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Změna na postu tajemníka městského úřadu
Po necelých 27 letech odchází 
z  funkce  tajemníka  městského 
úřadu  Ing.  Stanislav  Zemánek. 
Od  1.  března  bude  tuto  pozici 
nově  vykonávat  Mgr.  Tereza 
Sísová.  „Nové  tajemnici  přeji 
úspěšný  vstup  do  řízení  úřadu. 
Především  chci  ale  poděkovat 
panu tajemníkovi Stanislavu Ze-
mánkovi za dlouholeté a spoleh-
livé  služby.  Jeho  profesionální 
přístup  přispěl  k  významnému 
posunu  kvality  služeb  poskyto-
vaných městským úřadem,“ ko-
mentuje  změnu  starosta  Tomáš 
Kolkop.  V  následujícím  rozho-
voru se o své dojmy podělila jak 
nastupující tajemnice, tak i odcházející tajemník. 
Jaké je odcházet po tak dlouhé době? 
Musím  přiznat,  že  mám  rozporuplné  pocity. 
Sice  jsem už pracovně unavený, ale  tu změnu 
si nedokážu zatím moc dobře představit. Strávil 
jsem zde dlouhou dobu. Na městský úřad jsem 
nastoupil  1.  července 1991  a  hned o  rok  poz-
ději  se  stal  tajemníkem. S nadsázkou uvádím, 
že  za  8  volebních  období  jsem  spolupracoval 
se 6 starosty a 168 zastupiteli. Někteří ale byli 
samozřejmě voleni  opakovaně. Práce  tajemní-
ka není vůbec  jednoduchá. Tajemník  je mlýn-
ským kamenem mezi politickým vedením měs-
ta a zaměstnanci úřadu. Přes to všechno musím 
konstatovat, že jsem v této práci našel zalíbení. 
Práce mě vždy bavila a to mi zůstalo až do po-
slední chvíle.
Jak se městský úřad za čtvrt 
století proměnil?
Oproti  devadesátým  letům  jsme  se  díky  rušení 
okresů početně rozrostli. Právě rok 2003 spojený 
s rušením okresních úřadů a vznikem správních 
obvodů ORP považuji za profesně nejnáročněj-
ší. Tehdy  jsme  ze  dne  na  den  přebírali  agendu 
okresního úřadu. Trávil  jsem noční hodiny pří-
pravou  materiálů  a  dokumentů,  abychom  byli 
v našem městě schopni narychlo alespoň impro-
vizovaně vyřídit vše, co šlo dříve snadno vyřídit 
na okrese. Za dobu mého působení se neskuteč-
ně  rychle  vyvinuly  technologie,  bez  kterých  si 
činnost  úřadu  nedovedu  představit.  Závislost 
na elektřině a počítačích je někdy až alarmující. 
Snažil jsem se úřad nezahlcovat a zavádět pouze 
takové technologie, jejichž používání bude jed-
noduché pro zaměstnance a jejichž výstupy bu-
dou zároveň smysluplné pro občany. S odstupem 
času s radostí pozoruji, že se téměř všechny uve-
dené změny osvědčily.  
Odchází elegán s kloboukem 
a barevnými ponožkami
Práci  tajemníka  považuji  za  důležitou  a  repre-
zentativní funkci. Když jsem začínal, přizpůsobil 

vé do funkce tajemnice Městského 
úřadu Moravská Třebová koncem 
ledna  letošního  roku.  Funkci  za-
čne vykonávat od 1. března. A jak 
nová  tajemnice  reagovala  na  své 
jmenování?
„To, že jsem uspěla ve výběrovém 
řízení, považuji za velkou životní 
příležitost. Mám tak možnost svou 
profesní aktivitu věnovat práci pro 
město  a  jeho  občany.  Doposud 
jsem působila v oblasti  exekutor-
ských úřadů, jejichž běžný provoz 
je, stejně jako u městského úřadu, 
důsledně svázán zákony, vnitřními 
předpisy a pravidelnými kontrola-
mi. Má  práce  vyžadovala  velkou 

míru zodpovědnosti a samostatnosti. Věřím, že 
tyto zkušenosti mi společně s právním vzdělá-
ním a orientací v  legislativě v začátcích mého 
působení na radnici pomohou. Jsem si vědoma 
toho,  po  jaké  osobnosti  do  funkce  tajemníka 
nastupuji  a  vím,  že  kvalitně  navázat  na  práci 
pana  inženýra  Zemánka  nebude  jednoduché. 
Velkým vzorem mi  bude  jeho  naprostá  profe-
sionalita a loajalita. Na městském úřadu nasta-
vil výborně fungující systém vnitřních procesů. 
Když nyní, při předávání funkce a úkolů, vidím 
propracovanost  celého  systému  a  preciznost 
dosavadního  vedení,  vážím  si  pana  tajemní-
ka o  to více. Mým úkolem v nejbližším časo-
vém  horizontu  bude  navázat  na  tento  systém 
a  ustálit  se  v  nové  pozici,  aby  byla  zachová-
na kontinuita fungování úřadu. Následně bych 
chtěla zapracovat na zlepšování kvality posky-
tovaných služeb, například na komunikaci úřa-
du s občany,“ plánuje Tereza Sísová.            (vd)

jsem tomu i svojí vizáž a vystupování. Zakládám 
si na tom. Úsměvná je vzpomínka na můj první 
klobouk. Daroval mi  jej  otec  a  od  první  chvíle 
jsem se těšil, až jej začnu nosit. Trvalo ale něja-
kou dobu, než  jsem sebral odvahu a nasadil  jej 
na  hlavu  i  na  veřejnosti.  Dnes  už  to  beru  jako 
samozřejmost.  Oficiálně  už  bych  bez  klobouku 
nevyšel.
Co vám působení na úřadě 
přineslo? 
Největším přínosem pro mě byla práce s lidmi. 
Kolektiv  zaměstnanců  je  základem  toho,  aby 
úřad  fungoval na kvalitní úrovni  a poskytoval 
profesionální služby občanům. Vždy jsem k za-
městnancům  hledal  přístupnou  cestu.  Tajem-
ník musí  být  přísný  s  vysokými nároky,  záro-
veň musí  být  chápající  v  osobní  rovině  svých 
podřízených  a  navíc  si  držet  potřebný  odstup 
a nadhled. To s sebou přináší jistou osamělost. 
S nadsázkou říkám, že  jsem občas byl osamě-
lý  jako Egypťan Sinuhet. Mým přáním  zůstá-
vá, aby městský úřad fungoval dobře a i nadále 
zlepšoval služby a komunikaci s občany. Jsem 
přesvědčen, že tomu tak v budoucnu bude. 
Co tajemníkovi přejí jeho spolupra-
covníci? 
„Každičký  den  dobré  jitro,  slunce  v  duši  pře-
je  vnitro,“  vzkazují  pracovníci  odboru  vnitř-
ních  věcí.  „V  Stanislavu  Zemánkovi  jsem měl 
vždy  oporu. Velmi  si  vážím  společné  práce  za 
dobu mého dvanáctiletého působení na radnici. 
Vynikajícím  způsobem  dohlížel  na  zákonnost 
všech  rozhodnutí  rady  a  zastupitelstva.  Vel-
mi  se  zasloužil  o  rozvoj  informačních  systé-
mů městského  úřadu  a  byl  ztělesněním  jistoty 
kontrolních  mechanismů.  Přeji  mu  do  dalších 
let hodně zdraví pohody a optimismu,“ vzkazuje 
bývalý starosta Miloš Izák.
Představení nové tajemnice 
městského úřadu
Ředitel  krajského  úřadu  Pardubického  kraje 
udělil souhlas se jmenováním Mgr. Terezy Síso-

Oprava ulice Lanškrounská
V  průběhu  dubna  bude  uzavřena  ulice 
Lanškrounská. Informace o objízdných tra-
sách naleznete na str. 4
Dopravní omezení
V průběhu března proběhne výměna plyno-
vodu v křižovatce silnic Komenského, Čs. 
armády a Olomoucká. Sledujte aktuality na 
webových stránkách města
Nominace na cenu města
Do  konce  března  máte  možnost  zasílat 
nominace na Cenu města 2018. Více na str. 2
Inzerce v MTZ
Pracujeme  na  možnosti  zavedení  placené 
inzerce ve zpravodaji. Bližší informace při-
neseme v dubnovém vydání MTZ.
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Kolik nás je...
V  informačním  systému  Městského  úřa-
du  v  Moravské  Třebové  bylo  k  31.  1. 
2019  evidováno  na  trvalém  pobytu  cel-
kem 10 061občanů ČR. V průběhu měsíce 
ledna 2019  se  do Moravské Třebové při-
stěhovalo 13 obyvatel, odhlásilo 26 osob, 
zemřelo  13  občanů  a  narodilo  se  8  dětí. 
V rámci Moravské Třebové v lednu změ-
nilo trvalý pobyt celkem 20 osob.
Dle  Odboru  azylové  a  migrační  politiky 
MVČR  je  v  Moravské  Třebové  hlášeno 
157 cizinců s povolením k pobytu na úze-
mí České republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Třebové  k  31.  1.  2019  evidováno 
10 218 osob.
V  měsíci  lednu  se  uskutečnily  4  obřady 
k vítání občánků a jedna svatba.            (ln)Zprávy z úřadu

Programové prohlášení 
Rady města Moravská Třebová 
pro volební období 2018–2022 
V  pondělí  11.  února  schválili  radní  města  na 
svém  jednání  finální  podobu  dokumentu,  který 
obsahuje  podstatné  body  volebních  programů 
stran a hnutí stojících ve vedení města. Vychází 
ze strategického plánu rozvoje města, z odkazů 
historie a ze znalosti potřeb obyvatel města. Do-
kument  je  k  dispozici  na  webových  stránkách 
města v sekci radnice.

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:  cena-
mesta@mtrebova.cz. V písemné podobě lze ná-
vrhy  zaslat  poštou na  adresu: Město Moravská 
Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Mo-
ravská 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 čin-
nosti,  3) Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kte-
rou  je osobnost navrhována, 4) Charakteristiku 
přínosu a významu díla nebo aktivity navrhova-
né  osobnosti  pro město Moravská Třebová,  5) 
Kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení/

název právnické osoby, adresa, podpis)

Zvyšujeme transparentnost 
a dostupnost informací
Městský úřad nabízí veřejnosti novou možnost, 
jak  sledovat  aktuální  dění  ve městě. Na webo-
vých stránkách jsou od začátku roku 2019 nově 
zveřejňovány  podkladové  materiály  pro  zase-
dání  zastupitelstva  ještě  před  zahájením  jedná-
ní. Anonymizované materiály  jsou dostupné na 
webových stránkách města v záložce radnice/za-
stupitelstvo/zasedání zastupitelstva (od r. 2019). 
Na stejném místě bude vždy po skončení zase-
dání  zveřejněno  také  usnesení  zastupitelstva 
a zápis. 

Majitelé elektromobilů využívají 
nabíjecí stanici v Moravské 
Třebové
Na začátku května byla poblíž aquaparku uvede-
na do  provozu první  nabíjecí  stanice  pro  elekt-
romobily  v Moravské Třebové. Během prvních 
devíti měsíců provozu byla využita pro 157 cyklů 
nabíjení a celkově se zde spotřebovalo přes 1 053 
kWh. Na  vybudování  nabíjecí  stanice  se město 
podílelo  společně  s  firmou  LUKYsystem,  kte-
rá provedla dodávku a instalaci celého zařízení. 
Město zajistilo betonový základ pro nabíjecí sta-
nici a přípojku s dostatečným jističem na příkon. 
Uživatelé  zaregistrovaní  do  systému  EVMAPA 
si  zde mohou  dobít  elektromobil  bez  časového 
omezení za cenu dle spotřebovaných kWh.   (vd)

Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje programové prohlášení Rady města 
Moravská Třebová pro volební období 2018–2022

• RM bere na vědomí hodnotitelskou komisi pro 
udělování ocenění Sportovec roku za rok 2018 

• RM vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou za-
kázku Kanalizace ul. Lanškrounská Moravská 
Třebová

• RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR na akci Dezodorizace ČOV Linhartice

• RM jmenuje členy komisí rady města

Usnesení z jednání zastupitelstva města
• ZM schvaluje Memorandum o spolupráci 
v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám mezi městem Moravská 
Třebová a Agenturou pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR a následné podání přihlášky ke 
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR.

• ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu 
místní komunikace ulice Nerudovy z dotačního 
titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

• ZM ukládá radě města předložit na březno-
vé jednání zastupitelstva města vyhodnocení 
systému svozu směsného komunálního odpadu 
a systému MESOH za rok 2018, za leden a únor 
2019, včetně návrhu možných změn frekvence 
svozu od 1. 5. 2019.

Více na www.moravskatrebova.cz 
Stanislav Zemánek, tajemník

Otevřená radnice

Vlajka pro Tibet
Dne  10.  března  bude 
u  budovy  radnice  vy-
věšena  vlajka  Tibetu. 
Město  Moravská  Tře-
bová  tak  vyjadřuje  symbolickou  podporu 
malému  národu,  který  má  podobně  jako 
naše země před rokem 1989 přímou zkuše-
nost s totalitním režimem a s okupací. Letos 
si připomínáme 60. výročí povstání Tibeťa-
nů  proti  čínské  okupaci Tibetu,  které  bylo 
násilně  potlačeno  armádou  Čínské  lidové 
republiky  (ČLR)  a  při  němž  zahynulo  na 
80 000 Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů zemře-
ly v následujících letech ve věznicích, pra-
covních  táborech  nebo  během  hladomoru. 
Počet  tibetských  uprchlíků  v  exilu  dosáhl 
zhruba 140 000. Na protest proti porušování 
lidských práv v Tibetu se za posledních je-
denáct let upálilo již 155 Tibeťanů. Kampaň 
Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devade-
sátých  let v západní Evropě a stala se  jed-
nou z nejvýznamnějších symbolických akcí 
na  podporu Tibetu. V  roce  1996  se  k  akci 
připojila první čtyři česká města, v loňském 
roce už  to bylo 737 měst, obcí, městských 
částí  nebo  krajů. Moravská Třebová  se  do 
kampaně  pravidelně  zapojovala  v  období 
mezi lety 1999-2014. 

Zájezd na Flóru Olomouc
ZO ČZS v Moravské Třebové Vás  zve na  zá-
jezd do Olomouce, kde se konají jarní zahrad-
nické  a prodejní  trhy  a  zahrádkářská poradna. 
Zájezd  se  koná  v  sobotu  27.  dubna.  Odjezd 
od  muzea  v  8:00  hodin.  Přihlášky  přijímáme 
v  prodejně  Hedvy  na  náměstí  od  27.  března. 
Cena zájezdu 150 Kč.

Poděkování
Rád  bych  poděkoval  pracovnicím Centra 
volného času v Moravské Třebové. Mile-
na Drápalová a Jitka Němcová jsou ve své 
práci velmi profesionální a vstřícné. Kom-
plexní  přístup  a  péče,  kterou mi  věnova-
ly při řešení situace mých starých rodičů, 
mě  opravdu  potěšil. Myslím  si,  že  jejich 
práce  je  psychicky  dosti  náročná  a  přes-
to  jsem  se  u  nich  vždy  setkal  s  ochotou 
a  úsměvem. Takže  jim přeji  pevné  nervy 
a  děkuji.                                         Milan Koky

Výstava prací MTU3V
MTU3V bude i letos před velikonočními svátky po-
řádat výstavku prací posluchačů univerzity. Výstav-
ky  jsou oblíbené  jak u posluchačů,  tak se poslední 
dobou zapojují i další spoluobčané. Víme, že je mezi 
námi hodně šikovných lidí a tak Vás zveme, přijď-
te své výrobky ukázat ostatním. Začněte vymýšlet, 
tvořit a pak se přijďte pochlubit. Výstavka se bude 
konat v  termínu od 8. do 12. 4. opět v  latince. Po-
drobnosti v příštím čísle MTZ.         M. Moravcová
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Aktivita občanů pomáhá zlepšovat systém MESOH
V prvních měsících nového roku jsme zaregist-
rovali připomínky veřejnosti k absenci sběrných 
nádob na  třídění plechovek, oleje a bioodpadu. 
Těmito podněty se intenzivně zabýváme a snaží-
me se je postupně řešit. Výsledkem je novinka, 
kdy  lze  třídění  plechovek  provádět  do  žlutých 
kontejnerů na plast. Podařilo se nám dohodnout 
s odběratelem odpadu, že kontejnery na plast lze 
využívat i pro nápojové obaly a obaly z plechu 
a  hliníku.  K  dotřídění  na  plastové,  hliníkové 
a  kovové  obaly  následně  dojde  až  na  separač-
ní  lince. Občanům  se  tak nabízí  dvě možnosti, 
jak správně třídit plechový odpad: 1) jednoduše 
do kontejneru na plast, 2) do pytle s přiděleným 
čárovým kódem. Přepálený rostlinný olej a  tuk 
v  pevně  uzavřených  a  neporušených  PET  lah-
vích  lze  třídit do speciálních nádob, které  jsme 
během  ledna  rozmístili  v  následujících  ulicích: 
Nové Sady, Jiráskova, Dukelská, Marxova, Za-
hradnická, Sušice, Boršov. V  lokalitách, kde  je 
nemožné  nebo  nevhodné  použití  kompostéru, 
bude  možné  využít  speciálních  nádob  na  bio-

odpad. O jejich pořízení vás budeme včas infor-
movat. Opakovaně  nás  kontaktují  také  občané, 
kteří  se  tříděním  odpadu  intenzivně  zabývají. 
Příkladem je bytový dům, kde technické služby 
v polovině února provedly kontrolu kontejneru 
na komunální odpad. Jeho obyvatelé se z výsled-
ku kontroly poučili a v bytovém domě vyvěsili 
následující výzvu: viz obrázek.
Úhradu poplatku a administraci odpadového 
hospodářství přesouváme do Občanského in-
formačního centra
Ve snaze o zjednodušení procesu plateb nájem-
ného,  pachtovného  a  poplatku  za  komunální 
odpad,  přesouváme  jejich  úhradu  do OIC. Vý-
hodou  pro  veřejnost  je  bezbariérový  přístup, 
možnost  platby  kartou  a  dostupnost  ostatních 
služeb.  Platby  lze  provést  také  bezhotovostně 
převodem na účet města. 
Většinu služeb spojených s poplatkem za komu-
nální odpad a nakládáním s odpady přesouváme 
z odboru majetku (budova radnice) do Občanské-
ho informačního centra (budova v ul. Olomouc-

ká),  kde  je  nově  možné  např.  obdržet  barevné 
samolepky/čárové kódy na tříděný odpad, obdr-
žet pytle na komunální odpad, uhradit poplatek 
za komunální odpad, získat potřebné  informace 
k platbám a administraci poplatku za komunální 
odpad.  Poplatek  za  komunální  odpad  je možné 
uhradit  v  Občanském  informačním  centru  ho-
tově nebo platební kartou. Využít  lze také mož-
nost bezhotovostní platby bankovním převodem 
na  číslo  účtu:  19–1283386349/0800.  Variabilní 
symbol Vám přidělí pracovnice OIC. Pokud byl 
variabilní symbol již přidělen v předchozích le-
tech, lze jej používat i nadále. O variabilní sym-
bol je možné požádat telefonicky na číslech 461 
353 007, 461 353 145 a 461 353 138, nebo napsat 
e-mail:  spokorna@mtrebova.cz,  hmatyasova@
mtrebova.cz a dpliskova@mtrebova.cz. 
Jediná služba, která zůstává v gesci odboru ma-
jetku  (budova  radnice),  je  vydávání  samolepí-
cích  štítků  na  popelnice.  Občané,  kteří  se  při-
stěhují do města, mění bydliště v  rámci města, 
nebo mají novou nádobu a nemají na ní štítek, se 

musí dostavit za pracovnice-
mi  odboru  majetku  (budova 
radnice). 
Nájemné  a  pachtovné může-
te  rovněž  uhradit  v  Občan-
ském  informačním  centru 
hotově  nebo  platební  kartou. 
Využít  lze také možnost bez-
hotovostní  platby  bankov-
ním převodem na  číslo  účtu: 
19-1283386349/0800  nebo 
19-1929591/0100.  Při  plat-
bě  na  účet  použijte  variabil-
ní  symbol,  který  je  uveden 
ve  smlouvě.  Pokud  není  va-
riabilní  symbol  ve  smlou-
vě  uveden  (starší  smlouvy), 
jako  var.  symbol  lze  uvést 
číslo  smlouvy.  Do  popisu 
(poznámky)  je  vždy  nutné 
uvést  číslo  smlouvy  a  jméno 
nájemce/pachtýře.  Splatnost 
nájemného  a  pachtovného  je 
vždy k 31. březnu příslušného 
kalendářního  roku, v případě 
podpisu nové smlouvy po 31. 
březnu o službách Občanské-
ho informačního centra nalez-
nete na webu města.         (vd)

Výuku na vojenské škole zpestřilo sedm zahraničních lektorů
Stejně  jako  v  předchozích  letech  se  i  letos 
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové zapo-
jila  do  projektu EDISON,  který  organizuje 
společnost AIESEC.  Cílem  projektu  je  se-
tkávání a sbližování lidí z různých zemí svě-
ta a bourání zažitých stereotypů a předsud-
ků. V  rámci projektu zde působilo v  týdnu 
od 11. do 15. února sedm lektorů z různých 
koutů světa. Konkrétně to byli Aiman z Kyr-
gyzstánu, Gading z Indonésie, Mehmet z Tu-
recka, Meng-Ting z Taiwanu, Olga z Ukraji-
ny, Tanya z Ruska a Xueyu z Číny. Všichni 
lektoři se zapojili do výuky anglického jazy-
ka ve všech ročnících. Olga a Tanya se jako 
rusky  mluvící  lektorky  ujaly  i  několika  hodin 
ruského  jazyka. Úkolem  lektorů  bylo  seznámit 
žáky se zvyky,  tradicemi, památkami, přírodní-
mi zajímavostmi,  se  životem a  současnou  situ-

ací  v  zemích,  z  nichž pocházejí. To vše  zvlád-
li  žákům  přiblížit  prostřednictvím  prezentací 
a  krátkých  videí.  Výuku  prokládali  poutavým 
vyprávěním a popisem. Pedagogové školy si pro 

lektory na oplátku připravili pestrý program 
na  odpoledne  a  večery.  Lektoři  navštívili 
radnici  v Moravské Třebové,  kde  byli  uví-
táni starostou města, prohlédli si renesanční 
zámek v Moravské Třebové. Měli možnost 
se  zapojit  do  sportovních  aktivit  žáků  ško-
ly. Vrcholem celého  týdne bylo uspořádání 
„mezinárodní vesničky“ v prostorách školní 
jídelny. Zde měl každý z  lektorů připraven 
svůj  stánek,  v  němž  představoval  zemi,  ze 
které pochází –  fotografiemi, propagačními 
letáky,  charakteristickými  drobnými  před-
měty, vlajkou apod. Jedním z největších lá-
kadel  byly  pro  žáky ochutnávky  tradičních 

pokrmů připravených jednotlivými lektory.
Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí tak-
to  zajímavého  projektu  a  doufáme,  že  projekt 
Edison 2019 svůj cíl splnil.              Josef Kučera
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Upozornění na plánovanou uzavírku ulice Lanškrounská
V době od 8. dubna do 10.  listopadu bude pro 
veškerý provoz uzavřena část ulice Lanškroun-
ská.  Důvodem  uzavírky  je  výměna  kanalizace 
a vodovodu, rekonstrukce plynovodu a realizace 
nových elektrických rozvodů a veřejného osvět-
lení. Harmonogram opravy bude rozdělen do 2 
etap,  které  jsou  popsány  níže.  Po  dobu  rekon-
strukce  bude  platit  výlukový  jízdní  řád MHD, 

který bude s dostatečným předstihem zveřejněn. 
Po dobu rekonstrukce nebude umožněno parko-
vání u obchodního domu Kubík. Podrobné in-
formace včetně objízdných tras budou prů-
běžně doplňovány v aktualitě a banneru na 
webových stránkách města. V případě dotazů 
se obracejte na emailovou adresu lanskroun-
ska@mtrebova.cz. Děkujeme za trpělivost. 

1. ETAPA 
8. dubna - 18. srpna:
V 1. etapě bude ulice Lanškrounská uzavřena od 
křižovatky s Čs. Armády až po ulici Na Stráni. 
Během této fáze bude rekonstruován plynovod, 
vyměněn vodovod a provedena výměna části ka-
nalizace v úseku Na Stráni - Sluneční.
Objízdné trasy během první etapy:

Osobní  doprava  přes  ulici  Nádražní, 
Tyršova, Sluneční a 9. května 
Autobusy  přes  Udánky,  J.  K.  Tyla, 
Svitavská,  Komenského  a  autobuso-
vé nádraží
Vozidla  nad 3,5  tuny přes Dětřichov, 
Borušov  a  silnici  I35.  První etapě 
opravy ulice Lanškrounská bude 
předcházet výměna plynovodu 
v křižovatce ulic Komenského, Čs. 
armády a Olomoucká (až k par-
kovišti MěÚ v ul. Piaristická), kte-
rá proběhne už v průběhu měsíce 
března. Informace o přesném ter-
mínu a dopravních omezeních bude 
uvedena v aktualitě na webových 
stránkách města.

2. ETAPA 
19. srpna - 10. listopadu: 
Ve 2.  etapě bude ulice Lanškrounská 
uzavřena  od  křižovatky  s  Čs. Armá-
dy po ulici Sluneční. Během této fáze 
bude  dokončena  kanalizace  v  úseku 
Sluneční - křižovatka s Čs. Armády.
Objízdné trasy během druhé etapy:
Osobní  doprava  přes  ulice  Sluneční 
a 9. května
Vozidla  nad 3,5  tuny přes Dětřichov, 
Borušov a silnici I35
Předpokládaná  hodnota  veřejné  za-
kázky na opravu kanalizace činí přes 
18,3 mil. Kč bez DPH. Termín zahá-
jení  opravy  kanalizace  navazuje  na 
výměnu  plynovodu  a  vodovodu  a  je 
předpokládán na 13. května, s dokon-
čením  se  počítá  10.  listopadu. Akce 
bude  financována  z  rozpočtu  měs-
ta  z  položky  Plán  obnovy  kanaliza-
ce (POK) na rok 2019. Během oprav 
bude  provedena  také  rekonstruk-
ce  plynovodu,  elektrických  rozvodů 
a  výměna vodovodu  tak,  aby Pardu-
bický kraj mohl v roce 2020 provést 
plánovanou  finální  rekonstrukci  celé 
ulice Lanškrounská.
Výstavba nové kanalizace v ulici Lanš-
krounská spočívá v nahrazení stávající 
historické kanalizace, která je v hava-
rijním stavu. Rozsah plochy staveniš-
tě je dán trasou nové kanalizace, v uli-
ci Lanškrounské, od křižovatky s ulicí 
Na  Stráni  po  křižovatku  s  ulicí  Olo-
mouckou, ČSA a Komenského, mimo 
těchto křižovatek, dále od křižovatky 
ul. Lanškrounské s ulicí Josefskou po 
napojení zadní uličky vedle domu čp. 
217/2, zasahuje několika metry do ul. 
K. Čapka a na pozemek mezi ul. Ko-
menského  a  obchodním  domem.  Po-
drobné  informace  přineseme  v  příš-
tím  vydání  zpravodaje.                  (vd)



strana 5 / březen 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 ÁInformace

Novinky z domova pro seniory
Den otevřených dveří 
Sociální  služby města Moravská Třebová  zvou 
občany města a zájemce o poskytování sociální 
služby  k  prohlídce  vnitřních  prostor  nově  zre-
konstruovaných budov domova pro seniory, do-
mova se zvláštním režimem a odlehčovací služ-
by, která se koná dne 7. března v době od 13:00 
do 16:00 hodin. 

V průběhu roku 2018 byla realizována přestav-
ba dvou objektů sociálních služeb, jejímž cílem 
bylo primárně zlepšení úrovně bydlení obyvatel 
a vytvoření nových prostor i pro klienty se spe-
cifickým zdravotním stavem. Zahájení provozu 

opravené budovy domova pro seniory je pláno-
váno od 1. dubna, nově poskytované služby do-
mov se zvláštním režimem a odlehčovací služba 
pak zahájí provoz od 1. května  letošního  roku. 
Dalším předpokladem pro rok 2019 je dokonče-
ní  vnějších  úprav  objektů  a  venkovního  odpo-
činkového prostředí tak, aby komplex sociálních 
služeb  v  plné  míře  poskytoval  podmínky  pro 
spokojený život seniorů, kteří již nemohou zajiš-
ťovat své životní potřeby ve vlastní domácnosti.   

Poděkování vojákům
Sociální  služby  města  Moravská  Třebová  dě-
kují  vedení,  zaměstnancům  a  studentům  Vojen-
ské  střední  školy  a  Vyšší  odborné  školy Minis-
terstva  obrany  v  Moravské  Třebové  za  pomoc 
při  stěhování  nábytku  z  externích  skladových 
prostor  do  nově  zrekonstruovaných  budov  do-
mova  pro  seniory.  Mimo  pracovní  sílu  bychom 
chtěli  poděkovat  za  zapůjčení  potřebné  techni-
ky,  bez  níž  by  stěhování  většího  množství  těž-
kých  skříní  pro  nás  bylo  obtížné  a  časově  ná-
ročné.  Velmi  si  vážíme  ochotného  a  vstřícného 
přístupu a možnosti spolupráce s uvedenou školou.

Milan Janoušek, ředitel

Poděkování příznivcům
Vánoční období v domově pro seniory bylo ve 
znamení  přátelství  a  nezištného  obdarování. 
Mimo  projekt  Ježíškova  vnoučata,  který  měl 
skutečně obrovský úspěch,  se  do domova ozý-
vali lidé, kteří chtěli nějakým způsobem přispět, 
někoho  obdarovat,  udělat  radost.  Mimo  jiné 
k  těmto  lidem  patřily  ženy  z  Českého  zahrád-
kářského svazu Jaroměřice, které nám věnovaly 
háčkované drobné dárky – štuclíky, dečky a míč-
ky. Naše díky patří také milým dámám z obchůd-
ku Levou zadní, které ušily pro všechny klien-
ty malé, praktické  tašky. Dárky udělaly velkou 
radost a  také do obchůdku Levou zadní posílá-
me naše obrovské díky.            Realizační tým

Aktuální informace ze zdravotnictví
Vážení  občané,  vzhledem  k  tomu,  že  se  řada 
z vás  informuje o ordinačních hodinách  lékařů 
v Inforočence z roku 2013, v březnovém zpravo-
daji uvádíme aktuální ordinační hodiny praktic-
kých lékařů a lékařů pro děti a dorost.  
Ivana Kantůrková, zastupitelka města Hnutí ANO

Změny ordinačních hodin zubních, 
praktických a dětských lékařů 
Změna poskytování zdravotních služeb
MUDr. I. Bláhová oznamuje ukončení zdravot-
ní služby ke dni 1. 3. v oboru dermatovenerolog 
v Moravské Třebové. Od tohoto data bude nově 
poskytovat klientům zdravotní péči MUDr. Mar-
cela Dvořáčková v téže ordinaci.

Zubní pohotovostní služba
Bez nahlášených změn

MUDr. Neužilová       
8. 3. neordinuje

MUDr. Němcová   
15. a 27. 3. neordinuje

Ordinační hodiny praktických 
lékařů a lékařů pro děti a dorost

MUDr. Hloušková, 461 352 221
 Prevence Prevence
po  7:00–9:00  13:00–15:00 
út      7:00–11:30 přítomna sestra
st  7:00–9:00     9:00–11:30 poradna
pá  7:00–9:00  13:00–16:00
 Akutní Objednaní
po  9:00–11:30  15:00–16:00
st  13:00–15:00  15:00–16:00
pá  9:00–11:30 

MUDr. Neužilová, 461 352 388
sestra S. Matějíčková, 461 352 393
 Akutní Pro objednané
po  7:00–12:00  12:00–13:00
út  13:00–17:00  9:00–12:00
    17:00–18:00
st  7:00–12:00
čt  7:00–12:00  12:00–14:00
pá  7:00–11:00

MUDr. Němcová, 461 310 110
sestra I. Pechová
po  7:00–14:30
út  12:30–15:30
st  7:00–12:30
čt  7:00–12:30
pá  11:00–15:00

MUDr. Klug, 461 352 394      
sestra O. Srncová, 461 352 390
 Akutní Pro objednané
po  7:00–13:00  13:00–14:00
út  16:00–18:00  13:00–16:00
st  9:00–14:00    7:30–9:00 DIA poradna  
čt  16:00–18:00  13:00–16:00
pá  9:00–14:00    7:30–9:00 DIA poradna  

MUDr. Marossy, 461 352 387
sestra A. Krčmářová, 461 352 444
po  11:30–14:30
út  7:00–12:00
st  13:00–18:00
čt  7:00–12:00
pá  7:00–12:00

MUDr. Navrátilová, 461 352 385
sestra A. Klegerová, 731 692 501
 Akutní Pro objednané
po  12:00–17:00  17:00–18:00
út  7:00–12:00  12:00–14:00
st  7:00–12:00  12:00–14:00
čt  7:00–12:00
pá  7:00–12:00 

MUDr. Zemánková, 461 352 223
 Akutní Pro objednané + Prevence
po  7:30–10:30  10:30–13:00
út  7:30–10:00  10:00–12:30 
st  10:00–12:00  12:00–15:00
čt      8:00–10:30 poradna
  10:30–12:30 
pá  7:30–10:00  10:00–12:00

MUDr. Rychlovská, 461 352 396
sestra M. Horáková, 731 692 504
 Akutní Pro objednané
po  12:00–14:00  14:00–18:00
út  7:00–12:00  12:00–13:00
st  7:00–12:00  12:00–13:00
čt  7:00–12:00  12:00–13:00
pá  7:00–12:00  12:00–13:00

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba, spadající pod Sociální služ-
by města Moravská Třebová,  patří  dlouhodobě 
k vysoce kvalitním službám občanům. Pečova-
telky  s  profesionálním  přístupem,  úctou  a  re-
spektem  zajišťují  seniorům  a  osobám  se  zdra-
votním postižením péči o vlastní osobu, pomoc 
s  osobní  hygienou,  péči  o  domácnost  či  zpro-
středkování  kontaktu  se  společenským  prostře-
dím.  Pečovatelskou  službu  poskytují  pracovni-
ce  dle  zákona  o  sociálních  službách  občanům 
města,  včetně  okrajových  částí  (Udánky,  Suši-
ce a Boršov), ale také občanům smluvním obcí 
Staré Město, Linhartice, Třebařov a Rychnov na 
Moravě. O kvalitě jejich práce hovoří reference 
od samotných klientů a jejich rodin (www.ddmt/
category/namety-a-podekovani/prispevky-do-
-pečovatelske-sluzby/). 
Pečovatelská služba sídlí v areálu Sociálních slu-
žeb města Moravská Třebová, na adrese Svitav-
ská 20, kde se mimo zázemí pečovatelek nachází 
také  středisko  osobní  hygieny.  Při  práci  pečo-
vatelkám pomáhají 2 automobily, přizpůsobené 
pro dopravu seniorů. Z důvodu nárůstu požadav-
ků na práci pečovatelek a neustále se rozšiřují-
cí  působnosti  poskytování  pečovatelské  služby 
pracovnice požádaly o 2 nové služební automo-
bily místní společenství MAS Moravskotřebov-
sko  a  Jevíčsko,  o.p.s.,  které  rozděluje  finanční 
prostředky z Evropské unie a národních zdrojů. 
Sjednání  pečovatelské  služby  je  velmi  snadné, 
stačí  kontaktovat  Renatu  Nislerovou,  vedoucí 
služby, tel. 731 151 805 nebo 461 353 352 nebo 
přijít  osobně  na  adresu  pečovatelské  služby. 
Všech  ohlasů  od  našich  klientů  a  jejich  rodin-
ných  příslušníků  si  velice  vážíme,  velice  nám 
pomáhají v rozvoji naší práce a zahřejí nás u srd-
ce, viz úryvek z dopisu spokojeného klienta: …
Při ranní návštěvě nám jejich jednání a smysl pro 
humor pomáhá „otevřít oči“, překonat  stařecké 
potíže ranního vstávání…   

Moc děkujeme personál pečovatelské služby



strana 6 / březen 2019 Z 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 Á Kultura

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Prodej on-line na měsíc březen spuštěn 4. 3. od 16:00 hod. Vstupenky jsou přímo k prodeji /platba kartou/. REZERVACE ON-LINE NENÍ MOŽNÁ. Předprodej na místě bude 
zachován: tel. 461 544 283, vždy první den předprodeje v měsíci: březen - 4. 3. v 16:00 hod., ostatní dny: pondělí 14:00–19:00 a středa 14:00–19:00 a 1 hodinu před 
představením. Rezervace na místě se vrací zpět do předprodeje 15 min. před představením. Více na www.ksmt.cz.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
Ženy v běhu /ČR/

6. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí 
naproti. 
Režie: Martin Horský 
Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, V. Kubařová, O. 
Vetchý, V. Polívka a další
(93 min.)

Ženy v běhu /ČR/

11. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí 
naproti. 
Režie: Martin Horský 
Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, V. Kubařová, O. 
Vetchý, V. Polívka a další
(93 min.)

Bohemian Rhapsody /USA/

13. 3., 19:00, vstupné: 120 Kč
Hudební  dráha  a  nekontrolovatelná  životní  spirála 
Freddie Mercuryho  od  založení  skupiny Queen  až 
po památný koncert Live Aid v roce 1985. 
Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Hrají: R. Malek, J. Mazzello, B. Hardy a další
(134 min.), české titulky

Colette: Příběh vášně /VB, USA, Maďarsko/

20. 3., 19:00, vstupné: 100 Kč
Nové životopisné drama
Skandální  příběh  nekonvenční  a  talentované  ženy, 
jejíž život byl stejně pikantní, jako romány, kterými 
okouzlila pařížskou společnost v první polovině 20. 
století. Příběh natáčený i v ČR.
Režie: W. Westmoreland
Hrají: K. Knightley, D. West, E. Tomlinson a další
(111 min.), nevhodný do 12 let, české titulky

Kouzelný park /USA/

23. 3., 15:00, vstupné: 110 Kč
June  je  neuvěřitelně  šikovná  holka  s  bezmeznou 
fantazií a touhou vytvořit ten nejbáječnější zábavní 
park na světě. Tohle neskromné přání se jí splní dřív, 
než by to čekala. Bude to chtít ale spoustu práce. 
Režie: Josh Appelbaum
V českém znění: I. Korolová, M. Hádek, K. Hádek ad.
(85 min.), český dabing

Ženy v běhu /ČR/

23. 3., 17:00, vstupné: 130 Kč
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí 
naproti.
Režie: Martin Horský
Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, V. Kubařová, O. 
Vetchý, V. Polívka a další
(93 min.)

Skleněný pokoj /ČR/
23. 3., 19:00, vstupné: 120 Kč
Nový český film
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let 
minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dí-
lo modernistické  architektury. Středobodem  tohoto 
domu je „Skleněný pokoj“, který se stává nejen ar-
chitektonickým  skvostem,  ale  i  synonymem krásy, 

Kamelot – současná česká hudební skupina pochá-
zející z Brna. Vznikla v roce 1982 a celou její his-
torií ji provází zakladatel a frontman Roman Horký, 
který je až na výjimky autorem všech textů i hudby 
k písním skupiny. V anketě časopisu Folk & Count-
ry byl Kamelot v letech 1993 až 1999 pokaždé zvo-
len skupinou roku a šest jeho alb bylo oceněno jako 
deska roku. 
TONY JOCH – Antonín „Tony“ Joch zpěvák autor 
textů i hudby svých písní. Muzikant, který se naro-
dil ve východočeském městě Svitavy. Právě v tomto 
městě s muzikou začínal. 
Kapela v současné době hraje ve složení:
Lukáš Moravec - kytara, trombon, klavír, vokály, Ji-
ří Křetínský - bicí, perkuse, Martin Křeček - kytara, 
zpěv, Pavel Tichý - baskytara a elektrický kontrabas.

Výstava
Ota Janeček a mistři známkové 
tvorby
Výstavní sál muzea od 16. 2. do 15. 3. 

Divadlo
Kdo se bojí postele
18. 3. v 19:00, kinosál muzea, vstupné: 250 Kč
Komedie  z  pera  Patricia  Villabolose,  autora  poví-
dek, divadelních her, filmových scénářů a divadel-
ního  režiséra. Působí v Santiago de Chile a z  jeho 
autorské dílny pocházejí světově úspěšné divadelní 
komedie  jako  The  amo  y  te  odio…por  completo 
(2006; Miluji tě a nenávidím…z celého srdce), Ha-
ppy  Hour  (2006),  Hasta  que  tu  madre  nos  separe 
(2007; Dokud nás tvá matka nerozdělí)
předprodej zahajujeme 4. 3. v 16 hodin

Pohádka
Když jde kůzle otevřít
20. 3., 8:30 a 10:00, kinosál muzea vstupné: 50 Kč
Veselá  divadelní  pohádka  pro malé  i  velké,  autor-
ského dua Jan Vodňanský a Pavel Polák, vznikla na 
motivy známé české pohádky o chytrých kůzlátkách 
a vlkovi, kterému se nepodařilo přes veškerou sna-
hu  kůzlátka  přechytračit.  Kůzlátka,  tak  jako  děti, 
poslouchaly  svou maminku  a  nikomu  neznámému 
dveře neotevřely, v  tomto případě  lstivému vlkovi. 
Uvádí Hravé divadlo Brno.

modernosti,  otevřenosti  a  symbolem nadějí  národa 
a budoucnosti. 
Režie: Julius Ševčík
Hrají: C. Houten, H. Alstrom, K. Roden, M. Hof-
mann, Z. Fialová, V. Polívka a další
(104 min.), mládeži do 12 let nevhodný

Pašerák /USA/

25. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
Nikdo neutíká věčně. Tajemný pašerák, na kterého 
doléhají dávné hříchy, a není  jisté, podaří-li  se mu 
všechny urovnat dříve než bude dostihnut strážci zá-
kona nebo vymahači kartelu.
Režie: Clint Eastwood
Hrají: C. Eastwood, B. Cooper, M. Pena a další
(116 min.), nepřístupné pro děti do 15 let, české titulky

LOVEní /ČR/

27. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
Hledá se láska: zn. Spěchá. 
Nová česká komedie
Režie: Karel Janák
Hrají: E. Geislerová, J. Prachař, M. Písařík, E. Kra-
merová, J. Plesl a další
(100 min.)

Kulturní centrum
Koncert
Chanson Trio Coucou
8. 3. v 19:00, dvorana muzea, vstupné: 100 Kč
Trio,  které  je  vlastně  kvartetem  přináší  na  českou 
scénu francouzské šansony a hudbu první poloviny 
20. století. Program Tria  tvoří unikátní úpravy pís-
ní z repertoáru známých francouzských šansoniérů, 
méně známé šansony a také autorská tvorba - zhu-
debnění francouzských básní. V současné době jsou 
na  repertoáru  souboru  desítky  písní,  ve  vlastních 
úpravách i autorských.
Kapela,  která  vznikla  kolem  zpěvačky  Radky  Ru-
bešové,  vystupuje  dále  ve  složení: Martin  Kudrna 
- akordeon, hudební úpravy, Zdeněk Häckel - hous-
le, Petr Pavíček - kontrabas.

Koncert
Večer nejkrásnějších operních árií
9. 3. v 18:00, obřadní síň radnice, vstupné: dob-
rovolné
účinkují: Lucie Mičková  - mezzosoprán, Marianna 
Pillárová - soprán, Marie Horáčková - klavírní do-
provod
Koncert složený z nejslavnějších sopránových a me-
zzosopránových operních árií nabídne posluchačům 
zajímavé  porovnání  dvou  pěveckých  generací, 
protože  se  na  koncertě  představí  zároveň  učitelka 
a její studentka. Lucie Mičková, rodačka z Morav-
ské Třebové, studuje již šestým rokem operní zpěv 
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u sopranistky 
Marianny  Pillárové.  Během  večera  zazní  árie  P.  I. 
Čajkovského, G. Bizeta, C. Saint-Saënse, A. Dvořá-
ka, W. A. Mozarta a dalších.

Koncert
KAMELOT & Roman Horký, TONY 
JOCH & PŘÁTELÉ
12. 3. v 18:00, vstupné: 150 Kč
Ve dvoraně muzea přivítáme hned dvě skvělé kapely:

Duku Duku – 
program na březen
  1. 3. Namražený večer - Dj J.M.X.
  2. 3. Dance Party - Dj Choruno
  8. 3.  MDŽ v Duku Duku - Dj Maty (ženy 

a dívky vstup zdarma)
  9. 3. Božkovský mejdan - Dj T-MAXX
15. 3.  Sidney (Staré Pušky), Propaganja a Up-

side Down, po skončení After Party
16. 3.  Svátek svatého Patrika - Dj Maty (Jame-

son v akci)
22. 3.  Reggae Dancehall - MessenJah, Home-

BwoyRasta, Concious Soldiers
23. 3. Restart Beats - Laser Show 
29. 3. Retro večer - Dj Choruno
30. 3. Oldies Party - Dj J. M. X.
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5. ples
15. 3. od 20:00 hodin, kulturní sál Na Písku
Předprodej od 25. února v prodejně obuvi Dirrovi. 
ANO bude  i  barmanská  show  a míchané  koktejly, 
hlavní cenou tomboly bude ubytování pro dvě oso-
by, destinace dle vlastního výběru. Vstupné 150 Kč.

Fotbalový ples
16. 3. od 20:00 hodin, kulturní dům v Boršově
Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s. vás srdečně 
zve na Fotbalový ples. Zahraje skupina Galaxy z Olo-
mouce. Předtančení formou orientálních tanců. Boha-
tá tombola a občerstvení zajištěno. Vstupné 100 Kč.

Společenský večer 
9. 3. od 19:30 hodin, budova jídelny Hedvy 
v ul. Lanškrounská 
Městská  organizace KSČM Moravská Třebová  sr-
dečně zve na  tradiční Společenský večer u příleži-
tosti MDŽ. K tanci a poslechu hraje skupina Domi-
no pana Bayera. Zatančí skupina Poupata z Rozstá-
ní. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Předpro-
dej vstupenek v Turistickém informačním centru na 
náměstí. Vstupné 70 Kč.

Kulturní a společenské akce

Ohlédnutí…
Koncem  roku  2018  jsem  na  vlastní  žádost  ukončil 
působení  ve  funkci  předsedy  památkové  péče  rady 
města. Dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulými 25 
léty v této funkci.
Na  podzim  roku  1994,  kdy  byl  dosavadní  předseda 
této komise památkové péče Radko Martínek zvolen 
starostou města, přesvědčil mě spolu s MUDr. Lou-
balem, abych se této funkce ujal. Tehdy jsem po del-
ším váhání tuto nabídku přijal s podmínkou, že to bu-
de jen na jedno volební období a že si stávající členy 
komise mohu doplnit o další, kteří budou vzhledem 
ke svému vzdělání a zájmu o historii města přínosem. 
Uvádím jejich jména – MUDr. L. Loubal, PhDr. Fr. 
Matoušek, St. Jílek, J. Dvořák, Naďa Koubková, Jan 
Mauler, Mgr. J. Skácelíková a jako členka a tajemni-
ce  komise  PhDr.  Jana Martínková.  Zástupcem  řím-
skokatolické farnosti byl tehdy p. Dohnal. V průběhu 
dalších volebních období, kdy  jsem byl  znovu  jme-
nován  předsedou  komise  radou města,  za  odstoupi-
vší členy byli jmenováni noví - Mgr. D. Zouharová, 

Mgr. Fr. Uriga, JUDr. J. Vermousek, Ing. M. Morav-
cová a jako tajemnice Eva Štěpařová. Smutnými udá-
lostmi v čase existence komise byla úmrtí některých 
členů - MUDr. Loubala, St. Jílka, PhDr. J. Martínko-
vé, Mgr. F. Urigy a v roce 2018 PhDr. F. Matouška.
Komise si již na počátku vytkla jako hlavní cíle čin-
nosti  dohled  nad  nemovitými  památkami  ve  městě 
včetně návrhů na jejich opravy a především na posí-
lení vědomí občanů o bohaté historii města - městské 
památkové  rezervace. K  tomu přispívaly  tzv. vlasti-
vědné  besedy  a  vycházky,  výstavy  fotografií  na  té-
ma Moravská  Třebová,  jak  ji  neznáme  (celkem  20 
ročníků) a zájezdy pro veřejnost po různých památ-
kách ČR. Zajímali  jsme se  i o existenci památníků, 
soch,  křížků  a  dalších  historických  objektů  na  úze-
mí města,  jeho  částí Boršov  a Sušice,  které neměly 
stanoveného majitele.  Tím  se  ztrácela  možnost  po-
stihu při jejich poškození nebo ztrátách. Členové ko-
mise provedli soupis včetně fotodokumentace a měs-
to  tak mohlo  realizovat  jejich  přijetí  do  svého ma-
jetku  (2010).  Podnětem k  této  akci  byla  i  drzá  krá-
dež tří náhrobních kamenů z lapidária (2005), dalších 
pískovcových náhrobků a jiných památných předmě-
tů  ze  hřbitova. Komise  památkové  péče  se  podílela 
na  přípravě  a  realizaci  významné  akce města Cesta 
od renesance k baroku. Znovu je třeba připomenout, 
že veškerá činnost komise v průběhu zmíněného ob-
dobí směřovala k lepšímu poznání historie města ne-
jen  místních  občanů,  ale  i  návštěvníků  z  celé  ČR. 
K  tomu přispělo  několik  pořadů ČT  z  cyklu Toula-
vá kamera, které zviditelnily město. Velkou propaga-
ci přinesl i televizní pořad 10 století architektury, kte-
rý Moravskou  Třebovou  představil  jako  renesanční 
město. Také vydání knihy Moravská Třebová a oko-
lí na starých pohlednicích, prohloubilo povědomí ve-
řejnosti o historii našeho regionu.
Závěrečná  akce komise v posledním volebním  roce 
2018  -  výstava  v  klášterní  kapli Moravská Třebová 
ve 100leté české historii měla mezi veřejností velký 
ohlas, neboť ji navštívilo cca 850 překvapených ná-
vštěvníků.  Musím  připomenout,  že  byla  především 
dílem nedávno zesnulého Františka Matouška, který 
tak  jako  autor  námětu  a  realizátor  výběru  fotografií 
uzavřel svoji roli vynikajícího znalce historie a dějin 
našeho města a státu.
Závěrem chci při příležitosti ukončení svého působe-
ní  v  komisi  památkové  péče  poděkovat  všem,  kteří 
v průběhu  jednotlivých volebních období byli členy 
této komise, všem institucím, podnikům, podnikate-
lům a zejména třebovské veřejnosti za podporu, které 
se mi při této činnosti dostalo.         Miloslav Kužílek

Samovaz projde 
renovací

Průmyslové muzeum v Mladějově získalo do svých 
sbírek velmi cenný hospodářský stroj. Je jím samo-
vaz, který byl uložen v hospodářské usedlosti v Ta-
tenicích. Chys-
táme se během 
letošního  ro-
ku  stroj  zreno-
vovat  a  uvést 
do  funkční-
ho  stavu.  Vy-
nález  samo-
vazu  se  datu-
je do  let 1866. 
Samovaz je ža-
cí  obilní  stroj, 
který  obilí  ne-
jen seká a hrs-
ťuje, ale  rovnou ho váže do malých snopků, které 
se  odkládají  stranou  vedle  stroje.  Byly  využívány 
především na velkostatcích a hospodářských used-
lostech.                                           Eva Kopřivová 

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

Otevření zámecké sezóny
23. 3. 14:00–18:00, nádvoří moravskotřebovské-
ho zámku
Písničky středověku, kapela živých muzikantů, du-
dy,  cistry  a  šalmaje,  písničky  a  hity  gotiky  i  rene-
sance k tanci poslechu, atmosféře i pobavení. Bujaré 
tance renesančních krčem a veselic aneb jak se tan-
čilo na zámku i v podzámčí. Pásma veselých histo-
rických tanečků i scének. 
Právo  útrpné  -  veselé  historky mistra  kata,  kdy  si 
divák během představení na sobě může nechat vy-
zkoušet španělskou botu, palečnici a klidně i natáh-
nout na skřipec. 
Vůně orientu - fakírské kousky, střepy, hřebové lůž-
ko  i plivání ohně a dalších povedených  fakírských 

Unikátní výstava 
kočárků na zámku

„Pohodlně usedáme do kočárů tažených párem dáv-
ných vzpomínek... znovu se vracíme do dětských let.“

Výstava  histo-
rických  kočárků 
1880–1980  pre-
zentuje ucelenou 
sbírku Zdeňky Ji-
roušové z Morav-
ské  Třebové.  Za-
hrnuje  přes  sto 
historických  ko-
čárků  jak  dět-
ských,  tak  i  lout-
kových – pro pa-
nenky, které budu 
součástí  zámec-

kých  expozic.  K  těm  nejstarším  patří  proutěný 
kočár z  roku 1890  (viz  foto). Následují kočárky 
elegantní, skládací, cestovní, jednoduché a prak-
tické kočárky z období druhé světové války a ne-
chybí ani oblíbené „košatiny“ z 50. let minulého 
století, nebo známé Liberty, které už mnozí z nás 
zažili. Všechny kočárky  jsou doplněny o krásné 
historické panenky.
Čím je tato výstava unikátní? Především velmi cit-
livým přístupem k nezbytným opravám a autenti-
citě  kočárků.  Pánové  ocení  technické  provedení, 
zručnost  a  dovednost  dřívějších  výrobců.  Dámy 
potěší pohled na dobové peřinky. Záplava krajek, 
volánů  a mašliček  ke  kočárkům vždy  neodmysli-
telně patřila a dobové textilie celou kolekci kočár-
ků doplňují a umocňují zážitek z celé výstavy.

kousků přímo před zraky diváků. 
Doprovodný program - malé soutěže pro malé i vel-
ké s historií a romantikou 
Královský  herold  vás  všechny  bude  provázet 
představeními  i  slavnostní  ceremonií  na  počest 
zahájení zámecké sezóny.
Program
14:00 Písničky středověku 
14:30 Bujaré tance renesančních krčem a veselic 
15:00 Ceremonie a zahájení zámecké sezóny 
15:30 Právo útrpné aneb vyprávění mistra kata 
16:00 Alioquin - historická kapela
16:30 Tance zámků i podzámčí, móda renesance 
17:00 Vůně orientu - fakírské kousky 
17:30 Muzika napříč věků 
18:00 Ukončení slavností 

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
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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 Morav-
ská Třebová 135 oznámení. 
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vybra-
ných lokalitách města byly městskou policií pro-
vedeny tři dopravně bezpečnostní akce zaměřené 
na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci 
a dodržování dopravního značení na území měs-
ta. Při těchto akcích bylo uloženo 16 pokut v pří-
kazním řízení na místě. Mimo  tyto akce vyřešili 
na místě strážníci dalších 39 přestupků. Městská 
policie,  v  rámci  své  preventivní  činnosti,  vyko-
nala dvě přednáškové akce na základních školách 
v ORP Moravská Třebová.
Vážení spoluobčané, 
rád  bych  vás  upozornil,  že  vzhledem  k  úspěchu 
akce v minulých letech, tak i v letošním roce měs-
to Moravská Třebová v rámci akce Doma v bez-
pečí,  pro  zvýšení  bezpečnosti  moravskotřebov-
ských obyvatel, zaměřené na seniory a zdravotně 
hendikepované,  bude  zdarma  instalovat  bezpeč-
nostní  řetízky  na  vchodové  dveře  jednotlivých 
domácností. Jedná se o kvalitní bezpečnostní  ře-
tízky s navlékacím očkem na kliku, které se hodí 
na všechny typy dveří, kdy při instalaci není nutné 
vrtání  do  dveří. Montáž  bude  provádět  prověře-
ná  odborná firma  za  asistence  strážníka městské 
policie. Občané města Moravská Třebová v seni-
orském věku  nad  65  let  a  osoby  zdravotně  hen-
dikepované,  kteří  jsou  zároveň  držiteli  průkazu 
ZTP, se v případě zájmu o instalaci řetízků mohou 

obracet  na  koordinátorku  prevence 
kriminality Hanu Navrátilovou,  tel.: 
461  353  055,  731  131  261,  e-mail: 
hnavratilova@mtrebova.cz.  V  pří-
padě velkého zájmu bude ze žádostí 
vybráno  až  100  zájemců podle  pře-
dem daných faktorů. Těmi jsou: věk, 
počet  seniorů  v  domácnosti,  mobi-
lita a  také  lokalita bydliště. Součas-
ně s bezpečnostním řetízkem budou 
předávány  i  bezpečnostní  samolep-
ky,  kde  je  upozornění  na možné  ri-
ziko a návod,  jak se bránit nabízení 
nechtěným  službám  a  zboží  podo-
mními  prodejci,  a  také  upozornění 
na situace, kdy se osoby vydávají za 
pracovníky distribučních firem a ná-
sledně seniory okrádají.

Radovan Zobač, velitel MP

 

 

ZŠ Kostelní náměstí 21 v Moravské Třebové 
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče  
na zápis do první třídy, který se uskuteční dne  

4. 4. 2019 v době od 13:30 do 16:30 hodin 
 

Nabízíme: 

• netradiční a zajímavou výuku matematiky 

• společné akce pro žáky a rodiče 

• rodinné prostředí a vstřícné vztahy 

• plavání pro žáky třetí a čtvrté třídy 

• lyžařský výcvikový kurz pro žáky čtvrté a páté třídy 

• nadstandardní využívání techniky 
• badatelskou výuku s pokusy 

• výuku angličtiny od první třídy 

• zapojení do zajímavých projektů a soutěží 

• používání moderních pomůcek 
 

Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte a případnou žádost 
o odklad povinné školní docházky. 

Na setkání se těší všichni učitelé naší školy  

 

 

 
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179 

 
srdečně zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

na 
 

ZÁPIS DO 1. TŘ ÍDY 
ve čtvrtek 4. dubna 2019 

 od 14:00 do 16:00  
  

PROČ ZVOLIT NAŠ I ŠKOLU: 
 
KLIDNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ 
NADSTANDARDNÍ PÉČE O INTEGROVANÉ ŽÁKY 
INDIVIDUÁLNÍ PŘ ÍSTUP K DĚTEM 
METODY DIFERENCOVANÉ VÝUKY 
PRVKY ALTERNATIVNÍHO ŠKOLSTVÍ 
 
NEZAPOMEŇTE OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE 

A PODKLADY K PŘ ÍPADNÉMU ODKLADU 
 

TĚŠ Í  SE NA VÁS TŘ ÍDNÍ UČ ITELKA 
MAGDA MLEJNKOVÁ 

A PEDAGOGICKÝ SBOR ŠKOLY „KŘ IŽOVATKA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 včetněě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACKÉHO 1351 
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče  

na zápis do 1. ročníku  
ve čtvrtek 4. 4. 2019 v době od 13:00 

do 17:00 hodin 

              
 

                                                               

•     jsme velká škola se zkušeným a odborně kvalifikovaným pedagogickým 
sborem  

 

•     zaměřujeme se na výuku cizích jazyků, informatiky a sportovních aktivit  
 

•  využíváme moderní vyučovací metody – kmenové třídy i odborné učebny  
jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, 2 tělocvičny s horolezeckou 
stěnou, 2 víceúčelová hřiště 

•     zajišťujeme péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně 
jako o žáky talentované a mimořádně nadané   

•     máme povinnou výuku angličtiny již od 1. ročníku; v rámci povinně 
volitelných předmětů nabízíme na 2. stupni od 6. ročníku výuku německého 
jazyka 

•     jsme zapojeni do řady projektů – Férová škola, Rodiče vítáni, Rozumíme 
penězům, Peníze do škol, Recyklohraní, Hravě žij zdravě, Zachraňme 
zvířátko, Ovoce do škol, Mléko v evropských školách 

•     organizujeme různé akce, např. jarmark, vánoční besídky, školní akademie,  
            pravidelné návštěvy dopravního hřiště, adaptační pobyt pro žáky 6. tříd  

 

•     škola je otevřena rodičům, zdůrazňujeme osobní jednání 
 

•     na škole pracuje školní poradenské pracoviště  
 

•     po vyučování je pro žáky 1. stupně zajištěna školní družina od 6:00 do 16:30;  
žáci mohou trávit čas do 17:00 ve školním klubu v kroužcích, během volných 
hodin je žákům k dispozici školní klubovna 

•     velká moderní školní jídelna v areálu nabízí vždy dvě hlavní jídla; objednávky 
a úhrady stravného prostřednictvím internetu jsou samozřejmostí 

 

•     škola je členem Asociace aktivních škol – tj. škol, které vykazují dlouhodobě 
nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků o studium, okolím je 
škola vnímána jako úspěšná 

 
Nezapomeňte s sebou rodný list dítěte, OP a podklady k případné žádosti o odklad povinné 

školní docházky. 

 
 

 

461318291, www.2zsmtrebova.cz 
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Poslední lednový mrazivý týden čekalo na děti ze 
třídy včeliček překvapení. Výzdoba třídy, ale veš-
keré  činnosti  byly  inspirovány  filmovou  pohád-
kou  Ledové  království.  Již  v  pondělí  měly  děti 
možnost zvolit si z široké nabídky samostatných 
i společenských her spojených s  tímto  tématem. 
Pohádkové  postavy měly  svoji  roli  také  v  říze-
ných činnostech. Děti nosily z domova různé věci 
inspirované pohádkou a vyzkoušeli jsme i několik 
pokusů s ledem a sněhem. Děti dokreslovaly chy-
bějící  části  oblíbených  hrdinů,  rozvíjely  znalost 
pojmů: více, méně či  stejně upevňovaly početní 
představy, skládaly jednotlivé části známého sně-

Ledové království v naší školce
huláka  podle  vzoru. Nezapomněli  jsme  také fil-
mový příběh připomenout četbou. Závěrem týdne 
navázal na  toto  téma projektový den Jak vzniká 
můj narozeninový dort. Jeho cílem bylo seznámit 
děti s cukrářskou profesí a proniknout do tajů vý-
roby dortu. Děti měly možnost podílet se na jeho 
výrobě. Každý  si  vytvořil  známého  hrdinu  sně-
huláka Olafa. Největším zážitkem však byla zá-
věrečná oslava s náležitou výzdobou, stolováním 
i  oděvem.  Nechyběl  ani  přípitek  a  ochutnávání 
našeho  společného dortu.  Pečení  dortu  bylo  ve-
selým a příjemným zážitkem pro děti  i personál 
školky. Věříme, že se dětem celý týden líbil a prá-

Zimní příměstský tábor
O  jarních  prázdnin  jsme  na  naší  speciální  zá-
kladní  škole  v  Moravské  Třebové  pořádali 
v  rámci  projektu  historicky  první  Zimní  pří-
městský  tábor  (ZPT).  Příroda  byla  nakloněna 
k zimním radovánkám, a tak se bobovalo, sáň-
kovalo,  koulovalo,  nechybělo  ani  stavění  sně-
huláků.  Děti  podnikaly  dobrodružné  výpravy 
do krásné přírody, která  je všude kolem naše-
ho  nádherného  města.  Nejodvážnější  děti  vy-
stoupaly za doprovodu na rozhlednu Pastýřka, 
prošly Peklem, zdolaly i Hradisko. Velkým zá-
žitkem  byla  návštěva  u  známého  třebovského 
„tvořitele“ sněhových zvířátek Kamila Sopouš-
ka  a  jako  bonus  dětem  ukázal malá morčátka 
a  malého  papouška.  Pohybu  není  nikdy  dost, 
proto  se  hrál  velký  turnaj  ve  florbale  a  s  vel-
kým  nadšením  děti  „pronikaly“  v  krásné  her-
ně  stolních  tenistů  do  tajů  tohoto  nádherného 
sportu s malým celuloidovým míčkem. O stra-
vu se staraly šikovné paní kuchařky naší školy 

(dopolední  svačina,  oběd,  odpolední  svačina). 
Vždy  po  dobrém obědě  následoval  odpočinek 
u  krásné  pohádky.  Každý  den  děti  malovaly 
pastelkami na výkres zážitky daného dne. Tý-
den utekl „jako voda“ a než si pro ně přišli je-
jich  rodiče,  tak  proběhlo  vyhodnocení  velice 
vydařené  týdenní  akce.  Děti  dostaly  pamětní 
listy a krásné dárky, z nichž některé věnovalo 
naše  město  Moravská  Třebová,  za  což  mno-
hokrát  děkujeme. Všichni  se  již  těší  na  Letní 
příměstský  tábor  (LPT),  který  se  uskuteční 
v červenci  (termín 8.–12. 7.). Přihlásit  se mo-
hou  i  další  zájemci  o  tento  druh  tábora.  Pod-
mínkou  je,  že  dítě  navštěvuje  základní  školu, 
věková  hranice  je  1.–5.  třída,  a  alespoň  jeden 
z rodičů pracuje. Přihlásit dítě je možno do 31. 
května (kontaktní osoba Miroslav Muselík, sta-
tutární zástupce ředitelky školy, webové strán-
ky SZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová).

Za SZŠ, MŠ a PrŠ Miroslav Muselík

Okénko ZUŠ
Dne  24.  ledna  se  uskutečnila  Ukázková 
hodina přípravného ročníku tanečního obo-
ru pod vedením učitelky Ilony Vašíčkové. 
Tato lekce je určena široké veřejnosti k na-
hlédnutí, jakým způsobem se s dětmi tančí 
a tvoří. Také letos se mohli zapojit i rodiče 
a na vlastní kůži si vyzkoušet taneční hrát-
ky s dětmi. Na všech tvářích dětí  i  rodičů 
byl vidět úsměv i radost z prožívaného po-
hybu. Všichni  zúčastnění  si  tuto Veřejnou 
hodinu přípravného ročníku tanečního obo-
ru moc užili. 
Srdečně  gratulujeme  naší  žákyni  Va-
nese  Soares,  která  byla,  pod  vedením 
učitelky  Ivy  Klíčové,  úspěšně  přijata  na 
Konzervatoř Brno, kde bude pokračovat ve 
studiu v oboru klasický zpěv.
Žáci  ZUŠ  Moravská  Třebová  se  kromě 
přípravy  svých  programů  také  celoročně 
věnují  aktivnímu  působení  v  hudebních 
souborech, komorním sboru, komorní hře, 
Zpívánkách  nebo  sborečku  přípravného 
studia. Všichni  si  již  nyní  připravují  svůj 
program, který budete moci slyšet na nej-
různějších akcích v průběhu II. pololetí.
V měsíci březnu přijměte pozvání na Pod-
večery s múzami, které proběhnou 14., 21. 
a 27. 3. v 17:30 hod. v Komorním sále ZUŠ.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

ce učitelek i asistentek byla využita naplno. Dě-
kujeme cukrářce za provedení projektovým dnem 
a všem zúčastněným za pomoc při realizaci. 

MŠ Tyršova, třída včeliček

Vandalové na školní zahradě
Naše radost z nového zahradního domečku netr-
vala příliš dlouho. Při pobytu na školní zahradě 
jsme zůstali stát doslova s otevřenou pusou. Ne-
známí vandalové nám zničili dveře od domečku, 
vykopli dřevěné  lišty  a  také výplně oken. Moc 
nás  to mrzí,  jsme  smutní  a  jen  těžko chápeme, 
jak si může někdo cizí dovolit vlézt na naši za-
hradu a pustošit nám její vybavení. Prosíme, ne-
ničte věci, které vám nepatří!
Děkuje vám kolektiv dětí a zaměstnanců 

MŠ Tyršova v Mor. Třebové
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Aktuální dění v ZŠ Kostelní

Lyžařský kurz ZŠ Palackého

Základní škola Křižovatka informuje

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky
V úterý 26. března od 15:30 do 17:00 hod. zve-
me budoucí prvňáčky a jejich rodiče k návštěvě 
školy. Na úvod si děti nakreslí obrázek a poté se 
zúčastní výuky ČJ, matematiky a prvouky. Hra-
vou formou si mohou vyzkoušet, co je ve škole 
čeká. Za  svojí  snahu děti  obdrží  první  známky 
do žákovské knížky. Na závěr si zasportují v tě-
locvičně. 

Švihadlový čtyřboj 
Ve  čtvrtek  24.  ledna  se  18  dětí  ze  školy  Kos-
telní  náměstí  účastnilo  švihadlového  čtyřboje. 
Vybraní žáci z 1., 2. a 3. třídy soutěžili v disci-
plínách  snožmo  vpřed,  snožmo  vzad,  po  jedné 
noze a střídnonož. Všechny děti se poctivě při-
pravovaly a trénovaly. A jak naši žáci uspěli ve 
velké konkurenci? Podařilo se jim získat 5 me-
dailí. Medailisté  z  1.  třídy  jsou Damián Horký 
(1. místo), Valérie Němcová (2. místo), další me-
daile získali žáci 2. třídy Adam Ptáček (1. mís-
to), Tereza Peřinová (1. místo) a Adéla Hegerová 
(3. místo). Blahopřejeme a děkujeme všem dě-
tem za reprezentaci školy.          Zdeňka Hošková

Olympiáda z českého jazyka
Na  konci  ledna  proběhlo  ve  Svitavách  okresní 
kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu za-
stupovali Eliška Charvátová a Jan Kalina. Eliška 
naši školu svým výkonem skvěle reprezentova-
la. Z počtu 44 účastníků z celého regionu obsa-
dila 6. místo. Pro nás je zároveň jedničkou, pro-
tože byla první  ze všech moravskotřebovských 
reprezentantů. Dobře si vedl i Jan Kalina, který 
se celkově umístil na 16. příčce. Na oba jsme ná-
ležitě pyšní, gratulujeme k výkonům a děkujeme 
za reprezentaci školy.                 Michaela Cichá

Lyžařský výcvikový kurz žáků 
z Kostelního náměstí
Od  pondělí  21.  do  soboty  26.  1.  se  uskutečnil 
tradiční  lyžařský  výcvikový  kurz,  kterého  se 
zúčastnila 4. třída společně s několika dětmi ze 
7. třídy a 8. třídy. Lyžařské podmínky byly celý 
týden výborné. Trošičku nás potrápila zima, ale 
sluníčko nám vše vynahradilo. Od čtvrtka  sně-
žilo,  takže si děti užily velice příjemné lyžová-
ní. S prvním a druhým družstvem jsme lyžovali 
hned od prvního dne na sjezdovce. Následující 
den  odpoledne  se  k  nám  připojilo  i  třetí  druž-
stvo, ve kterém se všech deset dětí naučilo za-
stavit a regulovat jízdu v nové školičce. Všechny 
děti zdokonalily své lyžařské dovednosti a nebyl 
nikdo,  kdo by  nevyjel  vlekem  i  obávanou kot-

V  lednu  pořádala  naše  škola  opět  týdenní  ly-
žařský  kurz  pro  žáky  čtvrtých  a  pátých  roční-
ků.  Kurz  proběhl  tak  jako  předcházející  roky 
v lyžařském areálu v Čenkovicích pod vedením 
zkušených  instruktorů. Každý  den  nás  autobus 
vozil  vstříc  lyžařskému  dobrodružství.  Počasí 
bylo vskutku horské, užili jsme si sluníčko, vítr 
i husté  sněžení. Spokojení byli  jak začátečníci, 
kteří za dva dny zvládli tolik, že mohli vyrazit na 
vleky a sjezdovky, tak i pokročilí, kteří zdokona-

Pozvánka na Jarní dílnu
Srdečně zveme předškolní děti i jejich rodiče na 
akci s názvem Jarní dílna, která se koná ve čtvr-
tek 21. března od 15:00 do 16:00 hodin v prosto-
rách  1.  stupně.  Společně  si  vyrobíme  jarní  de-
korace nejen z přírodních materiálů na váš stůl, 
okno i dveře. 

Exotická bedýnka
Žáci prvního stupně naší školy jsou již více než 
pět let zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do 
škol.  Před  dvěma  lety  se  zapojili  i  žáci  stupně 
druhého. Před dvěma lety se celá škola zapojila 
i  do  projektu Mléko  do  škol. Oba  tyto  projek-
ty  jsou pro  žáky zdarma,  spolufinancuje  je EU 

vou a nesjel hlavní zdobnickou sjezdovku i delší 
Valčenku. Každý večer se děti účastnily nějaké 
soutěže.  Soutěžilo  se  v  piškvorkách  a  stolním 
tenise. Bohužel vzhledem k nízké teplotě se le-
tos neuskutečnil Lopaťák, každoroční závod na 
lopatách, a ani noční venkovní hra. V pátek ve-

lili  své  lyžařské dovednosti. Někteří odvážlivci 
zvládli i snowboard. Všichni jsme byli na závěr 
za svou snahu a píli odměněni diplomem. Usmě-
vavé  tváře všech účastníků nás utvrdily v  tom, 
že se i ten letošní „lyžák“ povedl a že tato školní 
akce patří k těm nejoblíbenějším. Všem skvělým 
instruktorům lyžařské školičky bychom rádi tou-
to cestou poděkovali za přátelský a profesionální 
přístup. Tak zase za rok v Čenkovicích.

Žáci 4. a 5. tříd ZŠ Palackého

a SZIF ČR. Součástí obou  těchto projektů  jsou 
netradiční  ochutnávky.  V  prosinci  mohly  děti 
ochutnat mléčné výrobky. V  lednu na žáky ka-
ždé  třídy čekala plná bedýnka exotického ovo-
ce (např, nashi, cherimoya či granátové jablko) 
spolu s popisem, o co se jedná a jak se má daný 
kousek ovoce servírovat. Některé druhy neznali 
ani vyučující.                                  Eva Izáková

Malí recitátoři z Křižovatky
I když venku stále mrzne a padají sněhové vloč-
ky, v naší škole  je příjemně, útulno. Odpoled-
ne 12. února jsme totiž strávili s našimi dětmi 
a jejich básničkami. Pro některé z nich to bylo 
první  vystoupení  před  publikem,  které  tvořili 

kamarádi,  rodiče  i  paní  učitelky.  Na  umělec-
kou soutěž se všichni žáci pečlivě připravovali 
pod vedením třídních učitelů, asistentek i rodi-
čů. Verše  byly mnohdy  vtipné,  oblíbeným  té-
matem se stal zvířecí hrdina. Důkazem toho je 
i název vítězné básně Myška a makovice, kte-
rou recitovala naše třeťačka a s níž postoupila 
ještě  spolu  se  dvěma  prvňáčky  do  obvodního 
kola.  Jsme moc  rádi,  že  i  v  dnešní  době  plné 
shonu a moderních technologií se děti ve svém 
volnu  věnují  četbě  a  recitování  básní.  Všem 
zúčastněným  žáčkům,  učitelům  i  rodičům  pa-
tří  velký  dík  za  přípravu  i  reprezentaci  naší 
školy  v  této  soutěži.                      Iveta Chlupová

čer byl karneval a slavnostní vyhlášení soutěží, 
kterých se děti během pobytu účastnily. Všechny 
děti byly skvělé, pobyt na horách si velice užily 
a již se těší na příští rok. 

Za všechny děti i instruktory 
Vladimíra Machačová



strana 11 / březen 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 ÁKnihovna

Českomoravské pomezí

1.–31. 3. Březen měsíc čtenářů
1.–14. 3. Březnová 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 M. Liš-
kové. Gratulujeme 
Aktuální otázka zní: Jaké dvě přednášky po-
řádá naše knihovna v březnu?
Odpověď nám sdělte do 14. 3. Výherce vybere-
me náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: 
Bez matky ne!  (M. Al-Mer), Zpovědi podezřelé 
(J. Patterson), Hra na  lež  (T. Stimson), Vykona-
vatel  (J. Gómez  Jurado), Sedm přemyslovských 
kultů (P. Kubín). Každý smí v jednom měsíci od-
povídat  pouze  jednou. Výhru  je  potřeba  převzít 
osobně v knihovně v otevírací době.
1.–31. 3. Čtenářská výzva
Do  čtenářské  výzvy  vyhlášené  serverem  Data-
bázeknih.cz vám v březnu pomůžeme výstavkou 
knih  z  těchto  témat: kniha  od  asijského  autora, 
kniha se zajímavou obálkou, kniha, ve které hraje 
důležitou roli hudební nástroj.
1.–31. 3. Výstava obrazů Jany Čubrdové
Zveme  na  výstavu  obrazů  moravskotřebovské 
umělkyně. Přijďte si v půjčovní době prohlédnout 
malby a koláže Jany Čubrdové. 
1.–31. 3. Výprodej knih a časopisů
Připomínáme,  že  v  knihovně  probíhá  výprodej 
knih a časopisů. Cena za časopis je 5 Kč, za knihu 
pak 10 Kč. 
12. 3. Přednáška: Osvoboď se od (n)emocí
Svitavský  terapeut  David  Bulva  vás  seznámí 
s revoluční terapeutickou technikou EFT (techni-
ka emoční svobody), která v sobě spojuje prvky 
psychologie  a  znalosti  tradiční  čínské  medicí-
ny. Přednáška se koná od 17:30 hod. prostorách 
knihovny. Vstupné 50 Kč
20. 3. Přednáška: Ázerbájdžán - na kole do 
horských vesnic i pouští
Cestopisná  přednáška  šumperského  cykloces-
tovatele Radomíra Čížka se koná od 17:30 hod. 
v Centru pěstounské péče na Bránské ulici č. 18. 
Vstupné 20 Kč 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské Třebové v březnu vyhlásí čtenáře s nej-
více výpůjčkami za rok 2018. Výhrou bude 
roční registrace zdarma. Tyto čtenáře zveřej-
níme v dubnovém zpravodaji.
Upozorňujeme návštěvníky, že celá knihovna 
bude o Velikonocích v sobotu 20. dubna uza-
vřena.
Knihovna dětem
Týden čtení aneb Čtení sluší každému
7. a 8. 3. Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro 
žáky ZŠ ve čtení 8:00–12:00 hod.)
12. 3. od 15:00 hod. Senioři čtou dětem a 13. 3. 
od 14:00 hod. Děti čtou seniorům. 
1.–31. 3. Barvy a tvary kolem nás
Výstava výtvarných prací žáků a studentů Gym-
názia Moravská Třebová. Výtvarná díla si můžete 
prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–31. 3. Čteme si
Dopolední  program  pro MŠ.  Představení  knihy 
Medvěd  nechce  jít  spát.  Čtení,  hraní,  kreslení 
a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském 
oddělení.
Mladý čtenář 2019
Městská  knihovna Ladislava  z Boskovic  v Mo-
ravské Třebové vyhlašuje 36. ročník soutěže Mla-
dý čtenář 2019. Jedná se o výtvarnou a  literární 
soutěž pro děti,  žáky a  studenty na  téma Bajky. 

Oblast  výtvarná  –  malujte,  kreslete,  modelujte, 
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 školky, I. stu-
peň 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 bydli-
ště, název školy a třídy. Nejlepší příspěvky vysta-
víme a odměníme.

Tvořivé středy 
  6. 3. Raketa
13. 3. Pes
20. 3. Klaun
27. 3. Chobotnice
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK.
Tvoření pro nejmenší
20. 3. Klaun – pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělého, 9:00–11:00 hod.
12. a 26. 3. Odpoledne s babičkou
Čtení,  recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
Připravujeme na duben: 
17. 4. Velikonoční jarmark od  8:30  do  17:00 
hod. v prostorách knihovny.

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

 

Zahájení jarní turistické sezóny 2019 v Pardubickém kraji 

23. 03. 2019  Moravská Třebová 

8:00-9:00 Prezence na zámku Mor. Třebová 
    9:00  Slavnostní zahájení na nádvoří zámku 
   10:00 Turistický program dle harmonogramu 
   14:00 Zahájení zámecké sezóny 
 
Více informací: 
 www. kctmt.webnode.cz 
 www.moravskatrebova.cz (kalendář akcí) 
 Turistické informační centrum Mor. Třebová 

Vysoké Mýto
15. 3., 20:00 KRUCIPUSK 
Krucipusk po roce opět v M-klubu. Vstupenky 
v prodeji na IC v Mejtě, Litomyšli, Poličce a on-
-line, www.mklub.cz 
22. 3., 20:00 UDG - 20 LET TOUR + JAKUB 
DĚKAN & BAND 
Tak už jsme tady 20 let. Neuvěřitelný? Pro nás 
taky. www.mklub.cz 
Polička
2. 3. Poličský masopust, 13–17 hod.
Srdečně zveme všechny na masopust-
ní  veselici  pod  taktovkou  Divadelního 
spolku Tyl a muzejníků. Těšit se můžete 
na vše, co k masopustu patří, včetně  tra-
dičního  průvodu masek  po  náměstí.  Přijďte 
v masce a zapojte se také. V areálu muzea bude 
plno masopustních pochoutek  s ukázkou  jejich 
výroby.  Děti  si  mohou  vyrobit  papírové  škra-
bošky, hodit  jelitem a vyzkoušet další  zábavné 
aktivity. 
13. 3. Expediční kamera 2019
Divadelní klub Polička od 18:00 hod.
Filmový festival outdoorových filmů
21. 3. koncert Marty Jandové – Barvy
Tylův dům od 19:00 hod.
Svitavy
4. 3., 19:00, Fabrika
Happy Tour - Prague Cello Quartet
Mladí, neformální, dynamičtí a inovativní – tak se 
dá  charakterizovat  čtveřice  violoncellistů.  Skvělá 
show  s  vtipnými momenty  i  originálním zhudeb-
něním  jazzových  a  popových  skladeb,  filmových 
melodií, nebo nejznámějších děl klasických mistrů.

Vstupné: 290–380 Kč (podle místa v sále), pro-
dej: www.ticketportal.cz., info: www.pcq.cz 
25. 3., 19:00, Fabrika
Trabantem napříč kontinenty - Dan Přibáň
Cestovatelský rokenrol, stovky videí a historek, 
které prostě nevymyslíš…
Vstupné:  190  Kč.  Předprodej  vstupenek  na 
www.smsticket.cz.
28. 3., 19:00, Fabrika
Jožka Černý a Cimbálová Muzika Gracia

Jožka  Černý  je  zpěvákem  nazývaným 
Král lidovek, zpívá melodie předá-
vané z generace na generaci, do-
provázené dynamickou Cimbálo-
vou Muzikou Gracia.  

Vstupné: 250 Kč v předprodeji (300 Kč na 
místě). Předprodej vstupenek od 1. 3. v recepci 
Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz

Litomyšl
3. 3., 14:30, zámecký pivovar 
Velký dětský karneval
7.  ročník  oblíbeného  dětského  karnevalu.  Zá-
bavné odpoledne v maskách plné soutěží a her. 
20. 3., 18:00, kostel Povýšení sv. Kříže    
Zpíváme pro UNICEF
Koncert  v  rámci  celorepublikové  charitativní 
akce
6. 3., 17:00, Zámecká jízdárna    
Kam kráčíš, Česká republiko
Panelová diskuze. Účast přislíbili: Jiří Pehe (po-
litolog), Pavel Fischer (senátor), Martin Řezní-
ček  (moderátor  ČT),  Tomáš  Pojar  (prorektor, 
CEVRO  Institut).  Moderátorem  bude  Daniel 
Kvasnička (kazatel Církve bratrské v Litomyšli)
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7. 3. Okresní kolo v basketbale –  IV. kategorie 
dívky a chlapci, v tělocvičně Gymnázia Mor. Tře-
bová od 8:30 hod. 
13. 3. Obvodní kolo v basketbale – III. katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová od 
14:00 hod. 
14. 3. Obvodní kolo v basketbale – III. kategorie 
chlapci, v  tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová od 
14:00 hod. 

Světový den vody – program 
pro školy
20. 3. S rybaříky po Modré zátoce. Zábav-
ně vzdělávací program pro „velčáky“ z MŠ 
a 1.–2. třídy ZŠ. Od 8:30 do 12:00 hod. ve 
velké tělocvičně ZŠ ČSA. Propozice zaslá-
ny do škol. Přihlášky  telefonicky v DDM. 
Akce  ve  spolupráci  s  místní  knihovnou, 
VHOS, a.s., ZŠ ČSA – pod záštitou Zdra-
vého města MT
26. 3. Modrá planeta – hodnocení výtvar-
né  soutěže  v  rámci  oslav  Světového  dne  vody. 
Akce ve spolupráci s místní knihovnou
Voda – inspirace pro keramínky. Keramické díl-
ny pro třídní kolektivy během března. Více v pro-
pozicích zaslaných na školy
Než otočíš kohoutkem – exkurze  pro  třídy (du-
ben–červen), kontakt ve VHOS, a.s.

20. 3. Okresní kolo v basketbale –  III.  katego-
rie dívky, v tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová od 
8:30 hod. 
21. 3. Okresní kolo v basketbale – III. kategorie 
chlapci, v  tělocvičně Gymnázia Mor. Třebová od 
8:30 hod. 
28.3. Malý florbal  –  I.  kategorie  pro  chlapce 
i  děvčata,  otevřená  kategorie.  ZŠ  Palackého  od 
14:00 hod.

Připravujeme na duben
18. 4. Velikonoční prázdniny s Majákem aneb 
Velikonoce v Kačerově – od 8:00 do 16:00 hod. 
v DDM. Určeno dětem 1.–5. tříd. Tematická kre-
ativní činnost na stanovištích, ukázka pletení po-
mlázek, návštěva chovatele a soutěže, Velikonoční 
stezka. Strava zajištěna. Cena je 180 Kč pro členy 
kroužků DDM a 200 Kč pro ostatní zájemce. Před-
běžné  přihlášky  telefonicky  v  DDM  –  461  316 
786,  závazné  elektronicky  přes web DDM www.
ddm-mt.cz. Uzávěrka přihlášek a plateb do 12. 4. 
Leták ke  stažení  na webu DDM. Případné  infor-
mace Z. Tauerová 
26. 4. Den Země s Majákem - zábavně vzdělávací 
program pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ a pro veřejnost na 
téma Včelka Mája a její kamarádi od 8:30 do 12:00 
hod. v parku u muzea, v případě nepříznivého po-
časí v prostorách muzea. Přihlášky telefonicky do 
DDM. Akce ve spolupráci s Kulturními službami 
Mor. Třebová pod záštitou Zdravého města MT.
27. 4. Čarodějnický rej na zámku.  Pro  rodiče 
s dětmi a ostatní veřejnost. Od 15:00 hod. na ná-
dvoří zámku. Tradiční akce se soutěžemi a přehlíd-
kou kroužků,  součástí Miss čarodějnice,  tombola 
a doprovodný program. Bohaté občerstvení zajiš-
těno, nebude chybět symbolické upálení přilétnu-
té  čarodějnice,  ukázka  havěti  aj.  Předpokládaný 
konec v18:00 hod. Více v dubnovém zpravodaji. 
Akce ve spolupráci s KSMT 

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

 Dům dětí a mládeže

Příměstské tábory
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  jednotli-
vým celotáborovým hrám a věku dětí. Kvalifiko-
vaní vedoucí. Strava: 2x  svačina, oběd, pitný  re-

žim  zajištěn. Kapacita:  15  dětí/běh. Cena:  1  400 
Kč členové kroužků DDM, ostatní 1 500 Kč. Zá-
vazné  přihlášky  elektronicky  přes web DDM  do 
20. 6. Stejný  systém  jako přihlašování do krouž-
ků. 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 kon-
krétních táborů 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 3. běh – Školička squashe a ji-
ných pohybových aktivit.  Termín: 29. 7.–2. 8., 
vedoucí Andrea Aberlová 
Příměstský tábor 5. běh – Cesta do středu Země. 
Termín: 26.–30. 8., vedoucí Jana Chadimová
LT na Vysokém Poli – Dobrodružství Julese 
Verna: od 10.–17. 8., cena 3 800 Kč, ubytování 
v chatkách s vlastním soc. zařízením, určeno dě-
tem po ukončení 2. třídy ZŠ. Přihlášky do naplnění 
kapacity  29  dětí  a  náhradníci. V  ceně  je  zahrnu-
to ubytování, strava, odborní pedagogičtí vedoucí 

a materiál na celotáborový program. Více informa-
cí 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  spoluprá-
ci se střeleckým kroužkem DDM a je zaměřen na 
střelbu z  laserových zbraní, ukázky zbraní a  stře-
liva,  bojové  taktiky,  bojové  akce  v  terénu  a  jiné 
sportovní aktivity. Cena je 3 800 Kč. V ceně je za-
hrnuto ubytování v chatkách s vlastním sociálním 
zařízením,  strava,  odborní  pedagogičtí  vedoucí, 
materiál na celotáborový program. Omezený počet 
míst. Více informací Andrea Aberlová. Leták a fo-

tografie z minulých ročníků na webových 
stránkách DDM.

Pololetní a jarní prázdniny 
s DDM 
Začátek února byl tentokrát pro všechny 
školáky  prázdninový  a  tak  si  mohli  po 
předchozích  písemkách  a  zkoušení  užít 
volno. Dům dětí a mládeže připravil po-
bytové akce, na kterých se vystřídalo při-
bližně čtyřicet účastníků. Pololetní prázd-
niny děti trávily v klubovně i venku. Při 
své  činnosti  myslely  také  na  naše  malé 

kamarády z ptačí říše a připravily pro ně dobré kr-
mení. Na jarní prázdniny byly připraveny dva po-
byty. Od pondělka do středy se náš dům dětí a mlá-
deže proměnil v malou zoologickou zahradu a děti 
se mohly  na  pár  dní  stát  nejen  chovateli  nejrůz-
nějších  zvířat,  ale  především  staviteli  celého  zoo 
parku. Úkolem bylo vybudovat správná stanoviště 
pro zvířata a rozšířit krajinu tak, aby byly zajištěny 
co  nejlepší  životní  podmínky  pro  ně. Naši  „cho-
vatelé a ošetřovatelé“ v různých soutěžích sbírali 
body pro svá družstva a díky nim pak měli mož-
nosti postavení co nejlepšího parku. Malý příměst-
ský pobyt Cesta do pravěku probíhal od čtvrtka do 
pátku. Účastníci se dostali do pravěku, poznávali 
druhy  dinosaurů,  jako  pravěcí  lidé  stavěli  obětní 
oltáře  a  vyráběli  amulety  na  ochranu  před  zlými 
duchy. Závěr pobytu patřil písničkám a diskotéce, 
kterou si užili nejen „táborníci“, ale také vedoucí. 
I když je řeč o jarních prázdninách, celý týden ven-
ku panovala překrásná zima a všichni jsme si nále-
žitě užívali. Radovánky, které děti nemohly prožít 
o vánočních prázdninách, měly zelenou tentokrát. 
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Provozní doba:
pondělí:    8:30–12:00 hod. mateřské centrum
  18:00–19:00 hod. zdravotní cvič. 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
Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace 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

Dne 6. března je Popeleční středa. Tímto dnem 
začíná  40denní  období  přípravy  na Velikonoce 
nazývané také postní doba. V dnešní době zamě-
řené často na konzumní způsob života je proží-
vání postního období šancí pro člověka zahléd-
nout a otevřít se pro jiné dimenze našeho nitra. 
Přejeme všem, aby letošní postní doba přinesla 
dobré ovoce ve vašich srdcích.    Otec Šebestián

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

Seznámení s Nízkoprahovým 
klubem Díra
Jaké je naše poslání?
Posláním  nízkoprahového  zařízení  pro  děti 
a mládež Nízkoprahový klub Díra je poskytovat 
podporu a pomoc dětem a mládeži, které se ocit-
ly v nepříznivé sociální situaci a usilovat o jejich 
sociální začlenění. Vytváříme podmínky podpo-
rující  jejich schopnost a motivaci podílet  se na 
řešení svých problémů a podporujeme rozvoj je-
jich osobnosti.
Kdo k nám může chodit?
Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 8 
do 26 let z Moravské Třebové a okolí, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci  (např. v ob-
lasti rodiny, školy, práce, atd.) a z různých důvo-
dů nevyužívají standardní formy volnočasových 
aktivit.
Možné  nepříznivé  sociální  situace  cílové  sku-
piny (osoba se nachází v obtížné situaci, kterou 
neumí nebo nemůže sama řešit):
• problémy v rodině (rozpad rodiny, alkoholismus 
rodičů, nedostatek finančních prostředků k zajiš-
tění rodiny, aj.),

• problémy ve škole a v práci (záškoláctví, pro-
blémy s učením, nezaměstnanost, aj.),

• problémy ve vztazích (šikana, problémy s re-
spektováním ostatních, konfliktní vztahy mezi 

Komenského 371/46 (za městskou policií), tel. 733 598 576, dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska, 
www.osbonanza.cz; otevřeno pondělí–pátek (8–14 let) 13:00–18:00, středa a pátek (15–26 let) 13:00–18:00

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

vrstevníky, neschopnost navázat komunikaci 
s vrstevníky, aj.),

• ohrožující životní styl (delikventní chování, 
nadměrné požívání alkoholu, předčasné sexuál-
ní zkušenosti, experimentování s návykovými 
látkami, poruchy příjmu potravy, pasivní trávení 
volného času, aj.),

• ve volném čase (nevyužívání standardních fo-
rem volnočasových aktivit – z důvodu povinné 
pravidelné docházky, z finančních důvodů, 
z důvodu jiného zaměření volného času a ko-
níčku a tedy nepokrytí potřeb daného uživatele 
v cílové oblasti).

Setkání seniorů se uskuteční 4. 3. v 10:00 
v refektáři františkánského kláštera v Mor. 
Třebové. Svoz seniorů za účelem návštěvy 
hřbitova  proběhne  13. 3.  Odjezd  v  14:00 
hod.  ze dvora  sociálních  služeb v ul. Svi-
tavské. Případné dotazy na T: 603 750 838.
Den otevřených dveří Komunitního cent-
ra O krok dál v Linharticích 6. března od 
14:30 do 17:00. 
Komunitní centrum O krok dál sociální re-
habilitace  pro  osoby  s  duševním onemoc-
něním  otevírá  svoji  náruč  pro  potencio-
nální  klienty  a  jejich  rodinné  příslušníky. 
V  rámci dne otevřených dveří Vás  zveme 
na  příjemné  posezení  s  vynikající  kávou 
a domácím štrůdlem. Budete mít možnost 
potkat  naše  sociální  pracovnice,  prohlédnete  si 
komunitní centrum, připravena bude prezentace 
činností centra.
Kontaktní osoba: Pavla Preisnerová, Linhartice 
133  (bývalé  Kovoobráběčství  –  Hacura),  tele-
fon: 734 797 497, e-mail: okrokdal@mtrebova.
charita.cz

Charita Moravská Třebová nabízí volné pra-
covní místo na pozici správce budov a majetku
V případě zájmu zasílejte přihlášky do 3. 3. na 
adresu:  Charita  Moravská  Třebová,  Svitavská 
44, 571 01 Moravská Třebová - obálku označte 
heslem Výběrové  řízení  správce,  nebo  scanem 
na  e-mail:  katerina.vaskova@mtrebova.charita.

cz. Vybraní zájemci budou pozváni k přijí-
macímu  pohovoru,  který  proběhne  v  době 
od 5. do 8. března. 
Charitní pečovatelská služba
Tato služba je tu pro všechny, kdo potřebu-
jí pomoci s péči, s chodem domácnosti, se 
zajištěním  stravy,  hygieny,  nákupů  apod. 
a  žijí  na  území  Moravskotřebovska  a  Je-
víčska.  Službu  poskytujeme  v  přirozeném 
domácím prostředí klienta a poskytujeme ji 
tak, jak klient konkrétně potřebuje. Časový 
rozsah  služby  si  také  určuje  klient.  Pokud 
máte o naši  charitní  službu zájem, obraťte 
se  na  vedoucí  služby Helenu Hejnou,  tel.: 
733  592  359  nebo  mail:  chps@mtrebova.
charita.cz. Sídlo služby je v ul. Svitavské 44 

v Moravské Třebové, kam se také můžete přijít 
domluvit osobně.
Dobrovolnické centrum Charity Moravská 
Třebová
Hledáme  ochotné  lidi,  kteří  jsou  starší  15  let 
a mají chuť se zapojit do práce s mládeží v re-
gionu Moravskotřebovska a Jevíčska (v knihov-
nách,  centrech  volného  času,  doučovacích 
klubech).  Celkem  nabízíme  tři  akreditované 
dobrovolnické programy: Lebeda, Déčko a Ka-
marád. Chcete  se  stát dobrovolníkem nebo po-
třebujete s něčím pomoci, co může vyřešit dob-
rovolník? Pak se obraťte na naši koordinátorku: 
tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz,  tel.  č.: 
733 742 157. Za vykonání dobrovolnické služby 
vystavíme dobrovolníkům Osvědčení, nabídne-
me supervizi, školení a podporu koordinátorů.
V Andělském obchodě jsme si připomněli tra-
diční svátek Hromnice
V  rámci  tematického programu  si mohlo  četné 
publikum vyrobit technikou smáčení a následně 
ozdobit  svíčku  hromničku. Zlatým hřebem od-
poledne byla prezentace přípravy kávy v džezvě 
z  rukou mistra  České  republiky  Lukáše Ková-
říka.  Bonusem  byla  ochutnávka  vynikajících 
sýrů  z Květné  zahrady. V Andělském  obchodě 
můžete  pravidelně  najít  velmi  pestrou  nabídku 
ručně vyráběných dárků pro každou příležitost. 
V únoru to byl svátek zamilovaných, v dubnu to 
budou  Velikonoce,  nejvýznamnější  křesťanský 
svátek roku.
Bližší informace o celkové činnosti Charity najde-
te  na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.face-
book.com/charita.trebova, nebo osobně na adrese 
Charity, Svitavská 655/44, Moravská Třebová.

Krásné pohodové dny vám přejí 
zaměstnanci Charity M. Třebová
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V Moravské Třebové  se  konal  také  brankářský 
jednodenní  kemp  brankářů  českého  hokeje  pro 
kategorie 3.–8. tříd. Kemp probíhal pod vedením 
regionálních trenérů brankářů a pro mladé hoke-
jisty byla připravena rozcvička, následovaná do-
polední a odpolední fází se zaměřením na brusle-

ní v prostoru brankoviště, orientaci před bránou 
s  následnou  dorážkou.  Na  konci  byl  proveden 
video  rozbor.  Brankářům  se  tak  pod  dozorem 
zkušených trenérů nabídla možnost konfrontace 
jejich dovedností s dalšími svými vrstevníky.
V úterý 12. března od 16:00 zveme na meziná-
rodní mládežnické utkání, ve kterém se utká tým 
Moravské Třebové s kanadským výběrem ze St. 
Andrews college. Jedná  se  o  kategorii U17,  což 
představuje hráče z ročníku 2002 a mladší.   (vd)

Svitav (Kuřim) a Jiřího Látala z Li-
tovle.  Bohužel  jsme  po  podzimu 
přišli  o  nejlepšího  střelce A mužů 
Havlíčka, který se vrátil do Krnova.
Vaše cíle pro sezónu?
Cíl  pro  sezónu  je  u  A  týmu  udr-
žet  stávající  postavení  v  tabulce 
a  nadále  atakovat  nejvyšší  příčky 
krajského přeboru. U B týmu to je 
pohybovat  se v klidném středu  ta-

bulky,  nemít  starosti  se  záchranou. Vše  ostatní 
bude hezké překvapení. Samostatnou kapitolou 
jsou C muži,  kteří  si  chodí  zahrát  pro  zábavu, 
kde  většinou  soupeří  proti  o  generaci mladším 
protihráčům. Jejich cílem je svou soutěž vyhrát 
a ve zdraví přežít.
První  domácí utkání  jarní  části  sezóny odehra-
je A mužstvo na domácím hřišti  10.  března od 
14:00 proti Dolnímu Újezdu. V dalších týdnech 
se přidají i ostatní mužstva.                         (pm)

Blíží se závěr hokejové sezóny

Fotbalová sezóna klepe na dveře

Muži bojují za obhajobu titulu
V polovině února A mužstvo Slovanu slavilo po-
stup do semifinále play off krajské ligy. Ve čtvr-
tém utkání čtvrtfinálové série s Hlinskem muži 
zvítězili  6:5  a  celkově  tak  soupeře porazili  3:1 
na zápasy. V semifinále borci Slovanu změří své 
síly s regionálním rivalem z České Třebové, prv-
ní utkání se odehrálo po uzávěrce tohoto vydání 
zpravodaje. Slova trenéra Čikla po utkání: „Jsem 
hrozně šťastný, je to prostě nádhera. Silný sou-
peř,  hráli  nám do  těla, měli  víc  ze hry,  ale my 
jsme rozhodující zápas ustáli i oslabení a já dě-
kuju  klukům,  že  to  takhle  zvládli  a  ten  postup 
vybojovali. Jsme tam. Za mě super.“

Slovan se zaměřuje na mládež
Na konci  ledna  se  hokejový  oddíl  Slovanu  za-
pojil do celorepublikové akce  s názvem Týden 
hokeje.  Celkem  se  zaregistrovalo  15  dětí,  pro 
které  měli  trenéři  přichystaný  pestrý  program 
včetně zábavných her na ledě. Součástí akce byl 
i ukázkový  trénink  loňských účastníků. Rodiče 
tak měli možnost  vidět  dovednosti  hráčů,  kteří 
pravidelně trénují 1 sezónu.

V  březnu  startuje  jarní  část  sezóny 
2018/2019.  Václav  Huryta,  manažer 
mužských celků SKP Slovan Moravská 
Třebová, odpovídá, jak jsou na ni fotba-
listé připraveni.
Jak jste spokojen s průběhem zimní 
přípravy?
Zimní  příprava  probíhala  v  domácích 
podmínkách  zaměřena  na  kondiční 
stránku  s  využitím  posilovny  v  areálu 
TJ. Vzhledem tomu, že tu není hřiště s umělou 
trávou,  proběhlo  zimní  soustředění  v  nedaleké 
Mohelnici. Zde  jsme využili možností  tamního 
hřiště k odehrání přípravných zápasů (Mohelni-
ce 1:3, Loštice 3:2).
K jakým změnám dochází v hráčském kádru 
event. v realizačním týmu mužských celků? 
Realizační  týmy  zůstávají  beze  změny.  Co  se 
týká hráčského kádru, tak na tom vedení neustá-
le pracuje. V tuto chvíli je jistý příchod Petrily ze 

Program činnosti  
Klubu českých turistů

2. 3. Účast  na  DP  Hledání Stromoucha 
v Ústí nad Orlicí, trasy: 8, 15, 25, 35 a 50 
km. Sraz na vlakovém nádraží v 7:05 hod., 
odjezd  vlaku  7:16  hod.  Návrat  vlakem 
v 16:50 hod. Zajišťuje: V. Komárková
6. 3. Schůze  odboru  turistiky  v  klubov-
ně  odboru  KČT  od  18  hodin.  Upřesně-
ní  programu  na měsíc  duben,  přípravy  na 
Vandr skrz M. Hanó a ZJTS Pardubického 
kraje v M. Třebové.
16. 3. Účast na DP Jarní přírodou v Jaro-
měřicích – trasy: 7, 16, 23, 38 km. Sraz na 
autobusovém  nádraží  v  8:25  hod.,  odjezd 
linkového  autobusu  8:36  hod.  Odjezd  au-
tobusu  z  Jaroměřic  v  14:56  hod.  (případ-
ná doprava osobními auty bude dohodnuta 
na březnové schůzce odboru). Zajišťuje: P. 
Harašta
23. 3. Zahájení turistické sezóny  v Mor. 
Třebové. Podrobné informace jsou uvedeny 
na  internetových  stránkách  KČT,  města 
a v infor. centru.
24. 3. Zahájení cyklosezóny Za bledulemi 
na Drozdovskou pilu, sraz v 13 hod. u au-
tobusového nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
30. 3. Účast na DP Putování za Rumcaj-
sem v Jičíně. Trasy v délce 3-50 km. Sraz 
přihlášených  v  6:15  hod.  na  autobusovém 
nádraží. Cena pro členy KČT 200 Kč, pro 
ostatní 250 Kč. Zajišťuje: H. Kopřivová

tak je za 5 minut zpět ve hře a váš tým ani nemá 
oslabení. Sám to pozoruji v našem týmu, my klu-
ci z Evropy se většinou snažíme hrát technický 
hokej, dávat góly, pak se někdo „špatně podívá” 
na mého spoluhráče z Kanady nebo USA a rvač-
ka je na světě. Jinak jsem moc rád, že si mě vy-
bral právě Seattle, protože je to nádherné město 
a budu na něj vzpomínat jen v dobrém. 
V databází hokejových hráčů z celého svě-
ta na stránkách eliteprospects.com najdeme 
tři  odchovance HC Slovan Moravská Třebová. 
Marka Langhamera, Libora Pavliše a Vás, 
Dominiku. Dá se říci, že sportovní komentá-
toři v USA vidí Moravskou Třebovou jako lí-
heň hokejistů?
Těžko říct jestli zrovna komentátoři tohle sledu-
jí. Ti mají  většinou  svých problémů dost  s  vy-
slovením mého příjmení. Každopádně elitepro-
spects.com sleduje mnoho skautů a agentů, takže 
se určitě Moravská Třebová dostává alespoň tro-
chu do povědomí, i když se o to daleko víc za-
sloužil Marek Langhamer. 
Jaké máte plány a kam byste se rád v kariéře 
posunul?
Mám  pár  nabídek  z  amerických  univerzit  do 
NCAA DIII, což by určitě nebylo špatné. Ale mu-
sím se rozhodnout podle výše uděleného stipen-
dia, jelikož studium v Americe je poměrně drahé. 
Dále  jednám  i  s německou agenturou,  takže če-
kám, co se  jim podaří domluvit, pravděpodobně 
někde v Evropě. Zatím se ale soustředím na ko-
nec sezóny, máme letos skvělý tým a určitě máme 
velkou šanci na vítězství celé soutěže, což by pro 
všechny byl skvělý zážitek a pro mě osobně skvě-
lé ukončení působení v juniorských soutěžích.
Děkuji za rozhovor.       (pm)

Dominik Cach šíří v Americe dobré jméno našeho hokeje
těžké  rozhodování,  ale  po  sezóně  jsem  odešel 
do olomouckého staršího dorostu, kde ještě v té 

době působil pan Tomajko, který mě vzal do ká-
dru. Zde jsem strávil tři roky, trénoval mě napří-
klad Jiří Dopita, což pro mě byla obrovská čest. 
Jaké to je, hrát hokej v USA?
Od evropského stylu hokeje se to hodně liší tím, 
že Američané a Kanaďané rádi hrají tvrdě a vět-
šinou si nenechají nic líbit. Taky je tady o dost 
větší rozdíl v tom, že když někdo shodí rukavice, 

Co má společného americká juniorská hokejová 
soutěž WSHL, Seattle Totems a Moravská Tře-
bová? Společný jmenovatel  těchto  tří pojmů se 
jmenuje  Dominik  Cach,  úspěšný  moravskotře-
bovský hokejový odchovanec. 
Kdo stojí za tím, že hrajete hokej?
K hokeji mě přivedli moji  rodiče,  tuším, že mi 
byly asi  tři  roky, když  jsem poprvé vstoupil na 
ledovou plochu v Moravské Třebové. Oba dva 
mě od malička vedli ke sportu, když mě nemohl 
na trénink vzít  táta, vždycky tady byla mamka. 
Měl jsem štěstí, že jsem vyrůstal v prostředí, kde 
oba rodiče podporovali můj hokejový růst. 
Kam vedly Vaše kroky z Moravské Třebové?
Z Moravské Třebové  jsem odcházel  v  patnácti 
letech do extraligy mladšího  dorostu do Pardu-
bic. První rok zde byl skvělý, hrál jsem v jedné 
lajně s Filipem Zadinou a Ondřejem Machalou, 
oba  jsou  to  už  nyní  vynikající  hokejisté.  Rok 
poté už tak skvělý nebyl, můj bývalý trenér dá-
val přednost starším hráčům a asi  jsem mu ne-
seděl svým stylem hry do jeho sestavy. Bylo to 
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celý  tým a vedení,” přiblížila nám úvodní pre-
zentaci  týmu Markéta.  „S  týmem  trávím  první 
dny  a  teprve  se  rozkoukávám,  nicméně  holky 
jsou moc fajn a  i přes občasnou  jazykovou ba-
riéru si  rozumíme. S  italštinou mi pomáhá Eva 
Fořtová, v minulosti výborná cyklistika také zá-
vodící v  Itálii, které bych  tímto chtěla poděko-
vat, protože je pro mě jednou z priorit, abych se 
co nejdříve naučila italsky a usnadnilo mi to tak 
komunikaci  s  celým  týmem,”  doplnila  své  do-
jmy úspěšná cyklistka.    (pm )

UCI Team Servetto Piumate Beltrami TSA 
představen i s Markétou Hájkovou

Volejbal pod taktovkou manželů Adamových
Manželé Adamovi  trénují  volej-
bal pod TJ Slovan Moravská Tře-
bová již déle než 10 let. Většinu 
svého  volného  času  věnují  svě-
řenkyním  a  téměř  každý  víkend 
cestují s děvčaty po různých sou-
těžích. Ne vždy jsou odměněni za 
svoji  trpělivou  práci,  ale  na  jaře 
2018 se děvčatům podařilo získat 
pěkná umístění v soutěžích. 
V kategorii mladších žákyň ode-
hrála  děvčata  v  Olomouckém 
kraji kvalifikaci a celkem 11 tur-
najových kol vždy ve skupině A. 
Celkově  děvčata  obsadila  druhé 
místo  v  konkurenci  12  družstev 
za VK Agel  Prostějov  a  získala 
stříbrné medaile. 
Družstvo starších žákyň hrálo ce-
lorepublikovou soutěž Český po-
hár  a  krajskou  soutěž Olomouc-
kého kraje. V krajské soutěži žákyně odehrály 6 
turnajových kol ve skupině A s pěti nasazenými 
družstvy, pouze jednou spadly do skupiny B, ce-
lou soutěž držely třetí místo, o které bohužel při-
šly až v předposledním kole. Celkově obsadily 
v konkurenci 13 družstev čtvrté místo. 

Kadetky  si  zahrály  v  krajské  soutěži.  Jelikož 
v  této  věkové  kategorii  je  nedostatek  hráček, 
musela nastoupit  i  děvčata mladší.  I  přes  tento 
handicap děvčata vybojovala krásné 4. místo.
V  červnu  se  volejbalistky  zúčastnily  meziná-
rodního  turnaje  v  Bílovci.  Z  českých  družstev 

UCI Women  Elite  team,  v  jehož  řadách  závo-
dí  Markéta  Hájková,  získal  divokou  kartu  na 
březnový  zahajovací  závod  Women‘s  World 
Tour 2019 Strade Bianche. Kromě  toho byl  na 
začátku  února  oficiálně  představen  na  radnici 
v Asti. Tým se skládá z dvanácti závodnic z růz-
ných koutů  světa. Vedle závodnic byli předsta-
veni  rovněž  týmoví  sponzoři, partneři a vedení 
týmu Stefano Bortolato a týmový manažer Dario 
Rossino.  „Všechno  jsem  si  to  užila.  Byli  jsme 
přivítáni na radnici, kde se jednotlivě představil 

se  tradičně  účastní  výběry  KCM 
(krajských  center  mládeže),  které 
mají  tento  turnaj  jako  přípravný 
na  vrchol  sezóny.  Turnaj  je  tří-
denní, v roce 2018 za účasti druž-
stev z Polska, Slovenska a Belgie. 
V  turnaji  naše  děvčata  porazilo 
pouze  domácí  družstvo  –  pozděj-
ší  vítěz  turnaje.  Děvčata  porazila 
i  KCM  Zlínského  kraje,  Přerov 
a Ostravu.
Nelze opomenout i nejmladší člen-
ky týmu. V přípravce děvčata hrá-
la dva kraje současně - Pardubický 
a  Olomoucký.  Celkem  odehrála 
kvalifikaci  a  10  turnajových  kol 
v Pardubickém kraji a 7 kol v Olo-
mouckém kraji. V obou soutěžích 
děvčata skončila v polovině tabul-
ky.  V  každém  z  krajů  hrálo  tuto 
soutěž cca 50 družstev.

Lucie Krajčiová

Nominanti do městské ankety Sportovec města 2018
Ze  sedmi  třebovských  sportovců,  kolektivů 
a  funkcionářů  v  nedávném  11.  ročníku  ankety 
o Nejúspěšnějšího sportovce regionu Svitavska se 
jich prosadilo šest. Sportovce města 2018 bude-
me znát v pátek 12. dubna. Slavnostní vyhlášení 

proběhne v sále na zámku od 16 hod. Za 23. roč-
níků  (nejstarší  v  regionu)  už  soutěžní  anketou 
prošlo  na  350  sportovců.  Některým  se  zdařilo 
zopakovat  svůj  úspěch,  podstatné  je,  že  další 
kandidáti se objevují jako „houby po dešti“, což 

lze kvitovat s potěšením. Sport v Moravské Tře-
bové má dobrý zvuk. Mezi letošními nominanty 
se objevili zástupci celkem dvanácti sportovních 
subjektů z města. Přehled s anketním lístkem na-
leznete na jiném místě v MTZ.                    (pm)

Boršovský fotbal 
Možná  si  to  sportovní  fanda  ani  neuvědomí, 
ale  TJ  Slovan  není  jediným  sportovním  oddí-
lem města Moravská Třebová. Hlavně fotbaloví 
příznivci vědí, že v městské části Boršov půso-
bí již déle než sedm desetiletí tamní Sokol. Za-
ložen byl v  roce 1946,  a  jak  již bylo zmíněno, 
nejznámějším  sportovním  odvětvím  v  Boršově 
je fotbal. V tom se boršovští zúčastňují soutěží 
svitavského  okresu. V  sedmdesátých  a  osmde-
sátých  letech  minulého  století  dokonce  patřil 
Sokol Boršov ke špičce okresního přeboru. Od 
devadesátých let hraje převážně ve III. třídě. Po 
překonání  jisté  krize  se  již  několikátou  sezónu 
daří  zvedat  výkonost  týmu  a  v  probíhající  se-
zoně hráči bojují ve III. třídě o příčky nejvyšší. 
Na co jsou ale v Boršově hrdí, je to, jak se jim 
za  posledních  pět  let  podařilo  zvelebit  prostře-
dí  fotbalového  areálu. Ve  spolupráci  s městem 
a Pardubickým krajem proběhly v několika eta-
pách rekonstrukce šaten, osazení ochranných sítí 
kolem hřiště, vybudování přístřešku a postavení 
ochozu s místy pro diváky. Hřiště TJ Sokol Bor-
šov se tak stalo důstojným fotbalovým stánkem 
a místní hráči, trenéři a funkcionáři se s přícho-
dem  jarní  části  sezóny  budou  těšit  na  vaši  ná-
vštěvu.   Karel Kukol, sekretář TJ Sokol Boršov
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Pojď hrát fotbal za 
Moravskou Třebovou
Hledáme do  týmu malé  fotbalistky a  fot-
balisty  (ročníky  2010–2016).  Trénujeme 
v pondělí a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 
na  fotbalovém  stadionu.  Zájemci  hlas-
te  se:  Stanislav  Neubauer,  hlavní  trenér 
mládeže: tel.: 604 212 191, email: info@
skpslovan.cz, Vladimír Dokoupil, mladší 
přípravka: 724 927 157, Karel Jochec, tre-
nér školičky: 604 456 292
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Předání titulů mistrů republiky
V  pátek  1.  2.  převzali 
na radnici mladí střelci 
z rukou starosty Tomá-
še Kolkopa  a předsedy 
SBS  Moravská  Třebo-
vá  Pavla  Závorky  ti-
tuly  mistrů  republiky 
za  rok 2018. Získali  je 
za umístění  na prvních 
místech v hodnocených 
republikových  soutě-
žích sBTS ČR:
MČR ve střelbě tříčlenných družstev na laserové 
střelnici  v  kategorii A: Karolína Šulcová, Bára 
Vilímková a Hana Dokoupilová
MČR  ve  střelbě  tříčlenných  družstev  ze  vzdu-
chové  pistole  v  kategorii A: Martin  Kalousek, 
Lukáš Kaděra a Václav Pavelka
MČR  ve  střelbě  tříčlenných  družstev  ze  vzdu-
chové pistole v kategorii C: František Přidal, Ja-
kub Koudelka a Michal Kavan
MČR ve střelbě jednotlivců vzduchovou pistolí 
v kategorii A: Martin Kalousek a v kategorii C: 
František Přidal

o dost víc, než většina týmů tady. K přesunu na 
jednotlivá utkání používáme největší ruskou le-
teckou společnost Aeroflot.

Jaké to je, žít v Chabarovsku? Jaké tam máte 
zázemí? Dá se říci, že v týmu jste díky početné 
české kolonii jako doma? 
Od většiny lidí jsem slyšel zajímavé věci o Cha-

malým  úspěchem.  V  tomto  utkání  šlo  hlavně 
o získání zkušeností. Na konci roku 2018 se nám 

Z Moravské Třebové až na kraj světa

Moravskotřebovští ragbisté se připravují na první sezónu

První moravskotřebovský  rodák,  který  kdy  na-
stoupil v NHL, hokejový brankář Marek Lang-
hamer,  odešel  v  průběhu  sezóny  z  extraligové-
ho Brna do Chabarovsku a momentálně působí 
v Kontinentální lize. Jaké to na ruském Dálném 
východě je, přiblížil Marek čtenářům v krátkém 
rozhovoru.
Vy asi nebudete mít problém s cestováním, 
že? Narážím na to, že jste to vzal z Arizony 
přes Brno až do ruského Chabarovsku. 
Ano, vzal jsem to z Arizony na chvilku do Brna 
i  kvůli  rodině.  Pak  se  naskytla možnost  jít  do 
Chabarovsku  a  já  ji  vzal. Taky mi  to  proběhlo 
hlavou, že je to úplně na druhé straně, ale tuhle 
šanci jsem nechtěl nechat utéct. 
Kolik tak za rok nalétáte kilometrů? Čím létá-
te na zápasy? (vlasníkem klubu Amur Chaba-
rovsk je výrobce letadel Suchoj) 
Kolik  km  nalétáme,  Vám  neřeknu,  ale  je  to 

V Moravské  Třebové  v minulém  roce 
vznikl klub Rugby league All Plebs. Bě-
hem svého prvního roku působení jsme 
se  zúčastnili  turnaje  v  beach  Ragby 
ve Znojmě,  kde  jsme  vybojovali  krás-
né  třetí  místo.  Během  podzimu  jsme 
zvládli v Linharticích uspořádat tréning 
s trenérem reprezentace ČR Ladislavem 
Cintlerem,  který  nás  posunul  o  notný 
kus kupředu. Poté následoval náš první 
přátelský zápas s Barbarians Letohrad. 
První půle tohoto utkání byla velice vy-
rovnaná, o čemž vypovídá i poločasové 
skóre 12:12. Nakonec jsme ale podlehli 
po dvou dobrých nákopech do try zóny 
s položením, na což  jsme  již nenašli  adekvátní 
odpověď.  Výsledek  20:32  pro  nás  přesto  byl 

barovsku, ale není to tak. Nic nám tady nechy-
bí. Lidé jsou příjemní. Ne třeba jako v Moskvě, 
kde je každý ve stresu a pořad za něčím spěchá. 
Všichni tady máme přítelkyně, takže i když jsme 
pryč, tak se holky nenudí.
Na jak dlouho máte v Chabarovsku smlouvu? 
Zatím do konce roku a co bude po sezóně, říct 
zatím nemůžu.
V databází hokejových hráčů z celého světa 
na stránkách eliteprospects.com najdeme tři 
odchovance HC Slovan Moravská Třebová. 
Dominika Cacha, Libora Pavliše a Vás, Mar-
ku. Dá se říci, že Moravská Třebová je líheň 
hokejistů? 
V Moravské Třebové  je hokej velice populární 
a je jen dobře, že se někteří hráči dokáží prosadit 
i  jinde. Ale osobně bych  to nevztahoval  jen na 
hokejisty, ale na sportovce celkově.
Děkuji za rozhovor.        (pm)

podařilo přihlásit All Plebs do celo-
národní druhé divize Rugby league. 
Plán na letošní sezónu jsme náležitě 
rozebrali na vánoční konferenci (viz 
foto). Naše fanoušky, i fanoušky ru-
gby  jako  takové,  potěšíme  prvním 
domácím  zápasem  již  31.  3. Místo 
konání v době uzávěrky MTZ ještě 
nebylo známo. Vše bude zveřejněno 
na našem facebookovém profilu All 
Plebs – Moravská Třebová. Utkání 
bude přátelským derby opět  s  leto-
hradskými Barbary. Zbývá snad jen 
dodat:  česká  Rugby  league  těš  se, 
All Plebs přichází!

Tomáš König, 
předseda a kapitán All Plebs - Mor. Třebová

10 jarních kilometrů
Atletický  klub  Slovan  Moravská  Třebová  zve 
v  sobotu  16.  března  do  sportovního  areálu 
v Kunčině na tradiční jarní běh. Prezence účast-
níků všech kategorií začíná od 13:00 hodin. Dět-
ské kategorie startují v 14:00 hod., hobby závod 
(3,8  km)  startuje  v  15:00  hod.  a  hlavní  závod 
(10 km) startuje v 15:05 hod. Více informací na 
webu www.desetjarnichkm.cz.   (jm)

MMČR  branný  více-
boj mládeže - tříčlenná 
družstva v kategorii A: 
Lukáš  Kaděra,  Sebas-
tian  Roche  a  Václav 
Pavelka
Děkujeme  dětem  za 
úspěšnou  reprezentaci, 
městu  za finanční pod-
poru,  střeleckému  klu-
bu  Moravská  Třebová 
za  materiální  zázemí, 

VSŠ a VOŠ MO v M. T. za poskytnutí střelnice 
pro zimní trénink.

Seminář trenérů mládeže SBTS ČR 
V sobotu 9. 2. se již podruhé v Moravské Třebo-
vé uskutečnilo každoroční  setkání  trenérů mlá-
deže Svazu branně technických sportů patřícího 
do Sdružení sportovních svazů České republiky. 
Za  poskytnutí  školící místnosti  děkujeme HZS 
v Moravské Třebové.
Trenér  střeleckého  klubu mládeže Tomáš Při-
dal, Spolek branných sportů Moravská Třebová


