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Vychází v Moravské Třebové 1. února 2019

Cílíme na zlepšení veřejného prostranství ve městě
Do veřejného prostoru patří
nejen zeleň, ale také mobiliář,
udržované pěší komunikace
a osvětlení. Zelené plochy přitom zahrnují nejen trávníky
a květiny, ale i všechny keře,
stromy, plochy parků a dětských
hřišť. Jejich hlavní funkcí je
zlepšovat vzhled města, nabídnout prostor pro trávení volného
času a v období letních měsíců
poskytovat potřebný stín. „V porovnání s okolními městy máme
v Moravské Třebové zeleně
dostatek. Je ale důležité, abychom o ni pečovali správným
způsobem. Proto jsme zahájili
přípravy na realizaci generelu
zeleně. Pod tímto označením se
skrývá detailní plán jak do budoucna efektivně
zajišťovat tvorbu a údržbu veřejné zeleně, včet-

ně na správná místa, abychom
zbytečně neudržovali trávník
v místech, kde jsou vyšlapané
cestičky, abychom stromy a keře
nezapomínali obnovovat a aby
všechny úpravy tvořily ucelenou
koncepci,“ vysvětluje starosta
Tomáš Kolkop.

Generel zeleně
Moravská Třebová

ně laviček a pěších komunikací. Jednoduše se
jedná o to, abychom sázeli správné druhy zele-

Kdo se zapojil do MESOH, má nejnižší
poplatek za odpad za posledních 10 let
Redukce svozu odpadu
Díky zavedení systému MESOH jsme se zařadili
mezi první města, která se zaměřují na efektivní
nakládání s odpady. Postupem času se ukazuje, že
díky třídění papíru a plastů zůstává v popelnicích
méně odpadu, mnoho nádob se často vyváží poloprázdných. Od 1. ledna 2019 proto přistupujeme k redukci svozu komunálního odpadu, který
bude probíhat 1x měsíčně. Změna se týká pouze
těch, kteří využívají popelnice. Změna se netýká
vývozu kontejnerů ze sídlišť a většiny bytových
domů, kde frekvence vývozů zůstává stejná jako
doposud. Výjimku tvoří také místní části Udánky
a Boršov, kde bude svoz v zimním období probíhat 2x měsíčně. S plnou vážností vnímáme podněty a obavy občanů z přicházející změny oproti
roku 2018. Dopady redukce svozu odpadu proto
v období leden – březen 2019 podrobíme důkladnému vyhodnocení. Na základě jeho výsledků
budou občané informováni, zda ponecháme redukovaný počet svozů, nebo že se alespoň na obdo-

bí letních měsíců vrátíme k původnímu modelu
svozu, abychom eliminovali obavy veřejnosti ze
zapáchajících nádob.
Zápach z popelnic způsobuje bioodpad
Podle celorepublikových průzkumů tvoří 70 %
odpadu v nádobách tzv. biologicky rozložitelný
odpad, který do nich nepatří a jehož postupný
rozklad způsobuje nepříjemný zápach. Pro ukládání bioodpadu mohou občané zdarma využít
kompostéry, které jsou stále k dispozici. V kompostéru z uloženého bioodpadu vznikne kompost,
který mohou občané využít pro svoji potřebu na
zahrádky nebo do květináčů. V případě přebytečného kompostu z veřejných kompostérů jej
technické služby na žádost zlikvidují. Máte-li
zájem o kompostér, obraťte se na technické služby, nebo odbor majetku města. Snížení objemu
bioodpadu v popelnicích vede ke snížení celkového objemu komunálního odpadu. To umožňuje
redukci svozů a s tím spojenou úsporu nákladů
Pokračování na straně 2

Třiďme odpady, má to smysl
Veřejností hýbe debata kolem vyvážení popelnic. Slyšíme, že interval 1x za měsíc nestačí. Já tvrdím,
že stačí. Pokud odpady třídíte, zbyde vám směsného odpadu tak akorát na jednoměsíční vývoz. Uvádím příklad. Nás v bytovce bydlí
19 osob. Jedenkrát za měsíc naplníme kontejner
o objemu 1100 litrů tak z 90 procent. To je na

občana a měsíc 52 litrů směsného odpadu. Dvoučlenné domácnosti tudíž stačí běžná popelnice
o objemu 110 litrů na celý měsíc.
Teď, když nám technické služby
nabídly zdarma kompostéry, těch
odpadů na vývoz zbyde ještě
o pár litrů méně. Vyžaduje to ovšem následující:
třídit a chovat se ekologicky.
J. Strouhal

Generel zeleně není dokument
do šuplíku. S jeho využitím bude
prováděna pravidelná údržba zeleně i plánování dalších zásahů.
Se zpracovaným dokumentem
bude navíc snazší dosáhnout na
dotační prostředky, použitelné
na tvorbu nových prvků zeleně
ve městě. Generel zeleně také připravuje města na probíhající klimatické změny (použití lépe
přizpůsobených druhů rostlin). Generel zeleně
se skládá z detailního zhodnocení současného stavu jednotlivých objektů zeleně ve městě
a z návrhu rozvoje systému zeleně. Ten u každé
plochy zeleně definuje její cílový stav (upřesňuje a konkretizuje potřebu péče a zásahů), dále
navrhuje obměny ploch zeleně, a celkově stanovuje principy rozvoje městské zeleně. Pro vybrané důležité plochy jsou tyto principy rozvoje
a změn konkretizovány formou koncepčních inspirativních obrazových tabulí.
Václav Dokoupil, mluvčí města

Vybíráme z obsahu
Informace o lékařské péči

Pohotovostní služby lékařů a zubařů včetně
kontaktů naleznete na str. 5

Nový systém svoz odpadu

Plán svozu komunálního odpadu a termíny
svozu papíru a plastu v pytlích naleznete
v přiloženém vkladném listu

Veřejné fórum

V úterý 26. února se od 16:00 ve dvoraně
muzea koná Veřejné fórum. Více informací
na straně 8

Nominace na sportovce roku

Do 10. února máte možnost zasílat nominace do ankety Sportovec roku 2018. Více
na str. 16

Nominace na cenu města

Během února máte možnost také zasílat nominace Cenu města 2018. Více na str. 2

Distribuce MTZ

Důležité upozornění k roznosu Moravskotřebovského zpravodaje čtěte na str. 2
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ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM stanovuje platy ředitelů příspěvkových
organizací města od 1. 1. 2019 ve vazbě na
nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

• RM schvaluje předložené návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města na rok 2019
• RM schvaluje jako fakultativní symbol obce
logo města Moravská Třebová, dílo autora Ing.
Petra Holoubka

• RM schvaluje smlouvu o dílo na akci Na
hranici na hraně – příprava žádosti o dotaci na
projekt

• RM jmenuje předsedy a členy komisí rady
města

• RM schvaluje dohodu o spolufinancování přípravy žádosti o dotaci projektu Na hranici na
hraně mezi Městem Moravská Třebová, jako
vedoucím partnerem, Obcí Dolní Morava, jako
partnerem projektu, a Gminou Bystrzyca Kłodzka, jako partnerem projektu

• RM vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
funkce vedoucí - vedoucího Odboru kancelář
starosty a tajemníka Městského úřadu Moravská Třebová
Více na www.moravskatrebova.cz
Stanislav Zemánek, tajemník

Zprávy z úřadu
Distribuce MTZ

Vážení občané, při tvorbě a distribuci Moravskotřebovského zpravodaje se dlouhodobě
snažíme, abychom vyhověli všem vašim přáním a požadavkům. Mrzí nás, když zpravodaj
výjimečně na některou adresu nedorazí včas,
nebo vůbec. Chtěli bychom však upozornit, že
za samotnou distribuci MTZ zodpovídá Česká pošta Moravská Třebová, která na základě vašich stížností vyvodila taková opatření,
aby nedocházelo k nedostatkům při roznosu.
V případě nedostatků při roznosu zpravodaje
neváhejte kontaktovat přímo paní Šejnohovou z České pošty, která za roznos zodpovídá
(733 615 588).

Tři králové navštívili úřad

Vůni kadidla, flétny a zpěv vánočních koled
přinesli malí koledníci starostovi a zaměstnancům městského úřadu. Navázali tak na dlouholetou tradici, kdy žáci ZŠ Palackého pod
vedením učitele Jaroslava Jarůška každoročně
navštěvují radnici a městský úřad v ulici Olomoucká. Společně tak přinesli nejen příjemnou
atmosféru, ale také připomínku toho, že prostřednictvím Tříkrálové sbírky může každý
občan přispět drobným darem na dobročinné
účely.

Sledujte magazín
Moravskotřebovské televize MTTV

Nemohli jste z různých důvodů navštívit plánovaný koncert, nebo společenskou událost? Nevadí! Na webových stránkách města v sekci televize naleznete odkaz na videomagazín, který
pravidelně přináší reportáže z nejzajímavějších
akcí uplynulého měsíce. Z pohodlí domova tak
můžete alespoň s odstupem času prožít atmosféru a zajímavosti z akcí v našem městě. Sledujte
magazín MTTV.
Václav Dokoupil, mluvčí města

MHD - zvýhodnění pro držitele
průkazu ZTP a ZTP/P

Linka městské hromadné dopravy v Moravské
Třebové je tarifně integrovaná v systému IREDO. Platný tarif je vyvěšený jak ve vozidlech,
tak na stránkách organizátora, kterým je společnost OREDO (www.oredo.cz). Dle platného ceníku jízdného zaplatí cestující s průkazem ZTP
a ZTP/P za přepravu sníženou cenu 2 Kč. V případě držitelů ZTP/P je navíc vždy umožněna
přeprava průvodce zdarma.
David Lipovský, technolog dopravy

Cena města za rok 2018

Do konce března můžete odevzdávat své návrhy na laureáty Ceny města. Toto ocenění obdrží osobnosti, které si
podle vás za
své aktivity zaslouží významné uznání. Nominaci lze odevzdat elektronicky, písemně
i osobně. Elektronické podání je možné na
adrese: cenamesta@mtrebova.cz. V písemné podobě lze návrhy zaslat poštou na adresu: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29,
571 01 Moravská Třebová (obálku označte Cena
města). Osobní předání je možné do rukou mluvčího města (kancelář v budově radnice). Návrh
na udělení ceny města může předložit každá fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm
nebo sídlem v Moravské Třebové.
Návrh musí obsahovat:
1) Jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti
2) Oblast její činnosti
3) Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je
osobnost navrhována
4) Charakteristiku přínosu a významu díla nebo
aktivity navrhované osobnosti pro město
Moravská Třebová
5) Kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení/název právnické osoby, adresa, podpis)

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 1. 1. 2019 evidováno na trvalém pobytu celkem 10 079
občanů České republiky.
V průběhu roku 2018 se do Moravské Třebové přistěhovalo celkem 223 osob, odstěhovalo 248 obyvatel, zemřelo 136 osob
a narodilo se 84 dětí. Průměrný věk obyvatel v Moravské Třebové je 44,25 let.
V roce 2018 se v Moravské Třebové uskutečnilo 58 civilních svatebních obřadů, 13
církevních svatebních obřadů, 22 obřadů
k vítání občánků, 4 jubilejní svatby a 3
slavnostní obřady k předání maturitních
vysvědčení.
Dle MVČR je v Moravské Třebové evidováno 157 cizinců s povoleným pobytem na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové k 1. 1. 2019
hlášeno k trvalému pobytu 10 236 obyvatel.
(ln)

Blahopřejeme
paní Jiříčkové z Boršova, která na konci
minulého roku oslavila obdivuhodných
103 let života. Do
dalších let přejeme
mnoho zdraví, radosti, úsměvů a setkání s nejbližšími.
Dokončení ze strany 1
na manipulaci a likvidaci odpadu. Musíme se totiž připravit na dobu (dle zákona rok 2024), od
kdy je plánován zákaz ukládání odpadu na skládkách. Jediný povolený způsob likvidace bude jen
přes spalovny, což značně zvýší výslednou cenu
za odstranění odpadu. Proto čím méně vyprodukujeme netříděného komunálního odpadu, tím
méně v budoucnu zaplatíme.
Jak správně reagovat na změnu svozu?
Kdo správně třídí, nebude mít problém. Kdo se
zapojil do MESOH, má díky slevám nejnižší poplatek za posledních 10 let. Někteří díky slevám
zaplatí z celkového poplatku 600 Kč pouhých 180
Kč. V průměru se tato sleva pohybuje kolem 215
Kč. Občané, kteří se do MESOH doposud nezapojili, žádné slevy uplatnit nemohou.
Samozřejmě mohou nastat výjimečné situace,
kdy klasická popelnice nebude stačit (vícečetné
domácnosti, péče o staré lidi s nutností využití
jednorázových plen a podobně). V těchto případech se všem omlouváme za způsobené komplikace. S žádostí o pomoc s řešením těchto i jiných
vzniklých komplikací se můžete obrátit přímo na
technické služby. Řešením může být také pořízení další popelnice (nebo popelnice s větším objemem). Rovněž je možné přistavit ke svozu modré
pytle s logem technických služeb, nebo jakékoliv
pytle s přiděleným čárovým kódem. Rádi bychom
připomněli, že v místním poplatku za komunální
odpad je zahrnut nejen samotný odvoz popelnic,
ale také provoz sběrového dvora, svoz biokontejnerů, separovaného odpadu a mimořádné svozy
odpadu.
Václav Dokoupil, mluvčí města
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Plačící Anna propagovala město
na Regiontouru
I letos měl region Moravskotřebovska a Jevíčska
své zastoupení na tradičním Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech, který se
koná v areálu brněnského výstaviště. Pod zkráceným označením Regiontour se skrývá jedinečná příležitost, jak propagovat potenciál cestovního ruchu v Moravské Třebové a okolních obcích.
Mezi návštěvníky veletrhu se vydala také Anna
s Josefem, aby propagovali romantický příběh
spojený s Křížovým vrchem a další zajímavosti

z Moravské Třebové. Město Moravská Třebová
ve spojitosti s legendou o Plačící Anně pořádá
veřejnou sbírku, jejímž cílem je obnovit sochu
Plačící Anny a okolní prostranství.
(vd)

Sbírka na Plačící Annu
Přispívat můžete na transparentní
účet města číslo 3173170319/0800
Děkujeme všem, kteří už se zapojili
do společné iniciativy na obnovu sochy
Plačící Anny na Křížovém vrchu. Cílem
sbírky je shromáždit prostředky na obnovy sochy na Křížovém vrchu, kterou
v devadesátých letech zničili vandalové. Aktuální stav transparentního účtu
je 35 500 Kč (k 18. 1. 2019). Děkujeme
všem, kteří se podílejí na veřejném životě a obnově romantického místa.
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Pečujeme
o barokní památky
Na konci prosince byla dle plánu dokončena 1. etapa restaurátorských prací na mariánském morovém sloupu. V letošním roce
bude následovat 2. dokončovací etapa obnovy sloupu. Důvodem je statické narušení
konstrukce, o kterém se nevědělo a které
bylo odhaleno během podrobného restaurátorského průzkumu. Dokončena byla také
obnova barokního kříže nad místní částí
Udánky, která proběhla ve dvou etapách
v letech 2017 a 2018.

Kasičky s informacemi o veřejné
sbírce:

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 kavárna na Knížecí louce.

Vzhůru do oblak – gymnázium plánuje otevřít letecký obor
Přípravy nového technického lycea se zaměřením na letectví vrcholí. Gymnázium Moravská
Třebová plánuje nový čtyřletý obor v případě
dostatečného zájmu ze strany budoucích studentů otevřít již 1. září letošního roku. Ve spolupráci s Aeroklubem České republiky a letištěm ve
Starém Městě u Moravské Třebové vznikne od-

borné zázemí i možnost praktické výuky přímo
na letišti. „V rámci jednotlivých burz škol, prezentačních akcí a dnů otevřených dveří se ukazuje, že tento obor s celorepublikovou působností
přitahuje pozornost uchazečů o studium. V tuto
chvíli se jedná pouze o předběžný zájem, který
bude upřesněn po konci podávání přihlášek ke
studiu na konci února,“ uvedl hejtman Martin
Netolický. Známou tváří oboru se stane letecký akrobat Martin Šonka, který trénuje na letišti
Moravská Třebová.

O studiu

Letecké technické lyceum je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Studium je zaměřeno především na teoretické a praktické zvládnutí širokého spektra činností a znalostí letectví.
Obor není založen na učení se nazpaměť, ale je
úzce provázán s praxí v reálném leteckém provozu. Letecké technické lyceum spolupracuje s univerzitami, jako jsou
ČVUT v Praze, VUT v Brně či Univerzita Pardubice. Vyučující odborných
předmětů mají mnoholetou praxi s vysokošlolským vzděláním a jsou experty
ve svém oboru.
První dva ročníky jsou obsahem látky studia pro všechny studenty stejné.
Po získání teoretických všeobecných
základů (všebecných a leteckých) se
studenti profilují výběrem povinně volitelných předmětů (třetí a čtvrtý ročník), zaměřených na letecký
provoz, nebo na leteckou
techniku. Do prvního ročníku bude ve školním roce 2019/2020
přijato 30 studentů, kteří úspěšně složí
přijímací zkoušky.

Uplatnění studentů

Hlavní uplatnění absolventů bude
v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního
letectví a v letecké dopravě. Zároveň
se mohou absolventi ucházet o pozice
ve službách leteckých dopravců a společností.

Absolventi budou mít skvělou výchozí pozici
pro studium na VOŠ nebo VŠ se stejným nebo
podobným zaměřením. Studium je zároveň přizpůsobeno tak, že pokud student zjistí, že letectví jej nenaplňuje, je schopen složit přijímací
zkoušky na ostatní vysoké školy.
Při studiu mají studenti možnost absolvovat
plachtařský, motorový či parašutistický výcvik.
Mohou se tak následně stát pilotem. Výcvik probíhá na letišti v Moravské Třebové o víkendech
či prázdninách jako volnočasová aktivita pod
vedením zkušených instruktorů. Na tomto letišti
je taktéž centrum České reprezentace v letecké
akrobacii. Trenéři si zde mohou rovnou vybrat
mladé talenty a podpořit je v jejich případné profesionální sportovní letecké kariéře. Uchazeči
o studium mohou podat přihlášku do konce
února. Více informací na internetových stránkách gymnázia www.gmt.cz.
Václav Dokoupil, mluvčí města
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Tajemník Městského úřadu Moravská
Třebová vyhlašuje výběrové řízení na
pozici

VEDOUCÍ/HO ODBORU
KANCELÁŘ STAROSTY
A TAJEMNÍKA
Podmínky výběru vhodného uchazeče
včetně náležitostí přihlášky
jsou k dispozici:
- na www.moravskatrebova.cz
- na úřední desce městského úřadu,
- u personalistky městského úřadu,
tel. č.: 461353027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.
Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi
náležitostmi a přílohami je
11. února 2019.
Městský úřad Moravská Třebová hledá

doručovatele / doručovatelku
listovních zásilek
• nástup od 1. 2. 2019, případně dle dohody
– výkon práce na základě dohody o provedení práce
– rozsah práce cca 20 hodin měsíčně
– měsíční výdělek 2000 – 4000 Kč dle odvedené práce
• úplné informace k nabízené pozici na www.
moravskatrebova.cz, na úřední desce
městského úřadu
• více informací získáte u Martiny Horké, tel.
461 353 008 (podatelna MěÚ, ul. Olomoucká 2)

Poděkování
Divadelní soubor J. K. Tyla děkuje všem
divákům za přízeň, městu Moravská Třebová a Kulturním službám města za podporu,
a těší se na další společně strávené chvíle
v roce 2019.
Chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu úžasných lidí, kteří si říkají Levou Zadní za to, že dělají radost druhým. Udělali ji
i našim dětem, protože jim ušili do každé
třídy velký kapsář na stěnu, do kterého si
mohou žáci dávat různé drobné věci. V rehabilitační třídě i mateřské škole děti určitě užijí také krásných teepee (indiánských
stanů).
Miroslav Muselík, zástupce SZŠ, MŠ a PrŠ

Aktuálně
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Skutečnost o městských financích
Dovolím se pozastavit nad mým konstatováním
v úvodu prosincového zpravodaje, kde jsem
mimo jiné uvedl, že město na tom z pohledu finanční kondice nebylo za posledních 15 let hůře.
Tato slova nebyla míněna jako hodnocení práce
předešlých let, pouze jsem konstatoval, jak vnímám současně nastavený rozpočet a jeho vývoj,
a to především v části týkající se běžných výdaRok
2014
2015
2016
2017
2018

Celkové příjmy
229 137,67
252 542,97
221 562,92
245 266,80
289 163,00

Celkové výdaje
226 362,14
229 274,47
195 803,41
240 670,47
335 397,47

Jedním z finančních zdrojů pro rozvoj města
v rámci rozpočtu jsou samozřejmě investiční dotace. Ty byly v minulosti hlavním zdrojem pro
realizaci rozvojových projektů. Druhým zdrojem
pro rozvoj je tzv. provozní přebytek (saldo), což je
rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Jde
o finanční prostředky, které zbývají samosprávě
po úhradě provozních nákladů z běžných příjmů
k rozvoji města. Provozní přebytek se pohybuje
zhruba mezi 25–40 mil. Kč, z této částky (možných zdrojů na rozvoj města) je ale třeba ještě
odečíst splátky jistin půjček a úvěrů města, které
se také hradí z vygenerovaného provozního přebytku a tyto závazky v letech 2014–2018 činily:
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Splátky jistin úvěrů
a půjček v tis. Kč
7 383,11
5 960,74
5 448,95
5 333,71
5 352,62

jů. Od roku 2014 do roku 2018 vzrostly běžné
příjmy o 29 %, běžné výdaje však vzrostly o téměř 36 %. Největším rizikem rozvojových aktivit je následná potřeba generování finančních
prostředků na jeho údržbu a obnovu. Při posuzování finanční kondice města je nutné vycházet
z celkových příjmů a výdajů (v tabulce jsou uvedeny hodnoty v tis. Kč):
Rozdíl Běžné výdaje
2 775,53
159 283,82
23 268,50
172 901,54
25 759,51
177 329,65
4 596,33
206 438,31
-46 234,47
216 572,99

Investiční výdaje
67 078,32
56 372,93
18 473,76
34 232,16
118 824,48

V roce 2019 bude nutné vygenerovat v rámci
provozního přebytku finance také na splátku nového investičního úvěru na rekonstrukci bazénu
základní školy Palackého přijatého v roce 2018
(roční splátka jistiny úvěru činí 3,1 mil. Kč).
Posledním zdrojem pro rozvoj města je zapojení zůstatků finanční prostředků na účtech města
(úspor z minulých let). Vývoj zůstatků na účtech
města v letech 2014–2018 shrnuje následující
tabulka:
Rok

Zůstatky prostředků na účtech
města v tis. Kč

2014

43 757,49

2015

62 241,26

2016

82 441,26

2017

81 938,91

2018

28 988,88

Zde je patrné, že v roce 2018 došlo k významnému zapojení úspor města do hospodaření ve výši
téměř 53 mil. Kč.
Tomáš Kolkop

Občané hodnotí práci úředníků kladně
V květnu roku 2017 jsme se zapojili do projektu
s názvem Dobrý úřad, v rámci kterého mohou občané hodnotit práci úřadníků. Do hodnocení jsou
zařazena ta pracoviště úřadu, která nejvíce přichází do kontaktu s veřejností. Hlavním cílem projektu je snaha o zlepšení komunikace mezi městem
a jeho občany, o zlepšení kvality poskytovaných
služeb, ale také o získání zpětné vazby od občanů
města. Na rozdíl od dotazníkových šetření se jedná o průběžné hodnocení po celý rok. V roce 2018
bylo požádáno o hodnocení celkem 375 občanů,
hodnocení zaslalo 180 z nich, což je v průměru
47% zpětná vazba. Občané mohou hodnotit celkem 14 pracovišť, ze kterých dle statistik bývá
nejčasněji hodnocen odbor životního prostředí
a Občanské informační centrum. Díky výstupům
z projektu můžeme neustále zvyšovat kvalitu

služeb poskytovaných úředníky a spokojenost
klientů úřadu. Ze statistiky obdržených e-mailů je
v současné době patrné, že průměrná známka za
všechna sledovaná místa je od doby zahájení projektu vyšší než 4,0, přičemž nejvyšší známka je
5. Lze tedy usuzovat, že jsou občané s přístupem
a kvalitou odvedené práce našich úředníků spokojeni. Děkujeme, že se zapojujete do projektu
Dobrý úřad. Helena Brziaková, personalistka
V březnu se uskuteční členská schůze ZO
ČZS Moravská Třebová. Součástí schů-

ze bude volba nového výboru ZO. Zájemci
o práci ve výboru se mohou hlásit u pana
Kadlece na tel. čísle 732 323 785.

Výjezdní zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje v Moravské Třebové
Dne 18. 12. 2018 se ve dvoraně Městského muzea konalo výjezdní zasedání Zastupitelstva
Pardubického kraje. Je jistě zarážející a politováníhodné, že si nikdo z vedení města nenašel
čas, aby se „obtěžoval“ na této významné akci
osobně pozdravit a přivítat hejtmana, členy Rady
a ostatní zastupitele Pardubického kraje. Tuto
vzácnou a významnou návštěvu přivítala pouze

ředitelka Kulturních služeb města Mor. Třebová,
sama též krajská zastupitelka, s tím, že p. starosta je zaneprázdněn, ale že se dostaví později.
To se ale kupodivu nestalo! O čem svědčí takový přístup k představitelům Pk? Je to nezájem,
nezdvořilost či ignorance, když nikdo z vedení
města není schopen či ochoten udělat si čas na
akci tak významnou a důležitou (nepochybně

i pro naše město). Vždyť to byla velmi dobrá příležitost, jak se seznámit s vedením Pardubického
kraje a prezentovat zájem o vzájemnou komunikaci a spolupráci. Této příležitosti však vedení
města bohužel nejen nevyužilo, ale zdá se, že jí
i pohrdlo.
Miloš Izák, zastupitel města za ČSSD

Informace

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

strana 5 / únor 2019

Aktuální informace ze zdravotnictví
Vážení občané, v únorovém zpravodaji najdete aktuální informace o pohotovostní službě pro děti a dorost, pohotovostní službě pro
dospělé, pohotovostních hodinách ORL v nemocnici Svitavy a v nemocnici Ústí nad Orlicí. Zařadila jsem do zpravodaje i pohotovostní služby zubních lékařů, je však vhodné

si předem zavolat na příslušný telefon a ověřit
si, zda dotyčná ambulance opravdu funguje
- zubní pohotovost je praktikována v soukromých zubních ordinacích po celém okrese,
viz adresy a kontakty na rozpisu. O změnách
pohotovostních služeb zubařů, změnách v ordinačních hodinách praktiků a dětských am-

bulancí vás budeme každý měsíc cestou
zpravodaje informovat. Aktualizované údaje
o poskytování lékařské péče naleznete také na
webových stránkách města v záložce zdravotnictví. Více na http://www.moravskatrebova.
cz/cs/mesto/zdravotnictvi.html.
Ivana Kantůrková, zastupitelka města Hnutí ANO

Změny ordinačních hodin zubních, praktických a dětských lékařů únor
Zubní pohotovostní služba

23.–24. 2. slouží MUDr. Kučera Josef, Svitavy,
Hraniční 9, tel. 775 216 543

MUDr. Marossy

4.–8. 2. dovolená, zastupuje MUDr. Klug ve
svých ordinačních hodinách, tel. 461 352 390

MUDr. Neužilová
8. 2. neordinuje

MUDr. Němcová

4. 2.–8. 2. dovolená, zastupuje MUDr. Grepl
pondělí 4. 2. neordinujeme
úterý 5. 2. 8:00–11:00 (ordinace M. Třebová)
středa 6. 2. neordinujeme
čtvrtek 7. 2 8:00–11:00 (ordinace M. Třebová)

pátek 8. 2. neordinujeme
ostatní dny ošetří akutní stavy MUDr. Grepl ve
Starém Městě dle svých ordinačních hodin, mobil 731 268 561
25. 2.–1. 3. MUDr. Němcová zastupuje MUDr.
Grepla ve Starém Městě
pondělí 25. 2. 7:00–12:00 a 12:30–13:30 (ordinace M. Třebová)
úterý 26. 2. 13:00–16:00 (ordinace St. Město)
středa 27. 2. 7:00–13:30 (ordinace M. Třebová
čtvrtek 28. 2. 13:00–16:00 (ordinace St. Město)
pátek 1. 3. 11:00–15:00 (ordinace M. Třebová)

MUDr. Zemánková

4.–8. 2. změna
pondělí 4. 2. MUDr. Zemánková 8:00–11:00
úterý 5. 2. MUDr. Zemánková 8:00–10:00

Stomatologická pohotovost I. pololetí 2019
Termín Lékař

Adresa

Telefon

Svitavy, Soudní 1391/3

461 531 144

Svitavy, Dimitrovova 799/4

606 452 936

Moravská Třebová, Piaristická 6b

461 316 172

16.-17.2.2019 MDDr. Pospíšil Jiří

Svitavy, Dimitrovova 799/4

731 108 167

23.-24.2.2019 MUDr. Kučera Josef

Svitavy, Hraniční 9

775 216 543

Moravská Třebová,Svitavská 325/36

461 352 210

26.-27.1.2019 MUDr. Škorpík Jan
2.-3.2.2019 MUDr. Slouka Lubomír
9.-10.2.2019 MUDr. Školařová Ludmila

středa 6. 2. neordinuje - zastupuje MUDr. Hloušková 13:00–15:00
čtvrtek 7. 2. neordinuje - zastupuje MUDr. Landová 7:30–9:00 ordinace Staré Město
pátek 8. 2. neordinuje - zastupuje MUDr. Hloušková 9:00–11:30

Lékařská
pohotovost
Dospělí

Svitavská nemocnice – Kollárova 2070/22,
56802 Svitavy, přízemí poliklinika, telefon:
+420 461 569 239
Ordinační hodiny:
pondělí zavřeno
úterý
zavřeno
středa
zavřeno
čtvrtek zavřeno
pátek
18:00-21:00
sobota
9:00-17:00
neděle
9:00-17:00
svátky
9:00-17:00

Děti a dorost

Svitavy, U Stadionu 1207/42

461 532 253

16.-17.3.2019 MUDr. Fremuthová Marta

Městečko Trnávka 5

461 329 181

23.-24.3.2019 MUDr. Horák Pavel

Svitavy, Pavlovova 24

777 511 011

30.-31.3.2019 MUDr. Hřebabetzká Alena

Staré Město 134

461 312 501

Brněnec 90

461 523 140

Svitavská nemocnice – Kollárova 2070/22,
56802 Svitavy, přízemí poliklinika, vchod
z levé strany, telefon +420 461 569 270
Ordinační hodiny: so, se, svátky 8:00-18:00
Mimo pohotovostní ordinační dobu a ve
všední dny je pohotovost přímo na dětském
oddělení,
hlavní budova nemocnice, přízemí, telefon:
+420 461569 343

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

ORL pro děti a dospělé

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

Hradec nad Svitavou 549

461 548 230

Moravská Třebová, Svitavská 36

734 113 860

Svitavy, Purkyňova 249/16

731 201 180

Brněnec 90

461 523 140

Svitavy, Hraniční 9

775 216 543

Jevíčko, Palackého 20

774 326 241

11.-12.5.2019 MUDr. Librová Anežka

M. Třebová, Komenského 1417/22

461 312 484

18.-19.5.2019 MUDr. Morávková Táňa

Svitavy, Dimitrovova 799/4

776 117 026

25.-26.5.2019 MUDr. Škorpík Jan

Svitavy, Soudní 1391/3

461 531 144

1.-2.6.2019 MUDr. Slouka Lubomír

Svitavy, Dimitrovova 799/4

606 452 936

8.-9.6.2019 MUDr. Školařová Ludmila

Moravská Třebová, Piaristická 6b

461 316 172

15.-16.6.2019 MDDr. Pospíšil Jiří

Svitavy, Dimitrovova 799/4

731 108 167

22.-23.6.2019 MUDr. Štefková Zdeňka

Opatov 317

461 593 907

29.-30.6.2019 MUDr. Bisová Iva

Moravská Třebová,Svitavská 325/36

461 352 210

2.-3.3.2019 MUDr. Bisová Iva
9.-10.3.2019 MUDr. Doležal Petr

6.-7.4.2019 MUDr. Illová Jana
13.-14.4.2019 MUDr. Jagoš Tomáš
19.04.19 MUDr. Jagošová Alena
20.-21.4.2019 MUDr. Kincová Milena
22.04.19 MUDr. Komárková Barbora
27.-28.4.2019 MDDr. Sládek Petr
01.05.19 MUDr. Illová Jana
4.-5.5.2019 MUDr. Kučera Josef
08.05.18 MUDr. Letfusová Marie

Vypracovala: Martina Stříteská, kancelář OSK Litomyšl, Říjen 2018

Svitavská nemocnice – Kollárova 643/7,
56802 Svitavy, budova D nemocnice, telefon: + 420 461 569 345
Ordinační hodiny:
pondělí 15:30-19:30
úterý
15:30-19:30
středa
15:30-19:30
čtvrtek 15:30-19:30
pátek
15:30-19:30
sobota
8:00-14:00
neděle
8:00-14:00
svátky
8:00-14:00

ORL pro děti a dospělé

Nemocnice Ústí nad Orlicí – Čs. Armády
1076, 562 01 Ústí nad Orlicí Čs. armády
1076, 562 01 Ústí nad Orlicí, hlásit se na
chirurgické ambulanci Čs. armády 1076,
562 01 Ústí nad Orlicí Čs. armády 1076,
562 01 Ústí nad Orlicíbudova B přízemí,
telefon: +420 465 710 220, ordinační hodiny: denně 15:30-7:00
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Kultura
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek on-line na měsíc únor spuštěn 4. 2. v 16 hodin. Vstupenky budou rezervovány do doby 15 minut před představením, potom se vrací zpět do prodeje.
Doba předprodeje k vyzvednutí: pondělí 14:00–19:00, středa 14:00–19:00 hod. Předprodej na místě bude zachován, telefon 461 544 283, vždy první den předprodeje
v měsíci od 16:00–19:00 hod., ostatní dny: pondělí 14:00–19:00, středa 14:00–19:00 hod.

Městské kino

Úhoři mají nabito /ČR/

Ticho před bouří /USA/

4. 2. v 19:00, vstupné: 120 Kč, české titulky
Thriller plný zvratů a vášní s oscarovými herci
Matthew McConaugheym a Anne Hathaway má
všechny předpoklady stát se jedním z diváckých
zážitků roku.
Režie: Steven Knight

Raubíř Ralf a internet /USA/

6. 2. v 16:00, vstupné: 100 Kč, 113 min., český
dabing
Animovaný film
Režie: R. Moore, P. Johnston

Bohemian Rhapsody

/VB, USA/

6. 2. v 19:00, vstupné: 120 Kč, 117 min., nevhodné pro děti do 12 let, české titulky
Nejúspěšnější film roku 2018
Režie: Otto Bathurst

Psí domov /USA/

9. 2. v 16:00, vstupné: 120 Kč, 92 min., český
dabing
Nový dobrodružný rodinný film
Režie: Charles Martin Smith
Hrají: B. D. Howard, A. Judd, J. H. King a další

Ženy v běhu /ČR/

9. 2. v 19:00, vstupné: 130 Kč, 93 min., nevhodné
pro děti do 12 let
Nová česká komedie od režiséra Martina Horského
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika
Kubařová, Ondřej Vetchý a další

Marie, královna skotská /USA, VB/

11. 2. v 19:00, vstupné: 120 Kč, 124 min., nevhodné pro mládež do 15 let, české titulky
Historické drama nominované na 3 Oskary
Režie: Josie Rourke
Hrají: S. Ronan, M. Robbie, G. Pearce, D. Tennant
a další

Na střeše

/ČR/

13. 2. v 19:00, vstupné: 120 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Nový český film Jiřího Mádla
Hrají: A. Švehlík, D. A. Tran, V. Dyk, A. Jastraban
a další

Alita: Bojový anděl /USA/

18. 2. v 19:00, vstupné: 130 Kč, 122 min., nevhodné pro děti do 12 let
Nový akční film od režiséry Roberta Rodrigueze

Léto s gentlemanem /ČR/

20. 2. v 19:00, vstupné: 130 Kč, 98 min.
Nová česká komedie
Režie: Jiří Adamec
Hrají: Alena Antalová, Jaromír Hanzlík a další

Ženy v běhu /ČR/

Nová česká komedie od režiséra Martina Horského
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika
Kubařová, Ondřej Vetchý a další

25. 2. v 19:00, vstupné: 130 Kč, 93 min., nevhodné pro děti do 12 let

27. 2. v 19:00, vstupné: 120 Kč, nevhodné pro děti do 12 let
Nový český film
Režie: Vladimír Michálek
Hrají: Matěj Hádek, Oldřich Kaiser, Matěj Ruppert
a další

Kulturní centrum
Pohádka

O princezně na vdávání

12. 2. v 8:30, vstupné: 50 Kč, kinosál muzea,
předprodej zahajujeme 4. 2.
Pohádka pro děti z MŠ a prvního stupně ZŠ. Uvádí
divadelní soubor J. K. Tyla Moravská Třebová

Zábavný pořad

Úsměvy Zdeňka Trošky

14. 2. v 19:00, dvorana muzea, vstupné: 150 Kč,
předprodej zahajujeme 4. 2. v 16 hodin
Ve čtvrtek 14. února uvedeme zábavný pořad
Úsměvy Zdeňka Trošky. Známý český režisér spolu s Markem Kališem vypráví nejen o filmech, ale
i o jídle a dietách, dobrotách ve všech podobách,
přiblíží veselé zážitky z bujarého mládí. Těšíme se
na Vás ve dvoraně muzea

Pohádka

Kterak čtyřhlavý drak Yrav
Yvolrak pozřel Karla

20. 2. v 8:30 a 10:00, vstupné: 50 Kč, kinosál muzea. Vstupenky již v prodeji
Nová ekologická pohádka Karlovarského hudebního divadla navazuje na loňský úspěšný projekt
O Balynce, dobrém štěněti. Čtyřhlavý drak ukáže
dětem, jak na odpad.

Divadlo

René Fallet – Zelňačka

24. 2. v 19:00, vstupné: 250 Kč, odprodej zahajujeme 4. 2. v 16 hod.
Na dvorek dvou francouzských penzistů se snese
létající talíř s mimozemšťanem. V duchu francouzských komediálních tradic se rozehrává příběh o prostých lidských věcech, které teprve v kontaktu s mimozemskou civilizací nabývají skutečného významu.
Režie: Oldřich Vízner
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Vojtěch
Záveský, Barbora Jánová/Barbora Hrušková, Jan
Szymik/Josef Zýka

Koncert

Chanson Trio Coucou

8. 3. v 19:00, dvorana muzea, vstupné: 100 Kč,
předprodej zahajujeme 4. 2. v 16 hod.
Trio, které je vlastně kvartetem přináší na českou
scénu francouzské šansony a hudbu první poloviny
20. století. Kapela, která vznikla kolem zpěvačky
Radky Rubešové, vystupuje dále ve složení: Martin
Kudrna – akordeon, hudební úpravy, Zdeněk Häckel
– housle, Petr Pavíček – kontrabas

Večer nejslavnějších operních árii

9. 3. v 18:00, obřadní síň radnice
Účinkují: Lucie Mičková, mezzosoprán; Marianna
Pillárová, soprán; Marie Horáčková, klavírní doprovod

Koncert

KAMELOT & Roman Horký
TONY JOCH & PŘÁTELÉ

12. 3. v 18:00, dvorana muzea, vstupné: 150 Kč,
předprodej zahajujeme 4. 2. v 16 hod.
Koncertní program k novému albu Země tvých dlaní

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 Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

Galerie Františka Strážnického

Program Duku
Duku na únor

1. 2. Morgan v akci - Dj J.M.X.
2. 2. Oldies Party - Dj Maty
8. 2. Tour - Cruci-Fiction / Redzed / Sodoma
Gomora / RNZ /
9. 2. Amundsen Party - Dj Choruno
15. 2. K
 oncert kapely Už jsme doma a další,
po skončení After Party
16. 2. Zamilovaný víkend - Dj T - Maxx
22. 2. Dance Party - Dj Maty
23. 2. Retro večer - Dj J.M.X.

Kultura
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Kulturní a společenské akce – plesová sezóna v plném proudu
Řád německých rytířů a jeho
působení v Českých zemíc

7. 2. od 15:30 hodin, I. poschodí muzea
Společnost česko-německého porozumění zve
všechny zájemce o historii na přednášku Tomáše
Thuna.

Výstava obrazů paní
Danuše Navrátilové

od 7. 2., úterý až čtvrtek vždy
od 9:00-12:00 a 14:00-16:00
hodin
Společnost česko-německého
porozumění srdečně zve na výstavu Danuše Navrátilové. Výstava je prodejná
a potrvá do konce března.

Maškarní ples

16. 2. od 20:00 hodin, kulturní dům Dlouhá
Loučka
Tělovýchovná jednota Sokol Dlouhá Loučka
si Vás dovoluje pozvat na svůj tradiční již 63.
Maškarní ples. Hudba: skupina Epicentrum.
Program: vyhodnocení nejlepší masky, tradiční zábavné vystoupení hráčů TJ Sokol, tombola o hodnotné ceny. Svoz z Moravské Třebové:
19:15 čerpací stanice na sídlišti Západní, 19:25
zastávka Hedva, 19:35 zastávka Boršov, 19:45
zastávka Útěchov. Autobusová doprava zajištěna i po ukončení akce. Bohaté občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. Vstupné 60 Kč,
masky zdarma.

Výstava grafiky, knih a bibliofilie
Vážení milovníci umění, spolu s muzeem Moravská Třebová Vás zveme na vernisáž výstav Z díla
Oty Janečka a Naši mistři známkové tvorby.
Ota Janeček, známý grafik a ilustrátor, by se v letošním roce dožil 100 let a vedle toho, že se jedná o uznávaného grafika nejen v ČR, patřil také
k velkým obdivovatelům Moravské Třebové. Byl
zde častým hostem a také zde uskutečnil několik svých výstav. Výstava zahrnuje jeho grafiky,
knížky, bibliofilie, všechno od místních sběratelů
a milovníků grafiky. Známky, moc si jich nevšímáme, moc naší pozornosti jim nevěnujeme. Většinou se ale jedná o skvostné malé obrazy, a co
teprve obálky prvního dne. Opět uvidíte poklady
sběratelů z Moravské Třebové. Přijděte se podívat na velké obrazy, grafiky i na maličké známky.
Vernisáž 15. 2. od 17:00 hod., výstava od 16. 2.
do 15. 3.
Zvou pracovníci muzea a přátelé grafiky z MT

Obecní ples – Trubičkový bál

23. 2. od 20:00 hodin, KD Boršov
Přátelé kulturního domu v Boršově vás srdečně
zvou na Trubičkový bál s muzikou DOMINO.
Bude kančí guláš, předtančení, soutěž o ceny
a samozřejmě trubičky. Bližší informace na
www. spkd-borsov.estranky.cz a facebookovém
profilu SPKD.

Okénko ZUŠ
V jedenapadesátém ročníku soutěže a přehlídek
žáků základních uměleckých škol se bude v letošním školním roce soutěžit v komorní hře s převahou
dechových nástrojů, komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, hře na elektronické klávesové nástroje, v přehlídce sborového zpěvu a v kolektivním
projevu literárně-dramatického oboru.
16. prosince se ve dvoraně Městského muzea v Moravské Třebové uskutečnil Vánoční koncert Kateřiny Brožové, na kterém spoluúčinkoval Dětský pěvecký sbor ZUŠ Moravská Třebová pod vedením
Tamary Mengrové a klavírního doprovodu Lenky
Zahradníkové. Taneční obor se v průběhu celého
měsíce ledna prezentoval v rámci předtančení na
plesech v širokém okolí Moravské Třebové. I v průběhu druhého pololetí chystá ZUŠ Moravská Třebová velice pestrý program. A z čeho že bude možné
vybírat tentokrát? Již v tomto měsíci Vás zveme na
Podvečery s múzami, které se budou konat 21. a 28.
února. V průběhu dalších měsíců se uskuteční Třídní
koncerty jednotlivých pedagogů, Koncert pedagogů, Absolventská vystoupení, Vyřazení absolventů
nebo hudební festival Moravskotřebovské arkády.
O všech výše zmíněných akcích Vás budeme detailně informovat s předstihem.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

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 Moravská Třebová 150 oznámení.
Analýza trestné činnosti za rok 2018
O bezpečnost ve městě se stará především Městská policie Moravská Třebová spolu s Obvodním
oddělením Policie ČR. K úspěšnému potírání
kriminality slouží kamerový systém a pult centralizované ochrany. V současné době rozšířený
o projekt SOS tlačítko, který bude využíván jako
pomoc v tísni pro osamělé občany města.
V průběhu roku se strážníci městské policie podílejí i na zajišťování sportovních, kulturních
a společenských akcí města, a to především
zabezpečováním veřejného pořádku a dopravy v místě konání jednotlivých akcí. Za účasti
strážníků městské policie jsou pořádány přednášky a besedy se žáky obou stupňů základních
škol na téma záškoláctví, kriminalita mládeže, vandalismus apod. Na nižších stupních ZŠ,
ale i v MŠ probíhají besedy s dopravní tématikou. Osvědčily se akce Buďte vidět, kdy strážníci městské policie spolu s koordinátorkou
prevence rozdávají v mateřských školách a před
základními školami reflexní pásky a reflexní
přívěsky. O školení a semináře dětí z oblasti
prevence kriminality se „stará“ i preventistka
kriminality z MěÚ Moravská Třebová, která po
dohodě se školami, zejména s metodiky preven-

ce na jednotlivých školách dle jejich požadavků,
zabezpečuje požadované přednášky a semináře.
Velice dobrá zkušenost se osvědčila ve spolupráci s organizací ACET Chrudim a jejím ředitelem
Františkem Krampotou.
Co se oblasti drog týká, zajišťuje pro naše město
terénní práce Centrum terénních programů Pardubického kraje Laxus, z.ú. Za první pololetí r.
2018 k nám bylo uskutečněno 23 výjezdů. Mezi
základní poskytované služby patří zejména výměnný injekční program, testy na infekční choroby, poradenství či krizová intervence a první
pomoc. Počet osob, které využívají sekundární
výměnný program, je 10, průměrný věk klientů
programu je 29 let.
Mezi osvědčené aktivity z oblasti prevence kriminality patří každoročně projekty směrované
na mládež. V r. 2018 byl podán projekt s názvem Moravská Třebová – resocializační program pro predelikventy. Projekt připravovaný
ve spolupráci s E. Stündlem (koordinátorem prevence kriminality ze Svitav) a Lenkou Buchtovou (ředitelkou Bonanza, z.ú., Vendolí), podaný
na Ministerstvo vnitra ČR bohužel neměl dostatečný počet bodů a byl zamítnut. I přes nepřízeň
Komise prevence kriminality z Prahy, jsme projekt v menší míře uskutečnili a náklady uhradili
z prevence kriminality.

Velmi dobrá odezva mezi seniory byla na montáž bezpečnostních řetízků na dveře. Organizačně akci zabezpečila koordinátorka prevence kriminality. Do současné doby bylo namontováno
56 ks řetízků.
V roce 2018 nastal pokles kriminality v našem
městě oproti roku 2017 o 85 přečinů, čímž se
snižuje také index kriminality na 233. Snížení se
týká především majetkové trestné činnosti, snížení o 12 přečinů a dále o činy zahrnuté v oblasti
ostatní, kde došlo také ke snížení, a to o 78 skutků. Sem patří např. přečiny ohrožení pod vlivem
návykové látky, tj. alkoholu a drog. V oblasti
přestupků došlo v roce 2018 k nepatrnému
navýšení, a to v oblasti proti veřejnému pořádku
(o 6). Naproti tomu došlo ke snížení přestupků
v oblasti občanského soužití (o 5) či u přestupků
proti majetku (o 13).
Můžeme konstatovat, že díky aktivitám v oblasti prevence, které jsou směřované převážně na
mládež, se částečně daří snižovat počet skutků
spáchaných dětmi a mladistvými. Chtěli bychom
tento trend i nadále udržet právě prostřednictvím
projektů, které se osvědčily v předchozích letech
v návaznosti na další aktivity a projekty, které
jsou ve městě realizované - Nízkoprahový klub
Díra, Centrum volného času, Dům dětí a mládeže aj.
Hana Navrátilová
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ZŠ Palackého informuje
Tříkrálová sbírka 2019

Tradičně se zapojili žáci ZŠ Palackého i do letošní Tříkrálové sbírky. Stejně jako v letech
předešlých bylo setkání se zaměstnanci radnice
a představiteli našeho města, s učitelkami a dětmi v MŠ Zvoneček v ul. Piaristické, v některých
ambulancích na poliklinice a v lékárně velmi
pěkné a srdečné. Příjemně nás přijali v pobočce ČS a také na místním oddělení Policie ČR.
Největší radost a potěšení udělaly děti s programem opět v domově pro seniory, kde byla perfektně připravená klubovna s mnoha návštěvníky a velmi ochotným personálem. Děkujeme
všem dárcům a našim příznivcům. Na závěr citujeme myšlenku letošní sbírky z přáníčka MT
Charity: Nikdo není zbytečný na tomto světě,
kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch. Dickens.
J. Jarůšek a žáci 3. B

Vánoční jarmark v ZŠ Palackého

V předvánočním čase roku 2018 se v naší škole
konal Den otevřených dveří a spolu s ním i Vánoční jarmark. Ve středu 12. 12. školu navštívili mnozí rodiče i prarodiče, aby se podívali na vánočně vyzdobené chodby školy, třídy, ale především na své děti či vnoučata. Mohli vidět, jak se
jejich potomkům v hodinách daří a co všechno již
v kolektivu kamarádů dokáží. Někde se sami rodiče na chvíli stali žáky a zavzpomínali na svá školní
léta či si zasoutěžili se svými dětmi. Tomu všemu
však předcházel nákup dětmi vyrobených drobností na vánočním jarmarku. Část výdělku poputuje
do Záchranné stanice Zelené Vendolí, kde máme
již několik let adoptovaného čápa černého. Kromě toho se přízemím linul zpěv vánočních písní,
které si připravili žáci 1. stupně pod vedením paní
učitelky Draesslerové. Děti z 3. B pod vedením
pana učitele Jarůška zase potěšily všechny přítomné svým flétnovým uměním.
Tímto chceme
poděkovat všem,
ať již dospělým
nebo dětem, jež
se podíleli na
přípravě celého
jarmarku a s velkou radostí vyráběli a prodávali nejrůznější
předměty, stejně
jako všem, kteří nás podpořili
svojí návštěvou,
zakoupením výrobků a slovy
uznání.
Kolektiv učitelů
ZŠ Palackého

Předškoláci bilancují

Co nám uplynulé pololetí přineslo? 12. září jsme
byli v ZUŠ na uměleckých dílnách. Den otevřených dveří v charitě nás zaujal nejen dobře připravenou hrou a ukázkou práce v dílnách, ale hlavně
myšlenkou pomoci slabším a potřebným. Přísaha
vojáků z vojenské školy na náměstí TGM nám
dala nahlédnout do naprosto odlišného prostředí.
Naše škola se zapojila do programu Projektový
den. Jde o naučný program, kdy komplexně rozvíjíme děti po stránce tělesné, rozumové, mravní,
pracovní a estetické společně s lektorem pro dané
téma. Zatím se uskutečnily: Projektový den na
téma Les s lesním pedagogem René Kulhanem,
Projektový den s papoušky s R. Podolským, další
naučný program se psy s V. Cápalovou a 100 let
ČSR. Cíle projektových dnů jsou vždy rozmanité
– prohlubování dovedností dětí v oblasti matematické, v oblasti spolupráce, seznámení s novými
informacemi a přiblížení chovu a výcviku zvířat
pomocí aktivizujících metod. Děti získávají elementární poznatky o světě lidí a přírody, který je
obklopuje. Nejvíce se nám vydařila dílnička s rodiči HALLOWEEN. Děkujeme paní Mazurové
za velmi dobrou spolupráci s městskou knihovnou. Toto pololetí jsme prozatím uzavřeli vystoupením na náměstí TGM při rozsvícení vánočního stromu. Všem rodičům našich dětí a ostatním
zúčastněným děkujeme za pomoc a ochotu spolupracovat.
Za II. MŠ Jiráskova
kolektiv učitelek a dětí ze Zelené třídy

Prestižní program DofE druhým rokem na ISŠ
Sedm žáků ISŠ Moravská Třebová se v prosinci za doprovodu vedoucího střediska Hany Konečné zúčastnilo slavnostní ceremonie předávání prestižního ocenění programu The Duke of
Edinburgh Award, konané na Staroměstské radnici v Praze. (viz foto zleva Lucy Hughes, Petr
Slezák - žák školy, Taťána Kováříková). Úspěšné studentky třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost Adéla Hrouzková a Michaela

Novotná byly osloveny národní agenturou a na
ceremonii za účasti zástupců Britského velvyslanectví a dalších vzácných hostů reprezentovaly
školu profesionálně provedenou autorskou choreografií.
DofE je vzdělávací program, který své účastníky podporuje v rozvíjení dovedností, posiluje jejich zodpovědnost a vytrvalost. Oproti loňskému
roku jsme letos po semináři s regionálním mana-

žerem programu pro Pardubický kraj zaznamenali nárůst zájmu o program, v bronzové úrovni
je to sedm žáků, ve stříbrné šest. Studenti mají
ve třech požadovaných oblastech rozvoje stanovené ušlechtilé cíle jako pomoc při obnově historických památek, přípravu na Men´s Physique,
triatlon a závod v cyklistice, nebo pro účely studia Bezpečnostně právní činnost příznačné získání zbrojního průkazu.
Hana Konečná
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Aktuální dění v ZŠ Kostelní
Jak se stalo o Vánocích na kostele
Československo skutečností

Před vánočními prázdninami zažili žáci 8. a 9.
ročníku naší školy na výstavě v Národním muzeu sváteční příběh společného soužití Čechů
a Slováků od vzniku Československé republiky po současnost. Po prohlídce otevřených částí
nově opraveného Národního muzea následovala
společná procházka Prahou, kde nás průvodkyně
upozornila na významné stavby ze zmíněného
období. Podívali jsme se k Obecnímu domu, kde
byl podepsán zákon, kterým se nová republika
ustanovila, k Rudolfinu, kde byl v letech 1920,
1927 a 1934 zvolen prezidentem Republiky
československé T. G. Masaryk. Viděli jsme památník Jana Palacha a sochu svatého Václava
na Václavském náměstí. Z nábřeží Vltavy jsme
pozorovali Pražský hrad, Kramářovu vilu a Strakovu akademii. Na Staroměstském náměstí jsme
vedle památníku Jana Husa vzhlédli do výšky
vánočního stromu, přivoněli k vánoční atmosféře
Prahy, ochutnali dobroty na tradičních vánočních
trzích, zazvonili na zvonek a výletu byl konec. Martin Krejčí

naší školy Jsem laskavec děti zahrály své první
představení pro spolužáky z ročníků I. i II. stupně. Vystoupení mělo úspěch a děti chtěly hrát
dál a dál. Malí divadelníci se tedy vypravili do
domova pro seniory. Na radost a dojetí tohoto
publika ještě stále vzpomínají. Blížily se Vánoce a nesměla chybět besídka pro rodiče. Třída
se proměnila v kuchyni a děti začaly připravovat
obložené chlebíčky. Když bylo vše připraveno,
mohly rodičům předvést pohádku a vánoční písničky za doprovodu malých muzikantů. Součástí vánočního posezení byla i výuka matematiky.
Děti své rodiče seznámily s algebrogramy a indickým násobením. Velice se jim líbila výměna
rolí, kdy mohly dospělým také něco vysvětlit.
Poslední školní den roku 2018 byl již opravdu vánoční. Jako hosté k nám přišly děti a paní
učitelky z MŠ Piaristická a zhlédly celé naše
představení. U rozsvíceného adventního věnce
jsme si společně popřáli jen to nejlepší do nového roku.
Renata Dopitová

Gymnazistka Markéta Hájková

je jedním z Mladých talentů Pardubického kraje. Ve středu 12. prosince proběhlo v Pardubicích vyhlášení talentovaných
žáků, jehož iniciátorem je Odbor školství
Krajského úřadu Pardubického kraje. Tentokrát se mezi oceněné Mladé talenty Pardubického kraje zařadila také studentka
oktávy moravskotřebovského gymnázia
Markéta Hájková. Titul si zasloužila tím,
že stabilně dosahuje vynikajících studijních výsledků a navíc patří mezi reprezentantky ČR v cyklistice. Ve své kategorii
je několikanásobnou mistryní ČR a v září
2018 se uvedla pěknými výkony i na MS
v cyklistice.

Malí divadelníci v ZŠ
Kostelní náměstí

Již od 1. třídy naši současní třeťáci velmi rádi zpívají a jsou tvůrci
různých divadelních scének. Jednoho dne přišli s nápadem nastudovat hudební pohádku O Šípkové Růžence od Zdeňka Svěráka.
Na nácvik představení v hodinách hudební výchovy se vždy
nesmírně těšili. Přišel čas obléci se do kostýmů, protože první
představení na sebe nenechalo
dlouho čekat. V rámci projektu

Základní škola Křižovatka informuje
Předvánoční aktivity

Poslední dva týdny před Vánoci byly na „křižovatce“ přímo nabyté událostmi. První předvánoční akcí byla besídka dětí přípravné třídy. Tu
si paní učitelka společně s dětmi připravila pro
rodiče a další příbuzné dětí. Už ráno děti společně upekly vánoční bábovku, poslední vyučovací hodinu nazdobily první třídu – do prostor
přípravky bychom se všichni nevešli. Čekání na
besídku si děti ukrátily výrobou vánočního kapříka. Celý program začal básničkami a písničkami věnovanými podzimu, poté následoval tanec

Dobrý přítel. Mikuláši, andělům a čertům byla
věnována další část. Program vyvrcholil vánočními básněmi a písněmi. Po ukončení programu
si děti společně zapálily prskavky. Celá besídka
se nesla ve slavnostním duchu, dospělí žasli, co
se jejich děti naučily. Druhou velkou a hlavně
pravidelnou akcí byla návštěva domova pro seniory. Program plný písniček, básniček a tanečků připravený nejmenšími dětmi zpestřil dopoledne našim nejstarším. Společně jsme si zazpívali
koledy a známou vánoční píseň Rolničky. Rolnička s přáním všeho nejlepšího do dalšího roku
byla také dárkem pro seniory od
dětí ze třetí a čtvrté třídy. Předvánoční týden byl také plný aktivit.
Hned v pondělí šli všichni žáci na
filmové představení. Cestou k muzeu jsme se nezapomněli zastavit
u pana Fibicha a obdivovat jeho
překrásný betlém, který se letos
rozrostl o další postavičky. Na
úterý si žáci druhého stupně připravili vánoční projektový den pro
své mladší spolužáky. Ti tak měli
možnost vyzkoušet si staré vánoční zvyky za zpěvu koled – zdobení perníčků a stromečku, krájení
jablíček, výroba řetězu, pouštění
lodiček. Nechyběl vánoční kvíz

a ani trošku sportování v tělocvičně. Poslední
den školy si některé děti vyrobily dáreček pro
blízké – voňavé mýdlo. V tento den nemohly
chybět ani třídní besídky.
Vánoční svátky končí časem tříkrálovým. To
byla výzva pro učitelky opět těch nejmladších,
tedy přípravné až druhé třídy. V daltonských
blocích si děti procvičily psaní, čtení i počítání s touto tematikou, vyrobily si koruny králů
a v nich si mohly zasportovat.
Eva Izáková

Masopustní veselí

Základní škola Moravská
Třebová, Čs. armády 179 srdečně zve rodiče předškolních dětí i školáků a děti na Masopustní veselí, které
se koná ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 15:00
do 16:30 hodin ve velké tělocvičně školy
na ulici Olomoucká.
Vítané jsou děti v maskách, ale i bez nich.
Společně si jistě užijeme tance a radovánek.
Akce je určena nejen předškolákům, ale
i dětem 1.–4. tříd.

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–14. 2. Únorová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně
v dospělém oddělení. Tentokrát se poštěstilo p.
Zemanovi. Gratulujeme
Aktuální otázka zní: Jakou barvu má naše
PFko pro rok 2019?
Odpověď nám sdělte do 14. 2. Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto
knih: Rudá volavka (J. Matthews), Alexandrie
(L. Davis), Vykonavatel (J. Gómez Jurado), Šéf
(V. Keeland), Strašné pověsti české (I. Krejčí).

můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–28. 2. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy Tam kde žijí divočiny. Čtení, hraní, kreslení
a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
Mladý čtenář 2019
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové vyhlašuje 36. ročník soutěže
Mladý čtenář 2019. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž pro děti, žáky a studenty na téma
Bajky. Oblast výtvarná – malujte, kreslete, mo-

1.–28. 2. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v únoru
pomůžeme výstavkou knih
z těchto témat: cestopis,
kniha, která má lichý počet
stran, kniha, která má v názvu kalendářní měsíc.

Jarní prázdniny v knihovně
4. 2. Soutěžíme ve skládání puzzle (8:30–11:00
hod.)
5. 2. Tvoření - Letadýlko (8:30–11:00 hod.)
6. 2. Tvoření - Lyžař (15:00–17:00 hod.)
7. 2. Soutěžíme v pexesu (8:30–11:00 hod.)
Tvořivé středy
6. 2. Lyžař
13. 2. Valentýnské přání
20. 2. Maska
27. 2. Myška
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení
MěK.

Připravujeme na březen
20. 3. Na kole po Jordánsku (nebo Ázerbajdžánu, téma ještě upřesníme), cestopisná přednáška
šumperského cyklocestovatele Radomíra Čížka.
Metoda EFT – Svitavský terapeut David Bulva
představí techniku emoční svobody.

delujte, výtvarně tvořte na téma bajky. Oblast
literární – vymyslete bajku. Výtvarné a literární
práce je třeba odevzdat do 7. 3. v MěK. Hodnocení bude probíhat ve 4 kategoriích: mateřské

Rodičovské kavárny
Zajímáte se o výchovu a vzdělávání svého dítěte? Co by Vaše dítě mělo umět v předškolním věku a jak ho připravit pro nástup do 1.
třídy? Chcete vědět, co je v tomto období pro
dítě nejdůležitější? Chcete, aby se uplatnilo
a bylo úspěšné? Na všechny tyto i další otázky Vám poskytnou odpovědi odborníci v rámci Rodičovských kaváren, které jsme pro Vás
připravili. Rodičovské kavárny jsou novým
počinem projektu MAP II, které se v následujících čtyřech letech zaměří na vzdělávání rodičů a pedagogických pracovníků škol. V nejbližší době se budou konat následující akce:
13. 2. Co by dítě mělo umět od 3 do 6 let?
Jiřina Bednářová, ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, od 16 hod., vhodné pro rodiče dětí navštěvujících MŠ
21. 2. Máte doma předškoláka?
Lenka Bínová, ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, od 16 hod., vhodné pro rodiče
dětí předškolního věku

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.

Tvoření pro nejmenší
20. 2. Maska pro děti od 2 do 5 let v doprovodu
dospělého, 9:00–11:00 hod.
26. 2. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit.
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.

1.–31. 3. Výstava obrazů
Jany Čubrdové
Zveme na výstavu obrazů
moravskotřebovské umělkyně. Přijďte si v půjčovní
době prohlédnout malby
a koláže Jany Čubrdové.
Knihovna dětem
1. 2.–31. 3. Barvy a tvary kolem nás
Výstava výtvarných prací žáků a studentů
z Gymnázia Moravská Třebová. Výtvarná díla si
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28. 2. Jak vychovat cit u dětí aneb citová
výchova od narození až do puberty
Lidmila Pekařová, kinosál Jevíčko, Kostelní ul., od 16 hod., pro rodičovskou veřejnost
a pedagogy všech typů škol
Další aktuální informace naleznete na webu
www.mapmtj.cz, kde se můžete registrovat
k odběru newslettru. Všechny akce jsou pro
účastníky zdarma. V případě zájmu o akce
je nutné se předem přihlásit na email: map@
masmtj.cz, a to nejpozději týden před začátkem akce. Srdečně Vás zve realizační tým
projektu MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s., Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, kontaktní osoba Lenka Bojanovská
739 269 559.

Nová ředitelka
Integrované střední školy
Moravská Třebová
Dne 8. ledna se novou ředitelkou Integrované střední školy v Moravské Třebové
stala Jana Pekáriková. Do funkce ji slavnostně
uvedl
Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje zodpovědný
za školství. „Do
nového
roku
mám přání, aby
naše škola byla plná spokojených žáků. Těším se na novou práci s kolegy, které velmi
dobře znám. Mimo jiné chci zvýšit povědomí o naší škole u široké veřejnosti,“ sdělila nová ředitelka Jana Pekáriková. V loňském roce Pardubický kraj investoval na
ISŠ v Moravské Třebové 2,7 milionů korun do rekonstrukce sociálního zařízení
a 150 tisíc do zlepšení osvětlení. „V plánu
má kraj letos za pomoci evropských fondů zateplení dílen za více jak sedm milionů korun a vybudování Centra odborné
přípravy řemesel za zhruba 37 milionů korun. Tento projekt je fázi přípravy projektové dokumentace,“ sdělil Martin Kiss, vedoucí Odboru školství Pardubického kraje.
Václav Dokoupil, mluvčí města
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Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
1. 2. Pololetní prázdniny s Majákem soutěže
a hry v klubovně od 8:00 do 16:00. Cena pro členy kroužků DDM 150 Kč pro ostatní 180 Kč.
Přihlášky na webu DDM nebo telefonicky na
461 316 786.

Jarní prázdniny s Majákem

DDM
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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 karnevalem se soutěžemi
o ceny. Program bude probíhat denně od 8:00 do
16:00 hodin v klubovně DDM, ale také v přírodě.
Vše bude přizpůsobeno věku dětí (rozdělení na
kategorie 7–10 let, 10 let a výše) a počtu účastníků. Cena: členové kroužků DDM 550 Kč ostatní
650 Kč. Zahrnuje celkové náklady na stravu, neomezený pitný režim, zajištění programu, odborné
pedagogické vedoucí. Strava: 2x denně svačina,
oběd, pitný režim. Děti můžete přihlásit on-line
na našich webových stránkách v sekci online
přihláška do 28. 1. Potom obdržíte další pokyny.
Více informací u vedoucích, v DDM a na webu
DDM. Vedoucí: Andrea Aberlová a Petr Frajvald.
Kontakt: 461 316 786, 777 972 494, a.aberlova@
ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz
7.–8. 2. Jarní příměstský pobyt Cesta do pravěku pro děti 1.–5. tříd. Cena: pro děti navštěvující ZÚ 400 Kč, pro ostatní 450 Kč. Přihlášení
přes web DDM. Program bude probíhat denně od
8:00 do 16:00 hodin v klubovně DDM. Plakátek
na našich stránkách.
9. 2. Dobrodružství Catanu na vlastní kůži –
seriál akcí po celé republice pro obdivovatele
hry Osadníci z Katanu a pro všechny, kteří se ji
chtějí naučit nebo jen vyzkoušet. Od 12:30 hodin
v DDM Maják.
13. 2. Obvodní kolo ve florbale – II. kategorie
dívky, v tělocvičně ZŠ Palackého Mor. Třebová
od 14:00 hod.
14. 2. Obvodní kolo ve florbale – II. kategorie
chlapci, v tělocvičně ZŠ Palackého Mor. Třebová
od 14:00 hod.
16. 2. Masopustní karneval – od 14:30 hod. ve
dvoraně muzea, karnevalové odpoledne pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost, vyhodnocení nejkrásnějších masek, vystoupení kroužků DDM.
Muzikohraní Hany Dosedělové. Vystoupení
Adélky Báčové, žákyně ZUŠ. Zdobení masopustních koláčků, masopustní dekorace, tombola
a diskotéka, zakončení v 16:00 hod. Vstup zdarma, akce ve spolupráci s KS. Více na plakátech.
18.–20. 2. Letem světem pro 5.–9. třídy ZŠ
a příslušné ročníky gymnázia. Zeměpisná vědomostní soutěž zahrnující oblasti nad rámec učiva.
Je nutné účast předem telefonicky nebo e-mailem
nahlásit. Propozice zaslány do škol.
19. 2. Recitace – oblastní kolo pro 1. stupeň ZŠ,
od 9:00 hod., koncertní sál ZUŠ
20. 2. Recitace – oblastní kolo pro 2. stupeň ZŠ,
od 9:00 hod., koncertní sál ZUŠ. Recitační soutěže ve spolupráci s místní ZUŠ
21. 2. Obvodní kolo v basketbale – IV. kategorie dívek, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová
od 14:00 hod.
28. 2. Obvodní kolo v basketbale – IV. kategorie chlapců, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová od 14:00 hod.

Nabídka letních táborů pro děti:

Příměstské tábory pro děti 1.–5. tříd., denně
8:00 –16:00 hod. v DDM
Příměstské tábory jsou všestranně zaměřené
a vhodné zejména pro mladší děti. Kreativní
a sportovní aktivity jsou přizpůsobeny jednotlivým celotáborovým hrám a věku dětí. Kvalifikovaní vedoucí. Strava: 2x svačina, oběd, pitný režim
zajištěn. Kapacita: 15 dětí/běh. Cena: 1 400 Kč
členové kroužků DDM, ostatní 1 500 Kč. Závazné
přihlášky elektronicky přes web DDM do 20. 6.
– stejný systém, jako přihlašování do kroužků. Po
schválení přihlášky obdržíte další pokyny ohledně
platby apod. V případě dotazů ohledně elektronického přihlašování na tábor kontaktujte DDM, M.
Krajíčková (731 427 353). Letáky konkrétních táborů již brzy ke stažení na webu DDM. Kontakt:
461 316 786, 731 151 790, 731 427 353, info@
ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz
Příměstský tábor 1. běh - Dobrodružství rodiny Smolíkovy. Termín: 8.–12. 7., vedoucí Zdena
Tauerová
Příměstský tábor 2. běh – Zlatokopové na Al-

jašce. Termín: 15.–19. 7., vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 3. běh – Školička squashe a jiných pohybových aktivit. Termín: 29. 7.–2. 8.,
vedoucí Andrea Aberlová
Příměstský tábor 4. běh – Objevení Ameriky.
Termín: 12.–16. 8., vedoucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor 5. běh – Cesta do středu Země.
Termín: 26.–30. 8., vedoucí Jana Chadimová
LT na Vysokém Poli: od 10. do 17. 8., cena
3 800 Kč, ubytování v chatkách s vlastním soc.
zařízením, určeno dětem po ukončení 2. třídy ZŠ.
Přihlášky do naplnění kapacity 29 dětí a náhradníci. V ceně je zahrnuto ubytování, strava, odborní
pedagogičtí vedoucí a materiál na celotáborový
program. Více informací Jana Chadimová.
LT ARMY tábor na Vysokém Poli v termínu
17.–24. 8. pro všechny odvážné kluky a holky od
ukončené 2. třídy. Tábor je pořádán ve spolupráci se střeleckým kroužkem DDM a je zaměřen na
střelbu z laserových zbraní, ukázky zbraní a střeliva, bojové taktiky, bojové akce v terénu a jiné
sportovní aktivity. Cena je 3 800 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování v chatkách s vlastním sociálním
zařízením, strava, odborní pedagogičtí vedoucí,
materiál na celotáborový program. Omezený počet
míst. Více informací Andrea Aberlová. Leták a fotografie z minulých ročníků na webových stránkách DDM.

Zlato pro Střípky z MČR v twirlingu
Začátek roku začal pro Mažoretkovou a twirlingovou skupinu Střípky nejprestižnější soutěží,
a to Mistrovstvím České republiky v twirlingu
v Nymburce dne 5.-6. 1. Nominováno z Národního poháru ve Dvoře Králové nad Labem bylo
z týmu 5 děvčat. Soutěž byla psychicky náročná,
ale všechny ji v pohodě
zvládly. Jejich umístění
bylo následující: Nicol
Matoušková - junior
ml. C - 5. místo, Pavlína Klučková - junior st.
C - 4. místo (jen o 0,75
bodu od bronzové medaile), Nikol Schönová
- junior st. C - 5. místo,
Nela Sýkorová - junior
ml. B - 4. místo (nutno
podotknout, že Nela

pro zdravotní problémy nemohla podat 100%
výkon, ale i tak je její umístění krásné). Nejvíce
porotu oslnila svým sólem v rytmu tanga Zuzana Dvořáková, která se v kategorii junior ml. B
dostala na nejvyšší příčku a z MČR si přivezla
zlatou medaili. Všem děvčatům patří velká gratulace a dík za skvělou
reprezentaci. Jejich trenérkám Andree Janků
Bryndové a Dominice
Halouskové budiž odměnou výkony děvčat
za jejich pečlivou přípravu. Městu Moravská
Třebová děkujeme za
projevené sympatie ve
formě finančního příspěvku.
Mažoretky Střípky

Espiral na Mistrovství ČR v twirlingu
Vánoční období děvčata z Espiralu zakončila
5. a 6. ledna na Mistrovství ČR twirlingu v Nymburku. Holky během soboty a neděle bojovaly
celkem s šesti soutěžními vystoupeními ve výkonnostních třídách B a C, se kterými postoupily
do tohoto finálového kola z Národního twirlingového poháru. Víkend byl jedním velkým dárečkem pro nás všechny
a odjížděli jsme z mistrovství nadmíru spokojené. V rytmickém
tanečním sólu si Sofie
Elizabeth Miková dovezla z výkonnostní kategorie B junior mladší
bronz, Veronika Kynclová z kategorie C junior starší stříbro, v kategorii B senior si naše
trenérky Monika Vlko-

vá veze bronz a Andrea Štolová stříbro. Malinký
kousek chyběl k medaili i Karin Kolářové, která
v kategorii C junior mladší vybojovala krásné,
i když nepopulární, 4. místo. V disciplíně 1hůlka
na povinnou hudbu soutěžila Veronika Kynclová a v kategorii juniorky starší C získala krásný bronz. Děvčata z Espiralu se twirlingovému
sportu věnují velmi
intenzivně a díky
tomu mohou dosahovat těchto úžasných
výsledků. Děkuji trenérce Andree Štolové za jejich náročnou
přípravu a rodičům
za úžasnou podporu.
Těším se již na další
úžasné úspěchy i zážitky v tomto roce.
Jitka Štolová

Charita
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Charita Moravská Třebová
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
Setkání seniorů se uskuteční 4. 2. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 13. 2. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy na
T: 603 750 838.

a charitním pracovníkům, starostům, starostkám
a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem,
bratřím Františkánům, školám, školkám. Srdečné poděkování patří bezpochyby také všem štědrým dárcům, kteří nám opět projevili svou důvěru.

Tříkrálová sbírka 2019 – každá koruna pomáhá
V době od 5. do 14. 1. proběhla již po devatenácté v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a podruhé na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, opět Tříkrálová sbírka. Celkový
výnos sbírky v rámci zmíněného území činil částku 641 319 Kč. A i když
z důvodu nemocí a nepříznivého počasí došlo k redukci počtu koledníků,
jde o srovnatelnou částku
s loňským rokem. Letos
do více jak 50 měst, vesnic
a vesniček vyšlo s koledou
na rtech celkem 120 skupin
koledníků, což je kolem
450 dobrovolníků (loni to
bylo 600). Výtěžek Tříkrálové sbírky plánujeme použít na pokračování přímé
pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu, podporu nově vznikajícího Komunitního centra O krok dál sociální
rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, pořízení dalších zdravotních pomůcek pro
půjčovnu pomůcek
a rozvoj dobrovolnictví. Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku
zorganizovat,
zejména jednotlivým koordinátorům

Tři králové v (nad)životní velikosti před naší
budovou připomínali Tříkrálovou sbírku
Zároveň vítali naše klienty a další návštěvníky. Vypadali sice jako živí, ale nebyli. Vycpané
kovové konstrukce oděné v tříkrálových kostýmech vznikly v naší výtvarné terapeutické dílně.

Bezplatné
rekvalifikace
Tříkrálový koncert se letos konal v neděli 6. ledna v kostele sv. Josefa v Moravské
Třebové
Jeho výtěžek poputuje na Tříkrálovou sbírku
na pomoc potřebným. Na koncertě účinkovali
hudební sbor Fermáta Moravská Třebová, Ivan
Hřebabetský a Malá nedělní hudba. Během koncertu panovala krásná atmosféra, kterou vytvořili nejen zpěváci, ale i nadšené publikum.
V lednu jsme zahájili provoz nové služby
sociální rehabilitace
Komunitní centrum O krok dál, se sídlem v Linharticích, poskytuje pomoc a podporu dospělým
lidem s duševním onemocněním při získávání,
nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností,

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

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

Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
pondělí:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
18:00–19:00 hod. zdravotní cvičení
pro ženy

které jim umožní fungovat v přirozeném a společenském prostředí a žít svůj život naplno. Nabízí
široké spektrum aktivit vedoucích k začleňování
lidí s duševním onemocněním do běžného života
společnosti a k posílení sociální soudržnosti. Je
poskytováno ambulantní i terénní formou služby
dospělým lidem ve věku 18 až 80 let, kteří potřebují podporu a pomoc v důsledku chronického
či jiného duševního onemocnění, zvláště pak při
psychotických a afektivních poruchách, poruchách osobnosti při větších problémech s adaptací, úzkostných a neurotických poruchách
s chronickým průběhem. Kontaktní osoba: Pavla
Preisnerová, telefon: 734 797 497, e-mail: okrokdal@mtrebova.charita.cz.
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete 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

úterý:
středa:

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

Šance pro maminky po mateřské a dlouhodobě nezaměstnané
Evropská unie v rámci projektu Nevzdávej to!, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/00071
06, podporuje skupinu obyvatelstva, která
je znevýhodněna na trhu práce. Jedná se
o lidi, kteří jsou za poslední 2 roky déle
než 12 měsíců v evidenci Úřadu práce Pardubického kraje. Vztahuje se i na maminky na mateřské, které se před nástupem na
mateřskou zaevidovali na Úřad práce (stačí 1 den). Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvalifikaci a možnost nastoupit
na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací:
• Řidičský průkaz skupiny B nebo C
• Asistent pedagoga
• Chůva pro děti do zahájení školní docházky
• Pracovník v sociálních službách
• Sanitář
• Pedikérka – manikérka
• Masérský kurz
• Obsluha vysokozdvižného vozíku
• Počítačové kurzy
• Personalista
• Účetnictví
• případně další rekvalifikace dle vlastního
výběru
Z projektu je možné hradit i cestovné na
rekvalifikaci. Termíny zahájení kurzů: od
února 2019, rezervujte si své místo co nejdříve.
Kontakt pro více informací: Petra Polanská, tel. 604262780, polanska@tpzpk.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Markéta Hájková je na první sezónu v italské stáji skvěle připravena
Ve výčtů závodnic ženského profesionálního pelotonu najdeme
pouhé dvě cyklistky z České republiky. Jednou z nich je moravskotřebovská rodačka Markéta
Hájková.
Nahlédli jsme společně pod pokličku její zimní přípravy před
první sezónou v italské stáji
Servetto Piumate Beltrami TSA.
Tam přestoupila po veleúspěšném
a přelomovém roku 2018, kdy
mimo jiné získala český juniorský
titul v časovce a druhé místo v závodě s hromadným startem. V časovce dvojic pak společně s Veronikou Jandovou získala druhý
nejcennější kov. Na červencovém
brněnském mistrovství Evropy
z toho bylo v jízdě proti chronometru dvanácté místo. Ocenění
nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska je
pak logickým vyústěním poctivé dřiny, na krajské půdě z toho byla cena pro Mladý talent Pardubického kraje 2018.
Čím byla zimní příprava jiná, než ty, které
jste doteď absolvovala?
Zimní příprava se pro mě změnila pouze v počtu

odtrénovaných hodin. Mezi aktivity, kterým se
věnuji v zimním období, patří například běžkování, posilovna, běh do sjezdovky nebo svižné
procházky. Nejvíce času ovšem stejně strávím na
kole (na válcích/ergometru).
Kdy jste se přesunula do Itálie?
Do Itálie jsem se přesunula na konci ledna

a budu pokračovat v tréninku tam. Závodní sezóna pro
mě začíná nejdříve v březnu.
S jakými cíli vstupujete
do nové sezóny?
V tomto roce budu v prvé
řadě ráda, když úspěšně odmaturuji, a co se týče cyklistiky, tak se chci zúčastnit co
nejvíce zahraničních závodů, posbírat nové zkušenosti,
naučit se týmové spolupráci
a udělat nějaký dobrý výsledek na MČR.
Kde Vás můžeme vidět na
vlastní oči nejblíže Moravské Třebové?
Program závodů pro sezónu
2019 zatím neznám. Koncem ledna bych se měla dozvědět více.
Už jste se rozhodla, co chcete dále studovat?
Jak to půjde skloubit?
Momentálně jsem ve stádiu, kdy si vybírám vysokou školu, ale nejsem rozhodnutá pro konkrétní obor. Uvidím, kam mě přijmou, a doufám, že
to nějak dohromady s cyklistikou skloubím.
Děkuji za rozhovor.
(pm)

Tradiční novoroční
vyjížďka cyklistů
Štafetu pomyslných otvíračů sportovního roku tradičně drží cyklisté. Také letos přivítali nový rok s číslovkou 2019. Jejich akce
se uskutečnila již po dvacáté čtvrté, čímž prokázali, že výjezd za
každého počasí je dávno nedílnou součástí sportovního kalendáře
města. Takže vzhůru do sportovního a cyklistického roku 2019, jehož naplněním bude 18. ročník seriálu Cykloman a třináctý ročník
dětského cyklistického seriálu Cyklománek. Cyklistika k Moravské Třebové prostě neodmyslitelně patří.
(pm)

Hokejové týmy Slovanu jsou v novém roce vidět
Přední pozice v nadstavbě mužů

Jednotlivé zápasy v nadstavbě šesti nejlepších celků krajské ligy přináší těžké a vyrovnané souboje. Muži Slovanu nijak nezaostávají a se
ztrátou 5 bodů na vedoucí
Chrudim se společně s Litomyšlí dělí o průběžné 2.–3.
místo v tabulce. V prvním
povánočním utkání Slovan nejprve neuspěl na ledě
České Třebové, kde prohrál
8:3. O týden později přivítal Slovan Kohouty v Rehau
aréně s jasným cílem vrátit
porážku z předchozího venkovního utkání, což se podařilo. „Jsem spokojený, že
jsme vyhráli, protože jsme
teď měli sérii, kdy se nám až
tak nedařilo. Kluci to dneska odmakali, výborný zápas,
ve kterém jsme konečně pro-

měnili přesilovky. Chci poděkovat také divákům, kteří byli suproví a pomáhali nám,“
uvedl trenér po zápase.

Mládež dominuje na domácím ledě

Hned na začátku ledna o sobě dali vědět zejména mladší žáci, kteří dokázali porazit silné
Dynamo Pardubice výsledkem 4:3.
Závěr utkání přinesl velké drama,
kdy obránce Slovanu zastavoval
puk až na brankové čáře. Výtečnou
formu potvrdili mladší žáci i v dalších zápasech, kdy dokázali porazit Choceň 11:4 a Litomyšl 12:2.
Na domácím ledě se dařilo také
juniorům a starším žákům, kteří
v polovině ledna porazili Litomyšl
10:3. Nejmladší hokejisté začali od nového roku nastupovat už
na celou ledovou plochu v krajské
lize přípravek Pardubického kraje.
A dařilo se jim na výbornou, když
hned v prvním soutěžním utkání
porazili silnou Chrudim. Dobrou
formu potvrdili i v dalším zápase,
kdy uspěli na domácím ledě proti
Lanškrounu.
(vd)
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Zamyšlení o významu sportu v životě člověka
Zda se můj příspěvek hodí do sportovní rubriky
mezi články prezentující úspěchy moravskotřebovských sportovců v oblastních až mezinárodních soutěžích, nechám na každém z Vás.
Možná mi ale dáte za pravdu, že
záslužné a podle lékařů mnohdy i zdraví prospěšnější jsou
sportovní aktivity, v kterých se
nesoutěží. Patří sem třeba různé formy posilovacích a tělo
formujících cvičení, aerobní
či zdravotní cvičení s hudbou,
jóga a podobně. Právě takovou náplň preferují ženy odboru ASPV (Asociace sportu pro
všechny), jež je jednou ze slo-

žek TJ Slovan. Řadu let měla právě tato složka
největší členskou základnu a poskytovala vše-

stranný pohybový rozvoj všem věkovým kategoriím od těch nejmenších v oddíle Rodiče a děti
až po seniory v oddílech Muži
a Ženy II. V posledních letech
jsme naši činnost rozšířili ještě
o cvičení ve vodě, které je velmi
žádané a k němuž jsme využívali bazén v ZŠ Palackého. Věříme,
že se ve slíbeném termínu podaří jeho rekonstrukce, abychom se
mohli k této aktivitě zase vrátit.
Na závěr mi dovolte úvahu: Myslím, že „medaile“ patří všem,
kdo vítězí nad vlastní pohodlností
a pečuje tak o zdraví a krásu svého těla.
Cvičitelka ASPV Lenka Čápová

Futsalisté opět proklouzli
do playoff celostátní ligy
FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová si opět po roce zahraje playoff
nejvyšší soutěže sálového fotbalu. Konečnou jistotu mu dala velmi cenná
mohelnická remíza 2:2 (Vykydal, Širůček) s celkem VPS Novabrik Polička,
úřadujícím mistrem České republiky. Vyřazovací část letošního ročníku odstartuje 9. února na palubovce soupeře, odveta je naplánovaná na 9. února od
18:00 hod. na domácí půdě v Mohelnici. Ještě předtím (2. února) pojedou šakalové do Zlína obhajovat loňský primát v českém poháru.
(pm)

Fotbalistky a fotbalisté v plné přípravě

Program činnosti
Klubu českých turistů
6. 2. Schůze oddílu turistiky v klubovně KČT od 18 hod. Upřesnění programu
na měsíc březen. Přípravy akce Zahájení
turistické sezóny Pardubického kraje.
19. 2. Účast na DP Opatovické šmajd,
trasy 6-50 km. Start: Velké Opatovice,
sokolovna V. Opatovice (u autobusového nádraží), pořadatel: KČT Malá Haná
V. Opatovice. Sraz zájemců v 8:15 hod. na
autobusovém nádraží. Odjezd z V. Opatovic v 14:55 hod. Zajišťuje: P. Harašta
16. 2. Pěší výlet Z Linhartic přes Srnčí
do M. Třebové. Délka trasy 12 km. Sraz
zájemců na autobusovém nádraží v 10:20
hod. Společný výlet s turisty z Velkých
Opatovic. Zajišťuje: V. Komárková
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internetových stránkách odboru:
www.kctmt.webnode.cz

V plném proudu je příprava na jarní část fotbalové sezóny. Z důvodu absence hřiště s umělým povrchem se fotbal stal druhým
sportem, který našel útočiště v nedaleké Mohelnici. A mužstvo dospělých
tu absolvuje své soustředění (12.-16.
2.), v jehož průběhu odehraje utkání s místním FK Mohelnice (13. 2.
v 17:00). K dalším utkáním mužstvo
pocestuje také na půdu svých lépe vybavených soupeřů, a to do Lanškrouna (2. 2. ve 14:00) a do Zábřehu (23.
2. v 15:00).
Mládežnické kategorie pilují formu
v místních tělocvičnách a své domácí turnaje pořádají ve sportovní hale
v Městečku Trnávce:
2. 2. mladší žáci r. 2006 a mladší
16. 2. mladší žáci r. 2007 a mladší
23. 2. mladší přípravka 2010 a mladší
2. 3. starší přípravka 2008 a mladší
Samostatnou kapitolou jsou pak ženy
SKP Slovan Moravská Třebová, které

kontinuálně trénují bez jakékoliv přestávky po
celý rok.
(pm)

Sportovec regionu Svitavska 2018
Hledání Nejúspěšnějšího sportovce regionu Svitavska za rok 2018 je u konce. Do nejužšího výběru těch nejlepších se nominovalo celkem sedm
jednotlivců či kolektivů z Moravské Třebové.
Nejvýraznější stopu třebovští sportovci zanechali v dorostenecké kategorii, kterou opanovala
cyklistka Markéta Hájková a další dva sportovci
Hana Hájková (atletika) a Václav Mačát (travní
lyžování) skončili v první šestce. Zdeněk Ošťádal si dojel v kategorii dospělých pro nevídané

třetí místo a hodně vidět byla i naše hokejová
mužstva HC Slovan (muži a mladší žáci). Mezi
stálicemi našeho sportu najdeme i travní lyžování, což v těžké konkurenci potvrdil úspěšný
trenér Daniel Mačát. Slavnostní večer spojený
s vyhlášením všech delegovaných sportovců se
uskutečnil opět v Poličce. Kvalitní doprovodný
program nadchnul naplněný Tylův dům. Řada
z oceněných jistě zasáhne do „hry“ také v městské verzi ankety.
(pm)
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Nejvyšší sledge hokejová soutěž v Moravské Třebové
Poprvé v historii se na moravskotřebovském hokejovém stadiónu odehrál zápas České sledge
hokejové ligy. Domácí prostředí tu našli sledge
hokejisté Olomouce a připsali si tu velmi cennou výhru, když přehráli úřadujícího vicemistra z Pardubic 3:2 v samostatných
nájezdech. Hanáci v duelu dvakrát vedli:
nejprve se prosadil Miloš Večerek, na jehož
trefu z 5. minuty velmi rychle zareagoval
Pavel Kubeš. Podruhé domácí poslal do
vedení Novák, kapitán Mustangů ale dokázal v poslední minutě třetí třetiny opět
udeřit. V nájezdech pak hostující střelci vyhořeli, naopak za Olomouc uspěl Korman
a Večerek. Hvězdou večera byl gólman Lepáček, který přiváděl pardubické k šílenství. Chválu si tak vysloužil od zástupců
obou mužstev: „Byli jsme lepším týmem,

měli jsme víc ze hry i více střel na branku, ovšem soupeře zachránil gólman. Co vychytal, to
bylo neskutečné, byl skvělý,“ vyzdvihl mu poklonu pardubický kapitán Pavel Kubeš, autor

dvou gólů. „Celý náš tým odehrál výborný zápas. Pardubice jsou těžký soupeř, přesto jsme
s nimi dokázali hrát vyrovnaně. Výborně nám
zachytal brankář. Na druhé straně jsme využili chyb soupeře. Mně osobně se hrálo výborně, neměli jsme co ztratit.
Nebál jsem se podržet puk a zkusit
něco nového. Podařily se nám i pěkné
kombinace, které jsme zakončili gólem,” řekl za domácí David Korman,
který vstřelil vítězný nájezd a přidal
k tomu dvě nahrávky. Pro Kormana to
byly první body v sezóně.
Olomouc - Pardubice 3:2sn (1:1, 1:0,
0:1 - 2:0). Branky a nahrávky: 5. Večerek (Korman), 23. Novák (Korman,
Klíma), rozh. náj. Korman - 8. a 45. P.
Kubeš.
(pm)

Jiří Gečnuk oslavil padesátku a skočil si pro největší úspěch kariéry
Že se nejlepším Armádním sportovcem roku
2018 s převahou stala dvojnásobná olympijská
vítězka Ester Ledecká, jste nejspíše zaznamenali
a nikdo jiný, než šampionka ve snowboardingu
i sjezdovém lyžování ani nepřipadala v úvahu. Za sebou nechala snowboardcrossařku
Evu Samkovou, jež byla na ZOH v Pchjongčchangu bronzová a třetí příčku v hlasování
obsadil kanoista Martin Fuksa, dvojnásobný
mistr Evropy a majitel dvou medailí z mistrovství světa. Víte ale, že v této skvostné
společnosti obsadil neuvěřitelné sedmé místo v jednotlivcích a dech beroucí první místo, jako člen vítězného kolektivu, moravskotřebovský rodák a parašutista Jiří Gečnuk?
Co k tomu bylo potřeba? Maličkost. Stačilo
získat titul mistra světa v kombinaci a v dresu Dukly Prostějov získat takzvaný zlatý tripl – tedy vítězství na mistrovství světa armádním, civilním, a to celkové ve Světovém
poháru. To vše se mu podařilo v padesáti letech.
„V Moravské Třebové byl v době mých začátků
početný para-odbor a byly doby kdy se na letišti ve Starém Městě ještě kromě létání i skákalo padákem. Kluci z Moravské Třebové ve své
době dostávali do vínku reflex snad už v kolébce
– jakmile zaslechli zvuk leteckého motoru, bezděky zvrátili hlavu k nebi a sledovali výkruty,
loopingy a vývrtky pilotů z místního Leteckého

akrobatického centra. A touha vydat se na oblohu se jim snadno usazovala v srdcích. Rád tady
na tu dobu vzpomínám,“ přiblížil své začátky
úspěšný sportovec. Od té doby posbíral spous-

Nominace na
Sportovce roku 2018
prodloužena
tu medailí, včetně těch nejcennějších. Stal se
armádním mistrem světa v přistání na přesnost
(2004) i v individuální akrobacii (2006), ovládl světový pohár (2008). Zářil na světové scéně i mimo armádu, vyhrál mistrovství Evropy
(1993) a v individuální akrobacii i mistrovství
světa (2010). K tomu sbíral tituly i jako člen
úspěšného českého družstva. Ten poslední, nejcennější, získal loni v Bulharsku za kombinaci

Volejbalové úspěchy se dostavují
Dne 6. 1. se zúčastnila děvčata z TJ Slovan
v Letohradě krajského volejbalového turnaje
Barevný volejbal, či minivolejbal v barvách.
Výrazem minivolejbal se označuje variace šestkového volejbalu, který umožňuje dětem mladšího školního věku se variantě tohoto sportu též
věnovat. Minivolejbal je určen pro děti prvního
stupně základní školy. Jednotlivé barvy určují
stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant
minivolejbalu. Mezi 8 zúčastněnými družstvy
vybojovala Laura, Simona a Barbora bronzové
medaile. Gratulujeme.		
(pm)

individuální akrobacie a přistání na přesnost.
„Když jsem do sportu přicházel, chtěl jsem tohoto cíle dosáhnout. Česká republika má v historii hodně dobrých skokanů a mistrů světa
– Ivan Hoššo, Josef Pavlata, ve čtyřiadevadesátém Honza Wantula, v roce 2008 vyhrál Libor
Jiroušek, a teď se mi s desetiletým odstupem
povedlo převzít tu štafetu. A můžu si užít ten
pocit, že to, co jsem dělal, pro mě z tohohle pohledu mělo smysl, protože se mi povedlo naplnit svůj cíl,“ září spokojeně Jiří Gečnuk. (pm)

Na scénu opět přichází oblíbená anketa
Sportovec roku 2018, kterou organizuje
MěÚ spolu s TJ Slovan Moravská Třebová.
Již po třiadvacáté 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, příjmení a bydliště nominovaného, kategorie,
do které je nominovaný navržen, konkrétní sportovní výsledky nebo aktivitu, které
jsou podstatou návrhu, kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název právnické osoby, adresa, podpis). Návrh lze
podat do 10. února, a to osobně v Občanském informačním centru, ul. Olomoucká
č. o. 2, nebo poštou na adresu Pavlína Horáčková, Městský úřad Moravská Třebová,
nám. T. G. Masaryka č. 29, nebo mailem na
phorackova@mtrebova.cz. V březnu vybere odborná komise ty nejlepší, kteří se dostanou na pomyslné stupně vítězů. (pm)
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