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Kulturní služby pod vedením nové ředitelky
Od začátku září stojí v čele
Kulturních služeb města Moravská Třebová scénografka
Marie Blažková. „Moravská Třebová se musí stát místem, kam se lidé chtějí vracet,
kde se chtějí bavit a prožívat
výjimečné kulturní zážitky.
Chci nabídnout městu pestrou škálu kvalitní umělecké
produkce, která bude reagovat na aktuální poptávku,“ říká ředitelka.
MgA. Marie Blažková vystudovala střední
uměleckou školu se zaměřením na užitou
malbu, následně úspěšně absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v oboru scénografie, jevištní a kostýmní výtvarnictví. Podílela se na realizaci více jak 40
inscenací v Čechách i zahraničí. V poslední době pracovala jako manažerka mateřského centra. V následujícím rozhovoru přinášíme další podrobnosti.
Je pro Vás práce pro město výzva?
Moravská Třebová je okouzlující a krásné
město plné historie. Mám zde rodinu, mi-

luji místní přírodu a unikátní
památky. Chci svoje nadšení přenést i do podvědomí
ostatních. V poslední době se
vytratila hrdost obyvatel na
naše město. Umělci a historici, se kterými jsem v kontaktu,
přitom mluví o krásném místě
s fenomenální historií. Kultura není jen o zábavě. Měla
by také vzdělávat, přinášet
lidem prožitky a dotyky, které je posunou
dál.
Jaké budou vaše první kroky?
Mám ráda kreativitu a nové výzvy. Co nejdříve plánuji cestu na Ministerstvo kultury
ČR, je potřeba zajistit financování a rozpočet organizace s využitím grantových
zdrojů. Zároveň je nutné provést náročnou
inventarizaci deponovaných předmětů,
které jsou v majetku města, čítajících přes
30 000 kusů. Chci osobně poznat všechny
zaměstnance a prozkoumat detailní chod
celé organizace. Jako prioritu vnímám síťování na úrovni občanů města, ale i dal-

ších spolků, škol a institucí města. Ve vazbě
na případnou spolupráci už jsem zahájila
jednání s okolními městy i s řediteli divadel
a kulturních center.
Na čem je potřeba pracovat?
Ráda se budu podílet na hledání vhodného a důstojného prostoru pro hudební a divadelní představení, který zde zatím chybí.
Divadla potřebují disponovat dostatečným
zázemím a technikou. Proto zde doposud
působí jen zájezdní divadla. Muzeum i sál
základní umělecké školy jsou pro hudební
akce z akustického hlediska nevyhovující.
Připravuji také kulturní program, který dokáže veřejnost zaujmout netradiční a zábavnou formou. Kultura by také neměla
zapomínat na bohatou historii. Stávající
organizační struktura by se měla rozdělit
na samostatné kulturní služby ve spojení s městským kinem, a zámek s muzeem.
Bohaté historii města tak bude věnována
patřičná pozornost. Do probíhající kulturní
sezóny již nechci nijak výrazně zasahovat.
Tvorba a aktualizace plánu akcí na rok
2020 ale už začala.
(vd)

Losování pozemků pro výstavbu rodinných domů
V pondělí 7. října od 14:00 hodin proběhne v zasedací síni městského úřadu losování
šesti stavebních pozemků
v ulici Strážnického. „Jedná se o lukrativní a klidnou lokalitu s přijatelnou
dojezdovou vzdáleností
do centra města. K jednotlivým pozemkům jsou
přivedeny potřebné inženýrské sítě, vybudováno
kontejnerové stání a nová
příjezdová komunikace
včetně osvětlení ulice,“
upřesňuje místostarosta
Miloš Mička.

Kupující budou vybráni losováním z přihlá-

šených zájemců, kteří si podali žádost na
příslušném formuláři do pátku 4 října.
Výměra jednotlivých pozemků je různá (504–978 m2)
a kupní cena byla stanovena ve výši 520 Kč/m2 +
DPH. Každý účastník losování musí na účet města uhradit kauci ve výši 50 000 Kč,
a to nejpozději do pátku
4. října. Všechny potřebné
informace jsou k dispozici na webových stránkách
města nebo u pracovnic odboru investic a správy majetku.
(vd)
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Návštěva z partnerského Vlaardingenu
Početná delegace i letos v září přijela plánovat program a aktivity partnerských měst
na příští rok. Skupina z Vlaardingenu tentokrát přijela posílena o hudební skupinu Har-

Otevřená radnice

ry and the poor boys, která zpestřila nejen
program Kejklí a kratochvílí, ale jako bonus
zahrála v kapli sociálních služeb pro jejich
klienty. Těšíme se na další spolupráci.

Usnesení z jednání rady města
• RM jmenuje Jitku Selingerovou vedoucí
Odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Moravská Třebová
• RM schvaluje uzavření Turistického informačního centra v Moravské Třebové
ve dnech od 23. 12. 2019 do 3. 1.
2020
Usnesení z jednání zastupitelstva
města
• ZM schvaluje souhrnnou rozpočtovou
úpravu č. 3/2019 rozpočtu města
• ZM schvaluje záměr prodeje pozemků
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
Strážnického
• uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z rozpočtu města
Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Společenská rubrika – srpen
Své významné životní jubileum oslavili tito občané:
80 let – Šmídová Bohuslava
90 let – Svojanovská Marie
92 let – Müllerová Božena, Krausová Marie
94 let – Kyjovská Miroslava
96 let – Rozehnalová Růžena
V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Hladil, Bělá u Jevíčka – Lenka Šmídová, MT
Jindřich Šauer, MT – Lenka Dastychová, MT
Jan Sekanina, Jaroměřice – Martina Mackerlová, Jaroměřice
Josef Hycl, Hradec nad Svitavou – Jitka Koukalová, Hradec nad Svitavou

Martin Strnad, Třebařov – Hana Rovnerová,
Hoštejn
Petr Vacek, MT – Kateřina Hájková, MT
Jan Dokoupil, MT – Michaela Draesslerová,
MT
V měsíci červenci se narodili noví občánci našeho města:
Ema Ženatá, David Mlčoch, Josefína Pánková
Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Bedřich Pelíšek (85 let), Věra Švachulová
(84 let), Zdeněk Růžička (79 let), Božena
Samková (98 let)
Vzpomínka na Františka Matouška
Ve čtvrtek 11. října 2018 zemřel František

Matoušek. Pro město Moravská Třebová
vykonával mnoho záslužných aktivit, mimo
jiné jako učitel, lektor univerzity třetího
věku, dlouholetý předseda fotbalového oddílu Slovan Moravská Třebová, trenér, fotograf, kronikář a člen komise památkové
péče. Za svoji záslužnou činnost obdržel
z rukou starosty Cenu města za rok 2017.
Jeho mottem vždy bylo: „Nedělám, co se
mi líbí, ale líbí se mi to, co dělám!“ Čest
jeho památce.
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří
dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2019 evidováno na trvalém pobytu celkem
9 970 občanů ČR. V průběhu měsíce srpna 2019 se do Moravské Třebové přistěhovalo 19 osob, odhlásilo 16 obyvatel,
zemřelo 12 občanů a narodilo se 5 dětí. V rámci Moravské
Třebové v srpnu změnilo trvalý pobyt celkem 21 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. 8. 2019 evidováno 10 127 obyvatel.
V měsíci srpnu se uskutečnilo 11 svatebních obřadů.
(ln)

Děkujeme všem vlastníkům 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 kousek krásnější. Ulice Bezručova
Tomáš Kolkop, starosta města

Zahájení univerzity
Zahájení 20. ročníku Moravskotřebovské univerzity třetího věku je
6. listopadu v 14:30 hod. v kulturním sále ZUŠ na zámku v Moravské Třebové. Pozvání se vztahuje na současné posluchače
MTU3V, nově přihlášeni budou vyrozuměni osobně.
(mb)
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Ani s amputovanou nohou život nekončí, Pastýřka oslaví 10. výročí
Rozhledna Pastýřka zažívá rok plný
událostí. Dominanta nad městem v důsledku poškození
dřevěné konstrukce
prošla během
léta
náročnou opravou,
během které
dostala novou železnou nohu. „Nyní
slaví Pastýřka výročí 10 let od svého
vzniku a my jsme se rozhodli spojit
oslavy s dobročinnou akcí. Ve spolupráci s nadací KlaPeto připravujeme
charitativní projekt na podporu dětí
po amputaci končetin. Symbolickým
výstupem na rozhlednu může každý
z nás přispět na osvětu i konkrétní
pomoc pro ty, které v životě potkaly těžké zkoušky. Hlavním patronem
akce bude Jaroslav Petrouš, paralympijský atlet, držitel několika rekordů
v hodu diskem a zakladatel nadace
KlaPeto,“ uvádí místostarostka Daniela Maixnerová. Na všechny účastníky
se těšíme 12. října ve 14:00 hod. u in-

formační tabule Pastýřka pod
sjezdovkou, začíná zde červená turistická značka k Pastýřce.
Na děti čeká cesta plná soutěží
s odměnou. Každý kdo zdolá výšlap, může
symbolicky otisknout svoji nohu na nohu roz-

hledny nebo prapor, který společně vyvěsíme v 16:00 hod.
Proběhne také krátká diskuse
s Jaromírem Petroušem o jeho
nadaci i sportovním životě. Vyšlápni i ty na
Pastýřku a podpoř dobrou věc!
(ph)

Údržba veřejného prostranství pokračuje
Ulice Zahradnická s nových chodníkem i asfaltovou vozovkou
Pracovníci technických služeb dokončili
v ulici Zahradnická opravu havarijního úseku pravé strany chodníku o délce 200 metrů od křižovatky s ulicí Jiráskova směrem
k ulici K. Čapka. Vozovka byla následně
opatřena novým asfaltovým povrchem.
První etapa obnovy kamenného
kříže v ul. Jiráskova dokončena
Památka byla celkově ve velmi kritickém,
havarijním stavu, hrozilo zřícení z důvo-

du statického narušení stability podstavce
pod křížem. Díky zásahu restaurátorů došlo k sejmutí a odvezení porušených částí
a k následné opravě přední strany podstavce včetně jeho zpevnění, slepení prasklých
částí a doplnění chybějící hmoty. Obnova
I. etapy byla hrazena ze 70 % z rozpočtu
města a z 30 % dotace z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na
rok 2019 poskytnuté z rozpočtových pro-

středků Pardubického kraje na rok 2019.
Druhá etapa prací na dokončení obnovy
kříže proběhne v roce 2020.
Další plánované opravy
V polovině září byla zahájena rekonstrukce
pravé části chodníku v ulici 9. května v úseku od křižovatky s ulicí K. Čapka po Komenského. Po dokončení této akce proběhne
mimo jiné také úprava veřejného prostranství
v Udánkách a oprava chodníku v ul. Tyršova. O průběžném stavu a přípravách dalších
lokalit budeme průběžně informovat.
(vd)
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Zprávy z radnice
Povinné čipování psů
Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2020
zavádí novela veterinárního zákona povinnost čipování psů. Tato povinnost se týká
všech psů, výjimku mají pouze psi starší 8,5
roku, kteří jsou označeni čitelným tetovacím
číslem. Pokud tedy vlastníte psa a ten ještě
čip nemá, navštivte svého veterinárního lékaře. Pokud pes po novém roce očipován nebude, hrozí majiteli pokuta až 20 tisíc korun.
Změna trasy MHD
Díky hladkému průběhu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Lanškrounská byl
nedávno zprovozněn úsek mezi ulicemi Na
Stráni a Sluneční. Proto dojde k drobné úpravě jízdního řádu, provizorní zastávka MHD
Aquapark se přesune zpět na původní místo
v ulici Lanškrounská. O změně budeme včas
informovat.
Postupně doplňujeme chybějící odpadkové koše
Tým pro odpadové hospodářství vyhodnotil
celkem 8 podnětů k doplnění odpadkových
košů, které občané v průběhu července zaslali na adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Na
základě toho technické služby instalovaly
odpadkový koš k dětskému domovu, v Sušicích, v křižovatce poblíž vlakového nádraží
a v ulici Olomoucká. Řešení sběrových hnízd

v městské památkové rezervaci je zařazeno
na příští rok do zásobníku projektů. Pojďme
z našeho města společně udělat příjemnější
místo pro život!
Změna ve vedení technických služeb
Dne 19. srpna na vlastní žádost odstoupila Gabriela Horčíková z funkce jednatelky
Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
„Bylo mi ctí pro město Moravská Třebová
celých 17 let pracovat. Vážím si spolupráce
s mnohými úředníky, obzvlášť chci poděkovat
Daně Buriánkové a Vieře Mazalové za vytrvalost a profesionální přístup. Děkuji občanům za aktivitu a podporu projektu MESOH,
díky čemuž se město zařadilo mezi nejlepší
třídiče v regionu. Celý systém by nikdy nefungoval bez týmu pracovníků technických
služeb. Tímto děkuji za jejich odvedenou
práci a osobní podporu v mých posledních
dnech ve funkci. Přeji vám vše dobré,“ uvedla Gabriela Horčíková. Nový jednatel bude
jmenován na základě řádně vypsaného výběrového řízení, o jehož výsledku budeme

informovat. Termín doručení přihlášek je 31. října. Dle zákonné lhůty vypršel odcházející jednatelce
mandát ke dni 19. září. S ohledem
na nutnost zajištění chodu společnosti valná hromada zvolila prozatímním jednatelem technických služeb předsedu dozorčí rady Petra
Frajvalda. Podrobnosti o probíhajícím výběrovém řízení naleznete na
úřední desce.
Měsíční svoz komunálního odpadu
Od 1. září pokračuje svoz odpadu ve standardním, tedy měsíčním režimu. Výjimku tvoří
pouze kontejnery na komunální odpad u bytových domů, které budou vyváženy dvakrát
měsíčně. Aktuální podrobný harmonogram
podle jednotlivých ulic naleznete na webových stránkách technických služeb nebo na
webových stránkách města v záložce sběr
odpadů.
den
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Pondělí
Úterý
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Čtvrtek
Pátek
Sobota
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Úterý
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Čtvrtek

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

Mobilní svoz odpadu – vlečky a kontejnery
Od října opět funguje mobilní svoz odpadu
- v pracovních dnech od 14:30 do 17:00
hod., v sobotu od 9:00 do 11:00 hod.
Upozornění: Pro uložení odpadu do kontejneru/vlečky je nutné u sebe mít odpadovou kartičku s čárovým kódem (stejná
kartička, kterou se občan prokazuje na
sběrovém dvoře).

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

Reakce na dotazy veřejnosti
Jak to vypadá s plánem na kompletní opravu ulice Olomoucká?
Je pravdou, že v předběžných návrzích investic na rok 2019 byla zařazena rovněž
rekonstrukce ul. Olomoucká. Tato akce však
kromě vybudování chodníků, navazující zeleně a parkovacích ploch obsahovala rovněž kompletní rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Avšak mezi hlavní akce v oblasti
obnovy infrastruktury byla zařazena rekonstrukce kanalizace a dalších síti v ulici Lanškrounská.
Při realizaci obou akcí by však došlo k ještě
výraznějšímu zhoršení dopravní dostupnosti
města. Proto jsme rekonstrukci ul. Olomoucká rozdělili do dvou etap. V letošním roce
byla rekonstruována kanalizace a vodovod

v části komunikace od trati směrem k Rehau
a příštím roce bude realizován zbytek plánovaných akcí.
Budou zavedeny obytné zóny na
Křížovém vrchu a v ulici K. Čapka?
Obytné zóny budou součástí řešení „generelu dopravy“, na jehož obsahové specifikaci se pracuje.
Proč na autobusovém nádraží chybí
přístřešky?
Majitelem autobusového nádraží není město. Dle vyjádření vlastníků autobusového
nádraží došlo k přehodnocení investičních
aktivit společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
a v letošním roce se tento záměr odkládá.
V případě změny budeme občany informovat na webu města.
(vd)
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Nemocnice následné péče
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz
Vážení klienti zdravotní dopravy,
Dopravní zdravotní služba (DZS) Nemocnice následné péče Moravská Třebová poskytuje své služby nejen nemocnici a jejím
odborným ambulancím, ale všem poskytovatelům zdravotní a sociální péče Moravskotřebovska. Protože potřeba přepravy
za zdravotní péčí je často soustředěna do
krátkého časového intervalu, je nezbytné
jízdy spojovat. Z toho důvodu jste Vy, kteří využíváte služby DZS, někdy nuceni na
sebe navzájem čekat. I přes veškerou snahu
dispečerky zdravotní dopravy může nastat
situace, že je nutné čekat i delší čas. Chápeme, že je to náročné pro Vás i pro řidiče
Nahlášené změny ordinační doby
praktických lékařů
Dr. Němcová 24. 10. 8–11 hod., 25. 10.
neordinuje
Dr. Neužilová 25. 10. neordinuje
Dr. Maťašovský 23., 24., 25., 29., 30.
10. neordinuje, zástup nenahlášen
Dr. Zemánková od 1. 9. je dětská ordinace přemístěna do prostor bývalé ordinace
Dr. Hlouškové
18. 10. 8–10 hod. pouze pro nemocné,
dovolená (zástup Dr. Hloušková), 29. 10.
8–11 hod., 30. 10. 10–12 hod.
Potřebuji pomoc – mám volat 155
nebo 112?
Když člověk potřebuje pomoc, najednou
si nemůže vzpomenout, kam volat. Proto
je nejlepší si čísla tísňových linek uložit do
mobilu. Pokud potřebujete zdravotní pomoc
v České republice, vždy volejte 155, je to
rychlejší než volání na linku 112. Proč? Linka
112 je mezinárodní, dispečeři 112 ovládají cizí jazyky a linka tedy slouží především
pro volání v tísni pro cizince. Linka 112 je
navíc napojena na dispečink Hasičského
záchranného sboru (HZS). Pokud vytočíte
112, vaši výzvu tedy přijme dispečer HZS,
a po přijetí ji předává na příslušný dispečink
záchranné služby - předáváním dochází ke
zdržení - a když jde o život, ztrácíme cenné
minuty. Voláte-li přímo na linku 155, vaši výzvu přijmou kvalifikovaní zdravotníci, výjezd
záchranky se urychlí a dispečeři vám navíc
dokáží i poradit, jak v dané krizové situaci
poskytovat 1. pomoc. V neznámém terénu
je dobré volat pomoc přes mobilní aplikaci
Záchranka, kde nemusíte přemýšlet nad číslem tísňové linky, a aplikace navíc přes GPS
najde, kde se právě nacházíte. Aplikaci Záchranka můžete využít, když voláte pro pomoc sobě, ale i jinému. Ivana Kantůrková

a maximální snahou všech na DZS je tyto
situace omezit.
Dovolte nám ještě dvě praktická upozornění,
která dalšímu zlepšování této služby výrazně
napomohou. Převoz sanitkou Dopravní zdravotnické služby (DZS) je pro vás objednán
Linky tísňového volání
150 Hasiči
155 Záchranka
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Tísňová linka mezinárodní
Máte krev v žilách? Darujte ji
MS ČČK Moravská Třebová
provádí nábor nových dobrovolných dárců krve. Darovat
krev může každý člověk v ČR
dlouhodobě žijící. Podmínky pro
případné dárce:
• věk 18–60 let (pro 1. odběr se nedoporučuje věk nad 60 let)
• má platné zdravotní pojištění

z místa uvedeného na příkazu ke zdravotnímu transportu. Velmi nám pomůže, pokud
pacient zavolá den před plánovaným transportem do 13 hodin na dispečink dopravy
(Svitavská 36) a domluví si čas odjezdu tel.
461 352 260 nebo 604 550 714. V případě, že se transport nemůže uskutečnit (změna pobytu, nemoc, změna termínu hospitalizace apod.), je nutné neprodleně ohlásit tuto
skutečnost na tel. 461 352 260, 604 550
714. Prosíme o pochopení a toleranci. Snažíme se o to, aby každý náš klient se dostal
na vyšetření nebo ošetření včas a doufáme,
že budete i nadále využívat služeb zdravotní
dopravy ke své spokojenosti.
• je dostupný na stálé adrese
• netrpí závažnějším onemocněním
• souhlasí s odběrem, provedením předepsaných vyšetření a vedením údajů
v registru dárců krve
• nepatří mezi osoby s vyšším rizikem
výskytu vybraných infekčních chorob
(AIDS, žloutenka), ani tyto choroby v minulosti neprodělal
Máte-li zájem stát se dobrovolným dárcem
krve, přihlaste se na mobilu 728 790 777
nebo emailu cckmtrebova@seznam.cz. Poskytneme Vám bližší informace.
Mějte na mysli to, že i Vy se můžete
ocitnout v situaci, kdy Váš život bude
záviset na pomoci druhých.
Ivana Kantůrková, předsedkyně MS ČČK

Zubní pohotovost
Termín
5.–6. 10. 2019
12.–13. 10. 2019
19.–20. 10. 2019
26.–27. 10. 2019
28. 10. 2019
2.–3. 11. 2019
9.–10. 11. 2019
16.–17. 11. 2019
23.–24. 11. 2019
30.11.–1. 12. 2019
7.–8. 12. 2019
14.–15. 12. 2019
21.–22. 12. 2019
23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019
28.–29. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020
4.–5. 1. 2020

Lékař (MUDr.)
Morávková Táňa
Slouka Lubomír
Školařová Ludmila
Štefková Zdeňka
Škorpík Jan
Bisová Iva
Doležal Petr
Fremuthová Marta
Horák Pavel
Hřebabetzká Alena
Illová Jana
Jagoš Tomáš
Jagošová Alena
Kincová Milena
Komárková Barbora
Sládek Petr
Kučera Josef
Letfusová Marie
Librová Anežka
Morávková Táňa
Pospíšil Jiří
Štefková Zdeňka
Bisová Iva

Adresa
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Moravská Třebová, Piaristická 6b
Opatov 317
Svitavy, Soudní 1391/3
M. Třebová, Svitavská 325/36
Svitavy, U Stadionu 1207/42
Městečko Trnávka 5
Svitavy, Pavlovova 24
Staré Město 134
Brněnec 90
Jevíčko, Palackého nám. 20
Jevíčko, Palackého nám. 20
Hradec nad Svitavou 549
Moravská Třebová, Svitavská 36
Svitavy, Purkyňova 249/16
Svitavy, Hraniční 9
Jevíčko, Palackého 20
M. Třebová, Komenského 1417/22
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Opatov 317
M. Třebová, Svitavská 325/36

Telefon
776 117 026
606 452 936
461 316 172
461 593 907
461 531 144
461 352 210
461 532 253
461 329 181
777 511 011
461 312 501
461 523 140
723 715 558
723 715 558
461 548 230
734 113 860
731 201 180
775 216 543
774 326 241
461 312 484
776 117 026
731 108 167
461 593 907
461 352 210

Různé
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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 řešila Městská policie Moravská Třebová 647 událostí. Mimo stanovenou pochůzkovou činnost města se městská
policie i nadále zaměřuje na dodržování přenosného dopravního značení na objízdných

trasách včetně semaforů v Udánkách. Dále
byly provedeny čtyři dopravně bezpečnostní
akce zaměřené na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, dodržování dopravního značení a dodržování pravidel provozu cyklisty. Při

těchto dopravně bezpečnostních akcích bylo
na místě vyřešeno 26 přestupků buďto uložením pokuty v příkazním řízení na místě, nebo
předáním příslušnému správnímu orgánu.
Radovan Zobač, velitel MP Mor. Třebová

Sociální služby města Moravská Třebová
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, , tel.: +420 461 318 252, +420 461 318 253
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz
Domov se zvláštním režimem
Od 1. 5. 2019 poskytují Sociální služby novou službu - Domov se zvláštním režimem.
Rozdíl oproti Domovu pro seniory je především v tom, že Domov se zvláštním režimem
(DZR) je určen pro seniory od 58 let věku,
kteří mají diagnostikovánu Alzheimerovu cho-

robu. O klienty zde pečují pečovatelky speciálně proškolené pro tuto cílovou skupinu
klientů. Kapacita DZR činí 23 lůžek. Celý kolektiv pracovníků DZR se každodenně snaží
přiblížit lidem domácí péči, přičemž využívají
a maximálně podporují stávající schopnosti
každého klienta. Klienti u nás mají zajištěnou
24 hodinovou péči, která v souladu se zákonem o sociálních službách představuje tyto
činnosti: poskytování ubytování; poskytování

stravy (včetně předepsaných diet), pomoc při
osobní hygieně; pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu; zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím; sociálně-terapeutickou činnost; aktivizační činnost
a pomoc při uplatňování práv. Kromě základní péče se snažíme klientům bydlení v DZR
zpříjemnit celou řadou různých aktivit a akcí,
a přestože fungujeme teprve chvíli, můžeme
si do pomyslné kroniky začít zaznamenávat
první společné zážitky: osazování mobilní zahrádky, společné odpoledne s kytarou, pečení buchty nebo odpolední „kavárničku“, což
je setkání obyvatel ve společenské místnosti
a povídání u kávy. Kromě těchto výjimečných
akcí máme již zažité pravidelné aktivity, kam
patří arteterapie (malování pastelkami), oblíbený trénink paměti, procvičování jemné
motoriky, cvičení pod vedením rehabilitační sestry nebo společné poslouchání Šlágru
a zpívání.
Poslední velkou akcí byl sportovní den, kterého se účastnili jak obyvatelé Domova pro seniory, tak také DZR. Naši klienti vytvořili společně s pečovatelkami tým, který si celý den
báječně užil. Jsme vždy velmi rádi a vítáme,

pokud se podobných akcí účastní také rodiny klientů. Vzniká tak krásné společenství lidí,
kteří jsou si blízko a mají si co říct.
DZR sídlí v nově zrekonstruované budově
uprostřed areálu sociálních služeb. Disponujeme novými prostory, které postupně vybavujeme tak, aby se klienti u nás cítili skutečně
dobře a „jako doma“.
Kontakty na nás: Domov se zvláštním režimem, Svitavská 308/8, Moravská Třebová,
www.ddmt.cz, Erika Jarůšková, vedoucí DZR
a sociální pracovnice, tel.: 734 208 793, jaruskova@mtrebova-city.cz. Tým pracovníků DZR

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

Polička

72. Umělecký Salon v Poličce – Za
hranicí okamžiku
Do 5. 11. výstavní sály Městské galerie
v radnici
Malby čerstvé absolventky Akademie výtvarných umění v Praze Markéty Kolářové
a Martina Šmída, který na této výstavě představí své kresby a světelné objekty.
M. Ambrož a Hudba Praha
12. 10. Divadelní klub od 20:00 hod.
Křest CD - roku 2019 nahrála album Hudba
Praha & Michal Ambrož, jehož křest proběhl dne 24. dubna v Paláci Akropolis.

Zákrejsova Polička
5.-26. 10. Tylův dům
Devátý ročník nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických souborů.

Svitavy

Štefan Margita a Moravské klavírní trio
4. října, 19 hodin, Fabrika
Vstupné: 500 Kč (KPH: 400 Kč). Předprodej
vstupenek již nyní v recepci Fabriky a online
www. kultura-svitavy.cz
Robert Fulghum ve Svitavách!
13. října, 18 hodin, Ottendorferův dům
Komponovaný večer, jehož součástí bude
scénické čtení, které představí děj knihy Opra-

vář osudů 2. Vše za účasti Roberta Fulghuma.
Vstupné 100 Kč (předprodej v knihovně).
Byli jsme při tom
31. října 18 hodin, klub Tyjátr
Literárně-hudební večer s Jiřím Dědečkem
a Terezou Brdečkovou. Akce se koná v rámci přednáškového cyklu nazvaného Proměna společnosti za posledních 30 let.

Vysoké Mýto

9. Bubenický festival Vysoké Mýto
26. října M-klub, www.bubenickyfestival.cz
Tradiční bubenický festival s mezinárodní
účastí
Jiří Zámečník, marketingový manažer
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Věčné dilema: lyže koupit, anebo půjčit?
ZimnísezónaƐĞŬǀĂƉĞŵblížíĂmilovníkůmlyžovánízačínádělatƐƚĂƌŽƐƚotázka,jakéƐŝ–ĂŶĞďŽsvýmdětem –pořídílyže͘KritériíŬĞzváženíũĞ
ŵŶŽŚŽ͕ tím hlavním ŶĂŬŽŶĞĐ vždy bývá ĐĞŶĂ͘ WƌŽƚŽ ũƐŵĞ ĚŽŚƌŽŵĂĚǇ ƐĞ ^ƉŽƌƚ ƐĞƌǀŝƐĞŵ Ježek ĚĂůŝ ĚŽŚƌŽŵĂĚǇ přehledný návod, který vám
Ɛrozhodovánímpomůže͘
ŽũĞdobréƌŽǌŵǇƐůĞƚƐŝŚŶĞĚŶĂzačátku?
WŽĚůĞ ƚŽŚŽ͕ ƉƌŽ ŬŽŚŽ lyže vybíráme͘ :Ğ jasné, že
ũŝŶĂŬ ďƵĚĞƚĞ vybírat lyže ƉƌŽdítě Ă ũŝŶĂŬ ƉƌŽ ƐĞďĞ͘
Nejdůležitější kritéria ũƐŽƵ͗ ƵĚĞ ƚŽ lyžařské
vybavení ũĞŶ ŶĂ ƌŽŬ͕ než ǌ ŶŝĐŚ dítě ǀǇƌŽƐƚĞ͍
Kolikrát ǌĂ ƌŽŬ ƐĞ ŶĂ lyže vypravíme?  ĐŽ ďƵĚƵ
Ɛ lyžemi dělat ƉŽ sezóně, ďƵĚƵ Ɛŝ ũĞ chtít ŶĞĐŚĂƚ
ŶĞďŽũĞprodám?

<ŽůŝŬstojínovélyžařskéhovybavení?
ĞŶĂ dětskéhoƐĞƚƵ sjezdových lyží Ă vázání začíná
ŶĂ ϯ ϬϬϬ Kč, Ƶ dospělého nejméně ŶĂ ϱ ϬϬϬ Kč͘
Bavíme ƐĞ ĂůĞ Ž těch nejlevnějších základních
ŵŽĚĞůĞĐŚ ŶĂ ƚƌŚƵ͕ určené ƉƌŽ úplné začátečníky͘
<ĚŽ už ŶĂ lyžích umí, měl ďǇ shánět ƐĞƚ ƉƌŽ
pokročilélyžaře,kterýƐĞƉŽŚǇďƵũĞŽŬŽůŽϭϬϬϬϬKč,
Ƶ sportovních modelů ŝ ŵŶŽŚĞŵ víc͘ Pořizovací
ĐĞŶŽƵ ƚŽ ĂůĞ nekončí, Ž lyže ũĞ potřeba ƐĞ
pravidelně ƐƚĂƌĂƚ͘ Náklady ŶĂ broušení, leštění Ă
voskovánílyžíƐĞpohybujíŵĞǌŝϮϱϬ–ϱϬϬKč͘

KoupímkvalitnílyžeŝǀďĂǌĂƌƵ͍
Určitě ĂŶŽ͘ Můžete ŶĂƚƌĞĨŝƚ ŶĂ zajímavý ŵŽĚĞů͕
který má ǌĂ ƐĞďŽƵ třeba ŝ ũĞŶ ũĞĚŶƵ sezónu͘ ĞŶƵ
můžemítǀporovnáníƐnovýmineopotřebovanými
lyžemiažŽϳϬйnižší͘EĂŬƵƉŽǀĂƚǀďĂǌĂƌƵďǇměl
ĂůĞ ũĞŶ ƚĞŶ͕ ŬĚŽ lyžím ŽƉƌĂǀĚƵ rozumí͘ Lyže může
být poškozená, příliš zbroušená, ŶĞďŽ ĚŽŬŽŶĐĞ
„prošlápnutá“͘ Takové lyže vám ƉĂŬ ďƵĚŽƵ při

vyššíchƌǇĐŚůŽƐƚĞĐŚǀŝďƌŽǀĂƚ͕ǀŽďůŽƵŬƵustřelíŶĞďŽ
připraví další nemilá překvapení͘ WŽŬƵĚ ƚŽ ũĚĞ͕ ũĞ
lepšíƐŝlyženejdřívpůjčitĂažƉĂŬũĞŽĚŬŽƵƉŝƚ͘

<ĚǇƐĞƚĞĚǇvyplatípůjčovnalyží?
Hlavně ƉƌŽ děti͘ h celosezónní výpůjčky nemusíte
řešit,ǌĚĂdítěŶĞƉŽǀǇƌŽƐƚůŽŶĞďŽƐĞŶĞǀĞũĚĞĚŽďŽƚ͘
Stačí přijít ĚŽ půjčovny Ă ŵǇ vám vybavení ďĞǌ
ƉŽƉůĂƚŬƵ vyměníme͘ Dětem rozhodně ŶĞŬƵƉƵũƚĞ
lyžařské vybavení „s rezervou“, ƚĞĚǇ že ĚŽ větších
ďŽƚ stejně ďƌǌǇ ĚŽƌŽƐƚŽƵ͘ Jízda ƉĂŬ ďƵĚĞ ƉƌŽ děti
nepříjemná,ƌŽƐƚĞƌŝǌŝŬŽzraněníĂŶĞďŽǀŶŝĐŚakorát
zbytečně vypěstujete Ŭ lyžování ŽĚƉŽƌ͘ h půjčovny
vám navíc odpadá ƐƚĂƌŽƐƚ ƐĞ skladováním Ă
ƉƌŽĚĞũĞŵnepotřebnýchlyží,nemluvěŽplatbáchǌĂ
nastavení Ă ƐĞƌǀŝƐ͘ WƌŽ dospělé nabízíme lyže ǀĞ
ĚǀŽƵ kategoriích, ƉƌŽ běžné Ă ƉƌŽ zkušené lyžaře͘
s dKW ŬĂƚĞŐŽƌŝŝ lyží ũƐŽƵ ŬŽƵƐŬǇ ǀ původní ceně ŝ
přesϮϬϬϬϬKč͘NavícũĞmožnézvážitŬŽŵďŝŶĂĐŝmít
vlastníƉŽƵǌĞďŽƚǇĂostatnívybaveníƐŝpůjčit͘

PročũĞdůležitévědět,ũĂŬčastoĐŚĐŝlyžovat?
ZŽǌŵǇƐůĞƚĞ ƐĞ͕ ǌĚĂ má ǌ finančního ŚůĞĚŝƐŬĂ
pořízenívlastníchlyžívůbecƐŵǇƐů͘WŽŬƵĚjezdíteŶĂ
lyže ũĞĚĞŶ až ĚǀĂ týdny ǀ ƌŽĐĞ͕ ďƵĚĞ ƚŽ ƉƌŽ vás
zbytečně drahá ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ͘ Můžete ŶĂ lyžích ƐŝĐĞ
„šetřit“Ănevěnovatũŝŵdůkladnouservisníúdržbu,
vrátíƐĞvámƚŽĂůĞpřijízdě͘JízdaŶĂneupravených
lyžích ƐĞ dá přirovnat Ŭ jízdě ŶĂ ŬŽůĞ Ɛ vyfouklými

ƉŶĞƵŵĂƚŝŬĂŵŝ͘ Lyže špatně ũĞĚŽƵ͕ „plavou“ ŶĞďŽ
ĚŽŬŽŶĐĞnezatáčí,ũĂŬďǇměly͘WŽŬƵĚjezdítečastěji
Ă rádi střídáte ƐǀĂŚǇ Ă terény, ũĞ vhodné mít více
párů lyží, což Ɛŝ ŶĞ každý může ĚŽǀŽůŝƚ͘ EĂ české
ŚŽƌǇ ƐĞ hodí více univerzální lyže, ŶĞďŽ třeba ŝ
nějaké kratší Ă hravější͘ EĂ široké italské ƉŝƐƚǇ
ŶĂŽƉĂŬ využijete ostré sportovní lyže, ŶĂ ĨƌĞĞƌŝĚĞ
ǀĞ&ƌĂŶĐŝŝǌĂƐĞpořádnáƉƌŬŶĂ͘SnadnýmřešenímũĞ
opětpůjčovna,ŬĚĞvámpřipravímelyžeĚůĞvašeho
přání Ă máte ŝ ũŝƐƚŽƚƵ͕ že prošly kompletním
ƐĞƌǀŝƐĞŵĂŬŽŶƚƌŽůŽƵ͘

ŽƚĞĚǇƐlyžemidělatƉŽsezóně?
WŽŬƵĚ Ɛŝ lyže ĐŚĐĞƚĞ ŶĞĐŚĂƚ͕ ďƵĚŽƵ určitě
potřebovat ošetřit, ĂďǇĐŚŽŵ ũĞ připravili ŶĂ
uskladnění Ă první další sníh͘ h ƉƌŽĚĞũĞ musíte
počítatƐĞztrátouǌnovýchlyžíĂlyžákůŝvíceũĂŬϳϬ
й͕ navíc ƚŽ ďƵĚĞ chtít ŝ ƚƌŽĐŚƵ štěstí ŶĂ ŬƵƉĐĞ͘
Právě ƉƌŽƚŽ doporučujeme dobře ƉƌŽŵǇƐůĞƚ͕ ǌĚĂ
vám nákup nových lyží ŽƉƌĂǀĚƵ stojí ǌĂ ƚŽ͘ Možná
ŶĂŬŽŶĞĐ ĚŽũĚĞƚĞ Ŭ závěru, že ũĞ ĚĂůĞŬŽ
smysluplnější ŝŶǀĞƐƚŽǀĂƚ ϭϱ Ͳ ϮϬ ϬϬϬ Kč ĚŽ
pořádnéhoŬŽůĂ͕ŶĂkterémďƵĚĞƚĞdenněũĞǌĚŝƚĚŽ
práce ĂŶĞďŽ vaše děti ĚŽ školy, namísto ĚŽ lyží,
kteréaktivněvyužijeteũĞŶpárdníǀƌŽĐĞ͕ĂǌďǇƚĞŬ
sezónystrávízavřenéǀĞskříni͘


Sport servis Ježek, Lanškrounská 18, Moravská Třebová, ǁǁǁ͘ƐƉŽƌƚũĞǌĞŬ͘Đǌ

ŶĂulici Lanškrounská 211/26
(naproti potravinám Kubík)






 WK oxy bělidlo, odstraňovač skvrn za 84,Ͳ
 

Buzzy aktivní čistící pěnaǌĂϳϬ͕Ͳ

&ƌĂŶĐŽƵǌƐký parfémovaný persil od 305,Ͳ

Otevírací doba
WK–PÁ

ϴ͗ϯϬ–ϭϲ͗ϯϬ

WK avivážǌĂϱϵ͕Ͳ

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 říjen spuštěn ve středu 2. 10. od 16:00 hod. Vstupenky jsou přímo k prodeji /platba kartou/. Rezervace on-line není
možná. Předprodej na místě: pondělí 14:00-19:00, středa 14:00-19:00. Ostatní dny 1 hodinu před představením, tel. 461 544 283 Rezervace
na místě se vrací zpět do předprodeje 15 min. před představením. Více na www.ksmt.cz

Městské kino
Román pro pokročilé /ČR/

9. 10., 19:00, 120 Kč
Nová česká komedie s Markem Vašutem
v hlavní roli. (95 min.), mládeži přístupný od
12 let

Národní třída /ČR, Německo/

14. 10., 19:00, 120 Kč
Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. (91 min.), mládeži přístupno od 15 let

Pražské orgie

/ČR/

16. 10., 19:00, 120 Kč
Příběh nás zavádí do Prahy poloviny 70. let,
kam přijíždí slavný americký spisovatel.
(112 min.), nevhodný pro děti do 12 let

Staříci /ČR/

21. 10. 19:00, 120 Kč
Road movie navazující na tradici povedených českých tragikomedii. (85 min.)

To Kapitola 2

23. 10., 19:00, 120 Kč
Pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob.
(168 min.), české titulky, nepřístupné pro děti
do 15 let

Zloba: Královna všeho zlého /USA/

26. 10., 16:00, 130 Kč, český dabing
A žili šťastně až navěky … v tomto případě
to příliš neplatí.

Poslední aristokratka /ČR, SR/

26. 10., 19:00, 130 Kč
Podle stejnojmenného knižního bestselleru
Evžena Bočka. (110 min.)

vládla lež a nenávist. Kdo přemůže dvojhlavou saň a zlého krále? Snad to dokáže Veronika s Filipem.
V pohádkách totiž na konec 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, vstupenky
v prodeji již od 2. 9.
Divadlo

Hodina duchů

8. 10., 19:00
Zjistíte, že i v nebi se honí kariéra a i úředník se chce dostat výš – do vyššího nebe.
A když se postupně na jednom místě sejdou
duchové modelky, fotbalisty, bankéře, důchodce, zapáleného esoterika a dalších,
bude o zábavu postaráno. Nebude pro ně
úplně jednoduché si uvědomit důležité věci,
protože se celou komedií proplétá postava 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 Semerád a další.
Kinosál muzea, vstupné: 200 Kč, vstupenky v prodeji již od 2. 9.
Benefiční koncert – III. ročník

Hrajeme pro školu

18. 10. 19:30
Vystoupí skupiny MARIEN (Pardubice)
a DO VĚTRU (Svitavy)
Dvorana muzea, vstupné v předprodeji 150
Kč, na místě 190 Kč, předprodej vstupenek
v kanceláři školy a v kulturních službách
Pořádá Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola Moravská Třebová

Poslední aristokratka

30. 10., 19:00, 130 Kč
Podle stejnojmenného knižního bestselleru
Evžena Bočka. (110 min.)

Kulturní centrum
Pro děti

Zapomenutá pohádka

1. 10., 8:30 a 10:00
Pohádkový příběh o jednom království, kde

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 dubna 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

Ukončení zámecké sezóny

26. 10. od 13:00 do 16:00
Odpolední program pro děti s Pavlem Machálkem (lukostřelba, chůze na chůdách,
chůze po laně, splašené kolo, souboj s rytířem)

Divadlo

Městské muzeum

24. 10., 19:00
Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví
o tom, že ani člen vlády by si neměl něco
začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka
a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové
alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud
se do toho připlete puritánská poslankyně
a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu
vypukne peklo.
Udáví: Divadelní společnost HÁTA Oly Že-

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, 13:00–16:00

Velké lásky v malém hotelu

/ČR, SR/

lenské
Hrají: Lukáš
Vaculík, Mahulena Bočanová/
Olga „Háta“ Želenská, Adéla
Gondíková /
Betka Stanková, Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková/
Pavla Vojáčková, Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček/Roman Štolpa, Juraj Bernáth, Martin
Sobotka a další.
Kinosál, vstupné: 300 Kč, předprodej zahajujeme 2. 10. v 16 hodin

Muzejní expozice

Galerie Františka Strážnického

Výtvarný salon Moravskotřebovska

II. ročník prezentace prací více než dvaceti
regionálních výtvarníků. Výstavní sál muzea, výstava potrvá do 15. listopadu
2019, otevřeno v otevírací době muzea.

Kultura
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Kulturní, společenské a volnočasové akce
Odpolední country s kapelou
Proč ne band

5. 10. od 16:00 hod., hospoda na hřišti
v Sušicích
Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč

Modelářské mistrovství ČR

5.-6. 10., letiště ve Starém Městě u Moravské Třebové
Aeroklub Moravská Třebová zve veřejnost
na Modelářské mistrovství ČR. Více informací na lkmk.com

Biskupické kaléšek
5. 10., Biskupice

Okresní výstava ovoce
a zeleniny

5. 10. od 9:00 do 18:00 hod., sál kulturního domu v Koclířově
6. 10. od 9:00 do 17:00 hod., sál kulturního domu v Koclířově
ZO ČZS Koclířov ve spolupráci s obcí Koclířov a ÚS ČZS Svitavy srdečně zvou na
okresní výstavu ovoce a zeleniny. Příjem
vzorků 3. 10. 8:00-18:00 hod. V 1. poschodí se uskuteční výtvarná dílna, výstava výrobků dětí z keramického kroužku a výstava
patchworku. Vstupné dobrovolné.

DIASHOW

11. 10., od 18:00 hod., Kulturní dům Chornice
Obec Chornice zve všechny na DIASHOW
známého cestovatele rádia Impuls Jirky Kolbaby, která se uskuteční v pátek 11. října
v Kulturním domě v Chornicích. Zahájení je
v 18:00 hodin, vstupné 160 Kč, vstupenky

lze zakoupit v předprodeji v kanceláři OÚ,
tel.: 461 327 807.

Oblastní výstava ovoce
a zeleniny

12. a 13. 10. od 9:00 do 17:00 hod., sál
ZUŠ na zámku
14. 10. od 8:00 do 12:00 hod., sál ZUŠ na
zámku
ČZS ZO v Moravské Třebové ve spolupráci
se Základní uměleckou školou a Zdravým
městem Moravská Třebová srdečně zve na
oblastní výstavu ovoce a zeleniny regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska s vyhodnocením soutěže Rozkvetlé město. Příjem
vzorků (po 5 ks) 11. 10. od 14:00 do 18:00
hodin. Na výstavě bude možné zakoupit keramiku z Charity Moravská Třebová. Vstupné dobrovolné.

Než přišla svoboda - venkovní
výstava

17. 10., od 15:30 hod., náměstí T. G. Masaryka
Vernisáž výstavy. Součástí je doprovodný
program, průchod kontaminovaným pásmem, zkouška plynové masky a další.

Výměnné setkání sběratelů
a sběratelek všeho kolem čaje
a ubrousků

19. 10., 10:00-10:30 hod., Muzeum esperanta (Ottendorferova knihovna) Svitavy

Divadelní představení Když se
zhasne

27. 10. od 15:00 hod., Kulturní dům Boršov
Přátelé kulturního domu v Boršově
a Ochotnické divadlo Boskovice Vás srdečně zvou na mrazivou komedii, která
zaručeně knockoutuje vaše bránice. Komedie autorské dvojice Romana Vencla a Michaely Doleželové je zárukou
skvělé zábavy od začátku až do konce.
Svoz autobusem ve 14:30 od muzea, 14:45
Boršov okály a zpět po ukončení akce. Bližší informace na www.spkd-borsov.estranky.
cz a facebookovém profilu SPKD.

Sázíme lesy nové generace

19. 10. Orlické hory, pevnost Hanička,
chata Švýcárna u Slatiňan
Lesy České republiky, s. p., připravují v rámci celostátní akce Sázíme lesy nové generace. Den za obnovu lesa. Kůrovcová kalamita se nevyhýbá ani této oblasti, proto zveme
všechny, aby v tento den přišli v co nejhojnějším počtu, přiložili ruku k dílu a svou účastí vyjádřili podporu společnému úsilí obnovit

Dejte o sobě vědět, připravujeme kalendář akcí
Také na rok 2020 připravuje město kalendář akcí. Dejte nám, prosím, vědět, jaké akce a kdy plánujete. Je dokázáno, že kulturní,
sportovní či společenské akce jsou významným motivátorem k návštěvě našeho města.
Distribuci kalendáře akcí na rok 2020, ve
kterém uveřejníme všechny akce, o kterých
budeme v daném termínu informováni, bychom rádi zahájili již koncem tohoto roku.

naše lesy a vytvořit les pro XXII. století.
Podrobné informace o celonárodní akci Den
za obnovu lesa, den který nás spojí, lze získat také na speciální webové stránce www.
sazimelesynovegenerace.cz

Proto prosíme o zaslání vašich akcí do konce prosince na adresu phorackova@mtrebova.cz. Všechny nahlášené akce zveřejníme
samozřejmě také v kalendáři akcí na webu
města Moravská Třebová. Děkujeme vám za
spolupráci a těšíme se na všechny akce, které pro třebovské, ale i návštěvníky našeho
města připravíte.
(ph)

Dny česko-německé
kultury oslavily
čtvrtstoletí
Polovina září patří už tradičně v Moravské
Třebové akci pod názvem Dny česko-německé kultury. Jde o setkání českých a německých obyvatel regionu a dalších hostů, kteří
původně žili v oblasti Moravskotřebovska,
Svitavska a Ústeckoorlicka. Letos jsme oslavili významné jubileum, 25 let od založení
Střediska česko-německého porozumění, které vede Irena Kuncová. Pozváni byli přátelé
z partnerského města Staufenberg, maďarského Tarjánu a více než stovka významných
osobností a bývalých obyvatel regionu Hřebečska. Letošní rok byl pestrý. Pro delegace
byla připravena exkurze do firmy DGF a.s.,
okolí Hřebečska nebo na Archandělskou
pouť v Rozstání. Hlavní program Dnů česko-německé kultury se konal v sobotu 14. září
ve dvoraně muzea za přítomnosti vedení
města, které Ireně Kuncové popřálo další
úspěšné roky ve Středisku česko-německého
porozumění.
(ph)

Inzerce
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Charita Moravská Třebová
ve spolupráci se ZUŠ Moravská Třebová
Vás zvou na

s Lenkou Zahradníkovou

18. 10. 2019, 16:30
Taneční sál ZUŠ Moravská Třebová
Vstupné: ZDARMA
Program:
Orientální tanec pro začátečníky a mírně pokročilé
Představení činnosti dobrovolnického centra Charity Moravská Třebová
Z důvodu omezené kapacity nutná předchozí rezervace na tel.: 733 742 024

Historie
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Moriz Grolig, průkopník hřebečské vlastivědy
Dne 21. září jsme si připomněli 175 let
od narození Dr. Morize Groliga, historika a středoškolského profesora, který se významně přičinil k poznání dějin
Moravské Třebové, Moravskotřebovska
i Hřebečska. Dochovaná fotografie zachycuje sedícího Dr. M. Groliga se synem Morizem.
Moriz Grolig se narodil 21. září 1844
v Kunčině. Po obecné škole v Kunčině
a studiích na gymnáziích v Moravské
Třebové a v Brně absolvoval vysokoškolské studium na filozofické fakultě vídeňské univerzity, kde v roce 1870 obdržel
doktorát. Stal se učitelem s aprobací
německý jazyk, zeměpis, dějepis a filosofická propedeutika. Po prvních učitelských zkušenostech na gymnáziu ve
Znojmě a reálce v Brně nastoupil na II.
státní německé vyšší gymnázium v Brně,
kde působil jako profesor až do roku
1899, kdy odešel na penzi do Vídně k synovi se stejným jménem, který působil jako
knihovník a ředitel patentního úřadu ve Vídni. Důležité je i zmínit, že stejné jméno jako
Dr. M. Grolig měl i jeho synovec Moriz (14.
9. 1887 Moravská Třebová – 25. 9. 1956
Vídeň), jenž byl zaměstnán v právním apa-

rátu Vídně. Syn i synovec byli stejně jako Dr.
M. Grolig literárně činní.
Literární činnost Dr. M. Groliga byla velmi
rozsáhlá. Jako historik se zaměřoval zejména na kulturní dějiny 16. a 17. století. Své
práce publikoval v mnoha odborných časopisech i v regionálních novinách. Psal

Výzva k zapůjčení předmětů
Vážení spoluobčané, rád bych Vás požádal o zapůjčení předmětů ke krátkodobé
výstavě nazvané 17. listopad v Moravské Třebové. Jednalo by se o dobové
fotografie, videozáznamy, plakáty, vzpomínky, svědectví (možné provést např. e-mailem, dopisem atd.) a další dobové předměty. Předměty bude přebírat a uchovávat městské muzeum, e-mail muzeum@ksmt.cz, Petr Kočí, tel. 733 787 998. Výstava
bude nainstalována v moravskotřebovské radnici od 17. do 23. 11. Za Kulturní služby města Moravská Třebová děkuje realizační tým.
Petr Kočí, vedoucí muzea a zámku

i příspěvky z filozofie. Na rozdíl od některých historiků nezastával německý nacionalismus a přiznal slovanský původ
některých vesnic na Moravskotřebovsku. Z díla Dr. M. Groliga je významná
např. studie o Martinu Jana Weidlichovi,
moravskotřebovském písaři a kronikáři
z doby třicetileté války, studie o reformaci na Moravskotřebovsku, o hradě Cimburku, nebo o osobních jménech na Hřebečsku. Dr. M. Grolig měl velmi přátelské
vztahy s o generaci starším moravskotřebovským badatelem a městským strážníkem Franzem Fritscherem. Svého kolegu
podporoval v bádání a publikování a doporučoval mu i literaturu. Toto přátelství
dokumentuje korespondence. Dr. M.
Grolig zemřel 28. září. 1918 ve Vídni.
V Brně byla podle Dr. M. Groliga pojmenována v roce 1942 ulice – Groliggasse.
Od roku 1945 se začalo používat české
jméno ulice Groligova. Později však byla ulice přejmenována. Ulice nese od roku 1967
jméno Leitnerova.
Martin Protivánek

Muzeum na
závodní dráze
Průmyslové muzeum Mladějov se zúčastnilo 1. září závodů na 1/8 míle s pevným
startem v Šedivci u Letohradu. Prezentovali
nás pánové Miloš Kopřiva ml. na motocyklu Jawa 350 z roku 1936 a Bohumil Sláma
st. s motorkou Dragster. Bohoušek tentokrát
s velkou slávou vystoupal na stupně vítězů
a získal krásné 3. místo. Na jeho jedinečný stroj speciální výroby se můžete podívat
v našich expozicích. Našim závodníkům děkuje kolektiv PMM.
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
23. ročník Týdne knihoven:
30. 9.–6. 10.
1.–6. 10. Velká půjčovní výstavka
nové literatury z oblasti lékařství
a vojenství
4. 10. Lampiónový průvod – tradiční
akce nejen pro děti. Vítáme malé účastníky průvodu v kostýmech. Sraz u městského
muzea v 18:00 hod. Na programu spolupracují: Kulturní služby města M. Třebová, ochotnický soubor J. K. Tyla, a členové
Klubu českých turistů. Ukončení v knihovně.
Součástí akce je večerní půjčování pro
děti i dospělé od 18:30 do 20:00 hod.
Registrace pro děti do 6 let zdarma
Pozor, nabízíme registraci všem dětem do 6 let včetně zdarma
1.–14. 10. Říjnová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat
e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.
cz, nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit
přímo v knihovně v dospělém oddělení.
V srpnu zvítězil p. Tesař. Vítěze zářijového
kola zveřejníme v příštím měsíci, protože
uzávěrka zpravodaje byla dřív, než skončila naše soutěž.
Aktuální otázka zní: Tipněte si, kolik
osob se zúčastní lampionového průvodu v pátek 4. října.
Odpověď nám sdělte do 14. 10. Výherce
vybereme náhodně a může si vybrat jednu
z těchto knih: Kroky vraha (M. Klevisová),
Lord John a důvěrná záležitost (D. Gabaldon), Sir Petr (E. Wallace), Kronika o Velké
Moravě (L. E. Havlík), Hezky česky z domácích surovin (H. Břenková). Každý smí v jednom měsíci odpovídat pouze jednou. Výhru
je potřeba převzít osobně v knihovně v půjčovní době.
1. 10.–30. 11. Barevná fantazie
Výstava olejových a akrylových maleb moravskotřebovské umělkyně Danuše Navrátilové. Prodejní výstava je přístupná v dospělém oddělení v půjčovní době knihovny.
1.–31. 10. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v říjnu pomůžeme výstavkou
knih z těchto témat: kniha, ve které hraje důležitou roli hudební nástroj; kniha se zajímavou
obálkou; kniha s oxymóronem v názvu.
1.–31. 10. Velký výprodej časopisů
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.
15. 10. Přednáška: Marie Terezie –
jejímu veličenstvu s díky
Srdečně vás zveme na první přednášku

z cyklu povídání o rakouském rodu a českém osudu. Přednášet bude Petr Minařík.
Přednáška se koná v knihovně od 17:30
hod. Vstup zdarma
Grenotéka
V předloňském roce jsme u nás v knihovně
vybudovali tzv. grenotéku = semínkovnu.
Máte na zahradě dobrou zeleninu, ovoce
či květiny? Podělte se o semínka, přineste je
k nám na dospělé oddělení a nabídněte je
ostatním zahrádkářům. Za to si můžete vybrat semínka, co u nás nechali jiní pěstitelé.
Hledáme umělce z Moravské Třebové či okolí, kteří by chtěli vystavovat
svá díla v prostorách naší knihovny.
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.
Připravujeme na listopad
7. 11. v 17:30 hod. (místo upřesníme) přednáška terapeuta David Bulvy: Emoce versus
rozum, aneb kdo je vítěz
20. 11. 8:30–17:00 hod. vánoční jarmark
v knihovně
Milí čtenáři,
už více než rok máme knihovní systém
Koha, pro který není téměř nic nemožné
a zázraky umí na počkání. Pár takových
zázraků vám nyní představíme.
1) Od září online katalog hlásí, které knížky jste již měli půjčené a kdy. Stačí, když
se přihlásíte na adrese https://katalog.
mkmt.cz ke svému účtu a v přehledu knih
uvidíte datum, které říká, kdy jste tuto knihu měli půjčenou. Totéž je pak vidět, když
knížku rozkliknete. Takže nyní, když chcete vědět, co jste si od svého oblíbeného
autora u nás ještě nepůjčili, už nemusíte
zdlouhavě prohledávat svou čtenářskou
historii. Prostě jen napíšete jméno autora
a hned vidíte, které knihy máme ve fondu
a které dosud unikaly Vaší pozornosti. Samozřejmostí je, že si knížku můžete hned
zarezervovat, ať už je, nebo není půjčená. My Vám dáme vědět, až pro Vás knížka bude připravená a budeme se těšit na
Vaši návštěvu.
2) S online katalogem souvisí i další vychytávka: zatímco dosud bylo hledání
v beletrii takřka detektivní činností, nově
katalog zobrazuje umístění knihy. U dětské literatury ve sloupci „signatura“ názorně příslušnou barvou ukazuje, zda hledat v „červených“ knížkách, tedy těch pro
nejmenší děti, v „modré“ pro dospívající
čtenáře, nebo někde mezitím, tedy v „ze-

Knihovna dětem
1. 10.–30. 11. Rok na Křižovatce
Výstava výtvarných prací dětí z I. ZŠ v Moravské Třebové. Výtvarná díla si můžete
prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní
době.
Tvořivé středy pro děti
2. 10. Dalekohled
9. 10. Muchomůrka
16. 10. Ježeček
23. 10. Dráček
30. 10. Strašidýlko
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
Tvoření pro nejmenší
23. 10. Dráček – pro děti od 2 do 5 let
v doprovodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
1.–31. 10. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy: Dítě je dítě. Čtení, hraní, kreslení
a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.

lených“ knihách. U dospělé literatury se
po rozkliknutí knihy dozvíte, zda ji hledat
například mezi detektivkami, sci-fi apod.
Pokud je pole „umístění“ prázdné, najdete
knihu v beletrii, tedy v zadní místnosti.
3) Už pár let máme registraci čtenáře nikoli na kalendářní rok, nýbrž na 365 dní.
To je rozhodně spravedlivější, ale jednu
nevýhodu tento systém má: člověk nikdy
neví, kdy platnost vyprší. Občas pak dochází k nepříjemnému překvapení, když
až u pultu zjistíte, že máte plný košík knížek, ovšem peněženku doma a přitom registrace už skončila. Tato situace je však
už minulostí, protože od půlky září Vás
o blížícím se konci registrace informujeme
e-mailem dva týdny předem.
4) Na lístcích se seznamem výpůjček
nově tiskneme informaci o tom, které knihy
nebude možné víckrát prodloužit, protože
na ně čeká jiný čtenář. Stále však platí, že
od chvíle, kdy na takovou knihu byla vytvořena rezervace, máte možnost jednoho prodloužení o čtrnáct dní, abyste knihu
mohli pohodlně dočíst.
5) Drobnou, ale jistě vítanou změnou je
úprava e-mailu o výpůjčkách: ke knížkám,
které jste si u nás vypůjčili, rovnou připíšeme i datum, do kdy je máte vrátit, aniž by
Vám hrozila pokuta z prodlení.
Věříme, že se Vám budou tato vylepšení
našich služeb líbit.

Školy
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Žáci z Kostelního náměstí v mladějovském muzeu
Na začátku září je v základní škole na Kostelním náměstí již tradicí, že skupinka žáků
vyrazí do Mladějova na výchovně vzdělávací projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky. Letos se tak stalo již po třinácté.
19 odvážných žáků z 8. a 9. třídy se na
tři dny ubytovalo v industriálním prostředí
Průmyslového muzea Mladějov a věnovalo

se různým tvořivým činnostem, jejichž prostřednictvím si prohlubovalo vztah ke svému
rodnému kraji. Žáci kupříkladu intenzívně
studovali krajinu Hřebečského masivu, kterou využili jako pozadí při pořizování uměleckých fotografií, seznamovali se s historií
regionu, kterou se inspirovali při natáčení
vlastního filmu, rozličné lesní plody zpraco-

Gymnázium odstartovalo nový obor
Září 2019 přineslo na Svitavskou ulici číslo
310 zásadní novinku. Původní vzdělávací
instituci, která zde sídlila, nahradila nová,
jejíž jméno je Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová. Nový
název je spojen
se vznikem Leteckého technického lycea, což je
unikátní obor, do
nějž v pondělí 2.
září nastoupilo 23
žáků z různých
koutů ČR. Slavnostně je společně
s novými primány
přivítal v rámci zahajovacího ceremoniálu hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, starosta města Moravská Třebová Tomáš Kolkop či prezident Aeroklubu ČR
Vladimír Machula.
Kromě novinek se v září uskutečnily i tradiční akce. Žáci nových ročníků a kvintáni, kteří
začínají studium na vyšším stupni gymnázia,
absolvovali adaptační respektive prožitkový
kurz v Březové u Třebíče, kde pro ně byla

připravena organizací STAN řada atraktivních aktivit, jejichž cílem bylo stmelit žáky
v úspěšně fungující kolektiv. Vyjíždělo se
i na exkurze. Oktaváni navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
a Českou národní banku, sextáni
a nováčci z leteckého technického
lycea v rámci literatury vycestovali
do kraje Vysočina.
Zavítali do Havlíčkovy Borové a Lipnice nad Sázavou,
aby se seznámili
s prostředím spjatým s Karlem Havlíčkem Borovským a Jaroslavem Haškem.
Září bylo také měsícem reprezentačním.
Barvy školy hájili v Brně v národním kole
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů žáci tercie Natálie Kasalová, Veronika
Koblovská a Jakub Koblovský. Sportovci
předvedli pěkné výkony, které je zařadili do
přední poloviny výsledkové listiny.
Přemysl Dvořák

vávali do kompotů a marmelád. Věnovali
se také ekologii, když sledovali svou uhlíkovou stopu vytvořenou během projektu.
Letošní mladějovský projekt byl výjimečný
tím, že na něj muzeum získalo dotaci od
Pardubického kraje. Žáci se tak mohli více
než kdy jindy soustředit na tvořivou práci
bez existenčních starostí. Během projektu
natočený žákovský film s názvem Beyerův
důl bude možné spolu s dalšími uměleckými díly a sborníkem mapujícím dění v projektu zhlédnout na veřejné prezentaci,
která se uskuteční v Průmyslovém muzeu
Mladějov v pátek 25. 10. v 18 hodin. Srdečně jsou na ni všichni zváni. V. Novák

Okénko ZUŠ
Základní umělecká škola Moravská
Třebová pro Vás i v letošním školním
roce připravila pestrý program. V průběhu každého měsíce školního roku
se můžete těšit na oblíbené Podvečery s múzami. Stěžejními akcemi budou
Vánoční večery v závěru kalendářního roku. V lednu nás čeká Ročníková výstava výtvarného oboru. Měsíc
duben bude věnován převážně našim
absolventům, a to v podobě Absolventských vystoupení. V závěru školního roku proběhne Vernisáž a Výstava
výtvarného světa na zámku, třídní koncerty jednotlivých pedagogů, Vystoupení tanečního oboru, Slavnostní vyřazení absolventů a Výstava absolventů
výtvarného oboru. Nejrozsáhlejší akcí
roku budou již tradičně Moravskotřebovské arkády. Podrobněji Vás
o všech akcích budeme vždy s předstihem informovat.
V druhém zářijovém týdnu proběhly
Umělecké dílny ZUŠ, které pedagogové školy každoročně připravují pro
žáky mateřských škol a základních
škol. U propojení všech oborů jsme
zůstali i v letošních dílnách a žáci si
tak mohli nejen zazpívat, ale i zatančit, doprovodit se na různé hudební
nástroje, namalovat obrázek nebo vyzkoušet pohádkové kostýmy.
Rozvrhy kolektivní interpretace v letošním školním roce budou probíhat
v časech: Zpívánky: pondělí: 16:15–
17:50 hod., Hobby Band: středa:
16:35–18:10 hod., Sborový zpěv:
středa: 16:30–18:00 hod. a Jejda
Band: čtvrtek: 15:45–17:20 hod.
ZUŠ Moravská Třebová
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Dění v základní škole Palackého
Vítání prvňáčků
2. září znamenalo nejen v naší škole první
školní den v období 2019/2020...
Slavnostní zahájení nového školního roku
proběhlo v každé třídě. I když pršelo, přivítání bylo vážné i radostné. Na prvňáčky
čekaly vyzdobené třídy a usměvavé paní
učitelky. Žáčky uvítali ředitel P. Vágner,
zást. ředitele J. Hrdinová a starosta města
T. Kolkop, který rozdal drobné dárky. Pardubický kraj přispěl vaky s překvapením.
Prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili
rádi, našli ve škole spoustu kamarádů a prožívali zde mnoho
hezkých chvil. Rodičům a všem,
kteří budou dětem pomáhat,
přejeme v této životní etapě
hodně trpělivosti, síly a odvahy.
Učitelé 1. tříd

D. Adámek, L. Dolečková, E. Bačáková, K.
Schmidtová, L. Konečná zúročilo prázdninovou přípravu a v konkurenci dalších 40
týmů obsadilo krásné 6. místo. V soutěži jednotlivců naši školu reprezentovali J. Klímová,
T. Kolářová, M. Šimon, Š. Škrabal. Z této
soutěže si přivážíme třetí místo zásluhou L.
Dolečkové. Závodníky podporovalo více
než šest desítek členů Českého klubu olympioniků. Naší patronkou byla Petra Juříčková (Vachníková) – LOH 2000 Sydney. Celý
článek na www.2zsmtrebova.cz. R. Cápal

Republikové finále Odznaku všestrannosti
Jubilejní desáté finále Odznaku všestrannosti hostil od 5. do
6. září brněnský sportovní areál
Pod Palackého vrchem. Žáci ZŠ
Palackého se v konkurenci více
než 600 závodníků neztratili
a úspěšně reprezentovali naše
město. Družstvo ve složení M.
Cedzo, B. Zeman, M. Vavřín,

Erasmus+
Školní rok 2019/2020 se v základní škole
Palackého ponese v duchu mezinárodních
setkání. Škole byl schválen projekt Poznejme
společné kulturní dědictví nejen ve své zemi.
Žáci a pedagogové budou spolupracovat
s partnery z chorvatského Daruvaru a slovenské Banské Štiavnice. Celková částka na
realizaci projektu činí 79 400 euro. Základní škola Palackého je koordinátorem projektu a obdržela grant ve výši 29 800 euro.
Projektové aktivity budou zaměřeny na poznávání kultury, literatury, jazyka,
národních zvyků a zajímavých míst
spojených s autory pohádek. Výměny se zúčastní 12 žáků druhého
stupně a 6 pedagogů, kteří si budou společně se zahraničními kolegy vyměňovat postupy a metody.
Dále se jako partnerská škola zapojíme společně se školami z Polska a Španělska do projektu pořádaného slovenskými koordinátory
– Jedlo je to, čo máme společné.
Na realizaci těchto aktivit získala
škola 15 310 euro.
Věříme, že díky mezinárodní spolupráci obohatíme výuku o nabyté
znalosti a dovednosti a že žáci navážou nová přátelství.
T. Klímová, M. Bazalová

Sportovně-turistický kurz ISŠ – novinka ve výuce
Výuka v ISŠ Moravská Třebová byla v letošním školním roce obohacena o sportovně-turistický kurz, který proběhl ve dnech 9.–12.
září ve školním zařízení v Milovech. Účelem
kurzu byl rozvoj fyzické zdatnosti, orientace v terénu a dovednosti spojené s pobytem
v přírodě. Žáci druhého ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost navštívili dominan-

ty Žďárských vrchů, zlepšili svou fyzickou
kondici a podíleli se také na přípravě kulturního programu a stravy. Díky pobytu navíc upevnili vztahy v třídním kolektivu. Kurz
je integrální součástí výuky a navazuje na
školní vzdělávací plán. Souběžně probíhal
ve Vysokém Poli osvědčený třídenní adaptační kurz pro žáky 1. ročníků oborů Sociál-

ní činnost a Bezpečnostně právní činnost, na
jehož přípravě se tradičně podíleli také žáci
starších ročníků.
Vladimír Nedvěd, třídní učitel 2OMO

Přehlídka středních
škol Svitavy 2019
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve
Svitavách, pořádá za účasti středních
škol okresu Svitavy a vybraných středních škol z jiných regionů v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách Přehlídku středních škol 2019.
Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 17. října, pro veřejnost v době od 9:00 do
17:00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné poradce
a všechny, kteří chtějí získat přehled
o nabídce vzdělávání v našem regionu.
Barbora Kabátová,
ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Svitavy
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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
3. 10. Minifotbal III. a IV. kategorie –
obvodní kolo od 9:00 hod na hřišti TJ Slovan
Šachový turnaj – Přebor žáků základních škol Moravskotřebovska
a Jevíčska termín i místo bude upřesněno.
Přihlášky zasílejte emailem na z.sojma@mtr.
cz. Propozice zaslány do škol.
14.–16. 10. Den stromů pro 1. st. ZŠ.
Výlet podzimní přírodou plný zajímavých
a naučných úkolů, poznávání stromů, keřů,
rostlin a náznaků přicházející zimy. Propozice zaslány do škol. Bližší informace také na
webu DDM. Účast nutná nahlásit v DDM.
29.–30. 10. Podzimní prázdniny
na Majáku, denně 10:00–12:00 hod.
v DDM. Předškoláci doprovod. Kreativní činnost a lezení na umělé stěně. Přijďte včas.
Více na plakátu, ke stažení na webu DDM.

Využijte nabídky zájmových kroužků na školní rok 2019/2020
Nabídka zájmových kroužků na školní rok
2019/2020
Taneční: Free style dance s Míšou
Sportovní: atletika, badminton, dětský
aqua-aerobik, florbal, gymnastika, hooping,
jumping, kopaná, Krav Maga, lezení na
umělé stěně, mažoretky, plavání, rugby,
squash, stolní tenis, střelecký, šachy, tang-soo-do (karate), tenis, thaibox
Výtvarné a rukodělné: keramika, Kouzelná dílna a Stonožka, Piráti, Praktická dívka, Šperky pro radost
Hudební: doprovodná akordová kytara,
hraní na bubny a perkusní nástroje (pro děti
i dospělé), praktická kytara
Jazykové: angličtina

Ostatní: Agility – pes, můj kamarád, astronomie hrou, deskové, společenské a venkovní hry, Kolotoč v kuchyni – kuchtíci a cukráři,
plastikoví modeláři, rybářský kroužek, Větrník – pohyb, příroda a turistika, Záchranář
Seznam všech kroužků naleznete také na
webových stránkách www.ddm-mt.cz. Do
zájmových kroužků se přihlašujte elektronicky na www.ddm-mt.cz, ve výjimečných případech je možné přihlášení osobně v DDM
(pondělí, úterý a středa od 8:00 do 15:30
hod.). Další informace také na tel. číslech
DDM 731 151 790, 731 142 353.
12. 9. proběhlo obvodní kolo v Přespolním běhu. Soutěže se zúčastnilo téměř
280 běžců od 1. tříd ZŠ. Okresní kolo proběhne 18. 10. v Poličce. Výsledky a fotografie na webu DDM.

3. ročník Společensko-benefičního večera
Hedva, a.s. Moravská Třebová se ve spolupráci se svými partnery a přáteli na základě minulých velmi pozitivních ohlasů rozhodla uspořádat 3. ročník Společensko-benefičního večera, jenž se
uskuteční v sobotu 9. listopadu od
18:00 hod. v jejich reprezentačních prostorech pod osobní záštitou náměstkyně ministryně financí
Lenky Dupákové, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Moravské Třebové Tomáše Kolkopa. Pardubický kraj a město Moravská Třebová
patří mezi velmi významné podporovatele. Ve spolupráci s uznávanou českou návrhářkou Marií Zelenou chce nejen pobavit širokou moravskotřebovskou veřejnost, ale i prospět dobré věci.
Z toho důvodu obdaruje zástupce dětských

a onkologických klinik a oddělení vybraných nemocnic oděvy určenými pro zdravotnický personál vycházejícími z jejího projek-

tu Veselé zástěrky. Všechny zúčastněné provede večerem moderátor Rádia Impuls Alexandr Komarnický, potěší svým vystoupením

houslový virtuos světového renomé Pavel
Šporcl, hlavní módní tváří večera bude Česká Miss 2004 Jana Doleželová, své modely předvedou další známí čeští návrháři a návrhářky včetně nejmladšího českého návrháře Vlastimila
Basovníka, vystoupí celá řada krásných modelek. Dorazí i umělci ze
Slovenska, důležité obchodní aktivity Hedvy, a. s. sahají právě k našim východním sousedům. Chceme
současně pozvat významné osobnosti pocházející z Moravské Třebové a jejího okolí, ale i ty, jež mají
osobní vazbu na moravskotřebovský region, šířící vynikající jméno
daleko za jeho hranicemi. Chceme
také pozvat významné české osobnosti šířící vynikající jméno své vlasti daleko za hranicemi České republiky.
Tomáš Mazal

Charita
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Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800,
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz
Setkání seniorů se uskuteční 7. 10.
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera
v Mor. Třebové.
Den (pro) pěstounství proběhl zároveň v Chocni i Olomouci
Protože naše Centrum pěstounské péče
Cesta poskytuje své služby zároveň v Pardubickém i Olomouckém kraji (v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko, Boskovice, Mohelnice, Zábřeh a Litovel), mohli jste nás vidět
na obou místech současně. Akce byla určena všem pěstounským rodinám, zájemcům
o pěstounskou péči i těm, kteří by se o náhradní rodinné péči chtěli dozvědět více informací. Jednalo se o výjimečnou příležitost,
jak se potkat s rodinami, které již děti přijaly,
nebo organizacemi, které s pěstouny pracují. Akce se konala v rámci kampaně na
zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči.
Chceme, aby se lidé blíže seznámili s tím, co
to znamená být náhradním rodičem a dávat
dětem to, co je pro každého z nás nejdůležitější – domov. Samozřejmostí na akcích
tohoto druhu jsou i setkání samotných pěstounů, kteří si mezi sebou vyměňují své zkušenosti a názory.
Kontaktní osoba: Martina Jínková, telefon:
733 742 083, e-mail: centrumpp@mtrebova.charita.cz

kon 586/1992 Sb. v platném znění o dani
z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na
charitativní účely. V případě zájmu se můžete obrátit na vedení nebo fundraisera Charity Moravská Třebová, kde Vám podáme
potřebné informace a domluvíme se na využití a propagaci daru. Seznam našich partnerů a dárců naleznete na našich webových
stránkách v sekci Podporují nás.
Kontaktní osoby: Ludmila Dostálová, telefon:
739 002 756, e-mail: ludmila.dostalova@
mtrebova.charita.cz, Petr Matoušek, telefon:
734 791 102, email: petr.matousek@mtrebova.charita.cz.

bičkám a dědečkům. Třeba tím, že jim u nás
v obchodě vytvoříte vlastnoručně krásné
přání.

Oslavte s námi Den seniorů (1. října,
14:30–15:30, Andělský obchod, ulice Bránská 18)
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Zastavte
se na chvilku, vzpomeňte na svoje blízké
a v tento den udělejte radost rodičům, ba-

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

Pro realizaci našich aktivit a naši
kvalitní službu potřebným je pro
nás nezbytná podpora veřejnosti
a veřejného sektoru, a to jak ve formě materiální, psychické, duchovní,
ale také finanční. Podpora neziskového
sektoru jak sférou komerční, tak také jednotlivci je jednou z charakteristik rozvinuté
a společensky zodpovědné občanské společnosti. Konec konců, škála služeb poskytovaných našimi zařízeními je široká, a nikdo
z nás nevíme, kdy některou z nich budeme
sami potřebovat.
Co můžete podporou Charity Moravská Třebová získat?
Podporou naší činnosti se můžete i Vy podílet na pomoci a službě lidem kolem nás,
kteří je potřebují. Samozřejmostí pro nás
je veřejná prezentace Vaší pomoci (při respektování přání dárce), ať již na webových
stránkách, vybraných tiskových materiálech,
při konkrétních veřejných akcích apod. Další výhodou je možnost daňových odpočtů,
a to jak pro finanční, tak materiální dary. Zá-

Taneční hodinka s Lenkou Zahradníkovou
Charita Moravská Třebová Vás ve spolupráci se ZUŠ Moravská Třebová srdečně zvou
na Taneční hodinku s Lenkou Zahradníkovou, která se uskuteční 18. 10. od 16:30
v Tanečním sále ZUŠ Moravská Třebová.
Vstup ZDARMA. Těšit se můžete na Orientální tanec pro začátečníky a mírně pokročilé. Z důvodu omezené kapacity sálu nutná
předchozí rezervace na tel.: 733 742 024.

Pravidelné bohoslužby:
po
9 hod. klášterní kostel
út, st, čt, pá, so 18 hod. klášterní kostel
ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace klášterní kostel
Hovory o víře (i pro hledající): středy
19:00–20:15, refektář kláštera.

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

Provozní doba:
pondělí: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
úterý: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
Již tradičně pro vás připravujeme burzu dětského oblečení, obuvi a spotřebního zboží.

Burzu opět rozdělíme na 2 samostatné části:
mimi burza je určena pro kojeneckou velikost (do 104 vel.), po ní bude následovat
burza pro větší děti (od vel. 110). Příjem
zboží začíná v pondělí 30. 9., více informací naleznete na letácích a na webových
stránkách CPR Sluníčko.

Volný čas
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Setkání nad vznikem nového mateřského
centra v Moravské Třebové
Začátkem roku 2020 začne fungovat nové
mateřské centrum, které bude zaměřeno na podporu rodin s dětmi v Moravské
Třebové a okolí. Rodičům na rodičovské
dovolené umožní smysluplné trávení volného času v příjemném prostředí. Činnost
centra se mimo dopoledních klubů bude
věnovat i vzdělávání dospělých, akcím
pro veřejnost aj. Zveme Vás tímto na ve-

řejné setkání, které se bude konat 17. 10.
od 16 hod. ve dvoraně muzea v Moravské
Třebové. Máte jedinečnou příležitost se
podílet nebo se aktivně zapojit do tvorby
programu nově vznikajícího centra. Účast
dětí vítána, bude pro ně vytvořen dětský
koutek. Těší se na Vás tým rodinného centra Krůček Moravská Třebová.
Marie Blažková

Z Centra
volného času
V srpnových dnech od 18. do 21. pořádalo Centrum volného času prázdninový pobyt v pěkném prostředí chatové oblasti Bozeňov. Překrásného údolí
si nejvíce užívaly děti, od dorostu až
po ty nejmenší. Chceme tímto poděkovat starostovi města Tomáši Kolkopovi
a tajemnici města Tereze Sísové za laskavé svolení k celé akci a také za podporu a zájem, který CVČ věnují.
Jitka Němcová a klienti CVČ

Celosvětové setkání
skautů v Americe

Rodičovská kavárna – Kyberšikana
a kybergrooming
Máte strach, že Vaše dítě se stane obětí nástrah virtuálního světa? Nevíte si rady, jak
dítě ochránit? Jak rozpoznat a co dělat, když máte podezření, že Vaše dítě se stalo
obětí kyberšikany? Zveme Vás na setkání se zkušeným policistou a spolupracovníkem projektu E-bezpečí, který nás seznámí s riziky na sociálních sítích a jejich možnou prevencí. Setkání se koná 3. října od 16:30 hodin v budově ZŠ Kostelní náměstí
21. Akce je pro účastníky zdarma. Přednáší Pavel Schweiner, konzultant poradny
Policie ČR). Na přednášku je nutné se přihlásit na www.mapmtj.cz v kategorii akce.
Dále připravujeme:
25. 11. Hrozí lidstvu digitální demence? (Martin Jan Stránský)
9. 12. 16 maličkostí, na které bychom při výchově neměli zapomenout. (Jiří Halda)
Aktuální nabídku akcí najdete na www.mapmtj.cz
Lenka Bojanovská, manažerka MAP

Na přelomu července a srpna se v americké
Západní Virginii na ploše 57 km2 uskutečnilo celosvětové setkání skautů (tzv. Jamboree), kterého jsem se mohla díky mým rodičům a sourozencům zúčastnit. Chtěla bych
poděkovat všem sponzorům za finanční
podporu. Zvláště pak městu Moravská Třebová, místnímu skautskému středisku, firmám
TSMT, DGF, Jiřímu Ježkovi, Milanu Königovi, Petru Frajvaldovi, vicehejtmanovi Romanu Línkovi, radnímu Pavlu Šotolovi, poslanci
Marku Výbornému a europoslancům Tomáši Zdechovskému a Michaele Šojdrové. Na
pořadatelství letošního Jamboree se podílely USA, Kanada a Mexiko. Bylo to největší setkání v historii konání Jamboree, účastnilo se jej přes 40 000 účastníků (z toho
500 z České republiky) ve věku 14 až 17
let a 10 000 vedoucích ze 170 zemí světa.
Účastníky rozdělené do tzv.
jamoddílů (skupina asi 40 lidí včetně 4 vedoucích) čekala řada netradičních adrenalinových sportů
či objevení nových jídel a kultur. Česká výprava
nesla
motto „Unbreakable“ (překl. „Nezlomný“),
které odkazovalo na vytrvalost českých
skautů, kdy i přes trojí zákaz a rozpuštění organizace totalitními režimy nepřestávali bojovat za svobodu a skautské ideály. Celé setkání proběhlo úspěšně bez jakýchkoli vážnějších problémů, a kdybych mohla, určitě
bych se na tuto akci podívala znovu.
Kateřina Jílková

Sport
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Až se zima zeptá, copak jsi dělal otužilče v létě?
Odpověď moravskotřebovských ledoborců je následující: trénovali jsme, plavali, ale
hlavně se těšili, až se po letních tropických
vedrech zase příjemně ochladí pod bod mrazu. A taky přemýšleli o tom, zda i u nás ve
Třebové vyroste nějaký nový František Venclovský. Klub přátel otužování v Moravské Třebové vznikl během loňského podzimu. Loni
v listopadu Michael Havlík spolu s kolegy,
odrostlými skauty a bývalými atlety, si začali předávat praktické zkušenosti s postupným
prodlužováním pobytu ve studené a ledové
vodě. A takto zahájili již zmíněnou nultou
sezónu moravskotřebovského klubu přátel
otužování. Jejím vrcholem byla veřejná akce
s názvem První vánoční čvachtání. Při ní se
ponořilo do vod rybníka před zraky asi 40
diváků na 16 odvážlivců. Zároveň se tím vy-

Cyklománek
napsal další díl
letošního seriálu
Dne 17. 8. se naši cyklománci zúčastnili Kunčinského duatlonu. Závod se
skládal z crosscountry závodu na horských kolech a terénního běhu. Celkem se ho zúčastnilo 36 dětí. Všechny
tříkilometrový úsek na kole a běh kolem fotbalového hřiště zvládly. Závody jsou čím dál tím více napínavější.
Jak se kvalita závodníků zvyšuje, postupují čím dál tím více soubojů a hraje se zde o každou vteřinu. Navíc
nás obrovsky těší, že se děti účastní
i jiných závodů i mimo Moravskou
Třebovou.
Monika Jansová

krystalizovalo „tvrdé jádro“ z osmi nadšenců. Tito přátelé zimního koupání se pravidelně až do konce února dvakrát týdně scházeli
trénovat odolnost těla i psychiky vůči bacilům
díky působení ledové vody. A co potěší, otužování začalo bavit i některé juniory.
Oficiální otužilecká sezóna začíná vždy
k 1. říjnu a končí 31. březnem. Kdy se třebovští otužilci zase namočí na hrázi do vod „dolního boršáku“, je však vzhledem k nekvalitě
vody zatím otázka. Nicméně voda v lomu
Anna v Březině se jeví jako krásná náhrada
se zázemím pro naše tréninky. Rozhodně se
nebojte přidat se k nám. Voda sice studí, ale
tělo se při otužování pěkně zahřeje. Aktivity
našeho klubu můžete sledovat i na facebookových stránkách Otužilci MT.
Aleš Ondrůšek, tajemník klubu

Cykloman - Babí
léto 2019
Cyklisty na Třebovsku potěšilo v polovině září počasí babího léta. Organizátoři nabídli zdejším cyklistům
i spokojeným hostům vrcholné zážitky v podobě již osmého podniku seriálu Cykloman – Abner Cup,
jímž bylo cross country Babí léto
2019. Po složitostech s konečným
určením tratě se nakonec zvolený
model hodně líbil a zúčastnění jej
kvitovali velmi příznivě jako příjemnou trasu vhodnou pro nejširší cyklistickou veřejnost. Přes sto účastníků
vyrazilo na trať, celých devadesát
z nich si trouflo na 52 kilometrů
v terénu, ostatní „odvážní“ si mezi
sebou rozdělili prvenství na kratší
vzdálenosti (33 km). Ovšem byla
to současně velice rychlá trať, vždyť
průměrná rychlost vítěze dosáhla téměř 30 km/h. Nutno dodat, že tím
se stal Miloš Doubek z Poličky. Punc
světovosti závodu dodal Leopold
König ml., který dekoroval nejlepší
účastníky.
Boje v jednotlivých kategoriích však
pokračují nadále, i proto budou závody jistě kvalitně navštíveny domácími i přespolními cyklisty. Tím dalším
bude v sobotu 6. října silniční časovka do Březiny a zpět. Celoroční
snažení pak završí tradiční jízda do
strmého vrchu na třebovské lyžařské
sjezdovce (26. října).
(pm)
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Šakalové vyhlížejí pátou ligovou sezónu
Futsalisty FK Slovan Moravská
Třebová čeká
v pořadí již pátá sezóna v nejvyšší tuzemské
soutěži sálového fotbalu. Co
od ní stříbrní
medailisté letošní evropské ligy očekávají, vám přiblíží Jan
Trefil, vedoucí mužstva.
Jaké hráče letos najdeme na ligové
soupisce?
Především velmi odolné a hlavně extrémně
multifunkční hráče. Typický šakal totiž najednou zvládá sálový fotbal, futsal, malou
kopanou a velký fotbal. Velmi často se pak
stává, že naše hráče, kromě ligy sálového
fotbalu, uvidíte v televizním přenosu z VARTA futsal ligy nebo ze Superligy malého
fotbalu. Všichni jsou to navíc hráči, které
spojuje láska k Moravské Třebové a vždy
bojují v dresu s arkádami jako o život.
Takže vlastně jediné, co chybí k dokonalosti, je hala v Moravské Třebové, abyste mohli bojovat v pravém domácím prostředí…
To je skutečně velký kámen úrazu. V Moravské Třebové není sportovní hala odpovídajících rozměrů, která by nám umožňovala
pořádat akce evropského či celorepublikového významu a mohli bychom zde hrát

i svoje ligové zápasy. Vnímáme ale, že
poptávka po takovém sportovišti ve městě
roste a doufáme, že si jednou zahrajeme
opravdu doma. Fanoušci v Moravské Třebové totiž patří mezi ty úplně nejlepší v republice.
Svá mistrovská utkání hrajete
v Mohelnici, znáte termíny svých
domácích utkání?

Známe. Budeme pořádat dva turnaje, a to
9. listopadu a 11. ledna. Začátky utkání
vždy od 18:00 hod.
S jakými ambicemi vstupujete do
nového ročníku celostátní ligy?
Snažíme se každý rok posouvat výše
a zkoušíme, kam až můžeme zajít, kde jsou
vlastně ty naše meze. Takže se necháme
překvapit.
(pm)

Mistrovství UNITOP České republiky v malé kopané
Poslední srpnový den byl v Moravské Třebové ve znamení
Policejního mistrovství České
republiky 2019 v malém fotbale mužů nad 35 let. Akci
pořádal zdejší Sportovní klub
policie Slovan na svém fotbalovém stadionu. Mezinárodní
punc celé akce dodala účast
týmu ze slovenského Martina. Mistrovský titul vybojovalo
družstvo SKP Žďár nad Sázavou. Druzí skončili právě fotbalisté Športového klubu polície
z Martina a třetí místo obsadil
pořádající klub z Moravské Třebové. „Turnaj proběhl v příjemné atmosféře, ke které přispělo
i pěkné počasí. Věřím, že byla
založena nová tradice a že se
tu všichni sejdeme i příští rok,“
uvedl předseda SKP Slovan
Moravská Třebová Jaroslav Širůček.
(pm)
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Skvělé výkony travařů na juniorském mistrovství světa
Hned pět jmen lyžařů TJ Slovan se objevilo v české nominaci na světový šampionát
juniorů v lyžování na trávě. Šárka Abrahamová, Jan Kašický, Vojtěch Krejčí, Tomáš
Jarůšek a Václav Mačát bojovali o medaile ve čtyřech disciplínách. Moravskotřebovští závodníci si na domácím svahu
ve Štítné nad Vláří vedli velmi dobře. Po
dvanácti letech se do Moravské Třebové
vrací medaile ze světového šampionátu.
Díky bezchybnému výkonu se o bronz v superobřím slalomu postarala Šárka Abrahamová. Skvělé vystoupení má za sebou
také Václav Mačát, kterého od bronzu
v superobřím slalomu dělily pouhé tři setiny vteřiny! Další „bramborovou“ medaili
za čtvrté místo přidal v superkombinaci.
Další tři junioři z Moravské Třebové jsou
stále nováčky v této kategorii a i přesto se
neztratili. Jan Kašický potvrdil dobrou formu desátým nejrychlejším časem v superkombinaci. Bezchybnými jízdami v obou
soutěžních kolech se na technicky náročné

trati dokázal znovu prosadit do elitní desítky světového juniorského šampionátu. Vojta Krejčí vylepšil své loňské maximum mezi juniory, když se umístil na 18. příčce ve
slalomu. První závodnické zkušenosti mezi
juniory sbíral Tomáš Jarůšek a 16. místem
ve slalomu prokázal skvělou formu. Šampionát ovládl čtyřmi zlatými Martin Barták z Českých Petrovic a mezi juniorkami
si stejným způsobem se soupeřkami poradila čtyřnásobná šampionka z Japonska

Chisaki Maeda. Týden po juniorském šampionátu bylo na programu mistrovství světa dospělých. Do švýcarského Marbachu
byli nominováni také tři lyžaři z Moravské
Třebové. Šárka Abrahamová zajela skvěle
superobří slalom a obsadila mezi světovou
elitou 7. místo. Václav Mačát prezentoval
svoji formu výborným 13. místem v obřím
slalomu. Tomáš Jarůšek se bohužel nepříjemně zranil hned první den a nemohl tak
absolvovat další program. Daniel Mačát

Program činnosti
Klubu českých turistů
5. 10. Účast na akci Biskupické kaléšek. Sraz zájemců o cyklovýlet do
Biskupic v 10:00 hod. na autobusovém
nádraží. Zajišťuje: P. Harašta
9. 10. Schůze odboru turistiky
v klubovně odboru KČT od 18 hod. Příprava programu na listopad, doplnění
informací k oslavám 10. výročí otevření
Pastýřky.
12. 10. Akce 10. výročí otevření
Pastýřky. Podrobné informace k akci
budou uvedeny na plakátech. Zajišťuje:
KS, DDM, MÚ, KČT.
13. 10. Účast na společné akci s turisty z Velkých Opatovic. Bližší informace na schůzi 9. 10. Odjezd autobusem
v 8:35 hod. Délka trasy 15 km. Zajišťuje: V. Komárková
19. 10. Pěší výlet Halasovo Kunštátsko v Letovicích. Doprava osobními auty pro přihlášené. Odjezd v 8:00
hod. z autobusového nádraží. Zajišťuje:
V. Komárková, P. Harašta
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce
nebo internetových stránkách odboru:
www.kctmt.webnode.cz

Nábor nových
členů badmintonu
Zdravíme fanoušky badmintonu.
Máte chuť si s námi zahrát a pravidelným tréninkem se zlepšovat?
Badminton Slovan Moravská Třebová hledá nové členy do svých řad.
Tréninky jsou třikrát týdně: neděle:
18:30–20:30, úterý: 19:00–21:00
a čtvrtek: 17:00–19:00 v tělocvičně
na bývalé zemědělce. Přidejte se
nebo se informujte na telefonním
čísle 603 864 986.
Jiří Lazar

Moravskotřebovský zpravodaj, periodický tisk územně samosprávního celku, vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 277037, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. Šéfredaktor: Václav Dokoupil. Redakční rada: Václav Dokoupil, Daniela Maixnerová, Martina Řezníčková, Marie Blažková, Ivana Müllerová,
Pavlína Horáčková, Petr Matoušek. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou a jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu
příspěvků viz www.moravskatrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Tisk: Samab Press Group. Registrováno MK ČR pod číslem E 13998. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech
domácností na území města Moravská Třebová. Uzávěrka inzerce vždy 10. den v měsíci. Uzávěrka příspěvků na listopad: 15. října 2019.

