
Dlouhá a náročná cesta k prosperitě
S odstupem jednoho roku od zvolení nové-
ho zastupitelstva a vedení města přinášíme 
stručnou  rekapitulaci  zásadních  událostí. 
Změny  se  nedějí  samy 
od  sebe.  Plánování  pro-
jektů  ze  strany  radnice 
je  pouze  jedna  strana 
mince. Velmi nám záleží 
na mezilidských vztazích 
a  celkové  atmosféře  ve 
městě.  Proto  podporuje-
me  iniciativu  spolků, pří-
spěvkových  organizací, 
škol i aktivitu jednotlivců, 
kteří mají zájem v našem 
městě  tvořit  lepší  místo 
pro život. Už nyní startu-
je  všeobecná  sportovní 
příprava pro děti pod ve-
dením členů spolku Žije-
me Třebovou a od ledna 
2020  zahajuje  činnost 
mateřské centrum Krůček. Díky připravené-
mu Strategickému plánu sociálního začleňo-
vání bude snazší pomáhat občanům, kteří se 
ocitnou v tíživé životní situaci. 
Ihned  po  nástupu  na  radnici  jsme  zdarma 
vytvořili nové logo města, které nám pomoh-
lo  osvěžit  prezentaci  města.  V  rámci  zlep-
šování  komunikace  s  občany  jsme  změnili 
podobu  Moravskotřebovského  zpravoda-
je, který  je čtivější a příjemnější na pohled. 
Zrušili jsme cenzuru článků, odpovídáme na 
všechny  pokládané  dotazy.  Zavedli  jsme 
moderní  službu  Mobilní  Rozhlas,  který  je 
skvělým  nástrojem  pro  občany.  Díky  němu 
mohou  sledovat  aktuální  dění,  hlásit  pod-
něty a zapojovat se do dění ve městě pro-
střednictvím anket. Již nyní se můžete těšit na 
skvělé kulturní zážitky, které připravujeme ve 
spolupráci s novou ředitelkou kulturních slu-
žeb. 

Postupně se snažíme naše město co nejvíce 
zvelebovat. Revitalizovali  jsme veřejné pro-
stranství na Křížovém vrchu včetně hřbitova,  Pokračování na straně 2

vyměnili jsme rezavé odpadkové koše a na 
náměstí  jsme doplnili  chybějící  lavičky. Do-
plňujeme hrací prvky na stávajících hřištích 

a  tvoříme  nová.  Těšíme  se  na  vybudování 
lesního singletracku u Pastýřky a pumptrac-
ku  na  Knížecí  louce.  Nejdůležitějším  při-
pravovaným  projektem  je  generel  zeleně, 
který  zpracovali  odborníci  s  cílem  zajistit 
správnou péči o zeleň. V průběhu listopadu 
představíme  jeho podobu veřejnosti. Vedle 
toho  musí  běžet  i  postupná  údržba  našich 
nemovitostí  i  rekonstrukce chodníků a silnic 
ve všech městských částech. 

Nutno  podotknout,  že  začátek  naší  práce 
nebyl  jednoduchý.  Stály  před  námi  perso-
nální otázky, kdy tajemník úřadu a další zku-
šení  zaměstnanci  odešli  do  důchodu.  Na 
jejich místa se  i přes nepříznivou situaci na 
trhu práce podařilo sehnat adekvátní náhra-
du.  Odešla  jednatelka  technických  služeb 
a náhradu hledáme také za odcházející ve-
doucí odboru finančního. Převzali jsme měs-
to  s  finanční  kondicí  na  hraně udržitelnosti 
základního nutného provozu bez potřebné 
finanční  rezervy.  Převzali  jsme  rozběhnutý 
projekt na opravu bazénu 2. ZŠ Palackého, 
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který doposud zatížil rozpočet částkou více 
než  31  mil.  Kč.  Bohužel  nebyly  vyslyšeny 
naše dřívější podněty na levnější rekonstruk-

ci, nebo na vyjedná-
vání o možné dotaci 
ze  strany  státu.  Vý-
sledkem  je  předra-
žená  investice,  která 
omezí  rozvoj  města 
na  mnoho  příštích 
let.  Celá  rekonstruk-
ce  nabrala  oproti 
původnímu  harmo-
nogramu  výrazné 
zpoždění.  Oprave-
ný  bazén  bude  do 
běžného  provozu 
uveden  1.  11.  2019 
a využívat  jej budou 
zatím  jen žáci  školy. 
Společně s ředitelem 
základní školy hledá-

me  řešení,  jak od příštího  roku bazén zpří-
stupnit veřejnosti alespoň o víkendech. Dal-
ším  zbytečným  projektem  z  minulosti  byla 
výstavba  cyklověže  u  vlakového  nádraží, 
přestože  dle  dotačních  podmínek  stačilo 
vystavět jednoduchá stání na kola, např. po 
vzoru Svitav. Na základě administrativního 
pochybení během realizace tohoto projektu 
byla městu krácena dotace o částku 3 mil. 
Kč,  kterou  jsme  museli  doplatit  nad  rámec 
původního  rozpočtu.  Tyto  prostředky  jsme 
přitom  mohli  využít  na  financování  jiných 
provozních  aktivit  (MHD,  odpady,  vzhled 
města, příprava nových projektů). Z hledis-
ka  výdajů  se  proto  zaměřujeme  pouze  na 
podporu smysluplných věcí.  

Diskutovaným  krokem  je  stěhování  městské 
policie  do  přízemí  radnice.  Hlavním  důvo-
dem  byla  nejen  potřeba  stálé  přítomnosti 
strážníků v centru města vedoucí k zajištění 
bezpečnosti, ale  i využití potenciálu areálu 
v  ul.  Komenského.  Zde  vznikne  neformální 
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 9. 
2019  evidováno  na  trvalém  pobytu 
celkem 9 974 občanů ČR. V průběhu 
měsíce září 2019 se do Moravské Tře-
bové přistěhovalo 18 osob, odhlásilo 
14 obyvatel, zemřelo 6 občanů a na-
rodilo se 6 dětí. V rámci Moravské Tře-
bové  v  září  změnilo  trvalý  pobyt  cel-
kem 22 občanů 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 30. 9. 
2019 evidováno 10 131 obyvatel.
V měsíci září se uskutečnilo 10 svateb-
ních obřadů.                                     (ln)

V Boršově, Udánkách i Sušicích zvolili vítězné projekty  
v rámci participativního rozpočtu

Participativní  rozpočet  je  proces,  prostřed-
nictvím kterého obyvatelé místních částí roz-
hodují o využití části městského rozpočtu na 
realizaci  konkrétního  projektu  investičního 
charakteru. Pro tyto potřeby dostala v roce 
2019 každá z místních částí shodně částku 
100 tis. Kč. 

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje uzavření smlouvy 

o dílo a licenční smlouvy o vytvo-
ření busty Bohunky z Kunovic vč. 
osazení na nádvoří zámku

• RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej stavebních 
pozemků v ulici Strážnického

• RM doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej bytových 
jednotek v ulici Hřebečská

• RM schvaluje vnitřní předpis Pravi-
dla pro přijímání a evidenci žádostí 
o nájem bytu a pro přidělování 
bytů v majetku města

• RM bere na vědomí výstupy z Par-
ticipativního rozpočtu v místní části 
Boršov, Sušice a Udánky 2019

Celé usnesení na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Společenská rubrika – září 
Své významné životní jubileum osla-
vili tito občané:
80 let – Zouhar Josef, Švadlenková Marie
92 let – Havlanová Marie
93 let – Pavlíčková Marie, Šípková Mária
96 let – Hesounová Miroslava
V našem městě uzavřeli manželství:
Jan  Kubín,  MT  –  Michaela  Isabela  Lehká, 
Praha
Jiří Klíma, MT – Zita Janoušková, MT
Daniel Krejčíř, MT – Žaneta Hölzelová, Hra-
dec nad Svitavou

V měsíci srpnu se narodili noví ob-
čánci našeho města:
Laura Zukalová

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.

Z  navržených  projektů  v  každé  z  místních 
částí  zvítězil  ten,  který  získal  od  místních 
obyvatel nejvíce hlasů. Vítězné projekty jsou 
následující: 
Boršov - Renovace parčíku u pomníku Bor-
šov (20 z 31 odevzdaných hlasů)
Udánky - Herní  prvky dětského hřiště  na 

návsi (34 z 51 odevzdaných hlasů)
Sušice - Lanová pyramida pro děti na hřišti 
(21 z 24 odevzdaných hlasů)
Online  anketa  sloužila  jako  podpůrný  hlas. 
Příprava  realizace  vítězných  projektů  již  za-
čala s termínem dokončení během roku 2020.

centrum vzdělávání, mateřské centrum, dob-
rovolnická  služba  a  environmentální  vzdě-
lávání  pod  vedením  organizace  Krůček. 
Náklady  spojené  se  stěhováním  policie  se 
postupem  času  vrátí  za  ušetřené  provozní 
výdaje. Smysluplnou oblastí s dlouhodobým 
přesahem  je  především  školství.  Zásadním 
krokem  ke  zlepšení  stávající  situace  bylo 
vytvoření  odboru  sociálních  věcí  a  škol-
ství  s  kvalifikovanou  vedoucí.  Tato  změna 
nám  otevírá  širokou  škálu  možností,  jak  cí-
lit na dosažení rovnocenných podmínek ve 
vzdělávání pro všechny děti. Usilujeme také 
o zlepšení aktuálního stavu v oblasti sociál-
ních věcí,  kde má město  řadu  rezerv. Díky 
nedávno navázané spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování budeme moci čer-
pat dotační podporu na jednotlivé projekty. 
Hlavní  prioritou  pro  nadcházející  roky  je 
uspokojení poptávky po bydlení.  Prodejem 
stavebních  parcel  v  ulici  Strážnického  jsou 
vyčerpány  všechny aktuální možnosti  k  vý-
stavbě. K nápravě směřuje chystaná změna 
územního  plánu.  V  současné  době  pokra-
čují přípravné projekční práce na výstavbu 

rodinných domů v  lokalitě Udánský kopec. 
Druhou  lokalitou, která  je ve  fázi projekční 
přípravy, je plocha za ulicemi Dr. Jánského 
a Dr. Loubala. Vzniknou zde pozemky pro 
výstavbu  rodinných  domů,  dále  pak  mož-
nost výstavby šesti bytových domů a celou 
lokalitu  uzavře  plocha  určená  k  výstavbě 
občanské  vybavenosti.  Současně proběhla 
řada  jednání  s  developerskými  firmami  ve 
věci  výstavby  bytových  domů.  Byly  vytipo-
vány  lokality  vhodné  k  výstavbě,  a  to  pře-
devším  s  ohledem  na  dostupnost  nezbytné 
infrastruktury  tak,  aby  mohla  být  samotná 
realizace zahájena v co nejkratším časovém 
horizontu.
V  současné  době  probíhají  intenzivní  jed-
nání ve věci nabytí areálu Miltra s možností 
budoucí  přeměny  této  nevzhledné  části  ve 
středu města, např. na prostory pro volnoča-
sové aktivity v rámci veřejné zeleně. 
Nic z toho by se však nepodařilo bez skvě-
lého  týmu úředníků, kteří  jsou profesionálo-
vé ve svých oborech a patří jim poděkování 
za podporu a realizaci našich myšlenek. 

Tomáš Kolkop,
Daniela Maixnerová, Miloš Mička

Dokončení ze strany 1

Vizualizace vítězného projektu v Boršově
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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  krás-
nější. Ulice Západní.                  Tomáš Kolkop, starosta města

Rekonstrukce v ulici Lanškrounská se blíží ke konci
Stavební  práce  probíhají  podle  harmono-
gramu  a  plánovaný  termín  dokončení  10. 
listopadu bude dodržen. Díky fungující spo-
lupráci pracovníků městského úřadu a doda-
vatelů stavebních prací se během rekonstruk-
ce nevyskytly žádné významné komplikace. 
V  době  uzávěrky  zpravodaje  (15.  října) 
probíhalo dokončování posledních přípojek 
a pokládka asfaltové vrstvy. V rámci oprav 
došlo  k  výměně  kanalizace  a  vodovodu, 
rekonstrukci  plynovodu  a  realizaci  nových 
elektrických  rozvodů  a  veřejného  osvětlení 
tak, aby Pardubický kraj mohl v roce 2020 

provést plánovanou finální rekonstrukci celé 
ulice Lanškrounská.
Hodnota veřejné zakázky na opravu kana-
lizace činila přes 19,5 mil. Kč s DPH. Akce 
byla  financována  z  rozpočtu  města  z  po-
ložky  Plán  obnovy  kanalizace  (POK)  na 
rok 2019. Výstavba nové kanalizace v ulici 
Lanškrounská spočívala v nahrazení původ-
ní  historické  ka-
nalizace,  která 
byla  v  havarij-
ním  stavu.  Roz-
sah  plochy  sta-

veniště byl dán trasou nové kanalizace, tedy 
v ulici Lanškrounské, od křižovatky s ulicí Na 
Stráni po křižovatku s ulicemi Olomouckou, 
ČSA a Komenského. Stavební práce probí-
haly také v části Ulice K. Čapka a Josefská. 
Děkujeme všem občanům i podnikatelům za 
trpělivost  během  dlouhé  a  náročné  rekon-
strukce. 

Opravy a úpravy veřejného prostranství
V ulici J. K. Tyla se dočkají nového 
plynovodu a přípojek 
Stavební práce na výměně plynovou a ply-
novodních přípojek byly zahájeny v blízkos-
ti  dětského  domova  a  pokračují  ve  směru 
ke  křižovatce  s  ulicí  Jiráskova.  Překopy 
komunikací  byly  zahájeny  až  po  ukončení 
objízdné  trasy  v  souvislosti  s  rekonstrukcí 
ulice  Lanškrounská.  Stavební  práce  skončí 
nejpozději  v  červnu  2020.  Staré  úseky 

chodníků budou opatřeny novou dlažbou.  

Lávka pro pěší v ulici Olomoucká 
dostala novou podlahu 
Součástí rekonstrukce byla i oprava ocelové 
konstrukce.  V  letošním  roce  byla  rekonstru-
ována  také  kanalizace  a  vodovod  v  části 
komunikace od trati směrem k Rehau. Další 
část oprav v ulici Olomoucká je plánována 
na příští rok. 

Další plánované opravy
V polovině září byla zahájena  rekonstruk-
ce  pravé  části  chodníku  v  ulici  9.  května 
v úseku od křižovatky s ulicí K. Čapka po 
Komenského. Po dokončení  této akce pro-
běhne  mimo  jiné  také  úprava  veřejného 
prostranství v Udánkách a oprava chodní-
ku v ul. Tyršova. O průběžném stavu a pří-
pravách  dalších  lokalit  budeme  průběžně 
informovat.
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Zprávy z radnice
Upozornění pro občany
Dne 30. září  skončil MESOH rok. Prosíme 
všechny občany, aby zkontrolovali svoje od-
padové účty. S případnými reklamacemi se 
obracejte na e-mail kolektiv@mojeodpadky.
cz. V popisu reklamace vždy uvádějte svoje 
IDS (ID stanoviště), případně i adresu stano-
viště.
Termín ukončení reklamací je 30. listo-
padu 2019.  Po  tomto  termínu  již  nebude 
možné žádnou reklamaci uznat.

Hledá se zájemce o pronájem smu-
teční obřadní síně
Stávající  nájemce  nebytového  prostoru  - 
smuteční obřadní síně na Křížovém vrchu po-
dal výpověď. Výpovědní lhůta skončí ke dni 
31. 12. 2019. Z  toho důvodu hledá město 
zájemce o pronájem těchto prostor, respek-
tive  provozovatele  pohřební  služby,  který 
by měl zájem nebytový prostor pronajmout 
od 1. ledna 2020. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou. Nájemné bude stanoveno dohodou. 
Záměr  pronájmu  schválila  rada  města  na 
svém  jednání dne 14. 10. 2019. Oznáme-
ní je zveřejněno na úřední desce od 17. 10. 
2019.  Případní  zájemci  se  mohou  obracet 
na pracovnice odboru investic a správy ma-
jetku,  které  podají  bližší  informace  týkající 
se výměry a stanovení nájemného. Prostory 
si  bude  možné  prohlédnout  po  předchozí 
domluvě  s pronajímatelem a  stávajícím ná-
jemcem. 
 
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  teto-
vacím 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 ko-
run.

Veřejné bruslení zahájeno
Aktuální přehled rozpisu veřejného bruslení 
sledujte na stránkách technických služeb.

Informace ke kácení dřevin
Žádat o kácení dřevin rostoucích mimo 
les může vždy majitel pozemku, na kte-
rém se dřevina nachází, popř. nájemce 
se  souhlasem  majitele.  Povolení  ke  ká-
cení se týká dřevin rostoucích mimo les, 
jejichž obvod měřený ve výšce 130 cm 
nad  zemí,  je  větší  než  80  cm.  Povole-
ní kácení dřevin rostoucích mimo les se 
vztahuje taktéž na keře a křoviny v zá-
poji,  jejichž plocha  je  větší  jak 40 m2. 
Povolení se nevyžaduje pro ovocné stro-
my na pozemcích v zastavěném území 
evidovaných v katastru nemovitostí jako 
druh  pozemku  zahrada  nebo  zastavě-
ná plocha a nádvoří. Žádosti o kácení 
je možné podávat na podatelně Měst-
ského  úřadu  Moravská  Třebová,  nebo 
po domluvě přímo pracovníkovi odboru 
životního prostředí (461 353 045).
Žádosti se přijímají celoročně, samotné 
kácení pak probíhá v době vegetační-
ho klidu, tj. zpravidla od 1. listopadu do 
31. března běžného roku.

Nová budova nemocnice je před vy-
dáním společného povolení stavby
Přípravy na stavbu nové budovy Nemocnice 
následné péče v Moravské Třebové zdárně 
pokračují.  „Na  posledním  jednání  jsme  si 
stanovili limit celé stavby 300 milionů korun 
včetně daně, jelikož návrh projekčního týmu 
byl zcela mimo původní záměr. V tuto chvíli 
očekáváme vydání společného povolení na 
stavbu,  ke  kterému  nebyly  podány  žádné 
připomínky. Pokud nedojde k žádným neo-
čekávaným zdržením, tak bychom v březnu 
příštího  roku  chtěli  vypsat  výběrové  řízení 
na dodavatele stavby,“ sdělil hejtman Mar-
tin Netolický. 

Přínosné školení pro pracovníky 
městského úřadu
Na  přelomu  září  a  října  absolvovalo  cel-
kem 41 zaměstnanců městského úřadu kurz 
první  pomoci.  Účastníci  se  naučili  správně 
reagovat při autonehodě, nebo při kolapsu 
kolemjdoucího  na  ulici.  K  názorné  ukázce 

správného  poskytování  neodkladné  resus-
citace a první pomoci při nácviku řešení ži-
votu ohrožujících stavů přispěla nejen cvič-
ná  figurína, ale  i  sami účastníci. Za vedení 
kurzu děkujeme Nemocnici  následné péče 
Moravská  Třebová,  která  v  rámci  fungující 
spolupráce s městem nabídla zajímavé ško-
lení se zkušenou lektorkou. Podle jejích slov 
nemocnici  záleží  především  na  prevenci, 
která je v této oblasti nezastupitelná.

Veřejné projednání Strategického 
plánu sociálního začleňování města 
Moravská Třebová
Na  veřejném  projednání  v  polovině  října 
se  veřejnost  seznámila  s  připravovaným 
Strategickým  plánem  sociálního  začleňo-
vání  (SPSZ).  „Strategický  plán  obsahuje 
jak  informace o míře a  struktuře  sociálního 
vyloučení  v  Moravské  Třebové,  tak  plán 
konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení si-
tuace. Sociálně  vyloučenou osobou  se při-
tom  může  stát  téměř  každý.  K  sociálnímu 
vyloučení a následnému ztíženému přístupu 
k institucím a službám může vést běžná ku-
mulace životních problémů,  jako jsou např. 
ztráta  zaměstnání,  platební  neschopnost, 
problémy s bydlením, problémy dětí ve ško-
le  apod.  Díky  schválenému  strategickému 
plánu sociálního začleňování bude snadněj-
ší  občanům  pomáhat  s  řešením  těchto  těž-
kých situací,“ uvádí starosta Tomáš Kolkop. 
„Finální verze dokumentu bude předložena 
ke schválení radě města a následně zastupi-
telstvu města na zasedání dne 4. 11. 2019. 
Po jeho schválení mohou jednotlivé subjekty 
a neziskové organizace podávat projektové 
žádosti s cílem pokrytí nejdůležitější chybě-
jící služby v Moravské Třebové,“ vysvětluje 
tajemnice Tereza Sísová. V prostředí České 
republiky  je  sociální  vyloučení často  spoje-
né  s  romskou  komunitou,  což  v  některých 
případech  vede  ke  stigmatizaci  a  diskri-
minaci  např.  v  oblasti  bydlení,  vzdělávání 
a zaměstnanosti. Aktivní politika  sociálního 
začleňování spočívá v pomoci zvenčí. Je dů-
ležité,  aby  sociálně  vyloučení  dostali  mož-
nost zapojit  se do společnosti, aktivně řešit 
svou sociální situaci. 
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Oblastní Výstava ovoce a zeleniny regionu  
Moravskotřebovska a Jevíčska

Vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé město 2019

Členové  místní  organizace  ČZS  ZO  Mo-
ravská  Třebová  již  tradičně  připravili  pod-
zimní  oblastní  Výstavu  ovoce  a  zeleniny 
v  sále  základní  umělecké  školy  na  zámku, 
která  proběhla  ve  dnech  12.  až  14.  října. 
Pečlivě připravená a velmi 
pěkná  expozice  obsaho-
vala  celkem  123  vzorků 
ovoce  a  38  vzorků  zele-
niny, které vystavovalo na 
39  pěstitelů  z  15  měst 
a  obcí.  Zajímavým  doplň-
kem  výstavy  byly  nádher-
né  bonsae  pana  Klempy. 
Výstavu  zahájil  předseda 
ČZS ZO Moravská Třebo-
vá  Zdeněk  Kadlec.  Slav-
nostního  otevření  se  zú-

Součástí  zaháje-
ní  Výstavy  ovoce 
a  zeleniny  bylo 
vyhlášení  výsled-

ků  soutěže  Rozkvetlé  město  2019.  V  letoš-
ním  roce  bylo  celkem  1235  soutěžících. 
Z  tohoto  počtu  bylo  pořízeno  a  hodnoce-
no  223  fotografií.  Komise  vyhodnotila  10 
nejkrásnějších  rozkvetlých  balkonů,  oken 
a předzahrádek z Moravské Třebové, Bor-
šova, Udánek a Sušic, jejichž majitelům vě-
novalo  Zdravé  město  Moravská  Třebová 
hodnotné ceny. 
Čestné uznání patří  restauraci  PIZZA caffé 
za pěkně vyzdobené posezení před restau-
rací.  Mezi  dalšími  oceněnými  se  objevili: 
manželé Pavlíkovi, Petr Zapletal, Alena Kle-
vetová, Pavla Klevetová, Milan Kunc, man-

Děti si hrají na nových herních prvcích na Knížecí louce

častnili:  místostarostka  města  a  politička 
Zdravého  města  Daniela  Maixnerová,  mís-
tostarosta města Miloš Mička, bývalý před-
seda  územního  sdružení  Českého  zahrád-
kářského  svazu  Svitavy  Jaroslav  Navrátil, 

želé Šmídovi, Josef Hečko, Maria Grézlová, 
manželé Křupkovi a Božena Obručníková.
Děkuji všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu 
pro zdárný průběh 
výstavy  i  soutě-
že  Rozkvetlé  měs-
to.  Velké  díky  pat-
ří především Zdeň-
ku  Kadlecovi,  kte-
rý  Výstavě  ovoce 
a  zeleniny  a  sou-
těži Rozkvetlé měs-
to věnoval nezištně 
velkou  část  svého 
volného  času.  Dě-
kujeme  všem,  kte-
ří  díky  rozkvetlým 
oknům  a  předza-

člen Rady Pardubického kraje zodpovědný 
za  životní  prostředí,  zemědělství  a  venkov 
Václav Kroutil a zastupitelé Radko Martínek 
a Miroslav Muselík. Výstavu ovoce a zele-
niny navštívilo okolo 210 dospělých a 350 

dětí z našich mateřských 
a základních škol. Nejví-
ce  zaujaly  vzorky  Pepí-
no  Gold  (odrůda  lilku), 
asijské  hrušky  (Shiesei, 
Kumoi) a kdoule z Ledni-
ce. „Chtěl bych poděko-
vat všem, kteří se podíleli 
na přípravě a úklidu vý-
stavy.“ 

Za ZO ČZS Moravská 
Třebová předseda  

Zdeněk Kadlec

hrádkám zdobí naše město.
Barbora Dudíková, koordinátorka  

Zdravého města a MA21

První zvídavé děti už vyzkoušely čtyři zbru-
su  nové  dřevěné  skluzavky  a  prolézačky 
na Knížecí louce. A tím to zdaleka nekon-

čí. Dle návrhu další herní prvky postupně 
zaplní celý svah podél severní strany are-
álu od kavárny ve směru k prodejně Lidl. 

Několik dalších prolézaček se zde objeví 
už příští rok. 
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Slavíme výročí 30 let od Sametové revoluce
V neděli 17. listopadu si připomeneme výročí 
80  let  od  uzavření  českých  vysokých  škol 
nacisty a především 30 let od demonstrace 
studentů na pražském Albertově a Národní 
třídě  proti  komunistickému  režimu.  Poklid-
ná manifestace studentů byla v  roce 1989 
přerušena  násilným  zásahem  příslušníků 
pohotovostního  pluku  veřejné  bezpečnosti. 
Následné události vedly k pádu komunistic-
kého režimu a k přeměně politického zřízení 
na pluralitní demokracii. Jak probíhaly udá-
losti  listopadu 1989 v Moravské  Třebové? 
To přiblíží připravovaná výstava ve vestibulu 
radnice, ale i následující vzpomínky pamět-
níků: 
Karel Metyš, první polistopadový starosta 
Moravské Třebové
Kvůli cenzuře  jsme si až druhý den uvědo-
mili,  že  se  něco  děje.  Zprvu  jsme  nemohli 

uvěřit,  že  ko-

nečně dochází k pádu to-
tality. Odvaha k rychlé změně nám chyběla, 
věci  ještě  chvíli  běžely  ve  starých  kolejích. 
Začalo vznikat OF. Lidé žádali odvolání ve-
doucích, kteří odmítali nová pravidla. Chtě-
li  jsme změnit vedení města. Vyměnit  je na 

radnici  jsme si přáli, o  jejich posty členové 
OF moc nestáli.
Pavel Charvát st.,  bývalý  zaměstnanec 
podniku Metra Linhartice
Krátce  po  listopadových  událostech  jsme 
se začali scházet na evangelické faře. Bylo 
v  nás  cítit  nadšení,  jednali  jsme,  vyráběli 
plakáty  –  vše  pod  hlavičkou  vznikajícího 
Občanského  fóra.  Zpočátku  nás  nebylo 
mnoho, vzpomínám na Pavla Sýkoru, Karla 
Metyše, Karla Tomáška a další. Několik dnů 
po 17. listopadu jsme měli poradu v klubov-
ně šachového kroužku na náměstí. Společně 
s  Pavlem Sýkorou  jsme vyrazili  na městský 
úřad, kde nám tehdejší starosta Horák pře-
dal klíče od radnice se slovy: „Tady to máte 
a řiďte si to sami.“ Nikdo z nás nevěděl, co 
máme dělat, neměli jsme potřebné zkušenos-
ti.  Poté  jsme  organizovali  generální  stávku 
na náměstí. Sháněli jsme iniciativní lidi, oslo-

vil jsem kolegy z Metry. Sešli se 

u  radni-
ce, kde následoval projev Karla Mety-
še  a  dalších,  trvalo  to  zhruba  hodinu.  Za-
znívala  hesla  jako  svoboda,  demokracie 
a  odstoupení  představitelů  KSČ  z  vedou-

cích  funkcí. Atmosféra  stávky byla zvláštní. 
Převládalo napětí a očekávání, lidé nevědě-
li, co se bude po pádu totality dít dál. 
Věra Nápravníková,  členka  lektorské 
rady MU3V
Sametová revoluce nám změnila život. Díky 
studentům, díky odvážným lidem, kteří vytr-
vali, se nám všem daří lépe. I když není vše 
takové, jak jsme si představovali. Ale takový 
už život je.  
Jaroslav Strouhal, bývalý novinář
Události  17.  listopadu  1989  mě  zasáhly 
jako  blesk  v  úterý  24.  listopadu  v  Praze, 
kam jsem přijel na konzultaci v rámci mého 
studia. Fakulta byla v jednom varu. Stávkují-
cí studenti vzrušeně pobíhali po chodbách, 
předávali si zprávy, tiskli letáky, v posluchár-
nách se pořádaly narychlo svolané mítinky 
k vypjaté situaci. Ti úžasní mladí lidé se vů-
bec nebáli!
Plný dojmů jsem spěchal domů s cílem pro-
mítnout  nasátou  energii  do  své  novinářské 

práce. Do následu-

jícího  čísla  okresních 
novin Nové Svitavsko posháněli spoustu re-
portážních postřehů a rozhovorů s lidmi, kte-
ří v tom hektickém týdnu začali uskutečňovat 
sametovou revoluci také v našich okresních 
poměrech. Bezprostředně a upřímně se zde 
vyjadřovali dělníci z Hedvy, Rostexu, Krasu 
a Metry Linhartice. Referovali jsme o vyhlá-
šené manifestační stávce 27. 11. na podporu 
právě ustaveného Občanského fóra. Spon-
tánní hnutí spoluobčanů se neslo pod hesly: 
svobodu! svobodné volby! nechceme násilí! 
V polovině prosince byl diktát KSČ konečně 
zlomen a okresní noviny se staly svobodný-
mi. Pro mě osobně byl však nejsilnější záži-
tek, když jsem se 14. prosince zúčastnil živé-
ho dialogu OF v moravskotřebovském kině 
(dnešní Duku-Duku). Zde jsem konečně mohl 
promluvit volně, bez cenzury a rizika šikany. 
Ovládl mě nádherný pocit úlevy. 

Výstava 30 let od Sametové revoluce
Výstava přiblíží události Sametové revoluce v listopadu 1989 v Moravské Třebové. 
Kromě přelomových listopadových dnů bude připomenuta situace ve městě od kon-
ce 80. let, s ohlédnutím do období krátkodobě nabyté svobody v roce 1968/1969, 
a vývoj celospolečenských změn do komunálních voleb v listopadu 1990. Na výsta-
vě budou prezentovány dobové  fotografie,  tisk, dokumenty, vzpomínky pamětníků 
a trojrozměrné předměty, doplněné doprovodnými texty. 
Doprovodný program: komentované prohlídky, přednáška 
Výstavní prostor: vestibul radnice 
Termín: zahájení neděle 17. listopadu 2019, 14.00 hod. 
Doba trvání: 17. až 30. listopad 2019 (výstava bude přístupná v době úředních 
hodin Městského úřadu)



strana 7 / listopad 2019 Názory občanů

Hnutí ANO  
Moravská Třebová

Po  krátkém  období  stagnace,  která  byla 
způsobena  rozdílnou  názorovostí  členů 
místní organizace, došlo ke znovu obnovení 
činnosti. Stávající členové MO ANO v Mo-
ravské Třebové se po volbách zapojili do od-
borných komisí a výborů města i kraje. Před-
seda Milan Štrajt je ve městě členem komise 
pro  investice a strategické plánování a čle-
nem předsednictva oblastního výboru ANO 
Svitavy, místopředsedkyně organizace  Len-
ka Bártová  je  členkou  komise pro  výchovu 
a vzdělávání ve městě a členkou výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v kraji, 
Marie Navrátilová je členkou bytové komise 
města, v místní organizaci pracuje v revizní 
komisi a v kraji je členkou kontrolního výbo-
ru, Věra Nováková je členkou krajského vý-
boru pro kulturu a památkovou péči, Václav 
Slavíček je členem dopravní komise města.
Velice rádi přivítáme v našich řadách nové 
zájemce  o  členství  a  sympatizanty  hnutí 
ANO  2011.  Přijďte  mezi  nás,  kontakt  pro 
zájemce, či bližší informace: e-mail: ano.mo-
ravskatrebova@anobudelip.cz. 

Předsednictvo MO ANO 2011

Kde je cyklostezka do Starého Měs-
ta, u které bývalý starosta Izák slibo-
val dokončení v roce 2019?
„Neradi  bychom  se  pouštěli  do  spekulací, 
co  vedlo  v  říjnu  2018  bývalé  vedení  města 
k nereálným slibům o dokončení cyklostezky. 
Situace je taková, že probíhají komplexní po-
zemkové úpravy v katastru obce Staré Měs-
to, v rámci kterých je skutečně odsouhlasená 
trasa  cyklostezky od železniční  trati  na  kon-
ci Sušic až do Starého Města. V příštím roce 
bude pozemkový úřad řešit vlastnictví pozem-
ků,  zápis nových vlastnických vztahů do ka-
tastru nemovitostí je plánován na přelom roku 
2020/2021. Teprve poté může nastat vlastní 
proces  zpracování  projektové  dokumenta-
ce  a  zajištění  potřebných  finančních  zdrojů. 
Výstavba  tedy  může  začít  nejdříve  v  roce 
2022.“                 Miloš Mička, místostarosta 

Jaké jsou plány s tržnicí?
„Areál bývalé  tržnice čeká demolice. V  této 
souvislosti  máme  již  připravenou  potřebnou 

dokumentaci. V příštím roce budou zahájeny 
přípravné práce vedoucí k následné demolici. 
O průběhu projektu a následném využití vol-
ného prostoru po demolici budeme  informo-
vat v dalších vydáních zpravodaje.“

Tomáš Kolkop, starosta 

Počet obyvatel Moravské Třebové 
letos na jaře poprvé po mnoha dese-
tiletích poklesl pod deset tisíc. Jaké 
stanovisko k tomu má radnice? 
„Úbytek  obyvatel  z  Moravské  Třebové  je 
dlouholetý  trend,  který  se  nepodaří  zvrátit 
během  jediného  roku.  Dle  statistik  dochází 
k přesunu obyvatel  z Moravské  Třebové do 
okolních vesnic především s ohledem na vět-
ší  dostupnost  stavebních  parcel.  To,  že  prá-
vě bytová situace má značný podíl na odlivu 
obyvatel, si uvědomujeme od prvního dne ve 
funkci  a  také  k  tomu  činíme  patřičné  kroky. 
Starosta města vstoupil v jednání s develope-
ry,  kteří by měli  zájem o výstavbu bytových 
domů  jak  na  „zelené  louce“,  tak  i  v  našich 

Dotazy a názory veřejnosti
stávajících  objektech.  Dále  se  zpracovávají 
podklady pro výstavbu na Udánském kopci, 
rozbíhají se přípravné práce pro bydlení v lo-
kalitě mezi ulicí Polní a Dr. Loubala.“ 

 Daniela Maixnerová, místostarostka

V našem městě není vše špatné
V  krátkosti  se  chci  pochvalně  zmínit  o  dvou 
subjektech v našem městě. Úvodem chci oce-
nit  jídelnu JAHA, kterou ke svému stravování 
využívá mnoho občanů. Jídlo je ve velmi dob-
ré kvalitě. Velmi pěkné porce, strava je chutná 
a značné množství dalších příloh od různých 
druhů  salátů a  kompotů  svědčí o  tom, že  je 
z čeho vybírat. Také personál je skutečně vel-
mi vstřícný, ochotný a velmi pěkně upravený. 
Prostě tak,  jak to má být. Tak si  jen můžeme 
přát, aby tato jistě oblíbená jídelna vydržela 
co nejdéle. Velmi  kvalitní  služby nabízí  také 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Mo-
ravské  Třebové.  Musím  konstatovat  tu  sku-
tečnost, že  jsem maximálně spokojený. Čisté 
prostředí,  v  mnoha  případech  velmi  dobrá 
atmosféra  vždy,  jsou-li  pracovnice  požádá-
ny o radu nebo pomoc pro uživatele interne-
tu, nebo i výběru knih, je vždy velmi kvalitně 
vyhověno. Je prostě znát, že ředitelka Lenka 
Greplová vede tuto instituci velmi dobře. Vě-
řím, že  tento dobrý stav po všech stránkách 
vydrží co nejdéle.                         Karel Müller

Posluchači univerzity třetího věku odletěli na Mars
S  nadsázkou  můžeme  říci,  že  zatím  nej-
vzdálenějšího cíle dosáhli moravskotřebovští 
senioři.  Posluchači  MTU3V  prostřednictvím 
lektora RNDr. J. Prudkého (astronom) využili 
nabídku  NASA  poslat  své  jméno  společně 
s dalšími  jmény pozemšťanů z celého světa 
až  na  povrch  Marsu  na  palubě  americké 
průzkumné  sondy  InSight  (viz  foto).  Odlet 
byl uskutečněný 5. 5. 2018, přistání se zda-
řilo  26.  11.  2018.  Potěšující  je,  že  palubní 

lístek už nebude stát v sondě na Marsu, ale 
v  roce  2020  po  Marsu  pojede  autem  (viz 
foto).  Žargonem  mladých  lze  jednoduše 
konstatovat, že senioři nejsou žádná ořezá-
vátka.         (mb)
Připomenutí vánoční výstavky
Univerzita  nás  starších  a  pokročilých  zde 
v Moravské Třebové zahajuje  letošní  školní 
rok opět výukou a také akcemi v latince. Prv-
ní akcí,  jako každoročně, bude vánoční vý-
stavka, která se bude konat od 2. do 6. 12. 
Zveme další zájemce, aby se svými výtvory 
se  přišli  pochlubit  a  ukázat,  že  ještě  toho 
hodně dokážeme.  Podrobnosti  a pozvánku 
dáme ke zveřejnění v prosincovém čísle, toto 
je proto, abychom měli čas připravit výrob-
ky.                       Za MTU3V Moravcová 

Děkujeme, že využíváte Mobilní Rozhlas
Díky  aplikaci  ZmapujTO  Mobilního  Roz-
hlasu  můžeme  vaše  podněty  řešit  snadno 
a přehledně - už jste zaregistrovaní? Co už 
je  smutnější,  často  řešíme  vandalství  nebo 
nepořádek, který po sobě někdo zanechal. 

V nedávné době například černou skládku 
v Sušicích.  Technické  služby  skládku  samo-
zřejmě uklidí, ale zdržuje je to od jejich běž-
né činnosti. Pojďme z našeho města udělat 
krásnější místo pro život! 
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Nahlášené změny ordinační doby 
praktických lékařů na listopad
Dr. Němcová neordinuje 7. a 8. 11., zá-
stup Dr. Marossy ve svých ord. hodinách
Dr. Neužilová neordinuje 8. 11.
Dr. Maťašovský neordinuje 26. 11., zá-
stup Dr. Klug ve svých ord. hodinách
Dr. Grepl neordinuje 1., 7., 8. a 14. 11.
Dr. Zemánková ordinuje  14.  11.  od 
11:30 do 13:30 hod.,  a  to pouze pro  ne-
mocné

Zajištění zdravotně/sociálních a du-
chovních potřeb pacientů na LDN 
Součástí  zdravotního  týmu,  který  se  stará 
o pacienty hospitalizované na LDN je zdra-
votně/sociální pracovník a nemocniční kap-
lanka.  Zdravotně/sociální  péče  se  věnuje 
pacientům, kteří nemohou naplňovat své ka-
ždodenní  činnosti.  Jedná  se  o  pacienty  se 
změnou zdravotního stavu a sociálního za-
jištění  v průběhu hospitalizace a další  spe-
cifické,  individuálně  řešené  situace.  Cílem 
je dosažení maximálního možného zlepšení 

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

Nemocnice následné péče

a nalezení řešení nově vzniklé situace. Mezi 
poskytované  služby  patří  např.  sociálně-
-právní poradenství, podpora pacienta i ro-
diny, diagnostika zdravotně-sociální situace, 
spolupráce s úřady a sociálními i zdravotní-
mi organizacemi. O pomoc může požádat 
nejen  pacient,  ale  i  jeho  příbuzní.  Zaměst-
nanci  nemocnice  si  uvědomuji  důležitost 
a nezastupitelnost duchovní péče, zejména 
pro těžce nemocné pacienty, seniory, jejich 
rodiny  a  v  neposlední  řadě  pro  ně  samot-
né.  Kaplanka  se  nemocným  věnuje  indivi-

duálně, nabízí jim četbu, a to nejen z bible. 
Naše pacienty  léčí  zájmem, povzbuzením, 
nasloucháním, rozhovorem, modlitbou. Tato 
duchovní  služba není určena pouze prakti-
kujícím  věřícím.  Duchovní  podpora  může 
být  užitečná  pro  všechny  pacienty  stráda-
jící nemocí, stářím a vytržením z domácího 
prostředí, prožívajícím těžké životní období. 
Velké  pole  působnosti  má  kaplanka  v  do-
provázení v posledních chvílích života a  je 
podporou pro pozůstalé.                       (kk)

Dr. Rychlovská
pondělí: 12:00–14:00 Dr. Rychlovská
úterý: přítomna pouze sestra
středa: 8:00–12:00 Dr. Ingrová
čtvrtek: 8:00–12:00 Dr. Rychlovská
pátek: přítomna pouze sestra
Změna pohotovostních  služeb zu-
bařů:  
9.-10.11.2019  MUDr. Fremuthová z M. Tr-
návky 
16.-17.11.2019 MUDr. Doležal ze Svitav

Daruj krev
Místní  skupina  ČČK  Moravská 
Třebová vyzývá občany k dob-
rovolnému dárcovství krve. 
Pro dárce krve (nové  i  registrované) máme 
domluvený  termín  na  hematologicko-trans-
fúzním oddělení Svitavy ve středu dne 4. 12. 
Zájemci o bezplatné dárcovství  kontaktujte 
předsedkyni  MS  ČČK  MT  Ivanu  Kantůrko-
vou na mobil 728 790 777 nebo pište na 
email cckmtrebova@seznam.cz.                (ik)

Domov pro seniory
V roce 2018 prošel domov pro seniory vel-
kou  rekonstrukcí,  kdy  se  starší  zástavba, 
budova  D,  dočkala  nové  elektroinstalace 
a celkově nového  interiéru. Zvýšil  se počet 
jednolůžkových  pokojů  se  sociálním  záze-
mím u pokoje, po kterých je v dnešní době 
veliká  poptávka,  tím  se  ale  snížila  celková 
lůžková kapacita domova pro seniory. Dříve 
byla  celková  kapacita  200  lůžek,  nyní je 
154 lůžek a nově vznikla také 2 lůžka pro 
odlehčovací službu.
Domov pro  seniory  je  jedna ze Sociálních 
služeb města Moravská Třebová,  který po-
skytuje svým klientům ubytování, stravování, 
potřebnou péči a přiměřenou podporu. Za-
jišťuje  klientům  bezpečné  zázemí,  podpo-
ruje  jejich  sociální  vztahy a běžný  způsob 
života  s  ohledem  na  jejich  zdravotní  stav, 
osobní  potřeby  a  zájmy,  které  nemohou 
dlouhodobě  zajišťovat  ve  vlastním  prostře-
dí,  aby  mohli  i  nadále  vést  plnohodnotný 
a kvalitní život. Při naplňování potřeb klientů 
spolupracuje v co největší možné míře s ro-
dinami  klientů.  Tato  sociální  služba  posky-

tuje  s  respektem a úctou k člověku. Přáním 
a snahou všech pracovníků je co nejvíce při-
blížit lidem domácí péči v prostředí našeho 
domova, a to v souladu s využitím jejich stá-
vajících schopností, aby byla v možné míře 
zachována jejich nezávislost.
Pro koho je služba určena
Tato  služba  je  určena  osobám,  které  vzhle-
dem  ke  svému  věku  a  zdravotnímu  stavu 
nemohou  dlouhodobě  zajišťovat  své  životní 
potřeby  ve  vlastním  prostředí  a  jejich  situa-
ce  vyžaduje  pravidelnou  celodenní  pomoc 
jiné  fyzické  osoby.  Služba  je  poskytována 
osobám  od  63  let  věku.  Sociální  služba  je 
určena především osobám s trvalým pobytem 
v Moravské  Třebové a  v obcích působnosti 
obce s rozšířenou působností (město Morav-
ská Třebová). V případě volné kapacity i oso-
bám s  trvalým pobytem v  jakékoli obci Par-
dubického kraje, ale také i mimo toto území.
Využití volného času
Mezi  zájmové aktivity  klientů patří  udržení 
kondice  (trénování  chůze,  jízda na  rotope-
du, trénink paměti,…), pracovní činnosti (ruč-
ní práce, aranžování, osazování mobilní za-

hrádky,…), canisterapie a společné aktivity, 
jako jsou např. kavárničky, pečení či vaření, 
hlasité čtení, účast na sportovních dnech po-
řádaných v našem domově, vystoupení dětí 
z  mateřských  a  základních  škol,  katolická 
bohoslužba a jiné.
Jak učinit první krok do domova pro 
seniory
Základním krokem je podat si Žádost o uza-
vření smlouvy o poskytování sociální služby 
v domově pro  seniory. Součástí  žádosti  je 
také  Informační dotazník a Vyjádření 
lékaře. Žádosti  jsou  dostupné  na  našich 
webových stránkách www.ddmt.cz, nebo na 
recepci domova pro  seniory či  v  kanceláři 
sociálních pracovnic. Pro bližší informace je 
možno kontaktovat: Vedoucí sociálního úse-
ku a pracovníků přímé péče, zástupce ředi-
tele: Romana Holasová, tel. 733 127 245, 
holasova@mtrebova-city.cz
Sociální  pracovnice:  Zuzana  Kolářová,  tel. 
732  131  074,  kolarova@mtrebova-city.cz, 
Vladimíra  Havlíčková,  tel.  737  027  329, 
havlickova@mtrebova-city.cz 

Realizační tým

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

Sociální služby města Moravská Třebová
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V  minulém  období  řešila  Městská  policie 
Moravská  Třebová  575  událostí.  Mimo 
stanovenou pochůzkovou činnost ve vybra-
ných  lokalitách  města  se  městská  policie 
i  nadále  zaměřuje  na  dodržování  přenos-
ného  dopravního  značení  na  objízdných 
trasách včetně semaforů v Udánkách. Dále 
byly provedeny čtyři dopravně bezpečnost-
ní  akce  zaměřené  na  dodržování  nejvyšší 
povolené  rychlosti,  dodržování  dopravní-
ho značení a dodržování pravidel provozu 
cyklisty. Při těchto dopravně bezpečnostních 
akcích bylo na místě vyřešeno 41 přestupků, 
buďto  uložením  pokuty  v  příkazním  řízení 
na místě nebo předáním příslušnému správ-
nímu orgánu.
Policie odhalila zloděje hotovosti 
z kasiček na veřejnou sbírku
Díky rychlé a svědomité práci policistů z Ob-
vodního  oddělení  Policie  ČR  v  Moravské 
Třebové bylo v úterý 1. října sděleno obvině-
ní pachateli krádeže hotovosti z kasiček ve-
řejné sbírky na obnovu sochy Plačící Anny. 
V  případě  odsouzení  hrozí  pachateli  trest 
odnětí svobody až na dva roky. „Ve čtvrtek 
26.  září  zaměstnanci městského úřadu na-
hlásili policii poškození kasičky ve vestibulu 
radnice,  odkud  zmizela  část  finanční  hoto-

vyplňují  -  anonymně.  V  závěru  se  dotazní-
ky  odevzdají  a  tým,  který  vlak  provozuje, 
dotazníky  vyhodnotí  a  sdělí,  jaký  je  efekt 
z  představeného projektu. V posledním va-
gónu  je  příležitost  nechat  vzkaz  pro  auto-
ra  projektu  a  provozovatele.  Kapacita  pro 
jednu prohlídku je skupina 17 žáků + učitel, 
program trvá 90 minut. Vlak nejezdí jen po 
naší republice, ale má velký úspěch i za hra-
nicemi, především v Německu. 
Domníváme se, že interaktivní projekt - záži-
tek a vidění toho, co by se mohlo stát v přípa-
dě požívání drog, je tou nejlepší cestou k od-
razení mladých lidí vůbec začít drogy brát.  

Hana Navrátilová, 
koordinátorka prevence kriminality

Městská policie se přestěhovala na 
radnici
Přesun  sídla  a  služebny  Městské  policie 
Moravská Třebová do přízemí budovy rad-
nice  má  jednoznačný  cíl.  Strážníci  budou 
díky stěhování blíže občanům a zvýší se tak 
bezpečnost v centru města. Zároveň dojde 
k  úspoře  provozních  nákladů.  Služebna 
městské policie je v budově radnice včetně 
kamerového systému k dispozici už od 24. 
října od 19:00 hod.

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

vosti. Totožnou krádež později nahlá-
sili  také pracovníci městské knihovny. 
Pachatel byl naštěstí velmi rychle od-
halen.  K  odhalení  výrazně  přispěly 
záznamy  z  městského  kamerového 
systému i výborná spolupráce strážní-
ků Městské policie Moravská Třebová 
s policisty z obvodního oddělení Poli-
cie ČR,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop. 
Veřejná  sbírka  pokračuje  dle  původ-
ního plánu až do 31. prosince. Kasič-
ky  byly  vráceny  zpět  do  Turistického  infor-
mačního centra, Občanského informačního 
centra, k pokladně zámku a do kavárny na 
Knížecí louce – tedy na místa, kde je zajiš-
těn nepřetržitý dohled na kasičky. Veřejnost 
i  turisté  mohou  i  nadále  přispívat  na  trans-
parentní účet s číslem 3173170319/0800. 
Všem dárcům děkujeme.
REVOLUTION TRAIN - projekt v ob-
lasti primární prevence
Dne  9.  10.  se  vedoucí  odboru  sociálních 
věcí a školství J. Selingerová a koordinátor-
ka  prevence  kriminality  Hana  Navrátilová 
zúčastnily  v Pardubicích představení  inova-
tivního projektu v oblasti primární prevence 
-  prohlídky  protidrogového  vlaku.  Projekt 
představil sám autor a přítomné provedl ce-
lým zážitkovým programem,  který  je určen 
pro žáky především od 6. tříd výše, případ-
ně  i pro 1. ročníky středních škol, ale  i pro 
rodiče s dětmi a širokou veřejnost. Protidro-
gový vlak  je 165 m dlouhý  (skládá se z 6 
vagónů, 4 kinosálů a 8 interaktivních sálů), 
váží 300 tun, denně je možné, aby program 
navštívilo 450 osob. Žáci, kteří vlak navští-
ví,  dostanou  u  vstupu  svačinu  v  podobě 
banánů a pití a složky s dotazníkem, který 
postupně  dle  dotazů  v  průběhu  programu 

V  pondělí  18.  listopadu  se 
uskuteční setkání s Davidem Ti-
šerem, romským aktivistou, ře-
ditelem společnosti ARA ART, 
z.s.  za  účasti  vedení  města, 
koordinátorky prevence krimi-
nality a vedoucí odboru soci-
álních věcí a školství. Na pro-
gramu  je  projednání  situace 
v případě zrušení Centra vol-
ného času, které ve velké míře 
využívají především romští obyvatelé města. 
Je třeba zvážit novou nebo jinou formu za-
čleňování  romských  obyvatel  mezi  ostatní 
komunitu města. Protože je evidentní, že exi-

Setkání s romským aktivistou
stence  tohoto zařízení má pro 
město  smysl  a  služby  v  rámci 
provozu poskytované romským 
spoluobčanům  jsou  potřebné, 
účelné a všemi věkovými skupi-
nami  využívané.  Je  podstatné, 
aby se  lidé odlišných kultur ni-
koli  od  místních  občanů  svým 
stylem  života  a  názory  vzda-
lovali,  ale  s  porozuměním,  re-
spektem  a  tolerancí  mohli  žít 

spořádaně vedle sebe či pospolu. Tam, kde 
se lidé různých kultur setkávají dobrovolně, 
mají možnost učit se vzájemné toleranci. 
Pokud  lidé  pocházejí  z  jiné  kultury,  avšak 

žijí  spořádaným  životem,  nejsou  kriminál-
ně aktivní  či  jinak  společensky nebezpeční 
a nejedená-li se o uživatele drog s nepřed-
vídatelným chováním, není v soužití občanů 
v  Moravské  Třebové  problém.  Společnost 
ve  městě  vnímá  romskou  komunitu  jako 
jeho  přirozenou  součást.  Některé  romské 
rodiny  obývají  město  již  po  několik  gene-
rací.  Do  společnosti  se  začleňují  postupně 
a trvale, bez větších problémů. Místní obča-
né  ve městě  si  plně uvědomují,  že  jakýkoli 
člověk, náležící k jiné než české národnosti 
má stejné právo podílet se na veškerém dění 
ve městě jako oni sami.                                (hn)
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Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad? 
 Zbytky z kuchyně tj. slupky od zeleniny, ovoce, zbytky 
pečiva, sedlina z kávy a tak dále, to vše je původcem zápachu, 
který se z popelnic především v letních měsících často line. 
Zapomínat bychom neměli ani na larvy a mouchy, které 
v takovýchto popelnicích doslova hodují. Máte plechovou 
popelnici a rezaví vám dno? Tak vězte, že je to kvůli bio odpadu, 
který obsahuje až 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky 
rozložitelný odpad původcem skleníkových plynů a toxických 
výluhů. To jsou hlavní důvody, proč bio odpad do popelnice 
NEPATŘÍ!!! 

Jak tedy správně nakládat s bio odpadem? 
 Ideálním řešením, jak se vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady, a 
především také s kuchyňským bio odpadem, je kompostování. Správné kompostování není 
žádná věda. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost nevysychal, nebo naopak 
nezačal hnít, čas od času prohodit vidlemi, a je to. Díky pestrému složení vám poté vznikne 
kvalitní hnojivo do záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc vůbec nezapáchá! 
 

Co vše mohu kompostovat? 
Do kompostérů můžete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, květiny vč. hlíny, 

trávu, listí, papírové kapesníčky a utěrky v menší míře, čajové sáčky, kávové filtry a 
sedlinu, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír a další. 

 

Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem! 
Kromě kompostování je také skvělý způsob, jak naložit s bio 

odpadem, domácí chov slepic. Bohužel úbytek domácích chovů je 
smutným trendem dnešní doby. Přitom mít doma pár slepiček, má 
hned několik benefitů! Slepice se vám s radostí postarají o zbytky 
z kuchyně – i o ty živočišné! Díky pestré skladbě bio odpadu 
z kuchyně navíc mají slepice dostatek zábavy a laskomin, za což se 
vám odvděčí kvalitním domácím vejcem. Ten pocit, že neplýtváte 
jídlem (zbytky nejsou odpadem, ale krmivem) a že se v klecovém 
velkochovu mačká o něco méně slepiček, fakt stojí za to. Slepičí trus, 
tzv. „slepičince“, slouží také jako velmi kvalitní hnojivo, které se dnes 
dokonce i prodává a ne zrovna levně. 
 
Více informací můžete najít na YouTube, Facebooku nebo 
Instagramu – MOJE ODPADKY. 
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Městské kino
Nabarvené ptáče /ČR, SR, UA/

4. 11., 19:00, 100 Kč, (170 min.)
Kruté drama, nevhodné pro mládež do 18 let
Režie: Václav Marhoul
Hrají: P. Kotlár, H. Keitel, P. Kříž a další

Poslední aristokratka /ČR, SR/

6. 11., 19:00, 130 Kč, (110 min.)
Nová komedie
Hrají: H. Čermák, T. Vilhelmová, E. Balzero-
vá, M. Pechlát, V. Kotek a další

Joker /USA/

18. 11., 19:00, 120 Kč, (122 min.), nevhod-
ný do 15 let, český dabing
Režie: Todd Phillips
Hrají:  J.  Phoenix,  Z.  Beetz,  R.  De  Niro,  M. 
Maron a další

Ženská na vrcholu /ČR/

20. 11., 19:00, vstupné: 130 Kč, (105 min.) 
Nová česká komedie. Režie: Lenka Kny
Hrají: A. Polívková, B. Polívka, M. Dejdar, M. 
Němec, J. Krausová a další

Ledové království II
23. 11., 15:00, 130 Kč, český dabing
Další pokračování úspěšné pohádky 

Ledové království II
23. 11., 17:00, 130 Kč, český dabing
Další pokračování úspěšné pohádky

Vlastníci /ČR, SR/

23. 11., 19:00, 130 Kč, (96 min.) 
Nový český film
Režie: Jiří Havelka
Hrají: K. Hádek, S. Majer, V. Kotek, J. Lábus, 
L. Trojan a další

Doktor spánek /USA/

25. 11., 19:00, 130 Kč, (152 min.), titulky
Horor, nevhodný do 15 let
Režie: Mike Flanagan
Hrají: E. McGregor, R. Ferguson, J. Tremblay 
a další

Ženská na vrcholu /ČR/

27. 11., 19:00, 130 Kč, (105 min.) 
Nová česká komedie. Režie: Lenka Kny
Hrají:  A.  Polívková,  B.  Polívka,  M.  Dejdar, 
M. Němec, J. Krausová a další

Kulturní centrum
Pohádkový muzikál pro nejmenší

Čertův švagr
4. 11., 8:30 a 10:00, vstupné: 40 Kč, 
kinosál muzea

Vánoční koncert 
Foukneme do svící  
Věra Martinová se skupinou
8. 12., 19:00, dvorana muzea, vstupné: 
350 Kč

První  dáma  české 
country  se  po  le-
tech  vrací  do  na-
šeho města.  Tento-
krát  s  překrásným 
vánočním  progra-
mem Foukneme do 
svící. Srdečně zve-
me  všechny  příz-
nivce  této  legen-
dární  zpěvačky 
a kytaristky. 
Předprodej  bu-
de  zahájen  4.  11. 
v 16 hodin, využij-

te možnosti on-line prodeje na www.ksmt.cz

Přednáška
Emoce versus rozum, aneb kdo 
je vítěz
7. 11. 17:30, kinosál muzea, vstupné: 70 
Kč, vstupenky budou k dispozici na místě, 
hodinu před začátkem akce
Pořadatel: Městská knihovna Ladislava Bos-
kovic a Kulturní služby města Moravská Tře-
bová

Koncert smíšeného pěveckého 
sboru CANTILO (Jevíčko)
10. 11., 18:00, dvorana muzea, vstupné: 
100 Kč
Předprodej bude zahájen 4. 11. v 16 hodin, 
využijte  možnosti  on-line  prodeje  na  www.
ksmt.cz

Svatomartinské slavnosti
16. 11., od 15:00, více na inzerci

Divadelní představení
Vzhůru dolů
26. 11., 19:00, kinosál muzea, vstupné 
250 Kč 
V listopadu se můžete těšit na skvělou diva-
delní komedii Jakuba Zindulky Vzhůru dolů, 
která  je  volným  pokračováním  úspěšné  ko-
medie Zmýlená platí.
Hrají: Dana Homolová, Milena Steinmasslo-
vá, Aneta Krejčíková a Jakub Zindulka.
Předprodej bude zahájen 4. 11. v 16 hodin, 
využijte  možnosti  on-line  prodeje  na  www.
ksmt.cz

Zábavná talkshow Ivo Šmoldase
28. 11., 19:00, dvorana muzea, vstupné: 
150 Kč

Ivo Šmoldas,  filozof, bás-
ník,  kulturní  publicista 
a  scenárista  se  představí 
v  zábavné  talkshow,  ve 
které s osobitým humorem 
a  vtipem,  jim  vlastním, 
povypráví  nejen  o  sobě, 
ale  také o palčivých spo-
lečenských  i  politických 

problémech  současnosti,  které  hýbou  naší 
společností. 
Předprodej bude zahájen 4. 11. v 16 hodin, 
využijte  možnosti  on-line  prodeje  na  www.
ksmt.cz

Rozsvícení vánočního stromu 
a adventní trhy na náměstí
30. 11., 14:00–18:00
Adventní trhy od 14 hodin na náměstí
Doprovodný program od 15:00. V progra-
mu  vystoupí:  ZUŠ  Moravská  Třebová,  Pě-
vecký sbor FERMÁTA a Divadlo Slunečnice. 
Rozsvícení stromu v 17 hodin.

Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Prodej on-line na měsíc listopad spuštěn v pondělí 4. 11. 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. Důležité upozornění! Ve dnech 11., 12. a 13. listopadu 
bude budova muzea a zámku uzavřena. Předprodej vstupenek bude možný pouze on-line na www.ksmt.cz. Děkujeme za pochopení.

Kulturní služby města Moravská Třebová
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Program Duku 
Duku na listopad

 1. 11.  Páteční výprodej baru - Dj Maty
 2. 11.  Johny Walker přichází - Dj T - 

Maxx
 8. 11.  Dance Party - Dj Maty
 9. 11.  Retro večer s retro cenami na 

baru - Dj Maty
15. 11.  Ladies Night Free - Dj Maty
16. 11.  Koncert kapel COCOTTE 

MINUTE + VOJTAANO, po 
skončení After Party

22. 11. Soukromá akce - Závěrečná 
fotbalistů

23. 11. Soukromá akce - Galavečer 
Cykloman

29. 11. Koncert VOXEL, po skončení 
After Party

30. 11. Rozdáváme dárky s Blax Foxem 
- Dj T - Maxx

Kulturní, společenské a volnočasové akce
Rybářská zábava 
8. 11. od 19:00, kulturní sál Na Písku
Místní  organizace  Českého  rybářského 
svazu Moravská Třebová  srdečně zve na 
tradiční  Rybářskou zábavu. K  tanci a po-
slechu hraje skupina Domino. Rybí tombo-
la a občerstvení zajištěno. Zveme všechny, 
kdo mají  rádi  tanec, hudbu a dobrou zá-
bavu. Vstupné 100 Kč a předprodej vstu-
penek je v Restauraci Na Písku.

Divadelní představení 
Na správné adrese
10. 11. od 15:00, Kulturní dům Boršov
Přátelé kulturního domu v Boršově a Diva-
delní  soubor  Hýbl  z  České  Třebové  Vás 
srdečně zvou na ztřeštěnou komedii o tom, 
že někdy nestačí jen podat si inzerát a při-
jít na správnou adresu. Nebyla by to snad 
nejúspěšnější  hra  známého  autora  kome-
dií  Marca  Camolettiho,  kdyby  hned  od 
začátku  nezačalo  docházet  k  zásadním 
nedorozuměním. Svoz autobusem v 14:30 
od muzea, 14:45 Boršov okály a zpět po 
ukončení akce. 

Rockový večírek
16. 11. od 18:00, Kulturní dům Boršov
Přátelé kulturního domu v Boršově srdečně 
zvou příznivce  starého dobrého bigbeatu 
a  hardrockové  muziky  na  rockový  večí-
rek  s  kapelami  Diesel  z  Hradce  Králové 
a PNS hardrock Moravská Třebová. Svoz 

autobusem v 17:30 od muzea, 17:45 Bor-
šov  okály  a  zpět  po  ukončení  akce.  Bliž-
ší  informace  na  www.
spkd-borsov.es t ranky.
cz  a  facebookovém  pro-
filu SPKD.

Výstava 30 let 
od Sametové 
revoluce
17. 11. od 14:00, rad-
nice na náměstí T. G. 
Masaryka
Krátkodobá  výstava  při-
blíží  události  Sameto-
vé  revoluce  v  listopadu 
1989 v Moravské Třebo-
vé.  Kromě  přelomových 
listopadových  dnů  bude 
připomenuta  situace  ve 
městě  od  konce  80.  let, 
s  ohlédnutím  do  období 
krátkodobě  nabyté  svo-
body v roce 1968/1969, 
a  vývoj  celospolečen-
ských  změn  do  komunál-
ních  voleb  v  listopadu 
1990. Na výstavě budou 
prezentovány dobové  fo-
tografie,  tisk,  dokumenty, 
vzpomínky  pamětníků 
a trojrozměrné předměty, 
doplněné  doprovodnými 

Koncert
Marian Vojtko a INFLAGRANTI 
s moravskotřebovským pěveckým 
sborem YOUNG VOICES pod 
vedením Petry Burdové
11. 12., 19:00, dvorana muzea, vstupné: 
350 Kč
Nejznámější  české  smyčcové  trio  IN-
FLAGRANTI  přitahuje  do  koncertních  sálů 
nejen  fanoušky  klasiky,  ale  například  také 
muzikálových  melodií  v  podání  sexy  tria 
a navíc ještě v doprovodu fantastického hlasu 
Mariana Vojtka. Pro moravskotřebovské pub-
likum máme ještě jedno překvapení – hostem 
večera  bude  místní  pěvecký  sbor  YOUNG 
VOICES pod vedením Petry Burdové.
Předprodej bude zahájen 4. 11. v 16 hodin, 
využijte  možnosti  on-line  prodeje  na  www.
ksmt.cz

Zámek
Listopad zavřeno
www. zamekmoravskatrebova.cz

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, 13:00–16:00

Muzejní expozice
Galerie Františka Strážnického

Výtvarný salon Moravskotřebovska
vystaveno do 15. 11.

30 let od sametové revoluce
zahájení 17. 11. v 14:00, vestibul radnice, 
potrvá do 30. 11.

Betlémy manželů Haldových
zahájení výstavy 27. 11. v 17:00, výstavní 
prostory muzea 

texty. Doprovodný program: komentované 
prohlídky, přednáška. 
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Zakončení sezóny v Průmyslovém 
muzeu v Mladějově

Krásný den plný železničního programu byl na mladějovské úzkoko-
lejce 28. září. Parní lokomotivy v čele souprav jezdily výjimečně až 
na zastávku Hřebeč-doly. Po celý den byla možnost projížďky důlní 
soupravou. Dále byly k vidění v provozu i další motorové lokomotivy 
z expozic muzea. Provoz výletních vlaků pro tuto sezónu sice skončil, 
ale pro zájem návštěvníků byly prohlídky expozic muzea prodlouže-
ny o víkendech do konce října.

Eva Kopřivová

Připomínka zaniklého piaristického kostela v Moravské Třebové
Na  rohu  dnešních  ulic  Olomoucké  a  Lanš-
krounské kdysi stál kostelík, kterému se také 
říkalo špitální, gymnaziální, nebo také piaris-
tický. Mezi roky 1398-1408 byl v Moravské 
Třebové před Dolní branou vystavěn městský 
špitál sv. Lazara, který byl složen z budovy 
špitálu a kaple, zasvěcené  sv.  Františku Se-
rafínskému. Úkolem špitálu bylo postarat se 
o zchudlé měšťany. Po požáru v roce 1541 
byla kaple přestavěna už jako špitální kostel. 
V období 1762-1905 ve městě působil  řád 
Piaristů, kterým byl v roce 1765 špitální kos-
tel předán do správy. Zřejmě v roce 1777, 
při  oslavách  svátku  zakladatele  piaristické-
ho  řádu,  sv.  Josefa Kalasánského, došlo ke 
změně  zasvěcení  kostela  na  tohoto  světce. 
Piaristé si poté ve městě zřídili kolej a školu, 
která byla  v  roce 1804 povýšena na gym-
názium.  V  roce  1840  kostel  opět  vyhořel 

a v roce 1853 byl za po-
moci  měšťanů  obnoven. 
Severní a východní strana 
byla  přistavěna  k  soused-
ním budovám, v západním 
průčelí  kostelu  dominoval 
lomený  portál.  Na  sedlo-
vé  střeše  vyrůstala  vyso-
ká  sanktusová  věžička. 
Roku 1874 bylo piaristické 
gymnázium  pro  nedosta-
tek vyučujících nahrazeno 
státním  reálným  gymnázi-
em.  V  letech  1884-1886 
vyhlásil  poslední  člen  pi-
aristického  řádu  sbírku 
na vybavení  interiéru  kostela. V  roce 1940 
úřady  Třetí  říše  zakázaly  v  kostele  sloužit 
bohoslužby. Od  té doby  se  z  kostela  stalo 

Zhodnocení turistické sezóny TIC 2019
S ukončením hlavní turistické sezóny přináší-
me tradiční přehled z Turistického informační-
ho centra. Naše infocentrum v období od 1. 
5. 2019 do 30. 9. 2019 navštívilo více než 
12  000  návštěvníků,  což  je  asi  o  tisíc  více 
než loňský rok. Popularita domácího cestov-
ního ruchu stále roste, za což jsme moc rádi. 
Letošní  rok  Asociace  turistických  informač-
ních center České republiky poprvé vyhlásila 
Den turistických informačních center, který se 
konal ve čtvrtek 24. října. Tento den byl vy-
hlášen v rámci Světového dne pro rozvoj in-

formací a mohl vám tak přiblížit naši činnost. 
Měli  jsme připravený  soutěžní  kvíz o  ceny, 
dárečky s logem města a drobné občerstve-
ní. Všem moc děkujeme, že jste si udělali čas 
a navštívili nás, moc jsme si den s vámi užili. 
A protože čas běží a za dveřmi máme vá-
noční  svátky, zveme vás k nám do  infocen-
tra, kde můžete koupit milou pozornost pod 
stromeček.  Začátkem  listopadu  začneme 
prodávat  stolní  kalendář  na  rok  2020,  ve 
kterém najdete fotografie Moravské Třebové 
od občanů města. Také máme v prodeji krás-

né  zvonečky,  hrníčky,  svíčky, 
Hřebečskou  medovinu  nebo 
oblíbenou  knihu  Moravská 
Třebová a okolí na starých po-
hlednicích. Závěrem si vás do-
volujeme  upozornit,  že  v  ob-
dobí od 23. 12. 2019 do 3. 1. 
2020 je naše infocentrum uza-
vřeno. Děkujeme za další skvě-
lý  rok  s  vámi  a  těšíme  se  na 
další.                 Nikola Dostálová

skladiště a postupně chát-
ral.  V  dubnu  1977  byla 
provedena  demolice  kos-
tela  na  základě  na  zá-
kladě návrhu města, který 
měl  řešit  dopravní  situaci 
v  přilehlé  křižovatce.  Je 
smutným  faktem,  že  tak 
došlo  k  zániku  historicky 
i památkově cenného ob-
jektu. Na místě původního 
kostela  vznikla  proluka 
mezi  okolními  domy,  kde 
dnes  stojí  pouze  úřední 
deska  městského  úřadu. 
Nezbývá  než  doufat, 

že  si město  v budoucnu připomene původ-
ní  stavbu  alespoň  pamětní  deskou.  Kostel 
by si  to  jistě zasloužil.       Martin Protivánek

Připravujeme 
kalendář akcí, 

dejte o sobě vědět
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  měs-
ta.  Distribuci  kalendáře  akcí  na  rok 
2020,  ve  kterém  uveřejníme  všech-
ny akce, o  kterých budeme v daném 
termínu  informováni,  bychom  rádi 
zahájili  již koncem  tohoto roku. Proto 
prosíme o zaslání vašich akcí do kon-
ce  prosince  na  adresu  phorackova@
mtrebova.cz. Všechny nahlášené akce 
zveřejníme  samozřejmě  také  v  kalen-
dáři  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.
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1. 11.–14. 11. Říjnová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat 
e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.
cz, nebo odpovědět na Facebooku pod sou-
těžní  příspěvek,  nebo  nám  odpověď  sdělit 
přímo  v  knihovně  v  dospělém  oddělení. 
V září zvítězil p. Endomame. Vítěze říjnové-
ho kola zveřejníme v příštím měsíci, protože 
uzávěrka zpravodaje byla dřív, než skončila 
naše soutěž. 
Aktuální otázka zní: 
Kdo u nás v říjnu přednášel 
o Marii Terezii? 
Odpověď  nám  sdělte  do  14.  11. 
Výherce  vybereme  náhodně 
a  může  si  vybrat  jednu  z  těchto 
knih:  Panicové  (D.  Gabaldon), 
Blízko  obzoru  (J.  Koch),  Dotek 
zla  (F.  Niedl),  Nejbližší  východ 
(O.  Steinhauer),  Prostřeno  bez 
servítků  (Z.  Polreich).  Každý  smí 
v  jednom  měsíci  odpovídat  pou-
ze  jednou.  Výhru  je  potřeba  pře-
vzít osobně v knihovně v půjčovní 
době.
1. 11.–30. 11. Barevná fanta-
zie 
Výstava olejových a akrylových ma-
leb  moravskotřebovské  umělkyně 
Danuše Navrátilové. Prodejní výsta-
va je přístupná v dospělém odděle-
ní v půjčovní době knihovny.
1. 11.–30. 11. Čtenářská výzva
Do  čtenářské  výzvy  vyhlášené 
serverem  Databázeknih.cz  vám 
v  listopadu  pomůžeme  výstavkou 
knih z těchto témat: kniha, jejíž děj se ode-
hrává v Ostravě; kniha, která získala Man-
-Bookerovu cenu; kniha autora, jehož jméno 
i příjmení začíná na stejné písmeno. 
1. 11.–30. 11. Velký výprodej časo-
pisů
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis 
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.
7. 11. Emoce versus rozum, aneb 
kdo je vítěz 
Stává  se Vám, že  rozum  říká  JDI a emoce 
STŮJ?  Víte,  jak  je  naučit  spolupracovat? 
Přijďte se dozvědět, jaký vliv mají naše emo-
ce na: fyzické tělo, psychiku, životní postoje, 
svobodnou vůli… Přednáška se koná ve čtvr-
tek 7. listopadu v 17:30 hod. v kinosále mu-
zea.  Těší  se  na  vás  David  Bulva,  terapeut 
energetické psychologie a EFT, certifikovaný 
kouč a lektor. Vstupné 70 Kč. Pořádáno ve 
spolupráci s Kulturními službami města Mo-
ravská Třebová.

16. 11. Den poezie 
16. listopadu si připomínáme narození Kar-
la Hynka Máchy. A právě s tímto datem je 
už  osmnáct  let  spjat  festival  Den  poezie. 
V tento den od nás každý návštěvník dosta-
ne básničku. 
20. 11. Vánoční jarmark
Přehlídka zručnosti, prodej  rukodělných vý-
robků  (perníčky,  vánoční  ozdoby,  šperky, 

drhané,  šité, vyšívané, pletené, háčkované, 
drátkované,  batikované,  malované  a  jiné 
výrobky).  Akce  proběhne  v  půjčovní  době 
knihovny.  Přijďte  si  vybrat  originální  dárek 
v čase 8:30–17:00 hod.

Poděkování
Městská  knihovna  Ladislava  z  Boskovic 
v Moravské Třebové děkuje Kulturním služ-
bám města, městu Moravská Třebová, Klubu 
českých turistů, ochotnickému souboru J. K. 
Tyla a Městské policii M. Třebová za spolu-
práci při pořádání  lampiónového průvodu, 
kterého se zúčastnilo 274 občanů města.

Hledáme umělce z Moravské 
Třebové či okolí, kteří by chtě-
li vystavovat svá díla v prosto-
rách naší knihovny. V případě 
zájmu nás, prosím, kontaktujte. 

Připravujeme na prosinec:
5. 12. Mikuláš v knihovně

Knihovna dětem
Tvořivé středy 
  6. 11. Svatomartinské tvoření
13. 11. Antistresové omalovánky
20. 11. Vánoční  razítkování od  8:30  do 
17:00 hod.

27. 11. Čert
Začátek vždy v 15:00 hod. v dět-
ském oddělení MěK.

Tvoření pro nejmenší
27. 11. Čert
Tvoření pro děti od 2 do 5 let v do-
provodu  dospělého;  9:00–11:00 
hod.
1.–30. 11. Rok na Křižovatce
Výstava výtvarných prací dětí z 1. 
ZŠ v Moravské Třebové. Výtvarná 
díla si můžete prohlédnout na dět-
ském oddělení v půjčovní době.
1.–30. 11. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Před-
stavení  knihy:  Ptáček  a  slon.  Čte-
ní,  hraní,  kreslení  a  tvoření.  Bližší 
informace a objednání v dětském 
oddělení.
26. a 27. 11. Knihovnický ob-
chůdek
Obchůdek  se  otevírá  pro  účast-
níky soutěže Lovci perel, kteří bu-
dou mít možnost  utratit  vydělané 
moriony.  Směna  bude  probíhat 
v  čase  otevírací  doby  dětského 

oddělení knihovny.

Vážení čtenáři,
informujeme vás, že od ledna 2020 poprvé 
po deseti  letech zvyšujeme poplatek za re-
gistraci. Nově bude  registrace na 365 dní 
pro dospělého čtenáře stát 180 Kč, pro stu-
denty a  seniory 120 Kč a pro děti 60 Kč. 
Za  tuto částku, která se  rovná asi polovině 
hodnoty jedné knihy, ceně jednoho lístku do 
kina nebo necelých dvou krabiček cigaret, 
si můžete půjčit téměř neomezené množství 
knih,  periodik,  cédéček,  spoustu  her,  dále 
máte  přístup  k  internetu,  informační  sms 
o končící výpůjční lhůtě zdarma atd.
Věříme,  že  Vás  toto  mírné  navýšení,  které 
bylo  nezbytné  vzhledem  k  narůstajícím  ce-
nám knih, energií, a které znamená, že za 
naše služby dospělý zaplatí 15 Kč měsíčně, 
neodradí a že nám zachováte přízeň. 

Vaše knihovna 

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
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ZŠ Kostelní náměstí

Novinky z Gymnázia a Letecké střední odborné školy Moravská Třebová 
a pozvánka na den otevřených dveří

Tělák nás baví
Přihlásili jsme se do projektu Tělák nás baví, 
jehož cílem  je změnit zavedený pohled na 
stereotypní a možná i méně oblíbené formy 
tělesné výchovy. Na základě podmínek pro-
jektu  do  hodin  tělesné  výchovy  začleníme 
sportovní koloběžky KOSTKA. Rádi bychom 

českému  výrobci  poděkovali  za  materiální 
podporu a pomoc, bez které bychom projekt 
pravděpodobně nerozběhli. Velkou inspira-
cí pro nás byly školy v Německu, kde mají 
s  podobným  projektem  bohaté  zkušenosti. 
Obrovským  benefitem  je  přínos  v  oblasti 
zdraví, o čemž vědí nejvíce vybraní učitelé, 
kteří prošli speciálním vzdělávacím seminá-
řem,  tedy  Vladimíra  Machačová  a  Renata 
Dopitová.  Věříme, že se každodenní práce 
s dětmi na koloběžkách osvědčí.

Sportovní podzim 
Obrovský úspěch  se podařil  na Republiko-
vém  finále  OVOV  v  Brně. Jindra Vyrou-
bal se  umístil  v  kategorii  narození  2008 
na  neuvěřitelném prvním místě.  A  velice 
zdatně  mu  sekundoval  Adam  Svozil,  který 

Počátkem října byly do provozu na Gymná-
ziu a  Letecké  střední odborné  škole  v Mo-
ravské  Třebové  uvedeny  zrekonstruované 
laboratoře  fyziky  a  chemie.  Obě  učebny 
jsou aktuálně vybaveny novým 
nábytkem, došlo k výměně roz-
vodů  vody,  plynu  a  elektřiny. 
Finančně  akci  zabezpečil  Par-
dubický  kraj  ve  spolupráci  se 
školou. 
K  dalším  výjimečným  událos-
tem,  které  ve  škole  proběhly 
v  uplynulých  týdnech,  patřil 
sportovně-turistický  kurz.  Zú-
častnili se ho septimáni a usku-
tečnil  se  již  v  posledním  záři-
jovém  týdnu.  Během  pěti  dnů 
absolvovali  středoškoláci  ve 
Staré Vsi v Jeseníkách řadu zá-
bavných i adrenalinových akti-

byl  ve  stejné  kategorii  šestý.  Děti  si 
užily  nádhernou  sportovní  atmosféru 
a spoustu setkání s úspěšnými.

Přespolní běh
Podzim  je  ve  znamení  přespolních 
běhů, kdy se v obvodním kole dařilo 
i  našim  reprezentantům.  Účastnili  se 
všech  běhů  v  kategorii  1.  až  5.  tříd, 
kde  se  umístili  na  předních  místech. 
Kategorie dětí 6. a 7. tříd nám uděla-
la velikou radost. Družstvo děvčat zví-
tězilo a družstvo chlapců skončilo na 
děleném  prvním  místě.  Do  okresního 
kola  v  Poličce  postoupila  obě  druž-
stva.                Vladimíra Machačová

Plavecký výcvik v Mohelnici
Žáci  3.  a  4.  třídy  se  dočkali.  Zača-
lo  jim  plavání,  na  které  se  tolik  těšili. 
Půlhodinová  cesta  autobusem  zabe-
re přibližně  tolik  času,  co  v předcho-
zích letech chůze do školy Palackého. 
Podmínky  na  plavání  jsou  tu  ovšem 
nesrovnatelné.  Dvě  třídy  si  rozdělí 
plavčíci  do  4  družstev  a  věnují  se 
jim po celou dobu 90 minut. Výuka 
probíhá  ve dvou bazénech,  vířivce, 
páře a sauně. K tomu mají nespočet 
pomůcek, včetně skluzavek a skvěle 
propracovanou metodiku výuky. Děti 
jsou nadšené a nikdo se vody nebojí. 
Plavání  je baví a my jsme také spo-
kojené.
Učitelky 1. stupně ZŠ Kostelní náměstí

vit, které přispěli k otestování jejich kondice 
a prohloubení vazeb v třídním kolektivu. Od 
19.  září  do 10.  října  trvala  ve  škole  velká 
jazyková výzva.  Jednalo se o akci napoje-

nou  na  Evropský  den  jazyků  a  cílem  bylo 
mimo jiné motivovat žáky pro studium cizích 
jazyků. Mezi aktivity, které žáci řešili, patřilo 
například naučit  se vybrané  slovo ve  třech 

různých  jazycích,  napsat  zvolené 
slovo  za  použití  různých  typů  pís-
ma nebo podle audionahrávky po-
znat jazyk, v němž bylo slovo řeče-
no. Přelom září a října nabídl taky 
terénní výuku. Oktaváni v rámci ho-
din společenských věd vycestovali 
do mírovské věznice a kvartáni se 
seznamovali  s  židovskou  kulturou 
v Boskovicích.
Na závěr ještě pohled do budouc-
nosti.  V  pátek  22. listopadu 
v době od 12:00 do 16:00 pro-
běhne ve škole den otevřených 
dveří, těšíme se na vaši návštěvu.

Přemysl Dvořák
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Základní škola na křižovatce
Badatelský klub
Od  září  pracuje  v  naší  škole  Badatelský 
klub,  který navázal na Badatelský  kroužek 
z  předešlého  školního  roku.  Náplní  klubu 
jsou  přírodovědná  témata,  především  jde 
o poznávání a pozorování stavby těl rostlin 
a  živočichů.  Těšíme  se  také  na  poznávání 
druhů  živočichů  i  rostlin,  v  němž  bychom 
chtěli na konci roku soutěžit s dětmi z ostat-
ních základních škol. Dále nás v klubu bude 
zajímat např. vznik vesmíru a planet, tvorba 
herbáře a hlavně mikroskopování. O činnos-
ti klubu budeme průběžně informovat.

Hana Nováková

Čtvrťáci na radnici
V rámci učiva o Pardubickém kraji a našem 
městě v hodinách vlastivědy  jsme se chopili 
příležitosti a setkali jsme se s panem starostou 
přímo v prostorách naší nádherné renesanční 
radnice. Po vřelém přivítání nás čekala pro-
hlídka od sklepa až po druhé patro. Velkou 
pozornost a nadšení vzbudil pohled z balkó-
nu pracovny pana  starosty, děti  zaujala  vý-

zdoba v síni konšelů vybavená dobovým ná-
bytkem, či varhany v obřadní místnosti. Děti 
byly  také  nadšené  z  prostor  sklepení,  které 
dovolilo popustit uzdu fantazii nejen dětem, 
ale i dospělým. Na závěr se děti mohly pana 
starosty zeptat na vše, co je o našem městě 
zajímá. Ještě jednou děkujeme za pěkné při-
jetí i milé dárečky na památku.

Iveta Chlupová, asistentky a žáci 4. třídy

Nejoblíbenější předmět? Nečekali 
byste…
U osmáků z křižovatky, třídy tvořené převáž-
ně chlapci, by jen těžko někdo čekal zájem 
o tu část pracovního vyučování, kterou jsou 
hodiny  vaření.  Přesto  se  už po dvou poby-
tech  ve  cvičné  kuchyňce  ukázalo,  že  naši 
kluci  mají  kladný  přístup  nejen  k  jídlu,  ale 
i  k  jeho  přípravě.  Nebuďme  nespravedliví, 
a  přidejme  fakt,  že  děvčata  při  zhotovení 
pokrmů, které jsme v září řadili do kategorie 
„zdravé“, nijak nezaostávala. Dvě skupinky 
– chlapecká a holčičí – se zatím s chutí pus-
tily do základních, jednoduchých jídel, jako 

byly úplně první  v  řadě pomazánky, násle-
dovány  ovesnými  placičkami  s  tvarohovým 
dipem s marmeládou a ořechy a bylinkovými 
závitky z lineckého těsta, a už se všichni tě-
šíme na pokrmy z plodů podzimních sklizní, 
jako  jsou brambory a  ještě pořád u nás ne 
moc využívané dýně.     Dagmar Zouharová

První měsíc v první třídě
V září nastoupili do naší školy noví prvňáč-
ci.  Pro  tyto  děti  to  znamenalo  velkou  udá-
lost  v  jejich životě. Už  si  nebudou  jen hrát 
tak  jako ve školce, ale čeká  je čtení, psaní 
a počítání. Po prvním měsíci děti už obstojně 
čtou všechny samohlásky a postupně přidá-
váme další písmenka, abychom mohli začít 
číst první slabiky. Děti písmenka hledají, tvoří 
slova a poznávají nová, určují polohu písme-
nek ve slově a písmenka si dokonce i mode-
lují. Není to vůbec lehká práce, ale naši malí 
prvňáčci jsou moc šikovní a krásně ten začá-
tek roku zvládají. Přejeme jim mnoho a mno-
ho úspěchů v jejich další práci.

Magda Mlejnková

Dopravní soutěž  
v ZŠ Palackého

Dne 24. 9. za krásného slunného počasí proběh-
lo školní kolo dopravní soutěže. Žáci 4. až 8. roč-
níků si nejprve napsali test ze znalostí dopravních 
předpisů a následně vyjeli na jízdu zručnosti. Po 
plynulém průjezdu slalomu na žáky čekalo úska-
lí  v  podobě  přenášení  hrníčku  s  vodou,  ovšem 
nejtěžší disciplínou byla „osmička“. Každoročně 
překážkovou dráhu pomáhají nachystat a o své 
mladší spolužáky se vždy postarají žáci 9. roční-
ků. Je pěkné sledovat, jak se zkušenější deváťáci 
snaží  alespoň  nápovědou  svým  mladším  spolu-
žákům pomoct. Děkujeme. Na společné fotogra-
fii  chybí Natálie N.,  která obsadila 1. místo za 
starší  žákyně.              J.  Knödlová  a  L.  Krajčiová
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13. 11. Florbal dívky III. kategorie – 
v tělocvičně gymnázia od 14:00 hod. 
14. 11. Florbal chlapci III. kategorie 
– v tělocvičně gymnázia od 14:00 hod. 
27. 11. Florbal dívky IV. kategorie – 
v tělocvičně gymnázia od 14:00 hod. 
28. 11. Florbal chlapci IV. kategorie 
– v tělocvičně gymnázia od 14:00 hod. 
30. 11. Vánoční dílna pro děti – od 

13:30 hod. na náměstí TGM v budově MÚ. 
Kreativní stanoviště, výroba vánoční dekora-
ce. Akce je součástí Adventních trhů 2019, 
které  pořádá  město  Moravská  Třebová 
s partnery.
Během listopadu budou v Domě dětí a mlá-
deže Mor. Třebová probíhat keramické dílny 
pro školy. Školy se musí  telefonicky nahlásit 
a  zamluvit  si  termín.  Děti  si  vyrobí  vánoční 

dárky pro členy rodiny, nebo vánoční ozdo-
by dle zájmu. 
Stále nabízíme volná místa v některých krouž-
cích.  Pokud  přemýšlíš  co  s  volným  časem, 
rádi  tě  přivítáme  v  kroužku  horolezeckém, 
badmintonu, kopané, stolním tenise, atletice, 
gymnastice a tang-soo-do ve Starém Městě. 
Každou  sobotu  dopoledne  se  u  rybníka 
v Boršově schází početná skupina dětí z na-

šeho  nového  kroužku  Ry-
báři. Děti  se učí základům 
rybolovu. V zimě, až nebu-
dou  ideální  podmínky  pro 
chytání  ryb, se děti budou 
učit  teorii  potřebnou  ke 
složení  zkoušky  a  získání 
vlastního rybářského lístku. 
Moc  bychom  tímto  chtěli 
poděkovat  panu  Frajval-
dovi, že se vedení kroužku 
ujal  a  dále  ostatním  rybá-
řům  a  rodičům,  kteří  mu 
s  touto  náročnou  činností 
ochotně pomáhají. 

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

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják

Rodičovská kavárna
Hrozí lidstvu digitální demence?
Zveme Vás na Rodičovskou  kavárnu  s aktuálním  tématem zná-
mého neurologa Martina  Jana Stránského, který otevřeně mlu-
ví o vlivu digitálních  technologií na  lidský mozek. „Z mobilů  je 
náš partner, děti mají deprese, hrozí kolaps společnosti. IQ dětí 
klesá, jsou horší v testech a mají úzkosti, může za to používání 
obrazovky a moderních  technologií,“ říká neurolog Martin Jan 
Stránský. Pokud děti používají  technologie víc než sedm hodin 
denně, struktury a procesy v mozku odpadávají, nebo dokonce 
mizí. Co považujeme za vývoj, je podle něj spíše brzda, jelikož 
lidé přestávají umět řešit problémy a mezilidská komunikace kle-
sá. Mazat problémy pomocí technologií není správné, dodává.
Lektor: Martin Jan Stránský, Kdy: 25. 11., od 17:30 ho-
din, Kde: koncertní sál ZUŠ Moravská Třebová
Na přednášku je nutné se přihlásit na webových stránkách 
www.mapmtj, v kategorii akce, na emailu map@masmtj.cz nebo 
na mob. čísle 739 269 559. Akce je pro účastníky zdarma.
Dále připravujeme: 
9. 12. 16 maličkostí, na které bychom při výchově neměli zapo-
menout - Jiří Halda
Aktuální nabídku akcí najdete na www.mapmtj.cz
Akce je součástí projektu „MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Morav-
ská Třebová“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654 a je spolufi-
nancovaná Evropskou unii a státním rozpočtem ČR. Realizátor projektu MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s., Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
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Pravidelné bohoslužby: 
po    9 hod. klášterní kostel 
út–so  18 hod. klášterní kostel
ne    8 hod. farní kostel
      11 hod. klášterní kostel
Adorace:
út 17:00–18:00 hod. tichá ado-
race klášterní kostel
pá 18:45–19:00 hod. společná 
adorace klášterní kostel
Hovory  o  víře  (i  pro  hledající) 
–  středy 19:00–20:15,  refektář 
kláštera
V sobotu 2. 11. vás zveme na mši 
svatou v 16 hodin ve hřbitovním 
kostele (Památka zesnulých).

Setkání seniorů se  uskuteční  4. 11. 
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera 
v Mor. Třebové.

První setkání S-Klubu pro aktivní se-
niory z Moravskotřebovska a Jevíč-
ka a blízkého okolí
S-Klub  bude  mít  zázemí  v  budově  Chari-
ty  Moravská  Třebová  a  je  přístupný  všem 
důchodcům  z  regionu  Moravskotřebovska 
a  Jevíčka  a  blízkého  okolí.  Své  členy  klub 
sdružuje na základě dobrovolného členství. 
V příjemném prostředí se senioři můžou pra-
videlně  scházet,  navazovat  nové  kontakty, 
ale především se mohou věnovat svým záli-
bám a zájmům společně se svými vrstevníky. 
V prostorách Charity Moravská Třebová na-
bízíme možnost využívat svůj volný čas zá-
libám a zájmům, o které bude zájem (tvor-
ba  adventních  věnců,  proutkaření,  malba, 
společenské  hry...).  Každý  nápad  se  cení. 
Věříme  totiž,  že  budete  chtít  svým  novým 
přátelům předat své dovednosti. K dispozici 
bude především příjemné a  teplé prostředí 
k posezení a seznámení, káva, čaj, občers-
tvení, místní malá knihovna. Nebojte se říct 
o setkání svým známým. Čím více vás bude, 
zažijete více legrace. Život je příliš krátký na 
to, aby byl všední.
Kontaktní osoba:  Tereza  Letfusová,  telefon: 

733  742  157,  e-mail:  tereza.letfusova@
mtrebova.charita.cz

Podzimní kolo Národní potra-
vinové sbírky proběhne 23. lis-
topadu od 8:00 do 18:00 hodin
V den  jejího konání budou moci  lidé 
v  Moravské  Třebové  v  obchodech 
Penny  a  BILLA  zakoupit  trvanlivé  po-
traviny  a  vybrané  drogistické  zboží 
a darovat je těm, kteří jsou na pokra-
ji  hmotné  nouze.  Cílem  celonárodní 
charitativní akce Národní potravinové 
sbírky je dát lidem možnost projevit so-
lidaritu s těmi, kterým na nákup těchto 
surovin nezbývá dost prostředků. Přes-
tože  totiž Česko patří  k zemím  s nej-
nižším podílem osob ohrožených soci-
álním vyloučením, stále u nás žije 1,5 
milionu občanů pod hranicí chudoby. 
A právě těm sbírka potravin pomáhá. 
Trvanlivé potraviny a drogistické zbo-
ží,  které  do  ní  zákazníci  věnují,  pak 
poputuje  například  matkám  samoži-
vitelkám, seniorům, lidem v azylových 
domech a dalším potřebným. Darující 
veřejnost  má  prostřednictvím  sbírky 
příležitost pomáhat přímo ve svém re-
gionu, což  je vždy  ta nejlepší  forma. 
Organizátorem  celé  akce  je  Byznys 

pro  společnost,  místním  koordinátorem  je 

Charita Moravská Třebová a dobrovolníky 
zde  jsou zejména  skauti a  skautky z místní 
organizace Svaz skautů a skautek České re-
publiky, 38. oddílu skautů sv. Františka Mo-
ravská Třebová.

Přednáška o Nepálu
Charita Moravská Třebová Vás ve spoluprá-
ci  se  ZUŠ  Moravská  Třebová  srdečně  zve 
na přednášku Jiřího Vokála na téma Nepál, 
která se uskuteční 28. 11. od 17:00 v kon-
certním sále ZUŠ Moravská Třebová. Vstup-
né ZDARMA. 

10. ročník Svatomartinského veselí
Akce, která se uskuteční 6. listopadu v sále 
Na Písku, je určena pro klienty denního sta-
cionáře  Domeček,  sociálně  terapeutických 
dílen Ulita a pro osoby se zdravotním znevý-
hodněním ze spřátelených organizací z  re-
gionu. Koná se za finanční podpory a pod 
záštitou hejtmana Pardubického kraje Marti-
na Netolického.

Bližší  informace  o  celkové  činnosti  Chari-
ty  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 zaměstnan-
ci Charity M. 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

Charita 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

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
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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

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

Centrum pro rodinu Sluníčko

Třicet  let,  které  letos  uplynou  od  sametové 
revoluce,  jsou za více než sto  let existence 
skautingu tím vůbec nej-
delším  obdobím,  kdy 
nás  nikdo  nezakázal. 
Jinak  si  skauting  prošel 
již  třemi  zákazy:  jed-
nou za  to mohli nacisté 
(1940–1945) a dvakrát 
komunisté (1950–1968 
a  1970–1989).  Skau-
ting tak prokázal obrov-
skou  nezlomnost  a  sou-
držnost,  kterou  jen  tak 
nějaká totalita nezdolá. 
Upomínkové plakáty zobrazují poutavá hes-
la,  která  jsou  nepřehlédnutelná pro  každé-
ho, kdo prochází kolem,  takže při pohledu 
na ně dávají všem obyvatelům našeho měs-
ta možnost zavzpomínat či se zamyslet nad 
tím, jak se tu dnes máme dobře a že může 
být  i mnohem hůř. Skautské hnutí nikdy ne-
mohlo v naší zemi  fungovat nepřetržitě  tak 
dlouho. Jsme vděční, že můžeme a že utrpe-
ní mnohých, kteří v minulosti čelili  totalitním 

Skauti slaví výročí 30 let od sametové revoluce a obnovení skautingu v ČR
režimům, nepřichází vniveč. Chceme připo-
menout, že za oněch 30 let se stalo hodně 

dobré  práce,  překonala  se  řada  překážek 
a počet skautů a skautek roste. Všechno to 
začalo  v  Městské  knihovně  v  Praze,  kde 

byl  oficiálně  (po  dlouhé  odmlce  způsobe-
né  komunistickou  totalitou)  obnoven  skau-

ting. Byla to velká sláva 
a možná si tehdy nikdo 
neuměl  představit,  kam 
se za dalších 30 let po-
suneme. Do dění se za-
pojili  i  čeští  a  slovenští 
exiloví  skauti.  Ti  k  nám 
z  Vídně  před  Vánoci 
také  poprvé  přivážejí 
Betlémské  světlo,  kte-
ré  vám  tradičně  každý 
rok  v  prosinci  přiváží-
me  i  my.  Svaz  skautů 

a skautek ČR, 38. oddíl skautů „sv. Františ-
ka“ Moravská Třebová, z. s.

#SKAUT38

Program činnosti  
Klubu českých turistů

8. 11. Beseda s  V.  Dokoupilem 
o  jeho putování v Himalájích. Začátek 
v 18:00 hod v klubovně KČT.
13. 11. Schůze odboru turistiky 
v  klubovně  odboru  KČT  od  18  hod. 
Upřesnění programu na měsíc prosinec 
a příprava plánu činnosti na rok 2020.
16. 11. Výletová večerní hra pro děti 
Bojíte se strašidel? Sraz u obřadní 
síně  na  Křížovém  vrchu.  Postupný  od-
chod  skupin  účastníků  na  okružní  tra-
su  od  17  hod.  Podrobnější  informace 
na plakátech. Zajišťuje: J. Filipi
23. 11.  Pěší  výlet  Zamykání turis-
tických tras  v  okolí  Velkých  Opato-
vic. Odjezd zájemců  linkovým autobu-
sem v 8:35 hod. Délka tras 12 a 20 km. 
Zajišťuje: H. Kopřivová
30. 11. Pěší  výlet  zejména  pro  děti 
s  rodiči Za čertovským perníkem 
na  trase z Mor. Třebové do Městečka 
Trnávky. Sraz zájemců o společný od-
chod v 10 hod. u Písku. Rodiče s dětmi 
mohou  volit  přesun  na  hrad  Cimburk 
individuálně.  Setkání s  čerty  na  hra-
dě  Cimburku  od  13  do  15  hod.  Ná-
vrat zpět  linkovým autobusem v 15:13 
a 15:18 hod. Zajišťuje: J. Kuncová

www.kctmt.webnode.cz

Ukliďme svět, ukliďme Udánský le-
sík a jeho okolí
V sobotu 21. září jsme se připojili k celosvě-
tovému úklidovému dni a vyrazili  jsme ukli-
dit Udánský  lesík a  jeho okolí. Akce se vy-
dařila, počasí nám přálo. Úklidové akce se 
zúčastnili rodiče s dětmi, klienti nízkopraho-

vého klubu, jedno dítě z Dětského domova 
v Moravské Třebové a  již  tradičně starosta 
Moravské  Třebové.  Po  skončení  akce  byli 
účastníci obdařeni diplomem a mohli si opé-
ci  špekáčky na ohni. Děkujeme všem, kteří 
se akce zúčastnili.

Den otevřených dve-
ří v Nízkoprahovém 
klubu Díra
Ve  středu  25.  září  jsme 
v  rámci  Týdne  nízkopra-
hových  klubů  uspořáda-
li  Den  otevřených  dveří. 
Navštívili  nás  studenti 
z  ISŠ,  žáci  ze  ZŠ  Palac-
kého,  ze  speciální  školy 
a přípravná  třída z  I. ZŠ. 
Svoji přítomností nás potě-
šily  vedoucí  odboru  soci-
álních věcí a školství  Jitka 
Selingerová  a  koordiná-
torka prevence kriminality 
Hana  Navrátilová.  Děku-
jeme všem, kteří do klubu 
v tento den dorazili.

Komenského 371/46, 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
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Časovka se stala kořistí 
přespolních

Thajský box (Muaythai) pro ženy a dívky

Konec sezóny Cyklománku se blíží ke zdárnému konci

Moravskotřebovský  klub  bojového  umění 
a sportu BONUS GYM z.s. nově otevírá sa-
mostatné tréninky výhradně pro ženy a dív-
ky  (od 15  let). Tyto hodiny budou zaměře-
ny  jak  na  tvarování  postavy,  redukci  váhy, 
fyzickou  i psychickou kondici,  sebeobranu, 
tak  i  na  přípravu  budoucích  závodnic.  Re-
kreačně,  kondičně,  ale  i  závodně  zaměře-
né tréninky thajského boxu povede zkušená 
závodnice a reprezentantka klubu Jana Za-
tloukalová, která si letos zaslouženě vybojo-
vala  titul mistryně ČR v Muaythai asociace 
CMTA  (česká  muaythai  asociace).  Lekce 

Máme za sebou další díly seriálu, které ob-
staraly závody Babí  léto a náročná silniční 
časovka. Populární Babí  léto  jedou s dětmi 
jejich rodiče. Již tradiční trať, která je dlouhá 

Přijel, viděl, zvítězil. Tak se zachoval vítěz Jan Štefan z Úval 
u Prahy na předposledním (devátém z deseti) závodu seriálu 
Cykloman. Čtyřicet devět cyklistů změřilo tentokráte své síly 
na silnici proti chronometru na trase Boršov - Křenov - Březina 
a zpět (24 km), kam se zápolení letos přesunulo. Startovní lis-
tina čítala i několik specialistů, takže urputný souboj těch nej-
lepších se dal očekávat. V TOP 10 byly zastoupeny jen mužské 
kategorie  (M1-M3), nejlepší ženou byla Monika Simonová 
(22. místo). Drtivá většina cyklistů se vešla do 1 hodiny (sedm 
nejlepších dosáhlo průměrné  rychlosti nad 40 km/h.). Prim 
hráli  „hosté“,  kteří  jezdí  pravidelně  do  Třebové  pro  body, 
kompletní pódiové umístění patřilo přespolním.                      (pm)

jednoho  z  nejkomplexnějších  a  nejtvrdších 
bojových  sportů  světa  startují  od  letošního 
listopadu  a  budou  probíhat  pravidelně  ka-
ždé úterý a čtvrtek, vždy od 18 do 19 hod. 
v tělocvičně Bonus Gym v ulici Josefská 29, 
Moravská Třebová. 
Pro  podrobnější  informace  kontaktujte:  Mi-
lan Margetin, hlavní trenér klubu – tel. 737 
649  038,  Jana  Zatloukalová  –  tel.  739 
187 420. Naleznete nás  také na www.bo-
nusgym.cz  nebo  na  Facebookové  skupině 
Bonus Gym. Těšíme se na vás.

 Milan Margetin Bonus Gym z.s

5 km, prověří nejednoho závodníka. Celkem 
se zúčastnilo 29 dětí. 
Jsme vděční, že můžeme využívat pro silnič-
ní časovku Knížecí louku. Ač je trať dlouhá 

jen 1000 m, vyznačuje se technickou nároč-
ností a vyrovnaností, což dokazují těsné vý-
sledky závodníků. Celkem se tohoto závodu 
zúčastnilo 32 dětí.             Monika Jansová

Futsalisté vstupují 
do ligové soutěže

Do páté ligové sezóny (2019/2020) 
vstoupí  FK Slovan Moravská Třebo-
vá soubojem s SK SICO SC Jilemni-
ce. Utkání odstartuje 9. 11. v 18:00 
v  Mohelnici.  V  průběhu  úvodního 
turnaje změří třebovští síly ještě s tý-
mem  SMR  Plus  Zlín.  Druhý  turnaj 
pořádá Sparta  Praha  (23. 11.,  Pra-
ha - Radotín), soupeři Větřní a Spar-
ta.  Třetí  turnaj  se  uskuteční  30.  11. 
opět  v  Praze  za  účasti  Chemcome-
xu  Praha  a  Adrie  Kladno.  Čtvrtý, 
předvánoční,  14.  12.  v  Mohelnici, 
kde  kromě  Poličky  narazí  šakalové 
na  Zlín.  K  pátému  turnaji  pocestují 
třebovští 5.  ledna do Zlína  (Sparta, 
Větřní). Moravská Třebová bude 11. 
ledna  pořadatelem  šestého  ligové-
ho  turnaje.  V  Mohelnici  se  střetne 
s  Chemcomexem  a  Adrií  Kladno. 
Sedmý  turnaj  základní  části  bude 
25.  ledna  hostit  Zlín.  Náš  futsalový 
celek zde zakončí základní část zá-
pasy proti Jilemnici a Poličce. 8. úno-
ra  čeká  na  sálové  fotbalisty  finále 
českého  poháru.  Play  -  off  má  své 
místo v kalendáři od 15. února a no-
vého mistra České republiky budeme 
znát 8. března.                                    (pm)
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Moravskotřebovské volejbalistky rozehrály další sezónu

Express Fit – kruháč

Střelecký klub mládeže - zahájení sezóny 2019/2020 

Do  letošního  ročníku  krajského  přeboru 
žen  Pardubického  kraje  vstupovaly  jako 
obhájkyně druhého místa. Domácí zápasy 
hrají v sobotu v hale ISŠ (ul. J. K. Tyla) od 
10:00  a  13:00  hodin.  Pro  více  informací 
sledujte  také  oficiální  stránky  volejbalové-

Jsi  člověk,  který  má  rád  pohyb? 
Chceš shodit nějaké to kilo a vytvaro-
vat postavu? Zpevnit střed těla? Nebo 
se prostě jen unavit a udělat si žízeň? 
Tak  právě  pro  tebe  je  tu  posilování 
formou  kruhového  tréninku.  Trénink 
se  skládá  z  několika  stanovišť,  které 
procvičí  celé  tělo.  Cvičí  se  formou 
krátkých pauz ve vysokém tempu, tím 
je docíleno zvýšení tepové frekvence, 

Po prázdninové odstávce, kdy se děti moh-
ly  zúčastnit  letního  Army  tábora  ve  Vyso-
kém  poli,  nabíráme  do  střeleckého  klubu 
mládeže  SBS  MT  nové  členy.  Ve  spolu-
práci  s  DDM  Maják  máme  dva  zájmové 
kroužky ve čtvrtek a pátek. Trénujeme 3x 
týdně na naší  střelnici v  Linharticích a od 
listopadu  na  střelnicích  VSŠ  a  VOŠ  MO 
v Moravské Třebové. V září intenzivně tré-
nujeme na branné závody. Jako přípravný 
branný  závod  pořádáme  ve  spolupráci 
se  střeleckým klubem mládeže v Křenově 
Memoriál J. Gruncla. Letošní se konal 28. 
9. na střelnici v Linharticích. Závodu se zú-
častnily  děti  ve  třech  kategoriích  a  v  jed-
né kategorii smíšená družstva. Poctivý  tré-
nink se zúročil na Mezinárodním MČR 
v branném víceboji mládeže sBTS 
ČR, 26.  ročník  memoriálu  Bernarda  Ne-
chvily se konal ve dnech 4.–5. 10. v Prud-

ké  u  Doubravníku.  Poměřit  síly  přijelo  69 
dětí z klubů sBTS  ČR a SR. Soutěžilo 23 
družstev  v disciplínách: mířená  střelba ze 
vzduchové pušky a běh terénem na 2400 
m se stanovišti - střelba po zátěži, hod gra-
nátem na cíl a do dálky, použití lomeného 
azimutu,  přenos  raněného  a  překážková 
dráha.
Z  klubu  mládeže  SBS  Moravská  Třebová 
se umístili nejlépe: 
Družstva
kategorie  A:  1.  místo  Vít  Kostík,  Ondřej 
Černý a Sebastian Roche
kategorie  B:  2.  místo  Adéla  Svobodová, 
Kristýna Martinková a Lukáš Kaděra
kategorie D: 1. místo Jakub Koudelka, Zde-

ho oddílu na Facebooku: volejbal Morav-
ská Třebová.
Rozpis listopadových utkání: 
2. 11. (9:00) Energetik Chvaletice – Slovan 
Moravská Třebová
9. 11. (10:00) TJ Slovan Moravská Třebová 

spalování  tuků  a  formování  postavy. 
Tréninky  jsou  určeny  pro  každého 
od  středoškolského  věku. Nemusí  se 
bát  ani  úplný  začátečník.  Výhodou 
těchto  tréninků  je možnost  nastavení 
individuální zátěže pro každého cvi-
čence. Dorazit můžete v úterý a čtvr-
tek od 19:30 do 20:30 hod. do malé 
tělocvičny gymnázia v Moravské Tře-
bové.                             Jarda Matuška

něk Polehla a Martina Knápková
3. místo František Přidal, Michaela Přidalo-
vá a Martin Šibor
Výsledky jednotlivců
Mířená střelba: 1. místo Kristýna Škraba-
lová, 2. místo Jan Šimco, 3. místo František 
Přidal
Jednotlivec v kategorii A: 3.  místo  Vít 
Kostík 
Hod granátem do dálky: 1. místo Zde-
něk Polehla
Děkuji  všem  dětem,  které  se  závodu  zú-
častnily a reprezentovaly úspěšně na těch-
to mezinárodních závodech město Morav-
ská Třebová.

Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

TJ Sokol Boršov 
děkuje za 
podporu

Členové  TJ  Sokol  Boršov  touto  ces-
tou děkují městu Moravská Třebová 
za  finanční  podporu,  kterou  nám 
město  poskytlo  v  roce  2019.  Z  fi-
nančních  prostředků  hradila  naše 
jednota svou činnost, provoz a údrž-
bu  sportovního  areálu.  Další  pro-
středky byly poskytnuty na dofinan-
cování  30%  spoluúčasti  získaného 
grantu z rozpočtu Pardubického kra-
je – program C1 (Podpora výstavby, 
rekonstrukci a oprav sportovních za-
řízení). Tyto finanční prostředky byly 
použity na přístavbu nového sociál-
ního  zařízení,  na  zpevnění  plochy 
zámkovou dlažbou a zhotovení no-
vých  lavic  pro  návštěvníky.  Kromě 
těchto  úprav  byl  zakoupen  samo-
jízdný  zavlažovací  vozík,  který  byl 
uhrazen z rozpočtu města Moravská 
Třebová. Děkujeme.

Petr Hanák, TJ Sokol Boršov

– Sokol Dolní Újezd
16. 11. (10:00) TJ Svitavy – TJ Slovan Mo-
ravská Třebová
23. 11. (10:00) TJ Slovan Moravská Třebo-
vá – USK Pardubice
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Body: M. Kalandra ml. 4,5/3,5; J. Maděra 
3,5/ 2,5; M. Mrva 3,5/ 2,5 a J. Smetana 
3,5/1,5

TJ Slovan Moravská Třebová B – SK 
Rychnov na Moravě - Mladějov A  10:0
Hráči moravskotřebovského béčka vstoupili 

bez ztráty „kytičky“ do le-
tošní sezóny a porazili bo-
jovně naloženého soupeře 
bez  problémů  tím  nejvý-
raznějším způsobem.
Body: M. Muselík 2,5/2,5; 
E. Palatka 2,5/2,5; R. Vy-
kydal  2,5/2,5  a  L.  Grepl 
st. 2,5/2,5
TJ Svitavy B – TJ Slovan 
Moravská Třebová C  
9:9
Velmi překvapivý výsledek 
na úkor favorita ze Svitav. 
Velkou  bojovností  a  hou-
ževnatostí  hráči  našeho 
céčka dosáhli na úvod se-
zóny  vynikajícího  výsled-
ku.
Body:  M.  Šimek  4,5/3,5; 
M.  Kalandra  st.  4,5/2,5; 
T. Mrázek 4,5/2 a E. Ně-
mečková 4,5/1

Miroslav Muselík, tiskový 
mluvčí oddílu stolního tenisu

 Smeče nad modrými stoly
Svá  mistrovská  utkání  rozehráli  ve  svých 
soutěžích stolní tenisté oddílu TJ Slovan Mo-
ravská Třebová. Do té letošní sezóny se za-
pojí celkem 3 mužstva, a to A 
(krajský přebor) a B a C (re-
gionální  přebor)  s  následují-
cími  soupiskami  hráčů  podle 
úspěšnosti z předešlé sezóny:
A (KP) – J. Maděra, 
M. Mrva, M. Kalandra ml., 
a J. Smetana. V  případě 
potřeby  mohou  o  body 
v  krajském přeboru  (KP)  Par-
dubického  kraje  nastoupit  i 
další hráči M. Muselík, E. Pa-
latka,  J. Skácelík,  R. Vykydal 
a M. Šimek. Meta pro  tu  se-
zónu je ta nejvyšší a tím je jed-
noznačně postup do divize.
B (RP) – M. Muselík, E. Pa-
latka, J. Skácelík, R. Vyky-
dal, L. Grepl st., L. Grepl 
ml. a P. Konečný.  Mužstvo 
je  velmi  zkušené  a  někteří 
z  hráčů  již  v  minulosti  hráli 
velice  úspěšně  i  v  KP  Pardu-
bického  kraje.  Určitě  potrápí 
nejednoho  favorita  v  regio-
nálním  přeboru,  jejím  cílem  je  umístění  do 
pátého místa.
C (RP) – B. Holešovský, I. Krepl, L. Peša, 
M. Šimek, T. Mrázek, J. Peškar, M. Ka-
landra st., P. Sulo a E. Němečková. Muž-
stvo, které doplní moravskotřebovské béčko 
v  regionální  soutěži  (RP),  tvoří  opravdové 
ikony a matadoři sportu s malým celuloido-
vým  míčkem  (B.  Holešovský,  J.  Peškar,  M. 
Kalandra  st.  a  L.  Peša),  soupisku  doplňují 
mladší hráči.  Jejich  tajným přáním  je nebýt 
poslední.
Pokud  chcete  přijít  povzbudit  „kouzelníky“ 
malého celuloidového míčku oddílu stolních 
tenistů  TJ  Slovanu  máte  možnost  tak  učinit 
(herna  stolního  tenisu  u  koupaliště).  Rozpis 
jednotlivých  utkání  a  výsledky  jednotlivých 
mistrovských  utkání  jsou  k  nahlédnutí  na: 
www.pinecmt.estranky.cz.
Odehrané zápasy:
TJ Slovan Moravská Třebová A - TJ Spar-
tak Polička A 10:5
V úvodním utkání KP vykročili naši hráči ví-
tězstvím do nové  sezóny a  snaživému  sou-
peři nedali žádnou šanci dostat se do utkání 
a zvrátit je tak ve svůj prospěch.

Ženský fotbalový tým na cestě vzhůru
Houževnatost,  pracovitost,  odvaha,  za-
rputilost,  cílevědomost  a  trpělivost.  Prá-
vě  tyto  vlastnosti  byly  zapotřebí,  aby  se 
patnáct  měsíců  dlouhá  cesta  od  prvního 
tréninku  k první  soutěžní  výhře  stala  sku-
tečností.  Divizní  ženský  celek  nejprve 
prokázal svůj rostoucí potenciál v poháru 
FAČR,  kde  padl  v  Ostravě  až  po  tuhém 

boji  2:4,  aby  to  v  průběhu  podzimního 
utkání roku už opravdu dopadlo. V historii 
moravskotřebovského fotbalu  tak navždy 
zůstane 28. září 2019 zapsáno jako den, 
kdy ženy Moravské Třebové po brankách 
Pospíšilové  a  Juříkové  porazily  Kutnou 
Horu 2:1. Poděkování patří všem, kteří při 
tom pomáhali.                                   (pm)


