
Zámecký mlýn je konečně v majetku města
Dlouhé období, během kterého budova 
mlýna na Rybním náměstí měnila různé 
majitele a postupně chátrala, je minulos-
tí. Na základě dražby 
došlo k jejímu převo-
du do vlastnictví měs-
ta Moravská Třebo-
vá za výslednou cenu 
405 tis. Kč. První zmín-
ka o třebovském mlýnu 
pochází z roku 1361. 
Dnešní podoba je vý-
sledkem přestavby za 
majitelů panství Lich-
tenštejnů (od r. 1622). 
Mlýn sloužil k hospo-
dářským účelům a ješ-
tě po roce 1945 byl 
v provozu. Později byl 
zrušen a jeho prostory 
využívaly místní podni-
ky jako skladiště. Míst-
ní hasiči zde napří-
klad kdysi zřídili sušár-
nu hadic, což dodnes 
připomíná dřevěná vě-
žička na střeše budo-
vy. K úspěchu v podo-
bě koupě mlýna se po-
drobně vyjadřuje sta-
rosta Tomáš Kolkop. 

Co město koupí 
mlýna získalo?
Budova mlýna byla 
vždy neodmyslitelně 
spojena s areálem zám-
ku. Takto urbanisticky 
významné objekty by 
měly být majetkem měs-
ta Moravská Třebová, 
byť jsou aktuálně v ha-
varijním stavu. Konečně 
máme možnost objekt smysluplně využít, 
aby nadále nehyzdil často navštěvovaný 
veřejný prostor, jako tomu bylo doposud. 

Jak probíhala dražba objektu? 
Musím se přiznat, že 7. srpna jsem byl 
značně nervózní. Nedovedu si předsta-

vit, že bychom v dražbě neuspěli. Samot-
ná koupě nebyla zrovna jednoduchou zá-
ležitostí, protože první jednání jsem vedl 
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Rozhledna Pastýřka je 
znovu přístupna veřejnosti

Část ulice Lanškrounská 
otevřena

Nabízíme pozemky 
v ul. Strážnického
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již před půl rokem. Vyvolávací cena byla 
pouhých 280 tis. Kč a jednotliví zájemci 
postupně přihazovali až na výsledných 

405 tis. Kč. Rád bych po-
děkoval Jiřímu Kovářovi 
za cenné rady a přede-
vším všem zastupitelům, 
kteří celý strategický zá-
měr podpořili. 

Co se bude s mlýnem 
dít nadále? 
Samotnou koupí jsme se 
postavili na startovní čáru. 
Prvním krokem bude vykli-
zení a dostatečné zajiště-
ní celého objektu tak, aby 
nedocházelo k dalšímu 
znehodnocování a přede-
vším k ohrožování bezpeč-
nosti. Některé části stav-
by jsou bohužel narušeny 
natolik, že se mohou kdy-
koliv zřítit. Finální využi-
tí objektu bude teprve ur-
čeno. Některé možná na-
padnou myšlenky na de-
molici. Mohu všechny ujis-
tit, že tato možnost je až 
na posledním místě. Z hle-
diska historické návaznos-
ti se nabízí lákavá obno-
va mlýnského kola a vod-
ního náhonu, který v minu-
losti vedl po okraji Kníže-
cí louky a do Třebůvky ústil 
na Rybním náměstí. Plně 
funkční mlýnské kolo je vel-
kým lákadlem pro turisty 
a zvyšuje atraktivitu měs-
ta. Další možností je malá 
vodní elektrárna, která 
může krýt provozní nákla-

dy. Ať už bude využití mlýna jakékoliv, musí 
být spojeno s přilehlým areálem zámku - 
tedy pro potřeby veřejného života.    (vd)
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Kolik nás je...
V informačním systému Městské-
ho úřadu v Moravské Třebové bylo 
k 31. 7. 2019 evidováno na trvalém 
pobytu celkem 9 974 občanů ČR. 
V průběhu měsíce července 2019 se 
do Moravské Třebové přistěhovalo 
23 osob, odhlásilo 26 obyvatel, ze-
mřelo 7 občanů a narodilo se 12 dětí. 
V rámci Moravské Třebové v červenci 
změnilo trvalý pobyt celkem 13 obča-
nů ČR.
Dle Odboru azylové a migrační politi-
ky MVČR je v Moravské Třebové hlá-
šeno 157 cizinců s povolením k poby-
tu na území České republiky. Celkem 
je tedy v Moravské Třebové k 31. 7. 
2019 evidováno 10 131 obyvatel.
V měsíci červenci se uskutečnilo 10 sva-
tebních obřadů, 1 obřad k vítání ob-
čánků a 1 obřad k výročí sňatku.       (ln)

Změna územního plánu
Vedení města Moravská Třebová připravu-
je změnu územního plánu města. Žádáme 
občany a vlastníky nemovitostí, aby své pří-
padné podněty a návrhy na změnu zasílali 
na adresu selfmarkova@mtrebova.cz. K jed-
notlivým podnětům nezapomeňte připojit 
své jméno a kontaktní údaje pro případnou 

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje zrušení Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví a následné zřízení 
Odboru sociálních věcí a školství s ná-
sledující strukturou: vedoucí, oddělení 
sociálně právní ochrany, oddělení soci-
álních služeb a sociální pomoci, referent 
školství, referent prevence kriminality 
a protidrogové koordinace

• RM bere na vědomí záměr realizace cen-
tra neformálního vzdělávání v areálu J. 
A. Komenského v Moravské Třebové dle 
předloženého návrhu

• RM vyhlašuje výběrové řízení na obsa-
zení funkce vedoucí - vedoucího Odboru 
sociálních věcí

• RM schvaluje vítěze zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku MŠ Tyršova, 
Moravská Třebová - obnova střechy na 
hlavní budově, vítěze zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku MŠ Piaristická, 
Moravská Třebová - obnova střechy na 
Zvonečku, vítěze zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku MŠ Sušice, Morav-
ská Třebová - obnova střechy a vítěze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
DDM, Moravská Třebová - Rekonstrukce 
plynoinstalace a ústředního vytápění - 
1. etapa

• RM vyhlašuje zadávací řízení na veřej-
nou zakázku Fasáda objektu C v Sociál-
ních službách v Moravské Třebové

Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Placená inzerce
V moravskotřebovském zpravodaji je 
přispěvatelům umožněno otištění pla-
cené inzerce. Uzávěrka inzerce je 
nastavena na 10. den v měsíci, všech-
ny potřebné informace naleznete na 
webových stránkách města v sekci 
zpravodaj. V měsících srpen, září a ří-
jen nabízíme ve vazbě na opravu uli-
ce Lanškrounská 50% slevu na inzerci 
pro podnikající subjekty v této lokalitě. 

Společenská rubrika – červenec 
Své významné životní jubileum oslavi-
li tito občané:
80 let – Škrabalová Ludmila, Fejlová Marie, 
Weissová Desiderie
94 let – Havlíčková Ludmila
Významné výročí 50 let sňatku osla-
vili zlatou svatbou manželé:
Zdenka Jiroušová a Cyril Jirouš: „Dne 27. 7. 
jsme v obřadní síni budovy radnice oslavili 

50. výročí naší svatby. Tímto chceme podě-
kovat zástupcům města a panu Muselíkovi 
za zprostředkování jedinečného zážitku, na 
který budeme dlouho vzpomínat.“
V našem městě uzavřeli manželství:
Matěj Marhan, Praha – Michaela Doleže-
lová, MT; David Šimek, Kunčina – Renata 
Rozholdová, Kunčina
Rozloučili jsme se s občany našeho 
města:
Sojka Josef (71 let), Rašner Jiří (60 let)

S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve spo-
lečenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří 
dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřej-
nění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Společnost Hedva a.s. provedla přestavbu bývalé ubytovny v ulici Dukelská na 
bytový dům. Díky tomu vzniklo 14 malometrážních bytů s nadstandardním vyba-
vením a bytovým komfortem v klidné a strategické lokalitě. Děkujeme všem vlast-
níkům nemovitostí v Moravské Třebové, kteří se starají o jejich technický stav 
i celkový vzhled. Každá změna vede k tomu, aby naše město bylo zase o kou-
sek krásnější.                                            Tomáš Kolkop, starosta města

konzultaci. Stávající podoba územního plá-
nu města Moravská Třebová je k dispo-
zici na webových stránkách http://www.
moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-
-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/
moravska-trebova-up/uplne-zneni-po-vydani-
-zmeny-c-3-up.html

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní 
Jarmile Pavlíčkové za poskytnutí první po-
moci a zavolání záchranné služby mému 
manželovi Rudolfu Budigovi. S poděková-
ním manželka Anežka Budigová
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V Třebůvce nalezena dělová koule
Snížená hladina vodních toků, způsobe-
ná nedostatkem srážek v posledních měsí-
cích, přispěla společně se šťastnou shodou 
okolností k nečekanému objevu. Dva mla-
díci, kteří si v polovině srpna krátili volný 
čas průzkumem břehů Třebůvky nedale-

ko areálu textilky Hedva, objevili v bahně 
ukrytou dělovou kouli. Svůj nález poho-
tově předali strážníkům městské policie, 
kteří jej odevzdali vedoucímu muzea k ur-
čení stáří. „Ocelová dělová koule váží 4 
kilogramy. I přes nánosy usazenin se jedná 

Rozhledna Pastýřka je opět otevřena
Dominanta nad městem s nádhernou vy-
hlídkou do okolní krajiny je opět přístupná 
pro veřejnost. „Technicky náročná opra-
va poškozené části kon-
strukce proběhla úspěšně 
v časovém předstihu opro-
ti plánovanému termínu. 
V návaznosti na letošní 
oslavy 10 let existence 
Pastýřky plánujeme v říjnu 
přímo na rozhledně do-
provodný program, dopl-
něný o charitativní akci. 
Zároveň byla na místo 
doplněna turistická mapa, 
kterou nám věnoval klub 
českých turistů, za což jim 
děkujeme,“ uvedla mís-
tostarostka Daniela Maix-
nerová. Podrobnější infor-
mace přineseme v dalším 
vydání zpravodaje. 

Rozhledna Pastýřka byla v únoru dočasně 
uzavřena z důvodu zhoršeného stavu dře-
věných konstrukcí, který byl zjištěn během 

pravidelné kontroly. „Jeden z nosných 
dřevěných sloupů byl v průběhu času na-
paden dřevokaznou houbou, která způ-

sobila ztrátu požadované 
pevnosti materiálu. Poško-
zený dřevěný sloup jsme 
nahradili za ocelový tako-
vým způsobem, abychom 
docílili požadované bez-
pečnosti a pokud možno 
i původního vzhledu roz-
hledny. Samotná montáž 
ocelového sloupu byla 
složitá, konstrukci bylo 
potřeba podpěrným sys-
témem vynést tak, aby 
nedošlo při odstranění pů-
vodního dřevěného prvku 
k deformacím konstrukce,“ 
vysvětluje jednatelka tech-
nických služeb Gabriela 
Horčíková.                (vd)

o cenný sbírkový předmět, který v budouc-
nu uložíme v moravskotřebovském muzeu. 
Stáří dělové koule je podle Jana Teřeva 
z Východočeského muzea v Pardubicích 
odhadováno do období konce 14. století 
a nejpozději do konce 17. století. Lze se do-
mnívat, že lokace nálezu může souviset se 
středověkým hradem, který kdysi stával na 
nedalekém vrchu Hradisko,“ uvedl vedou-
cí muzea Petr Kočí. Dvojice chlapců byla 
za svůj počin a příkladnou reakci oceněna. 
„Chceme mladíkům poděkovat, že nevá-
hali a nález vzorně nahlásili. Jako památ-
ku na svůj unikátní nález si odnesou nejen 
fotografii ve zpravodaji, ale také drobný 
finanční obnos a tašku plnou praktických 
dárků z našeho města. S potěšením kvitu-
ji, že dnešní mládež jen nesedí u počítače, 
ale svůj volný čas tráví aktivně v přírodě. 
I díky tomu tak chlapci přispěli k další mo-
zaice do sbírky informací o historii našeho 
krásného města,“ uzavírá místostarostka 
Daniela Maixnerová.                                 (vd)
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Zprávy z radnice
Úsek mezi ulicemi Na Stráni a Slu-
neční otevřen
Stavební práce v ulici Lanškrounská, 
spojené s výměnou kanalizace a vodovodu, 

rekonstrukcí plynovodu a realizací nových 
elektrických rozvodů a veřejného osvětlení 
pokračují podle stanoveného harmonogra-
mu. Koncem srpna byl dokončen úsek mezi 
ulicemi Na Stráni a Sluneční. Komunikace 
byla opatřena provizorní asfaltovou vrstvou 
a zpřístupněna k běžnému provozu. Objízd-
ná trasa nově vede pro autobusy a osobní 
automobily ulicemi Sluneční a 9. května. 
V rámci objízdné trasy se počítá s úpravou 
v podobě instalace semaforů v křižovatce 
Lanškrounská – Sluneční, což povede ke 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. 

Kulturní služby mají nového ředite-
le/ředitelku
Návrh pořadí uchazečů radě města doporu-
čila ke schválení výběrová komise ve složení 
Tomáš Kolkop, Daniela Maixnerová, Radko 
Martínek, Ester Dvořáková Tesolin a Petr 

Mohr. Jednání rady města proběhlo až po 
uzávěrce vydání, podrobnější informace při-
neseme v říjnovém vydání zpravodaje.

Blíží se hodnocení projektů do parti-
cipativního rozpočtu
Během posledního zářijového týdne budou 
moci občané místních částí Boršov, Sušice 

a Udánky hlasovat o návrzích, které pro-
šly evaluací v rámci radnice. Hlasování se 
uskuteční v prostorách jednání komise části 
města. Datum a čas bude upřesněn během 
procesu veřejného projednávání. Výsledky 
hlasování budou zveřejněny na webu města 
po sečtení hlasů. Následně proběhne slav-
nostní vyhlášení vítězných projektů.         (vd)

Morový sloup čeká poslední fáze opravy
Závěrečné restaurátorské práce na obno-
vě mariánského morového sloupu byly za-
hájeny. V pořadí druhá etapa s celkovými 
náklady 400 tis. Kč 
bez DPH bude dokon-
čena do 30. listopadu 
2019. Oprava je z 80 
% hrazena z dotace 
Ministerstva kultury ČR 
z Programu regenerace 
MPR. 
Druhá etapa restaurá-
torských prací zahrnuje 
demontáž betonové ku-
želky balustrády a osa-
zení kopie tesané kužel-
ky z pískovce, náhradu 
stávajících zkorodova-
ných hvězd kované mří-
že, restaurování omítky 
jeskyně sv. Rozálie, re-
staurování 8 sloupků 
kolem morového slou-

pu, oplechování podstavce sloupu a ře-
šení odvodnění vč. odtoků srážkové vody. 
„K úplnému dokončení obnovy morového 

sloupu bude nutné v dalších letech zhotovit 
a osadit kopie dvou andílků, které obnova 
morového sloupů v roce 2018–2019 neza-

hrnovala, protože není 
možné čerpat z výše 
uvedeného programu 
dotaci na kopie soch. 
Celkové náklady obou 
etap jsou bezmála 2 mil. 
Kč bez DPH,“ uvedla 
Eva Štěpařová z odboru 
rozvoje města. 
Významná barokní pa-
mátka z maletínského 
pískovce byla zbudová-
na v letech 1716–1718 
pod dohledem olomouc-
kého měšťana a cechov-
ního sochaře Jana Stur-
mera. Vznik morového 
sloupu podmínila morová 
epidemie, která postihla 
město v roce 1715.      (vd)

Křenov má obnovenou kapli svatého Isidora – Po patnácti letech byla v Kře-
nově dokončena postupná rekonstrukce a restaurování interiéru unikátní barokní hřbi-
tovní kaple sv. Isidora. Jedná se o dokonalé umělecké dílo, k jehož obnovení přispělo 
Ministerstvo kultury ČR a Pardubický kraj. 
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Pozemky v lokalitě Strážnického jsou připraveny k prodeji

Údržba veřejného prostranství pokračuje

Začátkem října proběhne losování zájemců 
o koupi stavebních pozemků v ulici Strážnic-
kého. K dispozici jsou po-
slední parcely určené k vý-
stavbě rodinných domů. 
„Jedná se o lukrativní 
a klidnou lokalitu s přijatel-
nou dojezdovou vzdálenos-
tí do centra města. K jednot-
livým pozemkům jsou přive-
deny potřebné inženýrské 
sítě, vybudováno kontej-
nerové stání a nová příjez-
dová komunikace včetně 
osvětlení ulice,“ upřesňuje 
místostarosta Miloš Mička.
Výměra jednotlivých po-
zemků je různá (504–
978 m2) a náklady na tech-
nickou přípravu celé lo-
kality k zástavbě dosáhly 

Chodníky i silnice se dočkaly opravy
Pracovníci technických služeb dokončili 
opravu havarijních úseků chodníků v ulicích 
Sluneční a Zahradnická. V ulici Sluneční 
byla opravena pravá strana chodníku o dél-
ce 130 metrů v úseku od křižovatky s ulicí 
Bezručovou směrem k ulici Zahradnická. 
V ulici Zahradnická opravili pravou stranu 
chodníku v délce 200 metrů od křižovatky 
s ulicí Jiráskova směrem k ulici K. Čapka. 
Následně položili nový asfaltový povrch. 

Lávka v ul. Olomoucká opravena
Na mostku, respektive na lávce pro pěší v uli-
ci Olomoucká, proběhla běžná údržba 
v podobě očištění a oprav ocelové konstruk-
ce. Po nátěru došlo k montáži nové podlahy 
lávky, vč. nosné konstrukce podesty. 

na necelých 11,5 mil. Kč s DPH. „Ve snaze 
o podporu a rozvoj bydlení ve městě však 

Plánovaná demolice havarijního 
mostku
Během září bude provedena demolice most-
ku v ul. Vodní mezi pneuservisy, který je již 
několik let uzavřen pro špatný technický 
stav. Most bude zbourán bez náhrady, do-
jde jen k zapravení břehů. Po mnoha letech 
zmizí tolik skloňovaný havarijní most. 

Dopravní omezení během opravy 
mostu v Boršově
Od konce srpna probíhá plánovaná opra-
va mostu přes Třebůvku při vjezdu do místní 
části Boršov nedaleko retenční nádrže. Sil-
niční doprava pro osobní automobily a au-
tobusy bude vedena objízdnou trasou přes 
silnici I/35. S investorem se snažíme dohod-
nout na vytvoření provizorního mostu pro 

výslednou cenu jednotlivých pozemků na-
stavíme tak, aby byla pro zájemce přijatel-

ná. I to i za cenu toho, že 
se nám nevrátí veškeré ná-
klady přípravných pra-
cí,“ doplňuje místostarosta. 
Cenu pozemků a další po-
drobnosti stanoví zastupitel-
stvo na svém jednání dne 
2. září. Poslední termín pro 
podání žádosti o koupi po-
zemků je stanoven do pátku 
4. října. Všechny potřebné 
informace, včetně výsled-
né ceny, formuláře žádosti 
o koupi a podmínek pro lo-
sování budou ihned po je-
jich schválení k dispozici na 
webových stránkách města, 
nebo u pracovnic odboru 
majetku města.              (vd)

potřeby pohybu automobilů obyvatel Boršo-
va. Pro aktuální informace sledujte aktuality 
na webu města a dopravní značení. Cyklis-
ty a chodce oprava mostu neomezí, v místě 
bude vybudována lávka pro pěší a cyklisty. 
Investorem je Správa a údržba silnic Pardu-
bického kraje, stavební práce provádí spo-
lečnost Skanska. 

Další plánované opravy
Po dokončení této akce proběhne mimo jiné 
také úprava veřejného prostranství v Udán-
kách a oprava chodníku v ul. 9. května 
(úsek od K. Čapka po Komenského) a opra-
va chodníku v ulici Tyršova. O průběžném 
stavu a přípravách dalších lokalit budeme 
průběžně informovat.                               (vd)
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Kam se nám budou kutálet pneumatiky?
Z důvodu zařazení pneumatik do režimu 
zpětného odběru výrobků došlo k výrazné-
mu zdražení po-
platku za ulo-
žení pneumatik 
jako odpadu. 
Tato změna cen 
se promítne i do 
služeb na na-
šich sběrných 
dvorech, kde od 
1. září dochází 
k úpravě ceníku. 
Základní cena 
za uložení 1 ks pneumatiky z osobního auto-
mobilu bude 40 Kč a bude zpoplatněna pro 
všechny původce odpadu, tedy jak pro pod-
nikatele, tak pro občany. Zejména pro obča-
ny je toto bolestné zjištění, ale nebojte se! 
Již déle než rok funguje v ČR systém zpětné-
ho odběru pneumatik. Zpětný odběr výrob-

ků je systém, který shromažďuje znovupou-
žitelné a recyklovatelné výrobky. Takto je 

nakládáno již ně-
kolik let s elektro-
spotřebiči - běžně 
u prodejců elek-
tro, nebo i na na-
šich sběrových 
dvorech. V přípa-
dě ojetých pneu-
matik zpětný od-
běr v Moravské 
Třebové zajišťují 
např. pneuservi-

sy a to Michal Svozil v ul. Gorazdova a Jiří 
Šmehlík Udánky. Pneumatiky můžete bez-
platně uložit v těchto provozovnách. Všech-
na místa pro bezplatné odevzdání pneuma-
tik najdete na https://www.eltma.cz/sberna-
-mista. Možnost zpětného odběru pneumatik 
dosud není umožněna městům a obcím.

Den bez aut – zábavné odpoledne pro děti s rodiči
MOTTO: „Bezpečná chůze a jízda na kole“

V neděli 22. září od 14 hod. do 17 hod. 
se na Knížecí louce uskuteční Den bez 
aut, kampaň, která se snaží upozornit na 
neudržitelný růst automobilové dopravy 
ve městech a podporuje ekologičtější 
způsoby přepravy. Pro veřejnost bude 
připraven program plný zajímavých sou-
těží, jízdy zručnosti, procvičení základů 
dopravní bezpečnosti, zkušební jízdy na 
elektrokole a ukázka povinné výbavy 
chodce i jízdního kola na stanovišti Sport 

Ježek, aktivity pro děti s Místní skupinou Českého červeného kříže Moravská Třebo-
vá a mnoho dalšího. Kdo přijde pěšky 
nebo přijede dopravním prostředkem po-
háněným vlastní silou, bude zařazen do 
slosování o 5 cen.
Srdečně zve Zdravé město a MA21 Mo-
ravská Třebová ve spolupráci s DDM 
Moravská Třebová a SDH Sušice. Nech-
te auto doma!

Barbora Dudíková, 
koordinátorka ZM a MA21

Nyní mohou třídit bioodpad opravdu všichni!
Je to tady! Město Moravská Třebová obdr-
želo v rámci dotačního titulu nádoby na do-
movní bioodpad. Konečně můžeme vyhovět 
všem, kteří se chtějí aktivně zapojit do naše-
ho systému MESOH (Motivační a evidenč-
ní systém odpadového hospodářství). Velké 
kontejnery s objemem 1 100 l budou osaze-
ny do vybraných sběrných míst v Moravské 
Třebové. Upřednostňovány budou lokality, 
kde je větší hustota osídlení a méně prostoru 
pro umístění kompostérů. Bytové 
domy v městské památkové 
rezervaci pak mohou získat 
popelnice o objemu 240 l 
pro potřeby 
svých nájem-
níků. Cíl je je-
diný - důsled-
ným oddělová-
ním bioodpadu 

od běžného komunálního odpadu můžeme 
naprosto minimalizovat objem odpadu urče-
ného ke skládkování. Bioodpad z popelnic 
bude zpracováván v naší kompostárně. Je 
třeba zdůraznit, že do nádob smí být uklá-
dán výhradně odpad rostlinného pů-
vodu, ne živočišného. Do nádob nevha-
zujte zbytky upravených potravin. Nádo-
by jsou určeny na odkrojky ovoce a zeleni-

ny, zbytky ze 
zahrad, trá-
vu, listí, hlí-
nu z květiná-

čů apod. Svoz 
bude prováděn 
od května do 
října v intervalu 
1x týdně. Měsíc 
listopad-duben 
1x za měsíc.

Změna rozmístění 
kanceláří 

městského úřadu
Během období prázdnin proběhla 
změna organizačního řádu a rozmís-
tění kanceláří v budovách městského 
úřadu. Mezi nejvýraznější změny pat-
ří přesun služebny městské policie do 
přízemí radnice. V budově radnice 
nově naleznete také kompletní Odbor 
kancelář starosty a tajemníka, včetně 
oddělení přestupků (2. patro radnice). 
V zadním traktu radnice se nachází 
nový Odbor investic a správy majetku, 
který vzniknul sloučením Odboru roz-
voje města a Odboru majetku a ko-
munálního hospodářství. Opačným 
směrem do budovy úřadu v Olomouc-
ké ulici putovali pracovníci Odboru 
obecní živnostenský úřad a nového 
Odboru sociálních věcí a školství. „Cí-
lem přesunu kanceláří jednotlivých 
úředníků je vytvoření přehledného 
úřadu pro občany. Koncept stěhování 
jsme navrhnuli s maximální snahou 
o zjednodušení chodu městského 
úřadu jak pro občany, tak pro za-
městnance. Nově budou pracovní-
ci jednotlivých odborů sedět vždy 
v jedné budově. Zároveň se snažíme 
o logické oddělení výkonu státní sprá-
vy (do budovy v ulici Olomoucká) 
a samosprávy (do budovy radnice),“ 
vysvětluje tajemnice Tereza Sísová. 
Nová čísla a umístění kanceláří jsou 
průběžně aktualizovány na webu 
města v interaktivní navigaci a v sekci 
radnice/organizační struktura. Infor-
mace naleznete také na informačních 
tabulích umístěných ve vestibulu rad-
nice a v budově úřadu v Olomoucké 
ulici.
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Aktuální informace k odpadovému hospodářství
Měsíční svoz komu-
nálního odpadu
S posledním srpnovým 
dnem skončil posílený 
letní režim svozu komu-
nálního odpadu, kdy 
byly nádoby sváženy 
2x měsíčně. Od 1. září 
pokračuje svoz odpadu 
ve standardním, tedy 
měsíčním režimu. Výjim-
ku tvoří pouze kontejne-
ry na komunální odpad 
u bytových domů, které 
budou vyváženy dvakrát 
týdně. Aktuální podrob-
ný harmonogram podle 
jednotlivých ulic naleznete na webových 
stránkách technických služeb, nebo v aktua-
litě na webových stránkách města.  

Přesuny a doplnění nádob na sepa-
rovaný odpad
Nově vytvořený tým pro odpadové hospo-
dářství se zaměřuje na čistotu v ulicích měs-
ta. „Připravujeme doplnění chybějících míst 
na třídění separovaného odpadu. Zároveň 
přemístíme stanoviště, kde se často tvoří ne-
pořádek. Jako první zmizely popelnice od 
prodejny Billa, kudy denně prochází stovky 
obyvatel i návštěvníků města. Nádoby se 
provizorně přesunuly před vchod do areá-
lu bývalé městské tržnice. Pro lokalitu býva-

lé tržnice chystáme záměr přestavby, který 
bude počítat i s novým stáním na separova-
ný odpad,“ vysvětluje místostarosta Miloš 
Mička. Znovu prosíme občany, aby do ná-
dob nevhazovali to, co tam nepatří (příklad 
nádoby na použité tuky a oleje). O dalších 
změnách budeme průběžně informovat.

Mobilní svoz odpadu – vlečky a kon-
tejnery
Od října bude v pracovních dnech od 
14:30 do 17:00 hod., v sobotu od 9:00 do 
11:00 hod., opět fungovat mobilní svoz od-
padu. Podrobný a kompletní harmonogram 
naleznete v říjnovém vydání zpravodaje. 
Níže v tabulce naleznete pouze termíny pro 

první říjnový týden. 
Všichni pracovníci technic-
ký služeb jsou proškoleni 
a seznámeni s druhy odpa-
du, které mohou přebírat. 
A proto, prosím, dbejte je-
jich pokynů a nepožadujte 
nakládku jiných druhů od-
padů, než je uvedeno: 
velkoobjemový kontej-
ner - na odpad ze zahrad 
a veřejných prostranství (lis-
tí, větve, tráva)
traktorová vlečka - na ob-
jemný odpad (skříně, matra-
ce,…), nebezpečný odpad 
(plechovky od barev, auto-

baterie) a nerozebraný elektrotechnický od-
pad určený ke zpětnému odběru (televizory, 
ledničky, pračky, zářivky, výbojky, apod.) 
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery 
a vlečky nejsou určeny k odložení: 
• směsného komunálního odpadu z do-

mácností
• odpadů separovaného sběru (papír, 

plast, sklo, nápojové kartony)
• stavebního odpadu (bytová jádra, suť, 

eternit, lepenka)
• automobilového odpadu (pneumatiky, 

olejové filtry, provozní tekutiny) 
Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplat-
něny, je možno uložit na sběrovém dvoře 
v ulici Zahradnická.

Provozní doba sběrového dvora 
v roce 2019
pondělí od 13:00 do 17:00 hod. 
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 
do 17:00 hod.
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.
sobota od 8:00 do 14:00 hod. 

Den Datum Místo přistavení vlečky a kontejneru

Úterý 1. 10. Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady

Středa 2. 10. Tovární – u č. p. 11

Čtvrtek 3. 10. Olomoucká – u č. p. 40

Pátek 4. 10. Hřebečská - u křížku
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Sociální služby města Moravská Třebová 
Odlehčovací služba, Sociální služby 
města Moravská Třebová
Pečujete o svého rodiče či jiného blízkého 
a potřebujete si odpočinout? Je tu pro Vás 
a Vaše blízké pobyt na odleh-
čovací službě, jehož hlavním 
úkolem je zajistit péči v poby-
tové službě. Odlehčovací služ-
ba je určena osobám se sníže-
nou soběstačností od 58 let, 
o které jinak pečujete v jejich 
přirozeném prostředí. Péče v odlehčovací 
službě je časově omezena na dobu maxi-
málně 3 měsíců a umožňuje pečující osobě 
čas na nezbytný odpočinek pro regenera-

ci a vyřízení osobních záležitostí. Máte-li 
o službu zájem, neváhejte kontaktovat soci-
ální pracovnici Petru Crhovou buď osobně, 
nebo na telefonním čísle 731 521 834.

Pečovatelská služba, Sociální služby 
města Moravská Třebová
Vážení občané, rádi bychom Vás 
informovali, že naší pečovatelskou službu 

poskytujeme nejen na území města Mo-
ravská Třebová, ale i v přilehlých obcích 
Linhartice, Staré Město - Radišov, Třeba-
řov, Rychnov na Moravě. Nyní jednáme 

i s dalšími obcemi ohledně roz-
šíření poskytování našich služeb. 
O rozšíření poskytování našich 
služeb na další obce Vás bude-
me pravidelně informovat. Po-
třebujete-li pomoc s úkony péče 
o vlastní osobu, s úkony osobní 

hygieny, potřebujete-li nakoupit apod., kon-
taktujte pro zavedení služby vedoucí PS Re-
natu Nislerovou, 731 151 805, nebo sociál-
ní pracovnici Petru Crhovou, 731 521 834.

Projektování nemocnice v Morav-
ské Třebové pokračuje
V průběhu srpna se konala schůzka ve věci 
výstavby nové Nemocnice následné péče 

v Moravské Třebové, kterou inicioval hejt-
man Pardubického kraje Martin Netolický. 
Zástupci investora, kterým je Pardubický kraj, 
vedení Nemocnice následné péče a projek-
tanti řešili společně další postup v realizaci 
této významné krajské investiční akce.
„Již na začátku projektových prací byl ozná-
men finanční rámec této investice. Zhotovitel 

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

Nemocnice následné péče

projektu přišel ovšem s návrhem, který před-
pokládanou cenou převyšoval daný limit. 
Projekční kancelář své pochybení uznala,“ 
uvedl ředitel nemocnice Pavel Havíř. „Ne-
stavíme tunel Blanka, ale funkční a moderní 
budovu nemocnice následné péče. Z toho 
důvodu považuji za důležité jednat 
s projektantem, který nyní upravuje pro-
jekt tak, aby odstranil některé prvky, kte-
ré ve výsledku nemají vliv ani na komfort 
pacientů, ani funkčnost budovy. Chceme 
i do budoucna vyslat jasný signál, že na-
kládáme s veřejnými zdroji, a proto je 
naší povinností hlídat každou položku 
v projektu,“ doplnil hejtman Martin Ne-
tolický, který je v rámci krajské rady zod-
povědný za finance. „Na závěr jednání 
jsme byli projektanty ujištěni, že původ-
ní termín dokončení projektu pro výběr 
zhotovitele se nemění. Postup této vý-
znamné investice tedy probíhá dle časo-
vého harmonogramu. Komfort pacientů 
a funkčnost budovy bude zachována,“ 

uzavřel ředitel moravskotřebovské nemoc-
nice. Součástí projektu je kromě samotné 
nemocnice s 90 lůžky následné péče také 
stravovací provoz, rehabilitace, biochemic-
ká laboratoř a stanoviště záchranné služby 
včetně stání pro sanitní vozy. 

Nahlášené změny ordinační doby lékařů
Praktičtí lékaři – Dr. Grepl neordinuje 12. 9. a 13. 9., Dr. Neužilová neordinuje 13. 9. 

Dětská ordinace MUDr. Zemánková

Ordinační hodiny od 1. 9. 2019

Pondělí 7:00 - 8:00 
odběry, výtěry

8:00 – 11:00 
akutní případy, nemocní

12:00 – 14:30    
prevence, objednaní   

Úterý 7:00 - 8:00 
odběry, výtěry

8:00 – 11:00 
akutní případy, nemocní

11:30 – 14:30   
prevence, objednaní     

Středa ------------ 10:00 - 12:00 
akutní případy, nemocní

12:30 – 17:00    
prevence, objednaní  

Čtvrtek 7:00 - 8:00 
odběry, výtěry

8:00 – 11:00 
poradna pro kojence

11:30 - 13:30    
akutní případy, nemocní 

Pátek 7:00 - 8:00 
odběry, výtěry

8:00 – 11:00 
akutní případy, nemocní

11:00 – 13:00   
prevence, objednaní 

Více: www.mudrivanazemankova.cz, tel.: 461 352 223/221, mail: mudr.ivanazemankova@gmail.com

Místní skupina Českého čer-
veného kříže Moravská 
Třebová ve spolupráci s Do-

mem dětí a mládeže Morav-
ská Třebová připravuje od září 

Vzdělávací kroužek první po-
moci pro mladé zdravotníky
Přihlaste se do kroužku a naučte se, jak 
poskytovat první pomoc. 
Umět poskytovat první pomoc je stejně 
normální jako umět plavat nebo jezdit 
na kole. Získané znalosti a dovednosti 
se vám kdykoliv mohou hodit.
První schůzka se uskuteční 9. 9. 
v 16:30 v DDM
Nebuďte lhostejní ke svému okolí

Sociální služby oznamují, že od 1. 9. budou pravidel-
ně publikovat v Moravskotřebovském zpravodaji no-
vinky a zprávy z jednotlivých služeb, a to z domova 
pro seniory, domova se zvláštním režimem, z odleh-
čovací služby a pečovatelské služby.

Předběžná vizualizace plánované stavby
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Strážníci se stěhují do přízemí radnice
Přesun sídla a služebny Městské policie Mo-
ravská Třebová do příze-
mí budovy radnice má 
jednoznačný cíl. Strážní-
ci budou díky stěhování 
blíže občanům a zvýší 
se tak bezpečnost v cent-
ru města. Zároveň dojde 
k úspoře provozních ná-
kladů. Stěhování služeb-
ny i kamerového systé-
mu do přízemí radnice 
probíhá postupně, plně k dispozici bude od 
1. října. 
Nedostatek strážníků
Počínaje 1. říjnem dojde k omezení provozu 
služebny městské policie. Důvodem je nedo-
statečný personální stav potřebný k zajiště-
ní chodu služebny pro 7 dní v týdnu. Nově 
bude provoz nastaven ve dnech pondělí až 
sobota. Pro zajištění plnohodnotných slu-
žeb v dostatečné kvalitě je pro naše město 
ideální početní stav 11 strážníků, aktuálně 
však disponujeme pouze 9 strážníky včetně 
velitele. O práci strážníka městské policie je 
dlouhodobě malý zájem, což je škoda. Pro 

nezájem uchazečů se nám často stává, že 
vypisovaná výběrová řízení musíme opako-

vat. Práce strážníka je přitom pestrá a velmi 
záslužná. Do budoucna se proto budeme 
snažit, aby se na navýšení platů strážníků 
v rozpočtu nalezlo dostatek prostředků. Tím 
se pozice strážníka městské policie stane ješ-
tě zajímavější. 
MP manager strážníkům usnadňuje 
činnost
Strážníci městské policie od července s ma-
ximální spokojeností využívají nový infor-
mační systém MP Manager, který zrychluje 
a usnadňuje jejich každodenní výkon práce. 
Novinka umožňuje například tištění Výzev 
pro nepřítomného řidiče přímo na místě, 

namísto dosavadního ručního vypisování. 
Řidiči, podezřelí ze spáchání přestupku, za 

stěračem svého vozu 
mohou nalézt dvě 
různé verze Výzvy 
pro nepřítomného ři-
diče. Obě verze jsou 
platné a řidič by se 
měl řídit pokyny, které 
jsou na nich uvedené. 
V minulém období ře-
šila Městská policie 
Moravská Třebová 

690 událostí. Mimo stanovenou pochůzko-
vou činnost ve vybraných lokalitách města 
se městská policie i nadále zaměřuje na 
dodržování přenosného dopravního zna-
čení na objízdných trasách včetně semafo-
rů v Udánkách. Dále byly provedeny čtyři 
dopravně bezpečnostní akce zaměřené na 
dodržování nejvyšší povolené rychlosti, do-
držování dopravního značení a dodržování 
pravidel provozu cyklisty. Při těchto doprav-
ně bezpečnostních akcích bylo na místě vy-
řešeno 32 přestupků uložením pokuty v pří-
kazním řízení na místě. 

Radovan Zobač, velitel MP Mor. Třebová

Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer, tel.: +420 777 766 565
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz, www.ceskomoravskepomezi.cz

Českomoravské pomezí

Českomoravské pomezí – top akce na září

Cyklobusy Českomoravským pome-
zím pojedou až do konce září
Všech pět linek cyklobusů, které cyklisty 
i pěší turisty přiblíží na atraktivní místa Čes-
komoravského pomezí a okolních regionů, 
bude letos nově v provozu až do 29. září. 
Autobusy uzpůsobené pro převoz kol jezdí 
také v letošní sezóně každou sobotu a nedě-

Polička
17.–22. 9. MIME FEST – mezinárodní festi-
val pantomimy – 8. ročník, www.mimefest.cz

Vysoké Mýto
1. 9. Kujebike 2019
Vinice, http://sk.donocykl.cz
6.–8. 9. Městské slavnosti
Gymjam, Městský kujebácký jarmark, 
Dny evropského kulturního dědictví 
náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-
-myto.cz  
Slavnosti města, studentský festival, koncerty, 
výstavy, jarmark, otevřené památky a další

li i o státních svátcích. Podrobné informace 
o provozu cyklobusů jsou uvedeny na portá-
lu www.ceskomoravskepomezi.cz. 
Zahrajte si o mobil, tablet nebo ně-
kterou z dalších atraktivních cen
Pokud si rádi hrajete, můžete se i letos vy-
dat na Kouzelné putování Českomoravským 
pomezím. Oblíbená soutěž probíhá v regi-

17.–19. 9. Mezinárodní soutěž učňů 
Řemeslo/Skill 2019 – 9. ročník 
náměstí Přemysla Otakara II., www.erudio-
cz.cz, www.stavebniskola.cz  

Litomyšl
6.–8. 9. zámecké návrší
Národní zahájení Dnů evropského 
dědictví spojené s Italskou slavností
Při příležitosti oslav 20. výročí zápisu zá-
meckého areálu na Seznam UNESCO.
Litomyšlské dvorky
V průběhu těchto tří dnů ožijí některé dvory 
a dvorky v historickém jádru města uměním

onu podél historické hranice mezi Čechami 
a Moravou až do konce října. Více informací 
i hrací kartu najdete na portálu www.cesko-
moravskepomezi.cz. Hrací karty a speciální 
samolepky získáte také na všech soutěžních 
místech a v informačních centrech měst Čes-
komoravského pomezí.  

Jiří Zámečník, marketingový manažer

Svitavy
1. 9. 9:00–19:00 náměstí Míru Pouť ke 
sv. Jiljí. Řemeslný jarmark, dobové stánky, 
prodej výrobků, ukázky řemesel, občerstvení
27. 9. 19:00 kino Vesmír Richard Pogo-
da a Miroslav Švihálek
Večer s písněmi divadla Semafor, po skončení  
dokumentárního filmu O. Sommerové. Vstup: 
koncert zdarma, projekce filmu 120 Kč
28. 9. 14:00 náměstí Míru (horní část) 
Svatováclavský vinný košt
Tradiční slavnost vína a dobré nálady  

Jiří Zámečník, marketingový manažer
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www.homesharing-ric.cz

Homesharing pomáhá rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) oddechnout 
si od náročné nepřetržité péče o dítě s PAS. Služba podporuje plnohodnotný život rodin  
s dětmi s PAS, a to jak z pohledu samotného dítěte s PAS, tak z pohledu pečující rodiny.

Podělte se o svůj domov a staňte se 
Spolupracovníky projektu Homesharing.

Nebuďte na péči o dítě s PAS sami  
a zapojte se do projektu Homesharing.

Služba Homesharing je financována  
z programu Spolu do života  
Nadačního fondu Avast.

Službu realizuje
Rodinné Integrační Centrum z.s.

ČISTÍRNA PEŘÍ 
RENOVACE STARÝCH A VÝROBA NOVÝCH 

PÉŘOVÝCH DEK A POLŠTÁŘŮ

• čistíme peří účinně a zároveň šetrně

• každou zakázku čistíme samostatně

• čištění peří na strojích L. H. Lorch

• české – 100% bavlněné sypkoviny

• 20 barevných provedení

Bližší informace a příjem 

zakázek v Moravské Třebové:

náměstí T. G. Masaryka 19 

po, čt 12.00–16.00 
út, st, pá 9.00–13.00

(rohový dům, u výjezdu z náměstí)

www.facebook.com/onyxsalonmt/
Tel.: 734 417 012

ONYX
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH  ŠATŮ

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 
 pracoviště Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 
Telefon: +420 492 112 107, Mobil: +420 602 415  282, E-mail: sarka.berankova@cez.cz 
 

 

ČEZ Distribuce přijala opatření pro zdárný průběh 
prezidentských voleb 

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ, která působí na území 11 krajů, přijala opatření, díky 
kterým by měl být zajištěn zdárný a bezproblémový průběh voleb. Společnost zrušila 
v termínu voleb plánované odstávky elektřiny a posílila počty pracovníků jak v terénu, tak 
i na call centru a dispečinku pro nenadálé poruchy způsobené nepříznivým počasím. 
 
Na celém zásobovacím území společnosti ČEZ Distribuce nebudou v termínech od 12. ledna, 
13:00 hod do 13. ledna, 24:00 hod (1. kolo prezidentských voleb) a od 26. ledna, 13:00 hod 
do 27. ledna, 24:00 hod (v případě konání 2. kola prezidentských voleb) prováděny plánované 
práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky 
elektřiny (s výjimkou činností poruchové služby). Zároveň společnost pro termín konání voleb 
navýšila počty pohotovostních čet, a posílila pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra 
s cílem předejít delším výpadkům z důvodů poruch v distribuční soustavě.  
 
V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech prosím nejprve zkontrolujte 
jističe v objektu, následně pak volejte na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860. 
Dodávky obnovíme v nejkratším možném čase. 
 

 
 
 

DATUM 

11. ledna 2018 

TISKO VÁ   
ZPRÁ VA  

 

 
 

Při výpadku proudu podá rychlé informace web www.bezstavy.cz 

Pro snadnější a rychlejší komunikaci s odběrateli elektřiny v případě poruch a 
odstávek spustila ČEZ Distribuce interaktivní webovou stránku. Jednoduchým 
zadáním adresy si odběratelé mohou v případě poruchy zjistit předpokládaný čas 
obnovení dodávek elektřiny. Nový web www.bezstavy.cz je zcela zdarma a 
dostupný jak z mobilních telefonů tak i počítačů a tabletů. 
 
Rychlé informace pro odběratele i odlehčení distribuční linky 
 
I když společnost ČEZ Distribuce jako provozovatel distribuční soustavy dělá vše pro zajištění 
bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny, v důsledku extrémního počasí nejde mimořádným 
stavům zabránit. Stejně tak nemůže bezplatná poruchová linka 800 850 860 při kalamitních 
stavech ihned odbavit všechny telefonické hovory. Zásadním krokem ke zlepšení informovanosti 
klientů ČEZ Distribuce je nová webová stránka www.bezstavy.cz zjištění předpokládaného 
času obnovení dodávek elektřiny, případně pro nahlašování poruch v distribuční síti. 
 
„V dnešní době považují naši zákazníci nepřetržitou dodávku elektřiny za samozřejmost, v 
případech výpadku pak ale o to více a naléhavěji požadují relevantní informace o nápravě 
daného stavu. Na webu Bez šťávy jsme proto intenzivně pracovali několik měsíců a následně ho 
řádně testovali, abychom měli jistotu, že splní svůj účel. A tím je plně efektivní informační servis 
pro klienty ČEZ Distribuce při přerušení dodávek elektřiny a věřím, že následně pak i posílení 
pozitivní zákaznické zkušenosti,“ uvádí generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce Martin 
Zmelík. 
 
Nejde Vám proud? Nahlaste nám to! 
 
Webové rozhraní www.bezstavy.cz je dostupné z mobilních telefonů, počítačů a tabletů. Služba 
je určena především těm, kteří odebírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ 
Distribuce.  
Web je uživatelsky snadný a přehledný. Při zadávání adresy odběrného místa disponuje tzv. 
našeptávačem nebo umí lokalizovat místo dle GPS souřadnic. Poté systém uživatele vyzve 
k nahlášení poruchy. Pokud v dané lokalitě již někdo poruchu nahlásil, objeví se informační 
okno, že byl o problému v této oblasti již provozovatel distribuční sítě informován a situaci řeší. 
Dále je uživatel informován o čase odstranění poruchy, plánované odstávce či kalamitním stavu.  
I s odběrateli z jiného distribučního území si systém umí poradit. Po vyplnění adresy systém 
informuje, že se dotyčná adresa nachází na distribučním území společnosti E.ON či PRE, a dále 
doporučí kontaktovat jejich zákaznické linky. 
Použití webového rozhraní www.bezstavy.cz je bezplatné a pro odběratele elektřiny se 
nabízí jako první a nejdostupnější volba jak dostat v případě výpadku elektřiny potřebnou 
informaci.  

 
 

Informace o firmě najdete na: www.genoservice.com
Telefonní číslo: +461 311 036

Životopis posílejte na email: personalni@genoservice.com

Zemědělský technik

Zootechnik 

Zemědělský poradce 
pro živ. výrobu

Minimální stupeň vzdělání:

SŠ nebo VŠ v oboru zemědělství  
(popř. veterinární)
živočišná výroba (skot)

Požadované dovednosti:
▪ základní znalost PC
▪ základní znalost RJ - výhodou
▪ základní znalost AJ - výhodou
▪ řidičský průkaz - skupina B - výhodou
▪ časová flexibilita

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ:

inzeratMTZ89,5x128.indd   1 08.08.2019   9:22:58
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Městské kino
Krvavá nevěsta /USA/

4. 9., 19:00
Nový horor, 96 min., české titulky, mládeži 
do 15 let nepřístupný

Angry Birds ve filmu 2 /USA/

7. 9., 15:00
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení 
vepři jsou opět ve při v animovaném komedi-
álním snímku Angry Birds ve filmu 2
97 min., český dabing

Lví král /USA/

7. 9., 17:00
Snímek se odehrává v africké savaně, kde 
se narodil budoucí panovník všeho živého. 
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, 
lvího krále a připravuje se na svou budoucí 
vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby 
radují..
Režie: Jon Favreau, 109min, český dabing, 
vstupné: 120 Kč

Přes prsty /ČR/

7. 9. 19:00
Nová česká komedie
Hrají: P. Hřebíčková, J. Langmajer, D. Nesva-
čilová, V. Dyk, J. Prachař a další
101 min.

Anna /Francie/

9. 9., 19:00
Nervy drásající jízda plná překvapivých zvra-
tů, vášnivých vztahů a dech beroucí akce.
118 min., české titulky

Přes prsty /ČR/

11. 9., 19:00
Nová česká komedie
Hrají: P. Hřebíčková, J. Langmajer, D. Nesva-
čilová, V. Dyk, J. Prachař a další
101 min.

Panství Downton /USA/

16. 9., 19:00
Příběh rodiny Crawlyových, kteří obývají 
rozlehlé panství v srdci Anglie z počátku 20. 
století, přichází na plátna kin.
122 min., české titulky

Nabarvené ptáče /ČR, SR, UA/

18. 9., 19:00
Nadčasové poselství o putování a útrapách 
malého židovského chlapce za války.
169 min., nevhodný pro děti do 15 let
Román pro pokročilé /ČR/

25. 9., 19:00
Romanticky korektní komedie s Markem Va-
šutem v hlavní roli.
95 min., mládeži přístupný od 12 let

duchové modelky, fotbalisty, bankéře, dů-
chodce, zapáleného esoterika a dalších, 
bude o zábavu postaráno. Nebude pro ně 
úplně jednoduché si uvědomit důležité věci, 
protože se celou komedií proplétá posta-
va zloducha, který se baví tím, že neustále 
všem provádí naschvály. Navzdory tomu 
všemu, nás čeká happy end a také nejedno 
překvapení, jak jsou světy duchů, duší a lidí 
propojeny.
Hrají: Pavlína Mourková, Bořek Slezáček, 
Eva Decastelo, Josef Hervert, Jindra Kriegel, 
Michal Kavalčík, Lucie Linhartová, Petr Se-
merád a další
Kinosál muzea, vstupné: 200 Kč, předpro-
dej zahajujeme 2. 9. v 16 hodin

Zámek
Otevírací doba:
Po zavřeno / Út–Ne 10:00–16:00
Poslední prohlídka s průvodcem: 15:30
Kontakty
Pokladna +420 461 312 458 (jen od dub-
na do října, v otevírací době zámku)
Pokladna +420 731 151 784
e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz
www. zamekmoravskatrebova.cz

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

Aktuální výstavy
Unikátní výstava kočárků - zámecká 
výstavní síň - otevřena do 31. 10. 1019
(otevírací doba je totožná jako na zámku)
Po stopách Žerotínů - zámecké nádvo-
ří - prodloužena do 25. 10. 2019
(po dobu otevření zámeckého nádvoří)
Barevná planeta – sklepní podvěžový 
prostor na nádvoří zámku - otevřena 
zdarma
(otevírací doba je totožná jako na zámku). 
V případě velmi deštivého počasí bude 
z technických důvodů výstava uzavřena.

Kulturní centrum
Zábavný pořad
Láďa Hron - ONEMANSHOW
23. 9., 19:00
Populární moderátor, známý především ze 
zábavných pořadů veřejnoprávní televize, 
které mu přinesly čtyři televizní ceny TýTý. 
Vedle schopnosti 
moderování v češti-
ně a angličtině vy-
niká především jako 
vynikající hudební 
imitátor, protože 
svými hlasivkami do-
káže věrně napodo-
bit jak světové, tak 
i domácí hudební 
hvězdy napříč všemi 
žánry. 
Dvorana muzea, vstupné: 80 Kč, předpro-
dej zahajujeme 2. 9. v 16 hodin

Pohádka
O princezně, Luciášovi 
a makových buchtách
26. 9., 8:30 a 10:00
Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá 
ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a las-
kavá mysl, spolu s vírou v kouzelné promě-
ny, umí dělat opravdové zázraky. Děti uvidí 
poutavý příběh, mohou se nechat unášet 
dějem klasické pohádky i živě reagovat. 
Výpravná scéna, rekvizity, téměř muzikálové 
melodie písniček a neobvyklá zápletka, je 
pobaví a zaujme.
Kinosál muzea, vstupné: 40 Kč, předpro-
dej zahajujeme 2. 9. v 16 hodin

Pohádka
Zapomenutá pohádka
1. 10., 8:30 a 10:00
Pohádkový příběh o jednom království, kde 
vládla lež a nenávist. Kdo přemůže dvoj-
hlavou saň a zlého krále? Snad to dokáže 
Veronika s Filipem. V pohádkách totiž na ko-
nec vždy zvítězí dobro nad zlem, štěstí nad 
neštěstím, chytrost nad hloupostí,… Ale na 
to, že pravda a láska musí zvítězit nad lží 
a nenávistí, se často zapomíná. 
Uvádí Teátr Pavla Šmída, pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Kinosál muzea, vstupné: 40 Kč, předpro-
dej zahajujeme 2. 9. v 16 hodin

Divadlo
Hodina duchů
8. 10., 19:00
Zjistíte, že i v nebi se honí kariéra a i úřed-
ník se chce dostat výš – do vyššího nebe. 
A když se postupně na jednom místě sejdou 

Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předprodej vstupenek na níže uvedené akce a prodej on-line bude zahájen 2. 9. 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. Ostatní dny: pondělí 14:00–19:00 a středa 14:00–19:00 
a 1 hodinu před představením. Rezervace na místě se vrací zpět do předprodeje 15 min. před představením. Více na www.ksmt.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová
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Program Duku 
Duku na září

  6. 9. Zapaříme po prázdninách – Dj 
Maty

  7. 9. Retro večer – Dj J.M.X.
13. 9. I Like Disco – Dj J.M.X.
14. 9. Lasser Show – Dj T-MAXX
20. 9. Koncert kapely Pangea – Beatles 

revival, po skončení After Party Dj 
Maty

21. 9. Party – Dj Pegas
27. 9. Volání divočiny s Dj Matym
28. 9. Procházka pamětí s rádiem Haná 

– Dj Lukáš Kobza

Kulturní, společenské a volnočasové akce
Bleší trh
7. 9., 8:00-12:00, dvoreček ul. Cihlářova 
(naproti Třebovské restauraci)
Máte doma přebytečné hrníčky, knížky, ob-
rázky, časopisy, kutilské potřeby, hračky ne-
bo třeba koloběžku? Nebo vám právě něco 
takového chybí? Prodávat a nakupovat zde 
může každý, aniž by k tomu potřeboval ja-
kékoliv povolení. Příprava prodejního místa 
probíhá od 7:30 hodin. Prodejní zařízení si 
každý zajišťuje dle svých představ a mož-
ností. Pouze živnostníci musí mít oprávnění 
k prodeji. V případě nepříznivého počasí se 
bude trh konat pod arkádami zámku. Akce 
se koná pod záštitou Města Moravská Tře-
bová. 

Pohádkový les v Boršově
7. 9., spodní hájenka Boršov
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově 
srdečně zve na Pohádkový les. Zápis dětí je 
od 14:30 do15:30 hodin u spodní hájenky. 
Děti čeká trasa plná pohádkových postav 
a zajímavých netradičních úkolů. V cíli pak 
děti potěší pohádka, malování na obličej 
či drobné občerstvení. Startovné 30 Kč na 
dítě. Akce se koná za každého počasí. Po 
ukončení Pohádkového lesa vystoupí kapela 
PNS Hardrock z Moravské Třebové. Tímto 
zveme od 18:00 hod. všechny příznivce to-
hoto žánru na loučku za boršovskou hájen-
kou.

Dny česko-německé kultury 2019
13. 9.-17.9., slavnostní zahájení v sobotu 
14. září
Pestrý kulturní a doprovodný program po ce-
lou dobu konání festivalu.

Vinobraní - sousedské posezení 
s cimbálovou muzikou 
14. 9. od 18:00 hodin, kulturní dům Boršov
Přátelé kulturního domu v Boršově Vás srdeč-
ně zvou na posezení s cimbálovou muzikou 
Aleše Smutného a zpěvákem Karlem Heg-
nerem. Přijďte si zazpívat a zatančit s oblí-
benou muzikou u dobrého vína či burčáku. 
Svoz autobusem v 17:30 hod. od muzea, 
17:45 hod. Boršov okály a zpět po ukončení 
akce. Bližší informace na www.spkd-borsov.
estranky.cz a facebookovém profilu SPKD.

Oslavy 80 let evangelického 
kostela
15. 9., evangelický kostel ul. Svitavská 40
Součástí oslav bude slavnostní bohoslužba, 
komentovaná prohlídka a koncert Josefa Klí-
če

Modelářské mistrovství ČR 
mládeže
21. 9., letiště ve Starém Městě u Moravské 
Třebové
Aeroklub Moravská Třebová zve veřejnost 
na Modelářské mistrovství ČR mládeže. Více 
informací na lkmk.com

Svatováclavské pohoštění
28. 9., od 15.00 hod., dvorana muzea 

Městské muzeum
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz, 
thun@ksmt.cz, zackova@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
úterý–pátek: 9:00–12:00, 13:00–17:00
sobota–neděle: 10:00–16:00

Výtvarný salon Moravskotřebovska
V pátek 27. září v 17:00 hod. bude výsta-
va zahájena
II. ročník prezentace prací regionálních vý-
tvarníků. Výstava potrvá do 15. listopadu 
2019. Zájemce o účast na výstavě – také ty, 
kteří se doposud nepřihlásili, prosíme o ode-
vzdání prací do 14. září do muzea, kdykoliv 
v otevírací době.

MO KDU-ČSL a Mladí křesťanští de-
mokraté vás srdečně zvou na tradiční 
Svatováclavské pohoštění, 
k poslechu a tanci zahraje kapela Maloha-
načka z Velkých Opatovic, těšit se můžete 
na burčák, domácí štrůdl a sváteční 
kafíčko. Akce se koná v sobotu 28. září 
od 15:00 ve dvoraně Muzea v Moravské 
Třebové. Vstupné dobrovolné.

Výzva k zapůjčení 
předmětů

Vážení spoluobčané, rád bych Vás 
požádal o zapůjčení předmětů ke 
krátkodobé výstavě nazvané 17. lis-
topad v Moravské Třebové. 
Jednalo by se o dobové fotografie, 
videozáznamy, plakáty, vzpomín-
ky, svědectví (možné provést např. 
e-mailem, dopisem atd.) a další do-
bové předměty. Předměty bude pře-
bírat a uchovávat městské muzeum, e-
-mail muzeum@ksmt.cz, Petr Kočí, tel. 
733 787 998. Výstava bude nainsta-
lována v moravskotřebovské radnici 
od 17. do 23. 11. Za Kulturní služby 
města Moravská Třebová děkuje rea-
lizační tým.  

Petr Kočí, vedoucí muzea a zámku
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V letošním školním roce skupiny pohybového 
studia Háčko opět prezentovaly Moravskou 
Třebovou na veřejných akcích a soutěžích. 
Skupinám se opět dařilo a vybojovaly 8 zla-
tých, 8 stříbrných a 3 bronzové medaile na 
soutěžích: Českotřebovský taneční pohár 
– Česká Třebová; O jablonskou tanečnici 
– Jablonné nad Orlicí; Summer dance cup 
– Boskovice; Pohár starosty města Hlinska – 
Hlinsko; Česko se hýbe semifinále – Brno; 
Česko se hýbe finále – Praha; Týnišťské ta-
jemství – Týniště nad Orlicí, TPO Dance – 
Třebechovice pod Orebem. 
Poděkování patří především městu Morav-
ská Třebová a firmě Hroší stavby a.s. za 

Úspěchy PS Háčko 2019
finanční podporu. Poděkování patří také 
Kulturním službám Moravské Třebové za 
poskytnutí zázemí pro uspořádání V. roční-
ku akce Roztančený zámek. Dále obci Sta-
ré Město za poskytnutí zázemí pro tréninky. 
Obrovské díky dále patří především taneční-
kům za skvělé výkony a rodičům za fyzickou 
podporu na samostatných soutěžích. Všem 
moc děkujeme.
Od září se začne trénovat nanovo. Tímto 
se obracíme na děti, mládež i dospělé: kdo 
máte chuť tancovat, přidejte se. Více infor-
mací na tel.: 725 222 159 nebo www.
pshacko.webmium.com. Těším se na Vás.

Vaše trenérka Helča Gálová

Mlácení obilí v muzeu
Průmyslové muzeum Mladějov nabízí ško-
lám a táborům programy, ve kterých si mimo 
jiné mohou vyzkoušet, jak se dříve mlátilo 
obilí. Děti se učí mlátit obilí za pomocí cepu. 
S nadšením poté odhazují slámu, pod kte-
rou se nalézají zrníčka obilí, které mohou 
i ochutnat. Další možnosti mlácení obilí, kte-
rou děti využívají, je žentourová mlátička, 
poháněná v dřívějších dobách zvířecí silou.

Program Dnů česko-
německé kultury 2019
Pátek 13. září
Příjezd zahraničních hostí
19:00 Česko-německé posezení v Tře-
bovské restauraci
Sobota 14. září 
Slavnostní zahájení Dnů česko-německé 
kultury
Dopoledne: tradiční Hřebečské exkurse 
Odpoledne: od 14 hod. spoluúčast na 
IV. Archandělské pouti v Rozstání nebo 
prohlídka zámeckých expozic, výstava 
kočárků apod.  
15:00 Zveme na výstavu Památky osiře-
lé - středisko ČNP, muzeum I. poschodí 
18:00 Hudba a kultura spojuje - Hře-
bečské přástky
Pestrý kulturní program - 25. let Dnů čes-
ko-německé kultury
Vystoupí sbor Dalibor Svitavy; dívčí 
sbor z Krnova; Saxofon Tomáš Mora-
vec; Duo Armin Holnaicher a Wolfgang 
Fritscher; taneční soubor Jitřenka a Hře-
bečský taneční soubor.
Po programu zveme s Gustavem Schen-
kem k posezení a tanci
Dvorana muzea
Neděle 15. září
10:30 Česko-německá mše v kostele sv. 
Milukáše v Čisté u Litomyšle
12:00 Oběd v kulturním domě v Čisté
14:00 Koncert v kostele sv. Mikuláše na 
počest nového zvonu
18:00 Srdečně zveme na slavnostní 
koncert Operetní písně s Martinem Ha-
mmerlem-Bortolotti a jeho přáteli 
Dvorana muzea 
Pondělí 16. září
19:00 Zveme účastníky do kina - pro-
gram bude upřesněn
Úterý 17. září
10:00 Soutěživý program pro děti Jak 
znáš naše sousedy
Dvorana muzea
14:00 Setkání seniorů – ukončení dnů 
kultury, SČNP, I. poschodí
Změna programu vyhrazena

ESPIRAL na International Cupu ve Francii
Ve dnech 4.-8. 8. 
se zástupci twir-
lingové skupiny 
Espiral Moravská 
Třebová zúčast-
nili International 
Cupu světové 
asociace WBTF 
ve francouzském 
městě Limoges. 
A jak to dopad-
lo? Z našeho úpl-

ně 1. mezinárodního twirlingového zápole-
ní jsme si dovezli tato umístění: sólo 1hůlka 
Andrea Štolová - 24. místo; sólo 2 hůlky 
Ivana Greplová - 50. místo; artistic pár Ve-
ronika Kynclová + Andrea Štolová - 19. 
místo; artistic sólo Andrea Štolová - 20. mís-
to; artistic sólo Karin Kolářová - 35. místo. 
Konkurence zde byla opravdu obrovská 
z celého světa, ale děvčata bojovala ze 
všech sil. Je to velká zkušenost a inspirace 
do budoucna. Každopádně to byl obrov-
ský úspěch se sem jenom probojovat z ná-

rodní soutěže a moci si poměřit síly s nej-
lepšími z celého světa. V současné době již 
pracujeme na nových sestavách pro další 
soutěžní sezónu, tak nám držte pěsti, ať se 
nám opět takto daří a příští rok nás třeba 
pojede do zahraničí víc.
Od září otevíráme přípravnou twirlingo-
vou skupinu pro děti od 4 do 10 let. Pokud 
byste měli zájem přivést své děti mezi nás, 
tak napište o bližší informace na mail: espi-
ralmt@seznam.cz nebo volejte na tel. 725 
562 015.                           Jitka Štolová
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Výpůjční doba
Se začátkem školního roku se vracíme k běž-
né výpůjční době. Budeme se na vás těšit 
v těchto časech:
Dospělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení:
po-čt: 12:00–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.
Studovna:
po-čt: 8:30–17:00 hod.

1.–14. 9. Zářijová 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 odděle-
ní. V červenci zvítězila p. Žirovnická. Vítěze 
srpnového kola zveřejníme v příštím měsíci, 
protože uzávěrka zpravodaje byla dřív, než 
skončila naše soutěž. 

Aktuální otázka zní: Jakou barvu 
mají průkazky pro dospělé čtenáře?
Odpověď nám sdělte do 14. 9. Výherce 
vybereme náhodně a může si vybrat jed-
nu z těchto knih: Andělé smrti (P. Gibney), 
Bourneův záměr (R. Ludlum), Panicové (D. 
Gabaldon), Temné časy (M. Fajkus), Rebel-
ka (M. Hrubešová). Každý smí v jednom mě-
síci odpovídat pouze jednou. Výhru je po-
třeba převzít osobně v knihovně v půjčovní 
době.
1. 9.–30. 11. Barevná fantazie 
Výstava olejových a akrylových maleb mo-
ravskotřebovské umělkyně Danuše Navráti-
lové. Výstava je přístupná v dospělém oddě-
lení v půjčovní době knihovny.
1.–30. 9. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem 
Databázeknih.cz vám v září pomůžeme vý-
stavkou knih z těchto témat: kniha, která má 
v názvu kalendářní měsíc; kniha od asijské-
ho autora; kniha, která má lichý počet stran. 
1.–30. 9. Velký výprodej časopisů
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis 
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.
9.–22. 9. Zajíc v pytli
Opět po roce přicházíme s oblíbenou akcí 
Zajíc v pytli. V dospělém oddělení na vás 
čekají zabalené utajené knihy, které si může-
te půjčit domů a užít si moment překvapení, 
jakou knihu asi objevíte. Každý vás doteď 
před zajícem v pytli varoval? U nás se bát 
nemusíte, vybrali jsme pouze kvalitní a dob-
ře hodnocené knihy.  

Obalovací služba - balení knih, učeb-
nic, sešitů
Připomínáme službu, která potěší zejména 
děti školou povinné a jejich rodiče. Snažíte 
se zabalit si učebnice a nedaří se vám na ně 
sehnat ty správné obaly, třeba proto, že mají 
netypické rozměry? Doneste je do knihovny 
a my je obalíme za vás. Knihy do rozměru 
A5 včetně balíme za 5 Kč, větší za deseti-
korunu.

Regály s maturitní četbou
Nastávajícím maturantům připomínáme, že 
máme dva regály speciálně pro ně. A část 
povinné četby k maturitě si je možné i po-
slechnout, stačí se poptat v dospělém oddě-
lení po audioknihách.

Připravujeme na říjen:
4. 10. v 18:00 hod. Lampionový průvod 
15. 10. v 17:30 hod. Přednáška o Marii Te-
rezii

Knihovna dětem
1.–30. 9. Výtvarné práce dětí ZŠ 
a MŠ Staré Město
Výstava prací ZŠ a MŠ Staré Město. Práce 
si můžete prohlédnout v dětském oddělení 
v půjčovní době.
1.–30. 9. Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček 
vhodných pro opakování a procvičování 
učiva základní školy – matematika, český ja-
zyk, fyzika, chemie, zeměpis, historie aj. Pří-
stupno v půjčovní době dětského oddělení.
22. ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2019/2020 vy-
hlašuje Městská knihovna Ladislava z Bo-
skovic v Moravské Třebové již 22. ročník 
soutěže Čte celá třída. Soutěž je určena tříd-
ním kolektivům základních a speciálních škol 
a víceletého gymnázia.
Podmínky soutěže a přihlášku lze získat 
v dětském oddělení knihovny, přihlášku a se-
znam žáků se základními údaji je třeba ode-
vzdat do 30. 9. tamtéž. Soutěž probíhá od 
1. 10. 2019 do 31. 5. 2020.

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Program činnosti  
Klubu českých turistů

7. 9. Spoluúčast na zabezpečení pre-
zence DP Pochod po dálničním tě-
lese R43 pořádaného KČT Boskovice. 
Start a prezence v době 8-9 hod. na 
nádvoří zámku. Akce je určena pro pěší 
i cykloturisty. Cíl pochodu i cyklojízdy 
je v Mladkově u Boskovic. Odjezd zá-
jemců o společnou cyklojízdu v 9 hod. 
z nádvoří zámku. Zajišťuje: P. Harašta
10. 9. Schůze odboru turistiky 
v klubovně odboru KČT od 19 hod. Pří-
prava programu na říjen a doplnění in-
formací k zájezdu na Sněžku.
13. 9. Účast na akci Lanškrounská 
kopa. Individuální – pěší i cyklo.
12.–15. 9. Oblastní zájezd Brdy 
a Hřebeny. Podrobnosti pro přihlá-
šené účastníky v propozicích akce, 
příp. na schůzce 10. 9. 
28. 9. Pěší výlet Do Krkonoš s vý-
stupem na Sněžku. Přihlášky do 15. 
9. Odjezd v 6:00 hod., cena pro členy 
KČT 200 Kč, pro cizí účastníky 300 Kč.
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce 
nebo internetových stránkách odboru: 
www.kctmt.webnode.cz

Společnost česko-německého porozu-
mění nabízí konverzační kurz 
němčiny pro dospělé, začátečníky 
i pokročilé, pod vedením zkušených 
lektorek. Kurz bude probíhat jedenkrát 
týdně po dvou vyučovacích hodinách. 
Den bude domluven na první schůzce 
dle potřeb účastníků. Přihlášky: SČNP, 
Svitavská 18, tel.: 461 31 63 04, Email: 
bgz-mtrebova@seznam.cz.
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Do nového školního roku s novým oborem, názvem i logem

Školní poznávací zájezd do Skotska

Moravskotřebovské gymnázium je ško-
lou s více než dvěstěletou historií. Během 
uplynulé doby se zde odehrála spousta 
zásadních událostí a také začátek škol-
ního roku 2019/2020 nalezne v kroni-
ce školy výjimečné místo. Od září 2019 
ponese vzdělávací instituce název Gym-
názium a Letecká střední odborná škola 
Moravská Třebová. Důvodem této změny 
je otevření nového vzdělávacího oboru 
Technické lyceum. Ten se zaměřuje na 
výchovu personálu určeného pro služby 
dynamicky se rozvíjející letecké dopravy 
a některé profese věnující se letecké tech-
nice. Studenti se budou hned od začátku 
studia v odborných předmětech připravo-
vat na působení v letectví. Ve třetím roční-

Na začátku týdenního výletu jsme obdivo-
vali krásy Amsterdamu, a to nejen z pevni-
ny, ale i z grachtů, kterými jsme se plavili 
amsterdamskými kanály po řece Amstel. 
V odpoledních hodinách nás čekala dlouhá 
16 hodinová plavba nočním trajektem přes 
Severní moře do anglického přístavu New-
castel. Druhý den jsme se po vylodění pře-
sunuli do Skotska. Ve večerních hodinách 
jsme docestovali do hlavního města Edin-
burgh, kde na nás čekaly náhradní rodiny, 
které nás hostily po několik dalších dní. Další 

ku budou mít možnost volby, zda se za-
měří na letecký provoz, nebo na leteckou 

den nás čekala celodenní prohlídka hlavní-
ho města Edinburgh, procházka po slavné 
Royal Mile a především návštěva symbolu 
skotské státnosti Edinburgh Castle. Odpole-
dne jsme zavítali do interaktivního muzea 
Dynamic Earth a také na královskou jachtu 
– Royal Yacht, která po celém světě uplula 
více než 1 milion mil a byla jedním z domo-
vů královny Alžběty II. Pátý den nás čekal 
celodenní výlet do oblasti Highlands, pro-
cházka údolím Glencoe a výjezd lanovkou 
na horu Aonach Mor, třetí nejvyšší vrchol 

techniku. Během studia mohou absolvovat 
plachtařský nebo parašutistický výcvik. 
Hlavní uplatnění absolventi maturitního 
oboru naleznou v provozních, technických 
a ekonomických službách v civilním letec-
tví a v letecké dopravě. Zároveň se mohou 
ucházet o pozice ve službách leteckých 
dopravců a společností. Obor, který nemá 
v České republice obdoby, vzniká coby 
výsledek intenzivní spolupráce mezi ško-
lou, letištěm ve Starém Městě, Pardubic-
kým krajem, vybranými vysokými školami 
a Aeroklubem České republiky. V aktuál-
ním školním roce zahájí studium maturitní-
ho oboru více než 20 žáků z různých kou-
tů České republiky. Ať se jim v Moravské 
Třebové líbí a daří.                Přemysl Dvořák

Velké Británie. Vzhledem k překrásnému slu-
nečnému počasí se nám otevřel nezapome-
nutelný výhled na nejvyšší horu Ben Nevis. 
Odpoledne jsme se přesunuli ke slavnému 
jezeru Loch Ness. Šestý den ráno jsme se 
přesunuli se do starobylého města Stirling. 
Cestou zpět na trajekt jsme si prohlédli slav-
nou Rosslyn Chapel, kde je podle legendy 
ukrytý Svatý grál, a viděli unikátní lodní ro-
tační výtah Falkirk Wheel.

Hana Vystavělová a Tereza Klímová,
ZŠ Palackého (red. kráceno)
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Speciální škola „obleče nový kabát“

Výměnná praxe žáku gastro oborů na Slovensku

Po několika letech velkého úsilí se nám ko-
nečně podařilo sehnat finanční prostředky 

v rámci projektu Realizace úspor energie – 
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová, 
budovy C a D. Pardubický kraj je tím, který 
vyčlenil peníze na rekonstrukci výše uve-
dených budov naší školy, kde je nutné pro-
vést vybudování vzduchotechniky, výměnu 
protipožárních dveří, zateplení, kompletní 
výměna střechy na budovách C a D, vsa-
zení plastových oken na budově D, zhoto-
vení venkovní plošiny (výtahu) pro vozíčká-
ře a vymalování všech dotčených prostor. 
Díky výtahu tak bude plně bezbariérovou 
s možností přijímat žáky, kteří mají problém 

Je dlouholetou tradicí, že několik žáků obo-
ru Kuchař-číšník či Hotelnictví navštíví part-
nerskou školu v Žiaru 
nad Hronom, kde je 
zajištěn gastronomický 
provoz, který umožní 
uskutečnit odbornou 
stáž pro české studen-
ty. Tentokrát na týdenní 
pobyt odcestovala troji-
ce žáků oboru KČ, a to 
Terezka z prvního roč-
níku a Sabina s Mírou 
z ročníku druhého. Pra-
xe probíhala od úterý 
do soboty, kdy se žáci 
měli možnost účastnit 
přípravy překrásné sva-
tební hostiny. Během 
celého týdne se stážisté 
podíleli na přípravě ty-
picky slovenských pokr-
mů, ale i pokrmů mezinárodní gastronomie 
v moderní úpravě. Hotel Luna uprostřed 
krásného města nám nabídl nejen pracovní 

s pohybovým aparátem. Třešničkou na po-
myslném dortu bude jistě krásná fasáda na 

výše zmíněných bu-
dovách. Stavba byla 
předána 15. červen-
ce tohoto roku zhoto-
viteli stavby, kterým 
je KVP SYSTÉM s.r.o. 
Dokončení je pláno-
váno na 15. leden 
příštího roku a cel-
kové náklady činí 
18.797.862,05 Kč. 
Pro naše žáky a za-
městnance tak bude 
první polovina školní-
ho roku 2019/2020 
znamenat větší náro-

ky na vlastní zabezpečení i organizaci cho-
du školy. Myslím ale, že výsledek bude stát 
zato! Poděkování patří tedy našemu zřizo-
vateli, kterým je Pardubický kraj, za zlep-
šení podmínek při vzdělávání a výchově 
našich žáků speciální školy. V měsíci květ-
nu v rámci Dne otevřených dveří můžete vy 
všichni – široká veřejnost přijít a posoudit 
na vlastní oči, jak se vše povedlo! Ps. Pře-
ji všem žákům a zaměstnancům nejen naší 
speciální školy pohodový školní rok.

Miroslav Muselík, 
statutární zástupce ředitelky školy

uplatnění, ale i celodenní stravování úžas-
ného formátu. Kromě praktických zkušenos-

tí jsme si odvezli spoustu zážitků. Pan ředitel 
se svými kolegy pro nás zajistili bohatý pro-
gram, který mimo jiné obsahoval návštěvu 

radnice, městského parku s mini zoo a růz-
nými sportovišti, výlet do nedaleké Banské 

Štiavnice a mnoho dal-
šího. Při návštěvě školy 
jsme vyzkoušeli a pro-
hlédli bar provozovaný 
a vyzdobený zdejšími 
studenty, ochutnali růz-
né výrobky žáků a od-
vezli si domů dárkové 
krabičky se skvělým 
cukrovím. Nu, co do-
dat na konec? Sloven-
sko, Slováci, přátelé, 
děkujeme moc a těšíme 
se, že tato skvělá spo-
lupráce bude i nadále 
pokračovat. Realizace 
této akce probíhá za fi-
nančního přispění měs-
ta Moravská Třebová, 
kterému patří poděko-

vání za trvalou podporu studijních aktivit 
naší školy. 
Sabina Smržová, Vít Kastner (red. kráceno)

Okénko ZUŠ
Úvod letošního školního roku bude 
v ZUŠ Moravská Třebová zahájen 
v pondělí 2. září v 15 hodin v Koncert-
ním sále ZUŠ. Po slavnostním zahájení 
ředitelem školy bude probíhat domluva 
individuálních rozvrhů u jednotlivých 
pedagogů. Přijímací pohovory pro 
nové žáky budou realizovány taktéž 
v termínu od 2. září v čase od 14:30 
do 16:30 hod. v kanceláři ředitele ško-
ly č. 203. 
V ZUŠ Moravská Třebová poskytuje-
me vzdělání v hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně-dramatickém obo-
ru v pestré škále studijních zaměření, 
případně jejich kombinací. Určitou 
integrací všech oborů jsou Zpívánky, 
které tvoří komplex vokálních, hudeb-
ně pohybových, instrumentálních a po-
slechových aktivit, kde je kladen důraz 
zejména na propojení všech těchto 
složek a rozvoj všeobecné hudebnos-
ti. V rámci kolektivní interpretace pak 
nabízíme sborový zpěv, orchestrální 
nebo souborovou hru a interpretační 
seminář.
Těšíme se na nové i stávající žáky a do 
nového školního roku přejeme hodně 
úspěchu.

ZUŠ Moravská Třebová
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Základní umělecká škola Moravská Třebová
Vám nabízí ve školním roce 2019/2020 výuku
v následujících uměleckých oborech:

Současný tanec      
Výrazový a scénický tanec
Taneční gymnastika
Základy klasické techniky
Práce v souboru (folklór)

 (technika Horton a Limón)

         (balet)

Keyboards, klavír, cemballo, kytara, housle, zobcové flétny, klarinet,
saxofony, příčná flétna, trubka, pozoun, lesní roh, sólový zpěv, bicí
nástroje, dětské pěvecké sbory, soubory, komorní hra, orchestr

Ve dnech 2. - 13. září 2019 v čase 
od 14.30 do 16.30 hod. budou probíhat
přijímací pohovory pro nové žáky od 5 let. 
Noví zájemci se hlaste v ředitelně školy.
Přihlášky můžete zasílat v elektronické podobě. 
Najdete je na našich stránkách www.zusmt.cz

m
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11. 9. Pohybem ke zdraví HOOPING – 
od 16:30 do 17:30 hod. - malá tělocvična 
ZŠ ČSA MT (vchod ze dvora), Hula hoop 
(cvičení se speciálními obručemi). Pod od-
borným vedením Lucie Slavíčkové. S sebou 
obuv do tělocvičny a pití. Vstup zdarma – 
otevřená hodina pro veřejnost. Uvítáme zá-
jemce o tento kroužek
12. 9. Pohybem ke zdraví JUMPING – 
od 16:00 do 17:00 hod - malá tělocvična 
ZŠ ČSA MT (vchod ze dvora), Cvičení na 
trampolínách. Pod odborným vedením Lu-
cie Slavíčkové. S sebou obuv do tělocvičny 
a pití. Vstup zdarma – otevřená hodina pro 
veřejnost. Uvítáme zájemce o tyto kroužky
14. 9. PETRŮV ZDAR – rybářské dosta-
veníčko na Ma-
jáku. Zábavná 
akce jak pro zá-
jemce o rybář-
ský kroužek, tak 
ostatní veřejnost, 
od 9:00 hod. 
v DDM. Připra-
veny jsou soutě-
že pro děti, kre-
ativní stanoviš-
tě, ukázka a vy-
zkoušení rybář-
ských pomůcek, 
živé ryby, sezná-
mení s náplní ry-
bářského krouž-
ku. Děti si odne-
sou vlastnoruč-
ně nazdobené-
ho perníkového 
kapříka a nama-
lovaný keramický přívěsek. Drobné občerst-
vení zajištěno. Zakončení cca v 10:30 hod. 
Akce zdarma
Během měsíce září proběhnou obvodní kola 
přespolního běhu a minifotbalu 8.–9. tříd.

Nabídka zájmových kroužků na 
školní rok 2019/2020:
Taneční: Free style dance s Míšou 
Sportovní: atletika, badminton, dětský 
aqua-aerobik, florbal začátečníci i pokroči-
lí, gymnastika, hooping, jumping, kopaná, 
Krav Maga-Kapap Bohemia, lezení na umě-
lé stěně, mažoretky, squash, stolní tenis, te-
nis, střelecký, šachy začátečnici i pokročilí, 
tang-soo-do (karate), thaibox
Výtvarné a rukodělné: keramika, Kouzel-
ná dílna a Stonožka, Piráti, Praktická dívka, 
šití, Šperky pro radost

Hudební: akordová doprovodná kytara 
pro začátečníky i pokročilé, praktická kyta-
ra pro začátečníky, pokročilé i dospělé
Jazykové: angličtina 
Ostatní: Agility – pes, můj kamarád, astro-
nomie hrou, deskové, společenské a venkov-
ní hry, Kolotoč v kuchyni – kuchtíci a cukráři, 
plastikoví modeláři, Větrník – pohyb, příro-
da a turistika

Nabídka nových kroužků:
Dětský aqua-aerobik I. 
pátek 14:00–15:00 hod.
Kroužek pro kluky a holky 1.–3. tříd, schůz-
ky – bazén ZŠ Palackého MT. Kapacita: 
10 členů. První informativní schůzka 13. 9. 

v 15:00 hod. na hřišti ZŠ Palackého MT. 
Dětský aqua-aerobik II. 
pátek 15:00–16:00 hod.
Kroužek pro kluky a holky od 4. tříd - plavci, 
schůzky – bazén ZŠ Palackého MT. Kapaci-
ta: 10 členů. První informativní schůzka 13. 
9. v 15:00 hod. na hřišti ZŠ Palackého MT. 
Hraní na bubny a perkusní nástroje
pro chlapce i dívky od 3. tříd po SŠ i pro do-
spělé a pro všechny, kteří chtějí muzicírovat 
pro radost.
Plavání, vodní sporty a základy plavání 
s ploutvemi pro chlapce i dívky od 1. do 9. 
třídy ZŠ, začátečníky i pokročilé
Plavání a vodní sporty pro děti od 3 let 
a MŠ 
Rugby pro dívky i chlapce od 1. do 9. 
tříd 
Sportovní plavání

Záchranář - pro děvčata i chlapce od 
1. třídy 
Rybářský kroužek  
Pro kluky a holky od 6 do 15 let. První schůz-
ka: 14. 9. v 9:00 hod. v DDM. 
Podrobnosti a konkrétní informace ohledně 
vedoucích a prvních schůzek kroužků bu-
dou vydány v samostatné informační brožu-
ře, kterou děti obdrží ve školách na začátku 
školního roku a na webu DDM. Do krouž-
ků se můžete přihlašovat již teď přes web 
DDM. Další informace na tel. číslech DDM. 

Ohlédnutí za LT 
V DDM letos proběhlo šest příměstských tá-
borů, kterých se zúčastnilo více než 120 dětí 

a dva tábory na 
Vysokém Poli. Na 
těch se během 
14 dnů vystřída-
lo téměř 60 dětí 
z Mor. Třebové 
a okolí. Věříme, 
že si všichni tábor-
níci společné chví-
le s Majákem užili 
a nabrali síly na 
nový školní rok. 

Poděkování
V letošním roce se 
s kroužkem atle-
tiky loučí Zdenka 
Marečková. Ten-
to kroužek ved-
la neuvěřitelných 
32 let a za tu to 
dobu vychovala 

mnoho atletických talentů. Řada z nich nás 
reprezentovala na celostátních soutěžích se 
skvělými výsledky. Za tuto práci jí moc děku-
jeme a již teď víme, že s námi bude i nadále 
spolupracovat na sportovních soutěžích po-
řádaných DDM. Za její práci vedoucí atletiky 
ji z celého srdce děkujeme.  Pracovníci DDM

Kroužek atletiky bude mít letos novou ve-
doucí kroužku. Martina Baráková, která pře-
vezme štafetu za Zdenku Marečkovou, je 
z Moravské Třebové a pracuje jako peda-
gog v ZŠ Městečko Trnávka. Pravidelně se 
účastní obvodních i okresních kol sportovních 
soutěží. Kroužek bude probíhat již tradičně 
každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:00 
hodin v ZŠ Palackého a bude podle zájmu 
rozšířen o hodinu plavání, a to ve čtvrtek 
hned po tréninku od 18:00 do 19:00 hod. 

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

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
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Od 16. září otevírá opět Centrum pro rodi-
nu Sluníčko své pravidelné aktivity, o kterých 
vás budeme včas informovat:

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 kláš-
terní kostel
V sobotu 14. září je Svátek Povýšení 
svatého Kříže, zveme vás na mši svatou 
v 16 hodin ve hřbitovním kostele na Kří-
žovém vrchu. Obvyklá večerní mše svatá 
v klášterním kostele již nebude.

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

Setkání seniorů se uskuteční 2. 9. 
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera 
v Mor. Třebové.
V září Vás zveme srdečně na oslavy 
Dnů Charity
Dny Charity se konají ve dnech 
kolem svátku sv. Vincence z Pau-
ly (27. září), patrona všech 
charitativních zařízení. Charita 
Moravská Třebová během nich 
pořádá společenské a kulturní 
akce pro veřejnost, při kterých 
současně představuje svoji čin-
nost. Jejich pravidelnou součástí 
jsou Dny otevřených dveří a Za-
hradní slavnost v budově na ulici 
Svitavská. Smyslem těchto akcí 
je ukázat, že jsme blízko lidem 
a pomáháme v místech, kde nás 
potřebují. Na všechny akce je 
vstup zdarma.
22. 9. 16:30–19:00 Bylo jednou jed-
no město bláznů (Kinosál, muzeum)
Promítání dvoudílného životopisného filmu 
italské televize z roku 2010 věnovaného 
Francu Basagliovi. Prostřednictvím příběhů 
několika pacientů i členů personálu plastic-
ky a hluboce popisuje deinstitucionalizační 
změny, které proběhly v psychiatrických lé-
čebnách v Gorizii a v Terstu v šedesátých 
a sedmdesátých letech minulého století.
23.–25. 9. Výstava Cirkus Paciento 
(Františkánský klášter - kaple sv. Petra, 
Svitavská 6/5)
Výstava fotografií přiblíží činnost Cirkusu 
Paciento jakožto motivačního a aktivizační-
ho programu pro pacienty psychiatrických 
léčeben případně psychiatrických oddělení 
nemocnic. Projekt pořádá společnosti Ledo-
vec a Zdravotní klaun. 
23. 9. 16:30 Beseda O duševním 
zdraví NA ROVINU (Laskavárna, Svitav-
ská 6/5)
Beseda pro veřejnost na téma O duševním 
zdraví NA ROVINU, která bude vedena 
Martinem Fojtíčkem, regionálním konzultan-
tem reformy psychiatrie pro Plzeňský kraj. 
Kolik lidí v ČR má vlastní zkušenost s dušev-
ním onemocněním? Proč se za duševní one-
mocnění tak často stydíme? Jak se pozná, 
že už jsem se zbláznil? Jak se reformou psy-
chiatrie změní systém péče o duševní zdra-
ví? To všechno jsou otázky, na které dosta-
nete odpověď.
24. 9. 9:00 Den otevřených dveří 
(Charita Moravská Třebová, Svitavská 44)

Srdečně Vás zveme k nám do Charity, kde 
Vám rádi přiblížíme naši práci i prostředí, ve 
kterém poskytujeme služby klientům. Přijďte 
s námi osobně oslavit Den Charity. Máme 

pro vás připravené různé soutěže, mnoho 
zábavy, dětské tvořivé dílny, skákací hrad 
a skvělé občerstvení.

24. 9. 15:00 Zahradní slavnost (Chari-
ta Moravská Třebová, Svitavská 44)
V rámci oslav Dne Charity v Moravské Tře-
bové Vás zveme na Zahradní slavnost. Pro-

gram: Mažoretky Střípky, Mažo-
retky Poupata, hudební skupina 
Domino. Během akce bude mož-
né zakoupit si výrobky ze sociál-
ně terapeutických dílen a podpo-
řit tak činnost Charity Moravská 
Třebová. Zdarma se bude podá-
vat gulášová polévka s chlebem. 
Těšíme se na Vás, srdečně zváni 
jsou úplně všichni. 
Bližší informace o celkové čin-
nosti Charity najdete na: www.
mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova, 
nebo osobně na adrese Chari-
ty, Svitavská 655/44 Moravská 

Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnan-
ci Charity M. Třebová                          (pm)

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

Charita Moravská Třebová

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

Centrum pro rodinu Sluníčko

Kostelní nám. 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

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
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Dětský domov prochází proměnou
Je známo, jak mocně lidé proměňují své 
nejbližší okolí, ale víme 
také, jak silně může krás-
né prostředí působit na 
lidi, kteří v něm žijí. Proto 
jsme se rozhodli proměnit 
prostředí, ve kterém vyrůs-
tají děti, které nemohou 
žít ve vlastní rodině. Za 
podpory Nadačního fon-
du Veroniky Kašákové vy-
tvořili architekti z O dům 
dál krásné návrhy jed-
notlivých pokojíčků a in-
teriérů v našem Dětském 

domově v Moravské Třebové. V prvním po-
koji dvou malých holčiček 
jsme se již zbavili starého 
tmavého a neútulného ná-
bytku a vytvořili pokoj pro 
princezny. Toto se mohlo 
stát i díky daru zaměst-
nanců ze Škoda auto. Pro 
další pokojíky teprve hle-
dáme „adoptivní rodiče“ 
– sponzory, kteří přispějí 
na proměnu pokoje podle 
zpracovaného návrhu pro 
konkrétní dítě.

Libor Širůček, ředitel

Den otevřených dveří
Při příležitosti Týdne nízkoprahových klubů, 
který v tomto roce připadá na týden 23. – 
27. 9., Vás srdečně zveme na Den otevře-
ných dveří Nízkoprahového klubu Díra Mo-
ravská Třebová. Den otevřených dveří se 
bude konat ve středu 25. září od 8:00 do 
18:00. 
Pro děti budou připraveny aktivity, jako na-
příklad dílnička nebo turnájek ve stolním fot-
bálku. Starší návštěvníci, pedagogové, rodi-
če, kamarádi nebo jen zvědavci si budou 
moci popovídat se zaměstnanci klubu nejen 
o tom, co a jak děláme, jaké jsou naše cíle, 
priority, kdo a proč nás může navštěvovat, 

ale i o tom, co konkrétně bude zajímat vás. 
Samozřejmostí je i prohlídka prostor klubu 
a malé občerstvení.
Vykliďme zámecký mlýn
Další akcí, kterou budeme v rámci Týdne níz-
koprahových klubů pořádat je akce: Vykliď-
me zámecký mlýn. Jedná se o dobrovolnic-
kou akci, při které se budou vyklízet prostory 
mlýna pod moravskotřebovským zámkem. 
Úklid prostor bude probíhat v pátek 27. 9. 
od 8:00 do 18:00 hod. Pro bližší informace 
sledujte náš facebook: facebook.com/dira.
moravska, webové stránky města Moravská 
Třebová - Kalendář akcí nebo nás můžete 
kontaktovat na emailu: dira-mt@osbonanza.

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

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

cz nebo telefonicky na: 724 507 715 (Jiří 
Vokál)
Ukliďme svět, ukliďme Moravskou 
Třebovou
Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová 
se zúčastní celosvětového úklidového dne, 
který připadá na sobotu 21. 9. Všechny, 
kteří budou mít zájem udělat něco prospěš-
ného pro naše krásné město, rádi přivítáme 
mezi sebe. Pro bližší informace sledujte náš 
facebook: facebook.com/dira.moravska, 
webové stránky města Moravská Třebová - 
Kalendář akcí nebo nás můžete kontaktovat 
na emailu: dira-mt@osbonanza.cz  nebo tele-
fonicky na: 724 507 715.               Jiří Vokál

ství nabídne návštěvníkům bohatý celodenní 
program. Na děti čeká velká hra plná aktivit 
a úkolů s odměnou na konci. Brzké odpo-
ledne svou show okoření mistři světa ve fo-
otbagu. Akce vyvrcholí v 15:00 koncertem 
nezapomenutelné kapely Mixsle v piksle, 
jenž rozproudí tělo a pohladí duši. Připrave-
ny budou tvořivé dílny, exkurze do prehisto-
rie, půjčovna koloběžek či možnost jízdy po 
řece. Svou návštěvu nemusíte omezit pouze 
na park. Milovníci turistiky mohou vyšplhat 

částka putovala ještě během mého působení 
v Keni na účet domova Our Lady of Grace 
Children’s Home. S pomocí místních sester 
a sociální pracovnice jsme zařídili objedná-
ní sportovních bot pro všechny dívky, tedy 
130 párů bot značky Baťa. Díky vysokému 
obnosu peněz jsme se také rozhodli dále 
podpořit domov koupí sportovních souprav 

Třetí ročník Dne (pro) pěstounství bude hostit město Choceň

Dívky ze sirotčince v Keni se dočkaly pomoci

Přijeďte v neděli 15. září od 10:00 do 
16:00 hodin užít si rodinný den plný zába-
vy v malebném parku Peliny v Chocni. Na-
bitý program nejen pro pěstounské rodiny, 
ale i širokou veřejnost s dětmi připravuje 
Pardubický kraj v úzké spolupráci s nezisko-
vými organizacemi. Akce se koná za každé-
ho počasí, vstup je pro všechny návštěvníky 
zdarma. 
Park Peliny, součást přírodní rezervace, je 
místem pro hru i relaxaci. Den (pro) pěstoun-

Na jaře letošního roku absolvovala student-
ka Michaela Přibylová povinnou zahraniční 
praxi v Keni, konkrétně v dívčím dětském do-
mově s názvem Our Lady of Grace Childre-
n’s Home. Během své práce pro dětský do-
mov se jej rozhodla podpořit prostřednictvím 
foundraisingové sbírky. „Požádala jsem Vás 
o podporu v podobě libovolné finanční část-
ky. Sbírka byla ukončena 18. května a po-
dařilo se vybrat neuvěřitelných 78 000 Kč. 
Do projektu se zapojili obyvatelé měst Mo-
ravská Třebová a Luka nad Jihlavou. Celá 

na místní vyhlídku nebo navštívit historické 
centrum Chocně. Den v parku Peliny je vy-
vrcholením Týdne pro pěstounství, který po-
řádá Pardubický kraj ve spolupráci s měst-
skými úřady a neziskovými organizacemi. 
V pondělí 9. 9. zahajuje tento týden oslav 
pěstounství Krajský úřad Pardubického kraje 
tiskovou konferencí a besedou s pěstouny, 
následovat budou další akce v jednotlivých 
obcích kraje. Těšíme se na vás. Více informa-
cí naleznete na www.stansepestounem.cz. 

pro nejméně 70 dívek a za zbývající část fi-
nancí byly nakoupeny flísové bundy pro dív-
ky v předškolním věku. Z celého srdce bych 
chtěla poděkovat za sebe a za domov všem, 
kteří se do sbírky zapojili. Svým příspěvkem 
podpořili nejen můj projekt, ale především 
usnadnili život dívkám v tamějších obtíž-
ných podmínkách.“        Michaela Přibylová
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Mistrovství České republiky v plachtění

Triatlon Slovakman Piešťany

Fotbal v Moravské Třebové na trvalém vzestupu
Novinky z fotbalové ku-
chyně jsme pro vás zjiš-
ťovali u Václava Huryty 
(manažer týmů dospělých) 
a Martina Potáčka (tre-
nér B mužstva). Sezóna 
2019/2020 dle všeho sli-
buje kvalitní sportovní po-
dívanou na všech frontách.
Jak jste spokojeni 
s průběhem letní pří-
pravy? 
Václav Huryta (A): Letní 
příprava probíhala v do-
mácích podmínkách, kdy trénovalo A muž-
stvo a rezerva dohromady. Letní příprava je 

vždy složitá, krátká pře-
stávka od konce sezóny, 
plno dovolených, nikdy 
to není optimální.
Martin Potáček (B): 
Letní přípravu jsme ře-
šili společnými tréninky 
s naším A mužstvem, 
a to 3x týdně. Přípravné 
zápasy taktéž s tím, že 
jsme hráli turnaj v Bor-
šově. Za účasti 3 dalších 
mužstev z okresního pře-
boru jsme tento turnaj 

s přehledem vyhráli. Nyní se zaměříme na 
taktickou přípravu a řešení standartních si-

publiky. Plachtařské mistrovství ČR uspo-
řádal Aeroklub Moravská Třebová. Part-
nerem mistrovství bylo město Moravská 
Třebová a Pardubický kraj. Bližší infor-
mace na oficiálním webu soutěže: www.
pmcr2019.lkmk.com                       (pm)

pro zlepšení dosavadního nejlepšího výko-
nu. I když byl tento závod kvůli tomu kolu 
náročnější,“ přiblížil podrobnosti ze závodu 
náš železný muž. Výsledkem bylo zlepšení 
osobního maxima o celých dvanáct minut 
na čas 10:30:33 hod, což našeho závod-
níka vyneslo na konečné 32. místo a krásné 
5. místo ve své kategorii. Každopádně to byl 
pro všechny skvělý zážitek, třebovský dres 
a česká vlajka byly opět hodně vidět.     (pm)

Ve dnech 12.-24. 8. se na letišti ve Sta-
rém Městě u Moravské Třebové konala 
vrcholová republiková soutěž v bezmo-
torovém létání. Zúčastnilo se ho celkem 
54 soutěžících ze všech koutů republiky 
včetně reprezentačního výběru České re-

Slovakman 226 - jediný dlouhý triatlon 
na Slovensku, závod se statusem Mistrov-
ství Slovenské republiky v dlouhém triat-
lonu a součást FORD CZECHMANTOUR 
2019. Trať: 3,8 km plavaní - 180 km cyk-
listika - 42,2 běh. To je stručné představení 
druhého závodu, kterého se zúčastnil mo-
ravskotřebovský železný muž Jiří Kadidlo. 
A byl to oproti otrokovickému klání úplně 
jiný závod. „Nová zkušenost bylo plavá-
ní v řece plné ostrých řas. Cyklistická část 
byla převážně rovinatá, ale ztížil ho silný 
nárazový vítr, bouřka a průtrž. Někteří tu 
kalamitu popisovali jako jízdu v řece. Tolik 
bylo na silnici vody. Posunuje se i samotná 
motivace na startu. Otrokovice jsem chtěl 
hlavně dokončit, na Slovensko jsem si přijel 

tuací. Vzhledem k čerpání dovolenek a růz-
ných turnajů v malé kopané celkem spoko-
jenost.
K jakým změnám dochází v hráč-
ském kádru event. v realizačním 
týmu?
Václav Huryta (A): Ke změnám v kádru do-
chází. Kariéru ukončil Roman Šatník, Jakub 
Válek se vrací do Svitav. Naopak přichází 
Roman Krystl z České Třebové, Michal Sed-
láček z Kunčiny, Jan Marák z Mohelnice, 
Jakub Petrila ze Svitav a Michal Holub ze 
Znojma. Případné další odchody nebo pří-
chody jsou stále v jednání. Realizační tým 
je beze změn. 
Martin Potáček (B): Hráčský kádr doplnilo 
pět dorostenců a dva navrátilci po vážněj-
ších zraněních. Dva hráči byli přeřazeni do 
A-týmu.
Váš cíl pro sezónu?
Václav Huryta (A): Cíl je pohybovat se 
v horní polovině tabulky tak jako loni. 
Martin Potáček (B): Cíl pro sezónu je za-
pracovat do sestavy a připravit hráče z do-
rostu na diametrálně tvrdší hru v 1. B třídě. 
Pokud možno připravit ty nejlepší na střída-
vý start do A-týmu a hrát útočný fotbal se tře-
mi útočníky. To samozřejmě obnáší cíl hrát 
v tabulce do 6. místa.                           (pm)
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Čtvrtý ročník memoriálu Jaroslava Hanáka
Poslední červencová sobota je již tradičně 
ve fotbalovém kalendáři vyhrazena pro Me-
moriál Jaroslava Hanáka. Na hřišti v Bor-
šově, které je za pomoci města Moravská 
Třebová a Pardubického kraje postupně 
opravováno, se ho zúčastnily týmy TJ Sokol 
Boršov, TJ Sokol Dlouhá Loučka a TJ Křenov 
a SKP Slovan Moravská Třebová. Význač-
nost celé sportovně-společenské akce pod-
trhla přítomnost hejtmana Pardubického kra-
je Martina Netolického, pozvání na slavnost 
přijali také čelní představitelé města Morav-

ská Třebová v čele se starostou Tomášem 
Kolkopem. 
Vítězem turnaje se stal omlazený rezervní 
tým Moravské Třebové, který do své sestavy 
nominoval několik nadějných tváří z místní 
dorostenecké líhně. Ve finále zdolali třebov-
ští fotbalisté tým Dlouhé Loučky 2:0. V utká-
ní poražených z úvodních zápasů (Křenov 
- Moravská Třebová 0:2, Boršov - Dlouhá 
Loučka 2:3) byli šťastnější fotbalisté pořá-
dajícího Sokola Boršov, a po výhře 2:1 nad 
TJ Křenov brali konečné třetí místo. Mezi 

zápasy o konečné umístění 
byl program turnaje okoře-
něn přátelským zápasem 
starých gard TJ Sokol Bor-
šov a TJ Sokol Dlouhá Louč-
ka. V 19 hodin byl fotbalový 
memoriál zakončen hudeb-
ním programem pod taktov-
kou Miloše Bayera a jeho 
skupiny Domino.         (pm)

 

ROZPIS UTKÁNÍ PODZIM 2019 

DATUM DEN  UTKÁNÍ ČAS HŘIŠTĚ 

31.8. SOBOTA BORŠOV - KAMENNÁ HORKA 17:00 BORŠOV 

7.9.  SOBOTA BOROVÁ - BORŠOV 17:00 TELECÍ 

14.9. SOBOTA BORŠOV - JEVÍČKO 16:30 BORŠOV 

21.9. SOBOTA BORŠOV - MORAŠICE  16:00 BORŠOV 

28.9. SOBOTA BORŠOV - OPATOV 15:30 BORŠOV 

5.10. SOBOTA JANOV - BORŠOV 15:30 JANOV 

12.10. SOBOTA BORŠOV - HRADEC n. S. 15:00 BORŠOV 

19.10. SOBOTA RADIMĚŘ - BORŠOV 15:00 RADIMĚŘ 

27.10. NEDĚLE JAROMĚŘICE - BORŠOV 14:30 JAROMĚŘICE 

2.11. SOBOTA BORŠOV - HORNÍ ÚJEZD 14:00 BORŠOV 

 

SK AG – FIT nabídka 
sportovních aktivit

AG – FIT Klub gymnastických sportů nabízí 
ve školním roce 2019/20 cvičení pro děti 
různých věkových kategorií:
• Sportovní příprava předškoláků – vše-

stranná sportovní příprava pro děti od 
4 let

• Sportovní aerobik – závodní aerobik 
v kategoriích: individual/mix pair/trio/
týmy/dance aerobik (vyžaduje se gym-
nastická příprava)

• Sportovní gymnastika – začátečníci/
pokročilí

• nově otvíráme skupinu: Zdravá záda 
– zdravotně funkční trénink pro děti 
(kompenzační cvičení, dýchání, uvolnění, 
protažení, posílení)

Nábor nových členů se uskuteční ve čtvrtek 
5. 9. v 16:00 hod. v malé tělocvičně Gym-
názia Moravská Třebová. Těšíme se na Vás. 
Více info na www.ag-fit.cz 

Za AG – FIT G. Daulová
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místě, což je lepší umístění než rok předtím. 
Dorost velmi příjemně překvapil a po loň-
ském postupu je celkově 4. místo v nejvyšší 
Pardubické soutěži skvělé. Starší žactvo za-
slouženě slaví postup do Krajského přeboru. 
Mladší žactvo po nevalném začátku skonči-
lo na 4. místě, a i to je velmi dobré. Babyte-
nisté postupují a v roce 2020 budou usilovat 
o ty příčky nejvyšší. Minitenisté nenavázali 

na loňský obrovský úspěch. V této kategorii 
dochází totiž ke generační výměně, ale ví-
tězství v poháru útěchy je slibné. Celkově 
z pohledu soutěží družstev historicky nejú-
spěšnější sezóna, v roce 2020 budeme mít 
4 družstva ve vysokých soutěžích. To je za 
tři roky intenzivní práce skvělé. Děkujeme 
hráčům, trenérům, kapitánům a rodičům za 
přístup.                                                      jv

14. ročník Cyklománku dojel do své poloviny

Tenisté po polovině sezóny bilancují 

20. července si naše děti vyzkoušely závod 
v rámci rodinné tratě Moravskotřebovské-
ho cyklomaratonu. Zúčastnilo 
se celkem 30 dětí. Unikátní je 
tento závod tím, že rodiče 
jedou s dětmi jako jejich do-
provod. Trať byla dlouhá 20 
km. Atmosféru velkého závo-
du jsme si plnými doušky uží-
vali. 10. 8. se naši cyklománci 
zúčastnili triatlonového závodu 
Papírák. Plavání, kolo a běh 
zvládlo úspěšně celkem 31 dětí. 
Protože objížďka nedovolova-
la využít silnice v plánovaném 
rozsahu, cyklistická část kopíro-
vala fotbalová hřiště. I přes toto 
ztížení se ale nakonec tento 

závod náramně vydařil. Děkujeme za účast 
všech dětí i rodičů.               Monika Jansová

Tenisový oddíl již několik let po sobě obsa-
zuje všechny kategorie v mistrovských soutě-
ží družstev. Není to úplně jednoduché složit, 
jelikož družstvo tvoří čtyři kluci a dvě děvča-
ta. A mužstvo dospělých ve 2. lize jako no-
váček skončilo celkově na 6. místě a udrželo 
si ligovou příslušnost i pro rok 2020. Výraz-
ně omlazené družstvo B dospělých skončilo 
v 1. A třídě krajské soutěže celkově na 5. 

Sportovní řady 
navždy opustil 

pan Josef Sojka
S obrovským zármutkem oznamu-
jeme všem sportovním příznivcům, 
že nás navždy opustil pan Josef 
Sojka. Obrovský fanda sportu, bý-
valý předseda fotbalového oddílu, 
dlouholetý fotbalový trenér a hráč 
s neutuchající energií. Jako všestran-
ný sportovec a lokální patriot stál 
v pozici radního zodpovědného za 
oblast sportu u zrodu městské anke-
ty o Sportovce města.
Čest jeho památce!                  (pm)


