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Starosta ocenil zásluhy válečné veteránky
Pětadevadesátiletá
Jarmila Halbrštátová
Kaplanová přežila sovětský gulag a v československých vojenských jednotkách se
během druhé světové války zapojila
do bojů na východní
frontě. U příležitosti životního jubilea převzala čestné uznání z rukou
starosty Tomáše Kolkopa.
„Člověk by si v životě neměl zbytečně stěžovat, není
nic horšího než válka. Děkuji všem pracovníkům Sociálních služeb Moravská
Třebová, že se tu o mě tak
hezky starají,“ poznamenala Jarmila Halbrštátová.
„Během druhé světové války prokázala osobní statečnost a zachránila život
stovkám raněných Čechoslováků. O to více mne
mrzí, že v listopadu roku
2018 u příležitosti ceremoniálu k 100. výročí vzniku republiky neobdržela ocenění z rukou předsedy Senátu
Parlamentu ČR a zástupců Českého svazu
bojovníků za svobodu. Celoživotní zásluhy
paní Halbrštátové jsou nezpochybnitelné,
osobně si jich velmi vážím, a proto je oficiálně za město Moravská Třebová uznávám alespoň touto formou,“ uvedl starosta
Tomáš Kolkop.
Jarmila Halbrštátová, rozená Kaplanová, se
narodila v roce 1924 na Orlickoústecku. Ve
třicátých letech rodiče odjeli za prací do Sovětského svazu a Jarmila je o několik let později následovala. Zde byla po německém
útoku v červnu 1941 jako občanka nepřátelského státu zatčena sovětskou policí a intervenována do gulagu. „Seděli jsme ve sklepě
mezi lidmi, kteří zabíjeli, kradli a podobně.
Byla to hrůza. A mně bylo sedmnáct,“ vzpo-

mínala. Do řad československé zahraniční
armády vstoupila o rok později v červnu
1942. „V den boje u Sokolova jsem ráno
byla v místní škole, kde se nacházelo obvaziště. Potom začal útok. Obvazovali jsme
raněné u zdi kostela, bylo jich tam hodně.
Tanky pořád přijížděly a plamenomety vše
zapalovaly. Viděla jsem, že jednomu chlapci padl plamenomet na záda. Samozřejmě
úplně shořel. Člověk se nesměl bát, prostě

jsme museli obvazovat raněné,“ vyprávěla.
Jako příslušnice 2. baterie I. dělostřeleckého oddílu prokázala statečnost v roli radiotelegrafistky v bojích u Kyjeva v roce 1943.
„V jednom okamžiku se všem dělostřeleckým bateriím přerušilo spojení s radiostanicí.
Naše vojsko si ale nemohlo dovolit přerušit
palbu. Zůstala jsem jediná, které se podařilo radiové spojení uchovat. Musela jsem tak
předávat povely za celý dělostřelecký oddíl
všem bateriím. Nakonec vše dopadlo dobře, zvládli jsme to na
jedničku,“ vzpomíná
Jarmila Halbrštátová.
V řadách dělostřelectva se zúčastnila
i dalších bojů včetně
bitvy o Dukelský průsmyk na podzim roku
1944. Po druhé světové válce absolvovala
armádní letecký kurz
a následně se usadila
v Moravské Třebové,
kde pracovala v textilce Hedva.
(vd)

Zpravodaj v novém kabátu
Vážení čtenáři, právě držíte v rukou první vydání zpravodaje, které oproti předchozím měsícům přináší řadu změn. Počínaje květnovým vydáním rozšiřujeme
kapacitu zpravodaje na 20 stránek.
Na první pohled zaujme nové grafické
zpracování včetně moderní titulní strany
a celobarevného tisku na kvalitním papíru. S ohledem na požadavky čtenářů
jsme také zvětšili písmo. Novinkou je
obnovení společenské rubriky na straně 2 a zavedení placené inzerce na
stranách 9 a 10. Uzávěrka inzerce je
nastavena na 10. den v měsíci a všech-

ny potřebné informace naleznete na
webových stránkách města v sekci
zpravodaj. Na základě realizovaného výběrového řízení se také změnil
dodavatel tisku. Moravskotřebovský
zpravodaj nově tiskne brněnská tiskárna Samab Press Group, která nabídla vysokou kvalitu, nejvýhodnější cenu
a specializuje se na tisk radničních novin po celém Česku. Příprava změn ve
zpravodaji byla velmi náročná. Za celý
kolektiv redakce proto věřím, že si Moravskotřebovský zpravodaj u čtenářů
získá oblibu.
(vd)
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 3.
2019 evidováno na trvalém pobytu
celkem 10 021 občanů ČR. V průběhu
měsíce března 2019 se do Moravské
Třebové přistěhovalo 15 osob, odhlásilo 35 obyvatel, zemřelo 8 občanů
a narodilo se 6 dětí. V rámci Moravské
Třebové v březnu změnilo trvalý pobyt
celkem 29 občanů ČR.
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 31. 3.
2019 evidováno 10 178 obyvatel.
V měsíci březnu se uskutečnily 3 obřady k vítání občánků a 1 svatební obřad.

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Nová“
• RM schvaluje vítěze zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Kanalizace ul.
Lanškrounská
• RM bere na vědomí předložený záměr
změny sídla městské policie s cílem zvýšení bezpečnosti v centru města
• RM schvaluje předložená pravidla zapojení občanů – Participativní rozpočet 2019
Usnesení z jednání zastupitelstva
města
• ZM schvaluje rozpočet města na rok
2019
• ZM schvaluje poskytnutí dotací subjektům
z rozpočtu města v roce 2019 v souladu
s návrhem finančního výboru
• ZM vzalo na vědomí změnu stávající frekvence svozu komunálního odpadu tak,
že: v období 1. 6. – 31. 8. bude svoz
dočasně posílen na čtrnáctidenní režim,
od 1. 9. bude pokračováno ve stávajícím
systému měsíčního svozu s tím, že bude
upravena frekvence svozu kontejnerů na
komunální odpad na čtrnáctidenní svoz
Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Vzpomínka
Dne 17. dubna uplynul rok od úmrtí
mojí maminky Anny Greipelové z Radkova. Děkuji všem přátelům a sousedům z obce, že vzpomenou s námi.
Rodina Mělnická
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Oprava Lanškrounské podnikání
neomezí
Obchody a další provozovny v Lanškrounské
ulici budou po dobu rekonstrukce této ulice
otevřeny bez omezení. Zákazníci mohou parkovat na parkovišti vedle obchodního domu
Kubík, dále v ulicích Josefská a Karla Čapka.
V době od 8. dubna do 10. listopadu bude
pro veškerý provoz uzavřena část ulice Lanškrounská. Po dobu rekonstrukce platí výlukový
jízdní řád MHD. Vše směřujeme k tomu, aby
po dobu rekonstrukce bylo umožněno parkování u obchodního domu Kubík. Autobus
MHD bude během opravy ulice Lanškrounská výjimečně jezdit po objízdné trase ulicemi Nádražní – Tyršova – Sluneční - 9. května.
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. Podrobné informace budou průběžně doplňovány v aktualitě
a banneru na webu města. V případě dotazů se obracejte na lanskrounska@mtrebova.
cz. Sledujte dopravní značení. Děkujeme za
trpělivost.
Zavádíme efektivní služby pro občany
Na webových stránkách města jsme zpřístupnili rozklikávací kalendář akcí, díky kterému
budou akce jednotlivých spolků a organizací
ve městě propagovány v kompletní podobě
a dostanou se tak mezi širší okruh potenciálních návštěvníků. Kalendář je k dispozici vpravo na úvodní webové stránce. Do jednoduchého formuláře na úvodní webové stránce města
stačí zadat informace o pořadateli, charakteru
a termínu akce. Do kalendáře lze vkládat také
grafické soubory a pozvánky na akce.

Rozpočet na rok 2019 jednohlasně
schválen
Zastupitelé města na svém jednání na konci
března jednohlasně schválili rozpočet na rok
2019, který generuje provozní přebytek ve
výši 13.480 tis. Kč (rozdíl mezi běžnými příjmy ve výši 216.720 tis. Kč a běžnými výdaji včetně rozsáhlejších oprav majetku ve výši
203.240 tis. Kč). Podrobná tabulka s komentářem rozpočtu je k dispozici na webových
stránkách města.
Navigační systém pro veřejnost
Na webových stránkách města Moravská Třebová byl v polovině minulého roku zprovozněn nový navigační systém budov a kanceláří městského úřadu. U každého kontaktu na
úředníka se zobrazuje ikona se zelenou šipkou, která ukazuje trasu do jeho kanceláře. Veřejnost může využít služeb jednotlivých odborů
dle jejich úředních hodin. Pracovníci městského úřadu jsou pro řešení specifických problémů a dotazů k dispozici také na telefonu.
Změna umístění volební místnosti pro
volby do Evropského parlamentu
Volby se konají ve dnech 24. a 25. května.
Změna se týká volebního okrsku č. 6 a umístění volební místnosti, která měla původně sídlo
v mateřské škole v ul. Piaristické, č. o. 1. Nově
bude otevřena volební místnost v základní škole „Křižovatka“, ul. Čs. armády, č. o. 17. Volební okrsek č. 6 je určený pro voliče přihlášené
k trvalému pobytu v ulicích: Anenské údolí, Garážní, Horní, Jateční, Josefská, Lanškrounská,
Lázeňská, Mlýnská, Nádražní, Na Stráni, Olomoucká, Piaristická, Rybní, Rybní nám. a Vodní. Oznámení o době a místě konání voleb
s termínem vydání do 9. května nebylo možné
do uzávěrky květnového čísla MTZ připravit.
Oznámení bude zveřejněno na úřední desce
a na webových stránkách města.
(vd)

Platba nájemného a pachtovného
Jak jste již byli informováni v březnovém zpravodaji, platba poplatku
za nájemné a pachtovné je přesunuta do OIC. Využít lze také možnost
bezhotovostní platby bankovním převodem

na číslo účtu: 19-1283386349/0800 nebo
19-1929591/0100. Nově již nebudou
pachtýřům a nájemcům zasílány složenky.
Nájemné a pachtovné musí být uhrazeno vždy
k 31. březnu příslušného kalendářního roku.

Obnovujeme společenskou rubriku
Na základě podnětu Sboru pro občanské záležitosti má městský úřad od příštího čísla Moravskotřebovského zpravodaje v úmyslu obnovit společenskou rubriku.
Zde budou zveřejňovány informace týkající
se životního jubilea, narozených dětí, úmrtí
občanů, uzavření sňatku přes matriku v Moravské Třebové a výročí sňatku. S ohledem

na ochranu osobních údajů budou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas, nebo
ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní
zástupci nebo příbuzní. S ohledem na tuto
skutečnost se může stát, že některá z uvedených rubrik bude v příslušném měsíci
prázdná nebo neúplná.

Zprávy z radnice
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V letních měsících zvýšíme frekvenci svozu odpadu
Na základě podnětů občanů bude v období
od 1. 6. do 31. 8. posílen svoz komunálního
odpadu na čtrnáctidenní režim. Na optimalizaci systému MESOH bude dohlížet nově vytvořený tým pro odpadové hospodářství, složený
ze zástupců města, zastupitelů a technických
služeb. Dosavadní měsíční režim svozu odpadu i fungování systému MESOH bylo podrobeno důkladnému vyhodnocení. Měsíční svoz
odpadu bude ponechán se dvěma úpravami:
V období od 1. 6. do 31. 8. bude svoz dočasně posílen na 14 denní frekvenci z důvodu obav veřejnosti ze zápachu v teplých letních
měsících. Od 1. 9. bude pokračovat stávající
systém měsíčního svozu s tím, že bude upravena frekvence svozu KONTEJNERŮ na
komunální odpad na 14 denní režim. V porovnání s rokem 2018 vrostl počet poplatníků
i domácností zapojených do MESOH. „Průměrná sleva pro poplatníky zapojené do systému se pohybuje mezi 200-300 Kč. Musím
poděkovat občanům za jejich aktivitu. Během
měsíčního režimu svozu popelnic nebyl zazna----------- Fejetónek -----------

Buďme dobří přátelé
Se sousedy máme potíž. Naše domky a zahrady leží těsně u sebe. Včera k nám přehodili přes plot chcíplou kočku. Odpověděl
jsem tak, že jsem vyhnal krtky od nás k sousedům, ať tam pěkně ryjí v jejich mrkvi! Sousedka mou ženu pomlouvá, kde může, a tak
moje manželka vylila roztok Roundup do jejího záhonku aster. Sousedovic dcerka začíná zběsile (a falešně) hrát na klavír, zrovna
když zhasínáme večer televizi a chceme jít
spát. Tak jsem poradil synovi, aby si pouštěl
hezky nahlas tu svoji „metaliku“ právě o polední siestě, kterou sousedé tráví v zahradním
altánu. Několikrát jsme si navzájem vytloukli
okna atd. atd. Až jsem si řekl: dost! Všimli
jsme si, že přes naše dospělácké neshody
náš kluk s jejich dcerou po sobě nějak zálibně koukají. Tak jsme je pomocí mazaných
manévrů dali dohromady. Vzali se a odstěhovali se do svého. A jak my dva s ženou
a naši sousedé? Veškeré nenávisti a schválnosti mezi námi utichly. Přeci si nebudeme
navzájem škodit, když jsme teď příbuzní.
Proč vám vyprávím tento příběh? 24. a 25.
května budou volby do Evropského parlamentu. Namísto toho, že jen nadáváme
na nesmyslné předpisy z Bruselu, které nezohledňují naše národní zvyklosti, navrhuju
něco jiného. Vyšleme ve volbách do Bruselu
co nejzdatnější a chytré naše zástupce, kteří tam budou smlouvat co nejlepší pravidla
i pro nás, výhodné podmínky pro vzájemný
obchod a mír pro všechny. Abychom v tom
našem společném evropském domě měli
vztahy jako dobří příbuzní.
J. Strouhal

menán zvýšený přesah odpadů mimo běžné
nádoby. Pytle se vyskytují výjimečně, a to pouze v místech, kde se prokazatelně neseparuje,“
vysvětluje místostarosta Miloš Mička. O dílčích
změnách a optimalizaci systému odpadového
hospodářství budou občané průběžně informováni. Obyvatelé města začali prokazatelně
lépe třídit, za což jim velmi děkujeme. „Technické služby svezly v roce 2018 o 224 tun komunálního opadu méně oproti předchozímu
období a odměna EKO-KOM vzrostla o 103
tis. Kč. Díky tomu klesá množství komunálního
odpadu ukládaného na skládku a klesají ná-

klady města. Občanům se snažíme vycházet
vstříc. Hledáme možnosti pro umístění nádob
na separovaný odpad v centru města a připravujeme systém rozmístění nádob na bioodpad
z domácností,“ doplňuje jednatelka technických služeb. „V roce 2018 dosáhlo město Moravská Třebová podle EKO-KOMU excelentních výsledků v oblasti třídění odpadu. Každý
obyvatel ročně vyprodukuje v průměru 178 kg
komunálního odpadu, což je o 22 kg méně
než v roce 2012. Tyto údaje jsou velmi pozitivní,“ vysvětluje Stanislav Dokoupil, regionální
manažer EKO-KOM, a.s.
(vd)

Zkuste třídit – budete se divit
Veřejností Moravské Třebové nyní otřásá
nová praxe technických služeb – vyvážení
popelnic jednou měsíčně. Jestli je to přiměřené, na to existují různé názory. Uvedu vlastní
zkušenost, která někoho možná dost rozčílí.
Jsme dvoučlenná domácnost v bytovce, denně vaříme teplé jídlo. Nemáme už malé děti,
topení máme na plyn. Odpady z domácnosti
třídíme na patnáct komodit, které odevzdáváme na příslušných sběrných místech. Objemově nejvíc máme bioodpadu, který odnášíme
do kompostérů na ulici. V odpadkovém koši
nám pak zbývá tzv. netříditelný odpad, kte-

rý odkládáme do domovního kontejneru. Každý týden ho tam vynášíme v malém sáčku
necelý kilogram. Pečlivým tříděním a vážením jsme dospěli k těmto číslům: netříditelného, to znamená směsného odpadu, máme
tak málo, že bychom jím běžnou popelnici
(110 litrů) naplnili za 44 týdnů. Vyvážet by
ji stačilo tudíž 1 x za 10 měsíců. Takový výsledek se dá docílit, když opravdu poctivě
(ano, je to pracné) budete třídit svůj vlastní odpad i vy. Když se chce, všechno jde.
A nakonec to člověka i začne bavit. Zkuste také třídit - budete se divit!
J. Strouhal

Rozhodněte, jak naložíme s Vašimi penězi
Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí
vám něco ve vaší části města? Rada města
schválila podmínky pilotního projektu s názvem Participativní rozpočet 2019 v Moravské Třebové. Pro městské části Boršov, Udánky a Sušice bude v letošním roce k dispozici
300 000 Kč. O způsobu využití této částky
mohou rozhodnout přímo občané. „Participativní rozpočtování je postup, jak občané města mohou vstoupit do rozpočtového
procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance. Tímto krokem chceme
posílit důvěru občanů a zvýšit transparentnost ve vynakládání veřejných prostředků,“
vysvětluje místostarosta Miloš Mička.
Každý občan městských částí může podat
návrh projektu do konce května písemně na
podatelnu městského úřadu, nebo mailem na
rozpocet@mtrebova.cz. Do návrhu rozpočtu
projektu musí být vedle realizace zahrnuty
také všechny související náklady (například
za zpracování projektové dokumentace či
následnou údržbu). Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace, odůvodnění návrhu a detailní popis
se všemi podklady pro technickou analýzu.
Následně svůj projekt musí prezentovat na
jednom z veřejných setkání, která proběhnou v červnu v kulturním domě Boršov, v hospodě v Sušicích a hospodě v Udánkách.
Pracovníci radnice pak do konce srpna vy-

hodnotí, zda je projekt možné realizovat.
O návrzích, které projdou hodnocením, budou moci občané částí města Boršov, Sušice a Udánky hlasovat poslední týden září.
Hlasování se uskuteční v prostorách jednání komise příslušné části města. Jeho termín
bude upřesněn v průběhu projektu. Výsledky
hlasování budou zveřejněny na webu města po sečtení hlasů a následně proběhne
slavnostní vyhlášení vítězných projektů. Od
října 2019 poté bude možné jednotlivé návrhy realizovat. Podrobné informace budou
doplněny na webové stránky města. (vd)

Poděkování společnosti
Agro Kunčina
Děkuji zástupcům Agro Kunčina za vstřícnost a poskytnutí pískovcových bloků, které naše město využilo při stavbě pomníku
válečným obětem na Rybním náměstí a při
obnově barokního kříže nad Udánkami.
Tomáš Kolkop, starosta města

Různé
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Ordinační hodiny odborných lékařů
Interní ambulance

Gynekologická ambulance

MUDr. Kelča, 461 352 341
po, st
7:30–10:00
12:15–15:15
út,čt
7:30–11:30
12:15–15:15
pá
7:30–12:00
odběry po–pá 6:30–7:30
UZV po, st 10:00–11:30

461 352 391
po
8:00–11:00
13:00–14:30
út
8:00–10:00
12:30–15:00
st
8:00–11:00
13:00–14:30
čt
8:00–10:00
10:00–11:30
12:30–14:30
pá
8:00–11:00

Interní ambulance
MUDr. Berková, 461 352 453
po
10:00–12:30
út
10:00–12:30
13:00–15:30
st
10:00–12:30
13:00–15:00
čt
10:00–12:30
14:00–15:30
pá
10:00–12:00
odběry po, st, pá 6:00–7:30, út 7:00–7:30
EKG po–st, pá 7:30–10:00, čt 7:00–10:00

Dr. Ledvinová
Dr. Hloušek
Dr. Podhorný
Dr. Podhorný
Dr. Ledvinová
Dr. Hloušek
Dr. Podhorný
Dr. Hloušek
Dr. Jiráková
Dr. Ledvinová

Chirurgická ambulance
461 352 336
po, čt 8:00–12:00
út, st, pá 7:00–12:00

12:30–15:15
12:30–15:15

Diabetologická ambulance

Ortopedická ambulance

MUDr. Číšecká, 461 352 381, 461 352 397
út–čt
7:30–12:30
13:00–15:00
odběry út–čt 6:00–7:30

MUDr. Nádeníček, 461 352 244
po, st
8:00–12:00
13:00–15:30
15:30–16:00 - objednaní
út
8:00–12:00
13:00–15:00
pá
8:00–12:00

Neurologická ambulance
Dr. Hánělová, 461 352 392
po
8:00–12:30
13:00–16:00
čt			
14:00–18:00
pá
7:00–13:00
Dr. Šnajdrová, 461 352 392
út
7:00–12:30
st
7:30–12:30
13:00–16:00

Gynekologická ambulance
MUDr. Machánek, 461 352 290, 461 352 291
po
7:00–12:00
13:00–15:00
st
12:30–17:00
pá
7:00–12:00
13:00–14:00
út,čt
ambulance Jevíčko

Redakce se omlouvá
panu Strouhalovi
V dubnovém vydání zpravodaje, na
straně 4, v článku s názvem Veřejnost komentuje dění ve městě – Předčasně zestárlá slečna, došlo nedopatřením k tiskové chybě. Na 1. řádku namísto slova
„devětasedmdesáté“ mělo být správně
„dvěstěsedmdesáté“. V kontextu článku
označovala číslovka počet výstupů na
rozhlednu Pastýřka, které absolvoval Jaroslav Strouhal, který byl jedním z „kmotrů“ rozhledny, když se stavěla. Nebylo
naším záměrem upřít panu Strouhalovi
obdivuhodnou statistiku, kterou se může
pochlubit jen málokdo. Omlouváme
se a přejeme hodně zdraví a dalších
úspěšných výstupů na rozhledu ihned
po její opravě.
(vd)

Kožní ambulance
MUDr. Dvořáková, 461 352 443
út, čt,
8:00–12:00
13:00–16:00
pá
8:00–12:00
fyzikální terapie
po, st
8:00–12:00
13:00–15:00
pá
13:00–15:00

Oční ambulance
MUDr. Číšecký, 461 312 569
akutní po–pá
7:00–8:00

objednaní
po
8:00–12:00
út, st
8:00–12:00
čt, pá 8:00–12:00

12:30–15:00
12:30–17:00

Psychiatrická ambulance
MUDr. Cach, 461 652 300
po
7:00–12:00
13:00–15:00
út
7:00–12:00
13:00–17:00
st
7:00–12:00
čt
7:00–12:00
13:00–16:00
pá
7:00–12:00

Urologická ambulance
MUDr. Hammer, 461 352 290, 603 319 275
út
7:30–13:00
čt
10:00–17:00

ORL ambulance
MUDr. Randula, 461 352 243
po
7:45–12:00
13:00–15:30
út
7:30–12:00
13:00–16:00
st
7:45–12:00
13:00–15:15
čt
7:30–10:00 - jen první v měsíci
pá
7:30–12:00
13:00–15:00
audiometrie, vstupní, výstupní a prevent.
prohlídky
út
8:00–11:00
13:00–15:00
pá
8:00–11:00

Plicní ambulance
MUDr. Dvořáková, 461 352 261
odběry po–pá 7:00–8:00
po
8:00–12:00
13:00–16:00
út, pá
8:00–12:00
13:00–15:00 - kalmetizace
st, čt
8:00–12:00
13:00–15:00

Reakce na příspěvek pana Strouhala
v dubnovém zpravodaji
V posledním vydání zpravodaje pan Strouhal podrobil kritice programové prohlášení nového vedení města a konkrétně zmínil
i ODS, proto za ODS reaguji. Proč jsme se
nepřihlásili k „zásadním“ investicím - bazén
a výstavba nemocnice? Protože se nechceme „chlubit“ cizím peřím. Opravu bazénu
připravila minulá koalice a zadlužila kvůli
němu město o dalších 30 mil. Kč. Stavba
občanům přinese opět pouze školní bazén
pro plavecký výcvik našich dětí. Výstavba
Nemocnice následné péče je investice Pardubického kraje, kterou sice plně podporujeme, ale vše potřebné ze strany města již
bylo učiněno v roce 2018. Nemáme potřebu se v této souvislosti nějak zviditelňovat, či
ohromovat spoluobčany proinvestovanými
stamiliony, opravdu to nemáme zapotřebí.
Příprava bytové výstavby byla nosným prvkem předvolební kampaně ODS a já se k ní

hlásím. A proč nedeklarujeme připravenost
výstavby 150 bytů na Hřebečské a 90 parcel pro rodinné domky v lokalitě Udánský kopec, tak jak to učinilo těsně před volbami minulé vedení města? Protože my tyto lokality
považujeme za nepřipravené a nevhodné
pro zástavbu. Lokalita Udánský kopec je
pro výstavbu obtížně dostupná a rozhodně příprava není ve stavu, aby se s ní mohl
někdo „chlubit“. Nicméně je to řešení, ve kterém budeme pokračovat. Chceme se zaměřit na lokalitu za ulicí Dr. Janského.
Příprava bytové výstavby netrvá půl roku,
proto ta neurčitá vyjádření. Máme čtyři roky
na to, abychom předvedli, co dokážeme,
pak nás suďte. Pokud ale za posledních 8
let nebyl v Moravské Třebové postaven jeden jediný bytový dům, není to vizitka nové
koalice, natož moravskotřebovské ODS.
Pavel Charvát, red. kráceno

Zdravotnictví
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Nemocnice následné péče
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz
Vrchní sestra Ludmila Komoňová je
Sestrou roku 2018
Každoroční poděkování sestrám a ostatním
nelékařským zdravotnickým pracovníkům
za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci proběhlo dne 28. 3. v Kinosále Lucerna
v Praze. Záštitu nad oceněním převzala
Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97, dále MZ
ČR, MPSV ČR a primátor hl. města Prahy.
Odborným garantem soutěže byla Česká

asociace sester. Na základě nominace ze
strany Nemocnice následné péče Mor. Třebová se Ludmila Komoňová dostala mezi tři
vybrané sestry v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání. Rozhodnutím odborné
poroty získala krásné druhé místo.
Ocenění Sestra mého srdce mohla dostat
jen jediná ze všech finalistek. Vítězství připadlo té favoritce, která dostala nejvíc hlasů z řad veřejnosti. Cenu Ludmila Komoňová
přebírala z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Nemocnice následné péče
Moravská Třebová je hrdá na to, že má
sestru s tímto nejvyšším oceněním ve svých
řadách a k velkému úspěchu L. Komoňové
gratulujeme. Jako sestra s nejvyšším oceněním byla pozvána do pořadu Sama doma,
kde promluvila o své práci a opravdovému
přístupu k člověku.

Nepotřebné zařízení Nemocnice
následné péče Moravská Třebová
bude dále pomáhat na Zakarpatí
Pardubický kraj se dlouhodobě snaží pomáhat se zlepšováním podmínek ve zdravotnictví v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Naše nemocnice se ráda zapojila
do projektu, kdy svůj nepotřebný majetek,
většinou vyřazenou zdravotnickou techniku,
dává k dispozici pro další využití.
Kateřina Krausová
Setkání lékařů a spolupracujících odborníků
V pátek 22. 3. se sešli lékaři NNP
MT s praktickými lékaři a ambulantními specialisty svitavského regionu. Na
setkání s odbornými tématy přijel s prezentací dalšího směřování nemocnice
také krajský radní pro zdravotnictví
Ladislav Valtr, který nad akcí převzal
spolu se starostou Moravské Třebové
Tomášem Kolkopem osobní záštitu. Dalším
významnými hosty byli Ondřej Sláma, onkolog, paliatr, zakladatel domácího hospicu Cesta domů a Regina Slámová vedoucí
lékařka domácího hospice Svaté Alžběty,
kteří prezetovali stále častěji diskutované
téma paliativní medicíny. Děkujeme tímto
i dalším přednášejícím, kteří téma spolupráce ve prospěch klientů otevřeli. Tento ročník
byl prvním a rádi bychom dali příležitost
k dalším setkáním s tím, že rozšíříme časovou dotaci pro aktivní diskusi.
„Workshop pořádaný naší nemocnicí bych
hodnotila celkově velice kladně. Hlavní přednášené téma paliativní medicína bylo pro nás
všechny zúčastněné přínosné. Dobrá a medicínsky lege artis poskytovaná péče v závěru
života je nesmírně důležitá, ačkoli je mnohdy

Provoz lékáren v Moravské Třebové přes víkend
V sobotu je v dopoledních hodinách v provozu lékárna U Polikliniky a lékárna MAX.
V sobotu odpoledne a v neděli celý den
jsou všechny lékárny ve městě zavřeny. Vol-

ně prodejné léky na teplotu, bolest a střevní
potíže můžete v případě potřeby zakoupit
na čerpací stanici OMV, která je otevřena
nepřetržitě.

Nahlášené změny ordinačních hodin na květen
Ordinace praktických lékařů
MUDr. Neužilová neordinuje 10. 5.
MUDr. Němcová neordinuje 13. a 14. 5.
MUDr. Grepl neordinuje 13. a 14. 5.
MUDr. Klug neordinuje 2. a 3. 5.
MUDr. Navrátilová neordinuje 2. a 3. 5.
MUDr. Marossy neordinuje 9. a 10. 5.

MUDr. Rychlovská neordinuje 9. a 10. 5.
MUDr. Zemánková neordinuje, zastupuje ji
MUDr. Hloušková, a to: 9. 5. od 10:00 do
12:30 hod., 10. 5. od 8:00 do 10:00 hod.,
17. 5. změna ord. hodin, a to od 8:00 do
10:00 hod. pouze pro nemocné.
Ivana Kantůrková, zastupitelka města

a mnohými podceňovaná, opomíjená a znevažovaná. Samozřejmě součástí takovéto
péče je i pozornost veškerého zdravotního
personálu zaměřená na duchovní a duševní
potřeby člověka, a v tomto směru nás také
workshop poučil.“
Ludmila Spíchalová
„Komunikace a vzájemná spolupráce mezi
lékaři je nedílnou součástí kvalitní péče
o pacienta. Z mého pohledu je nastavená správně a je nutné ji udržovat a obnovovat na všech úrovních. Téma paliativní péče se mého oboru příliš netýká, ale
chápu, že i tento pohled je medicínou 21
století.“
Ivo Nádeníček
„Jsem příjemně překvapená, že se po letech uskutečnilo setkání lékařů Moravskotřebovska. Přivítala bych pravidelné setkávání s možností pracovního setkávání se
stávajícími, ale i navazování spolupráce
s nově registrovanými lékaři regionu. Mám
jedinou výtku, volila bych kratší časovou dotaci a častěji. Jsem ráda, že jsem se mohla účastnit.“
Eva Němcová
„Workshop jako nový prostor pro setkávání s lékaři přednemocniční péče považuji
za velkou příležitost k prohloubení vzájemné spolupráce. Jsem potešen, že můžeme
vzhledem k účasti konstatovat zájem ze strany ambulantních lékařů. Za nemocnici mohu
slíbit, že další setkání bude nejpozději za
rok následovat.“
Pavel Havíř

Dětská ambulance
Vážení rodiče, od 1. 5. končí činnost MUDr.
Jarmily Hlouškové v dětské ambulanci
Moravská Třebová. Kdo si přeje registraci
u MUDr. Zemánkové, může se přihlásit
v její ambulanci od dubna, vždy v úterý
a čtvrtek od 13 do 15 hodin. Hoši a dívky, kteří dosáhli 18 roků se mohou registrovat již u praktických lékařů pro dospělé.

Různé

květen 2019 / strana 6

Zdravé město vyzývá občany k aktivitě
Děti přinesly jaro na radnici
Děti ze základních škol, speciální
školy, DDM a Nízkoprahového klubu Díra vyzdobily prostor před radnicí svými vlastnoručně vyrobenými
ozdobami. Bohužel máme mezi sebou i takové, kteří si práce dětí nejspíš neváží. Pouhý
den po instalaci výzdoby jsme zjistili, že jeden stromeček chybí. Kontaktovali jsme tedy
naši městskou policii, která po zhlédnutí záznamu z kamerového systému objevila podnapilou ženu, která ve večerních hodinách
tento stromeček odcizila.
Zdravé plíce aneb Světový den bez
tabáku
Ve středu 15. května se koná Český den
proti rakovině, tzv. Květinový den. Letos se
uskuteční již 23. ročník této nejstarší sbírkové akce v ČR, která je tentokrát zaměřená
na prevenci nádorového onemocnění plic.
Během dopoledne si můžete zakoupit od
studentů symbolickou květinu měsíčku lékař-

ského a podpořit tak onkologická
centra v republice. Prodej v Moravské Třebové organizuje tradičně
DDM ve spolupráci s ISŠ.
Na poslední květnový den je každoročně vyhlášen Světový den bez tabáku. Ve středu 29. května bude v době od
10 do 16 hod. na náměstí T. G. Masaryka postavena maketa Zdravé plíce od
společnosti ONKOMAJÁK, z. s., která má
rozměry 3 x 2 m. Přijďte se podívat a dát
si nový cíl: od teď bez cigaret. Srdečně zve Zdravé město Moravská Třebová.
Ohlédnutí za Modrým průvodem
Ve středu 2. dubna se Moravská Třebová
připojila k VI. ročníku kampaně Česko svítí
modře na podporu zvýšení povědomí o autismu. Průvodu se zúčastnilo více jak 150
občanů. Věříme, že se tento již druhý průvod naším městem stane tradicí.
Barbora Dudíková,
koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

Skauti a hasiči uklízeli město
Operace PVC aneb úklid přírody
Rekordních 111 dobrovolníků se sešlo v sobotu 6. dubna na 14. ročníku Operace PVC,
aby v rámci Dne Země a celostátního pro-

jektu Ukliďme svět, ukliďme Česko posbíralo
odpadky v oblasti Pekla, Pastviska, Křížového vrchu, cesty na Srnčí a Knížecí louky.
Kromě několika zástupců veřejnosti se ke
skautům letos přidal i turistický oddíl mládeže Čochtani (uklízel Knížecí louku). Opět se

toho bohužel ve zmíněných lokalitách nasbíralo víc než dost, dohromady asi šestnáct
pytlů plastů, papírů, skla a plechovek, dvě
pneumatiky, kovový a textilní odpad. Akci
podpořily Technické služby města a město
Moravská Třebová, fotografie z ní najdete
na adrese junak.mtrebova.cz/opvc. Doufáme, že naše úsilí ocení alespoň ti, kteří se
rádi projdou, proběhnou či projedou čistou
přírodou v okolí města. Všem, kteří tomu úklidem letos napomohli, patří velký dík.
Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová
Ukliďme svět, ukliďme Česko,
ukliďme Sušice
Sbor dobrovolných hasičů Sušice, děkuje
55 zúčastněným dobrovolníkům, kteří pomohli dne 6. 4. s akcí Ukliďme Sušice. Posbírali jsme cca 400 kg odpadu. Je smutné, že
se zúčastnilo pouze 18 obyvatel ze Sušic.
Gabriela Konečná, SDH Sušice

Světový den vody
U příležitosti Světového dne vody Dům dětí
a mládeže Moravská Třebová ve spolupráci
se společností VHOS, a. s., Zdravým městem
Moravská Třebová, 1. ZŠ Moravská Třebová a Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic uspořádaly 20. března již tradičně
zábavně vzdělávací program pro děti prvního stupně základních škol a předškoláčky
s názvem Rybaříci na Modré zátoce. Dopoledne plné zábavy vykouzlilo úsměvy ve tváři více než 170
dětem a pedagogickým pracovníkům z 11 třídních
kolektivů z Moravské Třebové a okolí. Celá akce byla
hodnocena nejen
dětmi, ale také
„dospěláky“, kteří
doprovázeli žáčky a předškoláčky,
velmi kladně.
Světový den vody slavíme 22. března, kdy
byla zároveň uzávěrka odevzdání prací do výtvarné soutěže s názvem Modrá
planeta, která byla určena nejen pro předškoláčky, ale také pro žáky 1. a 2. stupně
ZŠ. Soutěž byla rozdělena do jednotlivých kategorií a soutěžící dostali volnost
ve výběru techniky, kterou zvolí. Vítězné
práce ozdobí stěny pergoly v Laskavárně.
A nám nezbývá, než se těšit na další podobné zábavně vzdělávací akce a setkání s Vámi zase příští rok v rámci Světového
dne vody.
Luba Čápová, red. kráceno

Oznámení o rozšíření
pracovní doby
pečovatelské služby
Od 1. května se na Vás budeme těšit ve
dnech pondělí až neděle včetně svátků
od 6:30 do 20:30 hodin. Věříme, že tímto našim rozšířením vyhovíme Vašim přáním,
potřebám a požadavkům. Nemáte-li ještě
zavedenou pečovatelskou službu a potřebujete pomoc druhé osoby v domácnosti s úklidem, s nákupy nebo byste rádi získali jistotu při péči o vlastní osobu, pomoc
s osobní hygienou, podporu při doprovodu
k lékaři nebo na poštu, obraťte se na vedoucí
pečovatelské služby Renatu Nislerovou, tel.:
731 151 805, mail: nislerova@mtrebova-city.
cz nebo na sociální pracovnici Petru Crhovou, tel.: 731 521 834, mail: crhova@mtrebova-city.cz. Osobně se můžete přijít domluvit v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. na
adresu Svitavská 8, Moravská Třebová (Sociální služby města Moravská Třebová).

Různé

strana 7 / květen 2019

Zahájení jarní turistické sezóny v Pardubickém kraji
V sobotu 23. března Moravská Třebová
přivítala turisty z celého kraje. V 9:00 hodin
byla plocha před pódiem na nádvoří zámku
téměř zaplněna turisty, kteří sledovali slavnostní zahájení Jarní turistické sezóny Pardubického kraje. Svým vystoupením okouzlili tanečnice flamenga Studia H, pak přišel
sám zakladatel zámku a majitel zdejšího
panství Ladislav z Boskovic. Nechyběl ani

Jarní úspěchy Střípků
Jaro začalo pro Střípky velmi úspěšně. První
akcí byla 30. 3. soutěž O pohár ze zámku
v Kolíně. Úspěchy byly následující:
Klasika: Pět zlatých medailí - L. Matoušková, N. Matoušková, duo K. Kalenčuková a E. Mularčíková, duo P. Klučková a D.
Halousková a miniformace junior. 4 stříbrné
medaile - V. Novotná, D. Vaníčková, duo D.
Bubeníková se S. Krbcovou a miniformace
senior (chyběly 3 členky). Pět bronzových
medailí - B. Tumaková, L. Rolinková, N. Vaníčková, duo A. Pavlíková a K. Berjaková
a miniformace dětí. Dvakrát 5. místo pro N.
Malachovou a D. Veselou a jedno místo 6.
pro P. Klučkovou.
Twirling: 1 zlatá medaile pro N. Matouškovou, 1 stříbrná pro D. Vaníčkovou,
2 bronzové pro K. Sulovou a P. Klučkovou,
1 bramborová pro duo K. a K. Sulovy. Disciplína improvizace v twirlingu - zde se D.
Vaníčková umístila na 1. místě a N. Matoušková na místě 3.
Dne 6. 4. se v Hluku konalo Zemské finále v klasické mažoretce sól a duí, odkud
si Střípky dovezly 4 postupy na MČR do
Ronova nad Doubravou. Děkujeme soutěžícím za reprezentaci naší skupiny i našeho
města. Zároveň srdečně zveme příznivce
tohoto sportu 4. května do Rehau Arény,
kdy pořádáme již 3. ročník soutěže Moravskotřebovská perla 2019.
Daniela Dvořáková, red. kráceno

Ludwig Holzmeister, muž, jemuž město vděčí za budovu muzea a jeho hlavní exponát-mumii egyptské princezny Hereret. Zdravice
představitelů města, hejtmana Pardubického
kraje, zástupce oblastního výboru KČT byly
úspěšně předneseny a putovní klíč předán
KČT do Hlinska. Mlha se rozpustila, sluníčko
svítilo a turisté se pomalu vydali na připravené trasy do okolí Moravské Třebové. Někteří odjeli do Mladějova, aby se
svezli vláčkem
po úzkokolejce.
Poměrně početná skupina zůstala ve městě
a využila možnosti prohlídky
radnice, kostelů, zámku, muzea, Křížového
vrchu nebo muzea VSŠ a VOŠ
MO. Bez podpory města MT,

Kulturních služeb města, skautů, studentů ISŠ,
průvodců a mnoha dalších by to bývalo nešlo.
Závěrem lze říci, že si určitě každý z téměř tisícovky účastníků vybral něco, co ho zaujalo
a bude vzpomínat na příjemně strávený den
v Moravské Třebové. Pro organizátory byl
jejich spokojený úsměv nejlepší odměnou.
Celá akce nebyla jen záležitostí KČT, ale
také prezentací našeho města. Je potěšitelné, že Moravská Třebová má co nabídnout.
Za KČT TJ Slovan M. Třebová
H. Kopřivová, red. kráceno

Roztančený zámek
30. května 2019 v 18:00
nádvoří zámku Moravská Třebová

Srdečně zve Pohybové studio Háčko
ve spolupráci s Kulturními službami
města Moravská Třebová

Program činnosti
Klubu českých turistů
1. 5. Tradiční Hvězdicová cyklojízda do Javoříčka – 41. ročník.
Setkání účastníků v době od 11 do 14
hod. v Javoříčku, kde obdrží Pamětní list.
Sraz organizátorů v 8:00 hod. u klubovny KČT. Ostatní si volí čas a trasu dle
vlastního uvážení. Zajišťuje: P. Harašta
10.–12. 5. Květnový zájezd Opavsko (pěší, voda, cyklo). Sraz pro nakládání kol v 6:00 hod., odjezd přihlášených v 6:30 hod. od klubovny KČT,
návrat kolem 18 hod. Zajišťuje D. Mikulková, J. Filipi
6. 5. Schůze odboru KČT v 18
hod. v klubovně KČT. Upřesnění programu na měsíc červen.
18. 5. Pěší a cyklo výlet Za Třebovským kohoutem v délce 10-15 km
pro pěší trasy, 75 km pro cyklo. Sraz
zájemců o pěší výlet na nádraží ČD
v 7:10 hod. Zajišťuje: V. Komárková.
Sraz cyklistů v 7:30 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
25. 5. Cyklovýlet Putování za
Loštickým tvarůžkem v délce 70
km. Sraz zájemců v 8:00 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce
nebo internetových stránkách odboru:
www.kctmt.webnode.cz

Espiral jede
Espiral bude letos opět bojovat na Mistrovství ČR v klasické mažoretce. V sobotu 31.
3. se v Prostějově konalo kvalifikační kolo
ČMTF. Holky soutěžily v kategoriích miniformace A, kadet a senior. Nakonec děvčata
vybojovala 2x zlatou medaili a tím i postup
do finále Mistrovství ČR, které proběhne 18.
5. v Čáslavi. Seniorky si odvezly i cenu poroty za nejvyšší bodové ohodnocení v miniformacích a velkých formacích. V dubnu také
Veronika Kynclová splnila postupové zkoušky do twirlingové výkonnostní kategorie B
a hlavně první naše členky absolvovaly
úspěšně zkoušky do nejvyšší výkonnostní
kategorie A. Takže v příštím soutěžním roce
již budou Andrea Štolová a Sofie Elizabeth
Miková reprezentovat naši skupinu i naše
město mezi nejlepšími z celé ČR.
O medaili Espiral
Srdečně zveme na IV. ročník přátelské nepostupové soutěže v mažoretkovém sportu,
která se koná v kulturním domě v Boršově
v sobotu 11. května v 9:00 hodin. Pořádá
SPKD Boršov ve spolupráci s Espiral MT za
podpory města Moravská Třebová.
Jitka Štolová

Policie
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období přijala Městská policie
Moravská Třebová 162 oznámení.
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve
vybraných lokalitách města bylo městskou
policií provedeno pět dopravně bezpečnostní akcí zaměřených na dodržování nejvyšší
povolené rychlosti v obci a dodržování dopravního značení na území města. Při těchto
akcích bylo uloženo 12 pokut v příkazním řízení na místě. Mimo tyto akce vyřešili na místě strážníci dalších 68 přestupků. Městská policie, v rámci své preventivní činnosti, vykonala
osm přednášek na základních školách v ORP
Moravská Třebová.
Upozornění
Vážení spoluobčané, vzhledem k dopravním
omezením v našem městě, vzniklých v souvislosti s probíhající rekonstrukcí ulice Lanškrounská a stanovení objízdných tras po městě, bych
vám chtěl osvěžit znalosti načerpané v autoškole. Svislé stálé dopravní značky jsou nadřazeny

vodorovným dopravním značkám, přechodné
vodorovné dopravní značky jsou nadřazeny stálým vodorovným dopravním značkám, přenosné svislé dopravní značky jsou nadřazeny všem
dopravním značkám, pokyny policisty, strážníka
obecní policie, vojenského policisty nebo příslušníka vojenské pořádkové služby jsou nadřazeny přechodné, místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. V současné

době jsou právě tyto body důležité, jelikož na
ulicích, po kterých jsou vedeny objízdné trasy,
se právě přenosné dopravní značení ve značné míře instaluje, a to z důvodu zachování co
nejsnazší průjezdnosti těchto ulic. Městská policie se na tyto ulice zaměří, bude je ve zvýšené
míře kontrolovat a bude na těchto ulicích kontrolovat dodržování tohoto přenosného dopravního značení!
Radovan Zobač, velitel MP

Informace pro řidiče - seniory
Asociace center pro zdokonalovací výcvik
řidičů AČR spouští projekt Kurz bezpečné
jízdy určený pro seniory od 65 let. Kurz trvá
6 hodin, má teoretickou a praktickou část.
Cílem je seznámit řidiče - seniory s novou
legislativou a zásadami bezpečné jízdy,
praktická část je zaměřena na zvládnutí
smyku a na správné brzdění v krizové situaci, s praktickou ukázkou první pomoci při

dopravní nehodě. Kurz je zdarma, jízdy je
potřeba absolvovat s vlastním vozidlem. Od
21. 4. mohou kurz senioři absolvovat v osmi
centrech po celé republice, pro nás nejblíže ve Vysokém Mýtě a v Hradci Králové.
Stačí se zaregistrovat na stránkách: www.
Jedusdobou.cz, kde současně získáte i více
informací.
Ivana Kantůrková, zastupitelka města

Závod míru nejmladších – upozornění na dopravní omezení
Dne 3. května opět zavítá více než 160 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 na náměstí v pátek 3. května v 9:45
hodin. Po zahájení starostou města bude
v 10:00 hodin proveden start prvního zá-

vodníka 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. 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. Více informací
o závodě, doplňkovém programu, diváckém
peletonu, závodu dětí, soutěžích, video live
na stránkách závodu: www.tjcykloklubjevicko.cz. Děkujeme.
TJ Cykloklub Jevíčko

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

Letní příměstské tábory s Nízkoprahovým klubem Díra
Právě probíhá přihlašování na letní příměstské tábory. Myslíme si, že s námi zažiješ
v létě spoustu legrace a o nevšední zážitky nebude nouze. Máme připravený skvělý
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 příměstské tábory se budou konat v týdnu od 8. do 12. 7. a od 5. do 9. 8.
Pokud budeš mít zájem o přihlášku, tak nám
můžeš napsat e-mail na: dira-mt@osbonanza.cz nebo se pro ni za námi můžeš do klubu zastavit, a to každý všední den od 13:00
do 18:00 na adrese: Komenského 46, Moravská Třebová, 571 01.

Program letního příměstského tábora:
Datum Program

Cena

8. 7. Hry v klubu NK Díra, zámek, muzeum (Mor. Třebová), 8:00–15:00

150 Kč

9. 7. Hřebečské důlní stezky, 9:00–16:00

200 Kč

10. 7. Pevnost poznání (Olomouc), 6:30–18:00

500 Kč

11. 7. Muzeum, klášterní zahrady, aquapark (Litomyšl), 7:15–16:30

300 Kč

12. 7. Městský park, dopravní hřiště (Mohelnice), 9:30–17:30

250 Kč

5. 8. Hry v klubu NK Díra, Průmyslové muzeum (Mladějov), 8:45–15:00

200 Kč

6. 8. Zámek, koupaliště (Letovice), 7:15–17:30

350 Kč

7. 8. Kino, zámek (Lanškroun), 7:00–15:30

250 Kč

8. 8. ZOO (Olomouc), 8:00–18:00

500 Kč

9. 8. Hřebečské důlní stezky, 7:30–16:30

200 Kč

Informace:
Cena tábora: červenec: 1400 Kč; srpen:
1500 Kč. V případě přihlášení jen na ně-

které dny se platí cena uvedená u konkrétních dní. V ceně je zahrnuta doprava, oběd,
vstupné.
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Inzerce

Inzerce
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Moderní, ryze česká nástrojárna s tradicí
nástrojářské výroby od roku 1927

VÝROBNÍ PROGRAM

PRACOVNÍ
PROSTŘEDÍ

PRACOVNÍ
NABÍDKA PRO

AKTUÁLNÍ
NABÍDKA PRÁCE

ZAMĚSTNANECKÉ
BENEFITY

• podpora při tvorbě
designu výlisku

• klimatizovaná
výrobní hala

• absolventy
technických oborů

• konstrukce forem

• strojní vybavení
zajišťující vysokou
přesnost výroby

• kandidáty se zájmem
o strojírenskou výrobu

•
•
•
•
•
•
•

• 5 týdnů dovolené
• 13 mzda,
dle hospodářských výsledků
• příplatek za odpolední
směnu
• příspěvek na stravování
• po 2 letech příspěvek
na penzijní připojištění
• odměny za pracovní
i životní výročí
• odměna za doporučení
nového zaměstnance
• firemní akce

NÁSTROJÁRNA

• výroba vstřikovacích
forem (váha 8Tn )
• výroba strojních dílů
a součástí
LISOVNA
• funkční zkoušky forem
• vstřikování výlisků

• paletizační systém
na určených
pracovištích
• moderní a příjemné
pracovní prostředí

• montáže

• se zkušeností
ze strojírenské výroby
• kandidáty
se zájmem pracovat
na moderních
obráběcích strojích
• kandidáty
se zájmem pracovat
v dynamické firmě

Obchodní manažer
Vedoucí projektu
CNC frézař
CNC soustružení
Nástrojař
Seřizovač
Operátor v lisovně

PLASTIC PARTS & TECHNOLOGY S. R. O., Linhartice 127, 571 01 Moravská Třebová, www.pptechnology.cz
KONTAKT NA PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ: +420 702 187 634

Letacek pracovni mista PPT 2019 duben_sep.indd 1

04.04.2019 8:10:26

Nově otevřená prodejna
bytového textilu
u Floriánka
Po - Pá: 8.00 - 17.00
So: 8.00 - 12.00
Tel. 463 114 999

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
na novou bezkontaktní samoobslužnou myčku
v Moravské Třebové

- práce s nejmodernější technologií v Evropě
- nejlépe na hlavní pracovní poměr
- krátký a dlouhý týden
- vhodné také pro brigádníky i důchodce
- nástup květen 2019
Bližší informace: Radek Dvořák
tel.: 777 313 326

Kultura
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Prodej on-line na měsíc květen spuštěn 6. 5. 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 6. 5. 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

Koncert

Pokémon: Detektiv Pikachu /USA/
11. 5., 15:00, 104 min., český dabing, vstupné nebylo do uzávěrky známo.

21. 5., 19:00, dvorana muzea, vstupné:
150 Kč

Bohuš Matuš

Trabantem tam a zase zpátky

Otevřeno (kromě pondělí) 10:00–16:00,
výstava potrvá do 19. 5.

Sněží

Výstava historických kočárků

/USA/

11. 5., 19:00, 182 min., český dabing, mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 130 Kč
/ČR/

13. 5., 19:00, 74 min., mládeži přístupný od
12 let, vstupné: 120 Kč

Ženy v běhu /ČR/
15. 5., 19:00, 93 min., vstupné: 110 Kč

Řbitov zvířátek /USA/

Výstavy na zámku

Svět kostiček®

/ČR/

11. 5., 17:00, 114 min., mládeži do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

Avengers: Endgame

Středověká mučírna
Jak se žilo na venkově
Barevná planeta

Divadlo

Na ostro / Norm Foster/
23. 5., 19:00, kinosál, vstupné: 200 Kč
Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností
dostanou do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich
rodinný přítel - kameraman Alex. Jak se ale

20. 5., 19:00, 101 min., mládeži do 15 let
nepřístupný, titulky, vstupné: 120 Kč

Teroristka

31. 5. – 31. 10. 2019, otevřeno (kromě
pondělí ) 10:00–16:00
Exponáty dětských i loutkových historických
kočárků z let 1880–1980.
Vernisáž výstavy 31. 5. v 17 hodin, výstavní prostory zámku.

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–17:00
sobota–neděle: 14:00–16:00
sobota-neděle: zavřeno

22. 5., 19:00, 95 min., vstupné: 120 Kč

Stálé expozice

John Wick 3

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

27. 5., 19:00, nepřístupné pro děti do 15
let, české titulky, vstupné nebylo do uzávěrky
známo

Sněží /ČR/
29. 5., 19:00, 74 min., mládeži přístupný od
12 let, vstupné: 120 Kč

Kulturní centrum
Koncert

Koncert (nejen) ke dni matek
12. 5., 18:00, dvorana muzea, vstupné:
100 Kč
Účinkují: Zdeněk Häckl – housle, Petr Pavíček
– kontrabas, Lenka Zahradníková – klavír
Pořad pro děti

Michal k snídani
18. 5. v 14:00, dvorana
muzea, vstupné: 120 Kč
Zábavné a poučné
představení zároveň.
Michal dětem servíruje legrační pokrmy,
bavit se budou určitě
i rodiče

od pomyslného dna odrazit? Při náhodném
setkání s neúspěšnou leč krásnou herečkou
se zrodí nápad: natočit film pro dospělé
Režie: Robert Bellan
Hrají: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar

Zámek
Otevírací doba: duben–červen a září–říjen
Po zavřeno / Út–Ne 10:00–16:00
Prohlídky s průvodcem začínají v 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30
Poslední prohlídka s průvodcem: 15:30
Kontakty
Pokladna +420 461 312 45 (jen od dubna
do října, v otevírací době zámku)
Pokladna +420 731 151 784
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz

Stálé expozice
Poklady Moravské Třebové
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny

Výstavy v muzeu

Anton Divácký – Portréty 2019
fotografie
Víťazoslav Chrenko – Grafiky
Výstavy potrvají do 12. 5., otevřeno
v otevírací době muzea
Víťazoslav Chrenko vystaví drobné grafiky,
vytvářené převážně technikou linorytu, dřevorytu a kombinovanými technikami.
Anton Divácký se představí cyklem fotografických portrétů z řad umělců a známých
osobností.

Annen ruhe – O plačící Anně
19. 5., 15:00, vyhlídka u Plačící Anny na
Křížovém vrchu (nedaleko bývalého lomu)
Romantický příběh nešťastné lásky Anny
a Josefa, který ztvárnili žáci literárně
dramatického oboru Základní umělecké školy Moravská Třebová.
Pořádá město Mor. Třebová a ZUŠ
Moravská Třebová

Kultura

květen 2019 / strana 12

Kulturní, společenské a volnočasové akce
Oslavy svátku práce s ČSSD
1. 5. od 12:30, nádvoří zámku Moravská
Třebová
Během celého odpoledne je zajištěn doprovodný program, vystoupí orchestr Etien band
ZUŠ Jevíčko, AG FIT, Hobby band ZUŠ Moravská Třebová, mažoretky Střípky a hudební
skupina GENERACE. Děti i dospělí si mohou
vyzkoušet střelbu z laserových zbraní na terč,
připraven je také skákací hrad a nafukovací
balónky. Pro všechny účastníky je připraveno
bohaté občerstvení, vstup zdarma. Srdečně
zvou pořadatelé.
Prvomájové setkání
1. 5. od 13:30 na hřišti v Sušicích
KSČM zve všechny občany na Prvomájové
setkání. Součástí akce budou atrakce pro děti,
skluzavka Holas P+P, mažoretky Espiral, koně
z Třebařova, občerstvení, losování cen, hudební skupina Domino pod vedením Miloše Bayera a humorné vystoupení Poupata z Rozstání.
Odjezdy autobusů: Boršov škola 12:40, Písek
12:45, Hedva Brněnská BUS 12:50, Sídliště
Západní – Večerka 12:55, Aut. Nádraží st.
č. 1 v 13:10 hodin. Odjezd autobusů z oslav
bude upřesněn podle počasí. Jízdné a vstup
na Prvomájové setkání zdarma. Dále Vás zveme na další vzpomínkové akce k 74. výročí
osvobození. Dne 7. 5. od 18:00 hod. se koná
pietní akt k uctění památky obětí fašismu u pa-

Program Duku
Duku na květen
3. 5. Semtex Explosion Night - Dj Fuller
4. 5. Retro večer s největšími hity - Dj
Maty
10. 5. Ladys Free Night - D Pegas dámy vstup zdarma
11. 5. White Party - Dj T- Maxx - obleč se
do bílého a máš vstup zdarma
17. 5. Red Bull Double Vodka Party –
J.M.X.
18. 5. 2 + 1 Mega drink - Dj Pegas
24. 5. Frisco Party - Dj J.M.X.
25. 5. Koktejlový mega večer - Dj Majkl
31. 5. I like disco - Dj Maty

mátníku v Dětřichově u Moravské Třebové. 8.
5. v 9:30 hod. položíme kytici u Pomníku osvobození v parku u muzea v Moravské Třebové.
8. 5. od 11:00 hod. proběhne pietní akt položení kytice u památníku v Předním Arnoštově,
8. 5. od 14:00 hod. setkání u památníku Víska
u Jevíčka a 23. 6. od 10:00 hod. pietní akt
k uctění památky obětí fašismu – Památník Ležáky. Sledujte Facebook Třešničky Moravská
Třebová.
Jarní pochod za zdravím
4. 5. od 9:00, 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.
Pekelné guláše
8. 5. od 11:00-16:00, Palouček v Pekle
Srdečně zveme na 2. ročník soutěže ve vaření
gulášů. Občerstvení zajištěno. Soutěžní týmy
se mohou zaregistrovat na emailu srdcemtrebovaci@gmail.com. Zveme Vás k hodnocení
nejlepšího guláše a strávení příjemného odpoledne v pohodové atmosféře.
Mistrovství ČR v přesném létání
23.–26. 5., veřejné vnitrostátní letiště Moravská Třebová
Aeroklub Moravská Třebová zve příznivce létání i širokou veřejnost na Mistrovství ČR v přesném létání, které se koná od čtvrtka 23. května
do neděle 26. května na veřejném vnitrostátním letišti ve Starém Městě u Mor. Třebové.
Noc kostelů 2019
24. 5. 17:00-21:00, kostel Nanebevzetí
Panny Marie
V pátek 24. května v rámci celostátní akce Noc
kostelů pro veřejnost připravujeme zpřístupnění
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Od
17:00 do 21:00 hodin se návštěvníci mohou
těšit na komentované prohlídky a varhanní
vystoupení. Podrobný doprovodný program
bude s předstihem zveřejněn na plakátech.
Celostátní setkání sběratelů grafiky
25. 5. od 9:00 hod. v muzeu
Sběratelé z Moravské Třebové Vás co nejsrdečněji zve na již 16. ročník celostátního
setkání sběratelů grafiky, letos poprvé pod

záštitou starosty města Tomáše Kolkopa, za
což mu moc děkujeme. Jako součást setkání jsme společně s Kulturními službami města Moravská Třebová připravili dvě výstavy
- Generace 2018, jedná se o výstavu současných autorů grafiky a výstavu Ilustrace
k Novému zákonu, autora pana Alexandrova, který ve více než 200 grafických listech
zachytil výjevy z Bible. Vernisáž obou výstav
se bude konat 24. 5. od 17:00 hod. I letos,
tak jako každý rok, máme pro sběratele jako
památku na Moravskou Třebovou připraven
list s tématikou MT. Letos je to zajímavý list
od pana Alexandrova – budova muzea se
zakladatelem a mecenášem Ludwigem Holzmaisterem.
Za MT sběratele M. Moravcová
Malování v přírodě s názvem Jak to
vidím já
2. 6., 10:00–16:00, Křížový vrch
Kulturní komise našeho města zve všechny
dospělé zájemce o malování v přírodě na
malířský plenér s názvem Jak to vidím já, který se bude konat dne 2. června od 10:00 do
16:00 hodin nad smuteční síní na Křížovém
vrchu. Účastníci budou potřebovat plátno,
papír, desku, štětce, kelímek na ředící medium, vodu, olej, hadr, stojan, podkladové desky, barvy dle výběru techniky, svačinu a pití,
možná i dečku na sezení, či válení, když Vám
to nepůjde. Nic neplatíte, nic nedostanete,
kromě potřebných rad, jak postupovat, aby
se Vaše dílo dostalo na výstavu (pokud budete chtít) do Laskavárny ve Svitavské ulici
v roce 2020. 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. Těšíme se na každého, kdo
si chce zkusit malovat. V případě deště se
bohužel akce nekoná.
J. Trantírková
Hřebečský slunovrat
15. 6. od 16:00 hodin
S předstihem připomínáme červnový hudební festival s názvem Hřebečský slunovrat. Těšit se můžete na skvělou atmosféru i kapely
Jelen, Mňága a Žďorp, Sto zvířat a další.
Vstupné na místě 350 Kč, v předprodeji za
300 Kč v Informačním centru a budově muzea.

Zahájení sezóny v Průmyslovém muzeu v Mladějově na Moravě
Průmyslové muzeum v Mladějově otevírá
své brány opět od 1. května. Po 33 letech
od posledního zátopu a po 13 letech
práce se nám s pomocí našich partnerů,
sponzorů a přátel podařilo parní lokomotivu BS 80 z roku 1951 úspěšně opravit
a uvést znovu do chodu. Poprvé ji v provozu můžete zhlédnout v sobotu dne 4.

května v 11:00 hod. během slavnostního
zahájení 21. ročníku výletních jízd na mladějovské úzkokolejce.
Jízdní řád naleznete na našich webových
stránkách www.mladejov.cz. Občerstvení
zajištěno. Srdečně Vás zvou členové Průmyslového muzea a Mladějovské průmyslové dráhy.
Eva Kopřivová

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–14. 5. Květnová 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.
Vítěze dubnového kola zveřejníme v příštím
měsíci, protože uzávěrka zpravodaje byla
dřív, než skončila naše soutěž.
Aktuální otázka zní: Kolikátý ročník ankety Moravskotřebovský Ámos se
letos konal?
Odpověď nám sdělte do 14. 5. Výherce
vybereme náhodně a může si vybrat jednu
z těchto knih: Bez matky ne! (M. al-Mer),
Jansonův rozsudek (R. Ludlum), Alexandrie
(L. Davis), Kacířství (Ch. Golden), Světla na
pobřeží (F. Niedl). Každý smí v jednom měsíci odpovídat pouze jednou. Výhru je potřeba převzít osobně v knihovně v otevírací
době.
1. 5.–31. 8. Tváře současné Kambodže
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií moravskotřebovského rodáka Milana Blahy.
1.–18. 5. Rande s knihou naslepo
V dospělém oddělení pro vás budou připra-

veni utajení knižní partneři na schůzku. Užijte
si ten moment překvapení, až knihu rozbalíte. Třeba to bude ta pravá!
Moravskotřebovský Ámos
V rámci Dne učitelů jsme vyhlásili výsledky
již 27. ročníku ankety Moravskotřebovský
Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád.
Vítězové na jednotlivých školách jsou: 1. ZŠ
– Sachs Lucie, 2. ZŠ – Marossyová Petra, 3.
ZŠ – Machačová Vladimíra, speciální škola – Muselík Miroslav, gymnázium – Dvořák
Přemysl, vojenská škola – Plocr Tomáš, integrovaná škola – Crkalová Jiřina. Absolutním
vítězem se stal již počtvrté Přemysl Dvořák.
Všem vítězům gratulujeme!
Knihovna dětem
1. 5.–30. 6. Bajky
Výstava prací ze soutěže Mladý čtenář
2019 na téma bajky.
Tvořivé středy
15. 5. Ptáček
22. 5. Beruška
29. 5. Mašinka
Začátek je vždy v 15 hod. v dětském oddělení MěK.

Den učitelů v sále Na Písku
Ve čtvrtek 28. března oslavili společně pedagogičtí
pracovníci moravskotřebovských školních zařízení svůj
svátek – Den učitelů (slavený na výročí narození Jana
Amose Komenského). Účastníky přivítali zástupci Komise
pro výchovu a vzdělávání
města Moravská Třebová
František Zeman a Lenka Bártová, zástupce velitele VSŠ
a VOŠ Ministerstva obrany
Mor. Třebová Josef Hloupý a místostarostka města

Daniela Maixnerová. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře zajištěné
vystoupením klubu sportovního aerobiku AG-FIT
a následným vystoupením
žáků ZUŠ, kteří předvedli
velice pěkný program složený z tanečního, pěveckého a hudebního programu. Městská knihovna
Ladislava z Boskovic
v podání ředitelky Lenky
Greplové vyhlásila očekávané výsledky ankety Moravskotřebovský
Ámos.
Absolutním vítězem se stal
Přemysl Dvořák z Gymnázia Moravská Třebová.
Ocenění práce z pohledu žáků každého učitele
potěší. Učitelské povolání
je totiž sice velice sebenaplňující, mnohdy však
náročné.
František Zeman,
předseda Komise pro
výchovu a vzdělávání

Tvoření pro nejmenší
22. 5. Beruška pro děti od 2 do 5 let v doprovodu dospělého, 9:00–11:00 hod.

Okénko ZUŠ
V měsíci květnu Vás zveme na mimořádně pestrý program naší školy. Taneční obor
připravuje 31. 5. již 3. ročník veřejného
FLASHMOBu, kterým na sebe upozorňuje
v ulicích města v rámci projektu ZUŠ OPEN
podporující zviditelnění „ZUŠek” jako takových. Veřejný MOB se bude tančit na náměstí
T. G. M. a může si ho s námi zatančit kdokoli
z Vás. Od května začnou nácviky a termíny
zkoušek budou včas vyvěšeny na informačních místech školy. I letos zveme každého,
kdo se rád hýbe a tančí, aby se k nám při
nacvičování připojil.
Sobotu 25. 5. bohatý program Moravskotřebovských arkád 2019 zahájí W. A. F., hudební skupina mladíků z Vysokého Mýta, kteří se snaží oslovit publikum převážně českými
texty a svým svižným pop-rockem. V průběhu
sobotního odpoledne uslyšíme hudební soubory žáků JEJDA BAND a HOBBY BAND
a vystoupení tanečního oboru ZUŠ Moravská Třebová, na které naváže známý český
saxofonista Felix Slováček s kapelou. Dále
bude následovat vystoupení Vanesy Soares,
Martiny Koudelkové a Tomáše Moravce,
mladých výjimečně talentovaných žáků hudebního oboru ZUŠ Moravská Třebová,
které proloží slovenská zpěvačka KRISTINA,
jež v roce 2010 reprezentovala Slovensko
na pěvecké soutěži Eurovision Song Contest
s písní Horehronie, která se stala celonárodním hitem. Sobotní program uzavře populární
zpěvák Dalibor Janda se skupinou PROTOTYP. Po celé sobotní odpoledne bude také
zajištěn bohatý program v rámci Dětského
dne, na který zveme hlavně naše nejmenší.
Hudební složku nám prostřídá výstava abstraktních prací Lucie Muchovičové, vyučující
výtvarného oboru ZUŠ Moravská Třebová
a jejích žáků.
V neděli 26. 5. dopoledne proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie festivalová přehlídka sborů s duchovní hudbou, která bude
v odpoledních hodinách pokračovat na nádvoří moravskotřebovského zámku. Výtěžek
z celé akce bude věnován sbírkovému projektu Nadace rozvoje občanské společnosti
a České televize Pomozte dětem. Více informací o hudebním festivalu Moravskotřebovské arkády 2019 najdete ve vkladném listě
uvnitř zpravodaje nebo na webových stránkách školy www.zusmt.cz.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Školy
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Zápis dětí do MŠ Jiráskova a MŠ Tyršova
II. Mateřská škola Jiráskova a odloučené
pracoviště MŠ Tyršova v Moravské Třebové pořádají v sobotu 11. května od 8:30 do
11:30 hodin zápis dětí do mateřské školy

na školní rok 2019/2020 (je nutné zapsat
i děti, které nastupují až v průběhu školního
roku). Co naše MŠ nabízí? Kulturní akce,
logopedický kroužek, oslavy MDD, počíta-

Aktuální dění v ZŠ Křižovatka
Přípravná třída 2019/2020
ZŠ Křižovatka přijímá žáky do přípravné
třídy, která je určená dětem předškolního
věku a dětem s odkladem povinné školní docházky. Děti mohou navštěvovat školní družinu a školní výdejnu obědů. Vzdělávání je
poskytováno bezúplatně. Maximální počet
dětí ve třídě je 15. Výuku vede kvalifikovaná
učitelka, dětem pomáhá i asistentka pedagoga. Nabízíme intenzivní kvalitní přípravu
do první třídy hravou formou, prvky alternativního školství. Více informací naleznete na
www.zskrizovatka.cz, telefon 461 316 664.
Křižovatka svítila modře
Poruchy autistického spektra patří mezi postižení, která ovlivňují člověka ve všech oblastech jeho žití. Tito lidé jen velmi obtížně rozumí
světu kolem sebe, mají problémy v komunikaci a musí celoživotně překonávat mnohé
překážky. Dne 2. 4. se oblékly nejen děti,
ale i celý pedagogický sbor ZŠ Křižovatka
do modré barvy, aby jim tak vyjádřili podporu a ochotu porozumět. Alice Medříková
Pasování na čtenáře
Dne 10. 4. připravili pracovníci Městské

knihovny Ladislava z Boskovic Mor. Třebová pro žáky prvních tříd akci Pasování na
čtenáře. Od Andulky po žížalu, hrajeme si
s písmenky … takto přivítaly děti z 1. třídy ZŠ
„Křižovatka“ své rodiče, babičky, dědečky,
tetičky, strýčky, kteří přišli v hojném počtu do
koncertního sálu ZUŠ. Zde probíhalo, pro
ně, to velmi významné a očekávané pasování do stavu čtenářského za nezbytné asistence pana Ladislava z Boskovic.
Za kolektiv 1. třídy AP Renata Přichystalová
a AP Barbora Kolkopová Přichystalová
Předvelikonoční čas v přípravné
třídě
Čas předvelikonoční věnujeme v přípravné
třídě nejen povídání o tradicích těchto
svátků, básničkám, písničkám či dalším
vzdělávacím aktivitám. Děti také rády tvoří,
proto si vyrobily přáníčko, které vlastnoručně
napsaly či ozdobily nerozbitná vejce.
Největší úspěch navzdory všemu nebezpečí
má vaření či pečení v kuchyňce. V letošním
školním roce ji děti využily několikrát, ale
beránek a piškotové těsto sklidily opravdový
úspěch.
Eva Izáková, red. kráceno

MŠ Piaristická informuje
Zápis k předškolnímu vzdělávání
I.MŠ Piaristická, MŠ Boršov, MŠ Zvoneček
a MŠ Sušice vyhlašuje zápis k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2019/2020, který
se uskuteční dne 7. května v budovách MŠ
od 9:00 do 15:00 hod. K zápisu přineste
rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Vydání
rozhodnutí o přijetí proběhne 31. května. Na
setkání s vámi se těší kolektiv učitelek a děti
naší mateřské školy! Další informace o naší
MŠ najdete na stránkách www.mspiarka.
websnadno.cz.
Výlet dětí z MŠ do solné jeskyně
V rámci prevence zdraví jsme se s dětmi
v brzkých ranních hodinách vydali autobusem do solné jeskyně ve Svitavách. Děti měly zážitek už jen
z toho, že jely autobusem. V solné jeskyni nás přivítala průvodkyně, která nám řekla, proč jsou pro
nás solné jeskyně důležité a jaký
mají vliv na naše zdraví. Následně jsme šli do solné jeskyně, kde
si děti mohly hrát nebo relaxovat
na lehátku a poslouchat známé
písničky z pohádek. Výlet jsme si

užili a hlavně jsme se v pořádku vrátili.
Julie Coufalová, Petra Ambrozová,
učitelky MŠ Piaristická
Pořád se něco děje
V mateřské škole v ulici Piaristické se pořád
něco děje. Děti se zúčastňují spousty akcí během celého školního roku, ale teď na jaře se
u nás pořádaly akce zcela nové. 21. března
jsme společně oslavili Světový den lidí a dětí
s downovým syndromem, kdy děti na jejich
počest oblékly na každou nohu jinak barevnou ponožku. 2. dubna zase přišly děti
v modrých tričkách, protože tento den se slaví Světový den porozumění autismu. Z obou
akcí vznikly vzpomínkové fotografie.
E. Motlová, A. Trefilová

čovou výuku, taneční kroužek, jógu, stužkování předškoláků a výuku angličtiny. Těší se
na vás kolektiv zaměstnanců MŠ Jiráskova
a Tyršova.

Speciální škola
informuje
Zajímavá beseda
Téma besedy se strážníkem Městské
policie Moravská Třebová Janem Machálkem bylo seznámit přítomné žáky
a jejich pedagogy s prací MP. S velkým ohlasem se setkala praktická ukázka výstroje a výzbroje pro práci ochránců zákona. A tak žáci mohli obdivovat
pistoli, neprůstřelnou vestu, pouta, tofu,
speciální rukavice se železnými prvky
proti zuřivým psům. Vyměřená hodina utekla „jako voda“ a během ní se
všichni dozvěděli a viděli mnoho zajímavého. Pokračováním naší vzájemné spolupráce bude dopravní soutěž,
která se uskuteční na dopravním hřišti
a závěrečná beseda v měsíci červnu
na naší škole, kdy tématem bude bezpečné chování na veřejné komunikaci
v pozici chodce nebo cyklisty během
provozu a také to, jaká je povinná
výbava jízdního kola.
Branný den
Je již tradicí, že každý školní rok probíhá v naší škole branné dopoledne, tolik
oblíbené mezi našimi žáky. Ne jinak
tomu bylo i letos. Vše začalo vyhlášením požárního, resp. chemického poplachu. Po krátké přestávce, kdy se žáci
nasvačili a doplnili tekutiny, přišla hlavní
náplň branného dopoledne, kdy se po
třídách střídali u jednotlivých stanovišť:
HZS, MP, dovednostní soutěže zaměřené na brannou tématiku v prostorách
školního hřiště, či ve třídách, kde probíhala výuka spojená s poznáváním dopravních značek a zdravovědou. Chtěl
bych touto cestou poděkovat hasičům
z našeho města, Svitav a Litomyšle, kteří společně se strážníky MP Moravská
Třebová za námi přijeli a za velkého
zájmu žáků předvedli svoji výstroj a výzbroj. Poděkování také zaslouží organizátorky branného dopoledne a všichni
ostatní, kteří se nějakým způsobem podíleli na krásném branném dopoledni.
Nutno dodat, že i počasí stálo na naší
straně.
Miroslav Muselík,
statutární zástupce ředitelky školy

Školy

strana 15 / květen 2019

Úspěchy ZŠ Kostelní náměstí
Šárka Pohorská zářila na Dětské
scéně v Pardubicích
Šárka Pohorská, žákyně třetí třídy ZŠ Kostelní náměstí, postoupila do krajského kola přehlídky v recitaci Dětská scéna 2019, která
se konala 4. dubna
v sálu Jana Kašpara v KÚ Pardubického kraje před
zraky tří zkušených
porotců, 18 dalších
recitátorů a mnoha
diváků. Výkon Šárky byl vyhlášen jako 4. nejlepší. Děkujeme Šárce za reprezentaci školy
a přejeme jí mnoho dalších úspěchů, dále
děkujeme paní učitelce Dopitové a rodičům
za přípravu naší žákyně na soutěž.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve středu 10. 4. proběhlo na zámku v Moravské Třebové Pasování prvňáčků do stavu čtenářského. Jedná se o slavnostní událost a všichni jsme se na ni těšili. Nejdříve
jsme předvedli rodičům a dalším hostům

IKAP na gymnáziu
Od loňského roku je gymnázium zapojeno
do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje (IKAP), konkrétně do jeho klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem projektu,
spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, je spolupráce se základními
školami, během níž si pedagogové ze všech
zapojených škol předávají své dovednosti
v rámci využívání výukových metod ve vztahu k polytechnice. Žáci základních škol se
přitom účastní kroužku či projektových dnů
zaměřených na rozvoj žáků v technických
a příbuzných disciplínách. S gymnáziem kooperuje celkem 7 škol z Moravské Třebové,
Svitav, Poličky, Starého Města, Jaroměřic,
Třebařova a Pomezí. Někteří žáci se účastní
kroužku Mechatronika, kde prostřednictvím
stavebnic konstruují různé roboty, jiní školáci absolvují v letošním a příštím školním roce
dohromady 4 projektové dny zaměřené na
zajímavé úlohy s fyzikální, chemickou, biologickou, zeměpisnou či počítačovou problematikou. Zatím mají všechny základní
školy za sebou první projektový den, který
žáci vnímali velmi pozitivně. Rozšířili si totiž
obzory v široké nabídce oborů a možná je
to pozitivně ovlivní ve volbě svého budoucího povolání. Jejich pedagogové si zároveň
zvýšili kompetence v oblasti polytechniky,
zejména v souvislosti s novými technologiemi a postupy, což bezesporu využijí v další
výuce mimo jiné k tomu, aby své svěřence
motivovali k zájmu o technické disciplíny.
Přemysl Dvořák

své vystoupení. Pak následovalo slavnostní
pasování, které potvrdilo, že jsme se stali
skutečnými čtenáři. Slavnost se nám moc líbila. Děkujeme všem hostům a pracovníkům
městské knihovny za příjemně prožité odpoledne.
Žáci I. třídy a Zdeňka Hošková
Jaro prorostlé matematikou
Měsíce únor, březen a duben se nesly v ZŠ
Kostelní náměstí ve znamení matematických
soutěží. V únoru proběhlo školní kolo Pangey,
které bylo zároveň i kolem krajským. Nejlépe,
co se týče umístění v kraji, si vedli: Martin Peterka (8. třída, 3. místo), Benjamin Vystavěl (6. třída, 15. místo), Juhás Nico (4. třída, 16. místo)

a Jan Draessler (5. třída, 23. místo). V březnu
se naši matematici vrhli na řešení Matematického klokana. V této soutěži jednoznačně
zabodoval Tomáš Křenek ze 7. třídy, který se
umístil na 2. místě v rámci okresu Svitavy a na
7. místě v Pardubickém kraji. Začátek dubna byl věnován školnímu kolu Pythagoriády.
Úspěšnými řešiteli soutěže a zároveň postupujícími do okresního kola jsou z 5. třídy: Jan
Draessler, Adam Svozil a David Bílek, z 6. třídy: Benjamin Vystavěl, Radim Kadidlo, Daniel Kalenčuk a Kateřina Oškerová, z 8. třídy:
Martin Peterka a Michaela Janků. Do dalších
kol jim přejeme hodně úspěchů. Eva Pallová

ZŠ Palackého sportuje
Odznak všestrannosti - okresní kolo
Třetího dubna proběhlo na hřišti ZŠ Palackého okresní kolo Odznaku všestrannosti za
účasti více než 110 závodníků, kteří se utkali v pěti disciplínách: v hodu medicinbalem,
trojskoku, skoku přes švihadlo, klicích a ve
volitelné disciplíně: běhu na 1000 metrů
nebo v driblingu. V konkurenci sedmi družstev obsadili závodníci ze ZŠ Palackého 1.
místo a postupují do krajského kola, které
se bude konat 20. 5. V soutěži jednotlivců
obsadili medailové pozice: 1. místo: Jakub
Dostál (2004), Marek Vavřín (2006), Lucie Dolečková (2005), Kristýna Schmidtová (2007). 2. místo: Bruno Zeman (2006),
Lucie Konečná (2006). 3. místo: Jiří Vrtěna
(2004), Milan Cedzo (2005), Matěj Šimon
(2006), Vít Žouželka (2007), Enrico Dvořák
(2008), Jan Maňas (2009), Eliška Bačáková (2005), Julie Klímová
(2006), Amálie Křenková
(2009) Roman Cápal
Zpíváme pro radost
Dne 9. 4. se zúčastnily žákyně ZŠ Palackého pod
vedením učitelky Alexandry Holanové oblastního
kola pěvecké soutěže
Zpíváme pro radost, kde
se umístily na pěkném 1.
místě Eliška Ledvinková
(6. C), 2. místě Veronika

Marková (7. B) a 3. místě Tina Kroulíková (6.
C). Všem žákyním gratulujeme ke krásným
výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší základní školy.
A. Holanová
Úspěchy biatlonistky Orálkové
Nadějná biatlonistka, žákyně 9. ročníku ZŠ
Palackého, Kamila Orálková, má za sebou
další sportovní sezónu, která byla nabitá
mnoha závody, na kterých se umístila na
stupních vítězů. Zúčastnila se též Mistrovství
České republiky a Českého poháru v klasickém lyžování, kde obsadila páté místo. Držíme Kamile pěsti, ať se jí daří jak ve sportovním, tak ve studijním i soukromém životě.
Den vody
Ve středu 20. března se zúčastnily děti prvních
tříd ze základní školy Palackého programu
S rybaříky po modré zátoce. Program probíhal v rámci projektu Den Země v Moravské
Třebové. Tímto programem
si připomenuly Světový den
vody. Na stanovištích se seznámily s koloběhem vody
v přírodě, flórou a faunou
vodních ekosystémů i nutností třídění odpadů. Na
závěr zhlédly video O putování kapky vody. Dětem
se akce velmi líbila. Děkujeme pracovníkům DDM
za přípravu tohoto programu. A. Draesslerová

DDM
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Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
6. 5. Pohár rozhlasu – obvodní kolo atletické soutěže III. kategorie od 9:00 hod.
na hřišti ZŠ Palackého
7. 5. Pohár rozhlasu – obvodní kolo atletické soutěže IV. kategorie od 9:00 hod.
na hřišti ZŠ Palackého
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál
– tradiční akce pro děti MŠ a ZŠ, prezence
od 8:30 hod. na nám. TGM
8. 5. S Větrníkem do Lanškrouna
Výlet, který stojí za to! – celodenní výlet pro
děti zájmových kroužků DDM a veřejnost,
bližší info Z. Tauerová
15. 5. Český den proti rakovině Květinový den (23. ročník veřejné sbírky). Během dopoledne si můžete zakoupit
od studentů symbolickou květinu měsíčku lékařského a podpořit tak onkologická centra
v republice. Prodej v MT organizuje tradičně
DDM ve spolupráci s ISŠ
14. 5. Gymnastický čtyřboj – obvodní kolo soutěže I. a II. kategorie, od 13:00
hod. v tělocvičně ZŠ Palackého
15. 5. MC Donalds Cup – okresní kolo
II. kategorie, ve spolupráci s TJ Slovan od
9:00 hod.
18. 5. I. gymnastický workshop –
Základy akrobacie pro děti od 6 do 15
let, od 9:00 do 12:30 hod. v tělocvičně gymnázia. Program: přípravná cvičení s využitím
dětského gymnastického nářadí a postupná
výuka základních akrobatických prvků
19. 5. II. gymnastický workshop –
Akrobacie, salta pro děti od 6 do 15 let,
od 9:00 do 13:00 hod. v tělocvičně gymnázia. Program: teoretická výuka a praktický
nácvik salta vpřed a vzad (skrčmo, schylmo), „arab“, „šprajcka“ (informace na webu
a plakátech)

21. 5. Zábavné dopoledne u koní pro
děti z MŠ Zvoneček
23. 5. Sportovní hry MŠ – soutěž družstev, pro chlapce a dívky MŠ, ve spolupráci s MÚ a Zdravým městem M. T. Vítězné
družstvo postupuje do krajského kola v Pardubicích.
23. 5. Poznávání přírody od 8:30
v DDM, soutěž určená žákům 3. a 4. tříd
ZŠ. Propozice zaslány do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo e-mailem do DDM.
24. 5. Poznávání živočichů od 8:30
v DDM, soutěž určená žákům 5.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia. Propozice zaslány do škol. Účast nahlásit telefonicky nebo e-mailem do DDM.
26. 5. ARKÁDY – Zámek plný pohádek, zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi, v zahradách zámku od 14:00 hod.
30. 5. Zlatá kometa – V. ročník pěvecké soutěže, pod záštitou starosty města. Začátek v 16:00 hod. v kinosále muzea.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 22. 5.
Bližší informace o soutěži najdete na našich
webových stránkách, prodej vstupenek na
místě soutěže, cena 20 Kč, přijďte podpořit
své kamarády
Do naší prázdninové nabídky jsme
zařadili:
Letní příměstský tábor pro kluky a holky od
1. do 9. třídy, zaměřený na výuku všech stylů
tance např. Street Dance, Hip Hop, Zumba,
Disco Dance a další, podle zájmu je možná i výuka klasického nebo lidového tance.
Výuku povede zkušená lektorka Vendula Pelzová. Výuce tance se věnuje již 15 let a se
svými svěřenci dosahuje úspěchů v různých
soutěžích. Výuka bude přizpůsobena věku
a schopnostem dětí. Více informací na webu

DDM Moravská Třebová, mažoretky Střípky, TJ Slovan Moravská Třebová,
Technické služby Moravská Třebová a město Moravská Třebová Vás srdečně zvou na

3. ročník nepostupové celorepublikové soutěže mažoretek

Moravskotřebovská perla 2019
V sobotu 4. května od 8:30 hodin v Rehau aréně

Těšit se můžete na:
– sólová vystoupení
– vystoupení soutěžních duí a formací A a B
Předvedené výkony ohodnotí profi porota,
pro talenty soutěže je připravena
odměna od NBTA.
Další informace najdete zde
http://mazoretky.trebova.eu

DDM nebo na tel. 731 427 353.
Ještě nám zbývají poslední volná
místa na Letním táboře na Vysokém Poli. Pokud chcete zažít nevšední prázdninové dobrodružství, neváhejte,
a hlaste se v DDM podrobnosti na https://
www.ddm-mt.cz/tabory
Připravujeme na červen
21.–23. 6. I. letní trampolínový kurz
– mini, určeno dětem od 6 do 9 let, které
mají zájem si nejenom zaskákat, ale něčemu se i naučit. Pořádá AG-Fit ve spolupráci
s DDM. Motto: Skákej zábavně, ale i bezpečně. Více na webu a plakátech DDM.
26.–30. 6. II. letní trampolínový
kurz – určeno dětem od 10 do 16 let, které mají zájem si nejenom zaskákat, ale něčemu se i naučit. Pořádá AG-Fit ve spolupráci
s DDM. Motto: Skákej zábavně, ale i bezpečně. Více na webu a plakátech DDM.

Příměstské tábory
Naše tábory jsou určeny pro malé badatele
od 5 do 12 let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme
se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným
pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky.
S jakými tématy pracovaly děti v minulých
letech? Například při zkoumání vody jsme
měřili nejen pH a určovali tvrdost, ale také
zkoumali, kteří živočichové v okolí vody žijí
a stavěli vodní mlýnky, abychom si vyzkoušeli sílu, jakou voda má i způsoby, jak ji využít
v náš prospěch. Při práci s rostlinami si děti
založily herbář, vyráběly léčivou mast i tinkturu, barvily látky rostlinnými barvivy. Letos
je pro ně nachystán neméně zajímavý program. Kromě pokusů, které provádíme uvnitř
i v terénu je čas i na hry, odpočinek, prostě
užívání léta a prázdnin. Tábory pořádáme
v řadě měst po celé ČR, konkrétní termín pro
tábor ve vašem městě je uveřejněn na webových stránkách www.veselaveda.cz.
Kde: Latinská škola, Kostelní náměstí 25/1,
Moravská Třebová
Kdy: 12.-16. 8.
Další informace: Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00 hodin. Je
zajištěn teplý oběd a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet. Cena tábora 1950 Kč/týden. Je možné hlásit se na
jednotlivé dny, poté cena jednoho dne je
490 Kč. Více na: jindriska.kourilova@veselaveda.cz, 727 862 072.
Jindřiška Kouřilová,
koordinátor Veselá věda, z.ú.,
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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 6. 5.
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera
v Mor. Třebové.
Svoz seniorů nahrazuje nová zastávka MHD hřbitov.
Dlouholetý svoz seniorů na hřbitov pod patronací Charity Moravská Třebová nahradí
od měsíce května městská hromadná doprava. Změna jízdního řádu městské hromadné
dopravy totiž přinesla vytvoření zastávky
Hřbitov. Tento krok byl podniknut na základě podnětů občanů, kteří poukazovali na
nedostatečnou obslužnost hřbitova a celého
areálu Křížového vrchu.
Slavnostní otevření Komunitního
centra O krok dál a požehnání nových prostor
V úterý 21. května v 13:00 bude v budově
bývalého Kovoobráběčství-Hacura v Linharticích 133 slavnostně otevřeno Komunitní
centrum O krok dál sociální rehabilitace pro
osoby s duševním onemocněním. V průběhu
akce otec Šebestián požehná nové prostory a proběhne program na téma destigmatizace duševních onemocnění s cílem přiblí-

žit široké veřejnosti život osob s duševním
onemocněním. V rámci akce bude možné
zakoupit výrobky z charitních sociálně terapeutických dílen. Občerstvení zajištěno.
Kontaktní osoba: Pavla Preisnerová, Linhartice 133 (bývalé Kovoobráběčství-Hacura),
telefon: 734 797 497, e-mail: okrokdal@
mtrebova.charita.cz
Potravinová banka chystá velkou
sbírku pro chudé
Velká celokrajská potravinová sbírka se uskuteční v Moravské Třebové v sobotu 18. května od 8:00 do 18:00 hodin a proběhne
napříč celým Pardubickým krajem. Každého
dobrovolníka, který se bude chtít do akce
zapojit, samozřejmě rádi uvítáme. Ochotné ruce budou potřeba v prodejnách BILLA
a Penny. Zájemci se mohou přihlásit již nyní
u koordinátorky akce Boženy Šplíchalové,
telefon: 731 608 323, e-mail: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz
Ukaž, co umíš
Letošní ročník dobrovolnické akce Ukaž, co
umíš se uskuteční 15. května. Akci pořádáme jednou ročně v rámci programu LEBEDA

ve spolupráci s dobrovolníky z řad veřejnosti, ale také s dobrovolníky z Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva
obrany Mor. Třebová. Pro seniory z domova důchodců bude zajištěn kulturní program
plný her, soutěží, v nichž budou moci ověřit
a aktivizovat své dovednosti. A aby nebyl
program jen soutěžní, bude připraveno i několik zajímavých vystoupení.
Velikonoční strom Charity Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová založila novou
tradici zdobení velikonočního stromu. Ozdobená vajíčka jsme pak před budovou
Charity v ulici Svitavské 44 (naproti Penny)
ozdobili a společně přispěli k velikonoční atmosféře našeho města.
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete na: www.mtrebova.charita.cz
nebo www.facebook.com/charita.trebova,
nebo osobně na adrese Charity, Svitavská
655/44 Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 731 697 099, e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM, Svitavská 6/5, Moravská Třebová, www.farnostmoravskatrebova.cz
Pravidelné bohoslužby:
po
9 hod. klášterní kostel
út, st, pá, so 18 hod. klášterní kostel
čt
18 hod. farní kostel
ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace klášterní kostel
Noc kostelů 2019
V pátek 24. května v rámci celostátní
akce Noc kostelů pro veřejnost připravu-

jeme zpřístupnění farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Od 17:00 do
21:00 hodin se návštěvníci mohou těšit na
komentované prohlídky a varhanní vystoupení. Podrobný doprovodný program bude
s předstihem zveřejněn na plakátech.

Sbor Českobratrské církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová, farář sboru Ivo David, tel.: 728 143 334
Mimořádný program:
18. května v 17:00 Koncert pěveckého
sdružení Cantus z Jaroměře
20. května v 17:00 Beseda s autorem Parabible Alexandrem Flekem

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 mateřské centrum
18:00–19:00 zdrav. cvičení pro ženy

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

Pravidelný program:
neděle 9:00 Bohoslužby na faře (přes zimní
období)
čtvrtek 17:00 Biblická hodina na faře

Bohoslužba Církve
adventistů sedmého dne
Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne
se bude konat v sobotu dne 25. 5. v 10 hodin v prostorách fary Českobratrské církve
evangelické v Moravské Třebové, ul. Svitavská 40. Kázat bude Eduard Miškej. Srdečně
zveme.
Adámková Jana
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První zápas ragby v historii viděla vynikající
divácká kulisa
Dne 31. března se odehrál první domácí
zápas All Plebs v rugby league. Přátelské
utkání proběhlo na fotbalovém hřišti v Linharticích, kde jsme vyzvali k utkání naše přátele
z Letohradu – RLC Barbarians Letohrad. Zápas se hrál v tzv. devítkovém ragby (9 hráčů
na každé straně), které se normálně hraje
turnajovým systémem 2 x 9 minut, ovšem my
si s Barbary naložili pořádnou nálož 2 x 30
minut. Zápas probíhal ve vysokém tempu,
bylo vidět spousty tvrdých skládek i nádherných položení. Po poločasovém skóre 8:4
pro nás, jsme měli vidinu zdárného konce.

Zápas nakonec skončil smírným výsledkem
18:18, což po vyrovnaném výkonu obou
týmů obě strany s pokorou přijaly. Divácká
návštěva byla neskutečná (450–500 lidí),
a na poměry české rugby league, velice
ojedinělá. Děkujeme všem fanouškům za
podporu, uvidíme se na dalším domácím
zápase.
All Plebs Moravská Třebová – RLC Barbarians Letohrad 18:18 (8:4) – Try (položení):
3x Komárek, König Adam; Konverze (prokopnutí): Koutník
Jan Koutník, asistent trenéra All Plebs

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

Cyklistická karavana v pohybu
Městská cyklistická výprava se 14. dubna
vydala na svou již 18. pouť pod názvem
Cykloman Abner cup (2019). O jeho ostrý start se postaral silniční prolog na cca
10 km (Křenov - Moravská Třebová), jehož
vítězem se stal Martin Němčík (10:08).
Nejrychlejší ženou závodu se stala Monika Doleželová (12:51). V cíli byly rozestupy
minimální, elitní třináctka se vešla do jedné
minuty. Seriál desíti závodů i letos prověří
fyzickou zdatnost, odolnost, sportovní všestrannost a soutěživost všech zúčastněných.
O hodnotné ceny na závěrečném galave-

čeru budou moci soutěžit všichni, kteří odjedou 7 a více závodů. Nerozhoduje tak
pouze výkon, ale i pravidelná účast na závodech a samozřejmě štěstí při losování.
Mladší sourozenec Cyklománek Hedva
cup načal čtrnáctou sezónu a zde je podmínkou pro zařazení do soutěže o hlavní
cenu absolvování minimálně šesti závodů
z osmi.
Po uzávěrce se uskutečnila terénní časovka
jednotlivců na horských kolech (crosscountry).
Kalendář závodů, akcí, výsledky a podrobnější informace na www.cykloman.cz. (pm)

Příprava s mistry
světa
Nejenom dobré podmínky a pravidelný trénink, ale i neustálé vzdělávání
a získávání zkušeností, dělají z trenérů
a sportovců mistry. To v zásadě platí i v klubu AG – FIT, proto si seminář
s mistryní světa v gymnastickém aerobiku Biancou Gorgovan samozřejmě nenechali ujít (30. 3., Praha). Hodnocení
školení od trenérky Gabriely Daulové:
„Po zkušenosti z tréninkové přípravy od
rumunské reprezentační trenérky vím,
že rumunská gymnastická škola se vyznačuje absolutní technickou precizností, čistotou a elegancí pohybu. To nám
potvrdila i sympatická bývalá reprezentantka Rumunska a současná trenérka Bianca Gorgovan, která na semináři prezentovala jak nové metodické postupy
nácviku prvků, tak i známá a používaná
cvičení. Ale i u těch nám ukázala, že se
dají dělat lépe, s větší precizností a efektivitou. Pět tréninkových hodin si s mistryní
světa mohla vyzkoušet i naše závodnice
Laura Lněničková. Bylo to náročné, ale
zároveň velmi motivující do další přípravy. Pro nás to byla další vynikající zkušenost, kterou určitě zúročíme v přípravě.“
O tom, že se závodnice AG – FIT učí od
těch nejlepších, svědčí i fakt, že i v únoru trénovaly pod vedením mistryně světa
(v kateg. Show dance a Contemporary
) Ivy Kuptíkové z taneční školy Pirouette
Prostějov. Podobné semináře jsou velmi
nákladné, ale nevyhnutelné, pokud pomýšlíme na nejvyšší příčky a nechceme,
aby nám sportovci odcházeli do větších
měst. Proto i touto cestou chceme poděkovat Pardubickému kraji za dotaci přidělenou v roce 2019.
za AG – FIT G. Daulová
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FK Slovan Moravská Třebová hájí české barvy ve Španělsku
Futsalisté Moravské Třebové v těchto dnech
(29. 4. až 6. 5.) reprezentují Českou republiku na poháru UEFS ve španělském Lloret

de Mar. Tohoto prestižního klání pro vítěze,
či finalisty národních pohárů, popř. nejlépe
postavené týmy po dlouhodobé časti evrop-

ských soutěží, se šakalové účastní podruhé
ve své historii. Při své evropské premiéře
v roce 2016 obsadili desáté místo. (pm)

Fotbal, fotbal, fotbal
Zveme vás všechny v květnu na fotbal. Hned
první květnový den, po povinném polibku
pod rozkvetlou třešní, můžete od 18:00 přijít
fandit A mužstvu ve čtvrtfinále Poháru hejtmana Pardubického kraje v utkání proti top týmu
krajského přeboru TJ Jiskře Litomyšl. Za zmínku stojí, že celkový vítěz Poháru hejtmana
dostane šanci zahrát si v poháru FAČR proti
těm nejlepším tuzemským celkům.
V sobotu 25. května pak bude celý den na
fotbalovém stadionu v Moravské Třebové
připraven bohatý sportovní a kulturní program. Jeho součástí bude turnaj přípravek,
utkání ženského týmu a jako hlavní bod programu uvidíte v 17 hodin zápas přímých konkurentů v boji o krajský primát mezi domácím týmem
SKP Slovan Moravská Třebová a TJ Lanškroun. Ženský tým se v nadstavbové
části utká se svými přímými
konkurentkami a první výhra
visí ve vzduchu.
Fotbalový oddíl zabodoval
v městské anketě o Sportovce města Moravská Třebová 2018. Marek Sotolář
v kategorii do 15 let obsadil

třetí místo, Petr Václavek v kategorii trenérů
dosáhl dokonce na stříbrný stupínek. Čestné
ocenění starosty města za mimořádný přínos
v oblasti sportu obdržela hrající legenda Roman Šatník a tým starších žáků byl po právu
oceněn za svůj neopakovatelný krajský primát.
Oldřich Dosedla, dlouholetý fanoušek
a hráč našeho oddílu, se v plné síle dožil
krásných sedmdesáti let. A není tomu tak
dlouho, co v útoku proháněl slávistickou starou gardu a o padesát let mladší soupeře ve
III. třídě v dresu C mužstva. Gratulujeme, přejeme nezměrné zdraví a spoustu gólů v tělocvičně i pod slovutnou „hudebkou“.
(pm)

Dětřichovský memoriál 2019
Dne 8. května se uskuteční již 44. ročník silničního běhu Dětřichovský memoriál. Ten je
nejen sportovní událostí, ale i připomínkou
obětí žen různých národností během 2. světové války v pracovním táboře za obcí Dětřichov u Moravské Třebové. Po loňské, velice
kladně hodnocené premiéře, opět proběhne
prezence závodníků a výdej startovních čísel
od 8:00 do 9:00 hod. ve vestibulu radnice
na náměstí, za což městu a jmenovitě tajemnici Tereze Sísové děkujeme. Doprava pro

závodníky na start je poté zajištěna hromadně autobusem z náměstí. Organizátoři memoriálu zvou širokou veřejnost k účasti v závodu, který startuje v Dětřichově u Moravské
Třebové v 10:00 hodin. Přijďte pokořit letité
rekordy, poměřit svou fyzickou kondici s kamarády a známými, nebo jen udělat něco
pro své zdraví. Ve stejném termínu proběhne na náměstí i Malý Dětřichovský memoriál
v dětských kategoriích, který pořádá Dům
dětí a mládeže Moravská Třebová.
Sportu zdar a běhání zvlášť přeje
za pořadatele Spolek branných sportů

Fotbalový kemp
SKP Slovan
Moravská
Třebová
2019
Zahájení: středa 10. 7. v 9:00 hod.
na hřišti SKP Slovan Moravská Třebová
Ukončení: neděle 14. 7. v cca 17:00
hod.
Ubytování: stany - areál SKP Slovan
(v případě špatného počasí - kabiny
SKP)
Stravování: snídaně, obědy, svačiny
a večeře v Hospůdce U Standy
Věková kategorie od 7 do 15 let
Fotbalový kemp lze využít i jako příměstský.
Kontakt: Neubauer Stanislav,
E-mail: stanislav.neubauer@wuerth.cz,
tel.: +420 604 212 191
Program fotbalového kempu:
Děti se mohou těšit na návštěvu mládežnických fotbalových reprezentantů ČR
Za pomoci zkušených trenérů budou
také zasvěceni do tajů ostatních sportovních disciplín
Kemp bude zaměřen převážně na kopanou
Děti se dozví něco nového o první pomoci, kompenzačních cvičení, regenerace, stravy sportovců atd.
Každý den bude pro účastníky připravena řada soutěží, ať již fotbalových či
jiných (sportovních, vědomostních,…)
V rámci fotbalového kempu proběhne
jednodenní výlet do FotbalParku v Litomyšli
Večer proběhne beseda a hodnocení
dne, pokroky, úspěchy, zážitky aj.

TJ Sokol Boršov – Rozpis fotbalových utkání
4. 5.
11. 5.
19. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.

sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

Třebařov - Boršov
Boršov - Hradec n. Svitavou
Trstěnice - Boršov
Kunčina B - Boršov
Boršov - Borová
Mor. Třebová C - Boršov
Čistá - Boršov

17:00 Třebařov
17:00 Boršov
17:00 Trstěnice
14:30 Kunčina
17:00 Boršov
10:15 Mor. Třebová
14:00 Čistá
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Městská anketa Sportovec roku 2018
Výsledky a úspěchy uplynulých
měsíců se znovu promítly do populární městské ankety Sportovec
roku města Moravská Třebová
2018. O pořadí nejlepších sportovců jako v minulých letech rozhodla odborná komise. Více než
tisícovka hlasujících pak zvolila
neoblíbenějšího sportovce, jímž
se stal Tadeáš Dorazil. Vyhlášení výsledků 23. ročníku se konalo
v pátek 12. dubna v zaplněných
zámeckých prostorách ZUŠ.
V dvouhodinovém programu, doplněném vystoupením tanečnic
studia Háčko (H. Gálová), saxofonovým vystoupením Tomáše
Moravce a Kristýny Steffanové,
sólovým zpěvem Jany Haasové
a Terezie Steffanové, doprovázené Alexandrou Vrátilovou, nebyla nouze o permanentní potlesk. Slovem provázel Přemysl Dvořák.
V jednotlivých věkových kategoriích odborná komise ocenila přínos těchto sportovců:
U 15: 1. Tadeáš Dorazil (tenis), 2. Leona
Bártová (šachy), 3. Marek Sotolář (fotbal).
U 19: 1. Markéta Hájková (cyklistika),

Za své výsledky v celostátním i světovém měřítku a zviditelnění města Moravská Třebová
získali Čestné uznání starosty města také další jednotlivci a kolektivy:
Jednotlivci: Roman Šatník (fotbal), Roman
Muselík (hokej), Iva Kodešová (tenis), Daniel
Mačát (travní lyžování).
Kolektivy: FK Slovan Moravská Třebová (futsal), starší žáci SKP Slovan, mladší žáci HC
Slovan.
Sportovní osobností za celoživotní přínos
městskému sportu byl vyhlášen Václav Mačát (*1949).
(pm)

Tenisté na prahu
nové sezóny
2. Hana Hájková (atletika), Tomáš Kavan
(hokej).
Dospělí: 1. Zdeněk Ošťádal (motorsport),
2. Martin Bína (atletika), 3. David Lysoněk
(střelba).
Trenér: 1. Marie a Richard Adamovi (volejbal), 2. Petr Václavek (fotbal), Pavel Závorka
(střelba).

Černý kůň soutěže na druhém místě
Poslední hvizd píšťalky, poslední servis,
poslední bod a moravskotřebovské ženy
potvrzují výhrou nad Litomyšlí druhé místo
v konečné tabulce. Jako nováčci
vyšší soutěže vstupovaly volejbalistky do začátku
sezóny s nohama
na zemi a jejich
cílem bylo skončit v top pětce.
Stříbrná příčka
v nejvyšší krajské soutěži KP1
je naprostá senzace, která se doposud nepodařila žádnému jinému třebovskému volejbalovému týmu. Euforie byla obrovská,
každý si dokáže představit, jak vypadaly
bujaré oslavy takového výsledku. Za tímto
úspěchem stojí především důsledná příprava a dřina všech hráček, které pod vedením
členky týmu Karolíny Maděrové pilně trénovaly týden co týden fyzičku, techniku i herní
situace. Důkazem efektivní přípravy se stal

vrchol sezóny, kdy tým moravskotřebovských
žen jako jediný dvakrát porazil lídra tabulky Dolní Újezd, který celou soutěž vyhrál
již potřetí v řadě.
Volejbalistky ale
neusínají na vavřínech a i po konci
sezóny dále trénují a pilují formu.
Velkým přínosem
hráček jsou jejich
věrní fanoušci,
kteří je po celou
sezónu nadšeně
podporovali jak
na domácích, tak na venkovních zápasech,
a stali se tak sedmým hráčem na hřišti. „Děkujeme našim fanouškům za jejich podporu
v tělocvičně i na Facebooku a budeme se
těšit i v příští sezóně, kterou zahájíme v říjnu. Momentálně se dáváme dohromady po
náročném období, plánujeme soustředění
a trénujeme dál. Kdo ví, třeba dopadne příští sezóna ještě líp.“
Moravskotřebovské volejbalistky

Oddíl tenisu má v nadcházející sezóně nelehký úkol, a to navázat na výsledkově nejpovedenější rok v historii klubu. Zapojeno
bude celkem osm družstev. Dospělí (A + B),
dorost (postup do nejvyšší pardubické soutěže), starší žactvo, mladší žactvo, babytenis
a minitenis-o. Nejsledovanější bude účast
smíšených družstev ve 2. lize. Mezi osmičkou týmů připadla třebovským šestka, tzn.
zahájili v dubnu proti TK Pernštýn 1897 Pardubice. Další utkání: LTC Houštka, LTC Pardubice B, TENIS-CENTRUM DTJ HK B, Slavoj
Český Brod, TENIS-CENTRUM DTJ HK C
a LTK Liberec B.
Mezi hlavní cíle tenistů bude bezesporu
patřit snaha udržet vybojovanou příslušnost
elitních celků (dospělí + dorost), navíc silný
ročník v kategorii babytenis si pomýšlí na postup. V jednotlivcích se bude tenisový oddíl
opírat o Kristýnu Sedlákovou, Emu Šejnohovou, sourozence Málkovi, Tomáše Baboučka, nejvíce však na třebovské eso Tadeáše
Dorazila, top hráče ve své kategorii. (pm)
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