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Veřejné fórum – přijďte 
diskutovat o dalším využití 
zámeckého mlýna

Připravujeme veřejné 
plavání - hledáme plavčíka 
na ZŠ Palackého

Rozpis zubní pohotovosti 
a ordinačních hodin 
praktických lékařů

3 5 9

Představujeme územní studii pro výstavbu 50 rodinných domů 
Srdečně zveme občany na veřejné pro-
jednání a představení územní studie měst-
ského bydlení v lokalitě Udánský kopec. 
V  pondělí  24.  února  od  16:00  hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu v uli-
ci Olomoucká se budete 
moci seznámit s podobou 
vítězné koncepce archi-
tektů z ateliéru Vavřík. 
Ucelené urbanistické, ar-
chitektonické i dopravní 
řešení celého území zahr-
nuje výstavbu 50 nových 
rodinných domů, včetně 
vzniku 2 nových ulic, okol-
ní zeleně a parkovacích 
stání. V letošním roce za-
hajujeme nezbytnou tech-
nickou a administrativní 
přípravu celého projektu, 
který reaguje na dlouho-
dobý nedostatek možností 
pro výstavbu rodinných domů. Předložená 
vizualizace má pouze ilustrační charakter. 

Podoba navržené zástavby Udán-
ského kopce
Kapacita navržené zástavby je 50 rodin-
ných domů, které budou koncipovány jako 
solitérní s rovnou střechou, předzahrádkou 

v maximálně dvou podlažích. Velikost jed-
notlivých pozemků se pohybuje v rozmezí 
550 až 1000 m2. Návrh představuje kom-
paktní obytný soubor se sítí veřejných pro-
stranství a okolím s vybavením veřejnými 

parky. Celé území hustotou odpovídá okol-
ní zástavbě příměstského charakteru, která 
se nachází východně od lokality, směrem 
k městu.
Navržené řešení počítá s obytnou zónou se 
smíšeným pohybem vozidel a chodců, kde 
je nejvyšší povolená rychlost automobilů 
20 km/h. Vjezdy do obytné zóny budou 

dva, a to ze stávajících ulic Nová a J. K. 
Tyla. Lokalita Udánský kopec bude tvoře-
na pokračováním ulice Nové a dále nově 
navrženými ulicemi K Udánkám a Na Špi-
tálské louce. Dopravní prostor bude lemo-

ván z obou stran zelení, 
k dispozici budou také 
nová parkovací stání. 
V nejvyšším místě celé 
lokality je navrženo pří-
rodní dětské hřiště se 
dřevěnými prvky. Tento 
park by mohla propojit 
pěšina lesem směrem 
ke koupališti. Skrz úze-
mí je navržena pěší 
trasa se stromořadím 
a vodním liniovým prv-
kem (absorpce při pří-
valových deštích). Pod 
úrovní nově navržených 
ulic budou vedeny veš-

keré potřebné technické sítě. Ulice a veřej-
ná prostranství jsou dimenzována v šířkách 
12 a 17 metrů. Ulice jsou navrženy jako 
obytné s šířkou smíšeného pruhu 5 metrů, 
zbylé části po obou stranách zpevněné 
plochy jsou určeny pro zřízení trávníků, 
sjezdů, umístění stromů, návštěvnických 
stání apod.                                             (vd)
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 1. 1. 
2020 evidováno na trvalém pobytu 
celkem 9 970 občanů České republiky. 
V průběhu roku 2019 se do Moravské 
Třebové přistěhovalo celkem 154 osob, 
odstěhovalo 233 obyvatel, zemřelo 
115 osob a narodilo se 85 dětí.
Průměrný věk obyvatel v Moravské Tře-
bové je 44,74 let.
V roce 2019 se v Moravské Třebové 
uskutečnilo 72 svatebních obřadů, 20 
obřadů k vítání občánků, 1 jubilejní 
svatba a 2 slavnostní obřady k předání 
maturitních vysvědčení.
Dle MVČR je v Moravské Třebové 
evidováno 149 cizinců s povoleným 
pobytem na území České republiky. 
Celkem je tedy v Moravské Třebové 
k 1. 1. 2020 hlášeno k trvalému pobytu 
10 119 obyvatel.                             (ln)

Cena města za rok 2019
Do 29. února můžete odevzdávat své ná-
vrhy na laureáty Ceny města. Toto ocenění 
obdrží osobnosti, které 
si podle vás za své akti-
vity zaslouží významné 
uznání. Nominaci lze 
odevzdat elektronicky, 
písemně i osobně. Elek-
tronické podání je možné 
na adrese: cenamesta@
mtrebova.cz. V písem-
né podobě lze návrhy 
zaslat poštou na adresu: Město Moravská 
Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 
Moravská Třebová (obálku označte Cena 
města). Osobní předání je možné v Občan-
ském informačním centru v budově městské-
ho úřadu v Olomoucké ulici č. o. 2. Návrh 
na udělení ceny města může předložit kaž-
dá fyzická nebo právnická osoba s trvalým 
bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové.

Tajemnice Městského úřadu  
Moravská Třebová  

vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pozice 

asistent/ka starosty
Délka pracovního poměru: doba ur-
čitá, zástup za mateřskou a rodičov-
skou dovolenou
Předpokládaný nástup od 1. dubna 
2020, případně dle dohody
Nabízíme: pružnou pracovní dobu, 
5 týdnů dovolené, vzdělávání v obo-
ru, příspěvek na stravování, na pen-
zijní připojištění, indispoziční volno 
a další benefity
Platové ohodnocení: základní plat 
v rozpětí 18.300–26.830 Kč (dle 
započitatelné praxe) + osobní pří-
platek
Doručení přihlášky: obálku s přihláš-
kou označte: Neotvírat – personální 
výběrové řízení KST
Způsoby doručení: poštou do 20. 2. 
2020 (rozhodující je podací razítko 
na poště) na adresu: Městský úřad, 
Helena Brziaková, nám. T. G. Masa-
ryka č. o. 29, 571 01 Moravská Tře-
bová nebo osobně předejte do 20. 
2. 2020 do 14:00 hod. na podatel-
nu Městského úřadu, ul. Olomoucká 
č. o. 2, případně osobně Heleně Br-
ziakové, personalistce úřadu. Úplné 
informace na úřední desce.

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje vzor Smlouvy o výpůjčce 

plastových sběrných nádob
• RM schvaluje poskytnutí investiční dotace 

z rozpočtu města na základě individuální 
žádosti Skupinovému vodovodu Moravsko-
třebovska

• RM schvaluje předložený ceník veřejného 
plavání ve školním bazénu II. ZŠ Moravská 
Třebová

• RM bere na vědomí předložená Pravidla 
zapojení občanů – participativní rozpočet 
2020, pro zapojení občanů města Morav-
ská Třebová do procesů rozhodování

• RM vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou 
zakázku Čerpací stanice odpadních vod 
Sušice

Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Společenská rubrika 
– prosinec 2019 

Své významné životní jubileum osla-
vili tito občané:
104 let – Jiříčková Marie
97 let – Foretová Emilie
85 let – Klimeš Vladimír
80 let – Plch Jaroslav, Fronková Božena, 
Skalníková Svatoslava
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 Moravské Třebové, kteří se starají o je-
jich technický stav i celkový vzhled. Každá změna vede k tomu, aby naše město 
bylo zase o kousek krásnější. Ulice Jiráskova.         Tomáš Kolkop, starosta města

Návrh musí obsahovat: 1) Jméno, pří-
jmení a bydliště navržené osobnosti, 2) 

Oblast její činnosti, 3) 
Konkrétní dílo nebo 
aktivitu, pro kterou je 
osobnost navrhová-
na, 4) Charakteristiku 
přínosu a významu 
díla nebo aktivity na-
vrhované osobnosti 
pro město Moravská 
Třebová, 5) Kontaktní 

údaje navrhovatele (jméno, příjmení/název 
právnické osoby, adresa, podpis).
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Tvoříme Moravskou Třebovou - participativní rozpočet 2020
Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chy-
bí vám něco v našem městě? Chtěli byste 
doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň, opra-
vit chodník nebo nové osvětlení? Zapojte 
se do dalšího ročníku participativního roz-
počtování 2020 v Moravské Třebové a zís-
kejte pro vaše nápady příznivce mezi spo-
luobčany. V letošním roce je k dispozici až 
500 000 Kč.
O způsobu využití této částky mohou roz-
hodnout přímo občané. „Participativní roz-
počtování je postup, jak občané města 
mohou vstoupit do rozpočtového procesu 
a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy ve-
řejné finance. V rámci rozpočtu města na 
rok 2020 je pro participativní rozhodová-
ní vyčleněna finanční částka ve výši 500 
000 Kč, která je určena pro realizaci pro-
jektů na území celého města, včetně míst-
ních částí,“ vysvětluje místostarosta Miloš 
Mička. 
Každý navrhovatel=občan města (celé 
město včetně místních částí) může podat 
max. 2 návrhy projektu. Projekt musí být 

navržen na majetku, který je ve vlastnictví 
města. Návrhy  projektů  můžete  podat 
do  konce  února  písemně  na  podatel-
nu městského úřadu, mailem na rozpo-
cet@mtrebova.cz  nebo  přímo  během 
veřejného  setkání  pomocí  Formuláře 
zadání projektu. Do návrhu projektu musí 
být vedle realizace zahrnuty také všech-
ny související náklady, například za zpra-
cování projektové dokumentace či násled-
nou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh 
musí obsahovat název s uvedením lokality 
zamýšlené realizace, odůvodnění návrhu 
a detailní popis se všemi podklady pro vy-
hodnocení pracovníky radnice.
Následně  svůj  projekt  musí  navrho-
vatel  prezentovat  na  veřejném  setká-
ní, které proběhne 4. března od 18:00 
hod.  v  zasedací  místnosti  Městské-
ho  úřadu  Moravská  Třebová,  ul.  Olo-
moucká č. o. 2, v I. patře. Pracovníci rad-
nice pak do konce dubna vyhodnotí, zda je 
projekt možné realizovat. O návrzích, kte-
ré  projdou  hodnocením,  budou  moci 

občané města hlasovat poslední týden 
v  květnu.  Hlasování  se  uskuteční  pro-
střednictvím  Mobilního  Rozhlasu.  Da-
tum a čas bude upřesněn během procesu 
veřejného projednávání. Výsledky hlasová-
ní budou zveřejněny na webu města po se-
čtení hlasů. Následně proběhne slavnostní 
vyhlášení vítězných projektů.
Od června 2020 bude možné vítězné pro-
jekty realizovat. Podrobné informace bu-
dou doplněny na webových stránkách měs-
ta, Facebooku města a v Moravskotřebov-
ském zpravodaji.
V letošním roce se budou realizovat pro-
jekty z prvního ročníku participativního roz-
počtu. Jedná se o Renovaci parčíku u po-
mníku v místní části Boršov, o Lanovou pyra-
midu pro děti v místní části Sušice a o Herní 
prvky dětského hřiště na návsi v místní části 
Udánky.
Pravidla participativního rozpočtu 2020 
a Formulář zadání projektu najdete na 
webu města, pod záložkou ROZVOJ/PAR-
TICIPATIVNÍ ROZPOČET                      (bd)

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,  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

Aktuální informace z radnice
Provoz finančního úřadu od 1. ledna 
2020
Začátkem letošního roku finanční správa pře-
vedla 33 územních pracovišť včetně Morav-
ské Třebové do optimalizovaného režimu. 
Optimalizovaná územní pracoviště budou 
občanům přístupná standardně v pondělí 
a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, tedy 
minimálně dva dny v týdnu. Více o podrob-
nostech v aktualitách na webových strán-
kách města. 
Platba nájemného a pachtovného
Ve snaze o zjednodušení procesu plateb 
nájemného a pachtovného za užívání po-
zemků ve vlastnictví města byla přesunuta 
jejich úhrada do Občanského informačního 
centra Městského úřadu Moravská Třebová, 
ul. Olomoucká. Výhodou pro veřejnost je 

bezbariérový přístup, možnost platby kartou 
a dostupnost ostatních služeb. Využít lze také 
možnost bezhotovostní platby bankovním 
převodem na účet: 19-1283386349/0800, 
nebo 19-1929591/0100. Při platbě na účet 
použijte variabilní symbol, který je uveden 
ve smlouvě. Pokud není variabilní symbol 
ve smlouvě uveden (starší smlouvy), jako 
var. symbol lze uvést číslo smlouvy. Do po-
známky je vždy nutné uvést jméno a příjmení 
nájemce/pachtýře a číslo smlouvy. Nadále 
již nebudou nájemcům a pachtýřům zasílá-
ny složenky. Nájemné/pachtovné musí být 
uhrazeno vždy do 31. března příslušného 
kalendářního roku.
Noční klid - Výzva pro pořadatele 
veřejných akcí 
Město Moravská Třebová připravuje aktu-

alizaci stávající obecně závazné vyhlášky 
o nočním klidu. Žádáme pořadatele kultur-
ních, společenských a sportovních akcí, kte-
ré by mohly trvat i po 22. hodině a mohly 
by rušit noční klid, aby akce nahlásili buď 
písemně, nebo prostřednictvím e-mailové 
adresy: pzabranova@mtrebova.cz nejpoz-
ději do 29. února 2020. Mělo by se jednat 
o akce celoobecního významu, opakujícího 
se charakteru (tradiční), určené pro širokou 
veřejnost. Při jejich pořádání se účastníci 
akce musejí chovat tak, aby nerušili noční 
klid. Své písemné návrhy prosím zasílejte 
na adresu: Městský úřad Moravská Třebo-
vá, Odbor kancelář starosty a tajemníka, T. 
G. Masaryka 29/32, 571 01 Moravská 
Třebová. Na obálku uveďte heslo: Návrh – 
Noční klid.                                             (vd)
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Systém odpadového hospodářství
Za poslední dobu jsme obdrželi řadu dota-
zů na téma vysoké ceny za vodu a odpady 
oproti jiným městům.
V dnešním článku mi dovolte reagovat na 
téma odpadového hospodářství. Sys-
tém odpadového hospodářství každé-
ho města je jedinečný a poměrně kom-
plikovaný, je součástí rozpočtu města 
a poplatek za svoz odpadu pro občany 
se nedá zjednodušeně porovnávat srov-
náním s výší poplatku v jiném městě. Pří-
jmy a výdaje každého města jsou různé, 
včetně různé finanční zátěže z minulých 
období, splácení úvěrů apod. Napří-
klad Moravská Třebová doplácí ročně 
na provoz bazénu a stadionu 5 mil. Kč. 
Navíc musíme saturovat další 3 mil. Kč 
za cyklověž, kdy jsme z důvodu nedo-
držení dotačních podmínek (kapacita 
věže) přišli o 3 mil. Kč z dotace. Město také 
například doplácí 8 mil. Kč na provoz so-
ciálních služeb, které jsou, jak všichni víme, 
státem podfinancovány. A to je jen několik 
příkladů. Kromě nezbytně nutných nákladů 
musí vzít město v potaz také plánované in-
vestice do rozvoje, údržby a služeb pro ob-
čany. 
Jednou z nadstandartních služeb pro naše 
občany bylo zavedení městské hromad-
né dopravy v roce 2018. Podařilo se nám 
zlepšit jízdní řád tak, že je pokryta větší část 
města a provést taková opatření, aby se ná-
klady na provoz této nadstandardní služby, 
které činily v roce 2019 cca 2 mil. Kč, ob-
čanům co nejvíce snížily. Za těchto nových 

podmínek si velmi přejeme a doufáme, že 
bude doprava více využívána. Při určování 
konečné výše poplatku za svoz domovního 
odpadu pro občana je nezbytné toto vše 

zohlednit při stanovení únosné výše hrazení 
nákladů na odpadové hospodářství z roz-
počtu města. 

Metodika stanovení výše poplatku
Cena se stanovuje z nákladů za poslední 
úplný kalendářní rok (tedy 2018). Zároveň 
se do ceny započtou aktuální ceny za likvi-
daci tříděného odpadu. V případě našeho 
města se jednalo o poplatek za uložení plas-
tů a likvidaci bioodpadu v kompostárně. 
S nárůstem nákladů se počítá také vzhledem 
ke svozu 20 ks velkoobjemových kontejnerů 
na bioodpad, likvidaci bioodpadu v kom-
postárně, vyšší náklady na provoz sběrové-
ho dvora a nárůst mzdových nákladů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že město platí 
44 % nákladů (3 440 000 Kč) na likvidaci 
odpadu. Stanovený poplatek 700 Kč před-
stavuje 60 Kč na 1 měsíc. Můžeme polemi-

zovat, zda je to moc nebo málo. 
Otázkou ale není, kolik platíme dnes, ale 
kolik zaplatíme za 10 let při současné 
legislativě. V té době budou totiž obce, 
které nebudou dosahovat státem stano-
vené limity, platit za uložení domovního 
odpadu až čtyřnásobek dnešní sazby, 
která činí 500 Kč za tunu.
Denně slyšíme v médiích, že se stejným 
problémem se potýkají všechny obce, 
malé, střední i velkoměsta. Celkové 
množství vyprodukovaného odpadu je 
nesrovnatelné s dřívější dobou. Všechny 
pálí stejný problém. Někteří teprve začí-
nají, my máme výhodu – máme náskok! 

Proto velmi děkujeme všem, kteří pochopili 
realitu dneška a třídí. 
Závěr je tedy jednoduchý:
Nebudeme třídit, město se vrátí k původ-
ní četnosti svozu, přestaneme se osočovat, 
budeme ale devastovat životní prostředí pro 
budoucí generace. Současně ale musíme 
my všichni začít šetřit na budoucí poplatky 
za směsný odpad.
Budeme třídit, budeme společně vytvá-
řet lepší podmínky pro naše děti a nakonec 
ušetříme všichni.
Pevně věřím, že cesta společného úsilí třídě-
ní odpadů je tou správnou cestou a děkuji 
všem, kteří ji přijali za svou. 

Miloš Mička, místostarosta

Nakládání s bioodpady
Hnědé biokontejnery a biopopelni-
ce ZELEŇ
Třídíte odpad? Pak jistě víte, co do kterého 
kontejneru patří. Ty hnědé slouží na uklá-
dání bioodpadu (biologicky rozložitelné-
ho odpadu rostlinného původu), který se 
po zpracování může dál použít jako kom-
post. Hnědé biokontejnery o objemu 1100 
l a biopopelnice o objemu 240 l jsou dnes 
již rozmístěny po našem městě. Bohužel se 
setkáváme s tím, že v nich nekončí jen bio-
odpad, ale i igelitové tašky, pytle a sáčky, 

textil, stavební odpad, plechovky, atd. Tento 
druh odpadu do těchto kontejnerů v žád-
ném případě nepatří. Znovu tedy apeluje-
me na Vás, občany, třiďte odpad v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města, jinak 
je bioodpad znehodnocen, nemůže být 
dále využit a končí na skládce.
Co do biokontejneru a biopopelnic ZELEŇ 
patří a nepatří?
Do bioodpadu PATŘÍ:
• tráva, listí, zbytky rostlin, drobné větve, 

kůra a části keřů
• seno, sláma, piliny a zemina z květináčů
• ovoce a zelenina, slupky, jadřince, pecky 

z ovoce
• zbytky pečiva a obilovin, skořápky z va-

jec a ořechů
• čajové sáčky a kávová sedlina
• papírové kapesníky, ubrousky
Do bioodpadu NEPATŘÍ:
• zbytky masa, kosti, kůže, oleje, tuky 

a zbytky potravin živočišného původu

• rostliny napadené chorobami
• uhynulá zvířata a exkrementy masožra-

vých zvířat
• textil, jednorázové pleny, vlhčené ubrous-

ky, sáčky z vysavačů
• plasty, sklo, kovy, nebezpečný a stavební 

odpad, elektroodpad
• popel z uhlí a cigaret
Svoz biokontejnerů i biopopelnic probíhá 
1x za 2 týdny v zimním období (listopad až 
březen) a 1x za týden v letním období.  (bd)

Sídliště Západní – do biokontejnerů 
komunální odpad nepatří!

Náklady pro rok 2020 NÁKLADY /Kč

Celkové náklady (10 342 poplatníků) 7 800 000
Skutečné náklady na poplatníka 755
Vyměřený poplatek 700
Rozdíl = 55 Kč/poplatník hradí město 570 000
Dále město hradí z rozpočtu:   
Ekobody dle MESOH 1 000 000
Slevy dle městské vyhlášky:
Neplatí - děti do 1 roku a další (cca 
880 osob), 50 % sleva – ZTP, senioři 
nad 75 let (cca 840 osob)

620 000 
300 000

Dlužníci (cca 1.350 osob) 950 000
CELKEM HRAZENO Z ROZPOČTU 3 440 000 Kč
HRAZENO z poplatků občanů 4 360 000 Kč
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Na obnovu sochy Plačící Anny občané darovali přes 95 tisíc korun

Veřejné plavání ve školním bazénu ZŠ Palackého

V úterý 31. prosince byla ukončena veřejná 
sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a okol-
ního prostranství na Křížovém vrchu. Z celko-
vé částky 95 704 Kč byla více než polovina 
prostředků vložena přímo na transparentní 
účet města. Slavnostní odhalení nové sochy 
proběhne během letošního roku.
Město spustilo veřejnou sbírku v listopadu 
2018 a každý se do ní mohl 
zapojit převodem na účet, 
nebo hotovostí do zapečetě-
ných kasiček. „Křížový vrch je 
po staletí dominantou města. 
Celou lokalitu postupně upra-
vujeme tak, aby pro návštěv-
níky představovala příjemné 
místo k odpočinku i dalším 
volnočasovým aktivitám. V le-
tošním roce se zde navíc do-
čkáme obnovené sochy Plačící 
Anny, na kterou máme v roz-
počtu vyhrazenou částku 200 
tis. Kč. Věříme, že vandalismus 
do našeho města nepatří a že 
si krásných míst, kde trávíme 
volný čas, dokážeme patřičně 
vážit,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop.
Kromě občanů a návštěvníků města se do 
veřejné sbírky zapojil také známý violonce-

Nově zrekonstruovaný bazén funguje 
v běžném provozu pro potřeby výuky pla-
vání základních škol. Zároveň připravujeme 
spuštění veřejného plavání. Ve spolupráci 
s ředitelem školy byly projednány veškeré 
provozní náležitosti, odbor finanční zajistil 
vstupné a evidenci přístupu veřejnosti, pra-
covníci oddělení informačních technologií 

llista a moravskotřebovský rodák Josef Klíč, 
který ve městě vystoupil na koncertu v pro-
sinci 2019. „Socha Plačící Anny pro mě 
znamená hodně, představuje vzpomínky 
na moje dětství a jinošství. Proto jsem moc 
rád využil příležitost a na společnou sna-
hu o obnovu tohoto krásného místa přispěl 
také,“ uvedl po vystoupení. Veřejná sbírka 

ale oslovila i další rodáky. „S radostí jsem 
se v novinách dočetla o obnově sochy. Posí-
lám drobný příspěvek a svému milovanému 

připravují rezervační systém na webových 
stránkách města. V jednání už zůstává pou-
ze zajištění plavčíků. O spuštění veřejného 
plavání budeme s předstihem informovat. 
Ceník vstupného, schválený radou města: 
Dospělí 50 Kč/hodina, děti do 15 let a se-
nioři nad 65 let 40 Kč, děti do 3 let a ZTP 
zdarma, permanentka 11 vstupů dospělí 

městu přeji, aby rostlo do krásy,“ píše v do-
pise čtyřiaosmdesátiletá paní Gardavská. 
„Bydlím sice v Ostravě, ale píši vám, proto-
že mám doma obraz plačící dívky… Pokud 
máte zájem, tak mi prosím odepište, abych 
vám ho mohla poslat,“ uvádí v dalším do-
pise paní Tomanová. Originál zaslaného 
obrazu byl minulý rok k vidění na výstavě 

výtvarných prací s tématikou 
romantického příběhu v areálu 
františkánského kláštera. 
Vyhlídka u Plačící Anny byla 
obnovena technickými služba-
mi na jaře 2018 během úprav 
Křížového vrchu nedaleko bý-
valého lomu na úbočí kopce. 
Romantické místo je odkazem 
na příběh nešťastné lásky Anny 
Gläserové a Josefa Herknera, 
který se nikdy nesmířil s kon-
cem jejich více než pětiletého 
milostného vztahu. U kamenné 
zídky zde kdysi stávala také 
socha Anny, kterou v devade-
sátých letech zničili vandalové. 
Ve vazbě na úpravy prostran-

ství na Křížovém vrchu a výše uvedenou le-
gendu, vznikla postupně myšlenka na obno-
vu kamenné sochy.                                 (vd)

500 Kč, permanentka 11 vstupů pro děti do 
15 let a seniory nad 65 let 400 Kč. Navrho-
vaná provozní doba pro veřejnost: pondělí 
16:00–17:00, středa 18:00–19:00, pátek 
15:00–17:00 (rodiče s dětmi) a od 17:00 
do 18:00 (veřejnost). Během otevření Mo-
ravskotřebovského aquaparku (nejpozději 
v polovině června) bude veřejné plavání na 
ZŠ Palackého přerušeno.                        (vd)

Hledá se plavčík 
bazénu ZŠ Palackého
Pracovník odpovědný za prevenci 
a bezpečnost s platnou kvalifikací 
„Plavčík“ získanou na základě ab-
solvování kurzu v rozsahu minimál-
ně 70 hodin/120 hodin v akredito-
vaném zařízení Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České repub-
liky.
Forma spolupráce: dohoda o prove-
dení práce s městem Moravská Tře-
bová
Odměna 180 Kč/hod. Kontaktní oso-
ba: dmaixnerova@mtrebova.cz
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Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer, tel.: +420 777 766 565
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz, www.ceskomoravskepomezi.cz

Českomoravské pomezí

Polička 
Do 26. 4. Retrogaming - počátky po-
čítačů u nás - výstava
Centrum Bohuslava Martinů Polička
22. 2. ve 20:00 hod. 
Jazzové setkání – Robert Balzar TRIO - 
20 let setkání
Divadelní klub Polička
25. 2. v 19:00 hod.
Expedice Borneo s Kateřinou a Milošem 
Motani
Ostrov lovců lebek, nosatých opic a sloních 
trpaslíků
Divadelní klub Polička

Vysoké Mýto 
7. 2. ve 20:00 hod. PLEASE THE TREES 
Charizmatičtí PTT po letech opět v M-klubu
www.mklub.cz
20. 2. v 19:30 hod. David Koller / 
Acoustic tour 
David Koller ve Vysokém Mýtě zahraje svo-
je hity v unplugged aranžích
www.mklub.cz 

Svitavy
18. 2. v 18:45 hod. klub Tyjátr 
Listování: Jak se stát diktátorem 
(Mikal Hem)
Vstupné 80 Kč (předprodej v knihovně)
29. 2. v 13:00 hod. Alternativní klub 
Tyjátr Svitavy
Oblastní kolo Porty
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

Návštěva členů Hnutí ANO ve Štrasburku
Ve dnech 16. až 18. 12. 2019 jsme byli 
jménem europoslanců Hnutí ANO zvole-
ných do Evropského parlamentu pozváni 
na výjezd do hlavního sídla EP ve Štras-
burku. Tohoto výjezdu se účastnili členové 
Hnutí ANO z celé republiky. Za Moravskou 
Třebovou to byli Lenka Bártová a Theodror  
Shon, za Svitavy Kateřina Šilcová. V pod-
večer po dlouhé a vyčerpávající cestě 
jsme se ubytovali v hotelu Bären v Ober-
harmersbachu. V úterý 17. 12. po snídani 
jsme odjeli do Štrasburku, kde jsme si spo-
lečné prohlédli historickou část města. Byl 
i dostatečný prostor pro osobní volno na 
prohlídku centra města, nákupy či vánoční 
trhy. Po 16 hodině začínala EP prezentace 
spojená s přednáškou o Evropském parla-
mentu a setkání s europoslanci frakce ALDE 

z hnutí ANO. Následně jsme se přemístili 
do hlavního sálu na část plenárního zase-
dání. V 19:00 se v budově Staré celnice 
konala společná slavnostní večeře za pří-
tomnosti europoslanců Dity Charamzové 
místopředsedkyně EP, Martiny Dlabajové, 
Martina Hlaváčka, Radky Maxové, Ondře-
je Knotka a Ondřeje Kovaříka. Měli jsme 
možnost diskutovat o různých problémech 
i chystaných aktivitách, o systému jednání. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat za to, 
že si naši europoslanci našli čas ve svém 
naplněném programu. Zájezd jsme si užili, 
poznali jsme nové, troufám si říct, přátele. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
organizátorům zejména Kláře Dubské, 
Martinu Vonderkovi a Tomáši Polanskému. 

Lenka Bártová (red. kráceno)

Poděkování městu 
Moravská Třebová

Sbor dobrovolných hasičů Sušice děkuje 
městu Moravská Třebová za poskytnutou 
dotaci na činnost mládeže, pořádání akcí 
a provozování hasičského sportu. Dále 
byly tyto prostředky využity k pronájmu tě-
locvičny, kde se děti připravují na celoroční 
účast na soutěžích v požárním sportu. Pod-
pory města si velmi vážíme a věříme, že 
i v dalších letech nás město bude podporo-
vat. Za finanční podporu děkuje celý Sbor 
dobrovolných hasičů Moravská Třebová 
Sušice.

Soutěž: Mladí fotografují památky
Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska vyhlašuje soutěž s názvem Mladí 
fotografují památky, která je jednou z nej-
větších světových akcí pro mladé na poli kul-
turního dědictví. Soutěž je učena pro žáky 
a studenty základních a středních škol, kteří 

do sekretariátu sdružení zašlou fotografie na 
téma architektonické dědictví (historické bu-
dovy a zahrady, venkovská a městská krajina, 
uznávané památkové hodnoty či neobvyk-
lé krásy). Vítězové Národního kola soutěže 
budou slav-

nostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodní-
ho dne památek a sídel v paláci Žofín dne 
21. dubna. Pro vkládání fotografií je uzávěr-
ka 15. 3.  Soutěžní fotografie lze registrovat 
na webové stránky www.historickasidla.cz

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz
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V minulém období řešila Městská policie 
Moravská Třebová 438 událostí. Mimo sta-
novenou pochůzkovou činnost ve vybraných 
lokalitách města se městská policie i nadále 
zaměřuje na dodržování pravidel provozu 
na pozemních komunikacích. Také byla pro-
vedena dopravně bezpečnostní akce zamě-
řená na dodržování pravidel provozu cyklis-
ty. Při této dopravně bezpečnostní akci bylo 
na místě vyřešeno 5 přestupků uložením po-
kuty v příkazním řízení na místě.
Nové radary na pří-
jezdových komuni-
kacích do města
V rámci zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu 
jsme instalovali dva nové 
měřiče rychlosti v ulici Je-
víčská a na příjezdu do 
města ve směru od Útě-
chova. Zařízení zazna-
menává okamžitou rych-
lost a také statistiku počtu 
projíždějících vozidel. Ze-
jména v uvedených loka-
litách řidiči často zapomí-

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

Na lince 156 – Městská policie

nají, že nepřiměřenou rychlostí nejen poru-
šují předpisy, ale také ohrožují bezpečnost 
provozu i kolemjdoucích. 

Upozornění na zákaz parkování na 
travnatých plochách
Městská policie upozorňuje řidiče, aby svá 
vozidla parkovali pouze v místech, která 
jsou k tomu určená. Parkování na travnatých 
plochách způsobuje ničení zeleně a zvyšo-
vání nákladů na její údržbu. Případné po-

rušení zákazu parkování na travnatých plo-
chách, např. v ulicích Svitavská, Dukelská 
a Rybní náměstí, bude řešeno dle zákona.

Radovan Zobač, velitel MP 

Ohlédnutí za Galavečerem oceňování dobrovolníků, neziskových 
organizací a společensky odpovědných firem 2019

Obecně prospěšná společnost, Naproti, o.
p.s, provozující kavárnu Laskavárna nomino-
vala na ocenění za dosavadní vzájemnou 
spolupráci a podporu za neziskové orga-
nizace Charitu Moravská Třebová a MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. V rám-

ci Galavečera oceňování dobrovolníků, ne-
ziskových organizací a společensky odpo-
vědných firem konaným 9. prosince 2019 
v kongresovém centru Paláce Pardubice 
byla nominována firma VHOS, a. s. Morav-
ská Třebová. Za dobrovolníky byl nomino-

ván P. Pavel Šebestián Smrčina, OFM. 
Velice si vážíme toho, že výběrová komise 
nominaci schválila a všichni nominování zís-
kali ocenění. Všem oceněným blahopřejeme 
a ze srdce děkujeme.

Naproti, o.p.s.

Otevření mateřského centra Krůček
Zveme vás 1. 

3. od 15 do 18 hodin na slavnostní otevře-
ní nového mateřského centra na adrese Ko-
menského 371/46. Můžete se těšit na pří-
jemné rodinné odpoledne, na kterém vám 
zahraje Volné hudební sdružení z Moravské 
Třebové známé pohádkové písničky, s dětmi 
si můžete vyzkoušet připravované klubíky a 
vyrobit si jarní dekoraci. Těšíme se na vás.

Připravujeme pro vás pravidelný 
program
Pondělí
9:00–12:00 volná herna
14:30–15:30 Kočárkohrátky venku, při ne-
přízni počasí Míčkohrátky v klubu 
17:00–18:00 Klub a poradna pro těhotné 
(cvičení)

a nosících maminek 
19. 3. od 15:00 do 17:00 přednáška Bez-
plenková komunikační metoda (cena 150 
Kč, přihlášky na email krucekmt@gmail.
com)
Více informací bude na FB stránkách: www.
facebook.com/krucekmt

Výzva
Vážení spoluobčané, momentálně vybavuje-
me mateřské centrum a uvítáme jakoukoliv 
vaši podporu. Pokud máte cokoliv, co by se 
nám mohlo hodit a již nevyužijete, budeme 
velice rádi za vaše nabídky (např. dětské 
stolky, židličky, aj.). Kontaktovat nás může-
te na email: krucekmt@gmail.com. Mockrát 
děkujeme.

Tým Krůčku

Úterý
9:00–11:00 Mama mimi jóga od 1,5 roku
Středa
10:00–11:00 Baby klub s Méďou od 3 mě-
síců do 1 roku
12:30–15:30 volná herna
Čtvrtek
9:30–10:30 Baby klub Bublinka od 1 roku
Pátek
10:00–11:00 Baby klub s Méďou od 1 roku 
do 3 let
Vstupné na kluby 70 Kč (možnost zakoupe-
ní zvýhodněných permanentek), vstup do 
herny 50 Kč

Jiné akce
Každý první čtvrtek v měsíci (5. 3.) od 
15:00 do 17:00 podpůrná skupina kojících 
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Poděkování Nadaci ČEZ 
Nemocnice následné péče Mo-
ravská Třebová děkuje Nadaci 
ČEZ za finanční podporu v pro-
jektu s názvem Dokud dýchám, 
doufám ve výši 90 000 Kč. Za 
příspěvek jsme zakoupili dva odsávací sys-
témy a oxygenátor kyslíku. Přístroje jsou 
určeny pro pacienty s chronickými plicními 

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

Nemocnice následné péče

a srdečními onemocněními. Po-
užívání kvalitních přístrojů zvy-
šuje komfort pacientů, vede cel-
kově ke stabilizaci a zlepšování 
jejich zdravotního stavu. Nada-
ce ČEZ se spolupodílí na zvyšo-

vání kvality života v dlouhodobé či paliativní 
péči o pacienty na odděleních LDN. 
Děkujeme za podporu.

Dr. Němcová 11. 2. a 13. 2. odpoled-
ne neordinuje, zastupuje Dr. Grepla v or-
dinaci Staré Město 
Dr. Grepl 10.–14. 2. dovolená, zástup 
Dr. Němcová ve Starém Městě út + čt 
13:00–16:00 hod. 
Dr. Neužilová 14. 2. neordinuje

Dr. Maťašovský 10.–14. 2. dovole-
ná, zástup Dr. Konrádová/Dr. Ingrová 
ve své ordinaci
Dr. Zemánková 10.–14. 2. změna 
ord. doby aktuálně na www.mudrivana-
zemankova.cz

Ivana Kantůrková

Nahlášené změny ordinační doby 
praktických lékařů na únor

Cukrovka
epidemie 20. století

Místní skupina Českého červe-
ného kříže Moravská Třebová 
vás zve na přednášku na téma 
cukrovka – epidemie 21. století. 

Kdy: 18. 02. 2020 v 15:00 hod. 
v zasedací síni městského úřadu v ulici 

Olomoucká 2. Myslíte si, že se vás to netý-
ká? Zítra už to nemusí být pravda. 
Přijďte a přesvědčte se. Nevšední povídání 
o všedním tématu.

Návštěva hasičské 
a zdravotnické základny
S dětmi kroužku Mladý záchranář při DDM 
M. Třebová jsme v rámci výuky o práci slo-
žek IZS navštívily výjezdovou základnu 
Hasičského záchranného sboru a Zdravot-
nickou záchrannou službu v Moravské Tře-
bové. Děti se tu prakticky seznámily s tím, co 
se děje, když je nahlášen výjezd, posádky 
dětem ukázaly vybavení výjezdových aut, 
děti si vyzkoušely pomůcky a přístroje, kte-
ré hasiči a záchranáři ke své práci použí-
vají. Chtěly bychom touto cestou poděkovat 
posádkám HZS a ZZS za to, že se dětem 
maximálně věnovaly a připravily jim krásné, 
nezapomenutelné zážitky.

Ivana a Pavla

Ohlédnutí za uplynulým rokem v sociálních službách
Sociální služby města prošly v roce 2019 
mnoha změnami. Nejvýraznější z nich byla 
dokončená rekonstrukce budov D a C. Na 
budovu D domova pro seniory se klienti do 

nově upravených prostor vraceli od 1. dub-
na. Rekonstrukcí došlo ke snížení kapaci-
ty na této budově ze 101 na 54 lůžek, což 
umožnilo zvýšení komfortu především v uby-
tování a ve společenském zázemí. Nově se 
na této budově od 1. května otevřela nová 
sociální služba – odlehčovací služba s ka-
pacitou 2 lůžka. 
Na budově C se od 1. května poskytuje služ-
ba domov se zvláštním režimem s kapacitou 
23 lůžek. V roce 2019 došlo k rozšíření pro-
vozní doby pečovatelské služby. V součas-
né době zajišťuje péči občanům od pondě-
lí do neděle, včetně svátků v době od 6:30 
do 20:30 hodin. Částečnou rekonstrukcí 

prošel i stravovací úsek. Byla zde nainstalo-
vána nová vzduchotechnika, zmodernizová-
na elektroinstalace a doplněno nové vyba-
vení. Do kuchyňského provozu byla poříze-

na nová průmyslová 
myčka, kuchaři mo-
hou nově vařit v kon-
vektomatu, který slou-
ží k pečení, vaření, 
smažení a k uchová-
ní teploty připravené 
stravy. Zajištění stra-
vování klientů DZR 
bylo vyřešeno zakou-
pením minitabletové-
ho systému. Všechny 
tyto změny s sebou 

přinesly i potřebu zvýšení personálního ob-
sazení pro zajištění co největšího komfortu 
klientů a kvality péče. 
Život v sociálních službách nebyl spojen 
pouze s rekonstrukcí. Pro klienty jsme připra-
vili spoustu kulturních a společenských akcí. 
Ve spolupráci s místními mateřskými, zá-
kladními a středními školami se uskutečnilo 
množství vystoupení a koncertů k tradičním 
svátkům roku. Tato mezigenerační setkání 
klienty vždy potěší. Navštívily nás význam-
né osobnosti z řad politiků, umělců a zpě-
váků, např. Lucie Bílá, která v rámci projektu 
Ježíškova vnoučata 2018 splnila přání jed-
nomu z klientů. Při oslavách vzniku republi-

ky 28. října, obdržela naše obyvatelka stát-
ní vyznamenání z rukou prezidenta. Závěr 
roku se nesl celým domovem v duchu Vá-
noc. Zlatou neděli v adventním čase vyplnil 
koncert pěveckého souboru, složeného z kli-
entů a zaměstnanců, konaný v kapli v areá-
lu sociálních služeb.
Do nového roku 2020 bychom všem klien-
tům, jejich rodinným příslušníkům a blízkým 
chtěli popřát zejména hodně zdraví, spoko-
jenosti, radosti, štěstí a lásky.

Romana Holasová, zástupce ředitele
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Termín Lékař  Adresa Telefon

1.-2.2.2020 MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501

8.-9.2.2020 MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140

15.-16.2.2020 MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

22.-23.2.2020 MUDr. Jagošová Alena Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

29.2.-1.3.2020 MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230

7.-8.3.2020 MUDr. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860

14.-15.3.2020 MUDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970

21.-22.3.2020 MUDr. Librová Anežka M. Třebová, Komenského 1417/22 461 312 484

28.-29.3.2020 MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026

4.-5.4.2020 MUDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167

10.04.2020 MUDr. Sládek Petr Svitavy, Purkyňova 249/16 731 201 180

11.-12.4.2020 MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936

13.04.2020 MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b 461 316 172

18.-19.4.2020 MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144

25.-26.4.2020 MUDr. Štefková Zdeňka Opatov 317 461 593 907

01.05.2020 MUDr. Bisová Iva M. Třebová, Svitavská 325/36 461 352 210

2.-3.5.2020 MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253

08.05.2020 MUDr. Fremuthová Marta Městečko Trnávka 5 461 329 181

9.-10.5.2020 MUDr. Horák Pavel Svitavy, Pavlovova 24 777 511 011

16.-17.5.2020 MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501

23.-24.5.2020 MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140

30.-31.5.2020 MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

6.-7.6.2020 MUDr. Jagošová Alena Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

13.-14.6.2020 MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230

20.-21.6.2020 MUDr. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860

27.-28.6.2020 MUDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970

4.-5.7.2020 MUDr. Librová Anežka M. Třebová, Komenského 1417/22 461 312 484

06.07.2020 MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026

11.-12.7.2020 MUDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167

18.-19.7.2020 MUDr. Sládek Petr Svitavy, Purkyňova 249/16 731 201 180

25.-26.7.2020 MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936

MUDR. NĚMCOVÁ 461 310 110
sestra  I. Pechová
PO 7:00–14:30
ÚT 12:30–15:30
ST 7:00–12:30
ČT 7:00–12:30
PÁ 11:00–15:00
MUDR. NEUŽILOVÁ 461 352 388
sestra S. Matějíčková 461 352 393
 Akutní Pro objednané
PO 7:00–12:00 12:00–13:00
ÚT 13:00–17:00 9:00–12:00
  17:00–18:00
ST 7:00–12:00
ČT 7:00–12:00 12:00–14:00
PÁ 7:00–11:00
MUDR. KLUG  461 352 394
sestra O. Srncová 461 352 390
 Akutní Pro objednané
PO 7:00–13:00 13:00–14:00
ÚT 16:00–18:00 13:00–16:00
ST 9:00–14:00 DIA por. 7:30–9:00  
ČT 16:00–18:00 13:00–16:00
PÁ 9:00–14:00 DIA por. 7:30–9:00
MUDR. MAROSSY 461 352 387
sestra E. Hrazdirová 461 352 444
  Pro objednané
PO 11:30–14:30
ÚT 7:00–12:00
ST 13:00–17:00 17:00–18:00 
ČT 7:00–12:00
PÁ 7:00–12:00
MUDR. MAŤAŠOVSKÝ 461 352 385
(MediClinic)
sestra A. Klegerová 731 692 501
 Akutní Pro objednané
PO 12:00–17:00 17:00–18:00
ÚT 7:00–12:00 12:00–14:00
ST 7:00–12:00 12:00–14:00
ČT 7:00–12:00
PÁ 7:00–12:00
MUDR. KONRÁDOVÁ 461 352 396
(MediClinic)
MUDR. INGROVÁ  
sestra M. Horáková 731 692 504
 Akutní
PO pouze sestra
ÚT 8:00–12:00 MUDr. Konrádová
ST 8:00–12:00 MUDr. Ingrová
ČT pouze sestra
PÁ 8:00–12:00 MUDr. Konrádová
MUDR. GREPL   Staré Město
sestra V. Greplová 734 592 726
 Akutní Pro objednané
PO 7:00–12:00
ÚT 12:45–17:00 17:00–18:00
ST 7:00–10:30 Prev. 10:30–12:30
ČT 12:45–16:00
PÁ 7:00–12:00

MUDR. MADRON Měst. Trnávka
sestra J. Přichystalová 461 329 139
 Akutní Pro objednané
PO 8:00–12:30
ÚT 12:30–17:00 17:00–18:00
ST 8:00–12:00  
ČT 13:00–16:00
PÁ 8:00–12:00
Vranová Lhota  
PO 13:00–15:00  
ČT 10:00–12:00 
MUDR. LANDOVÁ Měst. Trnávka
sestra H. Rusňáková 461 329 213
PO 7:30– 11:30 Nemocní
 12:00–16:00 Pozvaní
ÚT 8:00–11:30 Poradna

 12:00–14:00 Nemocní
ST 7:30–13:00 Nemocní
 12:00–13:00
ČT –––––
PÁ 7:30–10:00
 10:00–12:00 Poradna
MUDR. ZEMÁNKOVÁ
sestra D. Přichystalová 461 352 223
 Akutní Pro objednané
  + Prevence
PO 7:30–10:30 10:30–13:00
ÚT 7:30–10:00 10:00–12:30 
ST 10:00–12:00 12:00–15:00
ČT     8:00–10:30 Poradna
 10:30–12:30 
PÁ 7:30–10:00 10:00–12:00

Ordinační hodiny praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost

Zubní pohotovost I. pololetí

Zpracovala Ivana Kantůrková
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Městské kino

Šťastný nový rok /ČR/

5. 2., 19:00, 90 min., vstupné: 120 Kč

Prázdniny v kině 
Špióni v převleku /USA/

10. 2., 15:00
Animovaná komedie, 95 min., český da-
bing, vstupné: 100 Kč

Příliš osobní známost /ČR/

10. 2., 19:00
Nová česká komedie, 107 min., přístupný 
od 12 let, vstupné: 120 Kč

Špióni v převleku /USA/

11. 2., 15:00
Animovaná komedie, 95 min., český da-
bing, vstupné: 100 Kč

Zakleté pírko /ČR/

12. 2., 15:00
Nová česká pohádka, 94 min., vstupné: 
vstupné: 120 Kč

Modelář /ČR/

12. 2., 19:00
Nový český film, 110 min., mládeži přístup-
no od 12 let, vstupné: 130 Kč

Zakleté pírko /ČR/

13. 2., 15:00
Nová česká pohádka, 94 min., vstupné: 
vstupné: 120 Kč

Dolittle /USA/

15. 2., 15:00
Rodinný film, 102 min., český dabing, rodin-
ný film, vstupné: 120 Kč

Chlap na střídačku /ČR/

15. 2., 19:00
Nový český film, 112 min., vstupné: 130 Kč

Daria
17. 2., 19:00, 89 min., přístupný od 12 let, 
české titulky, vstupné: 120 Kč

Chlap na střídačku /ČR/

19. 2., 19:00, 112 min., vstupné: 130 Kč

Judy /VB/

24. 2., 19:00, 118 min., nevhodný do 12 
let, české titulky, vstupné: 120 Kč

Malé ženy 
26. 2., 19:00, 130 min., české titulky, vstup-
né: 100 Kč

Kulturní centrum
Pohádka na prázdniny
Čert a Káča
9. 2., 15:00, kinosál muzea, vstupné: 50 Kč

PROČ NE BAND
27. 2., 19:00, 100 Kč
Koncert  moravskotřebovské  kapely  ve 
dvoraně muzea
Mikeš Jaromír - mandolína, dobro, fouk. 
harmonika, 
vocal Sova 
Jiří - kytara, 
vocal Žilka 
Josef - banjo, 
vocal Sedlá-
ček František 
- kontrabas, 
sólo zpěv 
Chmelařová 
Anna - sólo zpěv Hřebabetzký  Ivan - housle 

Caveman 
15. 3., 19:00, kinosál, 390 Kč, VYPRODÁNO! 
Z důvodu velkého diváckého zájmu uvádí-
me další představení v 16 hodin.

Lucie Bílá: Recitál s klavírem 
Petra Maláska 
18. 3., 19:00, dvorana muzea, 690 Kč 
vstupné pouze k stání

Cavewoman 
19.  4.,  19:0,  kinosál  muzea,  vstupné: 
390 Kč
Po úspěšné inscenaci Caveman přichází 
agentura Point s Cavewoman.
“Obhajoba jeskynní ženy” 
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže ro-
zesmát? Přijďte se podívat na volné pokra-
čování kultovní one man show Caveman 
a seznámit se s hrdinkou nového představení 
o jeskynní ženě Cavewoman. 
Předprodej  on-line  od  1.  2.,  na  místě  od 
3. 2. od 14:00 hodin.

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

Muzejní expozice
Galerie Františka Strážnického
Aktuální výstava

Důvěrná krajina
Do 23. února jsou ve dvoraně muzea vysta-
veny fotografie Martina Faltejska. V přízemí 
cyklus snímků z Islandu, na ochozu výběr 
autoportrétů ze souboru Stav beztíže.
Prohlídka je možná kdykoliv v době otevření 
muzejní budovy, vstup je volný. 

Zámek
Uzavřen až do zahájení turistické sezóny.

Divadelní představení pro nejmenší diváky, 
v podání Divadla Řád Červených Nosů.

Večer španělských 
a jihoamerických rytmů 
a melodií
18. 2., 19:00, Rytířský sál na zámku
Maria Mikhailova – flétna, Libor Janeček – 
kytara
Vstupné: 80 Kč

Jaime Salom - Intimní příběhy 
z Ráje
4. 2., 19:00, kinosál muzea, 390 Kč
Úsměvná divadelní komedie, vtipná 
a zajímavá vize Edenu, ve které se jemným 
humorem odhalují detaily soužití mezi muži 
a ženami. Ukazuje Ráj, v němž mohla být 
na pár chvil akceptována perspektiva exi-
stence 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 
Pecha, Jitka Ježková, Kateřina Sedláková

Sushi Valentýn
14. 2., 19:00 
Originálně strávený Valentýn s šéfkuchařem 
z Profi sushi Praha a cestovatelkou Marké-
tou Růženou Seagusa Jankovou na téma 
Láska v Japonsku očima Evropanky.
Šéfkuchař z Profi sushi vám před vašimi zra-
ky přiblíží taje výroby sushi specialit včetně 
vašeho menu.

Menu pro 1 osobu: 1 ks nigiri s lososem, 
1 ks nigiri s krevetou, 2 ks rolka s lososem, 
2 ks rolka s tuňákem, 2 ks rolka s obalené 
v bílém a černém sezamu, 2 ks kalifornské 
rolky obalené v kaviáru z létajících ryb, 40 g 
salátu z mořských řas, víno dle nabídky
Cena za večer: 1 osoba 450 Kč, pro pá-
ry 800 Kč
Kapacita omezena (romantická stolová 
úprava), vstupenky k zakoupení v KSMT/
rezervace na tel.: 450 461 544 283 nebo 
na e-mail: kasparikova@ksmt.cz

Sofian a Reginald koncert 
21. 2., 19:00
Z technických důvodů koncert přeložen na 
12. 6.

Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Prodej on-line od 1. 2. (www.ksmt.cz) Předprodej na místě od 3. 2. od 14:00 hod. (tel. 461 544 283) Ostatní dny: Pondělí 14:00-19:00 
a Středa 14:00-19:00.

Kulturní služby města Moravská Třebová
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Kulturní, společenské a volnočasové akce
Lidový ples – 72. ročník
15. 2. od 20:00 hodin, dům armády Na 
Písku
K tanci a poslechu zahraje skupina Domino 
Miloše Bayera, součástí akce předtančení 
a soutěž. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstu-
penek od 28. ledna v Turistickém informač-
ním centru, nám. T. G. Masaryka

Maškarní ples v Dlouhé Loučce
29.  2.  od  20:00  hodin,  Kulturní  dům 
Dlouhá Loučka
TJ Sokol Dlouhá Loučka si Vás dovolu-
je pozvat na svůj 64. tradiční Maškarní 
ples. Těšit se můžete na hudbu Rose Band 
Konice, vyhodnocení nejlepší masky, sou-
těž o ceny a tradiční zábavné vystoupení 
hráčů TJ Sokol. Autobusový svoz z Mo-
ravské Třebové na akci zajištěn. Více in-
formací na https://www.facebook.com/
events/1474832902674523/ 
Srdečně zvou pořadatelé.

Přednáška Psychomotorický 
vývoj dítěte
20. 2. od 15:30 hodin, Centrum pro ro-
dinu Sluníčko 
Centrum pro rodinu Sluníčko Moravská Tře-
bová vás zve na interaktivní přednášku Psy-
chomotorický vývoj dítěte do 1 roku z pohle-
du fyzioterapeutky Veroniky Žáčkové, která 
se koná ve čtvrtek 20. února od 15:30 do 
17:30 hodin. 
Témata: videoukázka fyziologického psy-
chomotorického vývoje a jeho odchylek, 
chyby, kterých se vyvarovat, vhodná mani-
pulace s miminkem, jak podpořit správný vý-
voj dítěte a další. 
V průběhu přednášky bude k dispozici 
herna pro děti, je však nutné zajistit jejich 
hlídání. Vstupné 80 Kč. Případné dotazy 

směřujte na mc.slunicko@seznam.cz, tel. 
736 609 318

Obecní ples – trubičkový bál 
v Boršově
29.  2.  od  20:00  hodin,  Kulturní  dům 
v Boršově
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově 
Vás zve na tradiční ples. Pořadatelé pro Vás 
připravili tradiční trubičky od boršovských 

žen, kančí guláš. Dále vystoupí taneční stu-
dio PS Háčko se skupinou Allegria, baton 
twirling v podání skupiny Espiral, můžete se 
těšit na hudební překvapení, bohatou tombo-
lu - hlavní výhra 4K UltraHD TV uhl. 126 cm 
v hodnotě 10 tis. Kč, profesionální fotokou-
tek a mnoho dalšího. Hraje skupina DOMI-
NO z Boršova. Vstupné včetně místenky 100 
Kč, předprodej od 17. února v TIC.

Vánoční odpoledne pro děti
V sobotu 14. 12. 2019 proběhl v malé tě-
locvičně ZŠ ČSA již třetí ročník Vánočního 
odpoledne s Luckou. Děti od září trénova-
ly, aby mohly své choreografie předvést ro-
dičům, sourozencům a ostatním rodinným 
příslušníkům. Představily se kroužky Dance 
pro děti, Hooping, Jumping a také Dětská 
jóga, která je v letošním školním roce no-
vinkou. Dvouhodinová choreografie měla 
u rodičů velký ohlas, viděli, co všechno se 

jejich ratolesti během krátké doby naučily. 
V průběhu akce si mohli cvičení s hudbou 
vyzkoušet všichni přítomní, děti si půjčovaly 
obruče, tancovaly a skákaly na trampolín-
kách. Nechybělo ani občerstvení a tradiční 
cukroví. Děkuji všem, kteří se na přípravě 
i průběhu podíleli. Akce byla pořádána 
ve spolupráci se Zdravým městem a DDM 
Maják.

Lucie Slavíčková, www.cvicenisluckou.cz

Některá výročí regionálních osobností v lednu a únoru
Dne 11. 1. 1990 v Jevíčku zemřel František 
Továrek, historik, peda-
gog, novinář, spisovatel
13. 2. 1890 se narodil 
ve vesničce Dzbel, Ru-
dolf Hikl, historik, pe-
dagog; správce muzea 
v MT, ředitel reálného 
gymnázia v MT, autor 
prvních českých publika-
cí o historii MT: Morav-
ská Třebová v dějinách 
(1948) a Moravská Tře-
bová, náčrt jejich dějin
29. 1. 1820 se v MT 
narodil Karl Giskra, sta-
rosta města Brna, minis-
tr vnitra Rakouska Uher-

ska; za Moravskou Třebovou (moravský 
volební kraj Olomouc) 
zvolen do Frankfurtské-
ho parlamentu, v roce 
1866 pověřen pruským 
kancléřem Ottou von Bi-
smarckem zprostředko-
vatelem misí do Vídně
4. 2. 1795 (někde uvá-
děno 1790) se v MT 
narodil Josef Edmund 
Horky, historik, topo-
graf; studie o MT a oko-
lí; jeho otec F. V. Horky, 
městní duchodní v MT, 
historik, malíř 
V r. 1780 se narodil Jo-
hann Dittmann, malíř; 

v MT 1805–1818, po 1818 ve Svitavách
17. 2. 1660 se v MT narodil Dionýs Strau-
ss, malíř
V r. 1570 ve městě Milán v Itálii narodil 
Marcus Eugeniua Bonacina, osobní lékař 
Ladislava Velena ze Žerotína
Pravděpodobně v r. 1550 se narodil v Bru-
ggy (Belgie) Pietro de Petri, malíř, purkmis-
tr v MT; ve službách Jana z Boskovic a La-
dislava Velena ze Žerotína, šlechtické por-
tréty 
V r. 1520 zemřel v Letovicích Ladislav z Bo-
skovic, šlechtic; majitel MT panství; zaslou-
žil se o rozvoj města, rozšíření myšlenek hu-
manismu a renesance do MT, otevřel v MT 
latinskou školu.

Martin Protivánek, informace ke Karlovi 
Giskrovi Anna a Milan DostáloviKarl Giskra na fotografii vpravo
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Vánoční turistika v okolí Bouzova
V sobotu 28. 12. 2019 si vyšlápli někteří tu-
risté z odboru KČT Moravská Třebová na 
Zimní pochod okolím Bouzova na pozvání 
kolegů z KČT Malá Haná Velké Opatovice, 
jenž šli trasu obráceně. To turisté z Medlova 
jeli autobusem za Kladky, šli tzv. Průchodnicí 
na Bouzov. S námi šli ještě někteří z KČT Vel-
ké Opatovice. Pochod pořádá SDH Bouzov, 
byl to již 23. ročník. Pochod se těší velké po-
pularitě, o čemž svědčí hojná účast, která 
nás mile překvapila. Start i cíl byl v Radnič-
ním sále v Bouzově. Po registraci vyrazila 

naše skupina vybavená propozicemi na tra-
su dlouhou 12 km. Po mírném stoupání jsme 
za zády měli hrad Bouzov. V Kadeříně jsme 
si udělali kratší přestávku u přístřešku zavře-
ného hostince s cedulí tramvajové zastávky. 
Pauzu jsme využili k ochutnávce vánočního 
cukroví i k zapití něčím ostřejším. Posilněni 
jsme putovali podél několika rybníčků. Teh-
dy na nás padalo i cosi sněhového. V Blá-
žově byla občerstvovací stanice připravená 
v plné polní. Využilo ji mnoho lidí, a proto 
na některé z nás nezbyla gulášovka. A tak 

jsme si dali výtečnou klobásu 
z udírny a k tomu punč. Na-
brali jsme síly a pokračovali 
v cestě dolů z kopce a potom 
vystoupali závěrečný úsek až 
na hrad Bouzov. Společné foto 
u hradu nesmělo chybět, i když 
na něm nejsme úplně všichni, 
neboť někteří využili ještě krát-
kého posezení v hostinci na 
trase. Nakonec jsme se všichni 
sešli v pěkně zaplněném Rad-
ničním sále. A zde jsme si dali 
zaslouženou gulášovou polév-
ku. Pochod se nám velmi líbil. 
Uvítáme také další zájemce 
o turistiku. Naše výlety jsou ote-
vřené každému, i nečlenům.

Martin Protivánek,
KČT M. Třebová 

1.–15. 2. Únorová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnaMT@seznam.cz, 
odpovědět na Facebooku pod soutěžní 
příspěvek, nebo nám odpověď sdělit pří-
mo v knihovně v dospělém oddělení. V pro-
sinci zvítězily p. Šmeráková, Vymazalová 
a Zvejšková.
Aktuální  otázka  zní:  Jakou  barvu  mají 
regály v dětském oddělení? 
Výherce vybereme náhodně a může si vy-
brat jednu z těchto knih: Lazarova vendeta 
(R. Ludlum), Smrt nosí rudé škorně (P. Hrdlič-
ka), Miami Blues (Ch. Willeford), Cukrárna 
U Šilhavého Jima (M. Toman), České země 
od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. 
(Z. Měřínský). Podmínky soutěže najdete na 
našem webu. 

1.–29. 2. Výstava fotografií Zpěvy 
nedělní 
Výstava fotografií moravskotřebovského au-
tora Pavla Zukala plná momentek z neděl-

ních koncertů pěveckých sborů v rámci festi-
valu Moravskotřebovské arkády. 
1.–29. 2. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem 
Databázeknih.cz vám v únoru pomůžeme 
výstavkou knih z těchto témat: kniha, která 
má v názvu den v týdnu; kniha básní; kniha, 
jejíž název je na obálce napsán červenou 
barvou. 
17. 2. Štěstí nechodí po horách 
Štěstí nechodí po horách, štěstí a radosti 
jsou v nás. Kterak ke štěstí dojít, jak se rado-
vat z maličkostí… Přijďte si o tom popovídat 
do naší knihovny v 17:30 hod. s Hanou Krej-
čovou. Vstup zdarma 

Knihovna dětem
1. 2.–31. 3. Příroda
Výstava výtvarných prací žáků a studentů 
z Gymnázia Moravská Třebová. 
Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení 
knihy Knížka. Čtení, hraní, kreslení a tvoře-

ní. Bližší informace a objednání v dětském 
oddělení.

Jarní prázdniny v knihovně
10. 2. Hrajeme si hokej Stiga (8:30–
17:00 hod.) 
11. 2. Učíme se společenské hry 
(8:30–11:00 hod.)      
Tvoření - Spirála (15:00–17:00 hod.)
12. 2. Učíme se společenské hry 
(8:30–11:00 hod.
Tvoření - Valentýnské přání (15:00–
17:00 hod.)
13. 2. Tvoření - Záložka (8:30–17:00 
hod.)

Tvořivé středy 
  5. 2. Pravěká zvířata
12. 2. Valentýnské přání
19. 2. Maska
26. 2. Enkaustika – malování horkým 
voskem (tvořivá dílna s D. Navrátilovou)
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském od-
dělení MěK

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

Zimní prohlídky 
v Průmyslovém 

muzeu Mladějov
První letošní prohlídka v Průmyslovém 
muzeu Mladějov se uskutečnila 2. led-
na. V dopoledním mrazu nám zážitek 
zpříjemnil ohýnek a teplý čaj. Po celou 
dobu se návštěvníkům věnovala kočka 
Líza. Prohlídky mimo sezónu jsou mož-
né pouze po telefonické domluvě na 
čísle 604 635 779. Eva Kopřivová
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Zprávy ze ZŠ Kostelní náměstí
Výlet dětí do vánočních Drážďan
Poslední pátek před Vánocemi vyjel v brz-
kých ranních hodinách autobus plný žáků 
s několikačlenným pedagogickým dohle-
dem směrem Drážďany. Celou naši skupi-
nu prováděla po krásách tohoto velkole-
pého města paní průvodkyně a s náleži-

ří zvládli i několik obtížnějších cest, včetně 
převisu. Všem horolezcům patří obrovská 
pochvala.

Poděkování Laskavárně
Děkujeme pracovníkům Laskavárny za chut-
né a zdravé svačinky, které nám každý den 
připravují. Každý strávník si může vybrat ze 
tří nabídek. Pečivo je vždy čerstvé a křupa-
vé, výborné jsou také domácí pomazánky 
a čerstvá zelenina, která je doplňuje. Těší-
me se na svačinky i v novém roce a přejeme 
všem pracovníkům úspěšný rok 2020.

Žáci i učitelé ZŠ Kostelní náměstí

Základní škola Palackého

tým komentářem nás seznámila s historický-
mi souvislostmi a zdejšími tradicemi. Naší 
pozornosti neunikly dvě rozsáhlé a nesmír-
ně zajímavé expozice Muzea hygieny - Pět 
smyslů a Člověk jako dobrodružství. Obě 
expozice jsou velmi interaktivní a multisen-
zorické, doporučujeme je navštívit. Nejvíce 

si však žáci uži-
li rozchod v cen-
tru města, na-
vštívili obchodní 
centra a nasáva-
li vánoční nála-
du z krásných 
tradičních vánoč-
ních trhů. Cestu 
domů nám pro-
dloužilo doprav-
ní dobrodružství, 
protože jsme za 
Prahou z technic-
kých důvodů pře-
sedali do jiného 
autobusu.
Michaela Cichá

Třeťáci na horolezecké stěně
Již potřetí se žáci 3. třídy vydali na horo-
lezeckou stěnu v DDM Moravská Třebo-
vá a musíme potvrdit, že strach už všichni 
překonali a dokázali stěnu pokořit. Někte-

Tříkrálová sbírka
Žáci 4. B se na svátek Tří králů zúčastnili 
již 20. ročníku Tříkrálové sbírky. Je znát, že 
se pozitivně mění postoj veřejnosti, úřadů 
a různých institucí k této akci. Motto letošní 
sbírky bylo vyjádřené slovy Matky Terezy, 
která tvrdí, že stačí konat malé věci, ale s ob-
rovskou láskou. Snad se tento záměr našim 
koledníkům podařil.
Odpoledne jsme společně s druháky a paní 
učitelkou Draesslerovou navštívili domov pro 
seniory. Publikum jsme potěšili hudebním 
i divadelním vystoupením žáků.

Jaroslav Jarůšek, ZŠ Palackého

Doba adventní v ZŠ Palackého
Adventní doba má pro každého své kouzlo. 
I pro nás. Žáci navštívili kino, v muzeu si pro-
hlédli betlém vázaný k moravskotřebovské 
pověsti O plačící Anně. Další se vypravili do 
Svitav, kde probíhaly vánoční dílny s ukáz-
kou betlémů. Jiní si připravovali vystoupení 
pro rodiče. Vrcholila i příprava na vánoční 
jarmark, který se konal 11. 12. Žáci vyrobili 
pěkné výrobky, a protože se v mnohých tří-

dách do výroby zapojili rodiče, bylo z čeho 
vybírat. K vánoční atmosféře přispěl i kon-
cert žáků pana učitele Jarůška, paní učitel-
ky Draesslerové a Polišenské. Konal se ve 
františkánském kostele sv. Josefa a společně 
se podařilo vytvořit milý duchovní zážitek 
a zpříjemnit těšení na Vánoce.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípra-
vě jarmarku i koncertu, stejně jako všem, jež 
nás podpořili návštěvou a zakoupením dár-
ků. Díky vám můžeme i letos zaslat peníze 
adoptovanému čápovi černému ze záchran-
né stanice Zelené Vendolí.

Kolektiv učitelů

Okénko ZUŠ
Letošní ročník soutěže a přehlídek žáků zá-
kladních uměleckých škol byl v tomto škol-
ním roce vypsán pro následující soutěžní ka-
tegorie: hra na kytaru, hra na klavír, hra na 
smyčcové nástroje, soutěžní přehlídka pro 
dechové orchestry, soutěžní přehlídka pro 
jazzové soubory a ostatní orchestry a sou-
těžní přehlídka literárně dramatického a vý-
tvarného oboru. 
24. února proběhne v 15 hod. v Komorním 
sále školní kolo ve výše zmíněných studijních 
zaměřeních. Všichni postupující žáci se zú-
častní okresních kol, která proběhnou dle 
oborů v následujících termínech. Okresní 
kolo ve hře na kytaru uskuteční 3. března 
v ZUŠ Litomyšl. Okresní kolo ve hře na klavír 
proběhne 3. března v ZUŠ Polička a ve hře 
na smyčcové nástroje 10. března v domov-
ské ZUŠ Moravská Třebová. 
I v průběhu druhého pololetí chystá ZUŠ 
Moravská Třebová velice pestrý program. 
A z čeho že bude možné vybrat tentokrát? 
Nejbližšími akcemi, na které srdečně zveme, 
jsou Podvečery s múzami, které se budou ko-
nat 6. a 27. února. V průběhu dalších měsí-
ců se uskuteční Třídní koncerty jednotlivých 
pedagogů, Absolventská vystoupení, Ta-
neční galavečer, Vyřazení absolventů nebo 
hudební festival Moravskotřebovské arkády. 
O všech výše zmíněných akcích vás bude-
me detailně informovat s předstihem. 
Základní umělecká škola Moravská Třebová
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Novinky z Gymnázia a Letecké střední odborné školy Moravská Třebová
Už v prosinci probíhaly ve škole vánoční 
a adventní dílny, které měly dobročinný 
přesah. Zúčastnilo se jich přibližně 100 zá-
jemců. Vybrané vstupné i příspěvky získa-
né během distribuce výrobků vytvořily k po-
slednímu dni roku 2019 dohromady sumu 
11 191 Kč, která bude prostřednictvím Par-
dubického kraje poukázána na podporu 
školy v ukrajinské Koločavě. Všem zúčast-
něným a těm, kteří přispěli, moc děkujeme.
V pondělí 13. prosince zavítali na Svitav-
skou 310 vybraní žáci ze ZŠ Palackého 
a ze ZŠ Jaroměřice. Ve škole totiž odstarto-
val další blok projektových dnů konaných 

V polovině ledna přivítala škola vzácnou 
návštěvu. V rámci slavnostního otevření 
zrekonstruovaných laboratoří fyziky a che-
mie gymnázium hostilo delegaci krajských 
zástupců včetně radního zodpovědného 
za školství Bohumila Bernáška, místosta-
rostu Moravské Třebové Miloše Mičku 
a několik představitelů místních institucí 
zřizovaných Pardubickým krajem. Během 
návštěvy proběhl slavnostní ceremoniál 
spojený s přestřižením pásky a všichni zú-
častnění si prohlédli zrenovované prostory 
přímo v akci.

Přemysl Dvořák

Novinky ze základní školy v ul. ČSA
Pozvánka na Masopustní veselí
Ve čtvrtek 27. 2. od 15:00 do 16:00 hodin 
srdečně zveme rodiče i děti na Masopustní 
veselí, které se koná v tělocvičně v budově 
školy v ulici Čs. armády 179. Přijít můžete 
v maskách i bez masek. Společně si užijeme 
tance a radovánek. Akce je určena pro děti 
ve věku do 10 let.
Ohlédnutí za předvánočními akcemi
Vzhledem k brzké uzávěrce zpravodaje mi-
nulý měsíc se ještě vracíme k předvánočním 
akcím, kterých bylo plno. Zde je alespoň 
část z nich.
Ve čtvrtek 12. prosince navštívily děti z pří-

pravné a druhé třídy náš domov pro senio-
ry. Chodíme tam tradičně zpestřit dopolední 
program babičkám a dědečkům, děti před-
vedou, co se naučily, senioři si s námi rádi 
zazpívají lidové písničky i vánoční koledy, 
zavzpomínají, jaké bylo jejich mládí. Takto 
to máme nastavené již 15 let. 
Pátek 13. prosince nebyl v naší škole smol-
ným, naopak. Na návštěvu k nám přijely za-
městnankyně Centra pro dětský sluch Tam-
tam. Pro naše děti z přípravné a první třídy 
si připravily interaktivní program Svět nesly-
šících v pohádce. Děti si tak na vlastní kůži 
mohly představit, jaký je život jejich kamará-

da Matyáška, který je sluchově 
postižený. Děti si také mohly vy-
zkoušet sluchadla nebo vibrující 
budík. Ještě jednou moc děkuje-
me za poučný program. 
Předvánoční čas vyplnili žáci 
8. ročníku projektovým dnem, 
který doslova provoněl celou 
naši školu. Pod vedením profesi-
onálního kuchaře Václava Ode-
hnala připravili společnými sila-
mi náročné štědrovečerní menu, 
které se skládalo z rybí a zelné 
polévky, smaženého kapra i říz-

v rámci Implementace Krajského akčního 
plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho 
klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnic-
kého vzdělávání. Návštěvníci se tentokrát 
věnovali vnitřní stavbě listu jehličnanů, vyu-
žití přírodních barviv, elektřině a počítačo-
vé grafice.
Už v neděli před oficiálním startem školní 
docházky v roce 2020 vyrazila školní expe-
dice na lyžařský kurz. Žáci 2. AV a 6. AV se 
vydali do obce Ramzová, kde si osvojova-
li a zdokonalovali své lyžařské dovednosti. 
V závěru týdenního pobytu v Jeseníkách už 
všichni zdárně brázdili sjezdovky.

ků, tří druhů bramborových salátů a tradiční-
ho lineckého cukroví. 
V pátek 20. prosince se všichni žáci školy 
vystřídali při tvořivých dílnách. Jejich nápl-
ní byla tentokrát netradiční výtvarná aktivita 
– vysypávání obrázků s vánoční tematikou 
pomocí barevných písků. Obrázky nejčastě-
ji děti darovaly svým blízkým, nebo si jimi 
vyzdobily pokojíček.

Iveta Chlupová, Eva Izáková, 
Antonín Medřík, Monika Sádecká
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Jarní prázdniny s Majákem
10.–12. 2. Jarní příměstský pobyt 
Po stopách Yettiho pro děti 1.–5. tříd. 
Cena: pro děti navštěvující ZÚ 750 Kč, pro 
ostatní 800 Kč. Přihlášení přes web DDM. 
Program bude probíhat denně od 8:00 do 
16:00 hodin v klubovně DDM. Plakátek na 
našich stránkách
6. 2. Obvodní kolo ve florbale II. ka-
tegorie chlapci i dívky (smíšená družstva), 
v tělocvičně ZŠ Palackého od 14:00 hod. 
18. 2. Recitace oblastní kolo pro 1. stupeň 
ZŠ, od 9:00 hod., Koncertní sál ZUŠ
19. 2. Recitace oblastní kolo pro 2. stupeň 
ZŠ, od 9:00 hod., Koncertní sál ZUŠ 
Recitační soutěže ve spolupráci s místní ZUŠ
20. 2. Obvodní kolo v basketbale IV. 
kategorie dívek, v tělocvičně gymnázia od 
14:00 hod.
27. 2. Obvodní kolo v basketbale IV. 
kategorie chlapců, v tělocvičně gymnázia 
od 14:00 hod.

Nabídka letních táborů
Příměstské tábory 
Příměstské tábory probíhají denně od 8:00 
do 16:00 hod. v DDM. Jsou všestranně za-
měřené a vhodné zejména pro mladší děti. 

Kreativní a sportovní aktivity jsou přizpůsobe-
ny jednotlivým celotáborovým hrám a věku 
dětí. Kvalifikovaní vedoucí. Strava: 2x svači-
na, oběd, pitný režim zajištěn. Kapacita: 15 
dětí/běh. Cena: 1600 Kč členové kroužků 
DDM, ostatní 1700 Kč. Letáky konkrétních 
táborů ke stažení na webu DDM. Kontakt: 
info@ddm-mt.cz, www.ddm-mt.cz
Příměstský tábor Želvy Ninja. Termín: 
6.–10. 7., zájemci 1.–4. tříd, vedoucí Zdena 
Tauerová
Příměstský tábor Hedvábná stezka. 
Termín: 13.–17. 7., zájemci 1.–4. tříd, ve-
doucí Zdena Tauerová
Příměstský tábor Školička squashe 
a jiných pohybových aktivit. Termín: 
27.–31. 7., zájemci 1.–7. tříd, vedoucí An-
drea Aberlová 
Příměstský tábor Vesmírná dob-
rodružství Smolíkových. Termín: 
10.–14. 8., zájemci 1.–4. tříd, vedoucí 
Zdena Tauerová
Příměstský tábor Tajuplný ostrov. 
Termín: 24.–28. 8., vedoucí Jana Chadimová
Specializovaný příměstský tábor 
TANEČNÍ pro kluky a holky od 1. do 9. tří-
dy, zaměřený na výuku všech stylů tance, ve-
denou taneční lektorkou. Termín od 20. do 

24. 7., cena 2100 Kč Více informací Marti-
na Krajíčková 

Pobytové tábory
LT Svratouch (RS – Naděje). Termín: 
8.–15. 8., ubytování v chatkách nebo ve 
zděné budově. Strava: 5x denně + pitný 
režim. Účastníci: děti od 8 let, kapacita 29 
dětí. Program: CTH Letopisy Narnie – volné 
pokračování, hry, sport, koupání, výlety po 
okolí, diskotéky, cena 4400 Kč V ceně je 
zahrnuto ubytování, strava, odborní peda-
gogičtí vedoucí a materiál na celotáborový 
program. Více informací Jana Chadimová 
LT ARMY tábor v Moravské Třebové 
v termínu 15.–22. 8. Je určen pro všechny 
odvážné kluky a holky od ukončené 2. tří-
dy a je zaměřen na střelbu, ukázky zbraní 
a střeliva, bojové taktiky, bojové akce v te-
rénu a jiné sportovní aktivity. Tábor je po-
řádán ve spolupráci se střeleckým klubem 
mládeže. Kapacita 20 míst, cena 3900 Kč. 
V ceně je zahrnuto internátní ubytování, stra-
va, odborní pedagogičtí vedoucí, materiál 
na celotáborový program. Omezený počet 
míst. Více informací Andrea Aberlová 
On-line přihlašování na letní tábory 
bude spuštěno 1. 2.

Pracovníci DDM

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

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják

Střípky a jejich 1. twirlingová soutěž
Mažoretková a twirlingová skupina Střípky 
společně s DDM vkročila do nového roku 
2020 pořádáním 1. ročníku twirlingové sou-
těže, která probíhala pod záštitou starosty 
Tomáše Kolkopa. Vše se událo v sobotu 4. 
ledna v tělocvičně ISŠ, do které se sjelo mno-

rota z řad mezinárodních porotců a zkuše-
ných twirlerů medailemi ohodnotila nejlepší 
soutěžní vystoupení. Střípky se tak mohou 
pochlubit 11 zlatými, 5 stříbrnými a 3 bron-
zovými medailemi. Organizace soutěže 
byla o to náročnější, že se uskutečnila dle 

pravidel asociace SMTČR. Proto 
chceme moc poděkovat celému 
organizačnímu týmu za jejich 
pomoc při uskutečnění této akce, 
která má zatím jen samé kladné 
odezvy. Děkujeme také starostovi 
města, městu Moravská Třebová 
a všem sponzorům. Twirlingo-
vých soutěží je daleko méně než 
mažoretkových, a tak jsme rádi, 
že jsme o jednu jejich počet roz-
šířili.
Již nyní připravujeme 4. ročník 
soutěže Moravskotřebovská per-
la, který se uskuteční v Rehau 
aréně 2. 5. Věříme, že opět do 
Moravské Třebové přivábí spous-
tu návštěvníků.

Mažoretky Střípky 
a DDM Moravská Třebová

ho příznivců tohoto krásného sportu. Přivíta-
li jsme 15 klubů z celé republiky s více než 
120 choreografiemi. Přehlídku blýskavých 
kostýmů, ladných vystoupení doplněných 
hudbou, nám profesionálně okomentovala 
bývalá twirlerka Kateřina Semerádová. Po-
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Setkání seniorů se uskuteční 3. 2. v 10:00 
v refektáři františkánského kláštera v Morav-
ské Třebové.

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí rekord: 
737 149 Kč
V době od 3. do 13. 1. proběhla v obcích 
regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po 
třetí také na území Velkých Opatovic a přileh-
lých obcí, opět Tříkrálová sbírka. Do více jak 
50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na 
rtech celkem 171 skupin koledníků, což je přes 
550 koledníků. Celkový výnos sbírky v rámci 
zmíněného území činí částku 737 149 Kč, 
což je o 95 830 Kč více než v loňském roce. 
Jde tak o nejvyšší výtěžek v historii pořádání 
Tříkrálové sbírky. Přímo v Moravské Třebové 
koledníci od dárců obdrželi 138 823 Kč. 
Výtěžek ze sbírky použije Charita Moravská 
Třebová na přímou pomoc potřebným rodi-
nám a občanům z regionu, na nákup zdravot-
ních pomůcek pro půjčovnu kompenzačních 
pomůcek a na další rozvoj dobrovolnického 
centra. Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám 
pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, ze-
jména jednotlivým koordinátorům a charitním 
pracovníkům, starostům, starostkám a zaměst-

nancům obecních úřadů, farnostem, bratřím 
Františkánům, školám, školkám. Srdečné po-
děkování patří bezpochyby také všem štěd-
rým dárcům, kteří nám projevili svou důvěru.  
Tříkrálové koncerty v Moravské Tře-
bové a Jevíčku navodily báječnou 
atmosféru 
Koncerty proběhly ve spolupráci s římskoka-
tolickými farnostmi Moravská Třebová a Je-
víčko a městem Jevíčko. Jejich výtěžek popu-
tuje stejně jako Tříkrálová sbírka na pomoc 
potřebným. Poděkování patří všem účinkují-
cím, kterými v Moravské Třebové byli: Kate-
řina Hloušková, Lenka Zahradníková, Lucie 
Mičková, Moravskotřebovský kvartet (Ivan 
Hřebabetzký, Robert Kelnar, Dagmar Jánská, 
Antonín Havelka), sbor Young Voices a sbor 
Fermáta pod vedením Petry Burdové. Za kon-
cert v Jevíčku děkujeme Dušanovi Pávkovi, 
starostovi města Jevíčko, Dagmar Krhlové, 
koordinátorce Tříkrálové sbírky pro Jevíčko 
a Velkému dechovému orchestru ZUŠ Leto-
vice pod vedením úžasného dirigenta Petra 
Křivinky. 

30. ledna oslavíme v Andělském ob-
chodě svátek Hromnice 
Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 30. ledna 
od 14:30 do našeho Andělského obchodu. 
Společně si zde vyrobíme svíčku hromničku, 
ochutnáme novou nabídku vaflí a odstartuje-
me seriál oslav k desátému výročí spuštění 
služby Sociálně terapeutických dílen Ulita. 
Moravskou Třebovou projde 25. 
února v 14:00 masopustní průvod 
s kočárem a koňmi
Chcete se zapojit do premiérového masopust-
ního průvodu ve městě? Sraz masek v 13:30 
v budově Charity v ulici Svitavské (naproti 
Penny marketu). Trasa průvodu Svitavská ul. 
- nám. T. G. Masaryka.

Bližší informace o celkové činnosti Chari-
ty najdete na: www.mtrebova.charita.cz 
nebo www. facebook.com/charita.trebova 
nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 
655/44, Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci 
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:
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 březnu připravujeme tradiční burzu dět-
ského oblečení, příjem zboží bude ve čtvrtek 
a v pátek 12.–13. 3. Prodej bude v sobotu 
14. 3., v pondělí a v úterý 16.–17. 3., bližší 
informace najdete na letáčcích.
Přednáška Psychomotorický vývoj 
dítěte
20. 2. od 15:30 do 17:30, Centrum pro ro-

dinu Sluníčko 
Zveme na Interaktivní přednášku Psychomoto-
rický vývoj dítěte do 1 roku z pohledu fyziote-
rapeutky Veroniky Žáčkové. 
Témata: videoukázka fyziologického psycho-
motorického vývoje a jeho odchylek, chyby, 
kterých se vyvarovat, vhodná manipulace 
s miminkem, jak podpořit správný vývoj dítěte 
a další. 
V průběhu přednášky bude k dispozici herna 
pro děti, je však nutné zajistit jejich hlídání. 
Vstupné 80 Kč. Případné dotazy směřujte na 
mc.slunicko@seznam.cz, tel. 736 609 318

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 kl. kostel
pá 18:45–19:00 hod. společná adorace 
klášterní kostel
Hovory o víře (i pro hledající) – středy 
19:00– 20:15 refektář kláštera

Bohoslužba Církve 
adventistů sedmého dne
Bohoslužba Církve adventistů sedmého dne 
se bude konat v sobotu dne 29. 2. v 10 hodin 
v prostorách fary Českobratrské církve evan-
gelické v Moravské Třebové, ul. Svitavská 
40. Kázat bude Josef Cepl. Srdečně zveme.



únor 2020 / strana 18Sport

Fotbalisté ani v zimě nezahálí 

Výsledky stolních tenistů

V plné přípravě jsou všechny týmy oddílu ko-
pané SKP Slovan Moravská Třebová. Ever-
green v podobě absence hřiště s umělým 
povrchem je léta řešen s vypětím všech sil 
za pomoci lépe vybavených okolních měst 
(Mohelnice, Litomyšl, Svitavy, Boskovice), 
popř. využitím místních tělocvičen. Mírná 
zima umožňuje pro nabírání fyzické kondice 
využívat také místní in-line stezku. A mužstvo 

Krajský přebor (KP)
TJ Slovan MT - Orel Orlice A 10:6
Domácí hráči po celé utkání bezpečně kont-
rolovali průběh utkání a výsledkem tak bylo 
vítězství za 3 body.
TJ  Slovan  MT  A  -  TTC  Ústí  nad  Orlicí  C 
5:10
V tomto utkání stačili naši hráči jen zmírnit 
vysokou porážku, první na domácích stolech 
v této sezóně. Po první polovině soutěže KP 
patří hráčům TJ Slovanu velmi dobré druhé 
místo a jsou stále ve hře o vytoužený postup 
do divize.
TJ Spartak Polička A - TJ Slovan MT 10:7
V utkání s domácí Poličkou chyběla mo-

Vánoční turnaj ve 
stolním tenise v Boršově
Dne 28. prosince KST Boršov, SKPD Boršov 
a Boršovská hospoda uspořádali vánoční 
turnaj ve stolním tenise v Boršově pod zá-
štitou města Moravská Třebová. Po napí-
navém souboji zvítězili všichni účastníci 
a obdrželi upomínkové ceny. Dobrá nála-
da a zdařilý průběh turnaje je závazkem 
i výzvou pro pokračování i v letošním roce. 
Rádi uvítáme další zájemce o doplnění na-
šeho hráčského týmu. (Info na tel. 732 834 
114). KST Boršov také touto cestou děku-
je za podporu městu Moravská Třebová 
a těší se na další spolupráci. 

Vladimír Barták

ravskotřebovskému áčku zraněná opora M. 
Mrva, a to se výrazně odrazilo na výsledku 
utkání.
Regionální přebor (RP)
TJ  Spartak  Polička  B  -  TJ  Slovan  MT  B 
1:10
Až překvapivě jednoznačné utkání a vysoká 
prohra domácích hráčů.
TJ  Spartak  Polička  C  -  TJ  Slovan  MT  B 
7:10
Bojovné a vyrovnané utkání, ve kterém hráči 
našeho béčka díky nezdolné bojovnosti zdo-
lali „papírově“ silnějšího soupeře. Po polovi-
ně soutěže RP patří hráčům B mužstva čtvrté 
místo s minimálním odstupem od třetí příčky.
SK Rychnov na Moravě-Mladějov A - TJ 
Slovan MT B 1:10
Povinné vítězství hráčů moravskotřebovské-
ho béčka přineslo další 3 body do tabulky.
TJ Slovan MT C - TJ Sokol Korouhev – Bo-
rová C 4:10
Hráčům céčka se nepodařilo uhrát více bodů 
a na vyrovnanějšího soupeře tak nestačilo.
TJ  Slovan  MT  C  -  TJ  Spartak  Polička  D 
10:0
Jednoznačná výhra nad posledním týmem 
tabulky. Hráčům třebovského céčka patří po 
polovině soutěže RP desáté místo.
TJ Slovan MT C - TJ Svitavy B 7:10
V domácím prostředí těsná porážka céčka, 
kdy se dařilo zejména L. Pešovi. 

(red. kráceno)

získává herní praxi na zimním turnaji v Mo-
helnici. 
Neutěšené výsledky vedly k výměně trené-
ra B mužů. Novým trenérem se stal Tomáš 
Hrdlovič, který v minulosti trénoval např. 
týmy SK Červenka nebo FK Horka nad Mo-
ravou. Jarní část fotbalové sezóny odstartuje 
8. března, kdy se na domácím trávníku utká 
A mužstvo proti Lanškrounu.                    (pm)

Program činnosti 
Klubu českých turistů
12. 2. Schůze oddílu turistiky 
v klubovně KČT od 18 hod. Upřesnění 
programu na měsíc březen.
8. 2. Účast na DP Opatovické 
šmajd. Trasy 6–50 km. Start: Velké 
Opatovice, sokolovna V. Opato-
vice. (u autobusového nádraží), pořa-
datel: KČT Malá Haná, V. Opatovice. 
Sraz zájemců v 8:15 hod. na autobu-
sovém nádraží. Odjezd z V. Opatovic 
v 14:55 hod. Zajišťuje: P. Harašta 
15. 2. Pěší výlet Okolím M. Třebo-
vé. Délka trasy 12 km. Sraz zájemců 
na autobusovém nádraží v 11:20 hod. 
Společný výlet s turisty z Velkých Opa-
tovic. Zajišťuje: V. Komárková
29. 2. Pěší výlet Z Ústí n. Orl. do 
České Třebové přes Andrlův Chlum 
v délce 15 km. Sraz zájemců v 6:45 
hod. na nádraží ČD. Zajišťuje: H. Kop-
řivová
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Futsalisté získávají zkušenosti v Olomouci

Sáloví fotbalisté 
míří do čtvrtfinále 

celostátní ligy
Stálice na moravskotřebov-
ském sportovním poli, futsalisté 
FK Slovan Moravská Třebová, 
míří po roce opět do vyřazo-
vacích bojů nejvyšší české sou-
těže. Po základní části stojí za 
zmínku hlavně cenné výhry nad 
Spartou Prahou a Futsalem Zlín. 
Čtvrtfinále odehrají šakalové ve 
své domácí hale v Mohelnici 
22. února.  Bližší informace 
najdete na: www.sakalihnev.cz 
nebo www. facebook.com/sa-
kalihnev                            (pm)

Markéta podepsala smlouvu do italského UCI týmu Bepink 

Ambice a multifunkčnost sálových fotbalistů 
z FK Slovan Moravská Třebová už dlouho 
přesahují hranice našeho města. Dalším po-
tvrzením tohoto známého faktu budiž kádr 
týmu SK UP Olomouc, hrajícího druhou 
nejvyšší futsalovou soutěž v zemi. Na jeho 

soupisce totiž najdete stará známá šakalí 
jména: David Vykydal a Marek Matocha. 
S olomouckým týmem v současné době bo-
jují o postup do VARTA futsal ligy a vede se 
jim náramně. Dosavadní první místo je toho 
nejlepším důkazem.                                (pm)

na konci loňské sezóny, když jsem 
dostala nabídku od pana Zollera, 
jít od ledna do jednoho z nejlep-
ších italských týmů Bepink. V tomto 
týmu se budu potkávat s další Češ-
kou Melissou Van Neck. V prosinci 
jsem byla v Itálii doladit poslední 
detaily a podepsat smlouvu. Od 
týmu jsem dostala veškerý mate-
riál a je vidět, že tým je opravdu 
na vysoké úrovni a věřím, že mě 
opět posune výkonnostně výše. Sa-
mozřejmě vybavení není všechno 
a bez tvrdé práce se to neobejde,“ 
říká závěrem Hájková.

Michal Frantík (red. kráceno)

Předloni ještě juniorka, loni skočila 
rovnou do profi pelotonu, kdy oblékla 
dres profesionálního UCI týmu Serve-
tto – Piumate – Beltrami TSA. S týmem 
se postavila na start významných zá-
vodů UCI kalendáře. Ten největší start 
ji ovšem čekal na nejvýznamnějším 
závodě ženského kalendáře, 10eta-
povém Giro Rosa – ženská obdoba 
mužkého Giro d‘ Italia. „Když jsem 
se o mojí nominaci na Giro dozvědě-
la, byla jsem nadšená, ale na druhou 
stranu jsem věděla, že musím radikál-
ně změnit přípravu. Giro je rozhodně 
jeden z nejkrásnějších závodů, a to 
nejen díky kráse hor a přírody, ale 
také díky skvělé atmosféře, kterou tvo-
řili diváci na trati. Na druhou stranu nároč-
nost tohoto 10etapového skvostu se nedá 
popřít a i proto jsem strašně ráda, že jsem 
ho dokončila s tím, že se mi etapu od etapy 
jelo lépe a lépe. Dalším nezapomenutelným 
zážitkem bylo, že jsem mohla startovat po 
boku nejlepších závodnic světa, které jsem 
ještě nedávno pouze sledovala v televizi.“ 
Díky startu v tomto závodě, byla Markéta 
nominována na Mistrovství Evropy v časov-
ce jednotlivkyň a do silničního závodu. Na 
ME startovala v kategorii U23 a patřila mezi 
nejmladší závodnice. „Byla to pro mě opět 
nová zkušenost. Ráda bych tak poděkova-
la reprezentačnímu trenérovi Konečnému 
a celému ČSC, díky jejichž nominaci jsem 
mohla nasbírat nové zkušenosti a obléknout 
reprezentační dres s českou trikolorou, což 
je pro mě jako pro sportovce vždy obrov-
ská čest. Další výborná zpráva pak přišla 
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je důležité pro umístění v pořadí pro play-
-off, nevycházíme ze špatné pozice. V sou-
časnosti se nacházíme na začátku třetího 
kola základní části soutěže a vedeme si 
velmi dobře. Po odehrání 20 zápasů nám 
prozatím patří 2. místo tabulky. Přestože 
jsme si prošli obdobím zranění a nemocí 

z řad hráčů, tak jsme se s tím dokázali ně-
jakým způsobem poprat a jsme rádi, že 
nám v tomto mohli pomoct hráči z šumper-
ské juniorky, ať už se jedná o odchovance 
Slovanu nebo Šumperka.
A cíl pro letošní sezónu? Ten je stále stej-
ný. Naše A mužstvo za poslední roky uká-
zalo, že se čtyřmi medailemi nemůže mít 
malé cíle. A to platí i letos, takže hokejisté 
budou bojovat o to, aby se o ty medai-
le mohli důstojně poprat. Touto cestou 
bychom za celý tým chtěli poděkovat fa-
nouškům, kteří nás ženou dopředu a sa-
mozřejmě sponzorům, bez nichž bychom 
to nedokázali.                                     (pk)

Muži A na cestě za postupem do play-off

Anketa Sportovec 
roku 2019 

Na scénu opět přichází oblíbená 
anketa Sportovec roku 2019, kterou 
organizuje MěÚ spolu s TJ Slovan 
Moravská Třebová. Již po čtyřiadva-
cáté tak mohou sportovní kluby, sva-
zy, ale i jednotlivé fyzické a práv-
nické osoby s trvalým bydlištěm 
nebo sídlem v Moravské Třebové 
nominovat své favority na ocenění 
Sportovec roku 2019, a to v kate-
goriích: mládež do 15 let, mládež 
15-19 let, dospělí a trenér/funkcio-
nář. Písemný návrh musí obsahovat: 
jméno, příjmení a bydliště nomino-
vaného, kategorie, do které je nomi-
novaný navržen, konkrétní sportovní 
výsledky nebo aktivitu, které jsou 
podstatou návrhu, kontaktní údaje 
navrhovatele (jméno, příjmení, ná-
zev právnické osoby, adresa, pod-
pis). Návrh lze podat do 31. ledna 
2020, a to osobně na Občanském 
informačním centru, ul. Olomoucká 
č. o. 2 nebo poštou na adresu Pav-
lína Horáčková, Městský úřad Mo-
ravská Třebová, nám. T. G. Masary-
ka č. 29. V březnu vybere odborná 
komise ty nejlepší, kteří se dostanou 
na pomyslné stupně vítězů.        (pm)

Začátek sezóny nám vyšel na výbornou, 
protože jsme uhráli tolik bodů, o kterých 
jsme si mysleli, že možná ani neuhrajeme. 
Ale v druhé části se nám vůbec nedařilo, 
ať už po herní stránce nebo i té zdravotní, 
a tak to dopadlo tak, že jsme nasbírali mi-
nimum bodů. Přesto do třetího kola, které 

Talentovaný Třebovák si vylezl pro zlato
Celkové první místo v seriálu závodů lezec-
ké všestrannosti zva-
ném Orlický mon-
key cup přivezl letos 
domů do Moravské 
Třebové mladý na-
dějný lezec Jáchym 
Černý (2007). Řeče-
né sportovní klání se-
stává ze čtyř závo-
dů, které se v průbě-
hu roku 2019 konaly 
v Lanškrouně, České 
Třebové, Ústí nad Or-
licí a Chocni. Z disci-
plín klasického olym-
pijského formátu, tj. 
lezení na obtížnost, 
rychlost a tzv. boul-
der, vyšel Jáchym Čer-

ný vítězně i přes početnou a dravou konku-
renci lezců z celého 
Pardubického a Olo-
mouckého kraje. Zla-
tá medaile z OMC 
tak pro Jáchyma Čer-
ného představuje prv-
ní velký úspěch ve slib-
né lezecké dráze, kte-
rou odstartoval sezná-
mením se s tímto krás-
ným sportem před pěti 
lety v moravskotřebov-
ském DDM. Vítězi bla-
hopřejeme a přejeme 
mu, aby byl tento jeho 
úspěch prvním z mno-
ha dalších, které bu-
dou následovat.

Miloš Černý


