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Slavnostní odhalení busty Bohunky z Kunovic
U příležitosti výročí 440 let od narození
Ladislava Velena ze Žerotína Vás srdečně
zveme v sobotu 7. prosince od 14:00 hodin na nádvoří zámku, kde společně slavnostně odhalíme bustu Bohunky z Kunovic. Sochařsky ztvárněného renesančního
velmože tak začne symbolicky v den jeho
narozenin doprovázet na zámku i jeho
manželka. Bohunka z Kunovic se
narodila v roce 1582 jako dcera
bohatého Archleba z Kunovic.
V roce 1601 se provdala za Ladislava Velena ze Žerotína, se
kterým významně přispěli k rozkvětu zámku i města nazývaného v tehdejší době Moravské
Atény. Dokončený dvojportrét šlechtického páru bude
připomínat slávu Moravské Třebové v době jejich
panování.

Program:
14:00 nádvoří zámku
Karla Mornstein-Zierotin a Radko Martínek slavnostně odhalí bustu Bohunky
z Kunovic
15:00 Rytířský sál
Komponovaný program s přednáškami
a přátelským posezením k rozvoji moravskotřebovského zámku.
Hosté: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.,
PhDr. Jiří Šmeral, MgA. František Žáček
– autor sochařské instalace

Milí Třebováci, přejeme vám, aby nadcházející týdny pro vás byly časem poklidu, lásky a setkání s bližními, více než časem shonu
a úklidu. Ať dlouhé večery vedou k zamyšlení a pohodě, ať na konci největších svátků vstoupíme do nového roku plni energie a elánu.
Krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku vám přejí Tomáš Kolkop, Miloš Mička, Daniela Maixnerová
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Prohlídka nově opraveného bazénu
Ve středu 11. prosince od 15:00 do 18:00
hod. bude pro veřejnost probíhat den otevřených dveří nově zrekonstruovaného bazénu ZŠ Palackého.
Návštěvníci si mohou prohlédnout nové šatny, sociální zázemí a především novou bazénovou vanu a přilehlé prostory.
Pro přístup k bazénu využívejte branku poblíž školní jídelny
v ulici B. Němcové.
Náklady na opravu bazénu 2.
ZŠ Palackého činily 31 mil. Kč.
Opravený bazén již využívají
žáci základních škol pro výuku plavání. Společně s ředitelem základní školy hledáme

řešení, jak od příštího roku bazén zpřístupnit
veřejnosti.
(vd)

Společenská rubrika – říjen
Své významné životní jubileum oslavili tito občané:
90 let – Bobríková Jozefa; 85 let – Vejrostová Božena; 80 let – Ressková Jaroslava,
Hrubý Jiří, Metyšová Dagmar, Svozil Jindřich, Komárková Zdeňka

Rozloučili jsme se s občany našeho
města: Miroslava Hesounová (96 let)
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří
dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Využijte možnost získání dotace
z rozpočtu města
Blíží se termín podávání žádostí o dotace
určené na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických
osob, které působí na území města a provozují veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost. První kolo příjmu žádostí
bude probíhat od 1. do 31. ledna 2020.
Jednorázově poskytované neinvestiční dota-

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 10.
2019 evidováno na trvalém pobytu
celkem 9 979 občanů ČR. V průběhu měsíce října 2019 se do Moravské
Třebové přistěhovalo 12 osob, odhlásilo 10 obyvatel, zemřelo 7 občanů
a narodilo se 10 dětí. V rámci Moravské Třebové v říjnu změnilo trvalý pobyt celkem 27 občanů ČR.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno
157 cizinců s povolením k pobytu na
území České republiky. Celkem je tedy
v Moravské Třebové k 31. 10. 2019
evidováno 10 136 obyvatel. V měsíci
říjnu se uskutečnil 1 svatební obřad a 5
obřadů k vítání občánků.
(ln)

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje uzavření smlouvy s vítězem
VŘ na akci Chodník ulice Olomoucká –
II. etapa
• RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit pořízení změny č. 4 územního
plánu města Moravská Třebová (dále
ÚP) zkráceným postupem
• RM doporučuje zastupitelstvu města udělit
čestné občanství města Moravská Třebová Jarmile Halbrštátové dle předloženého
návrhu
Usnesení z jednání zastupitelstva
města
• ZM schvaluje souhrnnou rozpočtovou
úpravu č. 6/2019 rozpočtu města
• ZM schvaluje předložený Strategický plán sociálního začleňování města
Moravská Třebová pro období 2019 –
2022
• ZM schvaluje zapojení města do projektu
na podporu sociálního začleňování
v Moravské Třebové financovaného
z ESF - Operační program zaměstnanost
• ZM schvaluje předložený návrh obecně
závazné vyhlášky města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

ce jsou vázané na konkrétní činnosti nebo
akce, zaměřené na podporu aktivit zejména
v následujících oblastech: kultura, sport a turistika, sociální služby
a životní prostředí. Celkový
předpokládaný
roční objem finančních
prostředků
určených
na dotace v rámci tohoto programu činí cca
1 045 000 Kč a je limitován objemem finančních prostředků, který
je vyčleněn na program
ve schváleném rozpočtu
města Moravská Třebová na daný rozpočtový
rok. Novinkou je přesun
agendy spojené s přidělování dotací města
z odboru finančního na odbor sociálních věcí a školství.
Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí v Moravské TřeboVeškeré dotazy a úkony
vé, kteří se starají o jejich technický stav i celkový vzhled.
spojené s žádostmi o fiKaždá změna vede k tomu, aby naše město bylo zase
nanční podporu směřujo kousek krásnější. Ulice Farní. Bohužel krátce po dote na Jitku Selingerovou
končení opravy neznámý pachatel novou fasádu poničil.
(jselingerova@mtreboTrestný čin sprejerství vyšetřuje Policie ČR. Vandalství do
va.cz, +420 461 353
města nepatří
Tomáš Kolkop, starosta města
056).
(vd)
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Aktuální informace z radnice
Provoz MHD se dočká několika změn
Na základě dosavadních zkušeností a poznatků od občanů bude provoz hromadné
dopravy v Moravské Třebové pokračovat,
do rozpočtu města na příští rok byla na
provoz MHD vyčleněna částka 2,4 mil Kč.
Od 1. ledna 2020 dojde ke změnám trasy MHD a také ke snížení provozní doby
(viz str. 7), vedoucím ke snížení provozních
nákladů a uspokojení požadavků občanů
z konkrétních lokalit ve městě. Od ledna
2020 regionální dopravce aktualizuje ceník
IREDO. Základní sazba MHD bude činit 12
Kč, zlevněná pak 3 Kč (děti do 18 let, studenti 18-26 let, senioři nad 65 let a osoby
zdravotně postižené).
S ohledem na plánovanou rekonstrukci ulice Lanškrounská (provádí Pardubický kraj)
bude autobus MHD i nadále jezdit okolo koupaliště s tím, že zastávka Aquapark
bude přemístěna na kopec na ulici Tyršova,
díky čemuž obslouží i občany z oblasti Sluneční a Karla Čapka. Další velkou změnou
je vytvoření zastávky Západní (poblíž dětského domova nedaleko křižovatky s ulicí B.
Němcové. Tato zastávka bude dostupnější
pro děti jedoucí do ZŠ Palackého i pro obyvatele Udánek. Přímo v Udánkách zastávku
MHD vybudovat nelze, z důvodu semaforů
spojených s budoucí opravou ulice Lanškrounská. Do jízdního řádu jsou zařazeny
dvě trasy do Linhartic (zastávka Závod),
které mohou využívat lidé dojíždějící na

směny do Rehau či PPT v cca 5:30 a 13:30
hodin. Dále jsme zrušili zastávku MHD Hřbitov a kolem Lidlu se jezdí pouze v jednom
směru. Nově jsme vytvořili zastávku na parkovišti pod zámkem, kterou mohou využívat
všichni pro dopravu do centra města.
Změna poplatku za komunální odpad pro rok 2020
Zastupitelé města na svém jednání dne 4.
listopadu schválili podobu obecně závazné vyhlášky o místím poplatku za komunální
odpad na rok 2020. Od ledna příštího roku
je poplatek stanoven ve výši 700 Kč/osobu. Současně byla, s ohledem na absolutní
nárůst počtu poplatníků zapojených v motivačním systému a s tím spojených dopadů
do rozpočtu města, stanovena hodnota EKO
bodu na 5 Kč. Veškeré ostatní slevy a úlevy
zůstávají stejné jako doposud (sleva 50 %
pro osoby starší 75 let, pro osoby se zdravotním postižením atd.).
„Důvodem navýšení poplatku je zvyšování nákladů za likvidaci separovaného odpadu, zejména plastu. V minulosti jsme za
uložení separovaného odpadu dostávali
zaplaceno, nyní díky legislativním změnám
musí obce za uložení odpadu platit nemalé
částky. Navíc se blíží státem připravovaný
zákaz skládkování. Každý by si měl uvědomit, že z poplatku není hrazen pouhý odvoz
popelnice od dveří. Do poplatku jsou promítnuty také náklady na provoz dvou sběrných dvorů (ul. Zahradnická, Boršov), nebo

rozšiřování kontejnerových stání na separovaný odpad. Od letošního roku musí město,
v souladu s platnou legislativou, promítnout
do poplatku také náklady za pravidelné celoroční přistavování a vyvážení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad po celém
území města. Postupná snaha o lepší třídění
odpadu je proto jediná cesta, jak snižovat
množství směsného odpadu a chovat se šetrně k životnímu prostředí. Bez ohledu na to,
zda občané za třídění získávají bonusy či nikoliv,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička.
Beze změny zůstává také harmonogram
svozu komunálního odpadu, tedy 1x měsíčně s výjimkou dvoutýdenního režimu svozu kontejnerů na sídlištích. „Stále vedeme
společnou diskuzi se zastupiteli i zástupci
technických služeb s cílem zajistit co možná
nejefektivnější způsob nakládání s odpady,
včetně jejich svozu. Aktuálně připravujeme
postupné odstraňování kompostérů na sídlištích a s tím spojené rozmístění nových biokontejnerů o kapacitě 1100 litrů zejména do
sběrných hnízd na sídlištích a u bytových
domů. Cíl je jediný – důsledným oddělováním bioodpadu od běžného komunálního
odpadu minimalizovat objem odpadu určeného ke skládkování. O menší bionádoby
o objemu 240 litrů si budou moci požádat
obyvatelé ve vybraných lokalitách v centru města. Současně touto cestou děkujeme
všem občanům za jejich aktivitu v oblasti třídění odpadu,“ doplnil místostarosta. (vd)

Úpravy veřejných prostranství
Opravený chodník v ulici 9. května
Pracovníci technických služeb dokončili
v ulici 9. května opravu havarijního úseku
pravé strany chodníku o délce 100 metrů.
V příštím roce se dočkáme opravy chodníků
v ulici Olomoucká.
Ulice Lanškrounská je opět průjezdná
Provoz v ulici Lanškrounská byl po dlouhé

opravě kanalizace obnoven. Vozovka je
opatřena provizorním asfaltovým povrchem,
úsek je nutné projíždět se zvýšenou opatrností. Dokončení rekonstrukce provede Pardubický kraj v příštím roce. Děkujeme všem
občanům i podnikatelským subjektům za trpělivost, díky které jistě zvládneme i finální
celkovou rekonstrukci v příštím roce.

V ulici J. K. Tyla se dočkají nového
plynovodu a přípojek
Stavební práce na výměně plynovou a plynovodních přípojek pokračují v ulici J. K.
Tyla ve směru ke křižovatce s ulicí Jiráskova.
Stavební práce skončí nejpozději v červnu
2020. Staré úseky chodníků budou opatřeny novou dlažbou.
(vd)
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Aktuální informace z radnice
Prosincové omezení provozu městského úřadu
Vážení občané, ve dnech 23. 12. a 31. 12.
bude městský úřad uzavřen. V ostatních
dnech jsou zaměstnanci k dispozici dle standardních úředních hodin.
Posunutí uzávěrky lednového vydání
Moravskotřebovského zpravodaje
Uzávěrka lednového vydání zpravodaje je
stanovena na 10. prosince.
Redukce četnosti hlášení městského
rozhlasu
S postupnou modernizací komunikace mezi
městem a občany budeme postupně omezovat počet hlášení prostřednictvím amplionů
městského rozhlasu, které mají sloužit primárně k varování před krizovými situacemi.
Veškerá hlášení o kulturních, společenských
a volnočasových akcích budeme od dubna
směřovat do nové služby Mobilní rozhlas,
kterou mohou občané zdarma využívat na
svých mobilních telefonech. Odběr novinek
lze zaregistrovat prostřednictvím formuláře
(TIC, OIC) nebo zde: https://moravskatrebova.mobilnirozhlas.cz/
Změna pohřební služby
Vážení občané, od 1. 1. 2020 přebírá provozování Pohřební služby Věry Netolické
v Moravské Třebové Pohřební ústav Holub
s. r. o. V oboru pohřebnictví působíme již
od roku 1990. Zajišťujeme kompletní služby
a poradenství spojené s vyřízením pohřbu,
nonstop převozy zemřelých. Chceme za-

Přejeme vám krásné prožití
vánočních svátků a pohodový
vstup do nového roku

SRDCEM TØEBOVÁCI

chovat rozsah a kvalitu služeb nastavených
paní Netolickou. Potřebné informace a kontakty naleznete na internetových stránkách:
www.pohrebniustavholub.cz. Pavel Holub,
jednatel Pohřebního ústavu Holub s. r. o.
Veřejnost připomínkovala připravovaný Generel zeleně
V úterý 19. listopadu měli občané jedinečnou možnost seznámit se s připravovaným
dokumentem a připomínkovat jeho podobu
v době před jeho schválením. Návrhy a připomínky občanů budou zapracovány do
připravovaného dokumentu, který následně
schválí zastupitelstvo města. Díky generelu

zeleně se veřejný prostor a zejména péče
o zeleň ve městě dočká výrazné změny
k lepšímu.
Prodloužen termín pro příjem žádostí o dotaci na energetické úspory
v bytových domech
Až do konce listopadu 2020 máte možnost
získat podporu na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů.
Stále ještě zbývá alokace přes více jak
1,5 mld. Kč a lze získat až 42% dotaci. V případě zájmu či potřeby podrobnějších informací kontaktujte Barboru Šmerdovou, smerdova@dotacesnadno.cz.
(vd)

Jak to bude s pravdou?
Občan se diví. Přijde na zasedání zastupitelstva 4. listopadu a tu zjistí, že naprosto nečekaně se schvaluje vyhláška
o zvýšení poplatku za komunální odpad.
A z kontroverzní diskuze vyplyne, že finanční motivace ke třídění odpadů bude
za rok zcela zrušena. Slevy pro aktivní
třídiče nebudou. Přitom tak důležité téma,
které se dotýká doslova každého občana, vůbec nebylo v programu zasedání
na úřední desce oznámeno! Nedopatření,
úmysl? Zastupitel R. Martínek z řad opozice mluvil rozumně a věcně: současný
systém je neudržitelný. A apeloval: říkejte
lidem pravdu! A já se ptám: jak to bude
s tou pravdou? Hraje vedení města s otevřenými kartami? Mám pochybnosti. Co

můžeme čekat dál, když nyní radnice občanům zatajila, že se zvýšení poplatku za
komunální odpad o 100 Kč bude v zastupitelstvu 4. 11. projednávat?
J. Strouhal
Odpověď místostarosty
K žádnému zatajování informací nedochází. Program jednání zastupitelstva zveřejněný na úřední desce a výlepových plochách
je pouze orientační. Je zveřejněn v zákonných lhůtách a před jednáním zastupitelstva
bývá zcela běžně dodatečně doplňován
o jednotlivé body. Každý občan má navíc
možnost prostudovat kompletní podobu
projednávaných materiálů. Vždy s dostatečným předstihem jsou zveřejňovány přímo na
webu města v sekci radnice – zastupitelstvo.

Cesta k prosperitě – komentář
Přečtení úvodního článku v posledním zpravodaji nás přimělo k zamyšlení, co se vlastně koalici podařilo. Popsáno toho bylo
hodně, jak ve zpravodaji, tak na sociálních
sítích.
Podpora nových iniciativních spolků… je to
potřeba? Vlastníme organizace, které potřebují naši podporu daleko více. Jsou přece
naše vlastní a věnujeme se jim málo. Stížnosti na náročný začátek? Každý začátek je
náročný, všichni startovali ze stejné pozice
a bylo nezbytné
s tím počítat. Převzetí rozběhlého
projektu opravy
bazénu? Stavbu
zahájilo až nové
vedení a mohlo
v průběhu stavby udělat takové opatření, aby
nedošlo k výraznému zpoždění

stavby. Stěhování městské policie? Tohle
opatření je podle nás krok úplně vedle.
MP vykazuje nejhorší výsledky za poslední dobu a její přemístění to ještě zhorší. Dostupnost MP k zákrokům v regionu je daleko složitější než v minulosti. Stav financí na
hraně udržitelnosti? To je jen otázka úhlu
pohledu. Podle účetních uzávěrek za rok
2018 je město ve zdravé finanční kondici.
O tom se často hovořilo již v minulosti. A tak
by se dalo pokračovat dál. Na co je potřeba se více zaměřit, je bezpečnost ve městě.
Téměř polovina obyvatel se v našem městě
cítí nebezpečně. Další prioritou je bezesporu stav naší zdravotní péče. Řešení otázky
dostupnosti bydlení. Doprava ve městě. Stálé snižování počtu obyvatel. A v neposlední
řadě podpora malého a středního podnikání. O těchto problémech se nepíše a řešení
je v nedohlednu. Cesta k prosperitě bude
opravdu dlouhá a náročná.
Zastupitelé Ivana Kantůrková
a Miroslav Jurenka

Zdravotnictví
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Nemocnice následné péče
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz
Slavnostní zahájení provozu nového ultrazvukového přístroje
Dne 21. 11. ve 14:00 hodin proběhlo za
přítomnosti hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického, představitelů odboru
zdravotnictví Pardubického kraje radního
pro zdravotnictví Ladislava Valta, vedoucího
odboru zdravotnictví Pavla Čecha, představitelů vedení města Moravská Třebová, Nemocnice následné péče Moravská Třebová
a dalších slavnostní zahájení provozu nového ultrazvukového diagnostického přístroje
Logiq S7 R3. Přístroj, jehož výrobcem je GE
Medical Systems byl dodán na základě výběrového řízení společností
Extray, s.r.o. v celkové
částce 1.689.886 Kč.
Nemocnice
následné
péče děkuje Pardubickému kraji, Mikroregionu
Moravskotřebovska a Jevíčska, městu Moravská
Třebová a OR - CZ, spol.
s r.o., kteří pomohli nemocnici financovat nový ultrazvuk a zvýšit
kvalitu diagnostiky a péče o občany regionu Moravskotřebovska. Díky novému plně

digitálnímu ultrazvukovému systému nejvyšší
kategorie Nemocnice následné péče splňuje současné trendy v moderní diagnostice.
Nový ultrazvukový přístroj má vysokou rozlišovací schopnost obrazu, čímž podstatným
způsobem přispívá ke zvýšení kvality diagnostiky na našem pracovišti.
Ludmila Spíchalová,
oddělení radiodiagnostiky
Po několika letech byla na našem pracovišti
nahrazena dosluhující ultrazvuková technika novým víceúčelovým ultrazvukovým přístrojem GE Logiq S7 R3,
který nám umožňuje na
základě jedné z nejnáročnějších technologií
na trhu XDClear využít
prvotřídní rozlišení obrazu, penetraci a širokou
šířku pásma a tím významně zpřesnit a zkvalitnit diagnostiku pro
naše nemocné. Je klasifikován jako systém střední řady s pokročilými automatickými funkcemi. Přístroj je současně uživatelsky velmi
příjemný, vybavený dotykovým LCD disple-

Nahlášené změny ordinační doby
praktických lékařů na listopad
Dr. Němcová 2. a 3. 12. neordinuje - zástup Dr. Grepl Staré Město ve svých ord. hodinách, 23. 12. a 30. 12. změna ordinační
doby 8:00–12:00 hod., dovolená 27. a 31.
12. bez zástupu
Dr. Neužilová neordinuje 23. a 31. 12.
Dr. Maťašovský 4., 5., 12., 19. 12. neordinuje - zástup Dr. Rychlovská a Dr. Ingrová
ve svých ord. hodinách
Dr. Grepl 6. a 31. 12. neordinuje, 23.
12., 27. 12., 30. 12. změna ordinační doby
7:30–11:00 hod.,

6.–10. 1. 2020 dovolená - zástup Dr. Němcová ve Starém Městě ÚT + ČT 13:00–
16:00 hod.
Dr. Marossy 30. 12. neordinuje - zástup
Dr. Klug, 31. 12. neordinuje - bez zástupu
Dr. Klug 23. a 27. 12. neordinuje - zástup
Dr. Marossy, 31. 12. neordinuje - bez zástupu
Dr. Landová - změny ord. doby 23.12.
7,30 - 12,00, 30.12. 8,00 - 12,00, neordinuje 27.12 - zástup Staré Město a 31.12.
bez zástupu.

Minuty zachraňují život. I ty to dáš
V rámci projektu jsme ve dnech 6. až 8. 11.
přednášeli dětem všech moravskotřebovských základních škol o bezvědomí s následným praktickým nácvikem postupu
první pomoci. Věříme, že všechny přítomné děti si odnesly informace, které
jim pomohou se v dané problematice
lépe orientovat. Děkujeme vedení škol
a přítomným učitelům za vřelé přijetí, budeme se těšit na další spolupráci.

Připomínám občanům, že 4. 12. se mohou zúčastnit dobrovolného dárcovství krve na hematologicko-transfúzním
oddělení Svitavy. Zájemci o bezplatné
dárcovství kontaktujte předsedkyni MS
ČČK MT Ivanu Kantůrkovou na mobil
728 790 777 nebo pište na email
cckmtrebova@seznam.cz.
Ivana Kantůrková,
předsedkyně MS ČČK Moravská Třebová

jem a velkým přehledným monitorem. Umožňuje nejen zkvalitnit stávající rozsah poskytované diagnostické péče, ale do budoucna
rozšířit portfolio vyšetřovacích metod.
Petr Kelča, kardiologická ambulance

Lékařská pohotovost
Dospělí
Svitavská nemocnice – Kollárova
2070/22, 56802 Svitavy, přízemí poliklinika, telefon: +420 461 569 239
Ordinační hodiny:
pondělí zavřeno
úterý
zavřeno
středa zavřeno
čtvrtek zavřeno
pátek
18:00-21:00
sobota
9:00-17:00
neděle
9:00-17:00
svátky
9:00-17:00
Děti a dorost
Svitavská nemocnice – Kollárova 2070/22, 56802 Svitavy, přízemí
poliklinika, vchod z levé strany, telefon
+420 461 569 270
Ordinační hodiny: so, se, svátky 8:0018:00
Mimo pohotovostní ordinační dobu
a ve všední dny je pohotovost přímo na
dětském oddělení,
hlavní budova nemocnice, přízemí, telefon: +420 461569 343
ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice – Kollárova
643/7, 56802 Svitavy, budova D nemocnice, telefon: + 420 461 569 345
Ordinační hodiny:
pondělí 15:30-19:30
úterý
15:30-19:30
středa 15:30-19:30
čtvrtek 15:30-19:30
pátek
15:30-19:30
sobota
8:00-14:00
neděle
8:00-14:00
svátky
8:00-14:00
ORL pro děti a dospělé
Nemocnice Ústí nad Orlicí – Čs.
Armády 1076, 562 01 Ústí nad Orlicí, hlásit se na chirurgické ambulanci, budova B přízemí, telefon: +420
465 710 220, ordinační hodiny: denně
15:30–7:00
I. Kantůrková, zastupitelka města

Městská policie
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Na lince 156 – Městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Připomenutí pro seniory ve městě
a zdravotně omezené osoby
I nadále provádíme zdarma montáž bezpečnostních řetízků na kliku.
Vzhledem k tomu, že staří lidé se často
stávají snadným terčem pachatelů, kteří se
pod různými záminkami snaží vloudit do jejich bytů, i nadále pokračujeme v instalaci
bezpečnostních řetízků na kliky. Občané
města Moravská Třebová ve věku nad 65
let a osoby zdravotně hendikepované se
v případě zájmu o instalaci řetízků mohou
obracet na koordinátorku prevence kriminality Hanu Navrátilovou, tel. 461 353 055
nebo 731 131 261, e-mail: hnavratilova@
mtrebova.cz.
Hana Navrátilová,
koordinátorka prevence kriminality

Změna provozní doby
Chtěl bych vás upozornit na dočasnou změnu pracovní doby Městské policie Moravská Třebová. Tato změna vstupuje v platnost
od 1. prosince 2019 a je bohužel nutná
z důvodu nízkého personálního stavu u městské policie. Pevně věřím, že se tento stav podaří co nejdříve napravit a vy se budete moci
obracet na městskou policii ve stejném rozsahu, jako jste byli zvyklí v minulosti.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00–19:00
7:00–19:00
7:00–19:00
7:00–19:00
7:00–19:00
7:00–19:00
neslouží

neslouží
19:00–7:00
19:00–7:00
19:00–7:00
19:00–7:00
19:00–7:00
neslouží

Občané si připomněli listopad 1989
V neděli 17. listopadu se u moravskotřebovské radnice odehrál slavnostní ceremoniál
u příležitosti výročí 30 let od demonstrace
studentů na pražském Albertově a Národní třídě proti komunistickému režimu. Po zaznění státní hymny pokračoval program vernisáží výstavy uvnitř radnice. Na přípravě výstavy
se kromě kulturních služeb
podíleli také
občané zapůjčením dobových předmětů

a žáci ZŠ Křižovatka svými výtvarnými výtvory. „Měli bychom si vážit svobody a všech
možností, které nám dnešní doba přináší.
Vážím si toho, že jsou zde mezi námi i ti, kteří se aktivně podíleli na organizaci generální stávky v roce 1989 - Dagmar Metyšová,
Pavel Sikora,
Pavel Charvát st. a mnozí další,“ uvedl
během zahájení ceremoniálu starosta
Tomáš Kolkop.
(vd)

Beseda s městskou policií
V listopadu s v naší škole besedovalo s městskou policií o kyberšikaně, stalkingu a násilném chování. Chtěl bych poděkovat Haně
Navrátilové (koordinátorka prevence kriminality) a Janu Machálkovi (strážník MP).
Za speciální školu Vám přeji krásné Vánoce
a hlavně hodně zdraví do nového roku.
Miroslav Muselík,
statutární zástupce ředitelky školy
V říjnu proběhla
schůzka, kde se
vytvořila podoba nového mateřského centra v Moravské
Třebové. Provoz chceme zahájit zhruba od
února příštího roku, a to na adrese Komenského 371/46. Můžete se těšit na pravidelné programy pro rodiče s dětmi, besedy,
workshopy, přednášky i kurzy. Témat, které
rodiče s malými dětmi řeší je opravdu mnoho.
A tak jsme rádi, že schůzka, která proběhla,
přinesla i mnoho podnětů a nápadů, které
u nás budeme společně dělat a tvořit. Máme
radost, že jsou tu lidé, kteří se chtějí potkávat,
sdílet a inspirovat sebe i ostatní. Rozhodně to
tedy nebyla schůzka poslední. Pokud máte
chuť přidat se do týmu ať už nápadem na
akci, nebo pomocnou rukou při úpravě prostor, kontaktujte nás. Děkujeme za otevřenost
a podporu městu Moravská Třebová, bez které by mateřské centrum nemohlo vzniknout.
Radka Pražanová (koordinátorka), Kateřina
Novotná (ředitelka MC Krůček)
Kontakt: krucekmt@gmail.com, https://www.
facebook.com/krucekmt/

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

Vysoké Mýto

Vánoční jarmark v muzeu, 9.–12.
12. Regionální muzeum Vysoké Mýto
Zlatý kujebácký jarmark - 15. 12. náměstí Přemysl a Otakara II., Jarmark, kulturní
program
Živý ekumenický Betlém - 24. 12.
před kostelem Nejsvětější Trojice

Polička

do 12. 1. 2020 Vánoce a tradiční pokrmy, Centrum Bohuslava Martinů - třída
B. Martinů
do 15. 12. Královský advent na Svojanově – vánočně vyzdobený hrad

1. 12. Vánoční inspirace - od 13:00 do
18.00 hodin, Tylův dům

Litomyšl

1.–24. 12. Andělské adventní neděle na zámeckém návrší v Litomyšli
1. 12. 2019–1. 1. 2020, so 13:00–
18:00, ne 10:00–19:00 - Piaristický chrám
Nalezení sv. Kříže - Výstava betlémů
15. 12. v 19:00 Smetanův dům - Hudba
pomáhá - vánoční benefiční koncert

Svitavy

Vánoce ve Svitavách – 2. adventní
neděle tradiční vánoční jarmark +
Vánoce v muzeu

8. 12. ne 9:00–16:00 náměstí Míru + další
místa
Marcipánové Vánoce - Ottendorferův
dům - Muzeum esperanta, Vánoční dílna pro
děti Fabrika
Vánoce ve Svitavách – 4. adventní
neděle 22. 12. ne 14:00–16:30 nám.Míru
14:00 Vystoupí dětský pěvecký sbor z města Perečyn (Ukrajina)
Kapela Kdokolif a The Dozing Brothers
17:00 promítání pohádky Hodinářův učeň
Tradiční silvestrovský ohňostroj
31. 12. út 18:00 náměstí Míru
Jiří Zámečník, marketingový manažer

Jízdní řád MHD
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz

Pozor změna předprodeje vstupenek! Předprodej on-line zahajujeme 1. 12. 2019. Předprodej na místě bude zahájen 2. 12. ve 14 hodin.
Další dny: pondělí 14:00–19:00, středa 14:00–19:00, ostatní dny 1 hodinu před představením, tel. 461 544 283. Rezervované vstupenky k vyzvednutí nejpozději 15 minut před představením. Více na www.ksmt.cz.

Městské kino
Poslední aristokratka /ČR/

4. 12., 19:00, vstupné: 100 Kč, 110 min.
Nová komedie vznikla podle stejnojmenného knižního bestselleru Evžena Bočka

Ledové království II.

7. 12., 15:00, vstupné: 120 Kč

Jumanji: Další level /USA/

7. 12., 17:00, vstupné: nebylo do uzávěrky
známo
Dobrodružná komedie

Špindl 2

/ČR/

7. 12., 19:00, vstupné: 130 Kč, 107 min.
Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v zasněženém Špindlu?

Vlastníci /ČR/

Hrají: Martin Zounar, Martina Randová,
Martin Kraus, Daniela Šinkorová/Michaela Dittrichová

Silvestrovský ohňostroj

31. prosince, 18:00, náměstí T. G. Masaryka

Připravujeme:
Městský ples Moravská Třebová

11. ledna, 20:00, vstupné: 350 Kč
Srdečně vás zveme na Městský bál. K tanci
i poslechu bude hrát kapela KREYN
One Knor Show
30.1., 19:00 , dvorana muzea
Stand-up comedy celovečerní představeni
jednoho Knora.
Smíchuplných 90 min. vám pořádně roztřepe bránice.

9. 12., 19:00, vstupné: 130 Kč, nevhodné
pro děti do 12 let
Nový český film
Většina obyvatel domu idealisticky chce,
aby společnými silami zachránili dům, ve
kterém bydlí. Ovšem ne všem se to líbí.

Vánoční předprodej

Špindl 2 /ČR/

Muzeum

Kulturní centrum

Otevřeno: úterý-pátek 9–12, 13–16
sobota a neděle zavřeno
www.muzeummoravskatrebova.cz

16. 12., 19:00, vstupné: 130 Kč, 107 min.

Věra Martinová se skupinou

Vánoční koncert Foukneme do svící
8. prosince, 19:00, vstupné: 350 Kč
První dáma české country se po letech vrací do našeho města. Tentokrát s překrásným
vánočním programem Foukneme do svící
Vstupenky v prodeji již od listopadu, využijte
možnosti nákupu on-line

Udělejte svým blízkým radost nevšedním
kulturním zážitkem. On-line předprodej
zahajujeme 1. prosince, na místě 2. prosince od 14 hodin.

Hřebečský betlém a příběh
o Annenruhe
Do 10. ledna 2020 probíhá v muzeu adventní výstava jedinečného betlému, který
je zpracován na motivy moravskotřebovské
pověsti o Anně.

Koncert Inflagranti, Marian
Vojtko a host pěvecký sbor
Petry Burdové

11. prosince, 19:00, vstupné: 350 Kč
Vstupenky v prodeji již od listopadu, využijte
možnosti nákupu on-line

Josef Klíč – Hudba pro Plačící
Annu

15. prosince, 18:00, vstupné: 150 Kč
Benefiční koncert předního českého violoncellisty a koncertního mistra. Hostem večera bude Martin Kostelecký - fagot. Výtěžek
koncertu bude věnován na obnovu sochy
Plačící Anny.

Sébastien Thiéry: Dva nahatý
chlapi - divadelní představení
18. prosince, 19:00, vstupné: 390 Kč
Režie: Antonín Procházka

Autor Josef Halda vytvořil základ betlému
podle baladické legendy o Annenruhe. Namísto scén, které jsou v betlémech obvykle
zpodobňovány, vytvořil čtrnáct zastavení,
které ilustrují jednotlivé peripetie z příběhu nešťastné lásky. Betlémské postavy jsou
zasazeny do třebovských reálií a oblečeny

v autentických lidových krojích typických
pro folklor Hřebečska.
Otevřeno v otevírací době muzea:
úterý–pátek 9–12 a 13–16 hod.
Výstava mimořádně také v adventní
neděle od 13 do 16 hod.

František Strážnický 2020
Barevný nástěnný kalendář v prodeji v muzeu za 160 Kč.

Zámek
Adventní prohlídky na zámku

1. 12., 7. 12. - poslední prohlídka v 12:30
hod., 8. 12., 14. 12 a 15. 12. - poslední prohlídka v 12:30 hod. V ostatních uvedených
dnech jsou prohlídky od 10:30 do 15:30
po hodinách

Oslavy narození 440 let
Ladislava Velena ze Žerotína

7. 12. od 14:00, nádvoří zámku
Oslava s odhalením busty jeho ženy Bohunky z Kunovic

Oživlé prohlídky

15. 12., od 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 hod.
Prohlídky interiérů zámku s divadlem Exulis
s příběhem Panna a netvor.

Kultura

Prosinec
online od 1. 12.
na místě 2. 12.
ve 14:00

2019
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VánočnÍ
před
prodej
Daruj kulturní zážitek

Bravurní
divadelní
komedie
o rozdílech
mezi
mužem
a ženou

Matěj

Ptaszek
Jan „St. Johnnym“ Stehlík
a Jan „Elvis“ Čihák
Top s české bluesové scény

15. března, 390 Kč

19. ledna, 250 Kč

Lucie

Bílá

Okénko ZUŠ
Přijměte pozvání na Vánoční večery, které již tradičně proběhnou ve dvou provedeních 18. a 19. prosince od 17:30 hod.
v Koncertním sále Základní umělecké školy Mor. Třebová. Během Vánočních večerů vystoupí žáci všech oborů, a to od těch
nejmenších, přes pěvecké sbory až po velké hudební soubory
a rozhodně neuslyšíme pouze koledy a vánoční písně. A na co
že se vlastně můžete letos těšit? Návštěvu z pekla vystřídá řada
pohádkových postav, samozřejmě nebude chybět nepostradatelný duch Vánoc v podobě tradičních koled, ale také se mimo
jiné dozvíte, jak se slaví Vánoce na Starém bělidle.
Předprodej místenek na Vánoční večery byl zahájen 25. 11. v kanceláři školy, a to vždy: pondělí a středa v čase 14:30–16:00 hod.,
úterý a čtvrtek v čase 13:30–14:30 hod. Součástí prosincových
akcí školy budou i Mikulášský a Vánoční podvečer s múzami 5.
a 12. prosince od 17:30 hod. v Komorní sále ZUŠ, kde na žáky za
jejich výkony bude čekat sladká vánoční nadílka.
Srdečně Vás zveme na pestrý prosincový program naší ZUŠ
a těšíme se na Vás.
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky, děkujeme za
projevenou důvěru v letošním roce a do nového roku 2020 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních, pracovních i studijních
úspěchů.
Základní umělecká škola Mor. Třebová

Program Duku Duku na prosinec

18. března
od 690 Kč

Špičky současné
mladé popové
a rapové scény

21. února
190 Kč

Pořádají kulturní služby města Moravská Třebová

6. 12. Čertovský nářez - Dj Maty
7. 12. Ledově namražený večer - Dj Pegas
13. 12. Panák za dvacku - Dj Maty
14. 12. Rozdáváme dárky - Dj Mirek Karásek
20. 12. Soukromá akce
21. 12. Předvánoční Dance Party - Dj Pegas
24. 12. Štědrovečerní mejdan - Dj Maty
25. 12. Vánoční Bigbít - koncert
28. 12. Mega výprodej na baru s retro hity - Dj T - Maxx
31. 12. Závěrečná silvestrovská mega party - Dj Maty

Kulturní, společenské a volnočasové akce
Vánoční výstavka prací
posluchačů MTU3V

Mikulášská zábava

Rozsvěcení boršovského
vánočního stromu a Mikulášské
odpoledne

sboru Fermáta a jejich
vánočních hostů

7. 12. od 19:30 hodin, jídelna Hedva ul.
Lanškrounská
Svitavská 18
MO KSČM
Moravská
Třebová Vás srdečně
571 01 Moravská
Třebová
zve na tradiční Mikulášskou zábavu. K tanci a poslechu hraje skupina Domino a zatančí Poupata z Rozstání. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru (nám. T. G. Masaryka).
Vstupné 80 Kč.

2. 12. od 13:30 hodin, Latinská škola Kos461 544 283
kultura@ksmt.cz
kulturni.sluzby
telní náměstí
Zveme Vás na vánoční výstavku našich posluchačů a příznivců. Navodíte si vánoční
atmosféru a možná zde najdete i dáreček
pro své nejbližší. Výstavka se začíná 2. 12.
od 13:30 do 16:30. hod., 3. až 5. prosince v době 9:00–11:30 hod, odpoledne od
13:30 do 16:30 hod. Těšíme se na Vás.
Vánoční koncert smíšeného

7. 12. od 15:00 hodin, Kulturní dům Boršov
Během mikulášského odpoledne vystoupí
děti z mateřské školy, divadelníci Divadelního spolku J. K. Tyla zahrají pohádku a možná přijde i Mikuláš se svým doprovodem. Za
zpěvu sboru Fermáta potom společně rozsvítíme náš vánoční strom.

14. 12. od 16:00 hodin, Kulturní dům Boršov
Přátelé kulturního domu v Boršově Vás srdečně zvou na tradiční vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Fermáta a jejich vánočních hostů Moravskotřebovské scholy Za
5 pět. Svoz autobusem v 15:30 od muzea
a v 15:45 je v Boršově u okálů.

Vánoční koncert v muzeu

17. 12. od 10:00 hodin, dvorana muzea
Společnost česko-německého porozumění srdečně zve
na Vánoční koncert
s houslistkou a zpěvačkou Ilonou Stryovou. Dvorana muzea, vstupné 30 Kč.

Společnost česko-německého porozumění přeje všem členům, přátelům a návštěvníkům krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2020 mnoho
zdraví, štěstí a osobní pohody.

Setkání při příležitosti výročí
úmrtí prezidenta Václava Havla

18. 12. od 18:00 hodin, před budovou
radnice

Inzerce
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Příjemné prostředí
a běžné ceny

RESTAURACE,
SALONEK, SQUASH,
DĚTSKÝ KOUTEK
A GALERIE

V NOVÉM
#Nové menu #Firemní večírky #MHD

PO-ČT: 1030 - 2200 PÁ-SO: 1030 - 0000 NE: 1030 - 2000
KUCHYNĚ: 1100 - 2100
1100 - 2200
1100 - 2000
Přijmeme do našeho kolektivu kuchaře/kuchařku

restaurace U Kalvárie info@ukalvarie.cz
Strážnického 41 Moravská Třebová

www.ukalvarie.cz
bar: 731 655 566

Kompletní řešení problematiky v chovech mléčného skotu

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY:

Asistent/ka
Sekretářka
Administrativní
pracovnice

přijme
* Referenta útvaru vodohospodářských činností *
do sídla akciové společnosti v Moravské Třebové
Hlavní pracovní náplň:
•
•
•
•

Možnost zkráceného úvazku

zajišťování podkladů pro digitalizaci vodovodní a kanalizační sítě
spolupráce při vytyčování vodárenských sítí a vyhledávání poruch
provádění odběrů vzorků vod
měření vybraných ukazatelů jakosti v terénu

Požadujeme:

Minimální vzdělání:
▪ SŠ v oboru ekonomiky

•
•
•
•
•

Požadované dovednosti:
▪ Základní znalost PC
▪ Základní znalost AJ - výhodou
▪ Základní znalost RJ - výhodou
▪ Řidičský průkaz - skupina B - výhodou
▪ Časová flexibilita

komunikační dovednosti, samostatnost, technické znalosti
úplné střední vzdělání
znalost práce na PC, zejména v rámci zpracování dat pro geografický
informační systém
řidičské oprávnění skup. B
vysokou míru odpovědnosti, samostatnost, aktivní přístup k plnění
pracovních povinností, flexibilita

Nabízíme:
•
•

5 týdnů dovolené,
pracovní poměr na dobu neurčitou

Nástup: ihned nebo dle dohody
Bližší informace získáte:
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová
Útvar ŘLZ, Bc. Vladimíra Kadlecová tel.: 461 357 142,
e-mail: v.kadlecova@vhos.cz

Informace o firmě najdete na: www.genoservice.com
Telefonní číslo: +461 311 036
Životopis posílejte na email: personalni@genoservice.com

inzerat11maly.indd 1

24.10.2019 9:48:42
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Podivuhodný život Ladislava Velena ze Žerotína
Letos v prosinci si připomínáme 440. výročí
narození jedné z nejvýznamnějších historických osobností Moravské Třebové. Ladislav
Velen ze Žerotína (1579–1622) se narodil
jako syn Jan mladšího ze Žerotína a Kunky
z Boskovic. Dostalo se mu
skvělého vzdělání, znal několik světových jazyků. V r.
1601 se oženil s Bohunkou
z Kunovic. Po svém otci
zdědil bohaté břeclavské
panství a po strýci Janu Třebovském z Boskovic panství
moravskotřebovské,
zábřežské a Rudu nad Moravou. Stal se tak jedním
z nejbohatších šlechticů
na Moravě a byl nazýván
„bohatým Žerotínem.“ Moravskou Třebovou
si zvolil za své hlavní sídlo a v roce 1611
zahájil úpravu starého zámku Boskoviců
a stavbu nového zámeckého traktu. Honosná stavba v pozdně renesančním slohu
byla dokončena v r. 1618 a vnitřní výbavou
se prý rovnala královským zařízením. V té
době bylo město díky rozkvětu vzdělání
a kultury přezdíváno jako Moravské Atény.
Jeho tři synové Jan, Bartoloměj a Karel byli
zárukou dalšího rozvoje této třebovské větve
žerotínského rodu.

V roce 1614 zemřela Ladislavova manželka Bohunka z Kunovic. Druhý sňatek uzavřel v r. 1616 s Alžbětou z Thurnu, svatbu
na zámku v Moravské Třebové označovali tehdejší kronikáři za královskou. Alžběta
byla neteří hraběte Matyáše z Thurnu a to zřejmě
způsobilo, že Ladislav Velen, do té doby odmítající
účast na politickém životě
země a věnující se svým
zálibám a zvelebování
statků, se stal vůdcem protihabsburského povstání
a zástupcem krále Fridricha Falckého na Moravě. Rychlý spád událostí
ukončila 8. 11. 1620 bitva na Bílé hoře, po které se Ladislav Velen uchýlil se na své třebovské panství, kde
díky dobrému opevnění v bezpečí sledoval
vývoj událostí. Brzy se však cítil i zde ohrožen a 13. dubna 1621 utekl do Slezska - jen
tak unikl potupné smrti na popravišti – na
rozdíl od mnoha českých pánů. Doma zanechal svou mladou manželku Alžbětu, která
však v lednu 1622 náhle zemřela. Česká
a moravská emigrace se marně pokoušela
sjednotit protihabsburské síly. Ladislav Velen se zúčastňoval všech vojenských i poli-

Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
Ve dnech 11. až 13. září Průmyslové muzeum v Mladějově ožilo dětmi ze ZŠ Kostelní náměstí. Proběhl již 13. ročník výchovně
vzdělávacího
projektu Mezi pražci
mladějovské úzkokolejky. Nejnáročnější
aktivitou, vyplňující
většinu času, bylo natáčení filmu s názvem
Beyerův důl. Tento velice zdařilý film bylo
možno zhlédnout 25.
10. v budově bývalé
elektrárny, která se
na krátký čas proměnila v promítací sál.
Šikovnost dětí můžete

ocenit i během příštího roku v muzeu, kde
bude veřejně promítán v určené dny.
Eva Kopřivová

Tip na výlet pro příznivce archeologie
Další archeologická vlaštovka v podobě
nového informačního panelu na lokalitě
Městečko Trnávka „u fary“. Takže, kdo nestihl přednášky a výstavu, má možnost nasát atmosféru i informace o výzkumu přímo
na této lokalitě. Panel vznikl díky spolupráci

archeologů Regionálního muzea v Litomyšli
s obcí Městečko Trnávka, s kolegyní Lucií Čiháčkovou (grafická úprava panelu) a Janem
Anlaufem (kresby). Děkujeme ještě jednou
všem, kdo se na realizaci podíleli.

tických akcí jako moravský zemský hejtman
a švédský válečný rada. Do služeb švédské
armády vstoupili postupně i jeho tři synové. Nejstarší Jan padl jako švédský plukovník v r. 1632, brzy potom se ztratil v bojích
i nejmladší Karel. Prostřední syn Bartoloměj
pak zahynul v r. 1640. Ladislav Velen zůstal
v cizině téměř bez prostředků a s existenčními starostmi. Žerotínova stopa se definitivně
ztrácí na jaře 1638, kdy ve svých 59 letech
umírá na statku v obci Gogolevo poblíž Poznaně. Tragický byl osud posledního českého třebovského majitele panství a jeho tří
synů – exil a smrt v cizích službách. Ladislav
Velen ze Žerotína měl všechny předpoklady
k tomu, aby jako vysoce vzdělaný člověk,
vynikající hospodář a politik, zaujal v historii Moravy a celého českého království jedno z předních míst. Připomínkou jeho slávy
nám dodnes zůstávají zámky v Moravské
Třebové, Zábřehu, Rudě nad Moravou a Tatenicích. V samotné Třebové také hřbitovní
kostelík s erby jeho i manželky Bohunky
v portálu vchodu a také Žerotínský znak na
arkýři domu č. 27 na náměstí.

Program činnosti
Klubu českých turistů
na měsíc prosinec
7. 12. Turistický pochod Podorlické putování – trasy 10, 15, 25, 35, 50 km
v okolí Ústí nad Orlicí. Start a cíl: Chaplin
Restaurant, Ústí nad Orlicí. Pořadatel: Sbor
pro záchranu hradu Lanšperka. Sraz zájemců v 6:40 hod. na nádraží ČD, návrat
v 17:05 hod. Zajišťuje: V. Komárková
11. 12. Schůze odboru KČT v 18 hod.
v klubovně. Upřesnění programu na měsíc
leden 2020, příprava plánu činnosti na r.
2020.
14. 12. Odpolední vycházka Za kouzelným stromkem v délce do 10 km. Sraz
zájemců v 13 hod. u Lidlu. Zajišťuje: H. Kopřivová
26. 12. Odpolední Štěpánská vycházka do přírody v délce 12 km v okolí M. Třebové. Sraz zájemců v 13 hod. na autobusovém nádraží. Zajišťuje J. Kuncová
Připravujeme:
1. 1. Tradiční Novoroční vycházka
okolo Hradiska. Sraz zájemců v 13 hod.
u autobusového nádraží. Délka trasy 10 km.
Zajišťuje: P. Harašta
Klub českých turistů přeje nejen svým členům, ale všem příznivcům turistiky do roku
2020 hodně zdraví a příjemných chvil strávených na cestách přírodou a za poznáním.

Městská knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Půjčovní doba o Vánocích
Všechna oddělení knihovny budou od úterý
24. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 uzavřena. Opět se uvidíme v novém roce ve čtvrtek
2. ledna.
Naposledy k nám letos můžete zavítat
v pondělí 23. 12., kdy bude dětské a dospělé oddělení otevřeno od 8:30 do 15:00
hod. Studovna bude naposledy otevřena
v pondělí 23. 12. do 12:00 hod.

připravili speciální vánoční edici této akce.
V dospělém oddělení na vás čekají vánočně
zabalené utajené knihy, které si můžete půjčit domů a užít si moment překvapení, jakou
knihu asi objevíte.
Dárkové poukazy
V naší knihovně je možnost zakoupit poukaz
na členství. Pokud vašim blízkým zakoupíte

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a její zaměstnanci vám přejí krásně prožité
vánoční svátky.
1.–15. 12. Prosincová soutěž o knihu
Odpověď na danou otázku můžete poslat
e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.
cz, nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit
přímo v knihovně v dospělém oddělení. V říjnu zvítězil p. Brdíčko. Vítěze listopadového
kola zveřejníme v příštím měsíci, protože
uzávěrka zpravodaje byla dřív, než skončila naše soutěž.
Aktuální otázka zní: Jaká kniha vás nejvíce zaujala v roce 2019?
Odpověď nám sdělte do 15. 12 Výherce vybereme náhodně (tentokrát budou 3) a mohou si vybrat jednu z těchto knih: Ve skříni (T.
Semotamová), Ministerstvo nejvyššího štěstí
(A. Roy), Bez adresy (L. Reinerová), Světla
na pobřeží (F. Niedl), Kroky vraha (M. Klevisová), Alexandrie (L. Davisová), Evropa
v proměnách staletí (F. Honzák), Rebelka
(M. Hrubešová). Každý smí v jednom měsíci
odpovídat pouze jednou. Výhru je potřeba
převzít osobně v knihovně v půjčovní době.
1. 12. 2019–29. 2. 2020 Výstava fotografií Zpěvy nedělní
Výstava fotografií moravskotřebovského autora Pavla Zukala plná momentek z nedělních koncertů pěveckých sborů v rámci festivalu Moravskotřebovské arkády. Výstava je
přístupná v půjčovní době knihovny.
1.–23. 12. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v prosinci pomůžeme výstavkou knih z těchto témat: zcela nová kniha vydaná v roce 2019; kniha, jejíž název
je v rozkazovacím způsobu; kniha o vašem
oblíbeném místě, zemi.
9.–23. 12. Vánoční překvapení
Po úspěšných akcích Rande s knihou naslepo a Zajíc v pytli jsme si pro naše čtenáře

roční členství u nás v knihovně, dáte jim originální dar v podobě neomezeného půjčování knih a časopisů, využívání internetu…
Připravujeme na leden:
29. 1. další historická přednáška z cyklu
Habsburkové Petra Minaříka (podrobnosti
upřesníme)
Knihovna dětem
Tvořivé středy
4. 12. Mikuláš
11. 12. Vánoční přání
18. 12. Taška na dárek
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK.
Tvoření pro nejmenší
11. 12. Vánoční přání pro děti od 2 do
5 let v doprovodu dospělého; 9:00–11:00
hod.
Labyrint světa, Komenský a ráj knížek
Městská knihovna se připojuje k soutěži Klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků
a informačních pracovníků regionu východní Čechy a vyhlašuje v rámci projektu Kde
končí svět 2019–2020 literární a výtvarnou

soutěž pro děti s mottem: Labyrint světa, Komenský a ráj knížek.
Oblast literární: O nejlepší čtenářský
deník. Rozsah čtenářského deníku max. 3
strany A4.
Oblast výtvarná: O nejlepší portrét oblíbeného učitele. Namalujte, nakreslete,
modelujte portrét nejoblíbenějšího učitele,
kterého si vážíte, máte rádi.
Hodnocení čtenářských deníků a portrétů bude probíhat v různých kategoriích.
Své práce odevzdejte do knihovny do 20.
2. 2020. Nezapomeňte uvést své jméno
a příjmení, datum narození, kategorii, školu
a město.
1.–19. 12. Laskavé čertovské dovádění
Zábavný dopolední program pro MŠ a 1.
tříd ZŠ. Pohádky, básničky, tvoření, hry s čertovskou tématikou. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
1.–23. 12. Adventní kalendář
V dětském oddělení je pro děti připraven adventní kalendář. Každý den čeká na prvního
dětského návštěvníka, který si vypůjčí alespoň 1 knihu nebo 1 časopis, drobný dárek.
1. 12. 2019–31. 1. 2020 Radosti zimy
Výstava výtvarných prací žáků 2. ZŠ. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
5. 12. Mikuláš v knihovně
Vybarvujeme
mikulášské
omalovánky
v 15:00–16:00 hod. a v 16:00 hod. Mikuláš v knihovně, tradiční setkání dětí s Mikulášem. Rozdávání sladkých odměn za básničku či písničku. Slavnostní vyhodnocení
soutěže Lovci perel.
Vážení čtenáři,
informujeme vás, že od ledna 2020 poprvé
po deseti letech zvyšujeme poplatek za registraci. Nově bude registrace na 365 dní
pro dospělého čtenáře stát 180 Kč, pro studenty 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 cenám knih,
energií, a které znamená, že za naše služby
dospělý zaplatí 15 Kč měsíčně, neodradí
a že nám zachováte přízeň. Vaše knihovna

Školy
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Ohlédnutí za listopadem a pozvánka na tvořivá odpoledne
na gymnáziu a letecké škole
V úterý 5. listopadu proběhla Miniolympiáda z přírodovědy. Soutěž letos hostila téměř
60 žáků ze 4. a 5. tříd z Moravské Třebové
a okolí. V jedenáctém měsíci se žáci gymnázia vzdělávali i v terénu. Septimáni a oktaváni zamířili na prohlídku koncentračního
tábora v Osvětimi, ponurou atmosféru nechvalně proslulého místa podtrhlo i sychravé počasí. A cestovali i žáci technického lycea, už 31. října zavítali na prohlídku letiště
ve Starém Městě.
Po loňských adventních dílnách na gymnáziu
přichází i v letošním předvánočním čase škola
s nabídkou, která určitě osloví všechny, kteří

mají zálibu ve výrobě nejrůznějších dekorací.
Od pondělí 2. prosince do středy 4. prosince
proběhnou od 16:00 do 18:00 v učebně výtvarné výchovy předvánoční setkání, při kterých si budete moct vyrobit a odnést svícen
na štědrovečerní stůl. Neúnavní aranžéři mohou vytvořit větší množství výrobků, které budou od prvního prosincového týdne k vidění
i zakoupení v Laskavárně. Další výjimečné výtvarné okamžiky pro Vás připraví Tereza Vinklerová, Josef Gečnuk a Iva Skoupá v sobotu
7. prosince od 14:00 do 17:00. Stanou se Vašimi lektory při výrobě linorytových novoročenek. Účastnický poplatek pro každou dílnu

ZŠ Kostelní náměstí
Logická olympiáda
Říjen byl v ZŠ Kostelní náměstí ve znamení
Logické olympiády, kterou pořádá Mensa
ČR. Nominačního kola soutěže se zúčastnilo 62 žáků naší školy. V kat. A patřilo 6 žáků
4. a 5. třídy naší školy mezi 50 % nejúspěšnějších řešitelů Pardubického kraje. Nejlépe
si vedli žáci v kat. B (pro druhý stupeň ZŠ),
kde se 13 z 18 našich žáků umístilo v první
polovině z 1 115 účastníků krajského semi-

finále a 5 z nich dokonce patřilo mezi 25
% nejlepších této kategorie v rámci celého
Česka, tj. mezi 20 188 soutěžícími. Nejlepší
ve škole: Kategorie A2 – T. Turza, M. Kroupová, A – N. Juhás, J. Troják, T. Křivánek,
B – M. Peterka, M. Janků a Z. Jáchymová.
Martin Krejčí
Okresní kolo florbalového turnaje
ČEPS Cup ve Svitavách
Letos jsme se jako každý podzim zúčastnili florbalového turnaje žáků II. kategorie
(3.–5. třída) ČEPS Cup ve Svitavách. Družstvo chlapců neprohrálo jediný zápas a po
nervy drásajícím finále poprvé zvítězilo a postoupilo do krajského kola.
Vladimíra Machačová

činí 100 Kč a bude využit na pokrytí nákladů
na materiál, zbývající vybrané finance budou
stejně jako vloni poukázány na podporu školy v ukrajinské Koločavě. Těšíme se na Vás.
Přemysl Dvořák, Iva Skoupá

Na svatého Martina
zima už nám začíná
Touto větou přivítaly děti z naší mateřské
školy svátek svatého Martina a netrpělivě
vyhlížely z okna, kdy už se dešťové kapky
promění na sněhové vločky. Seznámily se
s legendou o sv. Martinovi a s lidovými pranostikami, které se k tomuto období vztahují.
Ale Martin na bílém koni nepřijel a na sníh si
musíme ještě chvíli počkat. Tak jsme se rozhodli, že si vyrobíme sněhuláčka z dřevěných odřezků. Pomoc nám nabídla maminka
Šichová, přinesla přírodní materiál a dětem
při výrobě pomáhala. Každé dítě si vyrobilo zápich do okna - sněhuláčka z různě velkých dřevěných kulánků. Svého sněhuláčka
dotvořily novým kořením, barevnými korálky
a textilními odstřižky. Děti práce moc bavila
a měly radost, že mají sněhuláčka i bez sněhu. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Šichové za krásný den v naší MŠ.
Kolektiv učitelek, mateřská škola Sušice

Říjnové přírodovědné klání
V říjnu řešilo 10 žáků z 8. a 9. ročníku zapeklité otázky z přírodovědy v Přírodovědném klokanovi v kategorii kadet. Třemi nejúspěšnějšími řešiteli se stali A. Němec a M.
Janků z 9. ročníku a V. Kopalová z 8. ročníku. Koncem měsíce se naši deváťáci zapojili
do celostátní soutěže Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR. M. Janků, M. Peterka
a Z. Jáchymová postoupili do dalšího kola,
které proběhne 10. prosince v Pardubicích.
Budeme jim držet palce. (red. kráceno)
Alena Purketová

Výtěžek benefičního koncertu pomůže dětem speciální základní školy
Dvorana moravskotřebovského muzea poskytla zázemí pro benefiční koncert nazvaný
Hrajeme pro školu. V první části večera byl
promítnut dojemný videoklip z prostředí speciální školy, který natočil moravskotřebovský
kameraman a fotograf Lukáš Knoll. V klipu
účinkují žáci školy a je nadále ke zhlédnutí
na webových stránkách školy. A kam popu-

tuje výtěžek z koncertu? Finance budou použity na vybavení multisenzorické místnosti
snoezelen, prostředí, které nabízí dětem
a žákům s mentálním postižením smyslové
podněty, které mají nezastupitelnou funkci
v jejich rozvoji. Upřímné poděkování patří
Kulturním službám města, městu Moravská
Třebová, interpretům, všem, kteří se podíleli

na organizaci večera. Koncert přinesl přesah pomoci dětem, které si zaslouží naši pozornost a zamyšlení, co je v životě opravdu
důležité. (red. kráceno)
Za Speciální základní školu, mateřskou
školu a praktickou školu Moravská Třebová
Lenka Moravcová, zástupkyně ředitelky školy

Školy
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Zprávičky ze základní školy ul. ČSA
Nemuseli jsme na Pražský hrad, stačil Svojanov
Výstavu replik korunovačních
klenotů umístěnou po několik
týdnů na hradě Svojanov u Poličky navštívili také naši sedmáci. Před podzimními prázdninami jsme ve slunečném dni
zhlédli expozici věnovanou
postavě krále a císaře Karla IV.
a především ozvláštněnou replikami korunovačních klenotů
z dílny Jiřího Urbana, legendy
mezi šperkaři.
Listopadový projektový
o sametové revoluci
Letošní první projektový den

ZŠ Palackého informuje
Erasmus +
12 žáků z 6.
a 7. ročníků se ve dnech 14.–18. 10. zúčastnilo mobility žáků v rámci projektu Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi,
do kterého jsou zapojeny ZŠ Palackého
v Moravské Třebové, ZŠ Jozefa Horáka
v Banské Štiavnici a Česká základní škola
Jana Amose Komenského v Daruvaru. První setkání proběhlo na Slovensku, kde žáci
prostřednictvím hravých aktivit rozvíjejících
čtenářskou gramotnost pracovali s různorodými texty národních literatur. Během
společných aktivit žáci rychle prolomili jazykové bariéry a navázali nová přátelství.
Nyní se již těší na další společné setkání,
které proběhne v dubnu 2020 v chorvatském Daruvaru.
Tereza Klímová
Erasmus + Food is our common ground
Ve dnech 21.–25. 10. proběhlo v Moravské Třebové podzimní setkání, kdy se 6 vybraných žáků z 5. ročníku potkalo se svými
vrstevníky z Polska, Slovenska a Španělska
v rámci projektu Jídlo je to, co máme společné. Dorozumívacím jazykem se stala angličtina. Žáci díky připraveným prezentacím
a výletům objevovali tradiční jídla a historické souvislosti, které ovlivňují výrobu lokálních surovin v regionech daných zemí,
včetně té naší. Pro děti a jejich pedagogický doprovod byl připraven bohatý třídenní
program. Dokonce jsme se ocitli ve školní
kuchyňce, kde jsme společně pekli buchty
z cukrové řepy. Během těchto společných
chvil děti dokázaly navázat nová přátelství,
naučit se spoustu nových poznatků a zlepšit
si svoje jazykové dovednosti. Nyní se už těšíme na zimní výjezd do Polska.
Klára Janoušková, ZŠ Palackého

Den otevřených dveří
Srdečně zveme na den otevřených dveří,
který se koná ve středu 11. 12. 2019 od
8 do 12 hodin. Co uvidíte? Výuku v moderně vybavených učebnách, třídách,
tělocvičnách a nově zrekonstruovaném
bazénu. Od 14 do 16 hodin si můžete
prohlédnout prostory školní družiny. Zastavte se i na vánočním jarmarku, kde
můžete nákupem dětských výrobků podpořit námi adoptované zvířátko v Zeleném Vendolí. Na Vaši návštěvu se těší
kolektiv pedagogů a žáků školy.

naší školy byl zaměřen na
třicetileté výročí od událostí
tzv. sametové revoluce. Žáci
prvního stupně pracovali ve
skupinách a porovnávali
období komunismu a dobu
po listopadu 1989, nebo si
vytvářeli logo Občanského
fóra, které ozdobili trikolórou. V pracovních blocích
napříč třídami druhého
stupně vyučující s žáky rozebírali hlavní události v životě bývalé Československé
republiky, hledali souvislosti, z nichž vyplynuly nálady
lidí tvořících revoluční proces vedoucí k současné demokracii. Výstupy
projektu v podobě velkoplošných myšlenkových map a koláží nyní zdobí nejen chodby
naší školy, ale byly vystaveny i jako příklad
šikovnosti našich dětí v prostorách městského úřadu.
Badatelé a lovci hmyzu
Listopadové bádání v badatelském kroužku
naší školy přivedlo jeho členy k práci s mikroskopem. S nadšením lovili živočišný materiál pro pozorování, aby se tak seznámili
s vnější stavbou těla mouchy a včely. Podle
vedoucí kroužku učitelky Hany Novákové
děti nejvíce zaujaly oči a končetiny pavouka
a naučily se, že pavouk není hmyz.
(red. kráceno)
Dagmar Zouharová

Genius loci v Čárce u Siřemi
Čtyřčlenný stříbrný DofE team se ve dnech
10.–13. listopadu vypravil do Ústeckého
kraje s cílem pomoci při obnově Kaple sv.
Anny v Čárce u Siřemi na Podbořansku.
Hlavní důraz expedice prestižního programu vévody z Edinburghu nebyl tentokrát

kladen na putování, nýbrž cílené úsilí pro
Spolek sv. Václava (Radky Fišerové), který
se v kraji bývalých Sudet snaží o obnovu kulturního dědictví bezmála desítku let.
Studenti během tří dnů vyčistili okolí kaple
od náletu, zbudovali lávku a rozšířili koryto
potoka, zkultivovali přístupovou cestu, natře-

li mříže a dřevěné prvky stavby, dokonale
uklidili kapli uvnitř. Kromě studentek Integrované střední školy Mor. Třebová v plnění vyšší úrovně pokračuje i loňský maturant
a v současnosti student UP Olomouc David
Široký. Dalekou cestu a ruku k dílu přiložil
též absolvent školy Petr Slezák, student Univerzity obrany v Brně. Nejen opuštěná
kaple, ale i statek spolku Siřem Franze Kafky Davida
Herblicha, kde byli dobrovolníci ubytováni, připravil
nejeden prožitek. Zde strávil
jednu z dlouhých zim spisovatel Franz Kafka a nechal se
kouzlem zdejšího kraje inspirovat k napsání některých svých děl. Nocí
ztemnělá Kafkova galerie v bývalé sušárně chmele s desítkami kafkovských obrazů
ukrajinského malíře Michaila Ščigola studenty bezpochyby nadchla pro mystiku díla
vlivného spisovatele.
Hana Konečná, vedoucí střediska DofE

DDM
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Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
1. 12. Ježíšek dětem a pro děti
5. 12. Mikulášské odpoledne na Majáku pro členy zájmových kroužků Kuchtíci,
Cukráři a Lezecký klub mládeže.
6. 12. Mikulášské závody ve střelbě ze vzduchové pušky pro členy střeleckého kroužku od 17:00–20:00 hod.,
tělocvična ZŠ Křenov.
14. 12. Vánoční odpoledne s Luckou
pro členy zájmových kroužků Jumping a Hooping
16. 12. Squashové radovánky od
15:00 do 17:00 hod. na kurtech Na Kalvárii. Předvánoční turnaj dětí ze zájmového
kroužku squash a jejich rodičů a společné
posezení.
20. 12. Vánoční besídka od 16:00 do
18:00 hodin ve velké tělocvičně ZŠ ČSA.
Členové Mažoretkové a twirlingové skupiny
Střípky DDM zvou rodinné příslušníky, přátele, známé i veřejnost na pěkné předvánoční odpoledne.
Během měsíce proběhnou okresní kola ve
florbale III. a IV. kategorie
Plastikoví modeláři v Muzeu letecké
a vojenské techniky ve Vyškově
V neděli 20. října navštívili členové kroužku plastikových modelářů Muzeum letec-

ké a vojenské techniky ve Vyškově. Tuto
návštěvu domluvil vedoucí kroužku Pavel

Vaňous. Prohlídka probíhala za přítomnosti vedoucího muzea pana Venského
a byla příjemným zpestřením činnosti našich mladých modelářů. Společně s nimi si
ji užili také rodiče, další tři
modeláři z okolí. Jménem
domu dětí a mládeže děkujeme Pavlu Vaňousovi za
jeho obětavost a úžasnou
práci. Kluci si tento den
opravdu užili a určitě se
těší na další společný výlet.
Florbalový turnaj pro
členy kroužků DDM
V neděli 10. 11. se ve Sportovní hale Gymnázia Hejčín v Olomouci konal florbalový turnaj pro členy
kroužků DDM. Tento turnaj byl pořádán pro neregistrované hráče ve dvou
věkových kategoriích, a to
děti do 7 let a mladší žáci
ve věku 8–10 let. Družstva
byla pětičlenná s libovolným počtem náhradníků.
Za náš dům dětí a mládeže do Olomouce vyrazilo
hrát sedm mladších žáků,
včetně jedné slečny. Pro
všechny to byla soutěžní
premiéra, která přinesla nejen cenné zkušenosti, ale především pěkně
strávený čas s kamarády, trenérem a rodiči.
Naši soupeřili proti družstvům z Olomouce, Hranic, Tovačova a Mohelnice. I když
se po sečtení všech bodů na naše florbalisty žádné z medailových umístění nedostalo, jejich zápasy byly s přibývajícím počtem lepší a lepší. Obrovskou radost přinesla vstřelená branka do sítě florbalistů z Mohelnice. Ti celý turnaj se skórem 36:1 su-

verénně vyhráli a inkasovali pouze jednu
branku, tu naši. Síť soupeřů se v dalších zápasech rozvlnila ještě třikrát, a to díky Nicolasi Maškovi a Matyáši Daulovi. Florbal

je ale kolektivní sport a pochvalu zaslouží
všichni naši hráči. Věříme, že se jim turnaj
líbil a že bude motivací pro další tréninky
a sport všeobecně. Děkujeme trenérovi Kamilu Sedlákovi, který byl v Olomouci také
a společně s Petrem Jarůškem s dětmi každý týden tráví svůj volný čas. Poděkování
patří také rodičům, kteří přijeli své děti podpořit a povzbudit a podíleli se na příjemné
atmosféře celého dne.
Pracovníci DDM
Poděkování všem spolupracovníkům DDM
Jménem celého Domu dětí a mládeže
Mor. Třebová bychom rádi popřáli krásné
Vánoce našim spolupracovníkům, dětem,
rodičům a všem lidičkám, kteří se s námi
setkávali a celý rok nám pomáhali. Děkujeme také všem spolupracujícím organizacím. Do nového roku 2020 přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti a budeme se
těšit na další společně strávené chvíle.
Pracovníci DDM

Charita
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Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800,
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz
Setkání seniorů se uskuteční 2. 12.
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera
v Mor. Třebové.
Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka 2020 bude zahájena od
1. 1. 2020 a potrvá do 15. 1. 2020, hlavní
koledování proběhne v regionu Moravsko-

Betlémské světlo
Plamínek světla bude nepřetržitě až do
Štědrého dne plápolat v klášterním kostele,
a proto si jej téměř kdykoli můžete odnášet
do svých domovů (stějně jako na obě akce je
potřeba vlastní svíčka nebo lampa s sebou).
#SKAUT38 - Svaz skautů a skautek ČR, 38.
oddíl skautů “sv. Františka“ Moravská Třebová, z. s. a Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s.

třebovsko a Jevíčsko 4. 1. 2020. Prosíme
všechny zájemce, kteří se chtějí stát tříkrálovými koledníky nebo vedoucími skupinek,
aby se nahlásili nejpozději do 19. prosince.
Kontaktní údaje: tel. 733 742 157, e- mail:
tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz
S-Klubu pro aktivní seniory z Moravskotřebovska a Jevíčska a blízkého okolí
Srdečně vás zveme na další pravidelné setkání S-Klubu, které se uskuteční ve čtvrtek
12. 12. v 16 hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní
stacionář Domeček). Je přístupný všem seniorům z regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a blízkého okolí. Setkání probíhají pravidelně jednou za 14 dní. Nebojte se říct
o setkání svým známým. Kontaktní osoba:
Tereza Letfusová, telefon: 733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz

pořádá pod záštitou a za finanční podpory z příspěvků a záštit kanceláře hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického
a ve spolupráci s VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Svatomartinské veselí je akce,
kterou Charita Mor. Třebová organizuje
jako setkání lidí se zdravotním handicapem
a jejich rodinných příslušníků. Velmi aktivně
a s nadšením pomáhala organizátorům skupina dobrovolníků složená z žáků vojenské
střední školy. Našli si však i čas na zábavu
a tanec. Všech deset žáků tak bylo v průběhu celého odpoledne i večera skvělou obsluhou i milými společníky. Bližší informace
o celkové činnosti Charity najdete na: www.
mtrebova.charita.cz nebo www.facebook.
com/charita.trebova, nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská
Třebová. Všem vám přejeme krásný adventní čas, radostné Vánoce a šťastný nový rok.
Zaměstnanci Charity M. Třebová

V prosinci nás čekají vánoční trhy a výstavy
Můžete se na nás těšit 1. 12. na
Vánoční dílně v Linharticích a v Jevíčku při Dárečkové adventní neděli,
4. 12. na Adventní výstavě v Pardubicích a 18. a 19. 12. v koncertním
sále na Vánočním večeru ZUŠ. Zakoupením našich výrobků podpoříte činnost charitních sociálních služeb. Ve
výstavních prostorech muzea najdete
vedle Betlémů manželů Haldových
i expozici Charity Moravské Třebové.
Kontaktní osoba: Petr Matoušek, telefon: 734 791 102, e-mail: petr.
matousek@mtrebova.charita.cz
Charita Moravská Třebová
uspořádala tradiční Svatomartinské veselí
Ve středu 6. listopadu proběhl
v sále Na Písku v Moravské
Třebové jubilejní desátý ročník
Svatomartinského veselí. Charita Moravská Třebová tuto akci

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

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

středa: 8:30–12:00 hod. mateřské centrum
V prosinci je otevřeno do 20. 12. V lednu
začínáme 9. 1. 2020.

Různé
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Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová
Komenského 371/46 (za městskou policií), tel. 733 598 576, dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska,
www.osbonanza.cz; otevřeno pondělí–pátek (8–14 let) 13:00–18:00, středa a pátek (15–26 let) 13:00–18:00
Ohlédnutí za rokem 2019
Letošní rok byl opravdu pestrý. Uspořádali
jsme několik preventivních programů na témata, která klienty zajímají (vztahy, respekt,
návykové látky apod.). Kromě těchto programů v klubu proběhly tematické dílničky,
promítání filmů, různé turnaje a venkovní aktivity. V průběhu jarních a letních prázdnin
jsme realizovali příměstské tábory. V rámci
propagace jsme se zúčastnili Dne s Integrovaným záchranným systémem, kde si mohly
děti zahrát hry nebo si něco pěkného vyro-

bit. Na jaře a na podzim jsme se připojili
k akci Ukliďme Česko, při které jsme nejen
s klienty klubu uklidili Udánský lesík a jeho
okolí. Veškeré aktivity jsme uskutečnili na základě přání klientů. V měsíci září jsme pořádali Den otevřených dveří, navštívili nás žáci
z místních ZŠ, studenti z ISŠ a zástupci města Moravská Třebová.
Výhled na rok 2020
Našim cílem v následujícím roce je i nadále podporovat děti v jejich obtížné sociální
situaci a vést k samostatnosti, a prohloubit

spolupráci se školami a dalšími organizacemi ve městě. Klienti vyslovili zájem o užívání
tělocvičny, proto budeme usilovat o to, aby
se jejich přání splnilo. Kromě tohoto přání
bychom chtěli pro klienty zajistit i jiné prostory k aktivnímu trávení volného času. Se
začátkem roku vznikne v klubu nový tematický kroužek se zaměřením na fotografování.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás
v roce 2019 podporovali a obdarovali nás
milým slovem nebo věcným darem. Těšíme
se na další spolupráci.

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 731 697 099, e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM, Svitavská 6/5, Moravská Třebová, www.farnostmoravskatrebova.cz
Pravidelné bohoslužby:
po–pá 6 hod. klášterní kostel
		
(roráty, v době adventu)
18 hod. klášterní kostel
so
7 hod. klášterní kostel
		
(roráty, v době adventu)
18 hod. klášterní kostel
ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Adorace:
út 17:00–18:00 hod. tichá adorace, 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
Zpovědní den bude v pondělí 16. 12. dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od
16 do 18 hodin v klášterním kostele sv. Josefa.

Poděkování
Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová
děkuje touto cestou městu
Moravská Třebová za podporu v roce 2019
formou dotace na provoz kluboven a zabezpečení akcí pro veřejnost. Poděkování společně s přáním šťastného nového roku náleží
také všem našim sponzorům a příznivcům.
Hledání lilie
V rámci připomenutí 30 let svobodného
skautingu zveme všechny současné i bývalé členy a příznivce na promítání nového filmu, zachycujícího nelehké počátky obnovy
skautské organizace, které se uskuteční v pátek 13. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové,
Olomoucká 2.
Junák Mor. Třebová

A dv ent
v ch r á m u
N a n e b e v z e tí
P a n n y M a r ie

1. 12. 15:0 0 - 17:0 0
O tevř ený kostel s možností komentované pr ohlídky
8. 12. 17:0 0 - 19:0 0
P ěveck é vystoupení - C ollegium gr egor ianum
K ateř ina H loušková, L enka Zahr adníková
klienti C har ity M or avská T ř ebová
K omentovaná pr ohlídk a
15. 12. 15:0 0 - 17:0 0
Betlém pr o veř ejnost, otevř ený kostel
22. 12. 14:0 0 - 17:0 0
Vánoční koledy, Betlém pr o veř ejnost,
komentovaná pr ohlídka

Pořad vánočních bohoslužeb
Datum - svátek

Moravská Třebová
Farní kostel
Klášterní kostel
24:00
15:30

Okolní farnosti

24. 12. (úterý)
St. Město 21:30
ŠTĚDRÝ DEN
20:00
(půlnoční pro rodiny s dětmi) Boršov
25. 12. (středa)
8:00
11:00
St. Město
9:30
NAROZENÍ PÁNĚ
Boršov
11:00
26. 12. (čtvrtek)
8:00
11:00
St. Město
9:30
sv. ŠTĚPÁN
Boršov
11:00
31. 12. (úterý)
17:00
sv. SILVESTR
(děkovná mše sv.)
1. 1. 2020 (středa)
8:00
11:00
St. Město
9:30
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Boršov
11:00
Zpřístupnění Betlémů pro veřejnost: 25. 12., 26. 12. 2019 farní kostel: 14:00–16:00 hod., klášterní
kostel: 15:00–17:00 hod.

Sbor Českobratrské církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová, farář sboru Ivo David, tel.: 728 143 334
Pravidelný program:
neděle - 9:00 Bohoslužby na faře (přes zimní období)
čtvrtek - 17:00 Biblická hodina na faře
Program Bohoslužeb přes vánoční svátky:
24. 12. Štědrý den - Bohoslužby s hudebním

doprovodem a štědrovečerním kázáním v 22 h.
25. 12. Boží hod vánoční - Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v 9 hodin
26. 12. Štěpán – Bohoslužby v 9 hodin
29. 12. Pravidelné Bohoslužby v 9 hodin
1. 1. Nový rok - Bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně v 9 hodin  
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Výsledky stolních tenistů TJ Slovan Moravská Třebová
Krajský přebor (KP)
TJ Slovan Moravská Třebová A - TJ Sokol Česká Třebová B 10:0
Zcela jednoznačné vítězství našich hráčů
nad nováčkem KP, ve kterém se všichni hráči
o body podělili rovným dílem.
TJ Slovan Moravská Třebová A - TJ Svitavy
A 10:1
V sousedském derby nebylo od samého začátku pochyb, kdo v dnešním utkání bude
„tvrdit muziku“.
KST SK US Choceň C - TJ Slovan Moravská
Třebová A 5:10
TTC Ústí nad Orlicí D - TJ Slovan Moravská
Třebová A 8:10
V nervy drásajícím utkání dlouho naši hráči tahali za kratší konec, aby nakonec čtyřmi závěrečnými výhrami uloupili vítězství na svoji stranu, zůstávají tak i nadále v KP neporaženi.
Regionální přebor (RP)
TJ Slovan Moravská Třebová C - TJ Slovan
Moravská Třebová B 1:10
Ve vzájemné utkání našich zástupců v RP do-

minovalo jasně mužstvo béčka. Jediný bod za
céčko, které bylo vedeno v zápase jako domácí „vydolovala“ Eva Němečková.
TJ Svitavy B - TJ Slovan Moravská Třebová
4:10
I v  pozměněné sestavě (chyběli M. Muselík
a R. Vykydal) dokázali hráči béčka zvítězit
nad soupeřem „za tunelem“.

Turnaj

Srdcaři nejen na ledě
Hokejisté A týmu HC Slovanu Moravská Třebová ukázali, že mají srdíčko na správném
místě! Děti naší speciální školy, které jsou
ubytované přes týden na internátě a jímž to
jejich zdravotní stav dovolí, chodí fandit hokejistům našeho áčka. Před jedním z mnoha
letošních domácích zápasů se po domluvě
mezi kapitánem Igorem Čiklem a vedoucí juniorského týmu Ilonou
Procházkovou uskutečnilo
v kabině společné foto s přešťastnými dětmi. Hokejisté
předali I. Procházkové 2
tis. Kč. Tento finanční obnos
mezi sebou hokejisté vybrali
a jako bonus navíc mladí fandové dostali kšiltovky. Některé z dětí si nechtěly tuto pokrývku hlavy sundat ani, když
šly po hokeji spát. Druhý den
pak kšiltovku ukazovaly ve
svých třídách učitelům a samozřejmě se přišly pochlubit

TJ Slovan Moravská Třebová C - SK Rychnov/Mladějov na Moravě A 10:3
TJ Slovan Moravská Třebová C - TJ Seč Vidlatá A 3:10
TJ Slovan Moravská Třebová C - TJ Sokol Borová - Korouhev B 1:10
Stolní tenisté přejí všem čtenářům i nečtenářům MT zpravodaje krásný vánoční čas a vše
dobré v roce 2020.
Miroslav Muselík,
tiskový mluvčí oddílu stolního tenisu

i do ředitelny. Obdržené peníze naše škola
použije spolu s penězi, které byly vybrány
před několika týdny na III. Benefičním koncertě v muzeu na nákup vybavení speciální
terapeutické učebny – snoezelenu.
Nezbývá než dodat - hoši, děkujem!
Miroslav Muselík, statutární zástupce ředitelky SZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová

Klub stolního tenisu Boršov ve spolupráci
s SPKD v Boršově zve sportovní veřejnost
k účasti na turnaji O pohár starosty města Moravské Třebové, který se uskuteční
v sobotu 28. 12. od 9:30 hod. Jedná se
o turnaj neregistrovaných a soutěže nehrajících. Zajištěno bude bohaté občerstvení, každý účastník obdrží hodnotnou
cenu. Přijďte se o Vánocích pobavit
a zasportovat si. Další informace na telefonu: 732 834 114.

Espiral děkuje
Skupina Espiral Moravská Třebová tímto
děkuje za podporu v roce 2019 všem svým
příznivcům a fanouškům. Především děkujeme městu Moravská Třebová za poskytnutou finanční podporu na činnost našeho
kroužku. Bez tohoto příspěvku bychom se
jen stěží mohli zúčastnit mezinárodní twirlingové soutěže International Cup asociace
WBTF v Limoges. V současné době vrcholí
přípravy na novou soutěžní sezónu, která
začíná 7. 12. mistrovstvím ČR v twirlingu
kategorie A. Pro naši skupinu to bude první rok, kdy budeme bojovat v této nejvyšší
výkonnostní kategorii, tak nám držte palce.
Věříme, že i nadále budeme úspěšně reprezentovat naše město Moravská Třebová na
celorepublikových soutěžích i v zahraničí.
Všem našim příznivcům přejeme krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2020.
Jitka a Andrea Štolovy

Fotbalisté po polovině sezóny bilancovali
Tak to bychom měli. Slavností zakončení
přepůlilo aktuální fotbalovou sezónu a fotbalisté se přesunuli do tělocvičen hal a na
in-line stezku, kde absolvují zimní přípravu.
S výjimkou B mužů všechna družstva dosáhla na ucházející výchozí pozice, největší
progres zaznamenal tým mladších žáků.
Školička a obě přípravky nadále pokračují v příkladné výchově nových generací.

V dlouhé pauze, která bude naplněna získáváním zejm. fyzické kondice, soutěže zahájí
opět v polovině března 2020.
Stručná charakteristika výsledků:
A muži (KP) Průběžné pořadí: 7. místo 25 bodů
B muži (1. B třída) 13. místo 12 bodů
C muži (III. třída) 6. místo 16 bodů
Ženy (Divize C) 6. místo 3 body
Dorost (KP) 10. místo 26 bodů

Starší žáci (KP) 11. místo 12 bodů
Mladší žáci (KP) 4. místo 26 bodů
Podrobnějším zhodnocením podzimní úspěšné sezóny (komentářů trenérů) byl naplněn
závěrečný klubový večer. Současně byli
ozřejměni nejlepší členové oddílu, jimiž se
stali hráč (dospělý) Jan Bednář, hráč - mládežník Jiří Škrabal a klubová legenda, t. č.
trenér žen, Václav Procházka.
(pm)
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Úspěšný podzim ve sportovním aerobiku
Kvůli odchodu některých závodnic a zraněním se naše sestava na 3. kolo Poháru
federací ve sportovním aerobiku (19.–20.
10., Nitra) smrskla na 2 děvčata v individuálních kategoriích. O to větší radost máme z výsledku Patrície Bártové v kategorii ND (mladší žačky),
která si vynikajícím výkonem vybojovala 7. místo v konkurenci 65 závodnic z celé České a Slovenské republiky. Mezi českými závodnicemi
skončila na 4. místě a potvrdila, že
do českého reprezentačního výběru patří zaslouženě. Krásný výkon
podala i Eliška Mlejnková v kategorii AG1 (starší žačky). Se dvěma
menšími chybami v prvcích obtížnosti za něj dostala zatím svojí nejvyšší známku 16,150 a umístění přibližně v polovině startovního pole.
Mezi českými závodnicemi si udržuje 11. pozici. Ve 4. kole PF už bude
naše zastoupení opět bohatší, tak
držíme všem děvčatům palce, ať se
jim opět zadaří.

Gratulujeme Lauře Lněničkové a Patrícii Bártové k potvrzení nominace do českého reprezentačního výběru na rok 2020. Z našeho klubu byla do reprezentace nominová-

Poděkování
Mažoretková a twirlingová skupina Střípky
děkuje touto cestou zástupcům města Moravská Třebová za finanční podporu na
činnost tohoto krásného sportu, a to nejen
pro dívky, ale i chlapce. Střípky reprezentují
naše město nejen na celorepublikových soutěžích, ale i na MČR v klasice a twirlingu.
Za tým Střípků a Střípečků Eva Kalábová

Závod do vrchu
kořistí Petra Šicha

Slavnostní vyhlášení CZECHMAN TOUR Czech Triathlon Series
2. listopadu se v Praze konalo slavnostní
vyhlášení 9. ročníku Českého poháru 2019
v dlouhém triatlonu a duatlonu. Korunovace

na i další závodnice, která už bohužel mezitím ukončila svoji sportovní kariéru. Přejeme
děvčatům hodně zdraví a úspěšné závodění, doufejme i v mezinárodní konkurenci.
Za AG – FIT G. Daulová

nejlepších závodníků uplynulé sezóny mělo
silnou moravskotřebovskou stopu. Jiří Kadidlo (CK Slovan) zde převzal ocenění za
druhé místo ve své premiérové sezóně v seriálu,
který se skládal ze dvou
duatlonů, čtyř Ironmanů
a dvou Ironmanů napříč
Českem a Slovenskem.
„Všem děkuji. Na to, že
to byla první taková zkušební triatlonová sezóna,
tak se celkem zadařilo.
Ale bez těch, co se mnou
po závodech jezdili, fandili a podporovali mě, by
to nešlo.“
(pm)

Výjezd do strmého vrchu (191 m, převýšení
48 m) se stal pojmem, v kalendáři představuje vrchol sezóny. V pravé poledne ze startovní čáry vyjelo na náročnou trať třicet devět
bikerů, kteří si naposledy mohli bodově přispět do konečného účtování. K cílové metě se
dostalo 14 jezdců (čtyři pouze jednou), musel tak rozhodnut čas a ten nejlepší to zvládl
v součtu dvou jízd pod 3 minuty. Nejrychleji
se to podařilo Petrovi Šichovi, před juniorem
Marianem Svobodou a Jiřím Langrem. (pm)

Nejúspěšnější sportovec Svitavska
Regionální sdružení sportů Svitavy vyhlašuje anketu Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska za rok 2019. Hlavní podmínkou je členství v tělovýchovné či sportovní
organizaci se sídlem na Svitavsku. Vyhlašované kategorie jsou následující: jednotlivci (tj. žactvo, dorost a junioři, dospělí),
kolektivy (žactvo, dorost a junioři, dospělí),
veteráni, trenéři, regionální trenéři, handicapovaný sportovec, mimořádný výkon,
zvláštní cena RSS Svitavy. Rovněž bude

vybrán jednotlivec, který je odchovancem
zdejšího sportu, ale v současné době působí na reprezentační úrovni mimo region
(tzv. Krajánek).
Nominace ve všech kategoriích mohou
zástupci sportovních klubů a další subjekty, stejně jako široká veřejnost, zasílat na
adresu: Regionální sdružení sportů, Kpt.
Nálepky 39, 568 02 Svitavy, nebo na e-mail: rss.sy@seznam.cz. Nominace musí
obsahovat: jméno a příjmení navrženého

sportovce, datum narození, adresu bydliště, kontaktní údaje, příslušnost ke sportovní organizaci a přehled dosažených
nejvýznamnějších úspěchů a výsledků za
rok 2019. Uzávěrka nominací je 20. prosince. Jména oceněných a pořadí v kategoriích jednotlivců určí komise odborníků.
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější
sportovec regionu Svitavska se uskuteční
v úterý 21. ledna 2020 od 18 hodin v Tylově domě v Poličce.
(pm)
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Minibikový jezdec Lukáš Záleský třetí v Minimotocupu 2019
Koncem září se na malé dráze Automotodromu Brno konal závěrečný závod Minimotocupu, který je spolu s mistrovstvím
České republiky nejprestižnějším
seriálem závodů malých silničních
motocyklů minibike. Tohoto poháru se již čtvrtým rokem účastní moravskotřebovský jezdec Lukáš Záleský, jezdící za JUNIOR RACING
TEAM Brno a trénující v akademii
brněnského autodromu, která od
roku 2013 připravuje juniorské
jezdce na jejich potenciální závodní kariéru. Na stroji Blata B1 Origami bojuje Záleský již pravidelně
o čelní pozice závodů kategorie
Junior Open. Po celkovém čtvrtém
místě v roce 2017 a druhém místě 2018, byl
i letos jedním z favoritů zmíněné kategorie.
Cestu za největším možným úspěchem mu
však zkomplikovala havárie při tréninku na
závod konaný ve slovenské Skalici, kdy kvůli

zranění po velmi ošklivě vypadajícím pádu
musel závod vynechat. Vzhledem k počtu

závodů v sezoně byla následná bodová
ztráta natolik výrazná, že i při pravidelném
Lukášově umístění na stupních vítězů, byl závod v Brně bojem o celkové třetí místo, které
i přes mnoho komplikací, které závod prová-

zely, nakonec úspěšně vybojoval.
Nakonec pak Lukáš sezónu 2019 zhodnotil: „Byla to pro mne už vzhledem
ke zranění a absenci v jenom ze
závodů, daleko složitější sezóna,
než ta předchozí a onen pomyslný
bronz má proto z tohoto pohledu
cenu zlata.“ A k tomu ještě nutno
dodat, že se Záleský tímto úspěchem s pravidelnou účastí v závodech motocyklů minibike rozloučil.
Příští rok se totiž patnáctiletý moravskotřebovský jezdec začne zúčastňovat závodů mistrovství republiky třídy Mini GP Open, která je
přestupní stanicí k závodům „velké
silnice“. Na tyto závody se Lukáš
připravoval během celého roku 2019 pod
vedením zkušeného trenéra a závodníka
Michala Šembery, jenž je znám mimo jiné
i jako občasný komentátor televizních závodů moto GP.
Jaroslav Záleský

Tenisté hodnotí sezónu 2019 z pohledu jednotlivců
Moravskotřebovští tenisté po historicky nejúspěšnější sezóně (z pohledu družstev v mistrovských soutěží 2019) absolvovali celostátní turnaje jednotlivců v rámci termínové listiny
Českého tenisového svazu. Ty se letos konaly
od 1. 7. do 30. 9. Mezi nejúspěšnější hráče
patří východočeský přeborník v singlu i deblu a čtvrtfinalista MČR Daniel Orlita (1997)
reprezentující Slovan již čtvrtým rokem a Tomáš Elísek, ač jeden ze dvou hlavních trenérů, ale patřící stále mezi top 10 hráčů vý-

chodních Čech. Dále vycházející hvězdička
Tadeáš Dorazil (2011), který na turnajích
prakticky tráví každý víkend, jeho bilance 19
pódiových umístění z 22 turnajů je vynikající. Nela Šílová (2006), obdobně jako Daniel Orlita sice nepochází přímo z Moravské
Třebové, ale oddíl a město reprezentuje již
druhým rokem. Drobounká holčička s vynikajícím švihem a citem pro míč, prvním rokem
starší žákyně, šestá hráčka východočeského
žebříčku a osmifinalistka MČR v singlu. Mezi

další úspěšné patří sourozenci Jan a Josef
Málkovi, Ema Šejnohová, Kristýna Sedláková, Damián Horký, Aneta Nečasová, Adéla
Šejnohová a Šimon Kašický. Díky zavedení
systému podpory mládeže v roce 2016, každoroční podpoře města, obětavosti rodičů
a trenérskému čtyřlístku se zatím daří vychovávat konkurence schopné tenisty. K tomu by
nám měl pomoci i návrat moravskotřebovského rodáka Dominika Süče do sestavy pro
rok 2020.
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