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Výstavba singletracků a pumptracku může začít
Projekt Česko-polské spolupráce Na hra-
nici na hraně získal Rozhodnutí o dotaci 
a společným setkáním partnerů dne 3. 12. 
2019 na radnici v Moravské Třebové byla 
definitivně odstartována jeho realizace. Ve-
doucím partnerem projektu je Město Morav-
ská Třebová, dalším českým partnerem je 
Obec Dolní Morava, polským partnerem je 
Gmina Bystrzyca Klodzka. Celkový rozpo-
čet projektu činí 962 tis. EUR, z toho roz-
počet města Moravská Třebová činí 362 tis. 

EUR. Z této částky bude 90 % kryto dotací 
z programu Interreg V-A a město Morav-
ská Třebová tedy ze svého rozpočtu vydá 
v přepočtu pouze necelý 1 mil. Kč. Projekt 
bude dokončen v říjnu 2021. Na vrchu Pas-
týřka bude vybudováno 13 km nových sin-
gletracků (jednostopých stezek pro horská 
kola), včetně přístupových tras. V prostoru 
volnočasového areálu Knížecí louka (pod 
Bránou času) zároveň vznikne zcela nový 
pumptrack o délce 255 m, což je zábavná 

Slavnostní otevření bazénu
Ve středu 11. 12. 2019 proběhlo za přítom-
nosti zastupitelů, ředitele 
ZŠ Palackého, dodavate-
lů stavebních prací a dal-
ších hostů slavnostní ote-
vření nově opraveného 
bazénu. „Převzali jsme 
náročný projekt, během 
kterého jsme museli řešit 
mnoho neočekávaných 
a složitých situací. O to 
více mne těší, že se stav-
bu podařilo dokončit a 
děti ze základních škol 
mohou zase pokračovat 
ve výuce plavání. Bazén 

a veškeré technologické i sociální zázemí se dočkal mnohonásobně vyššího standardu. 
Aktuálně pracujeme na zpří-
stupnění bazénu také pro ve-
řejnost,“ uvedl starosta Tomáš 
Kolkop. 
V rámci rekonstrukce bylo pro-
vedeno zateplení celého ob-
jektu, rekonstrukce sociálního 
zázemí, oprava střechy, výmě-
na oken a podlah. Bazénová 
technologie byla umístěna do 
přízemí a v prvním nadzem-
ním patře došlo k osazení no-
vého nerezového bazénového 
tělesa. Náklady na opravu či-
nily 31 mil. Kč.                    (vd)

cvičná dráha pro horská kola. Na Dolní Mo-
ravě vznikne adrenalinová překážková drá-
ha a v Polsku pak singletrack Stronie a stez-
ky na Gore parkowe v Bystrzycy Klodzské. 
Vytvořen tak bude produkt pro sportovce, 
kteří si budou moci během prodlouženého 
víkendu projet všechny lokality, získat razít-
ko do průkazu bikera a výhody v obou cílo-
vých destinacích. Nový produkt bude prová-
zen propagační kampaní a testován pilotní 
jízdou na podzim roku 2021.                      (vd)
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 
2019 evidováno na trvalém pobytu 
celkem 9 984 občanů ČR. V průběhu 
měsíce listopadu 2019 se do Morav-
ské Třebové přistěhovalo 11 osob, od-
hlásilo 7 obyvatel, zemřelo 5 občanů 
a narodilo se 6 dětí. V rámci Moravské 
Třebové v listopadu změnilo trvalý po-
byt celkem 31 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. 11. 
2019 evidováno 10 141 obyvatel.
V měsíci listopadu se uskutečnily 2 sva-
tební obřady.                                  (ln)

Veřejnost se podílí na tvorbě vánoční výzdoby náměstí
Celkem 28 vá-
nočních stromků 
na náměstí a před 
radnicí se postup-

ně zaplnilo ručně vyráběnými ozdobami 
dětí, studentů a zástupců spolků a organi-
zací města. Projekt vytvářející pohodovou 
sváteční atmosféru zaštiťuje Zdravé město 
Moravská Třebová ve spolupráci s technic-
kými službami a Lesy ČR. Do projektu se 

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

vypracování Studie - Základní technická vy-
bavenost lokality jihozápad v M. Třebové

• RM jmenuje PhDr. Jiřího Šmerala členem 
komise památkové péče rady města

Usnesení z jednání zastupitelstva 
města
• ZM schvaluje rozpočet města na rok 2020
• ZM schvaluje předložený návrh obecně 

závazné vyhlášky města Moravská Třebo-
vá o místním poplatku ze psů

• ZM schvaluje předložený návrh obecně 
závazné vyhlášky města Moravská Třebo-
vá o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství

• ZM schvaluje předložený návrh obecně 
závazné vyhlášky města Moravská Třebo-
vá č. 4/2019, o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů na území 
města Moravská Třebová

• ZM uděluje čestné občanství města Mo-
ravská Třebová Jarmile Halbrštátové za mi-
mořádnou statečnost a účast ve válečných 
operacích na východní frontě

• ZM bere na vědomí cenu vodného na rok 
2020

• ZM bere na vědomí výstupy z Participativ-
ního rozpočtu v místní části - Boršov, Sušice 
a Udánky 2019

Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Společenská rubrika – listopad 
Své významné životní jubileum osla-
vili tito občané:
97 let – Štrajtová Olga
93 let – Třísková Antonie
85 let – Blahutka Jan, Vránová Marie
80 let – Plátová Adolfína, Kvízová Helena, 
Bártová Růžena, Otava Jiří, Holešovský Bo-
humil, Kunc Josef, Šnajdr Alois

Omluva čtenářům
Redakce Moravskotřebovského 
zpravodaje se omlouvá čtenářům 
za chyby a nepřesnosti, které se 
objevily v prosincovém vydání. 
Na str. 5 v sekci zdravotnictví se 
nahlášené změny ordinační doby 
lékařů vztahovaly k prosinci, niko-
liv k listopadu, jak se nesprávně 
objevilo v nadpisu. Ve stejném vy-
dání bylo na str. 3 v informacích 
k provozu MHD chybně uvede-
no, že částka na provoz MHD 
vyčleněná v rozpočtu města na 
rok 2020 činí 2,4 mil Kč. Zmíně-
ná suma 2,4 mil Kč byla součástí 
rozpočtu 2019, v roce 2020 je 
dle schváleného rozpočtu vyčle-
něno na provoz MHD 1,3 mil. Kč.

Rozloučili jsme se s občany našeho 
města:
Wernerová Jana (51 let), Havelka Zdeněk 
(79 let)
V našem městě uzavřeli manželství:
Josef Uher, MT – Gabriela Kovářová, MT
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.

Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí v Morav-
ské Třebové, kteří se starají o jejich technický stav 
i celkový vzhled. Každá změna vede k tomu, aby 
naše město bylo zase o kousek krásnější. Uli-
ce Bránská         Tomáš Kolkop, starosta města

v letošním roce zapojili děti a klienti z I. MŠ 
Piaristická a odloučených pracovišť Sušice 
a Boršov, II. MŠ Jiráskova a odloučené-
ho pracoviště MŠ Tyršova, ZŠ Křižovatka, 
2. ZŠ Palackého, ZŠ Kostelní náměstí, Spe-
ciální ZŠ, MŠ a PRŠ, Gymnázium a Letecká 
SOŠ, SDH Sušice, DDM, Charita Moravská 
Třebová, CPR Sluníčko a Sociální služby 
Moravská Třebová. 
Stromky budou zdobit náměstí až do Tří krá-

lů. Přejeme poklidný start do nového roku 
a děkujeme všem, kteří se podíleli na pře-
krásné vánoční výzdobě náměstí. 

Barbora Dudíková, koordinátorka projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21
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Zastupitelstvo města udělilo čestné občanství Jarmile Halbrštátové
Pětadevadesátiletá Jarmila Halbrštátová-
-Kaplanová přežila sovětský gulag a v čes-
koslovenských vojenských jednot-
kách se během druhé světové války 
zapojila do bojů na východní fron-
tě. Zastupitelstvo města na svém 
jednání dne 9. prosince 2019 oce-
nilo její životní zásluhy a schválilo 
udělení čestného občanství. „Bě-
hem vojenských operací prokáza-
la mimořádnou osobní statečnost 
a zachránila život stovkám raně-
ných Čechoslováků. Svými osudy 
i životním postojem je inspirací pro 
všechny ostatní a přispívá tak k ší-
ření dobrého jména města Morav-
ská Třebová,“ uvedl starosta Tomáš 
Kolkop.  
Jarmila Halbrštátová, rozená Kap-
lanová, se narodila v roce 1924 na 
Orlickoústecku. Ve třicátých letech 
rodiče odjeli za prací do Sovětského svazu 
a Jarmila je o několik let později následo-
vala. Zde byla po německém útoku v červ-
nu 1941 jako občanka nepřátelského státu 
zatčena sovětskou policí a intervenována 

do gulagu. „Seděli jsme ve sklepě mezi lid-
mi, kteří zabíjeli, kradli a podobně. Byla to 

hrůza. A mně bylo sedmnáct,“ vzpomínala. 
Do řad československé zahraniční armá-
dy vstoupila o rok později v červnu 1942. 
„V den boje u Sokolova jsem ráno byla 
v místní škole, kde se nacházelo obvaziště. 

Potom začal útok. Obvazovali jsme raněné 
u zdi kostela, bylo jich tam hodně. Tanky po-

řád přijížděly a plamenomety vše 
zapalovaly. Viděla jsem, že jedno-
mu chlapci padl plamenomet na 
záda. Samozřejmě úplně shořel. 
Člověk se nesměl bát, prostě jsme 
museli obvazovat raněné,“ vyprá-
věla. 
Jako příslušnice 2. baterie I. dě-
lostřeleckého oddílu prokázala 
statečnost v roli radiotelegrafistky 
v bojích u Kyjeva v roce 1943. 
„V jednom okamžiku se všem dělo-
střeleckým bateriím přerušilo spo-
jení s radiostanicí. Naše vojsko si 
ale nemohlo dovolit přerušit palbu. 
Zůstala jsem jediná, které se poda-
řilo radiové spojení uchovat. Mu-
sela jsem tak předávat povely za 
celý dělostřelecký oddíl všem ba-

teriím. Nakonec vše dopadlo dobře, zvlád-
li jsme to na jedničku,“ vzpomíná Jarmila 
Halbrštátová. V řadách dělostřelectva se 
zúčastnila i dalších bojů včetně bitvy o Du-
kelský průsmyk na podzim roku 1944. Po 
druhé světové válce absolvovala armádní 
letecký kurz a následně se usadila v Mo-
ravské Třebové, kde pracovala v textilce 
Hedva.                                                 (vd)

Úpravy veřejného prostranství
Obnova vstupního pískovcového 
portálu 
Pískovcový portál historicky významného 
domu v ulici Olomoucká č. p. 143 prošel 
úspěšným procesem restaurování. Důvodem 
odborného zásahu byl celkově špatný stav, 
kdy muselo dojít k celkové opravě včetně 
obnovy schodišťového stupně. Financová-
ní obnovy bylo hrazeno z 50 % z rozpoč-
tu města a z 50 % díky dotaci z Programu 
podpory stavební obnovy a restaurování 
kulturních památek a drobných objektů pa-

mátkového charakteru v Pardubickém kraji 
na rok 2019, poskytnuté z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na rok 2019.

V ulici J. K. Tyla se dočkají nového 
plynovodu a přípojek 
Stavební práce na výměně plynovou a ply-
novodních 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 opatře-
ny novou dlažbou.                                 (vd)

Vodné a stočné  
v roce 2020

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
9. 12. 2019 vzalo na vědomí ceny vodné-
ho a stočného pro následující rok 2020. 
Úprava ceny vodného byla schválena 
členskou schůzí dobrovolného svazku obcí 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska ve 
výši 47,68 Kč/m3 s DPH a 45,60 Kč/m3 
s DPH (změna sazby DPH od 1. 5. 2020). 
„Cenová odchylka na začátku roku je způ-
sobena změnou legislativy v určení výše 
DPH, pro konečného spotřebitele to bude 
znamenat pouze nepatrný rozdíl. Součástí 
schváleného Plánu obnovy majetku svazku 
na rok 2020 je například zahájení postup-
né výměny vodoměrů nové generace s funk-
cí dálkového odečtu. Cena stočného na rok 
2020 je nastavena na 51,56 Kč/m3 s DPH 
a vychází z koncesní smlouvy schválené 
zastupitelstvem v roce 2015. Úprava ceny 
oproti minulému roku je způsobena zejmé-
na nárůstem položky nájemné. V roce 2020 
rovněž dojde k plánovanému periodickému 
přezkoumání koncesní smlouvy, jehož cílem 
bude stabilizace ceny stočného a zameze-
ní skokovým nárůstům ceny,“ vysvětluje mís-
tostarosta Miloš Mička.                           (vd)
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Novinky v provozu městské hromadné dopravy
Dosavadní využívání MHD bylo podrobe-
no důkladné analýze včetně vyhodnocení 
a zohlednění některých požadavků ze 
strany veřejnosti. „Provoz městské hromad-
né dopravy bude pokračovat i v roce 2020, 
z finančního hlediska ale bude hospodár-
nější. Do letošního rozpočtu jsme na provoz 
MHD vyčlenili částku 1,3 mil Kč (oproti 2,4 
mil. Kč v roce 2019) a jízdní řád jsme redu-
kovali o nevyužívané spoje i zastávku Hřbi-
tov. Naopak jsme vytvořili nové zastávky 

v místech, kde o to občané projevili zájem,“ 
vysvětluje místostarosta Miloš Mička. Od 
ledna 2020 také regionální dopravce aktu-
alizuje ceník IREDO. Co dalšího nás čeká 
v roce 2020?

MHD bude v roce 2020 rozšířena 
o čtyři zastávky:
Západní – ideální pro obyvatele ze 
sídliště, z Udánek a pro školáky z II. ZŠ Pa-
lackého (zastávka je umístěna poblíž dět-

ského domova nedaleko křižovatky s ulicí 
B. Němcové. Přímo v Udánkách zastávku 
MHD vybudovat nelze z důvodu semafo-
rů spojených s opravou ulice Lanškrounská 
v roce 2020)
Zámek – ideální pro obyvatele směřující 
na náměstí, pro děti ze ZŠ Kostelní náměstí 
a také pro všechny, kteří se budou chtít pře-
sunout na Knížecí louku nebo zámek (za-
stávka umístěna na parkovišti pod zámkem)
Linhartice závod – ideální pro zaměst-
nance dojíždějící do Rehau a PPT na směny 
v cca 5:30 a 13:30 hodin
Tyršova – ideální pro obyvatele v oko-
lí ulic K. Čapka a Sluneční, v létě je mož-
né zastávku využít při cestě do aquaparku 
(důvodem ponechání trasy MHD okolo 
aquaparku je i plánovaná rekonstrukce uli-
ce Lanškrounská, kterou bude v roce 2020 
provádět Pardubický kraj)

MHD Moravská Třebová je integrovaná do 
systému IREDO, který provozuje společnost 
OREDO. Integrace MHD v systému IREDO 
přináší cestujícím následující výhody:
• je možné využít čipových karet pro bez-

hotovostní nákup jízdenek
• je možné zakoupit týdenní, měsíční nebo 

čtvrtletní jízdenky
• je možné zakoupit jednu jízdenku na vlak 

a autobus (např. Česká Třebová - vlak - 
Moravská Třebová - Mánesova), nebo 
třeba na několik autobusů (Svitavy - au-
tobusové nádraží – Moravská Třebová 
-Tyršova)

• je možné sledovat polohu autobusu 
v aplikaci IDS IREDO přímo v chytrém 
telefonu.

• Aplikaci na sledování spojů, které jsou 
v systému IREDO zapojeny, najdete zde: 
odkaz na QR KÓD

Jízdní řád, který byl vytištěn v minulém čís-
le zpravodaje, najdete na stránkách města 
nebo zde: - odkaz na QR KÓD

Veřejné fórum 2020 

a Beseda s občany na téma 

dalšího využití mlýna
Koutek pro malé děti a jejich 

hlídání zajišťuje Krůček 

Moravská Třebová.  Požadavek hlaste, prosím, 

do pondělí 3. února na tel.: 603 709 044 nebo 

na email: bdudikova@mtrebova.cz

5. února
16:00 hod., dvorana muzea

Moderuje Dana Diváková, novinka – Pocitová mapa

• Soutěž o ceny

• Drobné občerstvení zdarma

• Charita Moravská Třebová nabídne 

výrobky z terapeutických dílen

• Zveme i naši mládež

Přijďte diskutovat o rozvoji Moravské Třebové 

a označit deset priorit  

města
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Změny ve svozu odpadů v roce 2020
Celosvětový trend včetně legislativy v Česku 
směřují k důslednějšímu třídění a zpřísňová-
ní podmínek pro nakládání s odpady. Měst-
ský rozpočet není schopen dlouhodobě po-
krýt neustále rostoucí poplatky za likvidaci 
odpadů společně s náklady na odměňová-
ní obyvatel. Máme za sebou tři roky, během 
kterých se společně snažíme problematiku 
odpadového hospodářství aktivně řešit. Tato 
postupná snaha o lepší třídění odpadu je je-
diná cesta, jak snižovat množství směsného 
odpadu a chovat se šetrně k životnímu pro-
středí. Bez ohledu na to, zda občané za tří-
dění získávají bonusy či nikoliv. Děkujeme, 
že třídíte,“ uvádí místostarosta Miloš Mička. 
Zastupitelé města schválili poplatek za komu-
nální odpad na rok 2020 ve výši 700 Kč/
osobu, který lze do 31. 3. 2020 uhradit 
v Občanském informačním centru, nebo bez-
hotovostně na účet města. Vzhledem k vel-
kému nárůstu počtu nasbíraných EKO bodů, 
což mělo velký dopad na rozpočet města, 
byla hodnota EKO bodu snížena na 5 Kč. 
Zároveň se zastupitelé shodli na tom, že sle-
va za nasbírané EKO body se naposledy 
promítne do ceny poplatku na rok 2020. 
V roce 2021 budou platit jen standartní sle-
vy pro určené věkové skupiny obyvatel.

Shrnutí nejdůležitějších změn: 
1. Komunální odpad – změna čet-
nosti svozu
• svoz popelnic 1x za 3 týdny v celém 

městě (Město, předměstí, Boršov, Sušice, 
Udánky)

• svoz 1100 l kontejnerů 1x za 2 týdny 
na sídlištích a u bytových domů (lokální 
problémy na sídlišti s přeplněnými kon-
tejnery jsou průběžně řešeny na základě 
individuálních požadavků)

2. Separovaný odpad – možnost 
ukládat plast a papír v centru měs-
ta a v rodinných domech do vlast-
ních popelnic
• svoz 1100 l kontejnerů na tříděný od-

pad 1x za týden v celém městě
• svoz popelnic na tříděný odpad 1x 

měsíčně
• majitelé nemovitostí, nebo občané 

s trvalým pobytem v části Město (cen-
trum města) mohou požádat o 120 l 
nebo 240 l popelnice na plast a papír 
formou bezplatné zápůjčky. Žádost 
lze podat do 31. 1. na odboru investic 
a správy majetku (bdudikova@mtrebo-
va.cz, 603 709 044)

• obyvatelé mimo sídliště a Město (cent-
rum města) si mohou na vlastní nákla-
dy zakoupit modré a žluté popelnice 
(alternativa ke stávajícímu třídění do pyt-
lů). Popelnice lze zakoupit v kanceláři 
TSMT, kde obdržíte čárový kód. 

3. Bioodpad – odstranění kompo-
stérů z veřejných ploch, místo nich 
lze využít biokontejnery (bytové 
domy, sídliště) a biopopelnice (cen-
trum města)
• svoz biokontejnerů i biopopelnic 1x za 

týden v letním období a 1x za 2 týdny 
v zimním období (listopad až březen)

• na sídliště budou rozmístěny 1100 l 
biokontejnery, případné rozmístění do 
dalších lokalit připravujeme

• majitelé nemovitostí, nebo občané s tr-
valým pobytem v části Město  (centrum 
města) mohou požádat o 240 l biopo-
pelnice formou bezplatné zápůjčky (do 
31. 1. na odboru OISM bdudikova@
mtrebova.cz, 603 709 044).

Vývoz komunálního a tříděného odpadu 2020
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

1
1 2 3 4 5 1

6 7 8 9 10 11 12 2
13 14 15 16 17 18 19 3
20 21 22 23 24 25 26 4

Leden 27 28 29 30 31 5
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

2
1 2 5

3 4 5 6 7 8 9 6
10 11 12 13 14 15 16 7
17 18 19 20 21 22 23 8

Únor 24 25 26 27 28 29 9
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

3
1 9

2 3 4 5 6 7 8 10
9 10 11 12 13 14 15 11

16 17 18 19 20 21 22 12
23 24 25 26 27 28 29 13

Březen 30 31 14
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

4
1 2 3 4 5 14

6 7 8 9 10 11 12 15
13 14 15 16 17 18 19 16
20 21 22 23 24 25 26 17

Duben 27 28 29 30 18
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

5
1 2 3 18

4 5 6 7 8 9 10 19
11 12 13 14 15 16 17 20
18 19 20 21 22 23 24 21

Květen 25 26 27 28 29 30 31 22
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

6
1 2 3 4 5 6 7 23
8 9 10 11 12 13 14 24

15 16 17 18 19 20 21 25
22 23 24 25 26 27 28 26

Červen 29 30 27
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

7
1 2 3 4 5 27

6 7 8 9 10 11 12 28
13 14 15 16 17 18 19 29
20 21 22 23 24 25 26 30

Červenec 27 28 29 30 31 31
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

8
1 2 31

3 4 5 6 7 8 9 32
10 11 12 13 14 15 16 33
17 18 19 20 21 22 23 34
24 25 26 27 28 29 30 35

Srpen 31 36
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

9
1 2 3 4 5 6 36

7 8 9 10 11 12 13 37
14 15 16 17 18 19 20 38
21 22 23 24 25 26 27 39

Září 28 29 30 40
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

10
1 2 3 4 40

5 6 7 8 9 10 11 41
12 13 14 15 16 17 18 42
19 20 21 22 23 24 25 43

Říjen 26 27 28 29 30 31 44
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

11
1 44

2 3 4 5 6 7 8 45
9 10 11 12 13 14 15 46

16 17 18 19 20 21 22 47
23 24 25 26 27 28 29 48

Listopad 30 49
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

12
1 2 3 4 5 6 49

7 8 9 10 11 12 13 50
14 15 16 17 18 19 20 51
21 22 23 24 25 26 27 52

Prosinec 28 29 30 31 53

Legenda: SKO - komunální odpad
SKO kontejnery liché týdny po celý rok

SKO-1 Dukelská, Brněnská, Gorazdova, Třešňová alej, Tovární, Polní, Míru, Údolní, Školní, Svitavská, B. Němcové, 
J. K. Tyla, Dr. Janského, Palackého, Nové Sady, Západní

SKO-2  Nová, Zahradnická, 9. května, K. Čapka, Lidická, Bezručova, Tyršova, Jiráskova, Na stráni, Jateční, Sluneční, 
Nádražní, Garážní, Josefská, Lázeňská, Mlýnská, Lanškrounská

SKO-3

Anenské údolí, nám. TGM, Bránská, Zámecká, Zámecké nám., Cihlářova, Komenského, Ztracená, Tichá, 
Cechovní, Krátká, Poštovní, Stará, Farní, Kostelní nám., Marxova, Pivovarská, Piaristická, Rybní, Rybní 
nám., Horní, Vodní, Olomoucká, ČSA, Alšova, Mánesova, Nerudova, Panenská, Jánská, Pod Hamry, Jevíčská, 
U Písku, Dvorní, Strážnického

bio kontejnery a popelnice přiděleny městem
SKO-4 Boršov , Sušice, Udánky
PLAST město pytle
PAPIR město pytle

Svoz separovaného odpadu v kontejnerech:
PLAST - čtvrtek   PAPÍR – pátek

Vývoz popelnic ve dnech státních svátků v roce 2020
- svoz SKO bude prováděn ve výše uvedených kalendářních týdnech v naplánovaných dnech s výjimkou týdnů, na které vychází 
svátky, a kde dojde k případnému dennímu posunu 
Případné dotazy ve věci svozu odpadu Vám budou zodpovězeny na tel.: 461 316 509  
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Spolek přátel Vlaardingenu informuje
Ve dnech 25.–28. 10. 2019 proběhla pra-
covní cesta Petry Zápecové a zástupce Spol-
ku přátel Vlaardingenu, z.s. do partnerského 
města Vlaardingenu za účelem odsouhlase-
ní technických detailů a prohlídky míst, kde 
se bude v roce 2020 konat výstava foto-
grafických prací. Výstava proběhne v are-
álu Zonnenhuis a následně ve foyer nové 
budovy radnice ve Vlaardingenu. Instala-
ce výstavy proběhne ve dnech 23.–24. 6. 
2020, vernisáž dne 25. 6. 2019. Nabídka 
na výstavu přišla od holandských partnerů 
z nadace Stichting Vrienden van Moravská 

Třebová, jejímž partnerem na české straně 
je Spolek přátel Vlaardingenu, který akci 
organizuje a koordinuje. Jednání navázala 
na odsouhlasené výstupy z pracovní ná-
vštěvy ve Vlaardingenu dne 7. 6. 2019 za 
účasti místostarosty Miloše Mičky a předse-
dy Spolku přátel Vlaardingenu Miloše Izá-
ka. Spolek přátel Vlaadringenu, z.s. děkuje 
městu Moravská Třebová za poskytnutí pří-
spěvku ve výši 10 tis. Kč na rok 2019, kte-
rý pokryl část nákladů spojených s cestou 
a pobytem v partnerském městě ve dnech 
25.–28. 10. 2019.                               (mn)

Novinky z oblasti 
životního prostředí

Zasadit strom může úplně každý. Iniciativa 
Sázíme budoucnost Ministerstva životní-
ho prostředí a Nadace Partnerství má za 
cíl vysadit jich s pomocí dobrovolníků de-
set milionů. Vstříc jí vychází dotační výzva 
Státního fondu životního prostředí ČR, kte-
rá vysazování podporuje finančně. Získat 
příspěvek může prakticky kdokoliv, kdo má 
zájem se do iniciativy zapojit. 
Jak děti dostat více do přírody? Odpovědi 
jdou naproti dvě dotační výzvy určené pro 
školní kolektivy. Jedna podporuje ozdravné 
pobyty školních dětí, známé také jako ŠvP. 
Díky druhé budou moci školky, školy nebo 
ekocentra vybudovat či upravit přírodní za-
hradu, na které se děti vlastními smysly se-
známí s přírodou. 
Úsporné stavby jsou v kurzu, vznikají další 
a další, a to i díky dotační podpoře z pro-
gramu Nová zelená úsporám. Pokud máte 
nízkoenergetický domek postavený, nevá-
hejte a přihlaste jej do soutěže Úsporný 
dům. 

Aktuální informace z radnice
Kroniky z let 2006-2018 na webu 
města
Dle platné legislativy má každá obec v ČR 
povinnost vést kroniku, do níž se zazname-
návají zprávy o důležitých a pamětihod-
ných událostech v obci pro informaci i po-
učení budoucím generacím. Současnou 
kronikářkou města Moravská Třebová je od 
roku 2006 Jana Zemánková. Zpracované 
kronikářské záznamy byly doposud k na-
hlédnutí pouze na městském úřadě. Nyní 
jsou kroniky z období 2006-2018 dostupné 
také na webových stránkách města http://
www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/kroni-
ka-mesta-1/

Redukce četnosti hlášení městského 
rozhlasu
S postupnou modernizací komunikace mezi 
městem a občany budeme postupně omezo-
vat počet hlášení prostřednictvím amplionů 
městského rozhlasu, které mají sloužit pri-
márně 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://moravskatre-
bova.mobilnirozhlas.cz/ 

Změna pohřební služby
Vážení občané, od 1. 1. 2020 přebírá pro-
vozování 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-
chovat rozsah a kvalitu služeb nastavených 
paní Netolickou. Potřebné informace a kon-
takty naleznete na internetových stránkách: 
www.pohrebniustavholub.cz.

Pavel Holub, 
jednatel Pohřebního ústavu Holub s. r. o.

Karta IREDO bude nově za symbolic-
kých 30 korun
Od 15. prosince začaly nejen na území Par-
dubického kraje platit nové železniční jízdní 
řády. Příštích de-
set let budou na 
území kraje zajiš-
ťovat tento druh 
dopravy České 
dráhy a LeoEx-
press. Pardubický 
kraj pro usnad-
nění přestupů 
mezi dvěma do-
pravci, ale také 
v návaznosti na 
autobusy, zavedl 
slevu na poříze-
ní karty IREDO. 
Od 1. 12. 2019 
stojí karta sym-
bolických 30 Kč 
namísto dosavadních 150 Kč. „Chceme 
v rámci nového jízdního řádu a fungování 
dvou dopravců co nejvíce usnadnit cesto-
vání především v rámci přestupu z Českých 
drah na LeoExpress. Díky této kartě si ces-
tující v nástupní stanici zakoupí jízdenku 
i mezi dopravci, a to jak železničními, tak 
autobusovými bez jakýchkoliv dalších po-
vinností,“ uvedl hejtman Martin Netolický 
s tím, že sleva bude platná do 30. ledna na 

všech výdejních místech v Pardubickém kra-
ji. V průběhu roku 2020 by měla být snazší 
cesta také s klasickou papírovou jízdenkou 
pro občasné cestující. 

Povinné čipování psů
Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 
2020 zavádí novela veterinárního záko-
na povinnost čipování psů. Tato povinnost 
se týká všech psů, výjimku mají pouze psi 
starší 8,5 roku, kteří jsou označeni čitelným 
tetovacím číslem. Pokud tedy vlastníte psa 
a ten ještě čip nemá, navštivte svého vete-
rinárního lékaře. Pokud pes po novém roce 
očipován nebude, hrozí majiteli pokuta až 
20 tisíc korun.                                      (vd)
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Školství, vzdělávání, sociální oblast
Na pozvání koordinátorky prevence krimi-
nality Hany Navrátilové navštívil naše město 
David Tišer, romský aktivista a ředitel ARA 
ART, z.ú. V rámci konzultačního dne navštívil 
Nízkoprahové zařízení Díra, kde ho vedoucí 
pan Vokál seznámil s činností klubu. Další 

zastavení bylo na radnici a posezení se zá-
stupci města. Velmi inspirativní byly názory 
D. Tišera na oblast školství v souvislostech 
Romové a vzdělání, kde získala potřebné 
kontakty a informace vedoucí odboru sociál-
ních věcí a školství Jitka Selingerová, která se 

setkání také zúčastnila. Důležitá, 
a v programu již poslední, byla 
schůzka s místními Romy v Centru 
volného času. V uvolněné atmo-
sféře probíhal rozhovor v češtině, 
ale plynule se přecházelo i do 
romštiny. Hlavním tématem bylo 
začlenění více romských žáků do 
škol středních a vyšších, hovořilo 
se i o podpoře ve vzdělávání. Za 
zmínku stojí i nápad uspořádat 
a oslavit s romskou komunitou 
v příštím roce Den Romů, který 
připadá na 8. dubna.

Hana Navrátilová,
koordinátor prevence kriminality 

Po městě kolují fámy
Vážení spoluobčané, chtěl bych reagovat 
na nepravdivé informace šířící se po našem 
městě ohledně zásahu městské policie při 
incidentu v restauraci v ul. Brněnská. Tyto 
fámy tvrdí, že MP dorazila na místo posled-
ní, půl hodiny po oznámení, až po příjezdu 
hlídek PČR z okolních měst apod. Skuteč-
nost je taková, že oznámení bylo podáno 
na linku 158, což je linka Policie ČR. Jakmile 
hlídka PČR dorazila na místo, vyhodnotila 
situaci a požádala o součinnost hlídku MP. 
Hlídka MP na místo dorazila dvě minuty od 
přijetí této žádosti a teprve následně na mís-
to dorazily i další hlídky PČR. 
V této souvislosti je vhodné vysvětlit, jak fun-
guje Integrovaný záchranný systém, kterého 
je MP součástí. Pokud občan provede ozná-
mení na některou z tísňových linek (150 – 
hasičský záchranný sbor, 155 – záchranná 
služba, 158 – policie ČR, 156 – městská 

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

Na lince 156 – Městská policie

policie), na toto oznámení pri-
márně reaguje ta složka, na je-
jichž tísňovou linku bylo ozná-
mení podáno. Pokud operátor 
vyhodnotí, že oznámení bylo 
učiněno na nesprávnou linku, 
toto oznámení předá správné 
složce IZS. Závěrem tedy zo-
pakuji, že pokud je oznámení 
učiněno na linku Policie ČR, 
toto oznámení si v první řadě 
řeší ona a pokud je třeba, požádá o součin-
nost ostatní složky IZS, mimo jiné i městskou 
polici. Rychlé a účinné řešení krizových situ-
ací tak často záleží na správné volbě tísňové 
linky, kterou oznamovatel události zvolí. 
Výsledky dopravně-bezpečnostní akce
Ve dnech 25.- 29. 12. 2019 proběhla na 
celém území města preventivní dopravně-
-bezpečnostní akce zaměřená především 
na správné parkování, dodržování místní 

úpravy silničního provozu 
a dodržování povinností 
stanovených v § 27 záko-
na č. 361/2000. Cílem 
této akce nebylo pokutovat 
občany města, ale přede-
vším upozornit řidiče na to, 
že se dopouštějí přestupko-
vého jednání a „oživit“ jim 
znalosti zákona o provozu 
na pozemních komunika-

cích. Při této akci bylo zjištěno 58 jedná-
ní mající znaky přestupku. Větší část těchto 
jednání byla řešena domluvou s vysvětle-
ním řidičům, jakého jednání se dopustili. 
Jen malé procento bylo řešeno v příkazním 
řízení na místě. Pokud nějaký řidič nerea-
goval na výzvu pro nepřítomného řidiče, 
bylo toto jednání předáno příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení.

Radovan Zobač, velitel MP 

Další směřování 
Centra volného času

Provoz CVČ Moravská Třebová v prostorách 
Latinské školy k 31. 12. 2019 skončil. Odbor-
níci v sociální oblasti i zastupitelé se shodli 
na tom, že provoz centra ve stávajícím reži-
mu není z dlouhodobého hlediska udržitelný. 
Na základě schválené Koncepce řešení CVČ 
bude poskytování služeb uživatelům CVČ na-
dále pokračovat terénní formou ve spoluprá-
ci se sociální pracovnicí. Další kroky by měly 
vést k zahájení činností na principu komunitní 
sociální práce. 

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

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová

Jarní příměstský tábor s Dírou
Právě probíhá přihlašování na jarní příměst-
ský tábor. Věříme, že s námi zažiješ na jaře 
spoustu legrace a o nevšední zážitky nebu-
de nouze. Máme připravený skvělý program 

plný her, výletů a hlavně báječných lidí. Tak-
že na nic nečekej a pošli nám svou přihlášku, 
ať s námi u toho můžeš být. Počet účastníků 
je omezen! Těšíme se na Tebe. Jarní příměst-
ský tábor se bude konat v týdnu od 10. do 

14. 2. 2020. Pokud budeš mít zájem o při-
hlášku, tak nám můžeš napsat e-mail na: di-
ra-mt@osbonanza.cz nebo se pro ni za námi 
můžeš do klubu zastavit, a to každý všední 
den od 13:00 do 18:00 na adrese: Komen-
ského 46, 571 01 Moravská Třebová.
Program jarního příměstského tábora:
10. 2. Moravská Třebová (bowling)
11. 2. Svitavy (minifarma)
12. 2. Moravská Třebová (bruslení)
13. 2. Lanškroun (kino)
14. 2. Česká Třebová (bazén)
Program a cena budou zveřejněny v průbě-
hu ledna 2020 na našich facebookových 
a internetových stránkách.
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Již tradičně nezapomnělo na pacienty LDN 
nebe ani peklo. Mikuláš a jeho doprovod 
postupně navštívil jednotlivé pokoje, kde na-
vodili přítomným pacientům příjemnou atmo-
sféru. Personál nemocnice má radost z kaž-
dého úsměvu pacientů a stejnou radost mají 
i dobrovolníci Charity Moravská Třebová. 
Ti společně s kaplankou nemocnice krásné 
odpoledne připravili a snažili se zpříjemnit 
pobyt pacientům, za což jim zaměstnanci 
LDN velmi děkují. 

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

Nemocnice následné péče

PF 2020
Do nového roku přejeme především pev-
né zdraví, které je základem pro proží-
vání pohody v osobním životě s rodi-
nou a přáteli. Přejeme Vám spokojenost 
v práci i v soukromí. Rok 2020 ať Vám 
nadělí pěknou porci štěstí a radosti, pro-
tože radost, úsměv a smích jsou nejlep-
ším lékem.

Pavel Havíř 

Dr. Němcová 7. a 9. 1. odpoledne ne-
ordinuje - zastupuje Dr. Grepla v ordina-
ci Staré Město 
Dr. Grepl 6.–10. 1. dovolená - zástup 
Dr. Němcová ve Starém Městě ÚT + ČT 
13:00–16:00 hod. 
Dr. Neužilová 20.–24. 1. z důvodu 
malování ordinace neordinuje - zástup 
Dr. Madron v M. Trnávce
Dr. Klug 20,– 24. 1. z důvodu malová-

ní ordinace neordinuje - zástup Dr. Ma-
rossy 
Zajistěte si proto včas svoje léky.
V ordinaci Dr. Rychlovské budou od 
1. 1. 2020 změny, bližší informace ale 
nebyly do uzávěrky zpravodaje nahlá-
šeny. Z těchto důvodů tabulka s aktuál-
ními ordinačními hodinami praktických 
lékařů bude zveřejněna až v únorovém 
čísle.                            Ivana Kantůrková

Nahlášené změny ordinační doby 
praktických lékařů na leden

Cukrovka
epidemie 20. století

Na únor 2020 připravujeme 
přednášku pro veřejnost. Vy-
brali jsme toto téma záměrně, 
neboť lidí s diabetem přibývá 

a edukace diabetiků chybí. Ter-
mín a místo konání přednášky bude 

zveřejněno v únorovém zpravodaji. 
Vážení občané, přejeme Vám do nového 
roku spokojenost v osobním životě, zdraví 
pro Vás a Vaše blízké.

Ivana Kantůrková, 
předsedkyně MS ČČK Moravská Třebová
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STAR WARS:  
Vzestup Skywalkera /USA/

6. 1., 19:00, 142 min., český dabing, vstup-
né: 130 Kč

Šťastný nový rok /ČR/

8. 1., 19:00, 90 min., vstupné: 130 Kč

Špindl 2 /ČR/

13. 1., 19:00, 109 min., vstupné: 120 Kč

Můj příběh /ČR/

15. 1., 19:00, 90 min., přístupný od 12 let, 
vstupné: 120 Kč

Zakleté pírko /ČR/

18. 1., 15:00, 94 min., vstupné: 130 Kč

Šťastný nový rok /ČR/

18. 1., 19:00, 90 min., vstupné: 130 Kč

Mizerové navždy /USA/

20. 1., 19:00, přístupný od 12 let, české ti-
tulky, vstupné: 120 Kč

Dokonalá lež /USA/

22. 1., 19:00, 109 min., nevhodné mládeži 
do 12 let, české titulky, vstupné: 120 Kč

Případ mrtvého nebožtíka /ČR/

27. 1., 19:00, 95 min., vstupné: 120 Kč

Příliš osobní známost /ČR/

29. 1., 19:00, 107 min., přístupný od 12 let, 
vstupné: 130 Kč

Kulturní centrum
Perla Ples Města Moravská Třebová
11. 1., 20:00 
* Předtančení
*  Taneční orchestr TIMBRE MUSIC – hu-

dební doprovod Star Dance
* The Dozing Brothers
* TIMBRE MUSIC band
* Barmanská ohnivá show
Dvorana muzea, vstupné: 350 Kč, vstu-
penky v prodeji v Kulturních službách MT

Sexem ke štěstí
14. 1., 19:00
Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na od-
bornici! Zkuste sexcoaching!
Stella je ve svých šedesáti letech skutečnou 
odbornicí na oživení intimních manželských 
hrátek. Proto se na ni obrátí stárnoucí Nor-
bert, který není spokojen s intimním soužitím 
se svou mladší manželkou Hedvikou. Nor-
bert a Stella si jsou evidentně sympatičtí. 
Stellin o deset let mladší manžel Robert, 
značně unavený neustálými experimenty své 
partnerky, si najde někoho mladšího. Jeho 

Pecha, Jitka Ježková, Kateřina Sedláková
Kinosál muzea, vstupné: 390 Kč, předpro-
dej on-line 1. 1. 2020, na místě od 6. 1.

Sofian a Reginald koncert 
21. 2., 19:00
Sofian patří k nejskloňovanějším novým jmé-
nům české popové scény nádechem stylu 
r’n’b, Reginald zase ke špičce současného 
mladého rapu.
Zappa Club – Pivnice u Zámku Moravská 
Třebová, vstupné: 190 Kč
Vstupenky již v prodeji

Caveman 
15. 3., 19:00 VYPRODÁNO! 
Z důvodu velkého diváckého zájmu uvádí-
me další představení v 16 hodin.
Jedinečné divadelní představení. Máte chuť 
rozesmát se až k slzám? Přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá 
muže mužem, ženu ženou, o rozdílech, 
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvali-
tách obou pohlaví.
Autor: Rob Becker, hrají: Jan Holík/Jakub 
Slach
Kinosál, vstupné: 390 Kč

Lucie Bílá: 
Recitál s klavírem Petra Maláska 
18. 3., 19:00 
Vstupenky již v prodeji
Dvorana muzea, vstupné: od 690 Kč.

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

Hřebečský betlém a příběh 
o Annenruhe
Zkráceno do 8. ledna 2020

Zahájení výstavy fotografií 
Martina Faltejska
Ve dvoraně muzea, úterý 9. ledna 2020 
v 17:00 hod. 

V lednu 2020 budou z provozních důvodů 
muzejní expozice uzavřeny. Školním 
a jiným hromadným výpravám bude po 
předchozí dohodě o termínu návštěva mu-
zejní expozice umožněna.

František Strážnický 2020
Nástěnný kalendář v prodeji v muzeu za 
160 Kč.

Zámek
Uzavřen až do zahájení turistické sezóny.

milenka Hedvika je ovšem shodou okolností 
manželkou Norberta. A tak se terapeutická 
sezení poněkud vymykají kontrole.
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, 
Jitka Ježková 
Kinosál muzea, vstupné: 390 Kč, předpro-
dej on-line 1. 1. 2020, na místě od 6. 1.

Matěj Ptaszek trio koncert 
19. 1., 18:00
Z technických důvodů přeloženo, termín bu-
de včas upřesněn

One Knor Show
30. 1., 19:00
Stand-up comedy celovečerní představení 
jednoho Knora. 
Smíchuplných 90 min, vám pořádně roz-
třepe bránice. Miloš Knor s vámi probere 
aktuální ožehavá témata. Nebude se bát 
píchnout do vosího hnízda a pořádně se 
popíchat. VAROVÁNÍ: na místě může zaznít 
humor
Kinosál muzea, vstupné: 250 Kč, předpro-
dej on-line 1. 1. 2020, na místě od 6. 1.

PJaime Salom - Intimní příběhy 
z Ráje
4. 2., 19:00
Úsměvná divadelní komedie, vtipná a za-
jímavá vize Edenu, ve které se jemným hu-
morem odhalují detaily soužití mezi muži 
a ženami. Ukazuje Ráj, v němž mohla být na 

pár chvil akceptována perspektiva existen-
ce svobodné ženy s vlastními názory, jako 
rovnocenné partnerky muže. Pointa zůstává 
viset ve věčné otázce „Co bylo, je a bude?“
Hrají: Robert Jašków, Michal Slaný/Peter 

Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Prodej on-line na rok 2020 od 1. 1. 2020 www.ksmt.cz. Předprodej na místě od 6. 1. 2020 od 14:00 hod. /tel. 461 544 283. Ostatní 
dny: pondělí 14:00–19:00, středa 14:00–19:00.

Kulturní služby města Moravská Třebová



leden 2020 / strana 10



strana 11 / leden 2020 Městská knihovna



leden 2020 / strana 12Různé

Kulturní služby města Moravská Třebová vyhlašují

Výběrové řízení na pozici vedoucí zámku
Program činnosti 

Klubu českých turistů 
na měsíc leden

1. 1. Tradiční Novoroční vycházka 
okolo Hradiska. Sraz zájemců v 13 hod. 
u autobusového nádraží. Délka trasy 10 km. 
Zajišťuje: P. Harašta
4. 1. Pěší výlet do Vodárenského lesa, 
spojený s návštěvou výstavy betlémů ve Svita-
vách v délce 7 km. Čas odjezdu bude upřes-
něn (nový jízd. řád). Zajišťuje: H. Kopřivová
10. 1. Výroční členská schůze odbo-
ru KČT. Začátek v 18 hod. v klubovně KČT, 
Piaristická 8. Na programu hodnocení roku 
2019, program činnosti na rok 2020. Úhra-
da členských příspěvků, možnost registrace 
nových členů (od 17:30 hod.).
25. 1. Pěší výlet Přes Rychnovský kopec 
z Třebařova do St. Města v délce 15 km. 
Čas odjezdu bude upřesněn (nový jízd. 
řád). Zajišťuje: J. Kuncová

Střípky zahajují nový rok twirlingovou soutěží

Mistrovství ČR v twirlingu

Po třech úspěšných ročnících mažoretko-
vé soutěže Moravskotřebovská perla jsme 
se rozhodli uskutečnit pod záštitou starosty 
města Tomáše Kolkopa soutěž twirlingovou 
s názvem Moravskotřebovský twirling. A tak 
4. 1. 2020 od 8:30 hod. v tělocvičně Inte-
grované střední školy v Mor. Třebové bude-
te moci zhlédnout nádherná vystoupení plná 
tance, gymnastiky a baletních prvků v kombi-
naci s hůlkou. Všechny tímto srdečně zveme. 
Tuto náročnou soutěž podpořili tito sponzoři: 
AAA Auto a.s., OR-CZ spol. s.r.o. a CNC-MT 
s.r.o., kterým velmi děkujeme. Naše soutěž je 

Espiral bojoval v nejvyšší republikové 
soutěži twirlingu. Mistrovství ČR katego-
rie A se konalo 7. 12. 2019 ve Spořících 
a účastnila se ho Sofie Elizabeth Miková, 
Veronika Kynclová a Andrea Štolová s šes-
ti vystoupeními. Soutěže se mohou zúčast-
nit pouze soutěžící po složení náročné 
zkoušky, kterou naše holky složily v roce 

takovou zkouškou před Národním pohárem 
v twirlingu ve Dvoře Králové, který se koná 
1. a 2. 2., dále MČR WBTF v Kutné Hoře 
a Libereckým pohárem v březnu. V twirlingu 
máme velké zastoupení od nejmenších dětí 
až po seniorskou kate-
gorii. Děvčata a chla-
pec se připravují již od 
prázdnin a tak doufá-
me v co nejlepší výko-
ny a umístění. 
Do nového roku s krás-
ným číslem 2020 pře-

2019. Holky si popr-
vé vyzkoušely bojo-
vat opravdu s těmi 
nejlepšími v naší re-
publice. Nervy pra-
covaly, ale i tak děv-
čata předvedla své 
maximální výkony. 
My věříme, že v této 
nejvyšší třídě posbí-
rají cenné zkušenosti 
a budou se posou-
vat výš a výš. Prvním 
úspěchem je zlatá 
medaile v duu senior, 
kterou si přivezla An-
drea Štolová s Vero-
nikou Kynclovou.

Za skupinu Espiral 
Andrea a Jitka Štolovy

Požadujeme:
Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání
Manažerské zkušenosti / praxe ve vedení 
lidí
Koncepční myšlení
Schopnost týmové spolupráce
Výborné komunikační a organizační doved-
nosti
Znalost cizího jazyka, práce na PC a řidič-
ský průkaz typu B vítán
Nabízíme:
Zajímavou a tvůrčí práci ve stabilní organi-
zaci
Možnost seberealizace, profesního rozvoje 
a vzdělávání
Práci v oblasti turistického ruchu
Koncepční práci na rozvoji zámeckých ex-
pozic a péči o ně
Práci na přípravě projektů ve spolupráci 
s Týmem pro rozvoj cestovního ruchu

Prosíme o zaslání:
Strukturovaný životopis
Motivační dopis
Aktuální výpis z rejstříku trestů
Kopie o dosaženém vzdělání 
Zpracujte 3 klíčové aktivity vedoucích k za-
traktivnění zámku a rozvoji cestovního ru-
chu. (max. rozsah 1 strana formátu A4)

Vše zašlete na adresu reditel@ksmt.cz do 
předmětu uvést VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ _ ZÁ-
MEK nebo poštou na adresu Kulturní služby 
města Moravská Třebová, k rukám ředitelky, 
Svitavská 18, Moravská Třebová. Obálku 
označte VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ _ ZÁMEK

Uzávěrka přihlášek: 17. 1. 2020
Výběrové řízení: 23. 1. 2020
Nástup do pozice nejlépe od 1. 2. 2020 
nebo dle domluvy

Tradiční hasičský ples 
v Boršově

18. 1. 2020 od 20:00 hodin, Kulturní dům 
Sbor dobrovolných hasičů v Boršově zve 
všechny příznivce zábavy a tance na Tra-
diční hasičský ples, který se bude konat 
v sobotu 18. ledna 2020 ve 20:00 hod. 
v Kulturním domě v Boršově. K tanci hraje 
bigbeatová skupina Rotoped. Těší se na Vás 
hasiči z Boršova. Vstupné je 100 Kč. 

restaurace U Kalvárie     info@ukalvarie.cz     www.ukalvarie.cz 
Strážnického 41     Moravská Třebová     bar: 731 655 566 

restaurace se zahrádkou
squash a galerie
salonek

Přejeme Vám, aby byl váš nový rok přesně 
�akový, jaký bys�e ho chtěli mí�. A� vám �ivo� 
naservíruje samé chutné �á�i�ky, splněné sny a 
příjemná překvapení

Tým res�aurace

‘

jeme všem svým příznivcům a sponzorům 
hodně zdraví, úspěchů a pohody doma 
i v práci. A my máme přání: „Zůstaňte nám 
věrni“. 

Mažoretková a twirlingová skupina Střípky
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Okénko ZUŠ
21. listopadu se žáci tanečního oboru ZUŠ 
Moravská Třebová z pobočky speciální ško-
ly zúčastnili 14. ročníku Krajské soutěžní 
přehlídky mladých divadelních forem Kukát-
ko. Žáci si pod vedením Lubomíra Kábrta vy-
tančili krásné první místo. K tomuto úspěchu 
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci 
školy a našeho města. 
Loňský kalendářní rok byl v Základní umě-
lecké škole Moravská Třebová uzavřen 
řadou rozmanitých akcí. Namátkou vzpo-
meňme na vystoupení v rámci Slavnostního 
rozsvícení vánočního stromu na náměstí, 
Mikulášský a Vánoční podvečer s múzami 
a nadílkou, vystoupení ve farním kostele Tře-
bařov nebo Vánoční párty v hudební nauce 

a Zpívánkách se spoustou hudebních her, 
soutěží a koled s doprovodem nástrojů. 
18. a 19. prosince proběhly slavnostní Vá-
noční večery, na jejichž náročné realizaci 
se dlouhodobě podíleli žáci a učitelé hu-
debního, tanečního, literárně dramatického 
i výtvarného oboru. Jedinečná atmosféra 
Vánočních večerů byla pro všechny zúčast-
něné krásným zážitkem. Velké poděkování 
patří všem účinkujícím žákům i pedagogům 
a také veřejnosti za hojnou účast, které si ve-
lice vážíme. 
Přijměte srdečné pozvání na Podvečer 
s múzami, který proběhne 16. ledna v 17:30 
hod. v Komorním sále ZUŠ. 

ZUŠ Moravská Třebová

Ceník služeb v roce 2020:
Roční registrační poplatky se navyšují:
• dospělí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180 Kč
• důchodci, držitelé ZTP,  

studenti, učni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 Kč
• děti od 7 do 14 let včetně .  .  .  .  .60 Kč
• držitelé ZTP/P,  

děti do šesti let včetně . . . . . . zdarma

Půjčovní doba v roce 2020 zůstává 
beze změn:

Dospělé oddělení
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.

Dětské oddělení
pondělí-čtvrtek: 12:00–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.

Studovna
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek-sobota: zavřeno
Podrobnější informace na stránkách www.
mkmt.cz

1.–14. 1. Lednová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, 
odpovědět na Facebooku pod soutěžní pří-
spěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo 
v knihovně v dospělém oddělení. V listopa-
du zvítězila p. Sedláčková. 
Aktuální otázka zní: Jakou značku čteč-
ky knih si u nás můžete půjčit?
Výherce vybereme náhodně a může si vy-
brat jednu z těchto knih: Vyděrač (F. Fran-
cis), Invaze (L. Rhinehart), Bez matky ne! (M. 
al-Mer), Tajemství hřbitova Crossbones (K. 
Rhodes), Neplakej (M. Kubica). Podmínky 
soutěže najdete na našem webu. 
1. 1.–29. 2. Výstava fotografií Zpě-
vy nedělní 
Výstava fotografií moravskotřebovského au-
tora Pavla Zukala plná momentek z neděl-
ních koncertů pěveckých sborů v rámci festi-
valu Moravskotřebovské arkády. 
1.–31. 1. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Da-
tabázeknih.cz vám v lednu pomůžeme vý-
stavkou knih z těchto témat: kniha od dán-
ského autora; kniha, která má na obálce 
květinu; kniha o holokaustu. 
29. 1. Josef II. - historická přednáška 
z cyklu Habsburkové Petra Minaříka. Před-
náška se koná v 17:30 hod. v rytířském sále 
na zámku. Vstup zdarma 

Připravujeme na únor:
17. 2. Štěstí nechodí po horách – dis-
kuze s Hanou Krejčovou 
Knihovna dětem
Tvořivé středy 
  8. 1. Sněhulák
15. 1. Mašinka
22. 1. Zimní krajina
29. 1. Eskymák
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském od-
dělení MěK
Tvoření pro nejmenší
22. 1. Zimní krajina, pro děti od 2 do 5 
let v doprovodu dospělého, 9:00–11:00 hod.
1.–31. 1. Radosti zimy
Výstava výtvarných prací žáků I. stupně 2. 
ZŠ v Moravské Třebové 
1.–31. 1. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení 
knihy: Zubr si hledá hnízdo. Čtení, hraní, 
kreslení a tvoření. Bližší informace a objed-
nání v dětském oddělení

Mladý čtenář 2020
Městská knihovna vyhlašuje 37. ročník sou-
těže Mladý čtenář 2020. Jedná se o výtvar-
nou a literární soutěž na téma Starověký 
Egypt. Pravidla soutěže a bližší informace 
získáte v dětském oddělení knihovny.
Soutěž Lovci perel
Od 6. 1. do 26. 11. 2020 probíhá 8. roč-
ník oblíbené čtenářské soutěže Lovci perel. 
Pravidla soutěže a bližší informace získáte 
v dětském oddělení knihovny. 
Výsledky 7. ročníku soutěže Lovci perel:
1. místo: Viktorie Bártová, 2. místo: Barbora 
Burianová, 3. místo: Josef Mach a Štěpánka 
Dvořáčková
Labyrint světa, Komenský a ráj knížek
Městská knihovna vyhlašuje v rámci projek-
tu Kde končí svět 2019–2020 literární a vý-
tvarnou soutěž pro děti s mottem: Labyrint 
světa, Komenský a ráj knížek. Pravidla sou-
těže a bližší informace získáte v dětském od-
dělení knihovny.

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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Zprávy ze základní školy Palackého
Stav přírody nám není lhostejný 
Podzim 2019 byl pro nás ve znamení po-
moci přírodě. Dne 14. 10. se zúčastnili žáci 
5. B s p. učitelem Hrdinou v rámci meziná-

rodního projektu Zasaď strom, posílíš mír již 
tradiční akce, kde žáci ve spolupráci s pa-
nem Sopouškem vysadili na Knížecí louce 
olše a osiky. V sobotu 19. 10. se vydalo 37 
dobrovolníků na akci Den za obnovu lesa. 
Vyjeli jsme ráno směr obec Radíkov u Olo-
mouce. Na místě čekali pracovníci Lesů ČR, 
kteří nás celou akcí provedli. Nejenže jsme 
zasadili velké množství sazeniček dubů, bo-
rovic a buků, ale také jsme vyčistili paseku 
a prohlédli techniku, která se v lesích pou-
žívá. Pro děti byl nachystán i doprovodný 
program plný aktivit, které měly přímou sou-
vislost s lesem a jeho obyvateli. Autobus na 
akci financovalo město Moravská Třebová 
a ZŠ Palackého, za což jim velice děkujeme. 
Ovšem tímto ještě naše aktivity neskončily. 
Dne 24. 11. někteří žáci naší školy spolu 
s rodiči vysadili olše na Knížecí louce. Věř-
me, že takových aktivit pro přírodu bude čím 
dál víc. Pomáhejme přírodě!     L. Krajčiová

torie Prokopová (4. místo), Petr Gottwald 
(12. místo), Christine Langrová (12. místo) 
a Denis Tavanti (12. místo). V kategorii škol 
se žáci naší školy umístili na 1. místě. Všem 
soutěžícím gratulujeme k výborným jazyko-
vým výkonům, děkujeme za účast v soutěži 
a reprezentaci naší školy.

Hana Vystavělová

ERASMUS + pokračuje
Další mobility s názvem Ukažte nám, jak 
učíte u vás, a my vám ukážeme, jak učíme 
u nás 1 se zúčastnili 4 vyučující, kteří spo-
lečně s kolegy z Chorvatska poznávali ka-
ždodenní chod ZŠ Jozefa Horáka v Banské 
Štiavnici. Při hospitacích sledovali inovativní 
metody, které mohou zařadit do vyučování. 
Také se vzdělávali v práci s platformou e-
-Twinning, navštěvovali místa spjatá se slo-
venskou kulturou a prohlubovali mezinárod-
ní přátelství.                           Tereza Klímová

Zdravohrátky Svitavy

Angliáda2019
Ve středu 23. října 2019 se 11 žáků devá-
tých ročníků naší školy zúčastnilo soutěže 
o nejlepšího mladého angličtináře s názvem 

Angliáda 2019, kte-
rou již tradičně po-
řádá Gymnázium 
Jevíčko ve spolu-
práci s BridgePub-
lishing House a Ox-
ford University Press 
Olomouc. Do soutě-
že se zapojilo 102 
žáků devátých roč-
níků z celkem 15 
základních škol re-
gionu Malá Haná. 

Všichni účastníci absolvovali test anglického 
jazyka skládající se z poslechu a četby s po-
rozuměním na úrovni A2 – B1. V kategorii 
jednotlivců dosáhli nejlepších výsledků Vik-

Středa 27. listopadu 2019 
byla pro několik žáků ZŠ Pa-
lackého a ZŠ Kostelní náměs-
tí významným dnem, zúčastni-
li se svitavských Zdravohrátek. 
Rádi by pracovali ve zdravot-
nictví, a tak se seznámili s ne-
mocničním prostředím a s vý-
ukou ve škole. Budoucí maséři 
a zdravotní sestřičky si vyzkou-
šeli baňkování, poznávání kos-
tí, orgánů i svalů, naučili se ur-
čovat krevní skupiny, nacvi-
čovali resuscitaci, vyzkoušeli, 
zda by uměli přivolat záchran-
ku a sdělit nejdůležitější údaje 
záchranářům. Pozorovali prá-
ci přístrojů na měření fyziolo-

gických funkcí. To vše pro ně bylo 
připraveno na šesti stanovištích. 
Asistenti z řad žáků a učitelů střed-
ní zdravotnické školy vše sledova-
li, pečlivě měřili a bodovali. Našim 
reprezentantům o jediný bod utek-
lo vítězství v praktické části Zdravo-
hrátek. Ale vynahradili si to ve vě-
domostním kvízu, kde vybojovali ví-
tězství, a konečně i ten kýžený dort. 
Sladká odměna patřila Anně Char-
vátové, Anně Juračkové a Veronice 
Kříbalové ze školy na Kostelním ná-
městí a Leontýně Petrželové, Kristý-
ně Šmídové, Michaele Hegerové, 
Petru Gottwaldovi a Nikole Rybič-
kové ze školy na ulici Palackého. 

J. Skácelíková, F. Zeman
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Adventní čas v základní škole v ul. ČSA
Betlémy podle našich šesťáků
Již koncem listopadu jsme se 6. třídou bě-
hem hodin pracovních činností vytvářeli 
betlémy. Děvčata vytvářela příběh malého 
Ježíška z tvrdého kartonu, kluci použili ze-
jména papírové ruličky, vatu a barevné pa-
píry. 
Čertoviny
Období kolem Mikuláše je vždy příleži-
tostí ke zpestření výuky. Na obou stup-
ních žáci plnili čertovské úko-
ly, procvičovali i opakovali 
onde s čertem jinde s andělem. 
Rozhodující zúčtování přišlo ve 
čtvrtek 5. prosince. To naši školu 
navštívila obávaná skupina 
v čele s Mikulášem, překrásnými 
anděly a mnoha čerty. Veselé 
dovádění pokračovalo i odpo-
ledne ve školní družině. Čertov-
ská paní vychovatelka si připra-
vila soutěže, hádanky z pytle, 
čertovské dovádění. Došlo i na 
pekelný tanec. No, a odměna 
všem také nechyběla. 

děti z prvního stupně, kterým zdatně pomá-
hali přípravkáři. 
Besídka přípravné třídy
V pondělí 9. prosince si děti z přípravky 
společně upekly vánoční koláčky. Tímto 
krokem začaly přípravy besídky, která se 
konala o den později. Poté děti s velkou 
snahou a chutí předvedly, co se ve škole 
za tři měsíce naučily. Básničky, písničky, ba 
i tanec rozradostnily tváře příbuzných. 

Workshop 
Netradiční prezentaci Střed-
ní školy obchodu a služeb 
Polička prožili žáci 8. a 9. 
tříd. Kromě informací o stu-
dijních oborech našim vy-
cházejícím žákům předvedli 
studenti této školy praktické 
ukázky toho, co se naučili. 
Budoucí středoškoláci tak 
viděli, jak lze masírovat šíji, 
lakovat nehty či upravit účes. 

Lucie Sachs, Eva Izáková, 
Monika Sádecká 

a Alice Medříková

Mateřská škola Piaristická informuje
Školka slavila
Třetí listopadová sobota byla pro naši ma-
teřskou školu obzvláště slavnostní. V tento 
den jsme si připomněli 70leté výročí zalo-
žení I. Mateřské školy v ulici Piaristická. Bylo 
milé přivítat bývalé ředitelky, učitelky, nebo 
provozní zaměstnance, kteří v této školce 
strávili kus svého života. Příjemný pohled 
byl na bývalé kolegyně, které si prohlížely 
kroniky školky a jejich úsměvy a vzpomín-
ky nás hřály na srdci. Poctou pro nás byla 
i návštěva z vedení města. Nejkrásnější 
okamžiky však bylo setkání našich pedago-
gů se svými bývalými žáky. Rozzářené oči 
mladých lidí a slova: „Paní učitelko, já jsem 
k vám chodil do třídy, pamatujete si na mě, 
měl jsem značku autíčko a já hrušku,“ bylo 

slyšet po celé školce. Oslava 
kulatého výročí probíhala v přá-
telské atmosféře, současně byla 
důstojná a slavnostní. Naše škol-
ka toho má už mnoho za sebou 
a my doufáme, že nás ještě mno-
hé čeká. A nejen nás, personál 
školy, ale hlavně další genera-
ce dětí, které budou naši školku 
navštěvovat. Průběh celé oslavy 
nám zdokumentovala Petra Zá-
pecová svými momentkami, za 
které ji též patří velké díky. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům školky a hostům za skvělou 
atmosféru tohoto slavnostního dne.

H. Zmeškalová, ředitelka školy

Zdobení stromečků
V naší škole se letos připravovaly ozdoby 
pro několik stromečků. Ještě před rozsvíce-
ním velkého vánočního stromu na náměstí 
naše děti druhého stupně i děti ze školní dru-
žiny vyzdobily tři smrčky kolem Morového 
sloupu na náměstí. Ozdobičky byly z přírod-
ního materiálu, odolné větru i dešti. Tradičně 
krásný smrček si ve škole, za zpěvu koled 
a známých vánočních písní, vyzdobily také 

Adventní čas ve Zvonečku
První prosincový den se předškoláčci 
z 1. MŠ Piaristické Zvonečku nesešli ve škol-
ce, ale v muzeu na akci s názvem Ježíšek 
dětem a pro děti. Panovala vskutku krásná 
adventní atmosféra. Děkujeme DDM za po-
zvání a vzájemnou dlouholetou spolupráci.
V úterý 3. 12. jsme ve stejné sestavě zavítali 
do domova seniorů, abychom jeho obyva-
telům zpříjemnili adventní čas a potěšili je 
svou přítomností. Naši šikulkové se předsta-
vili s pásmem zimních písní, básniček s pohy-
bem, tanečku a koled. Štědrý večer nastal, si 
společně s námi zazpívali babičky i dědeč-
kové. Došlo i na rozdávání dárečků od dětí. 
V novém roce přejeme Všem pevné zdraví 
a hodně radosti z dětiček.

Kolektiv učitelek, MŠ Piaristická – Zvoneček 
(red. kráceno)
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4. 1. Moravskotřebovský twirling – 
nepostupová celorepubliková soutěž tříd A, 
B a C. Pořádá Dům dětí a mládeže Mor. Tře-
bová a Mažoretková a twirlingová skupina 
Střípky ve spolupráci se Svazem mažoretek 
a twirlingu České republiky. Tělocvična inte-
grované školy od 8:30 hodin. Akce je pořá-
dána pod záštitou starosty města. 
23. 1. Švihadlový čtyřboj pro 1.–3. tří-
du ZŠ, v tělocvičně ZŠ ČSA MT od 13:30 
hod. 
31. 1. Pololetní prázdniny s Majá-
kem soutěže a hry v klubovně, kreativní čin-
nost, jumping s Luckou, od 8:00 do 16:00. 
Cena pro členy kroužků DDM 150 Kč pro 
ostatní 180 Kč. Leták ke stažení na webu, 
závazné přihlášky elektronicky přes web. 
Bližší info Z. Tauerová, tel. 461 316 786. 

Pro členy našich kroužků nabízíme 
od ledna 2020 novou aktivitu - Klub 
badatelů
„Radost z uvažování a z chápání je nejkrás-
nějším darem přírody“ (Albert Einstein)
Zkusme tedy společně hravou formou zkou-
mat tajemství přírody a přírodních věd. Zjis-
tíme například, jaký je rozdíl mezi naroze-
ním broučka a narozením hvězdy či planety. 
Vyzkoušíme, jestli ublížíme světlu, budeme-li 

ho lámat. Když odstraníme větev stromu, po-
můžeme mu nebo naopak? Poroste ve vodě 
rychleji rostlina nebo krystal? Na ještě mno-
hem více otázek stihneme najít odpovědi bě-
hem pěti měsíců poznávání a pokusů v rámci 
klubu badatelů, který je určen všem žákům 
základních škol. Schůzky budou probíhat ve 
čtvrtek od 16:00 hodin. Přihlášení je možné 
provést pouze po dohodě se zaměstnanci 
DDM. Zájemci, hlaste se co nejdříve. Vedou-
cí: Dagmar Jarošová, Kamil Sopoušek. Po-
platek: ZDARMA. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií

Malé ohlédnutí za akcí Ježíšek dě-
tem a pro děti 
V neděli 1. 12. 2019 proběhla ve dvora-
ně muzea akce Ježíšek dětem a pro děti, 
kterou pořádal Dům dětí a mládeže Mor. 
Třebová ve spolupráci s kulturními služba-
mi, Zdravým městem a Nadačním fondem 
Modrý hroch. I když jsou Vánoce již za 
námi, chtěli bychom tento nádherný čas 
připomenout a poděkovat všem, kteří se na 
akci podíleli. Pásmem písniček a básniček 
vykouzlily vánoční atmosféru děti z mateř-
ské školy Zvoneček, a to společně s paní 

učitelkou Hankou a Míšou. Pozvání přijala 
také trenérka Dominika a mažoretky Stříp-
ky, které předvedly tři krásná vystoupení. 
Po tomto úvodu se v sále setmělo a blížil 
se očekávaný příchod svatého Petra a jeho 
andělského doprovodu. Přítomné děti si při-
pravily dopisy Ježíškovi, aby jim je vzácný 
host orazítkoval a mohly být odeslány ne-
beským faxem. Andílci rozdávali drobné 
dárečky a pak už na malé návštěvníky če-
kala krátká vánoční diskotéka. K této akci 
neodmyslitelně patří sbírka hraček, která 
byla i letos určená dětem do FN Brno, kon-
krétně na oddělení dětské traumatologie. 
Vybrané hračky se nevešly do připrave-
ných košů a my za ně moc děkujeme a vě-
říme, že malým pacientům udělají radost. 
Žádná akce by však neměla smysl bez 
těch, pro které se připravuje, a proto po-
děkování patří zejména všem rodičům, kteří 
se svými dětmi přišli a podíleli se na krásné 
předvánoční atmosféře. K té bezesporu při-
spěl také milý moderátor a ochota vedení 
i zaměstnanců kulturních služeb. Opravdu 
děkujeme všem a přejeme pohodový a ra-
dostný nadcházející rok. 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na 
našem webu ve fotogalerii v sekci akce pro 
veřejnost.                             Pracovníci DDM

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

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
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Setkání seniorů se uskuteční 6. 1. 
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera 
v Mor. Třebové.
 
Tříkrálová sbírka 2020 – každá koru-
na pomáhá 
Také letos naším městem poputují kolední-
ci Tříkrálové sbírky. Hlavním koledovacím 
dnem je sobota 4. ledna 2020, kdy můžete 
očekávat návštěvu charitních Tří králů. Cha-
ritní koledníky poznáte podle úředně zape-
četěné kasičky s logem charity a vedoucí 
skupinky se vám může prokázat platným 
průkazem koledníka. Kromě požehnání, 
které koledníci do vašich domů přinesou, je 
velkým přínosem této sbírky zejména to, že 
velká část finančních prostředků je využita 
v našem regionu. Z výtěžku sbírky Charita 
Moravská Třebová plánuje: 
• nakoupit další zdravotní pomůcky pro 

půjčovnu pomůcek 
• pokračovat v přímé pomoci potřebným 

rodinám a občanům z regionu 
• rozvoj dobrovolnického centra 
U příležitosti sbírky pořádá římskokatolic-
ká farnost, Františkánský řád s Charitou 
Moravská Třebová Tříkrálový koncert, kte-
rý proběhne v klášterním kostele sv. Josefa 
v Moravské Třebové v neděli 5. ledna 2020 
v 15:00 hod. Můžete se těšit na vystoupení 
Lucie Mičkové, Moravskotřebovského kvar-
tetu (Ivan Hřebabetzký, Robert Kelnar, Dag-
mar Jánská, Antonín Havelka), sboru Young 
Voices a sboru Fermáta pod vedením Petry 
Burdové. 
Kontaktními osobami Tříkrálové sbírky pro 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko jsou Tereza 
Letfusová a Lenka Zahradníková, na které se 
můžete obracet s dotazy, návrhy na využití 
sbírky, jako i s případnými problémy, které 
by při koledování nastaly. Tel: 733 742 157 
a 733 742 024, e-maily: tereza.letfusova@
mtrebova.charita.cz a lenka.zahradnikova@
mtrebova.charita.cz. 
Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme. 

Podzimní sbírka potravin v Morav-
ské Třebové vynesla rekordních 
1072 kg zboží pro potřebné 
V podzimním kole celorepublikové Sbírky 
potravin, které se uskutečnilo v sobotu 23. 
listopadu, se v moravskotřebovském Penny 
Marketu podařilo vybrat rekordních 986 kg 
potravin a 86 kg drogistického zboží. Or-
ganizátorem celé akce je Byznys pro spo-
lečnost, místním koordinátorem je Charita 

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

Galavečer oceňování dobrovolníků, 
neziskových organizací a společen-
sky odpovědných firem 2019 
V pondělí 9. prosince se v Kongresovém 
centru Paláce Pardubice konal devátý Gala-
večer oceňování dobrovolníků, neziskových 
organizací a společensky odpovědných fi-
rem z Pardubického kraje. Mezi oceněnými 
byla Charita Moravská Třebová, za kterou 

ocenění osobně převzala její ředitelka Lud-
mila Dostálová. Celý večer moderovala Jo-
lana Voldánová a program večera zpestři-
lo pěvecké vystoupení Chlapeckého sboru 
BONIFANTES. Za dlouhodobou podporu 
všem ze srdce děkujeme. 

Den pro region firmy REHAU AUTO-
MOTIVE, s.r.o., v Charitě Moravská 
Třebová 
V rámci dobročinné akce Den pro region 
k nám letos celkem osmkrát zavítali zaměst-
nanci firmy REHAU, aby v Charitě Moravská 
Třebová strávili jeden pracovní den obecně 
prospěšnou činností. Až potkáte koledníky 

letošní Tříkrálové sbírky, tak ty slu-
šivé pláště opět ušily šikovné ruce 
zdejších pracovníků. Bylo toho ale 
mnohem a mnohem více. Už teď se 
těšíme na třetí ročník této povedené 
akce. Děkujeme všem zúčastněným 
za jejich čas, energii a nasazení 
a firmě REHAU za podporu.

Bližší informace o celkové činnosti 
Charity najdete na: www.mtrebo-
va.charita.cz nebo www. facebook.
com/charita.trebova, nebo osob-
ně na adrese Charity, Svitavská 
655/44, Moravská Třebová. 
Krásné pohodové dny vám přejí za-
městnanci 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

Provozní doba:
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

Centrum bude v novém roce otevřeno od pon-
dělí 6. 1.

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

Centrum pro rodinu Sluníčko

Pravidelné bohoslužby: 
po 9 hod. klášterní kostel 
út, st, čt, pá, so 18 hod. klášterní kostel
ne 8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel

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

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
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Výsledky zápasů stolních tenistů

Tenisová sezóna 2019 z pohledu seniorů

Krajský přebor (KP)
TJ Slovan MT A- TJ Sokol Žamberk A 10:7
Ve vyrovnaném utkání se nakonec štěstěna 
přiklonila na stranu hráčů domácího Slovanu.
TJ Slovan MT A - TJ Sokol Mistrovice A 10:7
Ani v dalším zápase hráči našeho „áčka“ 

Senioři (hráči a hráčky nad 35 let) tvoří při-
bližně polovinu členské základny moravsko-
třebovského tenisového oddílu. A ve svých 
aktivitách jsou velmi čilí. Družstvo hrající v se-
stavě 4 muži a 2 ženy, ale čítající sportovců 
třináct, se letos opět účastnilo Východočes-
ké soutěže seniorů. Sezóna to byla smolná, 
neboť po zranění jedné z žen se nenašla 
náhradnice k reprezentaci oddílu, a tým 
tak nastupoval k zápasům s dvoubodovým 
mankem, které se těžko dohánělo. Přesto 
svedl několik velmi vyrovnaných zápasů 
a dosáhl i na vítězství. V soutěžích jednot-
livců jsou senioři velmi aktivní na poli chari-

tativních akcí. Tradičně se účastní, a finanč-
ně přispívají potřebným, turnajů jako König 
cup, Svitavské srdce či Quanto cup. Hráči se 
také účastní akcí pro neregistrované tenisty, 
mezi které se řadí např. série turnajů Malý 
Open. Na oficiálních soutěžích jednotlivců 
Českého svazu seniorů a mezinárodních tur-
najích ITF reprezentuje oddíl Iva Kodešová. 
Té se v těžké konkurenci zejména pražských 
hráček podařilo díky vítězství na MČR a na 
turnaji Masters obhájit prvenství v republi-
kovém žebříčku. Dařilo se jí i na poli mezi-
národním a sezónu 2019 zakončuje na 97. 
místě světového žebříčku.

nezaváhali a připsali si na své konto další 
vítězství a zůstávají tak v soutěži stále bez 
porážky na průběžném prvním místě.
Orel Vysoké Mýto A- TJ Slovan MT A 10:3
V boji o průběžné první místo byli domácí 
hráči dokonale „nachystáni“ a naše áčko 

se za celý zápas nedostalo vůbec do hry. 
Hráči Slovanu tak poprvé v sezóně okusili 
hořkost porážky.
TJ Sokol Sudslava A - TJ Slovan MT A 3:10
Snadné vítězství, kdy hráči Slovanu podali na 
rozdíl od dopoledního utkání, v němž prohráli 
s Vysokým Mýtem, velice solidní výkon a za-
slouženě zvítězili nad tápajícím soupeřem. 
Regionální přebor (RP)
TJ Spartak Polička D - TJ Slovan MT B 0:10
TJ Sokol Korouhev/Borová C - TJ Slovan MT 
B 1:10
TJ Sokol Korouhev/Borová B - TJ Slovan MT 
B 10:4
TJ Vidlatá Seč A - TJ Slovan MT B 10:6
TJ Jiskra Litomyšl B - TJ Slovan MT B 10:7
TJ Sokol Morašice A - TJ Slovan MT B 4:10
TJ Slovan MT C - TJ Sokol Morašice A 8:10
TJ Slovan MT C - TJ Jiskra Litomyšl B 0:10
TJ Slovan MT C - TJ Spartak Polička B 2:10

Miroslav Muselík (red. kráceno)

Bohumír Holešovský 
slaví 80 let

Před několika týdny oslavil krásné život-
ní jubileum (80 roků) náš kamarád a stá-
le aktivní stolní tenista Bohumil Holešov-
ský. Bohumil je velice slušný a skromný 
člověk a sportovec, který vždy pomohl 
svou radou nám, kteří jsme ještě toho 
ani zdaleka tolik nenahráli jako on. Stál 
před padesáti roky u zrodu oddílu stol-
ního tenisu u nás ve městě a dlouhá léta 
se věnoval mladým talentům malého ce-
luloidového míčku. Celá naše (tvoje) ta-
ble tenisová rodina ti přeje ještě mnoho 
a mnoho vítězných mistrovských utkání, 
ale především hodně zdraví a šťastných 
roků v kruhu tvých nejbližších.

Spoluhráči oddílu stolního tenisu 
TJ Slovan Moravská Třebová
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Bilancování činnosti AG – FIT za rok 2019

14. ročník 
Cyklománku zdárně 

dojel do cíle
Tak je za námi 14. ročník Cyklo-
mánku, kterého se v průběhu celé-
ho roku zúčastnilo v osmi závodech 
celkem 66 dětí. Těchto 8. závodů 
je již tradičně ukončeno galaveče-
rem. Děti s rodiči si tento večer ná-
ramně užijí. Hlavní cenou je kolo, 
které nám věnovala firma Hedva 
a třešinkou večera je dort. Taneční 
parket si roztancují nejenom děti, 
ale i rodiče. Příští rok se na Vás opět 
těšíme.

Monika Jansová

V roce 2019 jsme tvrdě pracovali i ve vý-
konnostním aerobiku. Doufali jsme v lepší 
výsledky, ne vždy nám to bohužel vyšlo. 
Potěšila nás bronzová medaile z MČR v ka-
tegorii Dance aerobiku, nominace děvčat 
do reprezentačního výběru i některé dal-
ší výsledky na závodech. Máme ale stále 
vyšší ambice a děláme pro to maximum. 
Čtyři soustředění s mistry světa jsme organi-
zovali v Moravské Třebové, dalších školení 
jsme se zúčastnili v Praze i na Slovensku. 
Ve spolupráci s DDM jsme opět organizo-
vali několik gymnastických workshopů pro 
veřejnost. Děkujeme všem subjektům, spe-

Moravskotřebovští 
cyklisté přivítají 

nový rok tradiční 
vyjížďkou

BT2000 tradičně pořádá Novoroč-
ní jízdu cyklistů se srazem před Penny 
Marketem v Moravské Třebové. Výjezd 
ve 14:00 hod.                                (pm)

ciálně gymnáziu a taky rodičům, kteří nás 
podporují. 
Do nového roku přejeme našim členům 
hlavně zdraví, elán a radost z pohybu.

Za AG – FIT G. Daulová

Abner Cup 2019
Konečné pořadí Abner Cupu 2019 bylo až 
do posledního závodu otevřené, což vyvr-
cholilo shodou pořadí v několika katego-
riích na medailových pozicích. Pro určení 
pořadí tak bylo uplatněno pravidlo, kdy 
o umístění rozhodují body získané v kate-
gorii. V případě shody pak body v absolut-
ním pořadí. A v případě shody i v absolut-
ním pořadí pak rozhoduje nejlepší umístění 
v absolutním pořadí. Tato pravidla se uplat-
nila v kategoriích M2, M3 a M4. Celko-
vým vítězem vyrovnaného 18. ročníku se 
stal Petr Šich, nejlepší ženou se pak stala 
Jitka Dulajová.
Celkové pořadí: 
1. Šich Petr, 2. Doležel Josef, 3. Kadidlo Jiří, 
4. Štěpař Petr, 5. Zezula Tomáš, 6. Langr Jiří, 
7. Sirový Aleš, 8. Kobelka Martin, 9. Sedlá-
ček Tomáš, 10. Štěpánek Petr
M1: 1. Šich Petr, 2. Zezula Tomáš, 3. Ko-
belka Martin
M2: 1. Kadidlo Jiří, 2. Langr Jiří 3. Sirový 
Aleš
M3: 1. Doležel Josef, 2. Štěpař Petr, 3. Ště-
pánek Petr
M4: 1. Hanák Jaroslav 2. Pustina František 
Ž2: 1. Schneiderová Bedřiška, 2. Hájková 
Karin, 3. Manová Blanka
J: 1. Soukal Lukáš, 2. Jansa Filip, 3. Zezula 
Denis                                                       (pm)

Šestý rok fungování klubu gymnastických 
sportů AG – FIT byl opět výzvou, jak eko-
nomicky i organizačně zabezpečit fungo-
vání klubu při velmi slušném zájmu dětí 
o gymnastické sporty a minimálním perso-
nálním obsazení. Ke konci roku 2019 jsme 
evidovali 83 členů, z toho 79 aktivních 
sportovců ve věku 4–18 let. Největší zájem 
byl o sportovní přípravu předškoláků, která 
je v podstatě tím, co jsme my starší kdysi 
zažívali na ulici. Běhání, skoky, lezení, visy, 
kotouly, pády, přirozené zvedání a prota-
hování se, míče, švihadla, stromy, hry a zá-
bava to všechno bylo přirozenou součástí 
života dětí. Dnes už často bohužel není, 
ale naše děti potvrzují, že tahle všestranná 
pohybová příprava je nejlepším základem 
nejen pro zdraví, ale i pro jakýkoliv další 
sport. Sportovní gymnastiku si u nás vloni 
vyzkoušelo téměř 60 dětí. Některé z nich 
trénují už léta, a i když nezávodíme na ofi-
ciálních závodech, každý rok oceníme ty 
nejlepší na Moravskotřebovském gymnas-
tickém dvojboji. 
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což tým staví na 20. místo světového pořadí 
a první místo na Slovensku v sérii Sodi World 

Series (SWS). Do této světové série se letos 
zapojilo rekordních 2600 týmů. 1. místo slo-
venských tabulek by mělo zajistit účast na 
finále SWS, které se letos pojede v dubnu 
v Dubaji. Vyvrcholením roku 2019 byly v lis-
topadu 2 odjeté 24hod. závody v maroc-
kém Agadiru. V prvním z nich jel Zdeněk 
za brněnský tým CRT (lídr českého pořadí). 
Výsledkem bylo výborné druhé místo a Zde-
něk přitom zajel nejrychlejší kolo závodu. 
Do druhého závodu o 14 dní později Zdeň-
ka nominoval současný lídr světových tabu-
lek, francouzský MRK PRO. S tímto týmem 
24hod. závod vyhrál a opět zajel nejrych-
lejší kolo závodu. Loňská úspěšná sezóna 
byla zakončena 4hodinovým závodem 21. 
12. v Modřicích u Brna a 3hodinovým závo-
dem s motokárou Honda 390 na tradičním 
Kočka Cupu 28. 12. na Autodromu Vysoké 
Mýto, kde Young & Wild startoval poprvé.

Zdeněk Ošťádal, st.

Další motokárová sezóna končí

Anketa Sportovec 
roku 2019 

Na scénu opět přichází oblíbená an-
keta Sportovec roku 2019, kterou or-
ganizuje MěÚ spolu s TJ Slovan Mo-
ravská Třebová. Již po čtyřiadvacáté 
tak mohou sportovní kluby, svazy, ale 
i jednotlivé fyzické a právnické osoby 
s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Mo-
ravské Třebové nominovat své favority 
na ocenění Sportovec roku 2019, a to 
v kategoriích: mládež do 15 let, mlá-
dež 15-19 let, dospělí a trenér/funkci-
onář. Písemný návrh musí obsahovat: 
jméno, příjmení a bydliště nominova-
ného, kategorie, do které je nominova-
ný navržen, konkrétní sportovní výsled-
ky nebo aktivitu, které jsou podstatou 
návrhu, kontaktní údaje navrhovatele 
(jméno, příjmení, název právnické oso-
by, adresa, podpis). Návrh lze podat 
do 29. února 2020, a to osobně na 
Občanském informačním centru, ul. 
Olomoucká č. o. 2, poštou na adresu 
Pavlína Horáčková, Městský úřad Mo-
ravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 
č. 29 nebo emailem na phorackova@
mtrebova.cz. V březnu vybere odbor-
ná komise ty nejlepší, kteří se dostanou 
na pomyslné stupně vítězů.           (pm)

V roce 2019 startovali dva aktivní motoká-
roví závodníci – Libor Blaha a Zdeněk Oš-
ťádal. Libor jel tradičně Pohár autoklubu ČR, 
nyní nově Czech Kart Open v královské tří-
dě KZ2 gentleman (nad 35 let). Odjel všech 
6 závodů v ČR a v Německu. V celkovém 
pořadí obsadil 3. místo z 24 hodnocených 
závodníků. Liborovi jistě hodně pomohla 
změna techniky v polovině sezóny z pod-
vozku Praga na nový CRG. Liborovi a jeho 
mechanikům patří velké uznání a gratulace.
Zdeněk Ošťádal se tradičně věnuje jak vý-
konnostnímu kartingu, tak i tzv. Rental kar-
tingu. V klasickém závodění přešel na třídu 
KZ2, kde se zúčastnil 3 závodů série Slo-
venský kartingový pohár. Přestože se s no-
vou technikou seznamoval (řazení a pevné 
starty), dokončil všechny jízdy ve středu star-
tovního pole. V Rental kartingu odjel 13 vy-
trvalostních závodů za slovenský tým Young 
& Wild. Tým měl v r. 2019 na svém kontě 
17 závodů, z toho rekordních 10 vítězství, 

Atletické shrnutí roku 2019
V roce 2019 soutěžilo pod AKMTR ve všech 
dětských kategoriích celkem 25 závodníků. 
Do soutěže družstev Pardubického kraje se 
zapojila pouze družstva přípravek dívek 
a hochů. Členové oddílu se dále zúčast-
nili krajského přeboru jednotlivců, seriálu 
běhu mimo dráhu Iscarex pohár mládeže, 
Malého dětřichovského memoriálu a Mo-
ravskotřebovského víceboje. Na krajských 
přeborech jednotlivců vybojovala Lucie Do-
lečková medaili za 2. místo v běhu na 1500 
m (viz foto - na stupních vítězů vlevo). Se-
riálu Iscarex pohár mládeže se pravidelně 
zúčastňovaly - Jolana Krejčí, Magdalena 
Krejčí a Dita Václavíková. Byla to právě 
Dita, která obsadila v konečném pořadí 
celého poháru ve své kategorii 1. místo, 
Magdalena byla 4. a Jolana obsadila 8. 
místo. Dita navíc vyhrála i celkové pořa-
dí Zemské Míle a běhu do vrchu Pekel-
ný kilometr, které jsou součástí Iscarex 
poháru. Na prvních závodech seriálu se 
úspěšně prezentovali i Lucie Dolečková, 
Veronika Koblovská a Jakub Koblovský. 
Pekelný kilometr si vyzkoušela Tereza Ka-
lousková a Zemskou míli běhala Laura 
Polášková. Objevem roku byla vyhláše-
na Tereza Kalousková z kategorie dívky 
minipřípravka. Nejlepší výkon ve starším 

žactvu vytvořila Lucie Dolečková (33,64 
- 200 m př.), v mladším žactvu Julie Klímo-
vá (48,12 - 300 m), v přípravce Mariana 
Stenzlová (9,51 – 60 m) a v minipřípravce 
Dita Václavíková (2:03,90 - 600 m).
Za všechny trenéry klubu AKMTR všem na-
šim mladým atletům děkuji a do příštího roku 
přeji pevné zdraví, sportovní zápal do dal-
ších klání a co možná nejhodnotnější výsled-
ky.
Veškeré události v oddíle můžete po celý 
rok sledovat na našich webových stránkách 
www.akmoravskatrebova.cz.

Radek Pavliš (red. kráceno)


