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Měsíc duben bude ve znamení historie a kultury
Nová zámecká sezóna představuje řadu novinek
V sobotu 23. března v 14:00 se pro návštěvníky
zámku v Moravské Třebové otevírají brány turistické sezóny 2019. Novinkou pro letošní rok
bude mimo stálých expozic výstava exponátů ze
stavebnice Lego s názvem Svět kostiček®, kterou
ocení zejména nejmladší návštěvníci. Od května nabídku zámku
oživí výstava více než sta exponátů dětských i loutkových historických kočárků z let 1880–1980.
Renesance se vrací na zámek
v Moravské Třebové. Moravské
Athény - perla renesance se těší na
Vaši první návštěvu v tomto roce.
Tentokráte Vás zcela jistě překvapíme a zaujmeme úplně novými
i pozměněnými interiéry. Expozice jsou bohatší o významné
exponáty, např. renesančního nábytku, renesančních medailí, dále
o obrazy mj. Rembrandta, Botticelliho, Josepha Heintze (portrét
Rudolfa II.), o bronzové sochy
např. Giamboloni, Verrocchia,
Donatella, dále o obrazy malované na mědi a dokonce i na alabastru. Potěší Vás a zcela jistě vás
uchvátí dosud nikde nevystavovaná neznámá novokřtěnecká fajáns - talíře, mísy, podnosy a džbány - nádobí, které naši bohatí měšťané a šlechtici
používali běžně před třicetiletou válkou. Dnes se
tyto skvosty ojediněle vystavují pouze jednotlivě
v muzeích.
Od soboty 23. března se příznivci pestrobarevných kostiček mohou těšit na výstavu exponátů ze stavebnice Lego, která bude v prostorách
zámku pod názvem Svět kostiček® připravena

až do neděle 19. května. Náplní výstavy budou
modely ucelených edic továrních setů i vlastní
tvorby. Tematické zastoupení zde bude mít městská aglomerace s letištěm, přístavem a pohyblivou vlakovou soupravou. Z vesmíru přiletí UFO,

vesmírní brouci i válečná zóna Bionicle. Výstavu obohatí také modely exkluzivních vlakových
souprav a filmovou tvorbu představí edice Ninjago Movie a Toy Story. Pro děti bude připraven
plnohodnotně vybavený dětský koutek, kde budou ke stavění k dispozici kostky Lego Classic
– Basic a Duplo.
Zlatým hřebem nadcházející turistické sezóny
na zámku bude unikátní výstava historických
kočárků z let 1880–1980, která od 31. května
představí světu dosud skrytou sbírku Zdeňky Jiroušové z Moravské Třebové.

Plačící Anna inspiruje děti ve školách
i moravskotřebovské rodáky
Základní školy v Moravské Třebové se zapojily
do společné aktivity, kdy jednotliví žáci v průběhu minulých týdnů vytvořili nádherné výkresy, malby a leporela s tématikou romantického
příběhu nešťastné lásky Anny a Josefa. Srdečně
zveme veřejnost na vernisáž výstavy těchto obrazů společně s doprovodným kulturním programem, která proběhne v pátek 26. dubna v 16:00
v kapli sv. Petra u františkánského kláštera. Výstava obrazů zde potrvá až do konce května.
Romantický příběh a s ním spojená sbírka na
obnovu sochy Plačící Anny pořádaná městem
oslovila i Markétu Tomanovou, která na adresu
radnice zaslala originál obrazu znázorňující vyhlídku u Plačící Anny s tímto vzkazem: „V novinách jsem četla článek o plačící dívce. Narodila

jsem se v Moravské Třebové v roce 1945 a prožila jsem tam krásných 17 let. Nyní bydlím v Ostravě. Píši vám, protože mám obraz plačící dívky
a byla bych nerada, aby skončil v zapomnění.“
I tento obraz s komentářem bude součástí dubnové výstavy, na kterou jsou všichni zváni.
Sbírka na obnovu sochy Plačící Anny na Křížovém vrchu pokračuje až do konce letošního
roku. Jejím cílem je shromáždit prostředky na
obnovy sochy na Křížovém vrchu, kterou v devadesátých letech zničili vandalové. Veřejnost
může přispívat na transparentní účet města číslo
3173170319/0800, nebo do zapečetěných kasiček rozmístěných na sedmi místech ve městě.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na veřejném
životě a obnově romantického místa.
(vd)

Dny slovenské kultury přináší
umění i gastronomii

Ve čtvrtek 25. dubna proběhne slavnostní galavečer spojený se zahájením 24. ročníku oblíbeného festivalu. Od 19:00 hodin vystoupí ve
dvoraně muzea slovenská kapela THE BACKWARDS - Beatles revival, která je právem považována za jeden z nejlepších
Beatles revivalů na světě. Festival slovenské kultury následně
nabídne sérii výstav a divadelních představení, 26. dubna vystoupí například soubor Paradajz
Pikčr. O den později, 27. dubna,
se můžete těšit na koncert Vašo
Patejdla & Band. Celý festival
zakončí v pondělí 29. dubna oblíbený mim Vlado Kulíšek a slovenský film Ostrým nožom. Více
informací naleznete na straně 8
v kulturním přehledu. Pro občany města i turisty z okolí je letos
mimo kulturního programu připraven také gastronomický zážitek. Moravskotřebovské restaurace Na Kovárně, Excalibur,
Třebovská restaurace, U Kalvárie a Pizza Caffé
si pro návštěvníky připravily speciální slovenské
menu. Díky tomu můžete ochutnat například tradiční halušky s bryndzou, kapustnici nebo škvarkové pagáče.
(vd)

Vybíráme z obsahu
Nová podoba MTZ

V květnovém vydání zpravodaje se můžete
těšit na grafické změny.

Inzerce v MTZ

Od května zavádíme do zpravodaje placenou inzerci. Inzerci lze zasílat do 10. dubna
na adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Další
podrobnosti naleznete na webu města v záložce zpravodaj.

Rozklikávací kalendář

Události a akce ve městě můžete hlásit do
nového kalendáře na webových stránkách
města. Podrobnosti naleznete na str. 9

Mladé fórum

Zdravé město Moravská Třebová poprvé
pořádá diskuzní fórum pro mládež ve věku
14 až 20 let. Více na str. 2

Výlukový jízdní řád

Jízdní řád MHD platný od 8. dubna do naleznete na str. 16
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Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje Plán implementace Strategického
plánu rozvoje města Moravská Třebová dle
předloženého návrhu
• RM schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího
podnikání - kavárny na Knížecí louce
• RM schvaluje vítěze zadávacího řízení na
veřejnou zakázku Tisk Moravskotřebovského
zpravodaje
• RM vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou
zakázku: Výměna oken v 1. NP v ZŠ Čs. armády

• RM vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou
zakázku: Výměna oken v 1. NP v ZŠ Kostelní
náměstí
• RM schvaluje vítěze zadávacího řízení na
veřejnou zakázku Obnova západní strany fasády
zámku Moravská Třebová
• RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě
individuálních žádostí
Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Moravskotřebovská univerzita třetího věku
Vážení spoluobčané,

posluchači MT univerzity třetího věku si chtějí
spolu s Vámi jarní čas co nejvíce přiblížit, a proto pořádají výstavku prací posluchačů a i dalších
občanů města s tématikou Jaro a Velikonoce.
Vánoční výstavka se setkala s velkým zájmen
posluchačů i občanů města a věříme, že to bude
podobně i na této výstavce.
Výstavka se uskuteční v latince na Kostelním
náměstí od 9. do 11. 4., vždy od 9:00 do 11:30
hodin a odpoledne od 13:30 do 16:30 hodin.
V pondělí 8. 4. od 13.30 do 16:30 hodin. Přijďte se podívat, co dovedou vytvořit šikovné ruce
našich spoluobčanů, inspirovat se, případně si
nějakou drobnost odnést a navodit si atmosféru
blížících se svátků jara. Zveme všechny velké
i malé a těšíme se na Vás.
Za MTU3V Moravcová

Stalo se mi

Tak tu máme místní autobusovou dopravu.
Z mého hlediska je to úžasná věc. Mohu si zajet
nakoupit do Lidlu, do Penny. A hlavně mohu nákup, tzv. narvaný batoh na zádech a dvě tašky co
nejvíc plné, zdárně dovézt až skoro domů. Zkraje jsem jezdila osamocená, dnes už mám hodně
nových spolucestujících. A k seznámení stačí jediná věta: „Je to prima, že?“ A už si libujeme,
hodnotíme, doporučujeme. Do konce ledna jsme
mohli podat návrhy, co a jak změnit. Myslím, že
se pár lidiček ozvalo, ale to je v pořádku. Zastávka nejblíže městu, tzn. poště, bance, městskému úřadu chybí. Třeba se to změní. Důchodců

je v tomto městě hodně, konečně něco pro ně.
Mé děti se mi smějí, jak si to ježdění pochvaluji.
Ale i ony jednou zestárnou a pochopí. Já v jejich
věku také neřešila spoustu věcí, ke všemu jsem
se časem dopracovala, běh života to nese.
Marie Horálková

Dobrá zpráva pro
všechny milovníky
bleších trhů
Těm, kteří mají rádi bleší trhy, oznamujeme, že v letošním roce budou tyto trhy opět
pořádány na dvorečku ul. Cihlářovy naproti Třebovské restauraci, a to vždy v sobotu
od 8:00 do 12:00 hodin. Termíny bleších
trhů jsou 18. května, 29. června a 7. září.
Tentokrát je malá změna – v případě nepříznivého počasí proběhnou trhy pod arkádami zámku.

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 28. 2. 2019
evidováno na trvalém pobytu celkem
10 043 občanů ČR. V průběhu měsíce února 2019 se do Moravské Třebové přistěhovali 3 obyvatelé, odhlásilo 18 osob, zemřelo 11 občanů a narodilo se 8 dětí. V rámci
Moravské Třebové v únoru změnilo trvalý
pobyt celkem 20 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno
157 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 28. 2. 2019 evidováno
10 200 osob. V měsíci únoru se uskutečnily 2 svatební obřady.
(ln)

Zdravé město připravuje
nové akce pro mladé
Mladé fórum,
pojďte s námi
diskutovat

Zdravé město Moravská
Třebová zve naši mládež
ve věku 14 až 20 let na
diskuzní fórum = chceme znát Váš názor. Sejdeme se ve středu 17. dubna od 15 do 18 hod.
na nádvoří zámku v Moravské Třebové. Přijďte
diskutovat s vedením města nad tématy udržitelného rozvoje. Moderuje Marta Vencovská. Pro
účastníky bude připravena prohlídka výstavy na
zámku, tombola a malé občerstvení.

Pokračováním Veřejného fóra je
Anketa 10P

Vážení občané, uvnitř vydání najdete anketní
lístek, na kterém můžete vyjádřit svoje stanovisko k problémům naformulovaným na Veřejném
fóru 2019. Anketa je anonymní. Odkaz na anketní lístek i odkaz na hlasování přes internet naleznete v aktualitách na webu města. Váš názor
nás zajímá.

Modrý průvod na podporu
povědomí o autismu

Myslivecký spolek zve na chovatelskou přehlídku
ČMMJ, z.s., Okresní myslivecký spolek Svitavy a Spolek myslivců Boršov srdečně zvou na
okresní chovatelskou přehlídku. Trofeje zvěře
ulovené v mysliveckém
roce 2018 v okrese Svitavy budou pro veřejnost vystaveny v kulturním domě v Boršově
ve dnech 26. a 27. dubna od 9:00 do 18:00
hod. Po celou dobu
výstavy bude možné
ochutnat mysliveckou
kuchyni. Součástí akce
bude jarní svod loveckých psů, který proběhne v prostorách fotbalového hřiště v Boršově v sobotu 27. dubna od
9:00 do 12:00 hod.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová zahrnuje 37 242 hektarů honební
plochy, která je součástí 39 honiteb. Nejčastěji
vyskytující se zvěří je zvěř srnčí a prase divoké,

Kolik nás je...

je možné se setkat také s muflony, daňky, jelenem sikou i jelenem evropským. V loňském roce
byl dokonce zaznamenán přechod losa evropského na své migrační
trase mezi jižními Čechy a Polskem. Z další
zvěře se v okolí Moravské Třebové mimo běžných druhů vyskytuje
i psík mývalovitý, vydra
říční a bobr evropský.
Myslivost nelze specifikovat jako pouhý lov
zvěře. Uživatelé honiteb se o veškerou zvěř
zpravidla ve svém volném čase starají, na což
vynakládají nemalé finanční prostředky a úsilí.
Součástí hospodaření se zvěří pak je i její lov,
pokud to umožňuje zákon o myslivosti. Lovem
se předchází šíření chorob, neúměrnému navyšování početních stavů zvěře a následným škodám
na zemědělských plodinách a lesních porostech.

Laskavárna ve spolupráci se Zdravým městem
Moravská Třebová a firmou VHOS, a. s., zve
veřejnost do Modrého průvodu na podporu povědomí o autismu, který se koná v úterý 2. dubna od 15:00 hod. Sraz zájemců je před muzeem.
Trasa průvodu: muzeum - ul. Svitavská - ul.
Cihlářova - nám. T. G. Masaryka - radnice, kde
rozsvítíme radniční balkón na modro a vyvěsíme prapor. Účastníci průvodu by měli mít modré
oblečení nebo alespoň modré doplňky. Vítány
jsou jakékoliv mávátka v modré barvě i hudební
nástroje, aby nás nejen bylo vidět, ale i slyšet.
Na dětské „modré“ účastníky průvodu čeká překvapení.
Barbora Dudíková, koordinátorka Projektu
Zdravé město a místní Agenda 21

Termíny trhů na náměstí
Středa 17. dubna – velikonoční trhy,
19. června, 18. září, 18. prosince – vánoční
trhy.
Jiří Němec, pořadatel
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Dopravní omezení v letošním roce
V dubnu způsobí výměna plynovodního řadu
dopravní omezení v ulicích Svitavská a J. K.
Tyla a v křižovatce ulic Komenského, Olomoucká a Čs. armády. Od dubna do listopadu bude
uzavřena část ulice Lanškrounská. Provozovatelé firem a obyvatelé ulice Lanškrounská byli
s předstihem písemně informování prostřednictvím dopisů. Podnikatelé byli zároveň pozváni
na společné jednání s vedením města, které se
uskutečnilo v pátek 22. března. Aktuální informace včetně objízdných tras budou vždy dostupné v aktualitách na webových stránkách města.
Sledujte dopravní značení. Děkujeme za trpělivost.

Svitavská ulice

V termínu nejpozději do 8. dubna zde bude
provedena výměna plynovodního řadu včetně
přípojek. Nejedná se o investiční akci města.
Zhotovitel stavby vznesl požadavek na nutnou
výměnu plynovodních přípojek až poté, co byl
položen nový povrch komunikace. Na základě
smluvní dokumentace bude vozovka uvedena do stejného stavu, jaký byl před začátkem
opravy plynovodu. Týden před ukončením
stavby dojde k uzavření křižovatky ulic Svitavská - J. K. Tyla - Dukelská. Po dobu prací
v křižovatce u bude doprava z ulice J. K. Tyla
přesunuta do ulice Palackého (Jiráskova) a dále
ulicí Školní (do Svitavské). Toto omezení s objízdnou trasou bude trvat cca 1 týden před koncem celé akce. Zhotovitel stavby má povinnost
na uzavírku a dobu jejího trvání v daném úseku
vždy dopředu upozornit všechny místní obyvatele a firmy.

Křižovatka Komenského,
Čs. armády, Olomoucká

Výměna plynovodu v křižovatce způsobí v ter-

mínu nejpozději do 8. dubna dopravní omezení
s částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu.
V průběhu stavby bude na konci dubna dočasně
uzavřen vjezd na náměstí přes ulici Čs. armády.
Vjezd na náměstí bude veden objízdnou trasou
ulicemi Marxova a Hvězdní. Ulice Olomoucká
bude částečně uzavřena pro tranzitní dopravu.
Objízdná trasa povede přes ulici Josefská.

Uzavírka ulice Lanškrounská

V době od 8. dubna do 10. listopadu bude pro
veškerý provoz uzavřena část ulice Lanškrounská.
Důvodem
uzavírky je výměna
kanalizace a vodovodu,
rekonstrukce plynovodu a realizace nových
elektrických rozvodů
a veřejného osvětlení.
Harmonogram opravy
bude rozdělen do 2 etap.
Po dobu rekonstrukce
bude platit výlukový
jízdní řád MHD. Vše
směřujeme k tomu, aby
po dobu rekonstrukce
bylo umožněno parkování u obchodního
domu Kubík. V případě
dotazů se obracejte na
lanskrounska@mtrebova.cz. Sledujte dopravní
značení. Aktuální informace včetně objízdných tras budou vždy
dostupné v aktualitách
na webových stránkách

města. Děkujeme za trpělivost.
Objízdné trasy během první etapy: uzavírka
v termínu 8. 4. - 18. 8. od křižovatky Lanškrounské s Čs. Armády až po ulici Na Stráni. Osobní
doprava a autobus MHD přes Nádražní, Tyršova, Sluneční, 9. května. Linkové autobusy přes
Udánky, J. K. Tyla, Svitavská, Komenského
a autobusové nádraží (tato trasa je pro veškerou
místní dopravu). Tranzitní doprava nad 3,5 t přes
Dětřichov, Borušov a silnici I/35.
(vd)

Souhrnná informace ke kácení dřevin ve městě
Kácení dřevin na území města probíhalo v období vegetačního klidu od 1. listopadu do 31. března. Cílem zásahů bylo vytvoření příjemného veřejného prostoru, který v budoucnu
upravíme a doplníme novou výsadbou na základě připravovaného
koncepčního návrhu řešení zeleně
ve městě.
Technické služby na jaře 2019 provedly údržbu a zmlazení zeleně,
při které byly zároveň káceny staré, nemocné a nevhodně umístěné
dřeviny. Při kácení ekologicky významných dřevin zpravidla bývá
určena náhradní výsadba, tak aby
zeleně ve městě neubývalo. Stromy na území města jsou včetně
informace o jejich stáří a stavu evidovány v elektronickém pasportu
zeleně. Kácení dřevin má svá pravidla a stromy rostoucí mimo les
je možné kácet pouze na základě
povolení odboru životního prostředí (toto povolení není nutné např.
pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, keřové porosty
o výměře do 40 m2 a ovocné stromy rostoucích
v plochách zahrad). Za poslední dobu proběhlo
kácení v těchto lokalitách:
Křížový vrch: Pozemky na Křížovém vrchu
jsou tvořeny plochami zahrad a sadů. Postupem

času zde vlivem zanedbané údržby vyrostly dřeviny, které pro tyto plochy nejsou vhodné (akáty,
javory, břízy). Cílem kácení bylo uvolnit pro-

stor a doplnit vhodnou výsadbou zahrad a sadů
tak, aby se z místa stal příjemný a vyhledávaný
odpočinkový areál. Takto upravené místo bude
připraveno pro další využití na základě připravovaného generelu zeleně. Během března proběhlo nad parkovištěm u smuteční síně také kácení
8 stromů, které jsou vlivem havarijního stavu ne-

bezpečné pro kolemjdoucí.
Udánský lesík: Jedná se o lesní pozemek města,
kde probíhá nahodilá těžba stromů napadených
kůrovcem. Včasné zpracování nahodilé těžby je nutné, jinak hrozí
pokuty od České inspekce životního prostředí. Za těžbu odpovídá
odborný lesní hospodář.
Lokalita Jevíčská: V místě u mostu nad silnicí I/35 byla v průběhu
času zanedbána údržba. Úpravy
zeleně spočívaly ve vykácení náletových a suchých dřevin společně
s omlazením keřů. Takto upravené
místo bude připraveno pro další
využití na základě připravovaného
generelu zeleně.
Silnice k Boršovu: U retenční nádrže proběhlo kácení nemocných
dřevin, které se nacházely na pozemku Pardubického kraje. Zásahy provedla Správa a údržba silnic
Pardubického kraje na základě rozhodnutí odboru životního prostředí
a odborného dendrologa.
Ulice Sluneční: Kácení osmi vzrostlých smrků
proběhlo na základě vydaného povolení a připravovaného projektu revitalizace v okolí bytového domu a to na základě požadavku zde
žijících občanů a rovněž z důvodu nevhodnosti
umístění vzrostlých jehličnanů.
(vd)
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Veřejnost komentuje dění ve městě
Zase odpady, ale tentokrát velké
díky technickým službám

Ráda bych touto cestou poděkovala technickým
službám, že jsme díky změně systému svozu
odpadů začali daleko více třídit odpad než doposud. Jsme běžná čtyřčlenná rodina s dvěma
dětmi (19 a 16 let), přes týden chodíme na obědy do jídelen, jinak vaříme, a tedy produkujeme
poměrně velké množství odpadu. Tak jako drtivá
většina občanů tohoto města, jsme odpad vždy
poctivě třídili (plasty, papír, sklo, bio ze zahrady,
elektro, textil apod.). Pravdou ale je, že odpad
z kuchyně končil v popelnici, díky čemuž jsme
v létě netrpělivě vyhlíželi každé popelářské auto.
I tak jsme však naplnili velkou plastovou popelnici za 14 dnů z jedné poloviny. Díky změně
četnosti svozu komunálního odpadu jsme začali třídit i bio odpad z kuchyně. Nemáme vlastní kompostér, ale využíváme veřejné. Za týden
vyprodukujeme přibližně 10 litrů kuchyňského
bioodpadu, který dříve končil v komunálu. Jídlo
jsme nikdy nevyhazovali, pokud zbude nějaké to
pečivo, jde na strouhanku. Tím pádem nemáme
do komunálního odpadu téměř co odhazovat.
Třídění se vyplatilo, popelnici si necháme vyvézt až v prvním dubnovém týdnu letos poprvé, tedy po 3 měsících. S nastaveným systémem
jsme spokojeni, nijak nás to neomezuje, určitě
budeme systém tímto podporovat. Jsem přesvědčena, že podobné zkušenosti má i většina spoluobčanů. Myslím si, že podmínky pro třídění jsou
v našem městě na vysoké úrovni, kontejnery na
tříděný odpad jsou připraveny doslova na každém rohu. 		
Eva Blažková

Nevelké ambice, jen přísliby

Pět stran nynější koalice (Srdcem Třebováci,
ODS, Změna pro Třebovou, Piráti, KDU-ČSL
a Svobodní) vydalo programové prohlášení na
příští čtyři roky. Za stěžejní cíl si dávají zastavit úbytek mladých Třebováků. Program k tomu
však nevede. To základní poskytnout jim nové
byty zde chybí. Kam se poděl slib na „levné stavební parcely“ (Program ODS)? Předchozí vedení města ve zpravodaji 8/2018 ohlásilo výstavbu
150 bytů na Hřebečské a přípravu pozemků pro
90 rod. domků. Dnes z toho radnice v programu
nemá nic. Jen fráze typu „pokračovat v přípravách, hledat, jednat s developery“. Toho, co by
výrazně zlepšilo podmínky v kultuře a sportu nejen pro mladé, se do čtyř let nedočkáme. Potřebný
kulturní sál - nebude. Víceúčelová sportovní hala
- také ne. Slibují nám pouze „zahájení přípravy na
budoucí výstavbu“. Tak mlhavé perspektivy nezastaví úbytek obyvatel (loni o 77). Také u jiných
záměrů nacházíme dikci typu „zahájíme realizaci“ (parkovací plochy, cyklostezky) či „vyvineme
snahu“ k získání lékařů. Snaha se nedá změřit,
slibem neurazíš. Naproti tomu až revolučně chce
program řešit „odstranění nebo nové využití“ starých, zchátralých objektů (MILTRA, tržnice Komenského, zámecký pivovar a mlýn, kultivace
prostoru u OD Kubík). Zní to jako sci-fi, neboť
s tímto si neporadil nikdo ze starostů za posledních 25 let. Jde o soukromé majetky, na něž nemá
radnice žádné páky. Na programu mě ještě zaráží,
že nové vedení města se v něm nehlásí ke dvěma
zásadním investicím: rekonstrukci školního bazénu a výstavbě nové nemocnice.
J. Strouhal

Předčasně zestárlá slečna

Dne 18. února jsem po devětasedmdesáté vystoupal na Pastýřku. V té době jsem již připravoval glosu do zpravodaje, v níž jsem složil
poklonu naší milé rozhledně, která dělá radost tisícům turistů, milenců a dalším. Závěr
jsem formuloval jako výzvu k veřejnosti, aby
v červnu přišla rozhledně popřát k jejím desátým narozeninám. Za týden bylo všechno
jinak. Přišel jsem pod rozhlednu, kterou obepínala výstražná páska a tabulka zakazující
vstup, schodiště zatarasené. Proč? Z technických důvodů. Ty důvody jsou patrné na pohled. Dřevěné kmeny, které tvoří obvodové
podpěry rozhledny, jsou povážlivě popraskané. Na některých místech sahá prasklina až 30
centimetrů do hloubky dřevěného sloupu. S takovým stavem jsem se jinde nesetkal. Podobné
dřevěné rozhledny, často starší než Pastýřka,
stojí bez problémů dál a chodí se na ně. Například loni jsem byl na Terezce u Proseče (postavena r. 2004). Toulovcova u Jarošova je z roku
2002, nedaleká Borůvka stojí od roku 2005,
Vrbice u Kostelce n. Orlicí je v perfektním stavu od roku 2005 atd. Proč naše Pastýřka tak
rychle zchátrala? Špatný materiál, nevhodné
zpracování dřeva, nebo co? Kdo za to zodpovídá? Na tyto otázky by veřejnost měla dostat
odpověď. První dřevěná rozhledna na Pastvisku z roku 1906 přečkala pouze deset let, než
roku 1916 spadla ve vichřici. Naší Pastýřce
po stejně krátké době hrozí podobný osud. Je
to varovné memento.
J. Strouhal

Technické služby Moravská Třebová, s.r.o.

budou v  roce 2019 v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky a kontejnery ve dnech a na
místa dle níže uvedeného rozpisu:
duben - v pracovních dnech od 14:30 do
17:30 hod., v sobotu od 9:00 do 11:00 hod.
říjen - v pracovních dnech od 14:30 do 17:00,
v sobotu od 9:00 do 11:00 hod.
Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého
dozoru pracovníků Technických služeb Moravská
Třebová, s. r. o. Všichni pracovníci jsou proškoleni
a seznámeni s druhy odpadu, které mohou přebírat.
A proto, prosím, dbejte jejich pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno:
velkoobjemový kontejner - na odpad ze zahrad
Jaro 2019
Úterý
2. 4.
Středa
3. 4.
Čtvrtek
4. 4.
Pátek
5. 4.
Sobota
6. 4.
Pondělí
8. 4.
Úterý
9. 4.
Středa 10. 4.
Čtvrtek 11. 4.
Pátek 12. 4.
Sobota 13. 4.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí

15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
29. 4.

a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)
traktorová vlečka - na objemný odpad (skříně,
matrace,…), nebezpečný odpad (plechovky od barev, autobaterie) a nerozebraný elektrotechnický
odpad určený ke zpětnému odběru (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, apod.)
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky
nejsou určeny k odložení:
• směsného komunálního odpadu z domácností
• odpadů separovaného sběru (papír, plast, sklo,
nápojové kartony)
• stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit,
lepenka)
• automobilového odpadu (pneumatiky, olejové

Místo přistavení vlečky a kontejneru
Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady
Tovární - u č. p. 11
Olomoucká - u č. p. 40
Hřebečská - u křížku
Brněnská - na chodníku u autoškoly
Josefská - u prádelny  
Údolní, Polní - u č. p. 1
Sportovní, Holandská - vedle Apool Werke
křižovatka Školní, Jiráskova - u kontejnerů
Pod Hamry
Boršov - u retenční nádrže 9–9:30 parčík u Ondráčků
9:30–10:00 u řadových okálů (šestibytovky) 10:30–11:00
Jevíčská - u Domu armády
Sušice - u bytovek, konec ul. Garážní
Jiráskova - u kotelny naproti zahrádkám
Západní - parkoviště před obchodem Konečný
Dukelská - u kontejnerů na separovaný odpad
Alšova - u bytovky č. p. 26            
Dr. Jánského - parkoviště u č. p. 26
Udánky - u hasičky   
Dr. Jánského - mezi domy č. p. 5 a 7
Sušice - za hasičkou

Podzim 2019
Úterý 1. 10.
Středa 2. 10.
Čtvrtek 3. 10.
Pátek 4. 10.
Sobota 5. 10.
Pondělí 7. 10.
Úterý 8. 10.
Středa 9. 10.
Čtvrtek 10. 10.
Pátek 11. 10.
Sobota 12. 10.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.

filtry, provozní tekutiny)
Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je
možno uložit na sběrovém dvoře v ulici Zahradnická.
Provozní doba sběrového dvora v roce 2019:
pondělí od 13:00 do 17:00 hod.
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.
sobota od 8:00 do 14:00 hod.
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
přijmou

STAVEBNÍHO TECHNIKA
Pro středisko staveb a údržby nemovitostí
Požadujeme:
SŠ,VŠ stavebního směru
Praxi ve vedení stavebních skupin, přípravě
výroby, rozpočtování
Řidičský průkaz skupiny B
Očekáváme:
Vysoké pracovní nasazení
Loajalitu
Odbornost v oboru
Nabízíme:
Dobré platové ohodnocení
Zaměstnanecké benefity
25 dnů dovolené
Možnost získání služebního bytu
Své životopisy zasílejte na: reditel@tsmt.cz,
nebo na adresu, Technické služby Moravská
Třebová s.r.o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová

Informace
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Nemocnice následné péče
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz

Slovo ředitele nemocnice

Nemocnice následné péče Moravská Třebová
prochází v současné době velmi dynamickým,
na události bohatým obdobím. Rozhodnutí zřizovatele nemocnice, kterým je Pardubický kraj,
postavit v Moravské Třebové novou
nemocnici je pro
nás velkým impulsem k dalšímu rozvoji poskytovaných
služeb. Velmi proto vítáme možnost
pravidelně informovat veřejnost o naší
práci i záměrech pro
blízkou budoucnost
na stránkách Moravskotřebovského zpravodaje. Rádi bychom Vám postupně představili nové
tváře v naší nemocnici. Budeme Vás informovat
o připravovaném rozvoji zdravotnických služeb.
Důležitou součástí našich sdělení budou i strategické investice. Věřím, že tento nový formát
pravidelné komunikace s občany bude pro nás
vzájemně užitečný a vedení města za tuto možnost moc děkuji.
Pavel Havíř,
ředitel NNP Moravská Třebová

tinedělí, ultrazvukové vyšetření, vyšetření a léčbu pacientky s urogenitálními potížemi.
Po předchozí domluvě přijímáme do ambulance nové klientky. Objednávejte se na tel.
461 352 391 nebo osobně. V případě akutních
obtíží po telefonické domluvě bez objednání.
Paní doktorko, proč právě Moravská Třebová?
Žiji ve Svitavách a při práci v nemocničním lůžkovém zařízení mě vždy lákala ambulantní péče.
Proto jsem ráda přijala nabídku z Moravské Tře-

Cvičení pro těhotné

Od 1. dubna se nastávající maminky z Moravské Třebové a okolí dočkají možnosti si zacvičit a využít poradny pro těhotné. V krásných
prostorách rehabilitace Nemocnice následné
péče Moravská Třebová se budou setkávat každé pondělí od 17:00 hodin ženy v 1. a 2. trimestru těhotenství s fyzioterapeutkou. Každou
středu od 16:30 bude pro ženy ve 3. trimestru
k dispozici porodní asistentka, která vás provede
koncem těhotenství a přípravou k porodu. Více
informací na e-mailu: info.nemocnice@mtr.cz

Novinky z gynekologické
ambulance

Nově působí na gynekologické ambulanci
MUDr. Ivana Jiráková. Zkušenosti získala na
klinice gynekologie a porodnictví v Pardubicích
a působením na lůžkovém oddělení gynekologie
a porodnictví ve Svitavách. Mezi spektra činností
lékařky spadají roční preventivní prohlídky, diagnostika a léčba gynekologických onemocnění,
léčba hormonálních poruch a poruch menstruačního cyklu, léčba klimakterických obtíží, předepisování a zavádění hormonální antikoncepce
a kontroly pacientek užívajících hormonální antikoncepci, první konzultace k diagnostice a léčbě neplodnosti, péče o klientku v těhotenství od
jeho začátku až do porodu, péče o rodičku v šes-

Máte dvě malé děti, dá se podle Vás zdárně
skloubit rodinný a profesní život?
Myslím, že ano. Snažila jsem se najít kompromis
a rovnováhu mezi rodinným a profesním životem. Pro mě je důležitá podpora manžela a rodiny. Pracovat budu na částečný úvazek právě
s ohledem na rodinu. Neumím si nyní představit
práci na plný úvazek v nemocnici včetně nočních služeb jako dřív.
Co byste chtěla vzkázat Vašim současným
a nastupujícím klientkám?
Klientkám přeju pevné zdraví. Doporučovala bych jim nezanedbávat pravidelné preventivní prohlídky, které mohou odhalit i závažná
onemocnění ve stadiu kdy jsou dobře léčitelná.
V případě problémů ať se nebojí navštívit lékaře. Naší snahou je najít řešení v nejlepším zájmu
pacientky.
Děkuji za rozhovor.
Kateřina Krausová

bové. Je to pro mě další profesní zkušenost.
Věděla jste od začátku, že právě obor gynekologie a porodnictví bude jednou ten Váš?
Ano. Je to velmi pestrý obor s možností věnovat se operování i konzervativním léčebným postupům. Léčba je často rychlá a efektivní a jsem
ráda, když od nás odcházejí zcela zdravé ženy.
Součástí gynekologie je i porodnictví, které je
samo o sobě krásným oborem.

Začátek letošního roku začal
velkými změnami pro
MUDr. Ivanu Kellnerovou

Paní doktorka studovala na LF Masarykovy Univerzity v Brně a do r. 1993 pracovala na interním oddělení v nemocnici ve Svitavách. Atestaci získala v oboru vnitřní lékařství. Od března
1993 pracovala 1
rok jako primářka
LDN v nemocnici v Moravské
Třebové. Od r.
1994 do 30. 11.
2018 zastávala
funkci primářky
interního oddělení ve Svitavské
nemocnici. Opustit dlouholeté pracoviště a pozici
primáře nebylo lehkým rozhodnutím. S nabídkou působit v menší nemocnici a svoje zkušenosti zúročit a předávat právě zde, dostala péče
o pacienty naší nemocnice širší rozměr, zvýšila
se kvalita péče a postupně se mění přístup k moderní medicíně a tím i k léčbě pacienta. MUDr.
Kellnerová má vynikající manažerské schopnosti, které využívá nyní na pozici náměstek léčebné péče. Působí dále jako ambulantní lékař v interních oborech.
Kateřina Krausová

Změny ordinačních hodin
MUDr. Petra Neužilová neordinuje v pátek
12. dubna, jiné změny nebyly nahlášeny.
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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 Moravská Třebová 115 oznámení.
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vybraných lokalitách města byly městskou policií
provedeny tři dopravně bezpečnostní akce zaměřené na dodržování nejvyšší povolené rychlosti
v obci a dodržování dopravního značení na území města. Při těchto akcích bylo uloženo 16 pokut v příkazním řízení na místě. Mimo tyto akce
vyřešili na místě strážníci dalších 39 přestupků.
Městská policie, v rámci své preventivní činnosti, vykonala dvě přednáškové akce na základních
školách v ORP Moravská Třebová.

Upozornění

Vážení spoluobčané, nastalo nám období, kdy
se již dny začínají prodlužovat, ale rychle se
stmívá, ráno je poměrně dlouho šero a je mlhavo. Je potřeba si uvědomit, že nejen cyklisté, ale
i chodci by měli své oblečení doplnit o vhodné reflexní doplňky. V současné době v našem
městě probíhá několik stavebních akcí a chodec
jdoucí po silnici ve tmavém oblečení může být
pro řidiče, kterého zrovna míjí jiné vozidlo téměř
neviditelný. Při použití světlých oděvů nás uvidí
řidič o několik desítek metrů dál, než v oděvu
tmavém, ale užijeme-li reflexní doplňky, jedná
se až o vzdálenost 200 m a tudíž má řidič dostatek času na reakci. Doplňme tedy oblečení nejen
svých dětí, ale i naše vlastní o reflexní doplňky.
Může nám to ochránit zdraví nebo i život.

Také není od věci si připomenout, vzhledem
k denní době a počasí, povinnosti cyklistů. Proto
si opět zopakujeme nejdůležitější zásady, které
ochrání zejména vaše zdraví, ale také vaši peněženku. Jízdní kolo je nemotorové vozidlo a jako
takové musí splňovat určité náležitosti, abychom
s ním mohli vyrazit do provozu. K povinné výbavě mimo jiné patří „odrazky“, které musí být
umístěny v pedálech, ve výpletu kola a vpředu
i vzadu. Dále je cyklista povinen za snížené vidi-

telnosti užít stanovená osvětlení. Tedy ve směru
jízdy musí svítit světlem bílé barvy, zezadu pak
světlem červeným. Tzv. „blikačku“ můžete užít
pouze tam, kde je komunikace dostatečně osvětlena a my dobře vidíme.
I jako cyklisté používejme světlé oděvy a reflexní doplňky! Reflexní doplňky jsou z hlediska
bezpečnosti tím nejlepším „módním“ doplňkem.
Radovan Zobač, velitel MP

Strážníci plní městskou kasu, aneb náhody se dějí
Vážení spoluobčané, rád bych se s Vámi podělil o zážitek z našeho města. Dne 28. 2. jsme se
s partnerkou vraceli z nákupu a odjížděli z náměstí Bránskou ulicí. Zde jsem zastavil na stopce, ale vzhledem k tomu, že z tohoto místa není
vidět oběma směry do ulice Gorazdová, popojel
jsem až na hranici křižovatky, a protože v obou
směrech bylo volno, odbočil jsem doprava a pokračoval v jízdě. Na parkovišti pod ZŠ mne zastavila hlídka městské policie (strážníci pořadových čísel 107 a 112) s odůvodněním, že jsem
nezastavil na stopce, a proto mně udělují pokutu
500 Kč. Takové jednání považuji za šikanu občanů a snahu na nich bezdůvodně vydělávat.
A teď k té náhodě. O dva dny dříve jsem na
veřejném fóru oslovil velitele městské policie
pana Zobače a žádal, aby vysílal pěší hlídky
ve večerní a noční době v pátek a sobotu do

prostoru Knížecí louky a tím eliminoval ničení veřejného majetku a rušení nočního klidu
v tomto prostoru a dále na ulici Brněnská směrem k Lidlu. Na jeho argumentaci, že nemá dostatek lidí a časového prostoru jsem mu doporučil neobtěžovat slušné obyvatele města přes
den v centru, ale věnovat se výtržníkům. Závěr
o službě městské policie občanům si udělejte
sami.
Petr Vomela

Vandal na Knížecí louce přistižen

Redakce oslovila velitele městské policie R. Zobače, aby reagoval na výše uvedenou stížnost.
„Hlídková činnost městské policie v areálu Knížecí louky probíhá jak v denních tak nočních
hodinách celý týden, přičemž v pátečních a sobotních nočních hodinách jsou kontroly častější. Konkrétně v sobotu 2. 3. 2019 v nočních ho-

dinách, díky těmto častějším kontrolám, hlídka
MP přistihla mladíka, který u kavárny na Knížecí louce poničil dřevěný zahradní domek určený
pro úschovu nářadí, a samozřejmě jej vyřešila
v mezích zákona. Dopravní značka P6 - Stůj, dej
přednost v jízdě! je značka, která se umísťuje do
nepřehledných křižovatek, a to z důvodu zvýšeného rizika závažných dopravních nehod. Mezi
základní povinnosti MP patří i to, že přispívá
k dohledu nad bezpečností silničního provozu.
Tudíž kontrola jejího dodržování chrání ostatní
účastníky silničního provozu před řidiči, kteří
svoji bezohledností ohrožují ostatní a MP tímto
přispívá k ochraně zdraví a majetku občanů našeho města. Závěrem bych chtěl uvést, že slušný
občan by měl dodržovat všechna pravidla společnosti a ne jen ta, o kterých se rozhodne, že se
mu líbí.“
Radovan Zobač, velitel MP

Závod míru nejmladších - upozornění na dopravní omezení
Dne 3. května opět zavítá více než 150 mladých cyklistů z třinácti zemí do Moravské
Třebové, aby se postavili na start první etapy 43. ročníku Závodu míru nejmladších.
Slavnostní zahájení s představením cyklistů proběhne v pátek 3. května před radnicí
na náměstí T. G. Masaryka v 9:45 hodin. Po
zahájení starostou města bude v 10:00 hodin

proveden start prvního závodníka na trať prologu ulicemi Cihlářova, Brněnská, Gorazdova, Jevíčská na křižovatku s ulicí Jánskou a zpět na
Jevíčskou a Bránskou do cíle na náměstí T. G.
Masaryka před poštou. Startovní interval bude
30 sekund.
Pořadatelé se obrací na občany bydlící na trase závodu a provozovatele obchodů, aby zde

v této době neparkovali auta a zásobování
obchodů si zajistili mimo dobu uzavírky.
V době od 8:00 do 12:00 hodin bude trasa
závodu pro ostatní provoz uzavřena. Věříme, že i Vy tak přispějete k bezpečnosti cyklistů. Děkujeme.
TJ Cykloklub Jevíčko

Zprávy z radnice
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Zprávy z úřadu
Rozhledna Pastýřka je dočasně
uzavřena

Rozhledna Pastýřka je od konce února uzavřena pro veřejnost. Důvodem je zhoršený stav
dřevěných konstrukcí, který byl zjištěn během
pravidelné kontroly. Ve spolupráci se statikem
prověřujeme závažnost poruch. Budeme se snažit, aby rozhledna byla v co nejkratším čase opět
zpřístupněna.

Ohlédnutí za Veřejným fórem
a besedou s občany

Aktivita rekordního počtu účastníků na veřejných akcích dne 26. února přinesla mnoho
užitečných informací. Podněty občanů z besedy k odpadovému hospodářství zpracováváme
a výstupy z Veřejného fóra v průběhu dubna
podrobíme ověřovací anketě.
Na Veřejné fórum 2019 zavítalo rekordních 126
návštěvníků, kteří u kulatých stolů definovali
problémy, které jednotlivé zájmové skupiny ve
městě trápí nejvíce. Beseda s občany na téma odpadové hospodářství přinesla mnoho důležitých
informací a postřehů. Mezi nejčastější patřily
zejména následující dotazy a připomínky: Kam

s plechovkami a nápojovými kartony? Nápojové obaly a obaly z plechu a hliníku lze vyhodit
do žlutého kontejneru na plast. K dotřídění na
plastové, hliníkové a kovové obaly následně dojde až na separační lince. Toto opatření s sebou
nepřináší další finanční náklady. Občanům se tak
nabízí dvě možnosti, jak správně třídit plechový
odpad: 1) jednoduše do kontejneru na plast; 2)
do pytle s přiděleným čárovým kódem. Chybějící nádoby na bioodpad a kontejnery na separovaný odpad na náměstí a jeho okolí. V lokalitách, kde je nemožné nebo nevhodné použití
kompostéru, bude možné využít speciálních nádob na bioodpad. Na jejich pořízení pracujeme,
k dispozici budou v podzimních měsících.

mov se zvláštním režimem a odlehčovací služba
pak zahájí provoz od 1. května letošního roku.
Dalším předpokladem pro rok 2019 je dokončení
vnějších úprav objektů a venkovního odpočinkového prostředí tak, aby komplex sociálních služeb v plné míře poskytoval podmínky pro spokojený život seniorů, kteří již nemohou zajišťovat
své životní potřeby ve vlastní domácnosti. (vd)

Sociální služby představují novou
podobu opravených budov

V průběhu roku 2018 byla realizována přestavba dvou objektů sociálních služeb, jejímž cílem
bylo primárně zlepšení úrovně bydlení obyvatel
a vytvoření nových prostor i pro klienty se specifickým zdravotním stavem. Zahájení provozu
opravené budovy domova pro seniory je plánováno od 1. dubna, nově poskytované služby do-

Českomoravské pomezí se prezentovalo na veletrzích
cestovního ruchu v Česku i na Slovensku
Také letos se před
zahájením turistické sezóny uskutečnila
řada veletrhů cestovního ruchu určených pro odborníky a širokou veřejnost. Hned na pěti z nich
se představilo i Českomoravské pomezí, region
vymezený městy Svitavy, Litomyšl, Polička,
Moravská Třebová a Vysoké Mýto.
V lednu prezentovali zástupci jednotlivých měst
to nejzajímavější ze své nabídky na veletrhu Regiontour v Brně. Díky spolupráci se sdružením

České dědictví UNESCO se Českomoravské
pomezí představilo také na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě. V únoru následovala účast na
největším středoevropském veletrhu cestovního
ruchu Holiday World v Praze. Stovky potenciálních návštěvníků se s atraktivní nabídkou
regionu na pomezí Čech a Moravy seznámily
i na veletrhu Infotour v Hradci Králové, který
proběhl začátkem března. Historicky poprvé se
pak poslední březnový víkend zástupci Českomoravského pomezí zúčastnili veletrhu For Bi-

kes v Praze. Během veletrhů byly rovněž předány ceny výhercům loňského ročníku soutěže
Kouzelné putování Českomoravským pomezím.
O spoustu hodnotných cen si v letošním roce
můžete zahrát i vy. Stačí vyrazit na výlet a navštívit vybrané turistické atraktivity našeho regionu. Více informací o soutěži a hrací kartu získáte v informačním centru nebo na internetovém
portálu Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník, marketingový manažer

Českomoravské pomezí
Polička

6. 4. koncert skupiny Progres (známa z tv Šlágr),
velký sál Tylova domu, od 19:00 hod.
10.–13. 4. Poličský Jazzový festival, velký sál
Tylova domu, začátek vždy od 19:30 hod.
29. 4. Rybárik Královský - divadelní představení, velký sál Tylova domu, od 19:00 hod.
6.–13. 4. Festival Polička Jazz
Oblíbený jazzový festival, velký sál Tylova domu,
Divadelní klub Polička, www.jazz.policka.org
14. 4. Velikonoční inspirace
Od 13:00 hod. Tylův dům
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně
se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce
20.–21. 4. Jarní slavnosti na Svojanově
Oslava jara, připomínka velikonočních zvyků,
šerm a zábava, to vše na jednom z nejstarších
gotických hradů u nás

Vysoké Mýto

Jarní kujebácký jarmark
13. 4. náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz
Řemeslný jarmark s jarní a velikonoční tématikou, kulturní program
Koncert Gabriely Beňačkové a Lubomíra
Brabce v rámci festivalu Pardubického jara

24. 4. chrám sv. Vavřince
Festival Pardubické jaro
Kujebácký šmajd
27. 4. Gymnázium Vysoké Mýto, www.gvmyto.cz
Jarní dálkový pochod pro zdraví. Od 6:00 do
17:00 h.

Svitavy

11. 4. 17:00 městské muzeum a galerie
Ptáci
Vernisáž hravé výstava o ptactvu přiblíží vedle
historie a řemesel návštěvníkům muzea přírodu
našeho regionu. Zavede vás do pestrého a různorodého světa našich létajících sousedů.
12.–13. 4. Fabrika
Svitavský dýchánek
Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje.
Krajská postupová přehlídka dětského divadla
Pardubického kraje - Dětská scéna 2019, krajská
postupová přehlídka pro Loutkářskou Chrudim
2019. Pořádá Středisko kulturních služeb města Svitavy za finančního přispění Pardubického
kraje a Ministerstva kultury ČR.
26. 4. Kino Vesmír
Český videosalon 2019
65. ročník celostátní soutěže neprofesionální

filmové tvorby
Krajské kolo pardubického a olomouckého kraje.
Uvidíte filmové snímky nadšených amatérských
filmařů i práci porotců. Vstup volný.

Litomyšl

24.–28. 4. Zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny – Lázně ducha
Různá místa v Litomyšli, lázeňská promenáda,
pódia, koncerty, výstavy
Mňága a Žďorp, 100 zvířat, Dasha & Pajky Pajk
a mnoho dalších
Nový kostel Církve bratrské 4.–6. 4., 16:00–
19:00
Postavme v Litomyšli Lego město!
Akce pro děti od 6 do 13 let, aneb co vznikne,
když se spojí dětská fantazie + 400 000 kostiček
Lega + 3 dny hraní.
Regionální muzeum v Litomyšli do 12. 5., út-pá:
9–12 a 13–17, so-ne: 9–17
Barbaři v pohybu
Život Germánů v době římské na pomezí Čech
a Moravy.
Prezentace nejnovějších archeologických poznatků v našem regionu.
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Prodej on-line na měsíc duben spuštěn 1. 4. 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. První den předprodeje 1. 4. 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.

Městské kino
Ženy v běhu /ČR/

3. 4. v 19:00, vstupné: 120 Kč
Režie: Martin Horský
Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, V. Kubařová,
O. Vetchý, V. Polívka a další
(93 min.)

Arctic: Ledové peklo /Island/

8. 4. v 19:00, vstupné: 110 Kč
Režie: Joe Penna
nepřístupné pro děti do 12 let, české titulky, (97
min.)

Kulturní centrum
Návštěva z ordinace – Martin
Zounar a Martina Randová

11. 4. v 19:00, vstupné: 300 Kč
Představitelé doktora Bohdana „Boba“ Švarce a jeho manželky Helgy „Heluš“ Švarcové z televizního
seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Martin Zounar
a Martina Randová vzpomínají živě na všechny
historky z natáčení a další veselé zážitky, které jim
účast v nekonečném seriálu přinesla.
Dvorana muzea, předprodej zahajujeme 1. 4.
v 16 hodin

Slovenský deň s najmenšími

10. 4. v 19:00, vstupné: 120 Kč
Režie: Martin Horský
Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, V. Kubařová,
O Vetchý, V. Polívka a další
(93 min.)

Velké dobrodružství čtyřlístku /ČR/

Jak vycvičit draka 3

13. 4. 17:00, vstupné: 120 Kč
Režie: Dean DeBlois, v českém znění: M. Ruml, T.
Taberyová, S. Postlerová, L. Čtvrtlík
český dabing, (104 min.)

Teroristka /ČR/

Přednáška

Ukrajina – Černobyl

16. 4. v 17:00, kinosál muzea, vstupné: dobrovolné
Cestopisná přednáška Jiřího Přichystala s promítáním fotografií

25.–29. 4.
Festival

13. 4. v 19:00, vstupné: 130 Kč
Režie: Radek Bajgar
Hrají: I. Janžurová, M. Hofmann, T. Vilhemová, P.
Liška, E. Holubová a další
(95 min.)

Zelená kniha /USA/

15. 4. v 19:00, vstupné: 100 Kč
Režie: Peter Farrelly
Hrají: V. Mortensen, L. Cardellini, M. Ali, M.
Hatton a další
přístupný od 12 let, české titulky, (100 min.)

Captain Marvel /USA/

17. 4. v 19:00, vstupné: 100 Kč
Režie: A. Boden, R. Fleck
Hrají: B. Larson, S. L. Jackson, B. Mendelsohn
a další
mládeži do 12 let nevhodný, český dabing, (124 min.)

24. ročník festivalu Dnů slovenské kultury
v Moravské Třebové

Slavnostní zahájení

25. 4. v 19:00, dvorana muzea, vstupné: 400 Kč
Během programu vystoupí slovenská kapela THE
BACKWARDS - Beatles revival, jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě. Součástí večera bude
křest fotoknihy Portréty 2019 Antona Diváckého.
Po skončení koncertu následuje slavnostní raut.

24. 4. v 19:00, vstupné: 120 Kč
Režie: Neil Marshall
Hrají: D. Harbour, M. Jovovich a další
pro děti do 15 let nepřístupné, český dabing, (121 min.)
29. 4. v 19:00, vstupné: 120 Kč
Režie: Teodor Kuhn
Hrají: R. Luknár, E. Lehotská, D. Hartl, M. Krobot
(89 min.)

28. 4. v 15:00, kinosál muzea, vstupné: 50 Kč
Emulienka - nedělní odpoledne se slovenskou pohádkou
Bruško, bruško, kto v tebe býva? - Bříško, bříško,
kdo v tobě bydlí? - prezentace česko-slovenských
dvojjazyčných knih s CD z produkce BONA FIDE.
Hosté budou: Miriam Pešková, spisovatelka a překladatelka, Iva Dražská, ilustrátorka, Vladimír
Rusko, rozhlasový režisér a Viera Kučerová, autorka dvojjazyčných projektů pro děti. Celý pořad je
koncipován tak, aby mu rozuměly i ty nejmenší děti.

Vlado Kulíšek dětem

29. 4. 8:30 a 10:00, kinosál muzea, vstupné: 40 Kč
Oblíbený slovenský mim se svým pořadem Popelnice

Ostrým nožom

29. 4. v 19:00, vstupné: 120 Kč
Každá generace má svoji oběť. Inspirací tohoto filmu se stal skutečný případ z r. 2005 z Bratislavy.
Příběh otce, kterému zavraždili syna a pro spravedlnost si musí dojít sám.
Režie: Teodor Kuhn
Hrají: R. Luknár, E. Lehotská, D. Hartl, M. Krobot
(89 min.)

12. 4.–12. 5. Výstavy:
Anton Divácký – Portréty 2019 fotografie
Víťazoslav Chrenko – Grafiky
Předprodej na všechny akce v rámci Dnů slovenské kultury zahajujeme 1. 4. v 16 hodin

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

Hellboy /USA/

Ostrým nožom

27. 4. v 19:00, dvorana muzea, vstupné: 450 Kč

Zábavný pořad

Ženy v běhu /ČR/

13. 4. v 15:00, vstupné: 110 Kč
Režie: Michal Žabka, v českém znění: T. Bebarová,
B. Tůma, M. Táborský a další
(72 min.)

Koncert Vašo Patejdl & Band

26. 4. Den s partnerským městem Banská Štiavnica

10:00 a 17:00 Sokolníci Svatého Bavona – park
u muzea, vstup volný
19:00 Divadelní představení souboru PARADAJZ
PIKČR – kinosál muzea, vstupné: 100 Kč

Stálé expozice

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

Kultura
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Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
pondělí: zavřeno
úterý-pátek: 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.
sobota-neděle: 10:00–16:00 hod.
Přednáška

Letecká výroba
na česko-moravském pomezí

Víte, kdo byli konstruktér Pavel Beneš a továrník Jaroslav Mráz? Zajímá Vás, kde získávali své
kluzáky a větroně prvorepublikoví sportovní letci?
Které továrny v našem regionu byly za války zapojeny do letecké výroby ve prospěch okupantů? Jak

fungovala podzemní továrna Diana? Odpověď na
tyto a samozřejmě i další otázky přinese přednáška
Pavla Petra, která se koná ve čtvrtek 4. dubna od
17:00 hod. v kinosále muzea. Vstupné 30 Kč.

Výstavy

V pátek 12. dubna v 17:00 hod. budou ve
výstavních prostorách muzea zahájeny prezentace
dvou význačných slovenských výtvarníků:

Víťazoslav Chrenko

vystaví drobné grafiky, vytvářené převážně technikou
linorytu, dřevorytu a kombinovanými technikami.
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Anton Divácký

se představí cyklem fotografických portrétů z řad
umělců a známých osobností
25. dubna, při slavnostním zahájení Dnů slovenské
kultury, bude pokřtěna nová kniha tohoto umělce:
Anton Divácký, Portrét, výber z tvorby.

Stálé expozice

Muzeum egyptské princezny aneb Cesta
kolem světa – reinstalovaná expozice Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

Galerie Františka Strážnického

Rozklikávací kalendář

Na webových stránkách města jsme pro občany připravili rozklikávací kalendář akcí. Do jednoduchého formuláře stačí zadat informace o pořadateli, charakteru a termínu akce. Do formuláře
lze přikládat grafické soubory a pozvánky na akce. Díky rozklikávacímu kalendáři budou akce ve
městě propagovány v kompletní podobě a dostanou se mezi širší okruh potenciálních návštevníků.

Kulturní, společenské a volnočasové akce
Žena světa – výstava
Mariánských obrázků

4. 4. od 14:00 hodin,
prostory muzea
Společnost
česko-německého
porozumění
srdečně zve na výstavu,
která bude dostupná ve
dnech út-čt od 9 do 12
a od 14 do 16 hodin až
do konce května. Za zapůjčení výstavy děkujeme panu Stonovi.

Operace PVC - jarní úklid přírody

6. 4. od 8:30 hodin, vjezd do Pekla za vojenskou střední školou
Junák Moravská Třebová zve všechny příznivce
čisté přírody v okolí města na 14. ročník jarní
úklidové akce Operace PVC (Poctivě Vyčištěné
Cesty), kterou pořádá Junák – český skaut, stře-

Program Duku Duku
na duben
5. 4. L
 ADYS FREE NIGHT - Dj J.M.X. dámy vstup zdarma - vodka Sunrise 40 Kč
6. 4. M
 ORGAN EXPLOSION - Dj - Fuller Captain Morgan 25 Kč, Cuba Libre 60 Kč
12. 4. K
 oncert VLADIVOJNA LA CHIA, BUDOÁR STARÉ DÁMY, po skončení After
Party Dj Maty
13. 4. F
 ACEBOOK LOVE NIGHT - Dj T Maxx - zaregistruj se a jdeš zadarmo!
19. 4. R
 EPUBLIKA NIGHT S RETRO HITY
- Dj Choruno - rum Božkov Republika +
Coca Cola 39 Kč
20. 4. N
 AROZENINY KLUBU DUKU DUKU
S RÁDIEM HANÁ A BARMANSHOW DJ LUKÁŠ KOBZA
26. 4. H
 APPY HOUR PARTY - Dj J.M.X.
(22–24 hod. vstup zdarma), Božkov tuzemský 20 Kč
27. 4. VOLÁNÍ DIVOČINY - Dj Maty, Jägermeister ve zkumavce 15 Kč, Jägerbull Red Bull + Jägr 80 Kč

disko Moravská Třebová ke Dni Země v sobotu
6. dubna. Sraz v 8:30 u vjezdu do Pekla (za vojenskou střední školou). Účastníci projdou a od
odpadků uklidí v organizovaných skupinách přidělené trasy s cílem na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na opékání párků
a poděkování účastníkům. Dobrovolníci všech
věkových kategorií vřele vítáni, pracovní rukavice a občerstvení s sebou. Akce je součástí celostátního projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Pomozme společně přírodě!

Jarní sousedské posezení
s dechovou hudbou Malohanačka

6. 4. od 18:00 hodin, KD Boršov
Přátelé kulturního domu v Boršově Vás srdečně
zvou na posezení s dechovou hudbou Malohanačka z Velkých Opatovic dne 6. dubna od 18:00
hodin v KD Boršov. Přijďte přivítat jaro při hezké muzice. Svoz autobusem v 17:30 od muzea,
17:45 Boršov okály a zpět po ukončení akce.
Bližší informace na www.spkd-borsov.estranky.
cz a facebookovém profilu SPKD.

Zájezd na Flóru Olomouc

27. 4. od 8:00, odjezd od muzea
ZO ČZS v Moravské Třebové Vás zve na zájezd
do Olomouce, kde se konají jarní zahradnické
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. Cena zájezdu 150 Kč.

Pálení čarodějnic

30. 4. od 20:00, hřiště v Sušicích
Sbor dobrovolných hasičů Sušice Vás zve na tradiční Pálení čarodějnic. K tanci a poslechu od
20:00 hodin hraje hudební skupina Epicentrum
Jevíčko. Občerstvení zajištěno - makrely za každého počasí. Děti do 15 let a masky čarodějnic
mají vstup zdarma. Vstupné 80 Kč.

Jarní pochod za zdravím

4. 5. od 9:00 hodin, sokolovna Staré Město
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město pořádá
36. ročník tradičního jarního pochodu za zdravím. Start pochodu je u sokolovny ve Starém
Městě v 9:00, prezence účastníků proběhne
od 8:30. Zveme všechny, kteří chtějí udělat
něco pro své zdraví, těšíme se na Vaši účast.
Trasa pochodu vede přes Bílou Studni kolem
Třebovského hradiska. Startovné činí 25 Kč.

Malování v přírodě s názvem Jak
to vidím já

Kulturní komise našeho města zve všechny zájemce o malování v přírodě s názvem, Jak to
vidím já, které je plánováno na měsíc červen.
Budeme malovat pohled na Moravskou Třebovou z Křížového vrchu, a to různými technikami - temperou, olejem, pastelem, akvarelem či
akrylem - zkrátka tak, jak si každý vybere. Na
místě bude odborná pomoc a rada. Podrobnosti
se dozvíte v květnovém zpravodaji. Těšíme se na
každého, kdo si chce zkusit malovat.

Okénko ZUŠ
Taneční obor se od počátku roku prezentoval
v rámci předtančení na nejrůznějších plesových
akcích v okolí Moravské Třebové. 14. února
se také účastnil doprovodného programu mezinárodní kadeřnické soutěže Kalibr cup v Lanškrouně. Taneční obor též opakovaně chystá oslavu Mezinárodního dne tance, který se slaví 29.
dubna. Tato akce se ponese opět v duchu doprovodu nejrůznějších bicích a perkusních nástrojů,
a to nejen pro děti tanečního oboru, ale i pro širokou veřejnost.
Dětský pěvecký sbor, Přípravný sboreček
a Zpívánky, Hobby band, Jejda band i literárně
dramatický obor si pečlivě připravují svůj pestrý program k prezentaci v rámci Moravskotře-

bovských arkád 2019. Vrcholící přípravy Moravskotřebovských arkád 2019, které proběhnou
25. a 26. května, jsou v plném proudu a i letos se
bude rozhodně na co těšit. O kompletním programu tohoto ročníku Vás budeme detailně informovat v úvodu příštího měsíce.
Přijměte srdečné pozvání na dubnové akce, které je možné zhlédnout v níže uvedených termínech vždy v 17:30 hod. v Komorním sále ZUŠ.
4. a 11. dubna proběhnou Podvečery s múzami
a závěr měsíce bude již tradičně patřit absolventům všech oborů. Absolventská vystoupení, kde
žáci předvedou to nejlepší ze svého repertoáru,
se uskuteční 23. a 25. dubna. Těšíme se na Vás.
ZUŠ Moravská Třebová
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Knihovna

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–14. 4. Dubnová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní
příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo
v knihovně v dospělém oddělení. V březnu se
poštěstilo p. Knödlové. Gratulujeme

ře s nejvíce výpůjčkami za rok 2018. Výhrou je
roční registrace zdarma. Jde o čtenáře s iniciály M. K., L. D. a M. N.
Upozorňujeme návštěvníky, že celá knihovna bude o Velikonocích v sobotu 20. dubna
uzavřena

Aktuální otázka zní: Kolik místních a obecních knihoven má ve svém obvodu naše
knihovna?
Odpověď nám sdělte do 14. 4. Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto
knih: Šéf (V. Keelandová), Dívka, která lhala
(P. Jansa), Ceny (E. Segal), Světla na pobřeží (F. Niedl), Kronika o Velké Moravě (L. E.
Havlík). Každý smí v jednom měsíci odpovídat
pouze jednou. Výhru je potřeba převzít osobně
v knihovně v otevírací době.
1.–30. 4. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v dubnu pomůžeme výstavkou knih z těchto témat: kniha od autora, který napsal více než 20 knih; kniha, jejíž děj se
odehrává ve vězení; kniha, která má v Databázi
knih méně než 10 komentářů.
1.–30. 4. Den Země
Půjčovní výstava literatury s tématikou ochrany přírody a ekologie. Přístupno v dospělém
oddělení v půjčovní době knihovny.
1.–30. 4. Výstava obrazů Jany Čubrdové
Zveme na výstavu obrazů moravskotřebovské
umělkyně. Přijďte si v půjčovní době prohlédnout malby a koláže Jany Čubrdové.
17. 4. Velikonoční jarmark v knihovně
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel –
keramika, perníčky, kraslice, bižuterie, drátkování, pomlázky aj. Součástí jarmarku jsou
i praktické ukázky a tvořivé dílny pro děti. Vystavené výrobky si můžete prohlédnout a zakoupit v půjčovní době knihovny.
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové v březnu 2019 vyhlásila čtená-

1.–30. 4. Modrá planeta
Výstava prací MŠ a ZŠ výtvarné soutěže Modrá planeta. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
1.–30. 4. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy
Jako Ty! Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší
informace a objednání v dětském oddělení.

Knihovna dětem

sování. Pasování se uskuteční:
10. 4. ZUŠ Koncertní sál – ZŠ Palackého
v 9:00 hod. třída 1. B, v 10:00 hod. třída 1.
A a v 11:00 hod. třída 1. C. ZŠ ČSA ve 14:00
hod., ZŠ Kostelní náměstí v 15:00 hod.
19. 4. MěK dětské oddělení - speciální škola,
začátek v 9:00 hod.
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče,
příbuzné a přátele, přijďte podpořit své děti
a vnoučata

Tvořivé středy

3. 4. Velikonoční přání
10. 4. Vybarvujeme omalovánky
17. 4. Zdobíme velikonoční pečivo (8:30–
17:00 hod.)
24. 4. Žirafa
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení
MěK
Tvoření pro nejmenší
24. 4. Žirafa pro děti od 2 do 5 let v doprovodu
dospělého, 9:00–11:00 hod.

Mladý čtenář 2019

Vyhodnocení 36. ročníku soutěže Mladý čtenář
2019 – Bajky. Úkolem soutěže bylo výtvarně či
literárně ztvárnit bajku.
Oblast výtvarná:
Mateřské školky: 1. místo Kateřina M. (MŠ Jiráskova), 2. místo Andrea L. (MŠ Piaristická),
3. místo Adriana B. (MŠ Mikulov), Karolína R.
(MŠ Mikulov).
Oblast literární:
I. Stupeň ZŠ: 1. místo Tadeáš K. (3. ZŠ), 2.
místo Michal P. (3. ZŠ), 3. místo Adam S. (3.
ZŠ).
II. stupeň ZŠ: 1. místo Kateřina O. (3. ZŠ), 2.
místo Anh Ch. (3. ZŠ), 3. místo Eliška K. (3.
ZŠ).
Všechny práce budou vystaveny v knihovně
v dětském oddělení v květnu a červnu.
Pasování do stavu čtenářského
Slavnostní uvedení dětí prvních ročníků základních škol mezi čtenáře městské knihovny.
Děti se představí svým vlastním programem,
složí rytířský slib a projdou ceremoniálem pa-

9. a 30. 4. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.

Předjarní úvaha o umění a o malíři Strážnickém
Připomínat akademického malíře Františka Strážnického starším
občanům našeho
města může působit jako nošení
dříví do lesa. Mladá generace již
o osobě Fr. Strážnického ví v lepším případě málo,
většinou však vůbec nic. Proto je
možná na místě zmínit se krátce o jeho existenci
a malířském odkazu i v letošním roce.
Tento významný malíř Moravskotřebovska
a okolí (13. 4. 1913-20. 3. 1985) v našem městě

působil jako profesor gymnázia a vytvořil mnoho obrazových děl, mnohá z nich tvoří ozdobu
četných moravskotřebovských domácností, ale
i naší radnice. Laskavostí radnice vyšel při této
příležitosti vzpomínkový článek, a naší skupině
přátel díla F. S., se podařilo k tomuto výročí vydat v malé emisi platnou poštovní známku, která
je již bohužel rozebrána. Mladá generace často
neví o existenci umělců, jako byl Fr. Strážnický,
kteří podstatnou měrou přispívali a dosud vlastně stále přispívají k popularizaci současné Moravské Třebové. Proto připomínáme, že v místním muzeu máme z vůle a za přispění města
Moravská Třebová, malou obrazovou galerii
jeho děl, jejíž zhlédnutí může povědomí o tomto malíři u občanů podstatně rozšířit a případně
i mladou generaci inspirovat. V muzeu je v prodeji katalog jeho stěžejních děl, vydaný soukromou osobou. Čas, který si na prohlídku galerie F.
S. uděláte, nemusí být ztrátovou investicí.

Prodejní výstava obrazů Strážnického
V daných souvislostech bychom pak chtěli naše
občany všech generací informovat o tom, že
v ulici Cihlářově vznikl nový obchod. Ne nejedná se, jak byste možná čekali, ani o textil, drogerii, potraviny, nebo bazar. Je to naštěstí Starožitnictví, v němž se nachází mimo jiné mnoho
zajímavých obrazových děl, mezi nimi i obrazy
Františka Strážnického. Majitel zmíněného obchodu u příležitosti letošního zahájení turistické
sezóny chystá od 1. dubna otevření prodejní
výstavy obrazů Františka Strážnického. Proto také občasná návštěva zmíněného obchodu
a zhlédnutí připravované výstavy může být zajímavé z řady důvodů, nevyjímaje též rozšíření
povědomí o malíři Františku Strážnickém a poznávání jeho obrazového díla. Přejeme všem
spoluobčanům pěkné zážitky při návštěvě a prohlídce výstavy i galerie v muzeu.
Klub přátel díla akad. malíře Františka Strážnického

Školy
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Návštěva předškoláčků v ZŠ Křižovatka
Dne 13. 3. jsme s předškolními dětmi navštívili základní školu Křižovatka, kde pro nás bylo
připraveno mnoho zábavných sportovních ak-

tivit. Děti se zapojily v různých disciplínách
a zábavnou hrou také procvičily pozornost
a postřeh. Zážitkem bylo nejen sportovní dovádění, na kterém se podílela paní učitelka
Izáková s kolektivem, ale také ukázková hodina s prvňáčky. Zde nás děti pod vedením paní
učitelky Holešovské přivítaly pěknou písničkou. Ukázka výuky v příjemné atmosféře, byla
pro předškoláky jistě motivací do školních la-

vic. Pro naše předškoláky měla paní učitelka
za pomocí asistentek připravené vzdělávací
úkoly. Všechny nejvíce zaujala práce s interaktivní tabulí, kde si děti upevňovaly početní
představy. Závěrem nás neminula sladká odměna a diplom. Děkujeme paní učitelce Izákové a všem pedagogickým pracovníkům za
profesionální a přátelský přístup.
MŠ Tyršova, třída Včeliček

Karnevalové veselí
Každý rok se děti z MŠ Boršov, odloučeného
pracoviště I. MŠ Piaristické Mor. Třebová, celý
únor těší na karneval. Tento rok jsme čas čekání
všichni začali povídáním o masopustním období zakončeném karnevalem, vyrobili masopustní koláče a jitrnice, vyzkoušeli si masopustní
průvod po školce s písní To je zlaté posvícení.
A poté jsme se již pilně připravovali na karneval. Nacvičili jsme tanečky na zahájení karnevalu, vyrobili hlavy klaunů na výzdobu kulturního domu v Boršově, kde měl karneval probíhat.
A pak už přišel onen den, kdy se děti oblékly
do svých krásných masek a s rodiči si společně
užili nádherné sobotní odpoledne plné tance, her
a soutěží.
Učitelky MŠ

Florbalová sezóna
v ZŠ Palackého
I v letošním školním roce jsme se účastnili florbalových turnajů. Naši žáci pravidelně trénovali ve středu nebo v pondělí ráno, což pomohlo
k pěkným výsledkům. Na podzim odehráli kluci i děvčata převážně ze 4. a 5. tříd ČEPS cup
turnaj, v němž se obě družstva probojovala do
okresního kola. Odtud děvčata přivezla krásnou
2. příčku a kluci se probojovali do kola krajského. Bohužel na stupně vítězů zde nedosáhli.
V trénincích se pokračovalo dál, jelikož v únoru
probíhal další turnaj. Děvčata obsadila 1. místo
v oblastním kole, které pro ně postupové nebylo. Chlapecká družstva jsme postavili dvě. Družstvo A bylo již zkušenější z podzimního turnaje,
družstvo B si také nevedlo vůbec špatně a obsadilo 4. místo. Kluci z družstva A bohužel po
velmi vyrovnaném utkání v posledních vteřinách
podlehli týmu ze ZŠ Kostelní náměstí a obsadili
tak vynikající 2. místo.
Blahopřejeme k úspěchům a všem zúčastněným
děkujeme za vzornou přípravu na turnaje.
Gabriela Krejčí, L. Švandová

Masopust v MŠ Sušice
Ani v naší školičce jsme nezapomněli na tradiční
únorové oslavy Masopustu. V rámci projektového dne ve škole se děti dozvěděly, co to Masopust je, jak se slaví, seznámily se s klasickými
masopustními maškarami. Ve třídě jsme uspořádali karneval - děti přišly v pěkných kostýmech,
zatančily si při veselých písničkách, zasoutěžily a všichni jsme si užili spoustu legrace. Také

jsme si ukázali, jak se dělá typické masopustní
pečivo – koblížky, a pak jsme si na nich pochutnali. Těsto s dětmi připravila opravdová paní kuchařka - jedna z našich maminek. Na závěr jsme
uskutečnili masopustní průvod po Sušicích, děti
zpívaly a hrály na hudební nástroje.
Eva Konečná, Lenka Kerlová, MŠ Sušice,
odloučené pracoviště I. MŠ Piaristické
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Základní škola Křižovatka informuje
Předškoláci ve škole

Poslední únorový týden za námi do masopustně
vyzdobené tělocvičny postupně přišly děti z boršovské školky a předškoláci z mateřské školy na
ulici Piaristické. Paní učitelky a asistentky ze
školy si pro drobotinu připravily zábavu plnou
pohybu. Děti si mohly v tělocvičně zaběhat a zaskákat jako zvířátka, procvičit spolupráci s psychomotorickým padákem, zacvičit si na stanovištích. Na závěr si zajezdily na pěkně šikmé
lavičce. Nadšená a spokojená očka dětí, stejně
tak jako poděkování paní učitelek ze školky pro
nás organizátory bylo největší odměnou.
Druhou velkou návštěvou v půli března pro nás
byli předškoláci z MŠ na Tyršové ulici. Ti si přišli nejen zadovádět do tělocvičny, ale také podívat se do výuky v první třídě a společně s našimi
nejmenšími žáčky přivítat jaro.
Eva Izáková

už se také stává masopustní karneval v základní škole v ulici ČSA. Na „Křižovatce“ jsme se
letos sešli ve čtvrtek 21. února v hojném počtu více než půl stovky návštěvníků a místních
– žáků, učitelů, rodičů, sourozenců a dalších
příbuzných. V tělocvičně školy na všechny netrpělivě čekaly paní učitelky z prvního stupně

s připravenými soutěžemi, odměnami a fotoaparátem, aby bylo vše náležitě zdokumentováno. Soutěžili jsme v obratnosti, šikovnosti
i rychlosti – a co hlavně, tancovali jsme a skotačili. Mnozí nebyli hosty masopustu na křižovatce poprvé a my se už těšíme, až se za rok sejdeme zas.
Dagmar Zouharová

Před masopustem jsme si užili
dosyta – smíchu a veselí

Masopustní radovánky historicky předcházely
čtyřicetidennímu období života bez masitých
pokrmů, tedy pro milovníky tohoto druhu stravy nepředstavitelně smutným týdnům. Většina
z nás bezmasou tradici dávno nedodržuje, o to
raději se však věnujeme veselým maškarním
rejům, které se za poslední léta v únorovém
období rozlétly do širokých českých a moravských krajů, naše město nevyjímaje. Tradiční

Aktuální dění v ZŠ Kostelní
Úspěchy dětských recitátorů
od kostela

Dne 19. 2. se konalo oblastní kolo Přehlídky dětských recitátorů v Moravské Třebové. Velkého
úspěchu dosáhly v I. kategorii dvě soutěžící z 3.
třídy ZŠ Kostelní náměstí. První místo získala
Šárka Pohorská a druhé místo Amélie Erica Besson. Obě děvčata postupují do okresního kola.
18. 3. jim budeme přát hodně štěstí k dalšímu
úspěchu.
Renata Dopitová

kladě ohlasu žáků patří matematika na 1. stupni
k nejoblíbenějším předmětům. Je založena na
práci v „prostředích“. Systém prostředí je motivačně nastaven tak, aby byl pro děti lákavý.
Obvykle mají spíše pocit, že si hrají, než že vážně pracují. Všechna prostředí nabízejí úlohy, ve
kterých se prolíná několik matematických jevů.
Úlohy vedou žáky k objevování, tvořivé činnosti
i diskuzím se spolužáky. Děti tak objevují matematiku samy a baví je to.
Eva Šařecová

Masopustní karneval

Létali jsme letem světem

Dne 28. 2. proběhl ve školní družině masopustní karneval, kterého se zúčastnila obě oddělení
naší družiny. Sešli jsme se v hojném počtu a samozřejmě v krásných maskách. Po celou dobu
tu tančili piráti, víly,
princezny a další
masky. Během tance
jsme stihli i soutěžit
o malé ceny ve hře
Cola, Sprite, Pepsi,
Tanec ve dvojicích
s balónky, v přenášení bonbonů pomocí
brček a v tom, kdo
první ve dvojicích
praskne balónek. Panovala skvělá nálada,
opět jsme si užili příjemné odpoledne.
Za obě oddělení vychovatelky ŠD

Matematika profesora Hejného
v naší škole

Výuka matematiky a zájem o ni je často diskutovaným tématem dnešní doby. Na naší škole učíme děti Hejného metodou již 9. rokem. Na zá-

V předposledním týdnu února se 12 žáků naší
školy zúčastnilo zeměpisné soutěže Letem světem, kterou pořádal DDM v Moravské Třebové. Žáci si tuto soutěž vybrali místo Zeměpisné

olympiády, která se jim v minulých letech zdála
příliš náročná. Soutěž byla určená žákům základních škol a příslušným ročníkům gymnázia,
kteří se o zeměpis zajímají nad rámec učebních
osnov. Žáci pracovali se skrytými mapami, orientovali se na turistické mapě, vzpomínali na
výročí vzniku naší republiky, poznávali města,

státy, vlajky a řešili další zeměpisné úkoly. Přestože jsme žádnou medaili nepřinesli, ostudu naši
reprezentanti rozhodně neudělali. V kategorii 6.
a 7. tříd jsme měli pouze zástupce 6. třídy, nejlepší z nich byl Benjamin Vystavěl, jenž se umístil na 9. místě (4. nejlepší ze všech přihlášených
šesťáků). Za Benem hned následovali Adam Besson a Kateřina Burianová na 10. a 11. místě ze
všech 28 přihlášených. Ve vyšší kategorii soutěžilo dokonce 43 žáků 8. a 9. tříd. Mezi nejlepší
se zařadili Adam Němec (5. místo) a Michaela Janků (6. místo), kterým na 7. místě zdárně
sekundoval Dominik Mlčoch.
Martin Krejčí

Výborné výsledky čtenářů

Začátkem března pořádala Městská knihovna Ladislava z Boskovic
soutěž Čteme rychle a vnímavě. Do
soutěže se zapojili
žáci všech třebovských základních
škol. Z naší školy soutěžili žáci 2.
a 3. třídy a vedli si
skvěle. V kategorii
2. tříd soutěžilo 72
dětí a naši „druháci“ byli nejrychlejší a nejvnímavější
ze všech. 1. místo
Tereza Tran, 2. místo Adéla Hegerová, 3. místo
Radana Vozničková. V kategorii 3. tříd soutěžilo
92 dětí a naši „třeťáci“ byli rovněž nejrychlejší
a nejvnímavější. 1. místo Ema Bui, 2. místo Tomáš Oškera.
Eva Šařecová a Renata Dopitová,
tř. uč. 2. a 3. třídy

DDM

ZPRAVODAJ MĚS TA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Dům dětí a mládeže
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
3. 4. OVOV – atletická soutěž, od 9:00 hod. na
hřišti ZŠ Palackého
9. 4. Pěvecká soutěž – oblastní kolo pro ZŠ, od
9:00 hod. v Koncertním sále ZUŠ. Akce ve spolupráci s místní ZUŠ
11. 4. Vybíjená – obvodní kolo soutěže chlapců
a dívek, od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
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 kreativní činnost na stanovištích, ukázka pletení pomlázek, návštěva chovatele a soutěže, Velikonoční
stezka. Strava zajištěna. Cena je 180 Kč pro členy
kroužků DDM a 200 Kč pro ostatní zájemce. Předběžné 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 informace Z. Tauerová
25. 4. MC Donalds Cup – obvodní kolo I. kategorie, ve spolupráci s TJ Slovan od 9:00 hod.
26. 4. MC Donalds Cup – obvodní kolo II. kategorie, ve spolupráci s TJ Slovan od 9:00 hod.
Den Země s Majákem – zábavně vzdělávací program pro děti MŠ, 1.–3. třídy ZŠ a pro veřejnost
26. 4. Den Země na téma Včelka Mája a její
kamarádi od 8:30 do 12:00 hod. v parku u muzea.
Přihlášky telefonicky v DDM. Akce ve spolupráci
s Kulturními službami města pod záštitou Zdravého města MT.
27. 4. Čarodějnický rej na zámku. Pro rodiče s dětmi a ostatní veřejnost. Od 15:00 hod.
na nádvoří zámku. Tradiční akce se soutěžemi
a přehlídkou kroužků, součástí Miss čarodějnice, tombola, střelba z laserových zbraní – SBS,
skákací hrad a doprovodný program Králičí hop.
Bohaté občerstvení zajištěno, nebude chybět
symbolické upálení přilétnuté čarodějnice, ukázka havěti aj. Předpokládaný konec v18:00 hod.
Více na plakátech.
29. 4. Dřevíčková dílnička – technicko výtvarný program pro žáky 1. stupně ZŠ. Účastníci se
seznámí s opracováním dřeva pomocí drobných
dřevoobráběcích strojů a nářadí, prohlédnou si je
a sami vyzkouší. Také si vyrobí svůj vlastní výKynologická organizace Moravská Třebová srdečně zve na tradiční

Slet čarodějnic

na Křížovém vrchu
sobota 27. dubna od 14 hodin
na cvičáku v lomu

- soutěže, hry, audience u čarodějnice, zábava
pro malé i velké. Za zdolání tradičních disciplín získáte odměnou groše, které vyměníte na
oblíbeném jarmarku za dárky. Po celou dobu
jízda na koních (Jezdecký klub Útěchov), ukázka výcviku psů. Diskotéka v trávě, u táboráku
si můžete opéct špekáčky, zazpívat a posedět.
18:00 – ze skály přiletí čarodějnice, a bude upálena. Občerstvení zajištěno. Masky vstup zdarma. Srdečně zveme a nezapomeňte, že nejlepší
dárky na jarmarku získá ten, kdo přijde včas.
ZKO Mor. Třebová

robek. Účast nutno nahlásit do DDM. Propozice
zaslány do škol.
30. 4. Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo. Akce na DDH ul. Zahradnická. Zahájení soutěže v 8:30 hodin. Propozice zaslány do škol.
1.–30. 4. Modrá planeta – výstava výtvarných
prací v knihovně

Připravujeme na květen:

3. ročník celorepublikové soutěže mažoretek Moravskotřebovská perla 2019. Mažoretky Střípky
a DDM ve spolupráci s Technickými službami MT
a TJ Slovan za podpory města Moravská Třebová.
Akce proběhne 4. 5. v Rehau aréně od 8:30 hodin.
Více informací na webu DDM nebo http://mazoretky.trebova.eu
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál – prezence
8:30–9:00 hod na nám TGM. Start nejmladší kategorie v 9:00 hod. Tradiční akce i v letošním roce
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proběhne ve spolupráci s AVZO, Atletickým klubem a Zdravým městem Mor. Třebová.
30. 5. připravujeme: V. ročník Zlaté komety –
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová vyhlašuje
V. ročník soutěže amatérských zpěváků a zpěvaček všech žánrů populární hudby. Soutěž proběhne pod záštitou starosty města Tomáše Kolkopa,
ve čtvrtek 30. května v kinosále kulturních služeb
v muzeu. Každý zájemce si bude moci předem vyzkoušet svoji píseň na neveřejné zkoušce. Přihláška do soutěže a další informace budou k dispozici
od 1. dubna na webových stránkách DDM. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 22. května. Vypsány jsou dvě věkové kategorie. Do 13 let a od 13
let výše. Přihláška a informace k soutěži v elektronické podobě budou odeslány na všechny základní a střední školy Moravskotřebovska a Jevíčska.
Podmínka: každý ze soutěžících si sám opatří karaoke verzi – hudební podklad své písně v MP3 na
flesh disku nebo CD. Vítěz předchozího ročníku
2018 v kategorii starších bude pozván jako host.
Další informace postupně na www.ddm-mt.cz. Těšíme se na vaši účast.

Mezi obyvateli Moravské Třebové
najdeme přes 70 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý
anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi,
které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům
pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené
s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás

„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám, z Moravské Třebové pochází 11 z nich.
Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 70.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na
tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.

Naprostá transparentnost

Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl
odevzdává potřebným rodinám do posledního
haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů.
Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc
přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem
odesílá příspěvky více než 3 400 rodinám.
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Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800, e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz
Setkání seniorů se uskuteční 1. 4. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové.
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 10. 4. Odjezd v 14:00 hod. ze dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Případné dotazy na
T: 603 750 838.
Na Popeleční středu začala letošní sbírka
Postní almužna
Jde o sbírku organizovanou ve farnostech v době
postní, tedy 40 dní před Velikonocemi. V této
době si lidé přinesou z kostelů domů malou kasičku, do které mohou vhazovat peníze, které by
jinak utratili za věci, které si v postu odepřeli.
Tyto kasičky pak znovu odevzdají v kostele na
počátku Velikonoc, aby je pracovníci charity vyzvedli a výtěžek z této sbírky použili na pomoc
potřebným. Jedná se většinou o přímou pomoc
do rodin. Charita pořádá tuto sbírku ve všech
farnostech Moravskotřebovska, Jevíčska a Velkoopatovicka.
Komunitního centrum O krok dál v Linharticích běží na plné obrátky
Díky loňské Burze filantropie ve spojení se štědrostí dárců se nám podařilo do Komunitního centra zakoupit univerzální nerezový kotlík na marmeládu. Pro klienty vznikla další nová aktivita,
zvyšující míru jejich samostatnosti i dovedností. Jednoduchá obsluha zároveň umožnila práci
i manuálně méně zručným klientům, kterým nevyhovují náročnější činnosti. Jeho používáním
v rámci pracovních terapeutických činností získali klienti další dovednosti, které budou moci
následně využít v potencionálním zaměstnání.

V neposlední řadě došlo i k rozšíření nabídky
výrobků našich terapeutických dílen. Lahodnými marmeládami jsme obohatili sortiment v našem Andělském terapeutickém obchodě a tím se
více přiblížili veřejnosti. Kontaktní osoba: Pavla
Preisnerová, Linhartice 133 (bývalé Kovoobráběčství Hacura), telefon: 734 797 497, e-mail:
okrokdal@mtrebova.charita.cz
Třebovské pralinky a čokolády z našeho sociálního podniku Speramus, s.r.o., míří do světa
Víte, že Charita Moravská Třebová má také dceřinou společnost - charitní
sociální podnik Speramus,
s. r. o., který zaměstnává
lidi se zdravotním postižením? Prozatím provozujeme potravinářskou dílnu,
kde vyrábíme Třebovské
pralinky, čokolády, sušenky a pečené čaje. Činnost
plánujeme rozšířit a nabídnout tak pracovní příležitosti dalším lidem, kteří nemohou kvůli svému zdravotnímu omezení
vykonávat práci v běžném pracovním nasazení
nebo bez potřebné podpory. Prodejem našich
výrobků poskytujeme jiným firmám i takzvané
náhradní plnění. To znamená, že ony pak nemusejí zaměstnávat povinné procento postižených.
Tím, že od nás zboží odeberou, splní zákonnou
povinnost dát handicapovaným lidem práci.
Kontaktní osoba: Petr Matoušek, telefon: 734
791 102, e-mail: petr.matousek@mtrebova.charita.cz

Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
pondělí: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
18:00–19:00 hod. zdrav. cvičení pro ženy
úterý:
8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
13:00–17:30 hod. mateřské centrum

V termínu 8.–12. 4. pro vás chystáme tradiční burzu dětského oblečení a spotřebního zboží.
Oblečení přijímáme od velikosti 110. Příjem zboží po-út, prodej zboží st-čt, vracení pátek 12. 4.
Bližší informace najdete na letáčcích, webových
stránkách a FB.

Nudí se nebo jsou přetíženy? 4. 4. od 15:30 do
18:30, Koncertní sál ZUŠ Moravská Třebová
Speramus, s.r.o., ve spolupráci se ZUŠ Moravská Třebová Vás zvou na přednášku PhDr. Lidmily Pekařové na téma Nudí se nebo jsou přetíženy? Přednášky Lidmily Pekařové o výchově
dětí zaplňují sály po ČR. Autorka bestselleru Jak
žít a nezbláznit se, lektorka s dlouholetou praxí v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou veřejnost i řídící
pracovníky různých firem a školství. Lidmila Pekařová přináší zábavnou formou zajímavé a hlavně praktické rady a postřehy nejen
pro efektivnější rodičovství.
Nenechte si ji ujít.
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete
na: www.mtrebova.charita.
cz nebo www.facebook.com/
charita.trebova, nebo osobně
na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská
Třebová.
Požehnané Velikonoce Vám přejí všichni zaměstnanci Charity Moravská Třebová

Sbor Českobratrské
církve evangelické

Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová
Farář sboru: Ivo David, tel.: 728 143 334
Pravidelný program:
Neděle 9:00 Bohoslužby na faře (přes zimní období)
Čtvrtek 17:00 Biblická hodina na faře
Program bohoslužeb přes velikonoční svátky:
19. 4. Velký pátek 9:00 čtení Pašíjí, s Večeří Páně
21. 4. Velikonoční neděle 9:00 s Večeří Páně
22. 4. Velikonoční pondělí 9:00
Přijměte také pozvání na velikonoční představení Via Dolorosa - Cesta bolesti 19. 4. (Velký
pátek) od 17:00 hod. Vybrané básně z básnické
sbírky Via Dolorosa Samuela Martaska (kazatele, misionáře a básníka), protkané duchovními
zpěvy. Přednáší a zpívá Lenka Hadová.

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

Pravidelné bohoslužby:

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

Pořad bohoslužeb o Velikonocích

Zpovědní den: pondělí 15. 4. od 10 do 12 hod. a od 16 do 18 hod. – klášter M. Třebová
Datum Svátek
15. 4.

Pondělí – zpovědní den

18. 4.

Zelený čtvrtek

19. 4.

20. 4.

Adorace:

Út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
Pá 18:45–19 hod. společná adorace klášterní
kostel

21. 4.
22. 4.

Velký pátek

Bílá sobota
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Boží hod velikonoční
Pondělí velikonoční

Moravská Třebová
farní kostel
klášterní k.
9:00
--19:00

18:00
21:00 adorace
8:00 modlitba breviáře
9:00 křížová cesta
15:00 Velkopáteční obřady
8:00 modlitba breviáře
13:00-15:00 možnost
navštívit „Boží hrob“
21:00 VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ

Staré Město

Boršov

---

---

---

16:00

16:00

---

16:00
Velkopáteční
obřady

16:00
Velkopáteční
obřady

---

19:00
20:00
VIGILIE
VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ VZKŘÍŠENÍ

8:00

11:00

9:30

11:00

8:00

11:00

9:30

11:00

Charita
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Jak zlepšit místní síť služeb pomoci pro ohrožené děti?
Obyvatelé Moravskotřebovska mohou získat podrobnou představu o tom, kdo všechno je součástí sítě služeb pro ohrožené děti. Nejedná se
o adresář služeb, ale o materiál, který reflektuje
zjištěné potřeby v lokalitě a popisuje možnosti
rozvoje sítě tak, aby mohla pružně reagovat na
měnící se potřeby cílové skupiny, tedy dětí a jejich rodin. Dovíte se v ní i doporučení, která z ní
vzešla pro představitele města a poskytovatele
služeb.
Kde je prostor pro rozvoj sítě?
Analýza přináší konkrétní doporučení pro rozvoj
sítě služeb, a to zejména v oblasti spolupráce,
bydlení a dostupnosti služeb. V oblasti spolupráce je důležité i nadále strategicky pracovat

na propojování aktérů z různých oblastí - především školství, zdravotnictví, sociálních služeb
a pracovníků úřadu. Pro tyto potřeby je vhodné
definovat a smysluplně rozvíjet komunitní plánování, které rovněž přispěje ke zlepšení v oblasti dostupnosti služeb. Právě na platformě komunitního plánování lze zahájit tolik potřebnou
spolupráci zástupců sociálních služeb, vedení radnice a pracovníků úřadu s cílem zmapovat potřebnost a následně zpřístupnit specifické
služby dětem a jejich rodinám přímo v Moravské Třebové. V oblasti bydlení došlo k navázání
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Analýza je dostupná na webu www.pravonadetstvi.cz, kde jsou i veškeré informace o projek-

O zlatou kulku Oldy Šetrného
V sobotu 2. března se uskutečnil již 27. ročník
tradiční skautské soutěže ve střelbě ze vzduchovky O zlatou kulku Oldy Šetrného. V kryté střelnici vojenské střední školy se sešlo 109
účastníků. Na nejlepší jednotlivce jako každý
rok čekaly medaile ve tvaru kulky a na vítězná
družstva tradiční dorty nazdobené do podoby
terčů. Zajímavými věcnými odměnami přispěli
také sponzoři akce. Kdo zrovna nestřílel, mohl
se zabavit připraveným doprovodným programem,
na kterém se podíleli i členové střeleckého klubu mládeže SBTS (ukázka
sportovních zbraní,
elektronická
střelnice). V jednotlivých kategoriích letos zvítězili:
Vendula Kopalová,
Sebastian Roche,
Lola Roche, Jakub Klimek, Lenka
Navrátilová a Janek Gečnuk (více
na junak.mtrebova.
cz/ozkos). Spokojeni ale mohli být

všichni, neboť kromě zážitků a účastnické kartičky si každý odnesl i kousek dortu, o který se
vítězové skautsky podělili. Poděkování pořadatelů patří Vojenské střední škole a VOŠ MO
v Moravské Třebové, městu Moravská Třebová, firmám OR-CZ, spol. s r. o., a Evikmt - Eva
Kubínová, cukrárně Linda a střeleckému klubu
mládeže SBTS v Moravské Třebové.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Třebová

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová
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
Akce Ukliďme Udánský lesík

Přidej se s námi k celorepublikovému úklidovému dni Ukliďme Česko a společně pojď udělat
něco užitečného pro naše město. Tento den půjdeme do Udánského lesíka a uklidíme ho od
nepořádku, který do přírody nepatří. Akce bude
probíhat v sobotu 6. dubna. Sraz je v 9:00 u tenisových kurtů. Více informací se dozvíš na našem
facebooku: facebook.com/dira.moravska.

Letní příměstský tábor
s Nízkoprahovým klubem Díra

Právě probíhá přihlašování na letní příměstský tábor. O letních prázdninách s námi můžeš zažít spousty legrace a o nevšední zážit-

ky nebude nouze. Máme připravený program
plný her, výletů a hlavně báječných lidí. Takže na nic nečekej a pošli nám svou přihlášku,
ať s námi u toho můžeš být. Počet účastníků
je omezen, proto je lépe se přihlásit již teď.
Těšíme se na Tebe. Letní příměstský tábor se
bude konat ve dvou termínech, a to v červenci od 8. do 12. a v srpnu od 5. do 9. Pokud
budeš mít zájem o přihlášku, tak nám můžeš
napsat e-mail na: dira-mt@osbonanza.cz, na
facebooku: facebook.com/dira.moravska, zavolat na tel.: 733 598 576 nebo se můžeš za
námi do klubu zastavit, a to každý všední den
od 13:00 do 18:00 na adrese: Komenského 46,
Moravská Třebová.

tu, který končí v červnu 2019.
Aktivita síťování bude ukončena v dubnu tohoto
roku, a to jak v Moravské Třebové, tak i v dalších 126 obcích s rozšířenou působností, které
se zapojily do projektu. Tímto bych chtěl proto
poděkovat za tříletou spolupráci všem místních
aktérům z řad zástupců škol, sociálních služeb,
pediatrů a úředníků, kteří spolupracovali na
zlepšení sítě služeb pro ohrožené děti, zamýšleli se nad svými kompetencemi a nad potřebami
svých klientů a tím vytvořili prostředí, které rozvíjí síť služeb pro ohrožené děti.
Kamil Litvik, lokální síťař,
ORP Moravská Třebová

Podpořte dívčí
sirotčinec v Keni
Mé jméno je Michaela Přibylová. Jsem
studentka CARITAS – Vyšší odborné
školy sociální, Olomouc. Momentálně absolvuji povinnou zahraniční praxi
v Keni, konkrétně v dívčím dětském domově s názvem Our Lady of Grace Children’s Home. Během své práce pro dětský domov jsem se jej rozhodla podpořit
prostřednictvím foundraisingové sbírky.
Nejpozději do 18. dubna můžete i Vy
zaslat libovolný finanční příspěvek převodem na transparentní bankovní účet
s číslem 4003914033/0800. Vaše příspěvky budou použity především na nákup kvalitní obuvi, základního oblečení
(ponožky, spodní prádlo), knížek a školních pomůcek pro dívky v dětském domově.
Dětský domov Our Lady of Grace Children’s Home je spravován katolickou
diecézí regionu Meru v Keni. V současnosti se starají o 117 dívek ve věku 5–15
let. Cílem dětského domova je poskytovat opuštěným, osiřelým a zneužívaným
dívkám kvalitní péči a vzdělávání. Pracovníci dívkám zajišťují stravu, oblečení
a přístřeší, čímž je chrání před psychickou, spirituální, ekonomickou a sociální
chudobou. Cílem veškerých aktivit dětského domova je integrace dívek do normálního a plnohodnotného života. Pro
další informace mě můžete kontaktovat
prostřednictvím emailu michaela.pri@
seznam.cz. V co nejbližší době Vám poskytnu informace o využití Vašich příspěvků. Jménem dětského domova všem
děkuji za ochotu pomoci.
Michaela Přibylová
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Změny jízdního řádu městské hromadné dopravy
Od 8. dubna do 14. prosince bude platit výlukový jízdní řád MHD z důvodu opravy ulice Lanškrounská a změny celostátních jízdních řádů
vlaků. V uvedeném období bude zastávka MHD
Lanškrounská nahrazena zastávkou Aquapark,
která bude umístěna nedaleko koupaliště. Zastávka MHD Kubík bude nahrazena zastávkou

Autobusové nádraží, která bude umístěna na odjezdovém stanovišti č. 12 v areálu autobusového
nádraží. Autobus MHD bude během opravy ulice
Lanškrounská výjimečně jezdit po objízdné trase
ulicemi Nádražní – Tyršova – Sluneční - 9. května.
Další změnou v jízdním řádu je vytvoření zastávky Hřbitov. Tento krok jsme podnikli na

základě podnětů občanů, kteří poukazovali na
nedostatečnou obslužnost hřbitova a celého
areálu Křížového vrchu. Ostatní podněty občanů ke stávajícímu jízdnímu řádu bude možné
řešit až po skončení výluky, spojené s opravou
ulice Lanškrounská. Děkujeme za pochopení
a trpělivost.

Sport
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Espiral jede do Francie
Espiral opět jede reprezentovat Česko a naše
město do zahraničí na Mezinárodní pohár v twirlingu. 2. února se v Kutné Hoře konalo mistrovství ČR světové asociace WBTF v twirlingových
disciplínách. Holky si odvezly spoustu ocenění,
několik titulů ČR a dokonce pár postupů na Mezinárodní pohár do Francie. Je neskutečné jakým
způsobem se naše členky posouvají a čím dál víc
zvyšují kvalitu svých výkonů.
Z výsledků: Freestyle děti B - Eliška Peňáková
- mistr ČR, Sólo 1 hůlka - Eliška Peňáková - II.
vicemistr ČR v kategorii děti B a Andrea Štolová
- stříbro + postup na mezinárodní pohár v kategorii dospělí B. Dále v disciplíně sólo 2 hůlky
- Ivana Greplová - II. vicemistr ČR + postup na
pohár v kategorii junior 2B. Potom děvčata sou-

těžila v disciplíně Umělecké sólo, kde Karin
Kolářová získala titul vicemistr ČR + postup
na pohár v kategorii junior 1B, Andrea Štolová - stříbro + postup na pohár v kategorii dospělí B. Poslední disciplínou, ve které holky
soutěžily, bylo Umělecké duo a tady holky posbíraly: Andrea Štolová + Veronika Kynclová
- zlato + postup na pohár (dospělí B), Ivana
Greplová + Karin Kolářová - zlato, Monika
Vlková + Ilona Kužílková - stříbro, Denisa
Šatníkova + Vanesa Boledovičová - stříbro.
Děkujeme všem svým příznivcům za podporu. Bude to pro nás obrovská zkušenost
a věříme, že budeme platnými členy reprezentace ČR na mezinárodním poháru
ve Francii.
Jitka Štolová

Dvě soutěže – 21 medailí pro Střípky
Dne 16. 2. se část týmu Střípků vydala bojovat
na Liberecký pohár v twirlingu. V kategorii povinná hůlka (PH1) C si Kateřina Bláhová odvezla zlato a Barbora Prosecká o kategorii výše - B
- krásné 4. místo. V kategorii X-strut se Pavlína

Klučková umístila na 1. místě a Nikol Schönová na místě 2. V kategorii rytmické taneční sólo
(RTS) si naše nejmenší twirlerka Leontýnka
Rolinková stoupla na 2. stupínek, Kamilka Sulová si taktéž dovezla stříbro. Dále si stříbrnou
medaili v RTS v různých věkových a výkonnostních
kategoriích vybojovaly
Daniela Vaníčková,
Nicol Matoušková,
Pavlína
Klučková
a Nikol Schönová.
Za rytmické taneční
duo Zuzana Dvořáková a Barbora Prosecká. Druhé naše
rytmické taneční duo
K. a K. Sulovy obsadilo 4. místo. Zlatou medaili v RTS B
si odvezla domů Z.
Dvořáková. V rámci

Návštěva jiného století
Průmyslové muzeum v Mladějově rozšiřuje nabídku návštěvníkům, kteří si budou chtít odnést
nevšední zážitek v podobě fotografování nebo
jen posezení a procházky v kostýmu z doby,

kdy se na pozemcích nynějšího muzea procházeli jeho zakladatelé - pan továrník Mauve se
svojí chotí v roce 1900.
Eva Kopřivová

soutěží v klasické mažoretce jsme vyzkoušely
23. února 1. ročník Říčanské pusinky v Říčanech u Brna. Ve velké konkurenci v sólech byly
úspěšné: L. Matoušková 1. místo (její 1. soutěž),
D. Vaníčková 2. místo, N. Vaníčková 2. místo,
N. Sýkorová 2. místo. V duích zabodovaly: Z.
Dvořáková a N. Sýkorová 1. místo, E. Minarčíková a K. Kalenčuková 3. místo. Všechny naše
miniformace obdržely každá po zlaté medaili.
Velká formace kadetek si domů odvezla stříbro.
Přejeme všem děvčatům v týmu, aby se jim i nadále tak dařilo. Děkujeme také všem našim trenérkám - Katce Tumakové, Andree Janků Bryndové, Anetě Kozákové a Dominice Halouskové.
Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková

Program činnosti
Klubu českých turistů
10. 4. Členská schůze odboru KČT v 18 hod.
13. 4. 52. ročník DP Vandr skrz Maló
Hanó – trasy: pěší 13, 24, 32 a 44 km a trasa vycházky v délce 6 km pro rodiče s dětmi do 7 roků, tzv. Dětský vandr; cyklo cca
50 km s terénními úseky. Prezence účastníků od 7 do 9:30 hod. ve vstupní hale radnice
(nám. TGM); cíl jednotlivých tras i cyklojízdy na nádvoří zámku v M. Třebové do 17
hod. Nově trasy 12 a 23 km z Jevíčka. Start
na náměstí od 8:30 do 9:00 hod. Podrobnější informace na plakátech.
14. 4. Pěší vycházka spojená s úklidem
nejfrekventovanější trasy vandru. Sraz
účastníků ve 13 hod. u prodejny Lidl. Zajišťuje: J. Kuncová
27.–28. 4. Putování Žďárskými vrchy
v okolí Pusté Rybné. Sraz přihlášených
v 7:00 hod. na autobusovém nádraží. Doprava osobními auty. Zajišťuje: J. Dudková
Připravujeme:
1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do
Javoříčka – 41. ročník. Setkání účastníků
v době od 11 do 14 hod. v Javoříčku, kde
obdrží Pamětní list. Odjezd zájemců o společnou jízdu v 8 hod. od klubovny KČT (Piaristická 8). Ostatní si volí čas a trasu podle
vlastního uvážení. Zajišťuje: P. Harašta
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz
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Fotbalová mládež na startu jarní části sezóny
V dubnu se do zápasového kolotoče zapojí i mládežnické fotbalové celky. Stanislav Neubauer,
hlavní trenér mládeže SKP Slovan Moravská Třebová nám přiblíží jejich připravenost na jarní
část sezóny.
Jak jste spokojen s průběhem
zimní přípravy?
Velká spokojenost je s tréninkovou morálkou hráčů a trenérů.
Jednotlivé kategorie se v rámci
přípravy zúčastnily několika halových turnajů a přátelských zápasů na UMT. Pro přípravky a žáky jsme uspořádali čtyři domácí turnaje. Ideální představa
kvalitní fotbalové zimní přípravy je sice jiná,
ale musíme se vypořádat s podmínkami, které

se nám nabízí k tréninkovým jednotkám. Popravdě, zimní příprava starších mládežnických týmů
v tělocvičnách ideální není, i když
tady patří velké díky provozovatelům, že je nám vůbec umožněno
jejich prostory využívat.
K jakým změnám dochází
v hráčských kádrech event.
v realizačních týmech mládežnických celků?
V mládežnických kategoriích
dochází k minimálním změnám
v kádrech, spíše je potřeba udržet
stávající počty hráčů, potažmo navyšovat členskou základnu nejmladších ročníků. Trenérsky
máme obsazeny všechny kategorie, i když k ideálu nám ještě kousek chybí. V měsíci únoru pro-

Sálový fotbal
FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová je
jediným kolektivem reprezentující město Moravská Třebová, který hraje nejvyšší tuzemskou soutěž. V celostátní lize sálového fotbalu
již čtvrtou sezónu drží městský prapor vysoko.
Letos mu ve čtvrtfinálové sérii proti Spartě Praha smolně utekl postup mezi čtyři nejlepší týmy
České republiky. Sezónu zhodnotil brankář týmu
i reprezentace do 21 let, David Vykydal.

Jaká byla letošní sezóna?
Byli jsme nuceni udělat radikální změny v kádru, nefungovala totiž naše prvotní představa.
Z mého pohledu však změna byla ta správná věc.
Každá sezóna nás totiž posouvá dál, soutěž je
rok od roku těžší. Tato ale byla specifická v tom,
že jsme byli krůček od bran Final Four pro čtyři nejlepší celky v zemi. Ono obecně play-off je
úplně jiná než normální hrací část. S odstupem
času to beru se vztyčenou hlavou, člověk se musí
naučit poučit z chyb a další sezónu se vrátit ještě silnější.
Jakou stopu zanechala Moravská Třebová
v nejvyšší celostátní soutěži?
Stopa je každým rokem větší, což je pro moravskotřebovskou sálovku pozitivem. Obecně i pro město samotné. Máme čím dál více fanoušků, kteří nás podporují v našem snu. Vyhrát
celostátní ligu. Postupně si získáváme respekt
u ostatních týmů a tvoříme historii. Vše se počítá. Já v play-off chytil proti Spartě Praha penaltu. Kdo tohle může říct?
Ligová sezóna pro vás skončila. Co vás dále
čeká?
Čeká nás pohár UEFS ve španělském Lloret de
Mar, kam jsme se kvalifikovali loňským vítězstvím v českém poháru. Určitě to bude nezapomenutelný zážitek. V Lloretu jsem jednou už
byl, a to s reprezentací na ME a musím říci, že
se rád vrátím na místo, kde jsme získali titul
mistrů Evropy do 21 let. Bude to náročný týden, ale cíle jsou jasné. Ovládnout pohárovou
Evropu.
Co reprezentační kariéra?
Člověk vidí, že tohle všechno má smysl. Jsem
rád za své výkony. Chci říct, že nás brzy čeká reprezentační soustředění před listopadovým mistrovstvím světa v Rusku. To je asi jediné, co
v tuhle chvíli vím a mohu světu sdělit.
(pm)

šli tři noví trenéři školením licence “C” a budou
zařazeni ke kategoriím, kde je potřeba trenérské
týmy doplnit.
Jaké jsou cíle pro sezónu?
Cíle by měly být vždy ty nejvyšší, ale musíme
být realisté. Některé ročníky kluků máme silné,
jiné slabší, ale musíme skloubit vše tak, abychom důstojně reprezentovali oddíl SKP Slovan
Moravská Třebová a město Moravská Třebová
ve všech mládežnických kategoriích.
Stanislav Neubauer,
hlavní trenér mládeže
SKP Slovan Moravská Třebová

Marek Matocha

po třetí za sebou
nejlepším hráčem
celostátní ligy
do 21 let
Na základě hlasování všech týmů nejvyšší
soutěže sálového fotbalu byl Marek Matocha z týmu FK Slovan Moravská Třebová
zvolen nejlepším hráčem do 21 let uplynulého ročníku celostátní ligy. Obhájil tím svá
vítězství z let 2017 a 2018, čímž uzavřel
obdivuhodný zlatý hattrick.
(pm)

Markéta Hájková v sestavě pro WorldTour Strade Bianche
Markéta Hájková, která v letošní sezóně obléká dres italského Team Servetto - Piumate
- Beltrami TSA se v březnu objevila v sestavě
pro „otevírák” ženského WorldTour kalendáře
Strade Bianche. Devatenáctiletá cyklistka nastoupila do závodu odhodlaně a zpočátku si nevedla špatně. Přesto v necelé polovině závodu
zaplatila nováčkovskou daň a nakonec bohužel

svítilo u jejího jména ve výsledcích DNF. Na
druhý den po tomto závodu Markéta Hájková
závodila v italském závodě Trofeo Oro in Euro
| memorial Elisabetta Coli & Lorena Baldi.
V deštivém počasí Markéta obsadila 52. místo.
„Je mi samozřejmě moc líto, že hned moje první vystoupení v elitní kategorii poznamenal
pád, nicméně se snažím vytěžit i z této zkuše-

nosti co nejvíce pozitivního, se svým výkonem
až do té doby, než jsem spadla, můžu být spokojená, zvládla jsem ho jak fyzicky, tak takticky,
a to mi dává motivaci do dalšího tréninku. A ze
Sieny odjíždím s přesvědčením, že se za rok na
Strade Bianche vrátím, a to už bude ale moje
závodění zcela jiného kalibru,“ těší se mladá
česká naděje.
(pm)
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Slovan opět na stupních vítězů
Bronz a zlato v kategoriích mužů

Semifinálová série krajské ligy mužů „A“ vyzněla lépe pro rivala z České Třebové a Slovanu
tak zbyly boje o bronzovou medaili. K rozhodujícím utkáním celé sezóny přistoupili hráči zodpovědně, soupeře z Chotěboře porazili dvakrát
(5:1 a 7:3) a zaslouženě slavili zisk bronzových
medailí v krajské lize. Ještě větší důvod k oslavám měli muži Slovanu „B“, kteří díky výborným výkonům v základní části i play off zakončili letošní sezónu oblastní ligy obhajobou titulu.
Ve finálové sérii porazili HC Spartak Polička 2:1
na zápasy (5:4, 1:4, 6:2).

Mládež nastoupila proti
kanadskému výběru

a Chocně (21:0). Velmi blízko k bodům byli
proti velmi silným Pardubicím, kterým podlehli
těsně 8:9. K vyrovnání mladším žákům chyběly pouhé centimetry, když nedokázali poslat puk
do poloprázdné branky. I přes porážku si mladší
žáci „A“ několik kol před koncem krajské ligy
zajistili celkové třetí místo v soutěži. Výborné
výsledky sbírali také hráči „B“ týmu mladších
žáků, kteří si vysoko poradili postupně s Žamberkem (10:7), Poličkou (11:4), Žďárem nad
Sázavou (6:3) a dvakrát se Skutčí (9:2 a 11:0).
Několik kol před koncem tak slaví celkové prvenství v soutěži.
(vd)

V úterý 12. března změřili mladí
hráči kategorie U17 síly s kanadským výběrem ze St. Andrews college. I přes porážku 1:6 si mladí
borci Slovanu z mezinárodního
zápasu odnesli cenné zkušenosti
a ovace diváků za předvedený
výkon. V uplynulých měsících
byli vidět především mladší
žáci. Vysoké výhry zaznamenali
proti celkům z Litomyšle (19:0)

Cyklománek na startu nové sezóny
Čtrnáctý ročník seriálu dětských cyklistických
závodů Cyklománek začíná 28. dubna. Seznam
letošních závodů:
ne 28. 4. Terénní časovka – Kalvárie
ne 9. 6. Městské crosscountry
so 21. 7. Moravskotřebovský maraton (rodinná
trať, elévové pojedou před závodem trasu dlouhou přibližně 300 m)
so 3. 8. Papírák

so 17. 8. Powerman
so 14. 9. Babí léto
ne 6. 10. Silniční časovka
so 26. 10. Výjezd do vrchu
Každou středu od 16:30 (v případě příznivého počasí) startuje vyjížďka rodičů s dětmi od bočního
vchodu fotbalového stadiónu po okolí Moravské Třebové. Více na stránkách cykloman.cz v záložce Cyklománek a na junior.bt2000.cz. (pm)
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MČR ve střelbě
družstev laserovou
puškou
V sobotu 9. 3. jsme se zúčastnili mistrovství
České republiky ve střelbě tříčlenných družstev
laserovou puškou na optické střelnici v Kunovicích. Závod pořádaný Svazem branně technických sportů ČR má již jedenáctiletou tradici.
Přípravný závod jsme uskutečnili o týden dříve
1. 3. v Křenově společně se zdejším střeleckým
klubem. Závodu MČR se účastnilo 25 družstev
ve čtyřech věkových kategoriích.
Nejlepší umístění družstev SBS z Mor.Třebové:
v kategorii A – 4. místo Martin Kalousek, Sebastian Roche a Jaroslav Mlejnek
v kategorii B – 4. místo Václav Pavelka, Adéla
Kostíková a Jan Šimco
v kategorii C – 1. místo Michaela Přidalová, Ondřej Vágner a František Přidal
v kategorii D – 2. místo Martin Lipavský, Jakub
Koudelka a Zdeněk Polehla
Proběhlo zde i vyhlášení nejlepších sportovců
svazu BTS roku 2018. Za SBS Moravská Třebová to byli v kategorii do 12 let Lukáš Kaděra a v kategorii nad 12 let František Přidal. Za
reprezentaci střeleckého klubu mládeže SBS
a města Moravská Třebová všem dětem děkuji.
Tomáš Přidal, trenér mládeže

Bojová umění
Krav Maga-Kapap Bohemia je skupina lidí zabývající se trénováním a propagací izraelských
bojových umění a reálné sebeobrany Krav Maga-Kapap v ČR a SR. Vlastníme oficiální licenci v České republice od Grand Mastera Moshe
Galiska, která nás zařadila do sítě světových
škol IKA Izrael. Všichni hlavní instruktoři jsou
mezinárodně certifikováni. Hlavní instruktoři vlastní černý pás CQC & DEFENSE SHOOTING systém od Andreye Čečulina z Ruska. Všichni trenéři jsou vlastníky Akreditace
v rámci Ministerstva školství. č. j.122/2013-50
instruktor sebeobrany. Pravidelné tréningy v lokalitách Svitavy, Lanškroun, Česká Třebová,

Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk,
Kunčina, Vranová Lhota, Dolní Čermná, Olomouc a Púchov (SK). Pravidelné tréninky sebeobrany, specializované semináře a tréninky BJJ
a Grapplingu, soustředění, ženská sebeobrana,
dětská sebeobrana, profesní sebeobrana, zprostředkování ZP, výuka ESP – teleskopický obušek. Trénujeme děti od 4 let až po dospělé 100
let. Naučte se bránit v jakémkoli věku jednoduchými a osvědčenými technikami. Staňte se
členy rodiny Bohemie. Více informací na www.
kravmaga-kapapbohemia.cz.
Jan Kubín, 724 015 671,
jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz

3. ročník
příměstského tábora
s atletikou pro děti
O prázdninách pořádáme příměstský tábor s atletikou a jinými sporty pro děti v Moravské
Třebové. Tábor se uskuteční ve 2 termínech
15.–19. 7. a 12.–16. 8. Formou hry se děti naučí základy atletiky a jiných sportů a užijí si
přitom mnoho zábavy. Mimo atletický program budou pro děti připraveny i různé výlety a návštěva aquaparku. Cena za dítě je 1 900
Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy, pitný režim,
dopolední a odpolední svačinka, vstupy, jízdenky, pojištění a závěrečné diplomy a medaile. Přihlášky a podrobnější informace naleznete
na internetových stránkách www.primestsky-atleticky-tabor.cz nebo na tel. čísle 777 269 240.
Těšíme se na Vás.
Tomáš Kraus
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AG – FIT na mezinárodním mistrovství ČR ve sportovním aerobiku
Sportovní aerobičky z AG-FIT Moravská Třebová otevřely závodní sezónu na Czech Aerobic Open, což je nejvýznamnější závod celého
roku (Praha, 8.–10. 3.). V konkurenci více než
700 závodníků ze 13 zemí, včetně takových
velmocí jako je Rusko a Čína, si naše závodnice vedly velmi dobře. Tým ve složení Adela Daulová, Magda Duží, Klára Němčíková,
Patrície Bártová, Laura Lněničková a Markéta Vykydalová si v kategorii Dance aerobik
12–14 let odvezl domů bronzové republikové
medaile (v mezinárodní konkurenci to bylo

7. místo). Krásné výkony jsme mohli vidět
od našich závodnic i v individuálních kategoriích. Mezi českými závodnicemi se Eliška
Mlejnková umístila na 10. místě (kategorie
12–14 let), Laura Lněničková v konkurenci
36 závodnic na 14. místě (9–11 let). Naše perspektivní závodnice Sophie Bomberová a Patrície Bártová skončily kvůli chybám v prvcích obtížnosti a zdravotním problémům až ve
druhé polovině startovního pole. Věříme, že
na mezinárodních závodech 1. kola Poháru federací budou opět ve formě a potvrdí, že patří

Šachové novinky
Krajský přebor družstev 2 tř. –
východ (KP2v)

V letošní sezóně se nám moc nedaří. Máme velké výkonnostní výkyvy. Prohráli jsme s družstvy, které jsme měli podle papírových předpokladů porazit (osmé Mistrovice, poslední Horní
Čermnou). Na druhé straně se nám podařilo remizovat s jedním kandidátem na postup Ústí nad
Orlicí a porazit průběžně třetí Svitavy. Průběžné
páté místo tak nejspíš odpovídá naší současné
výkonnosti.

Krajský přebor mladších žáků

V Pardubicích se v únoru odehrál třetí kvalifikační turnaj krajského přeboru mladších žáků.
V kategorii HD12 nás opět
výborně reprezentovala Leona Bártová. V celkovém
pořadí skončila osmá (z 57)
a svoji v dívčí kategorii opět
vyhrála. Tímto výkonem velmi nadějně vykročila za obhajobou titulu krajské přebornice. V kategorii HD 10
si velmi dobře vedl Matyáš
Daul. Získal pět bodů ze sedmi a v celkovém pořadí skon-

čil na sedmém místě (ze 46). Hra Matyáše má
stoupající tendenci. Pokud u této královské hry
vydrží a nepovolí v tréninku, můžeme se těšit na
to, že se brzy v jeho mládežnické kategorii usadí
mezi pardubickou špičku.

Krajská soutěž družstev žáků

V Lanškrouně se 2. 3. odehrál druhý turnaj krajské soutěže čtyřčlenných družstev žáků. Po dlouhých letech se nám podařilo sestavit družstvo,
které by nás mohlo reprezentovat v mládežnické kategorii. Naši mládežníci nastoupili v sestavě Dan Mičík, Florian Beil, Leona Bártová,
Michal Straka a vedli si skvěle. Hned z prvního turnaje, který spolu odehráli, si odvezli první
místo. „Všichni hráli velice
odpovědně, Florian a Leona měli nejlepší výsledky
na svých šachovnicích, Dan
na první šachovnici bojoval
jako lev a Michal dokázal
překonat krizi po neúspěchu
na turnaji v kroužku a perfektně zabodoval,“ zhodnotil jejich trenér Zdeněk Beil
po turnaji odvedený výkon.
Zdeněk Sojma, předseda oddílu

k nejlepším českým závodnicím. Všem děvčatům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci klubu i našeho města.
Za AG – FIT G. Daulová

Chtěla bych si
zahrát ve Švédsku
Obránkyně
Tereza
Radová (*2001), odchovankyně třebovského hokeje, patří
mezi velké české hokejové talenty. Česká
juniorská reprezentantka hraje dorosteneckou chlapeckou
extraligu za Olomouc
a v ženské extralize
úspěšně hájí barvy Karviné. Kdo za tím vším
stojí a jaké má např. plány do budoucna, přiblížila Tereza čtenářům v krátkém rozhovoru.
Kdo stojí za tím, že hrajete hokej?
Můj táta mě dovedl k hokeji. Původně chtěl,
aby hokej hrál i můj bratr. Já byla takový jeho
ocásek a musela jsem dělat všechno co on. Bráchu to moc nebavilo, ale já jsem chtěla hrát dál
a dál. I když tomu nikdo moc nevěřil, že by holka mohla hrát hokej na nějaké úrovni.
Kam vedly Vaše kroky po přestupu z Moravské Třebové?
V Moravské Třebové jsem se naučila dobře základy bruslení a práci s hokejkou. Abych se ale
posunula dál, musela jsem pryč. Zkusila jsem si
jeden turnaj za Olomouc a řekli mi, že mě hned
berou. V Olomouci hraju doteď nejvyšší chlapeckou ligu - extraligu.
Jaké máte plány a kam byste se ráda v kariéře posunula?
Láká mě zahraničí. Nejvíc Švédsko, tam je hokej pro holky úplně na jiné úrovni. Chci to zkusit už tento rok, abych získala co nejvíc zkušeností a pořád se zlepšovala.
V roce 2022 bude Peking hostit ZOH, je to
velké lákadlo?
Olympiáda je vrchol. Je to sen každého sportovce. Mám dobrý ročník, takže v té době, kdy se
ZOH koná, budu v nejlepších letech. Ale abych
se probojovala do nominace, musím makat a neustále se zlepšovat. Proto chci co nejdříve „utéct“ do zahraničí.
(pm)

Nenašli jste svůj
oblíbený sport?
Chybí vám zde informace o vašem oblíbeném sportu? Změňte to! Staňte se aktivním
přispěvatelem obsahu do sportovní sekce
Moravskotřebovského zpravodaje. Příspěvky
v rozsahu maximálně 1200 znaků bez mezer
zasílejte nejpozději do 15. dne v měsíci na
adresu pmmatousek@gmail.com.
(pm)
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