, 
Jateční, Sluneční, Nádražní, Garážní, Josefská, Lá-
zeňská, Mlýnská, Lanškrounská 
čtvrtek - nám. TGM, Bránská, Zámecká, Zámec-
ké nám., Cihlářova, Komenského, Ztracená, Tichá, 

Cechovní, Krátká, Poštovní, Stará, Farní, Kostel-
ní nám., Marxova, Pivovarská, Piaristická, Rybní, 
Rybní nám., Horní, Vodní, Olomoucká, ČSA, Al-
šova, Mánesova, Nerudova, Panenská, Jánská, Pod 
Hamry, Jevíčská, U Písku, Dvorní, Strážnického
Ulice: Anenské údolí, Boršov, Sušice, Udán-
ky, J. K. Tyla (část od dětského domova směrem 
k Udánkám) mají svoz SKO v popelnicích dle roz-
pisu uvedeného níže:
Anenské údolí: 
zimní období – sudé týdny – pondělí (1x 4 týdny, 
číslo týdne: 4,8,12,16,40,44,48,52)
letní období – liché týdny – středa (1x 4 týdny, číslo 
týdne: 19,23,27,31,35,39)
Boršov:
zimní období – liché týdny – pondělí (1x 14 dní, čís-
lo týdne: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,41,43,45,47,49,51)

letní období – liché týdny – pondělí (1x 4 týdny, 
číslo týdne: 21,25,29,33,37)
Sušice: 
zimní období – liché týdny – středa (1x 4 týdny, 
číslo týdne: 3,7,11,15,43,47,51)
letní období – liché týdny – středa (1x 4 týdny, číslo 
týdne: 19,23,27,31,35,39)
Udánky:
zimní období – liché týdny – úterý (1x14 dní, čís-
lo týdne: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,41,43,45,47,49,51)
letní období -  liché týdny – úterý (1x 4 týdny, číslo 
týdne: 21,25,29,33,37)
J. K. Tyla:
zimní období – liché týdny – úterý (1x 4 týdny, čís-
lo týdne: 3,7,11,15,43,47,51)
letní období – liché týdny – úterý (1x 4 týdny, číslo 
týdne: 19,23,27,31,35,39) 
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Jaká je pravda o městských financích

Zázraky na počkání

Pod stejným názvem jsem v článku zveřejněném 
v srpnovém MTZ reagoval na lež paní Maixne-
rové a pana Kolkopa, že je městská kasa prázd-
ná. Již tehdy jsem uvedl, že to není pravda, že se 
průměrný zůstatek na účtech města v posledních 
12 letech pohybuje nad hranicí 30 mil. Kč. Co se 
týče roku 2019, přijde v 1. čtvrtletí na účet města 
téměř 40 mil. Kč jako dotace na projekty realizo-
vané v roce 2018, a to Rekonstrukce domova pro 
seniory (cca 16 mil. Kč), Dopravní terminál (cca 
22 mil. Kč), Strategický plán města (cca 1 mil. 
Kč). Není tedy pravda, co tvrdí pan starosta 
Kolkop v článku na titulní straně prosincového 
MTZ, že je finanční kondice města nejhorší za 
posledních 15 let. Naopak město bude mít začát-
kem roku 2019 na svém účtu kolem 40 mil. Kč. 
Vzhledem k nesouladu mezi příjmem dotací 

a nemožné do tří dnů, ráda bych dodala…, ale tak to bohužel nefungu-
je. Rádi bychom Vám již přinášeli konkrétní a hmatatelné výsledky naší 
práce, ale půjde to pozvolna. Stále probíhá seznamovací proces, snažíme 
se pochopit a v mnoha směrech i nastavit systém komunikace a fungo-
vání města i jeho organizací. Těší nás, že Srdcem Třebováci jsou parta 
lidí, kteří nadále fungují, drží při sobě a plánují kulturní a společenské 
dění. Dovolujeme si Vám všem popřát šťastné vkročení do nového roku 
a pevné zdraví. Věříme, že nový rok bude novou výzvou a inspirací. Je to 
nepopsaný list a je na každém z nás, co na něj budeme psát.

Za Srdcem Třebováky Daniela Maixnerová

bude nutné přijmout určitá opatření týkající se 
cash-flow. S tím si vedoucí finančního odboru 
určitě poradí a nové vedení města by se mělo po-
starat, aby přišly dotační peníze co možná nej-
dříve. Co se týče úvěrového stropu, zde se město 
pohybuje v dostatečné vzdálenosti 18,7 mil. Kč 
pod hranicí bezpečné úrovně zadlužení.
Je nám líto, že pan starosta Kolkop pokraču-
je i po volbách v dehonestaci bývalého vedení 
města. Podle našeho názoru to není cesta ke kon-
struktivní spolupráci ve prospěch občanů našeho 
města, o kterou jsme v minulých letech usilovali 
a o které koalice často mluví.       Václav Mačát

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Sušice děku-
je městu Moravská Třebová za 
poskytnutou dotaci na činnost 
mládeže, pořádání akcí a pro-
vozování hasičského sportu. 
Dále byly tyto prostředky vy-
užity k pronájmu tělocvičny, kde se děti 
připravují na celoroční účast na soutěžích 
v požárním sportu. Podpory města si velmi 
vážíme a věříme, že i v dalších letech nás 
město bude podporovat. Za finanční pod-
poru děkuje celý Sbor dobrovolných hasičů 
Moravská Třebová Sušice.
Všem přejeme do nového roku hodně zdra-
ví, dobrých pracovních i sportovních vý-
sledků.                                     SDH Sušice

Junák – český skaut, středisko Morav-
ská Třebová děkuje touto ces-
tou městu Moravská Třebová 
za podporu v roce 2018, tj. 
poskytnutí dotace na provoz 
kluboven a zabezpečení našich 
akcí pro veřejnost. Za tradiční spolupráci 
děkujeme také Zdravému městu Moravská 
Třebová a poděkování společně s přáním 
šťastného nového roku 2019 náleží také 
všem ostatním našim sponzorům a příz-
nivcům.           Junák Moravská Třebová

Rád bych poděkoval týmu lékařů pod 
vedením primáře MUDr. Jiřího Krále 
a ošetřovatelskému týmu pod vedením 
staniční sestry Marie Hyklové a rehabili-
tační sestře Jaroslavě Durákové z Nemoc-
nice následné péče v Moravské Třebové. 
Děkujeme za vzornou péči o našeho ta-
tínka Jaroslava Stejskala, který byl hos-
pitalizován na oddělení ve velmi vážném 
stavu ve zmíněné nemocnici na I. odděle-
ní. Kompletní péče, jejich přístup k němu 
samotnému, mu byla poskytována na té 
nejvyšší úrovni na všech personálních 
pozicích a co více, byli oporou i pro 
nás rodinu, kdy v daném těžkém obdo-
bí bylo každé vlídné a povzbudivé slovo 
velkým pomocníkem. S hlubokou úctou 
jim všem patří nekonečné poděkování 
za jejich péči, která mu byla poskytnuta 
v posledních dnech jeho života. Pocit ze 
zjištění, že i v dnešní náročné době lze 
vykonávat svoji práci poctivě a srdcem, 
je nepopsatelný. Za rodinu s hlubokou 
úctou                      Radek Stejskal

Dotazy veřejnosti
Proč už nemá autobusové nádraží přístřešek?
Mezi Mor. Třebovou a Olomoucí cestuji od roku 
1965. Dříve dálkovými autobusy, po jejich po-
stupném rušení autobusem do Mohelnice a dále 
vlakem. Při čekání na autobus se člověk rád ně-
kam schová, mnohdy před deštěm, větrem apod. 
Ne tak v Moravské Třebové. Už od jara se budo-
va autobusového nádraží opravuje, tudíž ji ne-
lze využívat. Budiž – bylo to potřeba. Proč ale 
zrušili přístřešek, který tam býval? Není kam se 
schovat před rozmary počasí a nebude to lepší 
ani později, protože čekárna nebude otevřená 
stále. Lidé cestují denně do zaměstnání, děti do 
škol. Proč na nás tedy ti, co se o tyto věci starají, 
nemyslí? Proč zmizel osvědčený přístřešek?

Emilie Mašková
Odpověď na dotaz k přístřešku
Nově opravená budova čekárny společnosti 
ICOM transport bude cestujícím k dispozici ve 
všední dny od 5:30 do 19:00 hodin a o víken-
dech od 7:00 do 19:00 hodin. Původní přístřešek 
budovy bude nahrazen zastřešením nástupišť na-
proti budově, které bude doplněno do poloviny 
roku 2019.        Václav Dokoupil, mluvčí města

Český zahrádkářský svaz
V březnu se uskuteční členská schůze Základ-
ní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Moravská Třebová. Součástí schůze bude volba 
nového výboru ZO. Zájemci o práci ve výbo-
ru se mohou hlásit u pana Kadlece na tel. čísle 
732 323 785. 

PF ANO 2011
Stojíme na prahu nového roku. Tohle obdo-
bí přiměje asi každého ke zhodnocení roku 
minulého, co nám dal a co naopak vzal. Do 
budoucna je třeba čerpat ze získaných zku-
šeností a těšit se na nové začátky.
Přejeme všem v novém roce více tolerance, 
porozumění, lásky a štěstí. Našemu městu 
přejeme stabilní a rozumné vedení, které 
nás povede k větší prosperitě.

Miroslav Jurenka a Ivana Kantůrková, 
zastupitelé za hnutí ANO 2011
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Aktualizace jízdního řádu MHD
Aktualizovaný jízdní řád MHD pla-
tí od pondělí 10. prosince. Změna reaguje 
na nový celostátní jízdní řád vlaků a také 
na požadavky občanů. Například na zastáv-
ku Mánesova přijede autobus MHD nově 

v takovém čase, aby děti nezmeškaly začá-
tek vyučování. K provozu MHD bude i na-
dále probíhat sběr informací a připomínek. 
Cílem je nastavit trasování linky a odjezdy 
autobusů tak, aby vyhovovaly většině oby-

685091  MHD Moravská Třebová: žel.st.-nemocnice-Lidl-U komína-žel.st.

Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019

Přepravu zajišt̓uje : Jaroslav Hnát, Radiměř 444, PSČ:569 07, tel.603 526 305,e-mail:hnat.bus@iol.cz, fax 461 594 170

jede v pracovních dnech 31 nejede 31.12. 
spoj jede po jiné trase 

 
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem, které jsou shodné s tarifem a přepravními 
podmínkami IREDO. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. 

vatel. V průběhu příštího roku se uvažuje 
například o doplnění obslužnosti hřbitova 
a dalších úpravách. O případných změnách 
budeme včas informovat.
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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 2. 1. v 16 hodin. Telefonické rezervace přijímáme od 2. 1. od 16 hodin, dále pouze v době předprodeje. Rezervace platí jeden týden, 
po uplynutí této doby  budou vstupenky automaticky vráceny zpět do prodeje. Kontakt: 461 544 283. Další dny: pondělí 14:00–19:00, středa 14:00–19:00. Od ledna 
2019 bude postupně spuštěn on-line prodej vstupenek. Více informací naleznete na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
Bumblebee /USA/ 
7. 1., 19:00, 130 Kč
Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která do-
stala k narozeninám své první auto. Jenže ten žlutý 
„Brouk“ není obyčejné auto, ale Bumblebee, kte-
rý se v téhle podobě ukrývá nejen před lidmi, ale 
i ostatními Transformers
(110 min.), český dabing

Bohemian Rhapsody 
14. 1., 19:00, 120 Kč
Nejúspěšnější film roku 2018
Hudební dráha a nekontrolovatelná životní spirála 
Freddie Mercuryho od založení skupiny.
(134 min.), české titulky

Znovu ve hře /USA/

16. 1., 19:00, 120 Kč
Nikdy není pozdě začít znovu. Vtipný a zároveň ro-
mantický film o cestě jedné obyčejné dívky za štěs-
tím. Její talent byl skutečný. Její životopis nikoli. 
České titulky, nevhodné pro děti do 12 let

Ledová sezóna 2 /USA/

19. 1., 15:00, 120 Kč
Nový animovaný film
Lední medvěd Norm si na zimní spánek moc nepo-
trpí. Právě naopak. Když se venku ochladí, začíná 
pro něj a pro celou partu kamarádů ze severu ta 
pravá Ledová sezóna, sezóna plná dobrodružství 
a zábavy
(90 min.), český dabing

Cena za štěstí /ČR/

19. 1., 19:00, 120 Kč
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Ně-
kdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co 
mu obětovat? Film ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke 
svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít
(99 min.), mládeži do 12 let nepřístupné

Po čem muži touží /ČR/

21. 1., 19:00, 110 Kč
Nejnavštěvovanější čeká komedie roku 2018
V hlavní roli Jiří Langmajer
(95 min.)

se během živého vysílání nezabít? A dokáží si od-
pustit? Diváci v hledišti jsou vtažení do „jakoby“ 
živého vysílání a reagují spontánně na moderátora 
Stevena, který celou show moderuje a v osudech 
obou kuchařek hraje osudovou roli. Ale, kdo je jeho 
pravou matkou?
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Veronika Žilková, Michaela Dolinová, Vin-
cent Navrátil, Ladislav Ondřej, Milan Duchek

Pohádka
Nápad myšky Terezky
29. 1., 8:30 a 10:00, kinosál, 50 Kč
Uvádí divadlo Matěje Kopeckého

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 
Otevírací doba: listopad – březen: ZAVŘENO

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: zavřeno

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

Galerie Františka Strážnického

Spider-man: Paralelní světy
23. 1., 17:00, vstupné nebylo do uzávěrky známo
Tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili 
svůj um a talent, aby divákům představili dosud ne-
poznaný svět Spider-Mana
(117 min.), český dabing

Favoritka /USA, VB, IRSKO/

28. 1., 19:00, 120 Kč
Je 18. století a Anglie válčí s Francií. Anglická krá-
lovna je až příliš náladová…
(119 min.), české titulky, nevhodné pro děti do 12 
let

Narušitel /ČR/

30. 1., 19:00, 120 Kč
Nový český film
drama, nevhodné pro děti do 12 let

Kulturní centrum
Koncert
Výroční koncert country skupiny 
Proč ne Band k 20 letům činnosti
9. 1. v 19:00 hod., dvorana muzea, 80 Kč
Mikeš Jaromír - mandolína, dobro, fouk. harmoni-
ka, vocal
Sova Jiří - kytara, vocal
Žilka Josef - banjo, vocal
Sedláček František - kontrabas, sólo zpěv
Chmelařová Anna - sólo zpěv
Hřebabetzký Ivan - housle a hosté 

Divadlo
Čarodějky v kuchyni 
22. 1., 19:00, 250 Kč
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, kte-
ré se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské 
šou? Kuchařky Dolly Biddleová a Isabel Lomaxová 
mají každá svou televizní kuchařskou show. Kaž-
dá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe 
žárlí. Doslova se nesnáší, a to je slabé slovo. Neje-
nom kvůli konkurenci i taky kvůli dávnému hříchu 
z mládí. A právě těmto dvěma rivalkám je nabídnuta 
nová společná cooking show s názvem Čarodějky 
v kuchyni. Dokáží potlačit své antipatie? Dokáží 

Program na leden 
Duku Duku

  5. 1. Novoroční výprodej baru – Dj Maty
11. 1. Plujeme s kapitánem – Dj J.M.X.
12. 1. Božkovský mejdan – Dj Choruno
18. 1. Namražená Party – Dj Maty
19. 1. Retro večer – Dj Maty
25. 1. Koncert, po skončení After Party
26. 1. Red Bull nám dává křídla – Dj J.M.X.
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Připravujeme kalendář 
akcí, dejte o sobě vědět
Také na rok 2019 připravuje město kalendář 
akcí. Dejte nám, prosím, vědět, jaké akce 
a kdy plánujete. Je dokázáno, že kulturní, 
sportovní či společenské akce jsou význam-
ným motivátorem k návštěvě našeho města. 
Distribuci kalendáře akcí na rok 2019, ve 
kterém uveřejníme všechny akce, o kterých 
budeme v daném termínu informováni, by-
chom rádi zahájili již koncem tohoto roku. 
Proto prosíme o zaslání vašich akcí do kon-
ce prosince na adresu phorackova@mtre-
bova.cz. Všechny nahlášené akce zveřej-
níme samozřejmě také v kalendáři akcí na 
webu města Moravská Třebová. Děkujeme 
vám za spolupráci a těšíme se na všechny 
akce, které pro třebovské, ale i návštěvníky 
našeho města připravíte.

Ohlédnutí za benefičním večerem Hedvy
V sobotu 17. 11. 2018 se konal 
Společensko-benefiční večer 
HEDVY, a.s., na nějž se sjeli 
lidé z celé ČR včetně náměst-
kyně ministryně financí Lenky 
Dupákové, náměstka ministra 
vnitra Jiřího Nováčka, hejtma-
na Pardubického kraje Martina 
Netolického a senátora Michala 
Kortyše. Na diváky čekal bohatý 
program, jenž moderoval herec 
a moderátor Jan Čenský. Stejně 
jako v minulém roce byla i le-
tos hlavní postavou uznávaná 
česká módní návrhářka Marie 
Zelená, jež vedle své autorské kolekce spole-
čenských šatů představila unikátní uměleckou 
kolekci, již vytvořila společně se svou dcerou 
Martinou Hrnčířovou k oslavě Česka a Sloven-
ska. Do světa módy vtáhli diváky návrhářka 
Yvona Leitner, návrhář Martin Čapek a teprve 

jedenáctiletý nadaný návrhář 
Vlastimil Basovník. Modely 
předvedly Eliška Bučková, Čes-
ká Miss 2008, Adéla Kašpaříko-
vá, čtyřletá Eliška, vnučka Marie 
Zelené, a sedmiletý vnuk Tomáš 
s jejich maminkou Martinou, 
jež sklidili velký úspěch. Jedna-
lo se o velmi rozmanitý večer, 
hudebním zážitkem se stalo vy-
stoupení Moravské filharmonie 
Olomouc, o zábavu se postaral 
autorským čtením svých feje-
tonů známý český spisovatel 
Michal Viewegh. Podpořila se 

dobrá věc. Večera se zúčastnili významní lékaři 
z širokého okolí, jež si odvezli na svá oddělení 
v nemocnicích „Veselé oblečení pro dětské léka-
ře a sestry“, které pochází z dílny módní návr-
hářky Marie Zelené a má ambici zmírnit strach 
dětí z vyšetření.                        Tomáš Mazal

Městský bál Moravská Třebová
Tradiční akce mění termín i podobu! Na spole-
čenskou událost ve zbrusu novém kabátě se mů-
žete těšit v letním termínu v prostorách zámku. 
Více informací přineseme s dostatečným před-
stihem. 
Výstava betlémů
od 3. 1. do 30. 1. úterý 
až čtvrtek 9:00-12:00 
a 14:00-16:00 hod., 
I. poschodí muzea
Spolek ručních řeme-
sel Mohelnice a Spo-
lečnost česko-němec-
kého porozumění zvou 
na výstavu paličkova-
ných, papírových, dře-
věných a keramických 
betlémů.  

Okénko ZUŠ
Loňský kalendářní rok byl v Základní umělecké škole Mo-
ravská Třebová uzavřen řadou rozmanitých akcí. Namátkou 
vzpomeňme na vystoupení v rámci Slavnostního rozsvícení vá-
nočního stromu na náměstí, Mikulášský a Vánoční podvečer 
s múzami a nadílkou, vystoupení ve farním kostele Třebařov 
nebo Vánoční párty v hudební nauce se spoustou hudebních 
her, soutěží a koled s doprovodem nástrojů. 12. a 13. prosince 
proběhly slavnostní Vánoční večery, na jejichž náročné realiza-
ci se dlouhodobě podíleli žáci a učitelé hudebního, tanečního, 
literárně dramatického i výtvarného oboru. Jedinečná atmo-
sféra Vánočních večerů byla pro všechny krásným zážitkem. 
Velké poděkování patří všem účinkujícím žákům, pedagogům 
a veřejnosti za hojnou účast, které si velmi vážíme. 
V průběhu úvodního měsíce roku přijměte srdečné pozvání 
na Podvečery s múzami, které proběhnou v termínech 17. a 31. 
ledna, a to vždy od 17:30 hod. v Komorním sále ZUŠ. 24. ledna 
od 16:15 do 17:15 hod. proběhne Ukázková hodina příprav-
ného ročníku tanečního oboru pro veřejnost. Rodiče mohou 
zhlédnout, jak se s dětmi pracuje, a sami se budou moci do po-
hybových aktivit s dětmi zapojit. Na ukázkové hodině jsou ví-
táni jak rodiče žáků, tak i široká veřejnost.

Přednáška Od hlavy až k patám
17. 1. od 17:30-19:45, I. poschodí muzea  
Společnost česko-německého porozumění ve 
spolupráci s paní Hellerovou zve na přednáš-
ku Miroslava Hrabicy s názvem Od hlavy až 
k patám, aneb průlet lidským tělem a zdravím. 
Vstupné 100 Kč. Děkujeme a přejeme krásný 
adventní čas, klidné a pohodové vánoční svátky 
a hodně štěstí, zdraví, úspěchů do nového roku 
2019
Společenský ples Staré Město
25. 1. od 20:00 hodin, Sokolovna Staré 
Město
ZŠ a MŠ Staré Město a hasiči Staré Město 
vás srdečně zvou na společenský ples. K tanci 
a poslechu zahraje skupina Epicentrum Jevíč-
ko. Předprodej vstupenek u Martiny Kuncové 
(tel. 739 420 728) od 7. ledna po 18:00 hodině. 
Vstupenka + místenka 100 Kč

Kulturní a společenské akce – plesová sezóna začíná
Sousedský bál
2. 2. od 20:00 hodin, Kulturní dům Linhartice
Obce regionu MTJ: Linhartice, Mladějov na 
Moravě, Rychnov na Moravě, Třebařov, Roz-
stání, Koruna, sdruženy v oborovém svazu Mo-
ravskotřebovska, vás srdečně zvou na 12. ročník 
Sousedského bálu. K tanci a poslechu hraje Ro-
toped Litomyšl. Rádi uvítáme každého, kdo se 
chce dobře pobavit, zatančit si a něco pěkného 
si odnést domů. Cena losu 10 Kč, vstupné s mís-
tenkou 100 Kč. Vstupenka je slosovatelná. Před-
prodej vstupenek od 10. ledna na OÚ Linhartice. 
Vstupné 100 Kč
Lidový ples – 71. ročník
2. 2. od 20:00 hodin, Dům armády Na Písku
K poslechu a tanci zahraje skupina Domino pod 
vedením Miloše Bayera. Předprodej vstupenek 
od 15. ledna v Turistickém informačním centru, 
nám. T. G. Masaryka. Vstupné 100 Kč

Moravská
Třebová

Zámek

HLEDÁME
PRŮVODCE /PRŮVODKYNI 
NA ZÁMKU

HLEDÁME 
PRŮVODCE /PRŮVODKYNI 
NA ZÁMKU

Brigáda se týká nejen letních prázdnin, 
ale i víkendů od dubna do října

V případě zájmu
nebo dalších otázek 
prosím kontaktujte

zamek@ksmt.cz

Požadavky:
Příjemné vystupování s lidmi
Komunikační znalost anglického nebo 
německého jazyka
Zájem o historii výhodou
Minimální věk 15 let
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

V minulém období přijala Městská policie Mo-
ravská Třebová 138 oznámení. 
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vy-
braných lokalitách města bylo městskou policií 
provedeno šest dopravně bezpečnostních akcí 
zaměřených na dodržování nejvyšší povolené 
rychlosti v obci a dodržování pravidel silničního 
provozu cyklisty. Při těchto akcích bylo ulože-
no 11 pokut v příkazním řízení na místě. Mimo 
tyto akce vyřešili na místě strážníci dalších 24 
přestupků. 
Městská policie, v rámci své preventivní čin-
nosti, vykonala sedm přednáškových akcí na zá-
kladních a středních školách v ORP Moravská 
Třebová.

Nenechávejte odložené tašky 
v nákupních košících 
Vánoční svátky jsou za námi, ale nejen v tomto 

období je třeba dbát zvýšené opatrnosti na cen-
né věci a peněženky při nákupech v obchodních 
domech a malých prodejnách. Organizované 
skupiny kapsářů a zlodějíčků jsou vždy ve stře-
hu. Jen malé otočení do regálu může znamenat 
velkou šanci pro různé zlodějíčky, kteří čekají 
právě na tuto příležitost. Taška odložená v ko-
šíku, často i rozepnutá, ze které mává na ko-
lemjdoucí Vaše peněženka plná bankovek, pla-
tební karta, u které je na kousku pomačkaného 
papírku poznačený PIN kód z důvodu jeho ne-
zapomenutí! Často po zaplacení zboží u poklad-
ny přikryjeme plnou tašku nákupu právě svojí 
peněženkou, kterou tak nabízíme ke snadnému 
odcizení. Bývá také zvykem, zejména u žen, od-
ložit si kabelku na přední sedadlo odemčeného 
vozidla a v domnění, že se nemůže nic stát, vy-
rovnáváme nákup do kufru za vozidlem. I tohle 
je obrovská příležitost pro takové osoby! Neza-

pomínejme ani na věci ponechané v uzamče-
ném vozidle. Když už není vyhnutí a věci ve vo-
zidle musíme opravdu ponechat, je dobré uložit 
je tak, aby při prvním nakouknutí do vozidla 
nepůsobily jako nabídka luxusního zboží ve vý-
kladní skříni. A tohle je nutné mít na paměti ne-
jen na přeplněných parkovištích u obchodních 
domů, ale také například na parkovištích u hřbi-
tovů. Snažme se předcházet těmto zbytečným 
újmám. Pozor také na různé osoby vybírající 
finanční příspěvky na různé účely. Ne každý 
je ten, za koho se vydává! V případě, že máte 
podezření, že se jedná o podvodníka, neváhejte 
a okamžitě volejte na linku 156.
Městská policie Moravská Třebová přeje všem 
občanům našeho půvabného města úspěšný 
vstup do roku 2019, mnoho štěstí a co možná 
nejméně nečekaných setkání s představiteli zá-
kona.                                          Radovan Zobač

Vojenská škola nabízí studijní obory
bezpečnostní referent veřejné správy. V soukro-
mém sektoru se uplatní například v médiích, di-
plomacii a v mezinárodních institucích.
Podmínky pro přijetí uchazeče:
• je občanem České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie
• je občansky bezúhonný (uchazeč, který není 

vojákem z povolání, doloží výpis z evidence 
rejstříku trestů fyzických osob)

• dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou

• je zdravotně způsobilý
Zaslání přihlášky: do 30. dubna 2019
Přijímací zkouška se nekoná

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola 
Ministerstva obrany v Moravské Třebové nabízí 
vyšší odborné vzdělání v rámci tříletého kombi-
novaného studia v oboru Ochrana vojsk a obyva-
telstva při krizových situacích.
Studium je určeno pro:
• vojáky z povolání
• občanské zaměstnance rezortu ministerstva 

obrany
• civilní uchazeče (přijetím ke studiu nejsou 

přijati do pracovního nebo služebního pomě-
ru v rezortu ministerstva obrany)

Uplatnění absolventů v oboru
Absolvent se uplatní v AČR a státní správě jako 

Agentura Domácí péče Sestřička.cz
• odběry krve v domácím prostředí
• sledování celkového zdravotního stavu, monito-

race fyziologických funkcí
• péče o pacienty s diabetes mellitus
• péči o chronické rány včetně proleženin
• péči o pacienty závislé na výživě sondou naso-

gastrickou, nasojejunální, PEG 
• péči o pacienty se stomií a permanentními mo-

čovými katetry
• péči o pacienty na domácí parenterální (intrave-

nózní) výživě 
• péči o pacienty s tracheostomií 
• ošetřovatelskou rehabilitační péči o nesoběstač-

ného nebo ne zcela soběstačného pacienta (např. 
po CMP) 

Kdo má na domácí péči nárok, jak 
si ji zřídit
DP je kombinací zdravotních a sociálních služeb 
poskytovaných pacientovi v jeho vlastním so-
ciálním prostředí, bez stresu, usměvavou, kva-
lifikovanou sestřičkou, což vyvolává příjemnou 
atmosféru. Kvalitně poskytovaná DP umožňu-
je zkrátit dobu hospitalizace v nemocnici či ji-
ném zdravotnickém zařízení pouze na nezbytně 
nutnou dobu nebo se jí zcela vyhnout. Dalším 
rozhodujícím kritériem pro indikaci DP je sku-
tečnost, že zdravotní stav pacienta není možno 

Sestřička
Dne 20. listopadu jsem navštívila Kamilu Ml-
čochovou, vrchní sestru agentury Domácí péče 
Svitavsko, s.r.o., - Sestřička.cz., abych se infor-
movala o náplni práce agentury. Činnost agen-
tury Domácí péče Sestřička.cz byla v Morav-
ské Třebové zahájena dne 1. 1. 2018. Jedná se 
o soukromou firmu, sídlo má v Praze, a posky-
tuje služby domácí péče i lůžkové péče téměř 
po celé republice. U nás zaměstnanci agentury 
sídlí na poliklinice Nemocnice následné péče 
Moravská Třebová. Agentura je schopna posky-
tovat nepřetržitou ošetřovatelskou péči u klienta 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Veškerá péče je 
plně hrazena ze zdravotního pojištění klienta - 
pacienta. Agentura domácí péče (dále jen DP) 
při výběru svých zaměstnanců dbá nejen na od-
bornou zdatnost zdravotních sester, ale také na 
jejich povahové vlastnosti a schopnosti citlivého 
psychologického přístupu. Na Moravskotřebov-
sku a Jevíčsku poskytuje domácí péči šest regis-
trovaných sester s kvalifikovanou a odbornou 
způsobilostí. Každá sestra má k dispozici osobní 
auto, kterým se dopravuje k pacientům. 

Jakou péči agentura domácí péče 
zabezpečuje
• aplikace injekcí

zvládnout péčí rodiny, přitom ale stav bezpod-
mínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravot-
nickém zařízení. O zahájení poskytování DP 
rozhoduje buď ošetřující lékař v nemocnici při 
propuštění pacienta do domácího prostředí, nebo 
praktický lékař pacienta. Po kontaktování agen-
tury lékařem zdravotní sestra agentury zajede 
domů za pacientem, pacienta si vyšetří a vytvoří 
plán ošetřovatelských intervencí, které by měly 
vést k dosažení cíle péče, tj. udržení a podpora 
zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti. 
Ošetřovatelský plán zkonzultuje sestra agentury 
s indikujícím lékařem, který s konečnou plat-
ností rozhodne o tom, jaký druh péče pacientovi 
bude poskytován. Pečující zdravotní sestra při 
svých návštěvách v domácnosti kontroluje cel-
kový stav pacienta a provádí naplánované inter-
vence. Veškeré výkony u pacienta zaznamenává 
do ošetřovatelské dokumentace, kterou pravidel-
ně poskytuje k nahlédnutí praktickému lékaři. 
Praktický lékař tak má dokonalý přehled o zdra-
votním stavu svého pacienta. Spoluprací lékaře, 
zdravotní sestry a rodiny při péči o pacienta také 
dochází k navázání blízkého vztahu mezi pečují-
cími, a tím zlepšení součinnosti při péči. Kontakt 
pro bližší informace: Kamila Mlčochová, mobil: 
607 090 813
Ivana Kantůrková, zastupitelka města Hnutí ANO
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Podzim v družince na „křižovatce“
Celým školním rokem nás ve školní družině 
provází pohádková postava krtečka a jeho ka-
marádů. S krtkem už jsme zažili spoustu dobro-
družství. V září jsme si uspořádali ovocnou a ze-
leninovou slavnost, formou hry jsme ochutnávali 
různé druhy ovoce a zeleniny. Měsíc říjen byl ve 
znamení strašidel. Vydlabali jsme si dýně, rozsví-
tili jsme si je a četli u nich strašidelné pohádky. 
Ani o podzimních prázdninách jsme nezaháleli. 
Vydali jsme se na výpravu. Vyrazili jsme na Kří-
žový vrch, kde jsme si připomněli svátek zemře-
lých - dušičky. V listopadu k nám sice nepřijel 
Martin na bílém koni, ale my jsme si Martina 
připomněli tak, že jsme upekli svatomartinské 
rohlíčky ve školní kuchyni. K podzimu neodmy-
slitelně patří i drakiáda. Na školním hřišti jsme 
si uspořádali družinové přebory v této disciplí-
ně. Nikoli děti, ale draky jsme náležitě odměni-
li medailemi. Poslední předvánoční měsíc, tedy 

prosinec se nesl v čertovském duchu. V tělocvič-
ně jsme plnili čertovské úkoly - naučili jsme se 
brblat jako čerti, házet oříškem do kotle, skládat 
čertovské puzzle. Ale nejvíce se dětem líbila čer-
tovská honička s ocásky. Těsně před Vánoci jsme 
zakončili rok společnou besídkou.

Šťastný nový rok všem přeje 
vychovatelka Monika Sádecká a děti

Projektový den
Ve středu 5. 12. 2018 proběhl v ZŠ Kostelní ná-
městí projektový den se zaměřením na advent 
a Vánoce. Program tohoto dne bylorientován 
především na osobnostní a sociální výchovu. 
Vyučující se snažili o to, aby žáci pochopili, že 
příprava na Vánoce prostřednictvím tradic může 
vést člověka k tomu, aby se stal druhým lidem 
„dárkem“ on sám. Žáci 7. třídy například spo-
lečně upekli medové perníčky, jejichž vůně se 
linula celou školou. V jiných třídách se vyráběly 
adventní věnce, z barevných provázků vytvářely 
symbolické spirály třídy, společnými silami se 
připravovalo pohoštění pro žáky celé třídy apod. 
Cílem všeho bylo ukázat, 
že je možné respektovat 
osobnost jedince, a přitom 
mít společný zájem.

Náboj Junior
Náboj Junior je matema-
tická soutěž pro čtyřčlen-
né pracovní skupiny žáků 
2. stupně základních škol 
a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Prá-
vě to, že se soutěží v druž-
stvech, nikoliv, jak je ob-
vyklé, každý sám za sebe, 
ji dělá výjimečnou. Nestačí 
umět matematiku, musí-
te efektivně spolupracovat 
v rámci týmu a volit vhod-
nou strategii řešení. Celá soutěž trvá 120 minut, 
během nichž se soutěžní družstva snaží vyřešit 
co nejvíce úloh. Nejde o bezhlavou aplikaci již 
nabytých vědomostí, úlohy vyžadují jistou dávku 
invence a důvtipu. Letošní ročník soutěže probě-
hl 23. listopadu. V Brně ZŠ Kostelní náměstí re-
prezentovali Martin Peterka (8.), Zuzana Jáchy-
mová (8.), Jan Kalina (9.) a Eliška Charvátová 
(9.). Nevedlo se jim vůbec špatně, mezi základ-
ními školami obsadili krásné 2. místo. 

Týden laskavosti 
Již podruhé se naše škole zapojila do projektu 
Nadace Karla Janáčka Jsem laskavec, jehož cí-
lem je motivovat žáky základních a středních 
škol ke konání dobrých skutků. Žáci 3. třídy 
nacvičili hudební pohádku O Šípkové Růžence, 

Aktuální dění v ŽS Kostelní
kterou zahráli nejen všem svým spolužákům ve 
školní tělocvičně, ale i seniorům v moravsko-
třebovském domově seniorů. Na radost a dojetí 
skvělého publika budou ještě dlouho vzpomínat. 
Ve 4. a 6. třídě se žáci dokázali vzdát části svých 
hraček ve prospěch dětí z Azylového domu pro 
matky s dětmi ve Svitavách. Ve 2., 6. a 8. tří-
dě se uklízelo nad rámec žákovských povinnos-
tí. Došlo dokonce i na prach na listech květin. 
V 1., 5., 6., 7. a 9. třídě probíhal sběr suchého 
pečiva, ovoce a zeleniny pro koně a dobytek far-
mářů a majitelů koní z okolí Moravské Třebové. 
Obdarována byla i zvířátka v Záchranné stani-
ci Zelené Vendolí.                    Eva Pallová

Počítačový úspěch na kostele
Každým rokem se na konci listopadu naši žáci 
z 8. a 9. třídy účastní soutěže PC_ák, kterou or-
ganizuje SPŠE a VOŠ v Pardubicích. V letošním 
24. ročníku bylo zadáno téma Roboti. Žáci ZŠ 
Kostelní náměstí absolvovali test znalostí ICT, 
tvořili grafický návrh, prezentace a www strán-
ky. V kategorii Test ICT znalostí byl mezi 125 
přihlášenými soutěžícími velmi úspěšný Jan Ka-
lina z 9. třídy, obsadil skvělé 2. místo. Deváťáci 
se účastnili i dalších kategorií. Grafický návrh 
na zadané téma tvořila Veronika Rejchrtová. 
Tříčlenné družstvo Dan Bílek, Dominik Mlčoch 
a David Malík se zúčastnilo soutěže Elektronika 
i jinak, jež se skládá z řady na sebe navazujících 
praktických úkolů, při kterých soutěžící musí 
uplatnit svoji šikovnost a teoretické znalosti 

z uvedených oblastí. Eliška Charvátová a Miro-
slav Šíp se zapojili do soutěže S-Robot, kde sou-
těžící se stavebnicí Lego Mindstorms sestavují 
a programují vozítko přímo na místě. Žákům za 
jejich reprezentaci velmi děkujeme a gratuluje-
me k dosaženému úspěchu.  Simona Žvátorová

Kostel na MS ve florbalu
Chlapci ze 4. a 5. třídy se zúčastnili okresní-
ho florbalového turnaje ČEPS CUP. Bojovali 
dobře, ale postoupit se jim bohužel nepodařilo. 
Chlapci z 8. a 9. třídy se zúčastnili obvodního 
kola florbalového turnaje, které bylo pořádáno 
na Gymnáziu v Moravské Třebové. Bojovali 

velmi zdatně a vybojova-
li nádherné 3. místo. Ani 
žákyně 8. a 9. třídy naší 
školy nezůstaly pozadu. 
V oblastním kole zabodo-
valy, naprosto převálcova-
ly ostatní týmy a staly se 
postupujícím družstvem 
do okresního kola. To opět 
proběhlo na půdě zdej-
šího gymnázia. V okres-
ním kole se dívky umís-
tily na krásném 3. místě. 
Za všechny tyto bezvad-
né úspěchy vděčíme naší 
skvělé tělocvikářce a tre-
nérce Vlaďce Machačové. 
Odměnou za výkony se 
pro účastníky florbalových 

turnajů staly exkluzivní vstupenky na Mist-
rovství světa ve florbalu, které se letos konalo 
v Praze. Zde jsme fandili jako o život. Tako-
vou atmosféru, jaká panovala v celé O2 aréně, 
jsme ještě nikdy nezažili. V přestávkovém čase 
jsme měli možnost zúčastnit se speciálních sou-
těží a vyhrát nějakou drobnost nebo se vyfotit 
s maskotem turnaje, Floorianem. Měli jsme 
také možnost zakoupit si nějaký suvenýr z MS. 
Odvezli jsme si z Prahy neopakovatelnou zku-
šenost a nezapomenutelný zážitek. Za uspořá-
dání výletu děkujeme učitelům Vlaďce Macha-
čové a Martinovi Krejčímu.

Jan Kalina, Alena Pavlů a Nikola Janků

„Křižovatka“ zdobila vánoční stromek
Brzy budou Vánoce,  proto s chutí do práce… S tě-
mito slovy písně se s chutí do tvoření vánočních 
ozdob zapojily děti z přípravné třídy a prvňáci 
a druháci. Ozdoby jsme později  použili  na vypa-
rádění stromečku na náměstí T.G.M. Úkol to nebyl 
úplně jednoduchý, jelikož stromečky jsou umís-
těny venku před radnicí. Na zdobení jsme použili 
převážně přírodní materiál: šišky, ořechy a mašlič-

ky, ale také jsme si vykrájely hvězdičky a kolečka 
ze samotvrdnoucí hmoty. Výrobu ozdob a zdobení 
stromečku jsme si náramně užili. Výsledek naše-
ho snažení si mohli prohlédnout kolemjdoucí celý 
prosinec. Děkujeme za zajímavý nápad a důvěru 
koordinátorce Projektu Zdravé město Barboře Du-
díkové. Touto aktivitou přispěli i nejmenší školáci 
k předvánoční výzdobě města.   Jiřina Holešovská
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ZŠ Palackého informuje

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová

Den s němčinou
V úterý 20. listopadu jsme se společně se Zá-
kladní školou Městečko Trnávka vydali do Olo-
mouce prožít Den s němčinou. Akce se konala 
v interaktivním muzeu Pevnost poznání. Dopo-
ledne žáky čekala zábavná hra Autobahnspiel. 
Pětičlenné týmy virtuálně cestovaly do 16 zná-
mých německých měst, kde je čekaly roz-
manité úkoly. Soutěžilo 30 týmů. Naše ško-
la do hry zapojila 4 týmy a jeden tým získal 
krásné druhé místo. Gratulujeme. V polední 
přestávce si žáci mohli prohlédnout expozi-
ci muzea, která zahrnuje exponáty z oblasti 
historie Olomouce, fyziky, chemie a pří-
rodovědy. Odpoledne jsme zažili němčinu 
v tanečním rytmu - koncert německého zpě-
váka, textaře a písničkáře Uwe Kaa ve sty-
lu reggae a hip hopu. Část naší výpravy – 
žáci 3. B měli jiný program. Hráli s velkým 
úspěchem divadelní představení pro žáky 
základní školy s rozšířenou výukou jazyků 
v Olomouci a dále vystoupili na semináři 
pro učitele německého jazyka, který pořá-
dal Goethe institut. Organizátorem celého 
Dne s němčinou byl právě Goethe institut.

Jana Knödlová a Jaroslav Jarůšek

A zase florbal
…ale trochu jinak. Tentokrát jsme nebyli aktéři 
hry my, ale byli jsme jako diváci na florbalovém 
MS v O2 aréně v Praze. Ve středu 5. prosin-

Děti se zdravotním postižením 
jako herci? Emoce neskrývají 
a jsou citlivé…
Které z dětí by nechtělo hrát v pohádce? Stát se 
hercem v kostýmu princezen, vodníků, krásných 

víl, králů nebo čarodějnic? Vše z toho, se splnilo 
žákům speciálních základních škol a škol dle §16 
Pardubického kraje. Koncem roku pořádala Spe-
ciální základní škola, mateřská škola a praktická 
škola Moravská Třebová ve spolupráci s Kultur-
ními službami města již 13. ročník krajské diva-
delní přehlídky, která nese název Kukátko. V le-
tošním roce se Kukátka zúčastnilo přes 130 dětí. 
Tato divadelní přehlídka má své opodstatnění 
zejména v tom, že představení vytvářejí žáci se 
zdravotním postižením či znevýhodněním. Hra-
ní divadla má pak pro děti obrovský význam. 
Rozvíjí fantazii, tvořivost, vnímavost a empa-
tičnost. Ve svých vystoupeních plných příběhů, 
hudby a tance dokázaly zanechat ovzduší plné 
radosti z úspěchu, smích, nadšení a doslova 

ce jsme vyjeli na zápas Slovensko – Lotyšsko 
a Dánsko – Estonsko. Kromě sportovní atmosfé-
ry jsme chtěli na vlastní oči vidět čistou hru, kte-
rá se nám moc nedaří. Nutno uznat, že atmosféra 
byla úžasná. Mnozí zakoupili trubky, jiní použí-
vali skládaný karton, který tam byl přichystán, 
nechyběly bubny a nebyly ušetřeny ani hlasivky. 

Přestávky byly vyplněny chytáním florbalových 
míčků, hrou na ledě, zkoušením mexické vlny, 
ale i vytvářením krásného hvězdného nebe po-
mocí mobilů nebo prohlížením našich fotogra-
fií na kostce. Na závěr obou utkání jsme s vítězi 
prožívali jejich radost, ale i smutek a skleslost 
s poraženými. Byl to nevšední zážitek, teď už 

hmatatelné štěstí. Velké poděkování patří Pardu-
bickému kraji a městu Moravská Třebová za fi-
nanční příspěvek, za sladké odměny a ceny Las-
kavárně v Moravské Třebové, která zaměstnává 
osoby se zdravotním postižením, kteří to mají na 

trhu práce stejně složité jako „naši“ 
žáci speciálních škol v běžné škole. 

Žáci ozdobili stromeček
Mladší žáci ze třídy Speciální zá-
kladní školy, mateřské školy a prak-
tické školy Moravská Třebová na-
zdobili v adventním čase svými 
vánočními ozdobami stromeček před 
radnicí města a přispěli tak k předvá-
noční náladě. Další z výkresů a vý-
robků žáků si můžete prohlédnout 
ve vestibulu radnice. V novém roce 
přeje kolektiv speciální školy mnoho 
zdraví, štěstí, lásky, radosti, úspěchu 
a empatie.

Lenka Moravcová, zástupkyně ředitelky školy

zbývá jen držet pěsti našim, ať dopadnou co nej-
lépe.                                    Žáci ze ZŠ Palackého

Moravskotřebovské školy si 
připomněly výročí 17. listopadu
ZŠ Palackého a ISŠ Moravská Třebová byly vy-
brány pro spolupráci k ověřování učebních ma-

teriálů vytvořených didaktiky Ústavu pro 
studium totalitních režimů (ÚSTR). Žáci 
třídy IX. A a 2. SČ absolvovali výukovou 
lekci Pluralita postojů vůči režimu v 50. 
letech 20. století. Díky ní se seznámili se 
základní charakteristikou komunistického 
režimu v jeho zakladatelské fázi. Na jednu 
z hodin, plných filmových ukázek a aktivi-
začních výukových metod, se přijel osob-
ně podívat i didaktik ÚSTR Petr Sedlák. 
V první části lekce byl kladen důraz na ilu-
straci dobové režimní propagandy a jejího 
účinku na určitou část populace - mládež, 
dělnictvo. Druhá část lekce se zaměřila 
na ilustraci represivního rozměru tehdej-
šího státu, který vedl k nedůvěře, či přímo 
k nenávisti vůči komunistickému režimu. 

Analýzou a interpretací audiovizuálních prame-
nů si vytvořili žáci a studenti vlastní názor na 
postoje obyvatelstva vůči režimu. Následné při-
pomínky žáků a vyučujících a osobní pozorová-
ní hodiny didaktika ÚSTR povedou k vylepšení 
výukových materiálů v ČR a v Evropské unii.

František Zeman, Pavel Petr

Plno krásy k vidění
V naší MŠ proběhl během školního roku 
2017/2018 výtvarný projekt. Výtvarná výcho-
va je postavena na tvůrčích činnostech – tvor-
bě, vnímání a interpretaci. Nutí děti vytvářet si 
představy, zapojit fantazii, zamyslet se nad pro-
blémem a následně použít svoji přirozenou tvo-
řivost a kreativitu. Dětský výtvarný projev vel-
mi úzce souvisí s představivostí a fantazií. Při 
výtvarné činnosti mají děti například možnost 
hrát si s liniemi, tvary, s povrchy a vlastnosti 
předmětů. Tato činnost je pro děti předškolní-
ho věku nejpřirozenější, neboť výtvarné tvoření 
je pro ně především hrou. Ve výtvarné výchově 
u předškolního dítěte není až tak důležitý vý-
sledek práce, ale především citové prožívání 
a vnímání skutečnosti. Výtvarná činnost dítěti 
umožňuje lépe poznávat svět. Tímto bychom 
chtěli poděkovat městu Moravská Třebová za 
finanční podporu.

Dagmar Foretová a Michaela Horáková,  
učitelky ZŠ, MŠ a PrŠ

Adventní čas v sušické mateřské škole 
Kouzelný čas Vánoc jsme společně s dětmi za-
hájili návštěvou vánoč-
ního jarmarku v měst-
ské knihovně, abychom 
se pokochali krásnými 
výrobky a nasáli vánoč-
ní atmosféru. Jako kaž-
dý rok si děti vyráběly 
vánoční dárek pro rodi-
če, tentokrát keramické 
svícny. Akce proběhla 
ve spolupráci s DDM. 

Děti pod vedením Zdeny Tauerové pracovaly 
s keramickou hlínou, 
i ty nejmenší 2leté děti 
si vyzkoušely práci 
s válečkem a vykra-
jování jednoduchých 
tvarů. Tímto děkujeme 
paní Tauerové za skvěle 
připravenou akci.

Učitelky MŠ Sušice 
(odloučené pracoviště 

I. MŠ Piaritická)
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Andělé z gymnázia odnesou na Ukrajinu 35 000 korun

Ceník služeb v roce 2019:
Roční registrační poplatky zůstávají stejné, děti 
do šesti let mají nově registraci           zdarma
dospělí                                     120 Kč
důchodci, studenti, učni                     90 Kč
děti od 7 do 14 let včetně                    50 Kč
držitelé ZTP/P, děti do šesti let včetně    zdarma
I půjčovní doba v roce 2019 zůstává beze 
změn:
Dospělé oddělení
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení
pondělí-čtvrtek: 12:00–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Studovna
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek-sobota: zavřeno
Podrobnější informace na stránkách www.mkmt.cz

1.–14. 1. Lednová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo 
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, 
nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně v do-
spělém oddělení. Tentokrát se poštěstilo p. Pur-
ketové, Jeřábkové a Rozbořilové. Gratulujeme
Aktuální otázka zní: Kolik počítačů je ve stu-
dovně k dispozici návštěvníkům?
Odpověď nám sdělte do 14. 1. Výherce vybe-
reme náhodně a může si vybrat jednu z těchto 
knih: Bez matky ne! (M. Al-Mer), Jednou ano, 
dvakrát ne (C. Bushby), Slunce na útěku (F. Nie-
dl), Tvůj stín (J. Deaver), Kouzelná kuchyně pro 
lepší hladinu krevního cukru.
1.–31. 1. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Data-
bázeknih.cz vám v lednu pomůžeme výstavkou 
knih z těchto témat: kniha, která má v názvu slo-
vo kniha, kniha od současné české autorky, kni-
ha s černobílou obálkou.

1.–31. 1. Výstava obrazů Jany Čubrdové
Zveme na výstavu obrazů moravskotřebovské 
umělkyně. Přijďte si v půjčovní době prohléd-
nout malby a koláže Jany Čubrdové. 
14. 1. Masáž hlavy podle Su Jok a seznámení 
s tibetskou mísou
Praktický seminář s Kateřinou Rouse (Zelinko-
vou) na téma masáž hlavy podle Su Jok, během 
něhož se účastníci dozvědí o meridiánech jed-
notlivých orgánů a jejich vlivu na zdraví. Sou-
částí semináře bude seznámení s tibetskou mí-
sou, tibetskými činelkami a koshi zvonkohrou 
a jejich působením na tělo, které si účastníci bu-
dou moci vyzkoušet. Pro závěrečnou praktickou 
část doporučujeme donést vlastní karimatku. 
Vstupné zdarma. 
Místo konání: městská knihovna od 17:30 hodin.

Knihovna dětem
Tvořivé středy 
  2. 1. Tři králové
  9. 1. Sněhulák
16. 1. Zimní krajina
23. 1. Zimní čepice
30. 1. Eskymák
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení 
MěK.
Tvoření pro nejmenší
23. 1. Zimní čepice pro děti od 2 do 5 let v do-
provodu dospělého, 9:00–11:00 hod.

1.–31. Malujeme, tvoříme
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Piaristická 
Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete pro-
hlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
8. a 22. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
1.–31. Jak zacházet s knihou – „Braňte knihu!“
Lekce informační výchovy pro MŠ téma: Jak za-
cházet s knihou – „Braňte knihu! Čtení, hraní, 
kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání 
v dětském oddělení.
Mladý čtenář 2018
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové vyhlašuje 36. ročník soutěže 
Mladý čtenář 2019. Jedná se o výtvarnou a li-
terární soutěž pro děti, žáky a studenty na téma 
Bajky. Oblast výtvarná – malujte, kreslete, mo-
delujte, výtvarně tvořte na téma bajky. Oblast 
literární – vymyslete bajku. Výtvarné a literár-
ní práce je třeba odevzdat do 7. 3. 2019 v MěK. 
Hodnocení bude probíhat ve 4 kategoriích: ma-
teřské školky, I. stupeň ZŠ + I. stupeň speciální 
školy, II. stupeň ZŠ + II. stupeň speciální školy 
+ víceleté gymnázium, střední a učňovské školy. 
Nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, název 
práce, věk, adresu bydliště, název školy a třídy. 
Nejlepší příspěvky vystavíme a odměníme.
Soutěž Lovci perel
14. 1.–28. 11. 2019 probíhá 7. ročník oblíbené 
čtenářské soutěže Lovci perel. Hlavním cílem 
soutěže je motivovat děti ke čtení a rozvíjet po-
rozumění textu. Soutěžící si v knihovně vybere 
knihu označenou jako „perlorodka“. Po přečtení 
knihy zodpoví otázky na pracovním listě, kte-
rý obdrží současně se zapůjčenou knihou. Za 
správně zodpovězené otázky získá „skutečnou“ 
perlu. Pracovní list obsahuje i nepovinné otázky 
a za jejich vypracování obdrží soutěžící speci-
ální knihovnické bankovky Moriony. Na konci 
soutěže budou mít všichni lovci perel možnost 
utratit vydělané Moriony v knihovnickém ob-
chůdku. Nejúspěšnější čtenáři budou odměněni. 
Pravidla hry a bližší informace získáte v dět-
ském oddělení knihovny. 
Výsledky 6. ročníku soutěže Lovci perel:
1. místo: Vavříková Nikola, 2. místo: Konečná 
Eliška, 3. místo: Oškerová Kateřina

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Přelom listopadu a prosince 2018 zasvětilo mo-
ravskotřebovské gymnázium mimo jiné akci na-
zvané Andělé pro Ukrajinu. Jejím cílem je pod-
pora školy v zakarpatské Koločavě. Na konci 
listopadu probíhaly Anděl-
ské dílny, kterých se účast-
nila veřejnost, a vyráběli se 
andělé, kteří se prodávali 
během kulturního večera, 
jenž se uskutečnil 4. pro-
since. Slavnostní atmo-
sféru zmíněného setkání, 
kde vystoupil školní sbor 
Young Voices a gymnaziál-
ní divadelníci s autorským 
představením oktavána 
Jakuba Havelky Znuděná 
planeta, podtrhla i návště-
va hejtmana Pardubického 
kraje Martina Netolického. 
Další dobročinnou aktivi-
tou v rámci celého projek-

tu se staly Adventní dílny konané první týden 
v prosinci. Během všech akcí navázaných na 
projekt Andělé pro Ukrajinu se gymnáziu poda-
řilo vybrat celkem 35 000 korun, které poputují 

na zlepšení podmínek vzdělávání v Koločavě. 
Všem, kteří se kterékoliv akce spojené s projek-
tem účastnili a přispěli, patří velký dík! Velké 
poděkování zaslouží také ZŠ Třebařov, která 

se ke gymnáziu připojila 
a svůj výtěžek z advent-
ních dílen a předvánoč-
ního jarmarku v hodnotě 
10 000 korun poukázala 
rovněž ve prospěch kolo-
čavské školy. Na Ukrajinu 
tedy z našeho regionu po-
putuje díky štědrosti obča-
nů celkem 45 000 korun. 
Tamější děti to jistě oce-
ní. Obě zmíněné školy se 
chystají v dobročinnosti 
pro Koločavu pokračovat 
i na jaře 2019 materiál-
ní sbírkou. Budeme rádi, 
když se připojíte i vy.

Přemysl Dvořák
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24. 1. Švihadlový čtyřboj pro 1.–3. třídu ZŠ, 
v tělocvičně ZŠ ČSA Mor. Třebová od 13:30 
hod. 
Zimní radovánky. Akce se uskuteční pouze 
v případě příznivého počasí a vydatné sněhové 
nadílky. Více informací aktuálně na plakátech 
a webu DDM. 

Připravujeme v únoru
1. 2. Pololetní prázdniny s Majákem od 8:00 do 
16:00 hod. v DDM. Zábavný a kreativní program. 
Strava: 2x svačina, oběd, pitný režim. Přihlášky 
telefonicky v DDM do 28. 1. Cena 180 Kč, čle-
nové kroužků DDM 150 Kč. Leták s informace-
mi ke stažení na webu nebo v DDM, Z. Tauerová 

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

 Dům dětí a mládeže

(tel. 461 316 786, z.tauerova@ddm-mt.cz) 
Jarní prázdniny s Majákem - na jarní prázd-
niny jsme pro Vaše děti připravili následující 
program: 
Pondělí až středa 4.–6. 2. Jarní příměstský 
SAFARI pobyt v DDM pro děti od 1. třídy 
a výše. Účastníci se naučí spoustu her se zvířecí 
tématikou. Pobyt vyvrcholí závěrečným karne-
valem se soutěžemi o ceny. Program bude pro-
bíhat denně od 8:00 do 16:00 hodin v klubovně 
DDM, ale také v přírodě. Vše bude přizpůsobe-
no, věku dětí (rozdělení na kategorie 7–10 let, 10 
let a výše) a počtu účastníků. Cena: 650 Kč, čle-
nové kroužků DDM 550 Kč. Zahrnuje celkové 
náklady na stravu, neomezený pitný režim, za-

jištění programu, odborné pedagogické vedou-
cí. Strava: 2x denně svačina, oběd, pitný režim. 
Děti můžete přihlásit telefonicky nebo emailem 
do 28. 1. Potom obdržíte další pokyny. Více in-
formací u vedoucích, v DDM a na webu DDM. 
Vedoucí: Andrea Aberlová a Petr Frajvald. Kon-
takt: 461 316 786, 777 972 494, a.aberlova@
ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz 
Čtvrtek až pátek 7.–8. 2. Jarní příměstský po-
byt Cesta do pravěku pro děti 1.–5. tříd, cena 
450 Kč, pro děti ZÚ 400 Kč. Přihlášení přes web 
DDM. Program bude probíhat denně od 8:00 do 
16:00 hodin v klubovně DDM. Plakátek na na-
šich stránkách.
16. 2. Masopustní karneval od 14:00 do 16:00 
hod. ve dvoraně muzea
Poděkování
Děkujeme Základní škole Kunčina a veřejnosti, 
kteří svojí účastí v materiální sbírce podpořili 
Záchrannou stanici a psí útulek Zelené Vendolí. 

Poslední medaile roku 2018 pro Espiral

Úspěchy Střípků nekončí

V sobotu 8. 12. 2018 se stále početnější twir-
lingová část naší skupiny 
účastnila poslední soutěže 
roku 2018, která se kona-
la v Kolíně. Děvčata jela 
bojovat celkem se třinácti 
sestavami a devět z nich 
zacinkalo cenným kovem. 
Z toho 3x zlatá, 4x stříbr-
ná a 2x bronzová medaile. 
Všem děvčatům gratuluje-
me a zároveň děkujeme, že 
tímto skvělým způsobem 
reprezentují naši twirlingo-
vou skupinu i město Mo-
ravská Třebová a posouvají 
kvalitu Espiralu stále výš 
a dokáží úspěšně bojovat 
ve vyšších výkonnostních 
kategoriích. 
Výsledky tedy byly násle-
dující. V disciplíně povin-
ná hůlka: Eliška Peňáková 

(děti B) - bronz, Veronika Kynclová (junior st. C) - stříbro, Andrea Štolová (senior B) - stříb-
ro, Denisa Šatníková (ju-
nior ml. C) - 5. místo. 
V disciplíně taneční duo: 
Karin Kolářová a Ivana 
Greplová (junior ml. C) - 
bronz, Denisa Šatníková 
a Vanesa Boledovičová 
(junior ml. C) - 4. mís-
to. A v disciplíně taneč-
ní sólo: Eliška Peňáková 
(děti B) - stříbro, Karin 
Kolářová (junior ml. C) 
- zlato, Sára Teran (juni-
or ml. C) - 6. místo, Sofie 
Elizabeth Miková (junior 
ml. B) - stříbro, Veronika 
Kynclová (junior st. C) 
- zlato, Andrea Štolová 
(senior B) - zlato, Moni-
ka Vlková (senior B) - 5. 
místo.

Jitka Štolová

Mažoretková a twirlingová sku-
pina Střípky se úspěšně repre-
zentovala na Kolínském twirlin-
govém poháru dne 8. 12. 2018. 
Z 8 choreografíí si naše šikovná 
děvčata přivezla 3 zlaté (Le-
ontýnka Rolinková, Kamilka 
Sulová a duo Zuzka Dvořáko-
vá a Barča Prosecká), 2 stříbr-
né (Pavlína Klučková a Zuzka 
Dvořáková), 2 bronzové me-
daile (Nicol Matoušková a duo 
Kamilka a Kristýnka Sulovy) 
a jedno krásné 4. místo (Daniel-
ka Vaníčková). 21. 12. se kona-
la vánoční besídka Střípků, kde 
se rodičům, známým a vůbec 
všem, co přišli, představily nové 
soutěžní choreografie, předaly 
se dárečky a popřály se chvíle 
klidu, pohody a štěstí jak o Vá-
nocích, tak i v novém roce 2019.
Tímto chceme poděkovat skvě-

lým trenérkám, Andree Janků 
Bryndové, Kateřině Tuma-
kové, Anetě Kozákové a Do-
minice Halouskové za jejich 
trpělivost a obětavost v práci 
s dětmi, za jejich krásné cho-
reografie a poctivý trénink. 
Největší dík však patří naší 
vedoucí, Evě Kalábové, která 
je nejen skvělou organizátor-
kou, ale i hodnou „mámou“ 
týmu Střípků, která s přehle-
dem vyřeší jakýkoliv pro-
blém ještě dříve, než nastane. 
Moc děkujeme a přejeme jen 
to nejlepší do nového roku 
2019 všem našim sponzorům 
a příznivcům tohoto krásného 
sportu a vedoucím pracovní-
kům DDM, pod který náš tým 
spadá.
Za mažoretky Střípky Daniela 

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

ženy

Pravidelné bohoslužby: 
po   9 hod. klášterní kostel 
út, st, čt, pá, so 18 hod. klášterní kostel
ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel

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

Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace klášterní 
kostel

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

Centrum pro rodinu Sluníčko

Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800, e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 731 697 099, e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM, Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová; www.farnostmoravskatrebova.cz

Charita Moravská Třebová

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

Setkání seniorů se uskuteční 7. 1. v 10:00 v re-
fektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové. 
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova pro-
běhne 9. 11. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora soci-
álních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy na 
T: 603 750 838.

Tříkrálová sbírka 2019 – každá koruna po-
máhá
Také letos naším městem poputují koled-
níci Tříkrálové sbírky. Hlavním koledova-
cím dnem je sobota 5. ledna 2019, kdy mů-
žete očekávat návštěvu charitních Tří králů. 
Charitní koledníky poznáte podle úředně zape-
četěné kasičky s logem charity a vedoucí sku-
pinky se vám může prokázat platným průkazem 
koledníka. Kromě požehnání, které koledníci 
do vašich domů přinesou, je velkým přínosem 
této sbírky zejména to, že velká část finanč-
ních prostředků je využita v našem regionu.  
Z výtěžku sbírky Charita Moravská Třebová plá-
nuje:
• nakoupit další zdravotní pomůcky pro půj-

čovnu pomůcek
• pokračovat v přímé pomoci potřebným rodi-

nám a občanům z regionu

• podpořit nově vznikající komunitní centrum 
sociální rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním

• rozvoj dobrovolnického centra
U příležitosti sbírky pořádá římskokatolická far-
nost, Františkánský řád s Charitou Moravská 
Třebová Tříkrálový koncert, který proběhne 
v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Tře-
bové v neděli 6. ledna 2019 v 15:00 hod. Mů-
žete se těšit na vystoupení pěveckého sboru Fer-
máta. 
Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko je Božena Šplí-
chalová, na kterou se můžete obracet s dotazy, 
návrhy na využití sbírky, jako i s případnými 
problémy, které by při koledování nastaly. Tel: 
731 608 323, e-mail: bozena.splichalova@mtre-
bova.charita.cz. 
Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme.

Den pro region firmy REHAU AUTOMO-
TIVE, s.r.o., v  Charitě Moravská Třebová  
V rámci dobročinné akce Den pro region k nám 
zavítali zaměstnanci firmy REHAU, aby v Cha-
ritě Moravská Třebová strávili jeden pracovní 
den obecně prospěšnou činností. Až potkáte ko-

ledníky letošní Tří-
králové sbírky, tak ty 
slušivé pláště ušily 
šikovné ruce zdejších 
pracovníků. Pomohli 
nám také vyrobit vá-
noční dekorace, ad-
ventní svícny, věnce, 
keramické dekorační 
předměty, pohanko-
vé polštářky, textilní 
srdíčka a chňapky. 
No a zkompletova-
né skříně pomáhají 
v rámci každodenní-
ho provozu. Děku-
jeme všem zúčast-
něným za jejich čas, 
energii a nasazení.

Galavečer oceňování dobrovolníků, nezisko-
vých organizací a společensky odpovědných 
firem 2018
V pondělí 3. prosince se v Kongresovém cent-
ru Paláce Pardubice konal osmý Galavečer oce-
ňování dobrovolníků, neziskových organizací 
a společensky odpovědných firem z Pardubické-
ho kraje. Mezi oceněnými byla i Dagmar Krh-
lová, dobrovolnice Charity Moravská Třebová 
a koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Jevíčko. 
Záštitu nad akcí převzala Miluše Horská, 1. mís-
topředsedkyně Senátu PČR a Pavel Šotola, radní 
Pardubického kraje odpovědný za sociální péči 
a neziskový sektor. Celý večer moderovala Jo-
lana Voldánová a na akci vystoupila i zpěvačka 
Magda Malá. Za dlouhodobou pomoc a podporu 
děkujeme a blahopřejeme.
Bližší informace o celkové činnosti Charity na-
jdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova, nebo osobně na 
adrese Charity, Svitavská 655/44, Moravská 
Třebová.

Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci 
Charity M. Třebová

SONS ČR informuje
Organizace SONS ČR, z.s., a její oblastní 
odbočka působí v České Třebové již více 
jak dvě desetiletí a je zaměřena na poskyto-
vání služeb zrakově postiženým občanům. 
Rada oblastní odbočky připravuje pro své 
členy aktivity na využití volného času a so-
ciálního poradenství. V rámci poradenství 
jsme připravili jarní a podzimní Den ote-
vřených dveří spojený s výstavou kom-
penzačních pomůcek. Účast na Veletrzích 
poskytovatelů sociálních služeb v Ústí nad 
Orlicí a Žamberku, Integračního dne v Ústí 
nad Orlicí a doplňkového programu na ple-
se spolku Za jeden provaz. Tyto akce jsou 
vždy připraveny i pro širokou veřejnost. 
Volnočasové aktivity jsou zaměřeny na 
klubovou činnost, různá posezení a setkání 
v prostorách SONS a terénní aktivity, např. 
turistické výlety a zájezdy. Nutné finanční 
prostředky na provoz poradny a činnost 
oblastní odbočky získáváme formou dota-
cí z Krajského úřadu Pardubického kraje, 
měst, obcí, sbírky Bílá pastelka a vlastních 
zdrojů. 
Vážení, dovolte mi přidat informaci a po-
děkování za příspěvek na sbírku Bílá 
pastelka, která se konala 17. října 2018. 
Celková částka za prodané pastelky v Mo-
ravské Třebové činí 2 455 Kč. V ulicích 
pastelky nabízeli a prodávali studenti 
Gymnázia Moravská Třebová. Tímto dě-
kujeme za finanční příspěvek zakoupením 
bílé pastelky a poděkování patří také všem 
dobrovolníkům, kteří se aktivně zúčastnili 
sbírky. 
Vážení přátelé, závěrem mi dovolte popřát 
Vám mnoho úspěchů v roce 2019.

Ivo Psota, 
předseda OO SONS ČR, z.s., Česká Třebová
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Hodnocení atletické sezóny 2018 v kategoriích dětí do 15 let

Hokejová sezóna v plném proudu ve všech kategoriích

V roce 2018 soutěžilo pod AKMTR napříč katego-
riemi celkem 24 závodníků. V závodech družstev 
Pardubického kraje děti ukončily sezónu s těmito 
výsledky: starší žákyně obsadily 9. místo, mladší 
žákyně 6. místo ve skupině B, přípravky dívky 6. 
místo ve skup. C a přípravky hoši 8. místo ve skup. 
C. Jednotliví členové oddílu vybojovali celkem 
sedm medailí na krajských přeborech jednotlivců - 
tři v hale a čtyři na otevřeném oválu. O všechny se 
podělily dvě závodnice. Úspěšnější byla Lucie Do-
lečková v kategorii mladší žákyně, která vybojova-
la celkem pět medailí - dvě v hale (1. místo - 60m 
př. a 3. místo - 800m) a tři na oválu (1. místo - 60m 
př., 2 x 2. místo - výška a pětiboj). Zbývající dvě 
medaile vybojovala Zuzana Bačáková v kategorii 
starších žákyň - v hale (2. místo - vrh koulí), na ote-
vřeném oválu (2. místo - vrh koulí). Svými výkony 
si Zuzana zajistila účast na MČR staršího žactva, 

Muži bojují v nadstavbě šesti nejlepších týmů
V prvním utkání se A týmu Slovanu podaři-
lo uhrát vydřené vítězství proti Hlinsku 5:4 po 
nájezdech. Do sestavy se vrátil staronový gól-
mana Robin Šauer a během zápasu vypomohli 
také junioři Ondřej Holub 
a Adam Schauter. Na plný 
počet bodů tým nedosáhl ze-
jména díky časté hře v osla-
bení. V druhém utkání muži 
podlehli poměrem 3:6 Chru-
dimi, která tak Slovan sesa-
dila z průběžné první příčky 
nadstavby. „Tento zápas byl 
vyrovnaný, bohužel jsme ne-
proměnili spoustu gólových 
šancí. Minitabulka šestice 
nejlepších týmů je velmi vy-
rovnaná. V dalších zápasech 

kde v hodu oštěpem obsadila 11. místo a ve vrhu 
koulí 13. místo. Mezi další pozitiva patřila účast 
Zuzany Bačákové na mezikrajovém utkání starší-
ho žactva v Jihlavě, účast Lucie Dolečkové na me-
zikrajovém utkání mladšího žactva v Jablonci nad 

se budeme snažit vyšplhat zpět na čelo tabulky,“ 
hodnotil trenér Čikl. 
Mladší žáci drží průběžné třetí místo
Těsně za vedoucí dvojicí Pardubice a Česká Tře-
bová se v tabulce drží mladší žáci Slovanu (stav 

Úspěšné vyvrcholení motokárové sezóny
Zdeněk Ošťádal se v lis-
topadu zúčastnil dvou 
atraktivních motokáro-
vých podniků. Nejdříve se 
svým slovenským týmem 
Young&Wild ve dnech 
10.–11. listopadu v ma-
rockém Agadiru 24hodi-
nového závodu. Ve svě-
tové konkurenci 26 týmů 
obsadili 5. místo a tím 
i potvrdili celkové 5. místo na světě (z 2187 za-
registrovaných týmů). Zajistili si přímý postup 
na světové finále SWS, které se pojede ve španěl-
ské Valencii 11.–13. července 2019. Nesporným 
vyvrcholením celé závodní kariéry byla nomina-
ce na světové finále Rotax od 24. 11. do 1. 12. 
v Brazílii, kam se nominovalo 360 nejlepších 
jezdců v 6 kategoriích z 55 zemí. Česká výprava 
měla 7 jezdců ve třech kategoriích, ve Zdeňko-
vě kategorii Rotax DD2 startovalo 72 závodníků. 
Zdeněk se v silné konkurenci vůbec neztratil, na-
opak po postupu do velkého finále patřil k nejlep-
ším. A nyní pár otázek přímo Zdeňkovi:
Jak hodnotíš závody v Brazílii?
V kvalifikaci jsem skončil na 28. místě s mini-
málními ztrátami na rychlejší jezdce. V jednot-
livých rozjížďkách jsem startoval ze 14. mís-

ta. Dokázal jsem zajet 
na 12., 11. a 10. místě 
a zajistit si start z 8. mís-
ta do prefinále, kde jsem 
po těžkých soubojích vy-
bojoval 13. místo. Souč-
tem všech bodů jsem si 
zajistil start z 18. mís-
ta do velkého finále. 
V grandfinále jsem se 
ze začátku probojoval 

až na 12. místo, přičemž mě polský jezdec při 
předjíždění vystřelil mimo trať, propadl jsem 
se až na 22. místo. Postupně jsem se zpět vra-
cel dopředu a 5 kol před koncem mi italský jez-
dec ukončil závod tím, že mi zezadu přejel přes 
motokáru. Takže jsem nakonec finále nedojel 
a skončil jsem na 30. místě.
Jaké jsou tvé plány pro nadcházející sezónu?
Příští rok mě určitě čeká světové finále SWS 
ve Valencii, dále bych se chtěl zúčastnit mistrov-
ství světa v halových motokárách KWC v ame-
rické Severní Karolíně. Novou výzvou bude krá-
lovská kategorie KZ2, kde v rámci seznamování 
se s novou technikou pojedu Slovenský kartingo-
vý pohár. Nejdůležitější však bude dobře odma-
turovat a zvládnout přijímačky na vysokou školu.

Zdeněk Ošťádal st.

Nisou a účast dětí nejmladších přípravek na závo-
dech, které byly započítávány do Iscarex poháru. 
Jeho součástí byla Zemská míle, kde v konečném 
hodnocení získaly ve svých kategoriích Lucie Do-
lečková i Natálie Kalábová 2. místo a Dita Václa-
víková 3. místo. Dalším seriálem byl běh do Peklá-
ku, kde získala Dita Václavíková celkové prvenství 
a Magdalena Krejčí obsadila 5. místo. V celkovém 
žebříčku Iscarex poháru se Dita s Magdalenou po-
dělily o 4. a 5. místo. Na závěr nutno vyzdvihnout 
srdnaté výkony Jolany Krejčí, Lenky Kriklové, 
Laury Poláškové, Nikoly Součkové, Evy Urbán-
kové a dalších dětí, které se účastnily jednotlivých 
závodů družstev nebo jednotlivců.
Za všechny trenéry klubu AKMTR mladým atle-
tům děkuji a do příštího roku přeji pevné zdraví 
a sportovní zápal do dalších klání. 

Radek Pavliš, trenér AKMTR

k 13. 12.). Začátek prosince zahájili přesvědči-
vou výhrou 5:3 v Hlinsku, proti kterému se jim 
tradičně daří. Další týden pokračovali na vítězné 
vlně i proti Lanškrounu, který porazili jedno-
značně 6:1. Dobrými výkony se blýsknuli i borci 
„B“ týmu mladších žáků, kteří porazili Skuteč 
vysoko 13:4 a následně uštědřili debakl 10:0 No-
vému Bydžovu. Skvěle si vedou také dorostenci, 
kteří s 24 body průběžně vedou tabulku regio-
nální ligy Pardubického kraje.                   (vd)

Medailový úspěch 
sportovního aerobiku

Zatím nejúspěšnějším závodem se pro sportovní 
aerobičky stal Nitra Aerobic cup, kterého se zú-
častnily 24. 11. 2018 na Slovensku. Zlatou me-
daili si ze závodů v kategorii žaček 6–8 let indivi-
dual přinesla Sophie Bomberová. Tým ve složení 
Magdaléna Duží, Adela Daulová, Patrície Bárto-
vá, Laura Lněničková, Klára Němčíková a Mar-
kéta Vykydalová získal stříbro v kategorii Dan-
ce aerobic. V dalších individuálních kategoriích 
dosáhly dívky také pěkných umístění – Patrície 
Bártová 8. místo a Laura Lněničková 10. místo 
ve věkové kategorii 9–11 let, Eliška Mlejnková 
13. místo v kategorii 12–14 let. Všem závodni-
cím moc gratulujeme.    Za AG – FIT G. Daulová



strana 15 / leden 2019Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V ÁSport

chard Zrník, odchovanec jesenického Gamaspolu 
a reprezentant České republiky do 21 let. V dresu 
se lvíčkem na prsou si v loňském roce zahrál po 
boku dalšího moravskotřebovského hráče Domini-
ka Zdržálka. Ve vyrovnané tabulce celostátní ligy 
bude hrát roli každý bod a hlavně ty z domácího 
prostředí v Mohelnici mají pro šakaly cenu zlata. 
Nejbližší možnost vidět šakaly na vlast-
ní oči bude 12. ledna od 14 hodin ve sportov-
ní hale při ZŠ Mlýnská v Mohelnici. Soupe-
řem jim budou celky Kladna a Poličky.  (pm)

kám pořádně zatápěl. Úctyhodné výkony celé 
výpravy nakonec vynesly českým ženám vý-
borné konečné třetí místo.                          (ik)

Šakalové útočí na přední ligové pozice

Moravskotřebovská tenistka 
v seniorské reprezentaci

Třebovští šakalové, jediný ligový soubor ve měs-
tě, strávil konec roku pražským turné. Z celko-
vého počtu osmi turnajů základní části celostátní 
ligy totiž celou polovinu čítají souboje v hlavním 
městě. A že jim Praha dosud nebyla městem zaslí-
beným, nejlépe vystihuje fakt, že za uplynulé tři 
sezóny z ní nedovezli ani jediný bod. Měnit se to 
konečně začalo v té právě probíhající. Radotínská 
i vršovická hala jsou tak od letoška místa, odkud 
Moravská Třebová dokáže dovážet ligové body. 
Svůj podíl na tom měla i nová šakalí posila Ri-

Na přelomu listopadu a prosince se české teni-
sové seniorky účastnily mezinárodního turnaje 
v čínském Ningbo. Místo v národním týmu si 
svými výkony v průběhu sezóny i postavením 
na republikovém žebříčku vybojovala i místní 
tenistka Iva Kodešová. Turnaje se zúčastni-
la družstva z Evropy a Asie, která mezi sebou 
vždy sehrála tři utkání ve čtyřhrách sestave-
ných podle věkových kategorií (dvojice 90+, 
100+ a 110+). Česká reprezentace předváděla 
velmi pestrý tenis. Nejmladší pár Kodešová – 
Eichlerová zvedal diváky ze sedadel, nejstarší 
pár Brusenbauchová – Krůpová daleko přesa-
hoval stanovený věkový limit a přesto soupeř-

Program činnosti  
Klubu českých turistů

1. 1. Tradiční Novoroční vycházka okolo 
Hradiska  Sraz zájemců v 13 hod. u auto-
busového nádraží. Délka trasy 10 km. Za-
jišťuje: P. Harašta
11. 1. Výroční členská schůze odboru 
KČT. Začátek v 18 hod. v klubovně KČT, 
Piaristická 8. Na programu hodnocení roku 
2018, program činnosti na rok 2019. Úhra-
da členských příspěvků, možnost registrace 
nových členů (od 17:30 hod.).
19. 1. Pěší výlet Z Mladějova domů 
v délce 17 km po trase HDS. Sraz zájem-
ců v 9:10 hod. na nádraží ČD. Zajišťuje: J. 
Kuncová
25. 1. Vzpomínky na r. 2018 ve fotografi-
ích z hlavních akcí odboru. Akce se koná od 
18 hod. v klubovně KČT.
26. 1. Pěší výlet Na Andrlův Chlum v dél-
ce do 10 km. Doprava osobními auty. Sraz 
účastníků v 8 hod. na autobusovém nádraží. 
Zajišťuje: J. Schneeweiss
www.kctmt.webnode.cz

Fotbalisté v zimě 
nezahálí

Fotbalisté v zimní přestávce rozhodně nezahálí. 
Čeká je totiž ta nejdůležitější část pravidelného 
cyklu fotbalového života. Podzimní část sezóny 
moravskotřebovských celků bývá výsledkově 
kvalitnější, než její jarní pokračování, takže úko-
ly jsou jasně stanoveny. Udržet stávající umístě-
ní je zavazující, ale podmínky pro přípravu a její 
realizaci nejsou optimální. Přitom domácí statis-
tika mužského celku v krajském přeboru je před 
jarním pokračováním dechberoucí. Sedm výher 
ze sedmi zápasů při impozantním skóre 24:1. 
V tomto ohledu neměli Slovanisté v Pardubic-
kém kraji konkurenci. Pro kvalitní a komplexní 
zimní přípravu a trvale udržitelnou výkonnost je 
ovšem nutné mít možnost využívat hřiště s umě-
lým povrchem. Dlouhodobé statistiky krajského 
přeboru mužů vydaly jasné sdělení. Bodový zisk 
Moravské Třebové v jarní části průměrně klesá 
o 30 % v porovnání s podzimem. Jen pro dokres-
lení situace, Svitavy disponující umělou trávou 
to mají přesně naopak. 
I příprava mládežnických celků se přesunula do 
místních tělocvičen. Bude probíhat v intencích 
loňských let a nezbývá než doufat, že nás v tom-
to období konkurenční týmy opět nepřipraví 
o naše nejlepší hráče. Ono totiž stačí nabídnout 
kvalitnější podmínky pro přípravu.             (pm) 

Volejbalistky TJ Slovan Moravská Třebová drží v krajském přeboru čtvrté místo
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Anketa Sportovec roku 2018
Na scénu opět přichází oblíbená anketa Spor-
tovec roku 2018, kterou organizuje MěÚ spo-
lu s TJ Slovan Moravská Třebová. Již po třia-
dvacáté tak mohou sportovní kluby, svazy, ale 
i jednotlivé fyzické a právnické osoby s trvalým 
bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové 
nominovat své favority na ocenění Sportovec 
roku 2018, a to v kategoriích: mládež do 15 let, 
mládež 15-19 let, dospělí a trenér/funkcionář. 
Písemný návrh musí obsahovat: jméno, příjme-
ní a bydliště nominovaného, kategorie, do kte-

ré je nominovaný navržen, konkrétní sportovní 
výsledky nebo aktivitu, které jsou podstatou 
návrhu, kontaktní údaje navrhovatele (jméno, 
příjmení, název právnické osoby, adresa, pod-
pis). Návrh lze podat do 31. ledna 2019, a to 
osobně na Občanském informačním centru, ul. 
Olomoucká č. o. 2 nebo poštou na adresu Pavlí-
na Horáčková, Městský úřad Moravská Třebo-
vá, nám. T. G. Masaryka č. 29. V březnu vybere 
odborná komise ty nejlepší, kteří se dostanou 
na pomyslné stupně vítězů.                   (pm)

ka,“ představil se nám šachový velmistr. Nutno 
dodat, že i tam patřil k nejlepším hráčům týmu 

a jako jediný v týmu 
zůstal bez prohry. 
V roce 2017 se zúčast-
nil i ME a opět patřil 
k nejlepším hráčům 
týmu. 1. Novoborský 
ŠK prohrál v extralize 
po 102 zápasech. Za 
posledních 11 sezón, 
včetně té letošní, no-
voborští ze 114 zápa-
sů pouze 2x prohrá-
li a 10x remizovali. 
V průběhu této oje-
dinělé série dokázali 
novoborští vyhrát i ša-

chovou obdobu Ligy mistrů. „Zápas se vyvíjel 
od začátku velmi slibně, skoro nikde jsme nebyli 
ohroženi. Díky výhře na první šachovnici, kde za 
nás hraje ukrajinský velmistr Ponomariov, který 

Daul a nevedl si vůbec špat-
ně. Uhrál si tři body a usadil 
se v polovině tabulky. Dru-
hé želízko v ohni jsme měli 
v Leoně Bártové v kategorii 
dívek. Ta svoji dívčí kategorii 
suverénně vyhrála a vykroči-
la tak za obhajobou krajské 
přebornice. A to dokázala po-
trápit i jednoho z favoritů na 
vítězství Lukáše Nejedlého. 
Byla jen velká škoda, že se 
jí nepodařilo velmi slibně ro-
zehranou partii dotáhnout do 
vítězného konce.           (pm)

nost a dát do chodu regenerační procesy v těle. 
Každý začíná podle svých pocitů a možností. 
Nic se nesmí přehánět. Tělo si samo řekne, co 
potřebuje. Společně provedeme před samotným 
ponorem zahřátí a rozdýchání,” představil Mi-
chael Havlík novou tradici. My dodáváme, že 
budete potřebovat ručník, plavky a dobrou nála-
du. Těšíme se. Za přátele se těší Michael Havlík 
(havlik.michael@gmail.com)                      (pm)

Vojtěch Plát píše šachovou historii

Šachové naděje Moravské Třebové

Otužováním ke zdraví

Konec jedné série přinesla v prosinci šacho-
vá extraliga. Dominantní Nový Bor nastoupil 
k souboji s jedním ze 
svých největších čes-
kých konkurentů, Vý-
stavištěm Lysá nad 
Labem. Za ten již čtvr-
tou sezónu nastupuje 
moravskotřebovský 
rodák Vojtěch Plát. 
„V lednu mi bude 25 
let, šachy hraji od šes-
ti let. Za tu dobu jsem 
vyhrál několikrát pře-
bor republiky v mlá-
dežnických kategori-
ích, juniorech, v roce 
2016 jsem dosáhl asi 
svého největšího úspěchu, když jsem vyhrál 
přebor dospělých v Ostravě. V roce 2016 jsem 
byl členem reprezentace na šachové olympiá-
dě v Baku, to byla taková odměna za přeborní-

V Ústí nad Orlicí se odehrál 
slušně obsazený kvalifikační 
turnaj KP mládeže kategorií 
H+D10 a H+D12. V obou 
skupinách se celkem utkalo 
82 mladých šachistů a šachis-
tek, od největších šachových 
talentů Pardubického kraje až 
po úplné nováčky. Moravská 
Třebová měla v každé ka-
tegorii po jednom zástupci. 
Na mnoha šachovnicích byly 
vidět urputné boje a hez-
ké výkony. V kategorii H10 
nastoupil nováček Matyáš 

Přátelé otužování zvou všechny lidi, kteří chtějí 
udělat něco pro své zdraví, každou neděli od 15 
hodin na hráz boršovského rybníka. „S otužová-
ním jsme začali v listopadu. Smyslem je pravi-
delným otužováním posilovat psychickou odol-

Lednová sportovní 
pozvánka

Hokej
KLM
13. 1.  17:00 HC Slovan - HC Kohouti Česká 
Třebová
20. 1.  19:00 HC Slovan - HC Světlá n. Sázavou
KLJ
4. 1.  20:00 HC Slovan - HC Chrudim
13. 1.  HC Slovan - HC Lomnice nad Popelkou
27. 1.  10:00 HC Slovan - Stadion N. Bydžov
KLD
6. 1.  10:00 HC Slovan - HC Wikov Hronov
13. 1.  10:30 HC Slovan - HCM Jaroměř
20. 1.  HC Slovan - HC Dukla Jihlava
KLSŽ + KLMŽ 2007 
5. 1. 9:00 a 11:00 HC Slovan - HC Dynamo 
Pardubice
12. 1.  9:00 a 11:00 HC Slovan - HC Litomyšl
19. 1. 15:00 a 17:00 HC Slovan - HC Hlinsko
KLMŽ 2008
20. 1. 10:30 HC Slovan B - Stadion N. Bydžov
Futsal (Mohelnice) 
12. 1. 14:00 ŠHMT - FK Adria Kladno 
 16:00 ŠHMT - VPS Novabrik Polička
Volejbal 
19. 1. 10:00 a 13:00 TJ Slovan M. T. - VK TJ 
Lanškroun
Stolní tenis
5. 1.  9:00 TJ Slovan C - TJ Svitavy A
19. 1.  9:00 TJ Slovan C - TJ Jiskra Litomyšl C
 12:00 TJ Slovan C - TJ Sokol Korouhev A
26. 1. 9:00 a 12:00 TJ Slovan C - TJ Slovan B
Cyklistika
1. 1. 14:00 Novoroční výjezd (zahájení cyklis-
tického roku 2019), parkoviště u Penny Marketu

se stal i mistrem světa FIDE (zkratka mezinárod-
ní šachové federace), jsme vedli. Nakonec jsme 
zbytek partií dovedli celkem v poklidu do remí-
zy a tak se stalo to, že Nový Bor byl po 102 zá-
pasech bez prohry v extralize konečně poražen,“ 
okomentoval Vojtěch Plát historický počin. 
Vzhledem k tomu, že Lysou nad Labem před se-
zónou opustili dva přední hráči, o to větší šok 
to pro všechny byl. „Jako kdyby Sparta porazila 
Real,“ zakončil úspěšný rodák.                   (pm)


