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Moravskotřebovský zámek pod vedením nové zámecké paní
Od pondělí 2. března přebírá správu renesančního zámku Iva Kopáčková. „Lidé
v Moravské Třebové mohou být na své město opravdu hrdí. Navštívila jsem mnoho míst
v Česku, ale tolik dochovaných historických
domů a památek se vidí málokde. Když jsem
po delší době opět navštívila Moravskou,
překvapilo mě, že se během posledních let
z šedivého města vyklubala do krásy. Historické centrum i celý areál zámku je nádherně opravený a má obrovský potenciál. Nyní
musíme společně zapracovat na tom, aby se
o jeho kráse dozvědělo co nejvíce lidí za
hranicemi našeho města,“ říká nová vedoucí
zámku, která vystudovala Gymnázium
v Jevíčku a poté absolvovala mezinárodní vztahy, evropská studia a politologii na
univerzitě v Praze. V dosavadní kariéře se
pohybovala v oblasti marketingu a propagace, naposledy pracovala jako vedoucí
pracovník PR oddělení ve sklárnách, kde vyrábějí ručně foukané designové osvětlení a
vyvážejí jej do celého světa. V následujícím
rozhovoru přinášíme další podrobnosti.
Na co se těšíte nejvíce?
Mám ráda kulturu a historii a být zámeckou paní je pro mě splněný sen. V minulém
zaměstnání jsem dodávala umělecké předměty do expozic, nyní se stávám tvůrcem
expozic i dalšího života na zámku. Z předchozího zaměstnání mohu využít zkušenosti
s propagací, ale také kontaktů z řad umělců,

designérů a lidí, kteří se pohybují v historických kruzích. Vést moravskotřebovský zámek je obrovská zodpovědnost a proto se
s prostředím neformálně seznamuji už měsíc
před svým oficiálním březnovým nástupem.

Co bude prvním úkolem?
Nápadů a podnětů mám hodně, ale nechci
nic uspěchat. Během letošní sezóny se budu
rozkoukávat, konkrétní změny budou přicházet postupně. V nejbližší době budu navazovat kontakty a sbírat inspiraci po okolních
hradech a zámcích. Při úpravách zámeckých okruhů nesmíme zapomínat na doprovodný program pro rodiny s dětmi. Dokážu
si představit takovou expozici, kde jsou celé

místnosti sladěny podle jejich původního
účelu a podoby (dobová ložnice, jídelna
atd.). Naše úsilí by mělo směřovat k celoročnímu provozu zámku. Pokud chceme usilovat
o změny k lepšímu, nutně musíme zvýšit počet zaměstnanců. Aktuálně máme pokladníka a průvodce v jedné osobě. Když si turista
přijde koupit vstupenku, nemůže vidět ceduli
„pokladník na trase.“
Jaké konkrétní změny nás v dohledné době čekají?
V první řadě zlepšit propagaci, aby lidé
věděli, že zde vůbec nějaký zámek máme.
Navigační systém směřující k zámku musí
být bezchybný, turista se na všech místech
ve městě musí snadno a rychle zorientovat.
Stále potkávám veřejnost z blízkého okolí,
kteří o existenci našeho zámku vůbec nevědí. Na propagaci budeme více spolupracovat s krajem a dalšími subjekty v oblasti
cestovního ruchu. Máme podaný projekt
na reorganizaci věže zámku, která se stane součástí trasy Perly Moravské Třebové.
V případě úspěchu nás čeká hodně práce.
Mimo to pracujeme na dalších grantových
výzvách. Aktuálně také hledáme prostory
pro depozitáře, abychom uvolnili místo pro
nové výstavy, přednášky a další aktivity. Areál zámku má potenciál k tomu, aby zůstal
v srdcích jeho návštěvníků. Věřím, že postupnou snahou se nám toho podaří docílit.
Děkuji za rozhovor.
(vd)

Změna ve složení vedení města
Na zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, konaném
v pondělí 17. února, odvolali zastupitelé dosavadního starostu Tomáše Kolkopa. Aktuálně pokračují jednání o budoucí podobě koalice
a vedení radnice. Nový starosta bude zvolen na příštím jednání zastupitelstva.
Mezi důvody pro odvolání patří dle předloženého materiálu manažerské selhání, významná ztráta důvěry radních a části zastupitelů,
názorové neshody a nedostatečné zastupování města vůči veřejnosti
a partnerům. Do doby volby nového starosty je řízením města v souladu se zákonem o obcích pověřen 1. místostarosta Miloš Mička.
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Informace z matriky
Město Moravská Třebová v součinnosti
s matrikou a komisí SPOZ pořádá slavnostní
obřady mimo jiné vítání občánků a jubilejní
svatby. Rodiče narozených občánků města
obdrží gratulaci a pozvánku na vítání. Slavnostní obřady jsou pořádány zvlášť pro jednotlivě narozená miminka. Rodiče obdrží
věcný dar. Tímto zveme všechny rodiče s trvalým pobytem v Moravské Třebové, kterým

se v tomto roce narodilo či narodí miminko,
aby se obrátili na matriku, kde bude domluven termín vítání. Kontakt na matriku je uveden na pozvánce k vítání či na webových
stránkách města. Věříme, že se Vám bude
slavností obřad líbit a budete na něj mít jen
příjemné vzpomínky. V roce 2019 se uskutečnilo 20 obřadů vítání a 1 jubilejní svatba.
Ivana Radimecká, matrika

Společenská rubrika – leden 2020
Své významné životní jubileum oslavili tito občané:
95 let – Synková Alena
93 let – Valová Dobromila
91 let – Dostálová Jindřiška
85 let – Mikulka Stanislav, Brunclíková Jiřina, Hotárková Květoslava
80 let – Skramuský Česlav, Dostálová Gerda, Báča Jindřich, Jachanová Markéta

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Nezbeda Lubomír (66 let), Krupička Václav
(67 let), Scholze Helmut (75 let), Klimeš Bohumil (86 let), Ressková Jaroslava (80 let), Fryčová Jindra (84 let), Králová Vlasta (85 let)
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří
dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Usnesení z jednání zastupitelstva
města
• ZM odvolává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing.
Tomáše Kolkopa z funkce starosty města
Moravská Třebová.
• ZM schvaluje souhrnnou rozpočtovou
úpravu č. 9/2019 rozpočtu města
• ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních
žádostí
• ZM schvaluje poskytnutí dotací v souladu
s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program
pro poskytování dotací z rozpočtu města
Moravská Třebová
• ZM schvaluje zpracovaný strategický dokument Generel zeleně města Moravská
Třebová
• ZM schvaluje předložený strategický
dokument Koncepce prorodinné politiky
v Moravské Třebové na období 2020 2024
• ZM bere na vědomí podání žaloby o zaplacení neuhrazených smluvních pokut
ze smlouvy o dílo proti žalované (zhotovitel) Genext a.s.
Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Bleší trh
Těm, kteří mají rádi bleší trhy, oznamujeme,
že v letošním roce budou tyto trhy opět pořádány na dvorečku ul. Cihlářovy naproti
Třebovské restauraci, a to vždy v sobotu od
8:00 do 12:00 hodin. Termíny bleších trhů
jsou 23. května, 25. července a 5. září.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 2020
evidováno na trvalém pobytu celkem
9 956 občanů ČR. V průběhu měsíce ledna 2020 se do Moravské Třebové přistěhovalo 20 obyvatel, odhlásilo 23 osob,
zemřelo 18 občanů a narodilo se 7 dětí.
V rámci Moravské Třebové v lednu změnilo trvalý pobyt celkem 38 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno
149 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 1. 2020 evidováno
10 105 osob.
V měsíci lednu se uskutečnil 1 obřad k vítání občánků.
(ln)

Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí v Moravské Třebové, kteří se starají
o jejich technický stav i celkový vzhled. Každá změna vede k tomu, aby naše
město bylo zase o kousek krásnější. Ulice Dr. Janského
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Ohlédnutí za Veřejným fórem 2020
Více než 100 účastníků přišlo dne 5. února
diskutovat o svých přáních, změnách ve městě a dalším využití zámeckého mlýna. Podněty občanů máme zpracovány a od 2. do 16.
března o nich můžete hlasovat v ověřovací
anketě. Online hlasování probíhá prostřednictvím Mobilního Rozhlasu (https://www.

mobilnirozhlas.cz/app/anketa/BdieTLPy),
anketní lístek naleznete ve zpravodaji na
straně 7. Anketa určí výsledný seznam TOP
10 přání obyvatel města, který bude vedení
města předán k projednání a řešení.
Součástí Veřejného fóra byla Pocitová
mapa, která nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na
lokality, v nichž bydlí. Výstupy z pocitové
mapy budou důležitým podkladem pro vedení města i organizace zajišťující v našem
městě pořádek a bezpečnost obyvatel. Můžete ovlivnit budoucí výstavbu parkovacích
ploch, výstavbu dětských hřišť, údržbu veřejných prostranství nebo zvýšení dohledu
městské policie. Zapojte se prosím do tvorby
Pocitové mapy města Moravské Třebová,
odkaz zde: http://bit.ly/pocitMT

Beseda s občany na téma dalšího
využití zámeckého mlýna
Diskuzní setkání přineslo mnoho důležitých
informací a postřehů. O výsledném způsobu
využití zámeckého mlýna prozatím nebylo
rozhodnuto. Mezi diskutované varianty patřilo:
• Zřízení veřejné knihovny s galerií a přednáškovým sálem
• Obnova vodního náhonu a mlýnského
kola
• Přestavba na volnočasové centrum s lezeckou stěnou, restaurací a zázemím pro děti
• Přestavba na multifunkční společenský sál
• Využití prostor pro potřeby depozitu
muzea
Barbora Dudíková, koordinátorka projektu
Zdravé město a místní Agenda 21
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Představení projektů zaslaných
do participativního rozpočtu
V letošním roce město Moravská Třebová
vyčlenilo 500 000 Kč na realizaci projektů,
které na území celého města včetně místních
částí navrhli sami občané (dětské hřiště, zeleň,
chodníky, nové osvětlení atd.). Veřejné představení všech návrhů proběhne 4. 3. od 18:00
hod v zasedací místnosti městského úřadu.
Město se zabývalo stížností na hlučnost poblíž silnice I/35
Vedení města se zabývalo žádostí obyvatel
ulic Nové Sady, Třešňová alej a Míru o řešení hlučnosti v okolí silnice I/35 v úseku
od čerpací stanice OMV k podjezdu ulice
Třešňová alej. V celé záležitosti bylo v únoru svoláno jednání mezi městem Moravská
Třebová a zástupci Ředitelství silnic a dálnic.
Výstupem jednání je vypracování projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci stávající protihlukové stěny. Následně ŘSD ČR
provedlo měření nadlimitních hodnot hluku.
Na základě výsledků měření probíhá jednání s konkrétními majiteli nemovitostí, jehož
výstupem bude vlastní výměna oken.
Vlajka pro Tibet
V týdnu od 9. do 15. března bude u budovy
radnice vyvěšena tibetská vlajka s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských
práv v Tibetu. Město Moravská Třebová tak
vyjadřuje symbolickou podporu malému národu, který má podobně jako naše země
před rokem 1989 přímou zkušenost s totalitním režimem a s okupací. Letos si připomínáme 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno
armádou Čínské lidové republiky (ČLR) a při
němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve

věznicích, pracovních táborech nebo během
hladomoru. Počet tibetských uprchlíků v exilu
dosáhl zhruba 140 000. Na protest proti porušování lidských práv v Tibetu se za posledních jedenáct let upálilo již 155 Tibeťanů.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě a stala
se jednou z nejvýznamnějších symbolických
akcí na podporu Tibetu. V roce 1996 se
k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 817 měst, obcí, městských částí nebo krajů. Moravská Třebová se
do kampaně zapojuje od roku 1999.
Moravská Třebová pokračuje v podpoře rozvoje elektromobility
Skupina ČEZ instalovala v ulici Dvorní novou rychlodobíjecí stanici pro elektromobily.
Stojan umožní dobití většiny kapacity baterií
e-aut za 20-30 minut. Podobné zařízení provozuje firma LUKYsystem od začátku roku
2018 také v ulici Tyršova nedaleko zimního
stadionu. Moravská Třebová dlouhodobě
podporuje péči o životní prostředí. Za rok
2019 se v našem městě na stávající stanici
v ulici Tyršova nabíjelo přes 200 elektro aut,
což je v průměru 16 vozidel měsíčně. „Těší
nás, že město Moravská Třebová vyšlo vstříc
naší snaze vybudovat jednu z dobíjecích lokalit. Na území Pardubického kraje provozujeme veřejné dobíjecí stanice v Pardubicích,
Hlinsku, Vysokém Mýtě a Hradci nad Svitavou,“ říká Tomáš Chmelík, manažer ČEZ.
Kabelizace elektrického vedení
v ulici Lanškrounská
Až do 30. 6. probíhá v ulici Lanškrounská
náhrada nadzemního elektrického vedení
kabelovým vedením uloženým v zemi. Investorem je ČEZ distribuce a.s. a výkopy probíhají převážně v chodnících. Díky opravě

se obyvatelé dočkají zvýšené kapacity distribuční sítě i nové zámkové dlažby. Stavební
práce budou postupně probíhat od křižovatky s ulicí Olomoucká po křižovatku s ul. Na
Stráni. Dále částečně v ulici Josefská, se zásahy do přilehlých ulic Mlýnská, Lázeňská,
Jateční, Sluneční a Olomoucká. Stavební
práce realizuje firma AKVAMONT Svitavy
s.r.o. a spočívají v demontáži starého nadzemního vedení nízkého a vysokého napětí a nahrazení novým kabelovým vedením
uloženým v zemi. Navazující akcí bude pokládka nového asfaltového povrchu na ulici
Lanškrounské, která je investicí Pardubického
kraje. Jakékoliv dotazy směřujte na pracovníky odboru investic a správy majetku města.
Generel zeleně města Moravská
Třebová schválen
Zastupitelé na svém jednání dne 17. února
schválili výslednou podobu strategického
dokumentu, který obsahuje podrobnou databázi všech ploch zeleně a stromořadí ve
městě včetně mapového podkladu. U každé
plochy zeleně definuje její aktuální i cílový
stav (upřesňuje a konkretizuje potřebu péče
a zásahů), dále navrhuje obměny ploch zeleně, a celkově stanovuje principy rozvoje
městské zeleně. Generel zeleně napomáhá
městům lépe se připravit na probíhající klimatické změny z pohledu zeleně a navíc
slouží jako podklad pro zpracování další
územně plánovací, provozní nebo koncepční dokumentace. Díky generelu zeleně bude
navíc snazší dosáhnout na dotační prostředky, použitelné na tvorbu nových prvků zeleně ve městě. Dokument je k nahlédnutí k dispozici na odboru životního prostředí nebo
na webových stránkách města v záložce
rozvoj/strategické dokumenty.
(vd)

Zprávy z radnice

březen 2020 / strana 4

Novinky v připravovaném zákoně o odpadech
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
dostává balíček nové odpadové legislativy,
jehož cílem je zvýšit třídění a recyklaci odpadů a zároveň redukovat možnost skládkování. Nová legislativa by mohla začít platit
už od roku 2021. Moravská Třebová se na
změny připravuje s předstihem již nyní.
Cílem novelizace legislativy je především
zvýšit míru třídění a recyklace odpadů. Podle povinných evropských cílů musí Česko
již v roce 2025 recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 % (o 16 % více než
nyní). V roce 2030 pak musí být v Česku
recyklováno až 60 % komunálního odpadu.
Navrhované novinky v odpadovém
hospodářství:
• Postupné navyšování poplatku pro obce
za ukládání odpadů ze současných
500 Kč až na 1850 Kč za tunu odpadu v roce 2029. Obce, které dokáží
dostatečně třídit, přitom budou finančně
zvýhodněny.
• Zavedení možnosti úspory pro jednotlivé
občany, kteří za svoz odpadu zaplatí
podle toho, kolik komunálního odpadu

skutečně vyprodukují.
• Povinnost odděleného sběru textilu od
roku 2025.
„Toto všechno musíme zahrnout také do
budoucího plánování v Moravské Třebové.
Otázkou není, kolik platíme dnes, ale kolik
zaplatíme za 10 let. Aktuální poplatek za komunální odpad máme nastaven na 700 Kč
za poplatníka. Jeho budoucí podobu ovlivní nejen navyšování poplatků pro obce za
ukládání odpadů, ale také aktivita každého

Třídění jedlých olejů
a tuků

Třídění bioodpadu může snížit poplatek za odpad
Jsme rádi, že občané začali využívat možnost třídění bioodpadu do speciálních hnědých popelnic a kontejnerů. Z přiložené
fotografie je patrné, že vytříděnost je až
na pár výjimek pro začátek dobrá. Odvoz
bioodpad na kompostárnu vyjde technické
služby/město podstatně levněji, než vyvezení stejného materiálu na skládku v případě, kdy je znehodnocen odpadky, které do
bioodpadu nepatří. V budoucnu se správné
třídění bioodpadu příznivě projeví ve výši

z nás. Pokud nebudeme třídit, můžeme čekat
další zdražování poplatku za komunální odpad. Závěr je tedy jednoduchý. Jedině vzorným tříděním plastu, papíru a bioodpadu nakonec všichni ušetříme. Některé obce teprve
začínají. My máme výhodu, protože problematiku odpadů řešíme již od roku 2017.
I přesto máme před sebou stále hodně práce
včetně úpravy kontejnerových stání, nákupu
nádob a kontejnerů do vybraných lokalit,
úpravy provozu sběrného dvora a mnoho
dalšího. Pevně věřím, že cesta společného
úsilí o třídění odpadů je jedinou správnou
cestou. Děkuji všem, kteří ji přijali za svou,“
vysvětluje místostarosta Miloš Mička. (vd)

poplatku za komunální odpad. Děkujeme
občanům za jejich aktivitu.
Vítězslav Škrabal, jednatel TS

do sběrné nádoby PATŘÍ:
- použité jedlé oleje a tuky z domácností,
např.: fritovací oleje. Použité jedlé oleje
a tuky vhazujte do nádoby v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
Sběrné nádoby jsou umístěné v těchto
ulicích: Nové Sady, Jiráskova, Dukelská,
Marxova, Zahradnická, Sušice, Boršov.
do sběrné nádoby NEPATŘÍ:
- technické oleje (převodové, motorové, tlumičové)
- maziva a kapaliny
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- směsný komunální odpad
- plast (krom lahví s olejem), papír, sklo, nápojové kartony,
- baterie, elektromateriál, textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál

Výzva ke kontrole gajgrů a dešťových svodů
Milí Třebováci, jistě jste si všimli, že se v poslední době více zaměřujeme na intenzivní
úklid v ulicích a čistotu chodníků. Zároveň
prosíme všechny vlastníky nemovitostí, aby
si do 31. května 2020 zkontrolovali, vyčistili
a opravili gajgry včetně svodů dešťové vody
a zkontrolovali průchodnost kanalizačních

přípojek. Ucpané gajgry a kanalizační přípojky způsobují poškozování chodníků, které
pak město musí nákladně opravovat. Často
se jedná o zbytečnou investici, kterou lze využít např. na budování nových úseků chodníků. Povinností vlastníků nemovitostí je zajistit
odvod dešťových vod do dešťové kanalizace, popř. zajistit vsakování na svých pozemcích do drenáží. Vypouštění vody na chodníky a komunikace je ze zákona zakázáno. Při
nefunkčnosti gajgrů a přípojek si vlastníci nemovitostí způsobují vlastní škody a v zimním
období navíc ohrožují bezpečnost chodců.
V případě zanedbání těchto povinností může
být technickými službami provedena fotodokumentace a vlastník nemovitosti bude písemně vyzván k nápravě stavu do uvedeného
termínu. Město je povinno udržovat místní

komunikace, a pokud vlastník nemovitosti
nezajistí nápravu stavu, může po něm město požadovat úhradu zvýšených nákladů na
údržbu a případných škod vzniklých úrazem
či nehodou. S případnými konzultacemi se
obracejte na technické služby.
Vítězslav Škrabal, jednatel TS

Zprávy z radnice
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Díky MHD můžete pohodlně cestovat po celém městě
Provoz městské hromadné dopravy v roce
2020 pokračuje s novými zastávkami i aktualizovaným jízdním řádem. „Snažili jsme
se co nejvíce zohlednit podněty občanů,
které jsme nasbírali během minulého roku.
Z technických důvodů nebylo možné vyhovět všem přáním, několik podstatných změn
jsme ale zapracovat dokázali. Nové zastávky se podařilo vytvořit nedaleko Rehau

i v ulicích Tyršova, Západní a Gorazdova,
tedy v místech, kde o to občané projevili
největší zájem. Aktuálně je ve všech lokalitách dokončeno vodorovné i svislé dopravní
značení, včetně instalace čitelných jízdních
řádů,“ vysvětluje místostarosta Miloš Mička.
Od ledna 2020 také regionální dopravce
upravil ceník IREDO. Co všechno se změnilo
oproti roku 2019?

MHD jsme v roce 2020 rozšířili o čtyři zastávky:
• Západní – ideální pro obyvatele ze
sídliště, z Udánek a pro školáky z II. ZŠ
Palackého (zastávka je umístěna poblíž
dětského domova nedaleko křižovatky
s ulicí B. Němcové. Přímo v Udánkách
zastávku MHD vybudovat nelze z důvodu semaforů 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 přesunout na Knížecí louku nebo
zámek (zastávka umístěna na parkovišti
pod zámkem)
• Linhartice závod – ideální pro zaměstnance dojíždějící do Rehau a PPT na
směny v cca 5:30 a 13:30 hodin
• Tyršova – ideální pro obyvatele v okolí
ulic K. Čapka a Sluneční, v létě je možné
zastávku využít při cestě do aquaparku
(důvodem ponechání trasy MHD okolo
aquaparku je i plánovaná rekonstrukce
ulice 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 bezhotovostní 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 - autobusové nádraží - Moravská Třebová -Tyršova)
- je možné sledovat polohu autobusu v aplikaci IDS IREDO přímo v chytrém telefonu.
Aplikaci na sledování spojů najdete na přiloženém QR kódu.
Jízdní řád najdete na webových stránkách
města nebo na přiloženém QR kódu. (vd)

Statistický úřad provádí průzkum životních podmínek domácností
Český statistický úřad provádí v období
od 1. února do 24. května v ulicích Bezručova, Nová, Sluneční, Tyršova, J. K. Tyla
a Zahradnická statistické šetření s názvem
Životní podmínky 2020. Jedná se o šetření,
které získává informace o bydlení, pracovní aktivitě a názorech na životní podmínky
domácností. Šetření probíhá každoročně

na území celého Česka. Smyslem průzkumu je dlouhodobě získávat srovnatelná
data o sociální situaci obyvatel. Tazatel
Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže průkazem tazatele ČSÚ, průkazem
zaměstnance Českého statistického úřadu
a případně svým občanským průkazem.

Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na internetových stránkách ČSÚ
v odkaze Ověření tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním
čísle 466 743 445. Více informací k šetření lze získat na webových stránkách ČSÚ.
Martina Myšková, vedoucí Oddělení
terénních zjišťování, KS ČSÚ Pardubice

Různé
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Zaměstnanci REHAU pomáhají
REHAU je jedním z největších zaměstnavatelů
v našem regionu. V závodech REHAU v Moravské Třebové a Jevíčku pracuje přes tisíc
zaměstnanců. Většina z nich je místní či z blízkého okolí. A tak jsme si začali klást otázku:
Jak můžeme být prospěšní společnosti, ve
které fungujeme a žijeme? Můžeme podpořit organizace v okolí i jinak, než finančně?
Ano, a proto vznikl Den pro region. Den, který mohou zaměstnanci REHAU strávit pomocí
v organizacích, kde je to třeba. Kromě trička
s logem Dne pro region si každý účastník odnese hlavně pocit, že udělal něco pro dobrou
věc. Letošní ročník byl opravdu nabitý. Víc
jak 30 aktivit v 10 organizacích se zúčastnilo
přes 80 zaměstnanců. A co všechno se dělalo? Sestavovala se prolézačka, natíraly se
pergoly, upravovalo se pískoviště, uklízely se
zahrady, stěhoval se nábytek, třídily se knihy,
šilo se, tvořily se dušičkové a adventní věnce,
natíral se zahradní nábytek, připravoval se

ples a mnoho dalšího.
Letos jsme přiložili ruku k dílu v těchto organizacích: Charita Moravská Třebová;
Městská knihovna Ladislava z Boskovic Mor.
Třebová; MŠ Chornice; MŠ Jaroměřice; MŠ
Jevíčko; MŠ Jiráskova a Tyršova; MŠ Mladějov na Moravě; MŠ Piaristická; Příspěvková
organizace Paprsek Velké Opatovice; Technické služby Moravská Třebová.
A jaké jsou odezvy?
Jednoznačně kladné. Ať už od našich zaměstnanců nebo z organizací, ve kterých jsme pomáhali, se k nám dostaly jen samé pozitivní
reakce. Během loňského ročníku si zaměstnanci Den pro region natolik oblíbili, že aktivity pro letošní ročník byly obsazené téměř
ve stejný den, kdy jsme spustili přihlašování.
REHAU je Společensky odpovědnou
firmou roku 2019
Na konci loňského roku byla firma REHAU za
podporu a rozvoj společensky odpovědného

Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené
v honitbách okresu Svitavy v roce 2019
ho, daňka evropského, muflona, siky japonského, jelena evropského, prasete divokého,
a také zvěře dravé (jezevec lesní, liška obecná). Tyto trofeje bude veřejnosti umožněno
shlédnout ve dnech 6. 3. (13:00-18:00) a 7.
3. (9:00-18:00) v Kulturním domě v Boršově.
V sobotu 7. 3. (9:00-12:00) proběhne v parku před kulturním domem Jarní svod loveckých psů.
Pro návštěvníky bude připraveno také bohaté občerstvení
včetně zvěřinových specialit.
BŘEZEN 2020
KOMENSKÉHO 371
KRUCEKMT@GMAIL.COM
V rámci výstavy bude zabezKaždý den otevřeno od 8:30 hod.
Ě
pečen prodejce mysliveckých
9:00 – 12:00
Volná herna
oděvů a doplňků. Na přehlídku
14:00 – 15:00
Kočárkohrátky na stezce (při nepřízni
počasí Míčkohrátky v klubu)
trofejí pořadatelé srdečně zvou
17:00 – 18:00
Klub a poradna pro těhotné (cvičení)
návštěvníky jak z řad myslivecké, tak i nemyslivecké veřejnosti.

Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek ve Svitavách a městský
úřad Moravská Třebová, odbor životního
prostředí, pořádají ve dnech 4.-8. března
chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené
v honitbách okresu Svitavy v roce 2019.
Na přehlídce budou vystaveny trofeje zvěře
vyskytující se v naší oblasti, a to srnce obecné-

Pravidelný program

9:00 – 11:00

Klub s Méďou od 3 měsíců do 1 roku
Volná herna

Č
10:00 – 11:00
15:00 – 17:00

10:00 – 11:00

Program činnosti Klubu
českých turistů
7. 3. Pěší výlet Hledání Stromoucha v Ústí
nad Orlicí. Délka trasy 10, 15 km. Sraz zájemců na nádraží ČD v 6:45 hod. Návrat do 17
hod. Zajišťuje: V. Komárková
11. 3. Schůze oddílu turistiky v klubovně
KČT od 18 hod. Upřesnění programu na měsíc
duben, ZJTS ve Skutči, příprava vandru.
21. 3. Pěší výlet Jarní přírodou v Jaroměřicích. Trasy 7-50 km. Odjezd linkovým autobusem v 8:36 hod, sraz zájemců v 8:25 hod.
Zajišťuje: J. Kuncová
28. 3. Účast na Zahájení jarní turistické
sezóny ve Skutči. Program dle nabídky KČT
Hlinsko. Sraz přihlášených v 7:20 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 7:30 hod. Cena
pro členy KČT 100 Kč, pro ostatní 150 Kč. Návrat do 18 hod. Zajišťuje: H. Kopřivová
29. 3. Cyklovýlet Za bledulemi na Drozdovskou Pilu. Sraz zájemců ve 13 hod. na
autobusovém nádraží. Délka trasy 52 km. Zajišťuje: P. Harašta
Upozornění: Vyzýváme účastníky akce Bojíte se strašidel, aby si přišli vyzvednout ceny.
Seznam vylosovaných dětí a další informace
najdete na stránkách oddílu TOM Čochtani
Moravská Třebová (cochtani.webnode.cz).

Mama a mimi jóga od 1,5 roku

Ř
10:00 – 11:00
12:30 – 15:30

podnikání v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Pardubickým krajem a Koalicí nevládek
Pardubicka oceněna jako Společensky odpovědná firma Pardubického kraje roku 2019.
Hodnotitelskou komisi zaujal nejen Den pro
region, ale i podpora neziskových organizací,
jak ze strany firmy REHAU, tak jejich zaměstnanců. Ocenění, které při slavnostním vyhlašování za společnost REHAU převzal vedoucí
personálního oddělení a jednatel Tomáš Kroulík, si velice vážíme. Velké díky patří našim zaměstnancům za příkladné zastupování firmy
REHAU u partnerských organizací.

Bublinka od 1 roku
Každý první čtvrtek v měsíci podpůrná skupina
kojících a nosících maminek (5. 3.)

Smyslohrátky od 1 roku do 3 let

Vstupné na kluby 70 Kč
Permanentka na 5 vstupů za zvýhodněnou cenu 300 Kč/5 vstupů
Permanentka na 10 vstupů za zvýhodněnou cenu 550 Kč/10 vstupů
Vstup do volné herny 50 Kč

19. 3. 15:00 – 17:00 Bezplenková komunikační metoda, učení na nočník, látkové pleny a
dámské ekologické hyg. potřeby (Monika Komárková a Monika Friedlová, cena 150 Kč,
nutné se přihlásit na email: krucekmt@gmail.com)

POHŘEBNÍ ÚSTAV
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

tel.: 461 316 312

NONSTOP

Marxova 1a
Moravská
Třebová

602 735 399
516 474 602

www.pohrebniustavholub.cz

Tomáš Faltus
(1990), hokej
Václav Mačát
(1999), travní lyžaři
Václav Procházka
(1950), fotbal
Daniel Mačát
(1970), travní lyžaři
Tomáš Přidal
(1976), střelba

Vít Kostík
(2007), sportovní střelba

Tadeáš Dorazil
(2011), tenis

Jiří Škrabal
(2003), fotbal

Šárka Abrahamová
(1994), travní lyžaři

Lukáš Záleský,
motorsport

Hlasovat můžete i elektronicky
prostřednictvím Mobilního Rozhlasu na adrese:
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/sportovec

do 27. března 2020

 radnice na nám. T. G. Masaryka,  MěÚ Olomoucká,
 Turistické informační centrum na nám. T. G. Masaryka

Hlasovací lístek odevzdejte na sběrných místech:

Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a příjmení hlasujícího . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michal Svozil
(1977), automotorsport

Jindřich Vyroubal
(2008), atletika

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ: Aby byl hlasovací lístek platný, označte ze všech
nominovaných sportovců pouze jedno jméno a vyplňte své kontaktní údaje!
Neplatné hlasovací lístky budou vyřazeny.

Hlasovací lístek

Sportovec roku města Moravská Třebová 2019

Sportovní hala (míčové hry)

Častější vyváření kontejnerů
na tříděný odpad

Osvětlení Knížecí louky

Nedělní provoz restaurací

Multikulturní centrum – sál

Lékaři, ordinační hodiny –
odpoledne + pohotovost

Lavičky: Peklo, Hradisko, rybník

Dopravní spojení do jiných měst
(práce, studium)

Jiný problém:

Zajištění zubní ordinace

Zahrádkářská osada Boršov – stav
rybníčků a okolí

Zahrada MŠ Boršov – zahradní
prvky

Vybudování chodníků v Boršově

Více strážníků

Rekonstrukce Kulturního domu
Boršov

Cyklostezky: Kunčina, Útěchov,
Staré Město

Dopravní hřiště MŠ Tyršova
(dopravní výchova)

Podpora začínajících podnikatelů

Azylový dům – pro matky s dětmi

Z Veřejného fóra díky občanům vzešlo 18 nejdůležitějších přání, o kterých nyní můžete hlasovat.
Máte 2 HLASY, které přidělte podle závažnosti jednotlivým přáním, které jsou řazena abecedně.
DŮLEŽITOST JIM DÁTE VY SVÝM HLASEM.

ANKETNÍ LÍSTEK

Ve středu 5. února proběhlo ve dvoraně muzea v Moravské
Třebové Veřejné fórum, kterého se účastnilo 102 návštěvníků, včetně
10 garantů a vedení města v čele se starostou Tomášem Kolkopem.
Cílem této diskuse k rozvoji města i ověřovací ankety je dát Vám prostor
pro vyjádření Vašeho názoru k tomu, co Vám v našem krásném městě
chybí, co by se mělo změnit, aby se zvýšila kvalita života v místě, kde žijeme a které je naším
domovem. Anketu lze vyplnit také online prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.

OVĚŘOVACÍ ANKETA PO VEŘEJNÉM
FÓRU 2020
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Městská policie

✃

Sběrná místa pro anketní lístek:

www.moravskatrebova.cz

Daniela Maixnerová
místostarostka města a politička ZM a MA21

Barbora Dudíková
koordinátorka ZM a MA21

Anketa i pocitová mapa jsou realizovány v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
a jsou anonymní.

Děkujeme Vám, že se aktivně podílíte na rozvoji města

budou k dispozici v místním tisku a na webových stránkách města v sekci Rozvoj -> Zdravé město
a místní Agenda 21 bezprostředně po projednání výstupů radou a následně zastupitelstvem
města (předpoklad je červen 2020).

Výsledky ankety:

tel.: 461 353 107, mob.: 603 709 044, e-mail: bdudikova@mtrebova.cz.

S případnými dotazy se obracejte na:

v aktualitách na webu města: www.moravskatrebova.cz.

Odkaz na anketní lístek i odkaz na hlasování přes internet
naleznete:

v pondělí 16. 3. do 16:00 hod.

Poslední termín k odevzdání anketního lístku je:

v pondělí 2. 3. prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje.

Anketa byla zahájena:

1. Občanské informační centrum, ul. Olomoucká 2
2. Turistické informační centrum, nám. T. G. Masaryka 33
3. vestibul radnice, nám. T. G. Masaryka 29
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Zprávy z radnice

Tomáš Přidal, střelba
Výše jmenovaný je trenérem mládeže od roku 2009, jako člen
výboru SBS Moravská Třebová se podílí na zajištění činnosti střeleckého klubu mládeže, který je počtem dětí největší ve Svazu
branných sportů ČR. Věnuje se spolupráci s ostatními kluby. Již
desátým rokem je hlavním pořadatelem MČR ve střelbě mládeže
ze vzduchových zbraní v Moravské Třebové. Pod jeho vedením
dosáhly děti v roce 2019 těchto výsledků:
MMČR Branný víceboj mládeže – 2x zlatá 1x stříbrná medaile
a 1x bronzová ve družstvech, 2x zlatá 1x stříbrná a 2x bronzová
v jednotlivcích.
MČR Střelecký víceboj mládeže ze vzduchových zbraní – puška
jednotlivci 1x zlatá, 1x stříbrná a 1x bronzová. Puška družstva 2x
stříbrná a 1x bronzová medaile, pistole jednotlivci 3x zlatá 3x stříbrná a 1x bronzová medaile, pistole družstva 2x zlatá, 3x stříbrná
a 2x bronzová medaile. MČR ve střelbě laserovou puškou – 1x
zlatá, 2x stříbrná medaile.
Mimo jiné i jeho zásluhou získali mládežníci osm titulů MISTR
REPUBLIKY. Je velkou oporou dalším trenérům mládeže a aktivním členem SBS Moravská Třebová. Kromě své trenérské činnosti
se podílí na činnosti svého mateřského klubu tím, že je součástí
organizačního týmu závodů mládeže pořádaných nejen v Moravské Třebové. Působí i jako rozhodčí na střeleckých závodech
mládeže i dospělých. Aktivně se účastní většiny akcí pořádaných
střeleckým klubem při DDM v Moravské Třebové a v jejím blízkém okolí.

Mgr. Daniel Mačát, travní lyžaři
Reprezentace ČR pod vedením trenéra TJ Slovan Moravská Třebová zvítězila v celkovém hodnocení národů na MS juniorů ve
Štítné nad Vláří. Z juniorského šampionátu si Češi odvezli deset
medailí (z toho 4 zlaté a 3 stříbrné a 3 bronzové). V celkovém
pořadí Světového poháru patřilo České republice druhé místo
a z MS dospělých ve Švýcarsku přivezli čeští travní lyžaři dvě
stříbrné medaile.

Václav Procházka, fotbal
Žijící legenda moravskotřebovského fotbalu, dlouholetý hráč, trenér, funkcionář. Trenér brankářů napříč všemi týmy SKP Slovan
Moravská Třebová a aktivní skaut pro vyhledávání fotbalových
talentů. Současný trenér ženského týmu, který ho nejen stmelil, ale
i výrazně výkonnostně pozvedl. Už jednou pro vždy bude podepsán pod historicky první soutěžní výhrou 2:1 nad Kutnou Horou.
Od té doby je 28. září slaven nejen jako svátek sv. Václava, ale
i jako svátek Vítězství našich žen.

Václav Mačát, travní lyžaři
Závodník TJ Slovan Moravská Třebová dosáhl v roce 2019 vynikajících výsledků. Nejlepší výsledek kariéry mezi dospělými
předvedl na MS ve Švýcarsku, kde v obřím slalomu dosáhl na 13.
místo. Skvěle reprezentoval ČR na MS juniorů ve Štítné nad Vláří:
4. místo v superkombinaci MSJ, 4. místo v superobřím slalomu
MSJ (pouhé tři setiny vteřiny od medaile). Stříbrnou medaili vybojoval na mistrovství ČR v Předklášteří - vicemistr ČR v superobřím
slalomu.

Tomáš Faltus, HC Slovan Moravská Třebová
Lední hokej hraje v Moravské Třebové od pěti let. Prošel všechny
mládežnické kategorie. Lídr týmu ve všech svých věkových kategoriích, příkladný na tréninku i v utkání. V 16 letech poprvé nastoupil
do A týmu mužů Moravské Třebové, od té doby patří k tahounům
HC Slovan. Podílel se na všech úspěších moravskotřebovského
hokeje v posledních letech a je několika násobný vítěz Krajské
ligy mužů.

Charakteristika sportovců

Jindřich Vyroubal, atletika
Nominace za první místo republikového finále Sazka Olympijského víceboje a další sportovní úspěchy za ZŠ Kostelní náměstí
Moravská Třebová. 2018 Odznak všestrannosti olympijských
vítězů - mistrovství republiky, druhé místo. 2019 Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo, první místo. 2019 Odznak
všestrannosti olympijských vítězů - krajské kolo, první místo. 2019
Odznak všestrannosti olympijských vítězů - mistrovství republiky,
první místo.

Vít Kostík, sportovní střelba
Vít je aktivním členem klubu mládeže SBS Moravská Třebová od
roku 2017. Je úspěšný jak v jednotlivcích, tak jako součást střeleckého tříčlenného družstva v kategorii A. Střílí laserovou puškou,
vzduchovou puškou a pistolí, malorážnou pistolí a puškou, účastní
se branných vícebojů mládeže. Nejlepší výsledky roku 2019:
MMČR Branný víceboj mládeže – 1. místo družstva kategorie A,
3. místo jednotlivci kategorie A, MČR Střelecký víceboj mládeže
ze vzduchových zbraní, pistole družstva 2. místo kategorie A, puška jednotlivci 2. místo kategorie A.
Umístěním na prvním místě na MMČR získává titul MISTR REPUBLIKY. Získal i titul sportovce svazu SBTS ČR v kategorii mládež do
12 let za klub mládeže SBS Moravská Třebová. O jeho zájmu
o střelecký sport svědčí i pravidelná účast na tréninku a ostatních
akcích pořádaných střeleckým klubem mládeže. Svým přístupem
a úspěchy vzorně reprezentuje město Moravská Třebová.

Tadeáš Dorazil, tenis
Tadeáš Dorazil je momentálně nejtalentovanější hráč moravskotřebovského tenisu, díky podpoře oddílu, kvality trenéra a hlavně
obětavosti svých rodičů v roce 2019 stanul 19x na pódiu z 22
absolvovaných turnajů jednotlivců a také největší měrou přispěl
k 1. místu a postupu smíšeného družstva do nejvyšší pardubické
soutěže v kategorii babytenistů, kde v roce 2020 budou bojovat
o účast na MČR družstev.

Jiří Škrabal, fotbal
Ještě nedávno starší žák, dnes lídr týmu dorostu. Skvěle se adaptoval na odlišný styl fotbalu a v aktuálním ročníku je i nejlepší střelec
týmu. Jen za podzim stihl nastřílet úctyhodných 23 branek. Příkladem jde nejenom na hřišti, ale i mimo něj. Vidět ho můžete třeba
s praporkem na postranní čáře při zápasech žáků, na brigádách
a aktivně pomáhal i na prvním ročníku fotbalového kempu.

Šárka Abrahamová, travní lyžaři
Závodnice TJ Slovan Moravská Třebová dosáhla v roce 2019
vynikajících výsledků:
Medailový úspěch na MS juniorů ve Štítné nad Vláří. Z juniorského světového šampionátu přivezla bronzovou medaili za 3. místo
v superobřím slalomu. Na 3. místě se umístila také v celkovém pořadí juniorského světového poháru. Na mistrovství ČR v Předklášteří vybojovala zlatou medaili v superobřím slalomu.

Lukáš Záleský, motorsport - minibike
Jmenovaný v roce 2019 provozoval motorsport – závody minibike. V kategorii Junior Open 40 se v sezoně 2019 umístil na
celkovém 3. místě v seriálu Minimotocup. V dané sezoně se v jednotlivých závodech (bodovaných rozjížďkách) umístil 1x na 1.
místě, 2x na 2. místě a 3x na 3. místě z celkového počtu 8 startů.
Jeden závod pro zranění vynechal.

Michal Svozil, závody automobilů
Závody automobilů do vrchu, účast MČR + ME. V roce 2019 mistr
České republiky divize E1, vozidlo BMW M3 GTR

Městská policie
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Na lince 156 – Městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Bezpečí seniorů – beseda v klubovně charity
Ve čtvrtek 6. 2. proběhla v klubovně charity
beseda v Klubu aktivních seniorů. Hlavním
přednášejícím byl por. Ondřej Zeman z Policie ČR, dále Radovan Zobač, velitel MP
a Hana Navrátilová, koordinátorka prevence kriminality. Beseda byla zaměřena převážně na bezpečí seniorů. A to hlavně na
bezpečné chování a zabezpečení domova
ohledně „útoku šmejdů“, podvodníků apod.
Část besedy byla věnována problematice bezpečnosti seniorů v dopravě. Jak se bezpečně
pohybovat v dopravě
ať již jako chodec, nebo
jako řidič nebo na co si
dát pozor při jízdě na

kole. V neposlední řadě bylo připomenuto také bezpečné chování při nakupování
v obchodních domech, a to s důrazem na
ochranu svých osobních věcí. Senioři se zapojovali do hovoru, vznášeli dotazy a náměty. Hovořilo se i o projektu montování
zdarma bezpečnostních řetízků na kliky pro
seniory a zdravotně hendikepované. Besedy se zúčastnilo cca 20 seniorů a věříme, že
jsme se v útulné klubovně nesešli naposled.

Součástí vybavení vozidla městské
policie se stává AED defibrilátor
V naléhavých případech mohou strážníci
MP nově využít defibrilátor, který do jejich
vozidla zakoupilo město. Specializovaný
přístroj pomáhá poskytovat první pomoc
při náhlé akutní srdeční příhodě. Přístroj
disponuje hlasovou nápovědou v českém
jazyce, která zachraňujícího provede celým procesem první pomocí. Pomocí hlasové nápovědy navádí zachraňujícího k účinnému
provedení srdeční masáže
a umělého dýchání. Defibrilátor lze použít jak pro dospělé, tak pro děti a to bez
nutnosti výměny nalepovacích elektrod, stačí použít
tzv. dětský klíč.
Radovan Zobač, velitel MP

REVOLUTION TRAIN – projekt v oblasti primární prevence
Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN
tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh
o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí
a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.
Vybrané sekce představují
například drogové doupě,
vězení, místo automobilové
havárie, nebo léčebny pro
drogově závislé. V těchto prostorách - vizuálně, zvukově,
teplotně i pachově odlišných
se v několika rovinách odehrává příběh, který svou působivostí slouží jako impulz k zamyšlení. Návštěvníci vlaku se
zde setkávají s lektorem, jenž
naváže na právě zhlédnutou
část příběhu. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti všech
typů škol a jejich učitelé. Jde
především o děti a mládež ve
věku 12–17 let. Další cílovou
skupinou jsou rodiny s dětmi
a dospívajícími ve věku 10–
17 let a další zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou

problematiku. Domníváme se, že interaktivní
projekt - zážitek a vidění toho, co by se moh-

lo stát v případě požívání drog, je tou nejlepší cestou k odrazení mladých lidí vůbec
začít drogy brát.
Vlak je jen začátek
Součástí projektu REVOLUTION TRAIN je dlouhodobá
práce s cílovými skupinami
a koordinace činností s partnerskými organizacemi i místními experty na prevenci. Unikátní prostředí vlaku nabízí
možnost okamžité neformální
diskuse s vrstevníky, učitelem
a odborníkem. Po skončení
projekce lektoři předávají pedagogům doporučení k návazné diskusi a další práci s tématem vlakového příběhu ve
třídách. Ve spolupráci s městy
pořádáme výstavy slohových
a grafických prací návštěvníků
vlaku. S časovým odstupem
práce s žáky a studenty pokračuje v podobě návazného
programu To je zákon, kámo!
Jeho realizací je zajištěna kontinuita programu po návštěvě
Protidrogového vlaku. Žáky
ve škole navštíví lektoři Protidrogového vlaku nebo lokální
preventisté, kteří s dětmi navazují na vlakový příběh.
Hana Navrátilová, koordinátor prevence kriminality

Nemocnice
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Nemocnice následné péče
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz
Podělování MUDr. Janě Berkové
Po 36 letech práce ve zdravotnictví se rozhodla odejít do důchodu jedna z významných lékařek moravskotřebovského zdravotnictví Jana Berková. Je těžké odhadnout,
kolik pacientů hledajících pomoc prošlo její
ordinací, kolik jich ošetřila na interním oddělení tehdejší Nemocnice Moravská Třebová
a poté na lůžkovém oddělení léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice následné
péče Mor. Třebová. Po těchto letech byla
a je nedílnou součástí nemocnice. Být lékařem je jedním z povolání, které si zaslouží
uznání. „Vykonávala jste náročnou a záslužnou práci. Dovolte mi Vám poděkovat

a popřát Vám zdraví do dalších let a mnoho
osobní pohody.
Za zaměstnance nemocnice Pavel Havíř

ních programech. Pro tyto aktivity máme
pochopení a chceme je podporovat i nadále.

Canisterapie pro pacienty LDN
Věříme v léčebný kontakt psa a člověka. Pes v nás vyvolává pocit pohody, dobrou náladu a je znám
léčebný účinek upřímného úsměvu.
Canisterapeutičtí psi navštívili se
svými pány oddělení LDN. Pro naše
pacienty představuje takový pes komunikační most mezi ním a okolím,
pomáhá jako aktivizační a motivační prvek při léčebných a rehabilitač-

Pardubický kraj připravil tzv. Seniorské obálky
Pardubický kraj se připojil k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a nechal vytisknout takzvané Seniorské obálky,
které mohou osamoceně žijícím seniorům
pomoci v tísni, v ohrožení zdraví, či života.
Fungují už v řadě zemí světa a jsou dobrým pomocníkem při případném zásahu
zdravotníků, policistů či hasičů.
Do tiskopisu (strana 11 zpravodaje) senior buď sám, nebo za pomoci příbuzných
či svého praktického lékaře vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) i kontakty na své
blízké osoby a praktického lékaře. Údaje
pak budou umístěny na viditelném místě
v bytě, například na dveřích lednice nebo

na vnitřní straně vchodových dveří v plastové obálce (lze použít i obyčejnou papírovou obálku) tak, aby si jich záchranáři
i policisté všimli a mohli s údaji pracovat.
Tato obálka poslouží ve chvíli, kdy senior
bude potřebovat rychlou pomoc ze strany
zdravotníků, ale také policistů, hasičů či
strážníků.
„Karta pro seniory může zachránit i život,
a proto jsem rád, že je dostupná pro seniory také v našem kraji. Ocení ji zejména záchranáři, kteří přijíždějí k pacientovi
jako první. Pokud najdou obálku s údaji
o zdravotním stavu, tak mohou efektivněji
pracovat. Přínosné bude, pokud k základním údajům připojí lidé aktuální lékařské

Nahlášené změny ordinační doby
praktických lékařů na březen
Dr. Grepl
26.–27. 3. dovolená, zástup Dr. Němcová ve své ordinaci v Hedvě
MUDr. Němcová
má každé pondělí v době od 12:00 do
12:30 polední přestávku
Dr. Neužilová
13. 3. neordinuje
Rozšíření ordinační doby
ordinace MUDr. Konrádové
a MUDr. Ingrové
pondělí 12:00–17:00 (MUDr. Klincová)
čtvrtek 8:00–12:00 (MUDr. Klincová)

Rozšíření ordinační doby
MUDr. Zemánkové
Nemocní
Po
8:00–11:00
Út
8:00–11:00
St
10:00–12:00
Čt
8:00–11:00 Poradna
Pá
8:00–11:00
Pro objednané + Prevence
Po
12:00–14:30
Út
11:30–14:30
St
12:30–17:00
Čt
11:30–13:30
Pá
11:00–13:00
Ivana Kantůrková

zprávy,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Plastová seniorská
obálka je pro zájemce dostupná v Občanském informačním centru a u poskytovatelů vybraných sociálních služeb. Budou ji
mít k dispozici také složky Integrovaného
záchranného systému Pardubického kraje
a obálky budou distribuovány také prostřednictvím akcí pro seniory pořádaných
Pardubickým krajem.

Daruj krev
Termín odběru je 4. března v ranních hodinách na
hematologicko-transfúzním
oddělení Svitavy. Zájemci
o bezplatné dárcovství kontaktujte předsedkyni MS ČČK MT Ivanu Kantůrkovou na mobil 728 790 777 nebo pište
na email cckmtrebova@seznam.cz, poskytne Vám bližší informace.

Očkování dětí v praxi
MS ČČK Moravská Třebová připravila ve
spolupráci s dětskou lékařkou Ivanou Zemánkovou přednášku pro nastávající maminky a maminky malých dětí. Přednáška se
bude konat dne 17. března v 15:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu, Olomoucká 2, Moravská Třebová. Paní doktorka maminky blíže zasvětí do problematiky
očkování, seznámí je s povinnými a nepovinnými očkováními dětí, s novými legislativními
změnami v systému očkování a dalšími zajímavými informacemi z této oblasti.
Ivana Kantůrková,
předsedkyně MS ČČK Moravská Třebová

Seniorská obálka
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Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM
Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Dávkování

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

telefon

1
2
3

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

2019

jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

podpis

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

Městské kino
V síti: Za školou /ČR/

2. 3., 16:00, vstupné: 100 Kč
Speciální verze filmu V síti vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů. Oproti celovečerní verzi je film doplněn
o praktické návody a komentáře hereček,
které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly. Verze je vhodná také pro preventivní školní projekce pro
žáky 2. stupně.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
(64 min.), do 12 let nepřístupné
17:30–18:30 přednáška KYBERŠIKANA

V síti

/ČR/

2. 3., 19:00, vstupné: 100 Kč
(100 min.), do 15 let nepřístupné

Modelář /ČR/

4. 3., 19:00, vstupné:100 Kč
Nový český film, mládeži přístupno od 12 let

Neviditelný /USA/

9. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
(125 min.), přístupný od 15 let, české titulky

3 Bobule /ČR/

25. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
Úspěšné pokračování stejnojmenného filmu
(103 min.)

Šarlatán /ČR/

30. 3., vstupné: 130 Kč
Nový český film
(118 min.), nevhodný pro děti do 12 let

Kulturní centrum
Upozornění: 6. 3. 2020 bude z důvodu vzdělávání týmu KSMT, zámek
a muzeum uzavřeno.

O pejskovi a kočičce

5. 3., 8:30 a 10:00, vstupné: 40 Kč
Pohádka je určena pro MŠ a první stupeň
ZŠ. Kinosál KS
Místa si můžete rezervovat v době předprodeje pondělí 14:00–19:00 a ve středu
14:00–19:00, na tel. čísle 461 544 283

Caveman

15. 3., 16:00 a 19:00
Kinosál, vstupné: 390 Kč

Cavewoman

19. 4. 2020, 19:00, vstupné: 390 Kč
Po úspěšné inscenaci Caveman přichází
agentura Point s Cavewoman. „Obhajoba
jeskynní ženy”  
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman
a seznámit se s hrdinkou nového představení
o jeskynní ženě Cavewoman.
Vstupenky již v prodeji na www.ksmt.cz

Muzeum
Otevřeno:
úterý-pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:30
sobota a neděle 13:00–16:00
www.muzeummoravskatrebova.cz
Vstupné:
Expozice: 60/40 Kč
Galerie Františka Strážnického: 40/20 Kč
Výstava: 40/20 Kč
Muzejní expozice

Galerie Františka Strážnického
Výstavy:

Chlap na střídačku /ČR/
11. 3. 19:00, vstupné: 120 Kč
Nová česká komedie
(109 min.)

Osobnosti divadla a filmu na
exlibris

1917 /VB, USA/

Hana Horská – Olejomalby
a počítačové grafiky

28. 2.–5. 4.

16. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
Válečné drama
(119 min.), nepřístupné pro děti do 15 let,
české titulky

Ledová sezóna:
Ztracený poklad /USA/

21. 3., 15:00, vstupné: 120 Kč
Nový animovaný film pro děti
(90 min.), český dabing

Princezna zkletá v čase /ČR/
21. 3., 17:00, vstupné: 130 Kč
Nová česká fantasy pohádka
Režie: Petr Kubík

3 Bobule /ČR/

21. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
Úspěšné pokračování stejnojmenného filmu
(103 min.)

Příliš osobní známost /ČR/
23. 3., 19:00, vstupné: 100 Kč
Nová česká komedie
(107 min.), přístupný od 12 let

3 Bobule /ČR/

21. 3., 19:00, vstupné: 130 Kč
Úspěšné pokračování stejnojmenného filmu
(103 min.)

Lucie Bílá: Recitál s klavírem
Petra Maláska

18. 3., 19:00
Dvorana muzea, vstupné pouze k stání:
690 Kč, on line

Dolnobenešovská Galánečka

22. 3., 17:00, dvorana muzea
Koncert pro všechny milovníky dechové
hudby
Dvorana muzea, vstupné: 50 Kč. Předprodej on-line na www.ksmt.cz i na místě

Maroko: Život v sousedství
Sahary

24. března 17:00, kinosál muzea
Zveme Vás na výlet do dávných časů, do
pohádek Tisíce a jedné noci, do země hlubokých kontrastů.
Kinosál muzea, vstupné: 50 Kč, předprodej
on-line i na místě

6. 3. od 17:00 hodin, dvorana muzea
Městské muzeum v Moravské Třebové Vás
zve na výstavu Hany Horské s názvem Olejomalby a počítačové grafiky, inspirované
skladbami hudební skupiny Imagine Dragons. Vernisáž se koná 6. března od 17:00
ve dvoraně muzea. Součástí bude videoprojekce nové série s názvem Z mé mysli. Výstava potrvá až do 27. března, otevřeno út-pá
9:00-16:30 a so-ne 13:00-16:00 hodin.

Hry a klamy

1. 4. bude ve výstavních prostorách muzea
zahájena interaktivní výstava (potrvá do 30.
dubna) libereckého science centra iQPARK
Liberec. Výstava je určena především školní mládeži, podrobnosti budou zveřejněny
v dubnovém vydání zpravodaje.

Zámek
Uzavřen až do zahájení turistické sezóny.

Kultura
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Kulturní, společenské a volnočasové akce
Připravujeme:

Benefiční koncert pro Dětský domov v Moravské Třebové

Aby byl domov domovem

24. 4. od 18 hodin na zámeckém nádvoří
V programu vystoupí
GOSPEL BRNO, DIVOKEJ BILL, FLY FISH

Přednáška o Celosvětovém
setkání skautů

6. 3. od 17:00 hodin, kavárna Laskavárna
Vyprávění zážitků z cest a celosvětového
skautského setkání Jamboree 2019 – Kateřina Jílková.

Velký Gatsby –
prvorepublikový ples

7. 3. od 19:30 hodin, sál Na Písku
Kolektiv Levou zadní srdečně zve nejen milovníky stylu 20.-30. let 20. století na stylový
prvorepublikový ples. Večerem bude provázet Petra Ernyeiová a Gold Swing Band.
V ceně vstupného je raut. Předprodej vstupenek na telefonu 725 189 959. Dress code:
společenský styl 20. let 20. století. Vstupné
350 Kč.

Společenský večer u příležitosti
MDŽ

7. 3. od 19:30 hodin, jídelna Hedva ul.
Lanškrounská
Městská organizace KSČM Moravská Třebová srdečně zve na tradiční společenský
večer. K tanci a poslechu hraje skupina Domino p. Bayera, zatančí Poupata Rozstání.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek: Turistické informační
centrum, nám. TGM 33. Vstupné 100 Kč.

Pozvánka na fotbalový ples

14. 3. od 20:00, Kulturní dům Boršov
Pro účastníky je připravena bohatá tombola a občerstvení. Vystoupí hudební skupina
Galaxy Olomouc i AG-FIT Klub. Vstupné
120 Kč.

Soutěž o loga KSMT, ZÁMEK a MUZEUM v Moravské Třebové
Uzávěrka návrhu: 14. března
Odměna:
Celkové finanční odměny 5 000 Kč + vytvoření manuálu v hodnotě 45 000 Kč
Kategorie: Grafický design
Kulturní služby města Moravská Třebová vyhlašuje soutěž na vytvoření loga a logotypu:
Kulturní služby města Moravská Třebová
Zámek Moravská Třebová
Muzeum Moravská Třebová
Cílem vytvoření vizuálního stylu je jednotná
prezentace kulturních zařízení města.
O soutěži
Předmětem soutěže je grafický návrh jednotného vizuálního stylu. Součástí návrhu
jednotného vizuálního stylu bude logo (grafický symbol, značka organizace) a logotyp (slovní označení organizace). Logo
a logotyp bude základem jednotného
vizuálního stylu destinace pro propagaci
v rámci České republiky i v zahraničí.
Logo by mělo vystihovat oblast, kterou organizace zastupuje. Logotyp by měl vyplývat
ze jména spolku „KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, MUZEUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ“.

Loga a logotypy a následně zpracované
základní logomanuály tohoto vizuálního stylu se budou využívat v rámci webové prezentace oblasti, na sociálních sítích a i ve
všech tištěných materiálech, které organizace vydá. Je důležité, aby bylo logo pochopitelné i v zahraniční a z toho vyplývá potřeba, aby existovala možnost logotyp přeložit
do anglického jazyka.
Požadavky
Barevnost log a logotypu není ničím determinována. Jeho umístění při tisku může být jak
vertikální, tak i horizontální. Jedná se o logotypy jedné organizace a jejích dílčích částí.
Preferujeme propojenost mezi logy.
Každý účastník může předložit pouze jeden návrh log. Logomanuál není předmětem
této soutěže, ale bude vytvořen následně na
základě jejich výsledků.
Loga a logotypy musí být provedeny v maximálním rozměru 150 x 150 mm a v minimálním rozměru 15 x 15 mm, v elektronické
podobě ve formátu PDF, a to v následujících
variantách:
• barevné provedení,
• černobílé provedení,
• inverzní barevné provedení,
• inverzní černobílé provedení,

• a některé příklady aplikace, např.: hlavičkový papír, vizitka, plakát na akci,…
Přihlášení prací
Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli průvodní dopis s kontaktními údaji spolu
se soutěžním návrhem splňující požadavky
zadání, nejpozději do pátku 14. 3. 2020.
Dopis musí být doručen do uvedené doby
na adresu: Kulturní služby města Moravská
Třebová, Svitavská 18, 57101 Moravská
Třebová v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat – soutěž VIZUÁLNÍ IDENTITA KSMT“ popřípadě elektronicky na email:
reditel@ksmt.cz , do předmětu napsat: Soutěž VIZUÁLNÍ IDENTITA KSMT.
Hodnocení a odměny
Ze soutěžních návrhů, které splnily požadavky na zadání, vybere hodnotící komise
na základě stanovených kritérií 3 nejlepší
soutěžní návrhy, které následně finančně odmění, a zároveň bude vybrán vítěz soutěže,
se kterým spolek uzavře smlouvu na vytvoření vizuální identity/logomanuálu.
1. místo – 3.000 Kč a smlouva na
zpracování celého projektu vizuální identity
v max. hodnotě 45 000 Kč včetně DPH
2. místo – 1.500 Kč
3. místo – 500 Kč

Historie
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Připomenutí budovy okresního úřadu a existence okresu
v Moravské Třebové
Tento článek je stručným výtahem příspěvku v Moravskotřebovských vlastivědných
listech 26/ 2019. Na letošní rok připadají
následující výročí, 170 let od vzniku politického okresu Moravská Třebová v r. 1850
a 60 let od zániku moravskotřebovského
okresu r. 1960. V loňském roce výročí 95
let od postavení budovy okresního úřadu
v r. 1924. Budovu, která v současnosti na

Svitavské ul. nestojí, pamatují mnozí později
jako dětskou nemocnici. Co a proč se stalo
s pamětihodnou budovou a jaké jsou plány na volném místě, je známo. Otázkou je:
Jak zabránit zániku významných veřejných
objektů do budoucna? Moravskotřebovský
okres vznikl 1. 1. 1850 se sídlem ve stejnojmenném městě, zvoleném pro významnost
někdejšího panství. Politický okres se sklá-

Budova okresního úřadu na fotografii z 30. let 20. století

dal ze tří soudních okresů: Moravské Třebové, Svitav a Jevíčka. Během let docházelo
k různým změnám kompetencí úřadů nebo
v počtu obcí. Od svého vzniku bylo okresní hejtmanství umístěno v budově radnice.
Důležitým mezníkem se stal vznik Československa r. 1918. Stavba nové budovy pro
okresní úřad byla schválena r. 1921. Za tři
roky byla budova postavena. Stát ji převzal
až r. 1928. O architektuře, architektech a stavitelích viz jmenovaný příspěvek. Na pohlednici ze
sbírky městského muzea vidíme
budovu okresního úřadu v době
30. let 20. století. Dalšími mezníky jsou pak r. 1938, 1945, 1949
a 1960, kdy okres zanikl a vznikl
zvětšený okres Svitavy. Ten existoval jako správní jednotka do
roku 2002. Nadále však okresy
existují jako statistické jednotky
a územní obvody některých státních institucí. Dnes město Moravská Třebová je centrem regionu
Moravskotřebovska a Jevíčska
a obec s rozšířenou působností
(ORP). Je „malým okresem“ a zastává podobnou úlohu jako v dobách, kdy bylo okresním městem.
Martin Protivánek

Nová expozice v Průmyslovém muzeu v Mladějově
Již 2. 5. budou moci návštěvníci zhlédnout novou expozici kočárků z dob našich
babiček a maminek. Upravené prostory pro exponáty jsou umístěny v budově
z II. světové války. Návštěvník bude moci

obdivovat nejen kouzlo historie kočárků, ale
i hraček a fotoaparátů.
Eva Kopřivová

Pochod Dětřichov - Opatov - Opatovec
Připomínka pochodu smrti vězňů koncentračních táborů a válečných zajatců. Dne 1.
března v 10:00 hodin začíná vzpomínkový
pochod na trase Dětřichov - Staré Město
- Kunčina - Nová Ves - Dětřichov u Svitav
- Opatov - Opatovec. Společně projdeme
další úsek pochodu smrti válečných zajatců, nejdelšího a nejmohutnějšího na území
ČR. V počtu 70 000 prošli za kruté zimy
v lednu-březnu 1945 z Horního Slezska
do Bavorska. Celkem 3000 jich jen v ČR
zemřelo. Vyjdeme z loňského cíle v Dětřichově u Moravské Třebové. Ten zažil průchod pochodů smrti, ale také hrůzný nacistický koncentrák pro těhotné ženy a děti. Je
důstojně připomínán pomníky v místě, ale
málo se o něm v Čechách a na Moravě ví.

Přes Staré Město, kam
ke kostelu na neznámé
místo pohřbívali dětské
oběti
dětřichovského
koncentráku, dojdeme
do Opatova a Opatovce u Svitav, kde jsou na
hřbitovech hroby obětí
zajateckého pochodu
smrti, v Opatově je bohužel poničený. Přidejte
se k nám kdekoliv na trase, třeba jen na část pochodu. Kontakt: milena.
mestecka@gmail.com,
www.lidice.cz.

Inzerce
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OBJEDNEJTE SI OBĚD
U NÁS A MY VÁM HO

DOVEZEME!
domů, na párty,
do postele, do práce...

Od 1. 3. 2020 je možné si objednat rozvoz jídla.
Více informací na www.mamabistro.cz
nebo na tel. 605 33 23 24.

Platba je možná pouze kartou
nebo na fakturu při pravidelném odběru.

mama bistro inzerce.indd 1

12.02.20 13:59

BarBar 1541
Restaurant
Denně od 11:00 hodin
Obědy i večeře
Cihlářova 9/11, Moravská Třebová

Tel.: 720 696 920

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové v březnu vyhlásí čtenáře s nejvíce výpůjčkami za rok 2019.
Výhrou bude roční registrace zdarma. Tyto
čtenáře zveřejníme v dubnovém zpravodaji.

25. 3. Velikonoční jarmark v knihovně
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel –
keramika, perníčky, kraslice, bižuterie, drátkování, pomlázky aj. Součástí jarmarku jsou
i praktické ukázky a tvořivé dílny pro děti
1. 3.–31. 5. Výstava koláží
Zveme vás na výstavu koláží moravskotřebovské umělkyně Jany Čubrdové
1.–31. 3. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v březnu pomůžeme výstavkou knih z těchto témat: kniha, která má
v názvu slovo „aneb“; kniha, jejíž první věta
začíná zájmenem; kniha, jejíž hlavní hrdina
trpí psychickou poruchou.

Upozorňujeme návštěvníky, že celá knihovna bude o Velikonocích v sobotu 11. dubna uzavřena!
1.–15. 3. Březnová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo
v knihovně v dospělém oddělení. V lednu
zvítězila p. Skřebská. Vítěze únorového kola
zveřejníme příště.
Aktuální otázka zní: Jakým písmenem jsou
v dospělém oddělení označeny fantasy knihy?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: Vitka (K. Tučková),
Lord John a důvěrná záležitost (D. Gabaldon), Alexandrie (L. Davis), Kriminálník (K.

Slaughter), Temné časy (M. Fajkus). Podmínky soutěže najdete na našem webu.
16. 3. Etikoterapie Kateřiny Rouse
(Zelinkové)
Přijďte se dozvědět, jak naše myšlenky,
slova a činy ovlivňují a utvářejí naše životy, zdraví, hojnost a vztahy. Akce se koná
v knihovně od 17:00 hod. Vstupné zdarma

Espiral na 1. twirlingových soutěžích v roce 2020
Rok 2020 začala twirlingová skupina Espiral dne 4. 1. soutěží Moravskotřebovský
twirling. V sóle 1 hůlka vybojovala Veronika
Kynclová v kategorii senior A stříbro a Pavlína Koldová v kategorii senior C bronz.
Rytmické taneční sólo bylo úspěšné pro juniorku mladší B Elišku Peňákovou, která získala stříbro, v kategorii senior A měla stříbro
Veronika Kynclová a bronz Andrea Štolová.
Velmi úspěšná byla obě naše rytmická dua:
E. Peňáková + V. Boledovičová a A. Štolová + V. Kynclová, která obě dvě získala ve
svých kategoriích zlatou medaili.

1.–2. 2. proběhl Národní twirlingový pohár
tříd B a C. Mimo sólové kategorie jsme zde
bojovaly i jako juniorský a seniorský tým. Výsledky: Taneční dua Eliška Peňáková a Vanesa Boledovičová - zlato, Monika Vlková
a Ilona Kužílková - zlato. V disciplíně 2 hůlky
si dovezla Ivana Greplová bronz a na závěr
naše taneční týmy byly úžasné a získaly: junior - stříbro, senior - zlato.
7. 3. nás čeká Mistrovství ČR asociace
WBTF s možností vybojovat postupy i na mezinárodní soutěže, takže nám držte pěstičky.
Jitka a Andrea Štolovy

Připravujeme na duben:

28. 4. Přednáška Milana a Dalibora Blahových: Ze života na Sněžce (v 17:30 hod.
v kinosále v muzeu)

Knihovna dětem

4.–6. 3. Čteme rychle a vnímavě (soutěž pro žáky ZŠ ve čtení 8:00–12:00 hod.)
1.–31. 3. Příroda
Výstava výtvarných prací žáků a studentů
z Gymnázia Moravská Třebová
1.–31. 3. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení
knihy Jak pohlídat dědečka. Čtení, hraní,
kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení

Tvořivé středy

4. 3. Letadlo
11. 3. Kočička
18. 3. Pejsek z CD
25. 3. Zdobíme velikonoční pečivo (8:30–
17:00 hod.)
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK

Českomoravské pomezí
Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer, tel.: +420 777 766 565
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz, www.ceskomoravskepomezi.cz
Českomoravské pomezí opět nechybí na veletrzích cestovního ruchu
Destinační společnost Českomoravské pomezí i letos prezentuje atraktivní nabídku stejnojmenné turistické oblasti na veletrzích cestovního ruchu. V lednu se region úspěšně představil
v rámci brněnského Regiontouru i na největším
slovenském veletrhu Slovakiatour. V polovině
února se pak uskutečnil oblíbený pražský veletrh Holiday a Region World.
Pětice historických měst Litomyšl, Moravská
Třebová, Vysoké Mýto, Polička a Svitavy i dal-

ší oblíbené turistické cíle jsou propagovány
v rámci expozice Východních Čech, která
zastřešuje prezentace regionů Pardubického
a Královéhradeckého kraje. I letos například
bude napříč regionem jezdit několik linek
cyklobusů, které přiblíží cyklisty i pěší k řadě
památek i přírodních krás. Pokračování v podobě dalšího ročníku se dočká i oblíbená
soutěž Kouzelné putování Českomoravským
pomezím, která návštěvníky zavede na 25
nejzajímavějších turistických atraktivit regionu.
Soutěžící opět budou moci vyhrát víkendový

pobyt, mobil, tablet nebo některou z dalších
hodnotných cen. Další možnost seznámit se
s novinkami i stálými lákadly Českomoravského pomezí budou mít zájemci o cestování po
tuzemsku i v následujících týdnech. Zástupci
destinační společnosti a jednotlivých měst
budou region prezentovat během Infotouru
v Hradci Králové (13.–14. března) nebo
pražského veletrhu For Bikes (20.–22. března), který je určen zejména příznivcům cyklistiky a aktivní dovolené.
Jiří Zámečník, marketingový manažer
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Bramborová medaile a další novinky z Gymnázia a LSOŠ Moravská Třebová
Na konci loňského roku se sportovkyně
z gymnázia probojovaly do celorepublikového finále Školní futsalové ligy, které pro-

blony 2019, který je zaměřen na podporu
kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, a během něhož žáky a učitele čeká
celá řada zajímavých aktivit. Jednou z nich
je i zapojení odborníka do výuky biologie
v sekundě. V průběhu 2. pololetí bude žáky
2. AV se zajímavostmi o živočišstvu seznamovat Kamil Sopoušek. Dvě úvodní setkání

se věnovala zástupcům hmyzu.
Úvod nového pololetí je spojen také s řadou
předmětových soutěží. Za všechny výsledky
vypíchněme alespoň 1. místo Daniely Tůmové v okresním kole olympiády z německého jazyka. Žákyně 5. AV bude školu určitě
úspěšně reprezentovat i v kole krajském.
Přemysl Dvořák

Lyžařské kurzy ZŠ Palackého

běhlo v závěru ledna v Heřmanově Městci.
V nabité konkurenci naše hráčky obsadily
pozici těsně pod stupni vítězů, ale i bramborová medaile je pro reprezentantky školy
skvělou vizitkou.
Přelom prvního a druhého pololetí byl ve
škole spojen s několika besedami. Žáci 6.
AV a 7. AV se zúčastnili přednášky týkající
se výživy. Odborní pracovníci z Ústavu analýzy a chemie potravin Technologické fakulty Univerzity Tomáši Bati ve Zlíně seznámili
žáky s vývojem stravovacích návyků za posledních 100 let a představili možnosti jídelníčku 21. století. Součásti setkání byla také
ochutnávka vybraných druhů hmyzu coby
stravy budoucnosti.
Žákům kvarty a 1. ročníku technického lycea
přednášel Pavel Petr z Integrované střední
školy Moravská Třebová o historii. Konkrétně se věnoval osobnostem letectví z období
let 1914 až 1945 z pomezí Čech a Moravy, takže žákům přiblížil postavy, které měly
vztah přímo k Moravské Třebové.
Od letošního roku běží ve škole projekt dotovaný Evropskou unií nazvaný GaLSOŠ ša-

V lednu letošního roku naše škola opět pořádala týdenní lyžařský kurz pro žáky čtvrtých a pátých ročníků. Kurz proběhl tak
jako předcházející roky v lyžařském areálu
v Čenkovicích pod vedením zkušených instruktorů.
-- Instruktoři nám pomáhali nejen v lyžování.
Občas nás pobavili, že spadli místo nás.
-- Kopec byl prudší, svištělo to pěkně.
-- Byli jsme se podívat i na zamrzlém rybníku, mohli jsme se sklouznout.
-- První den jsme jezdili ve školce. Druhý
den už na velkém svahu.
-- Skoro pořád nám foukal nepříjemný vítr.
-- Poslední den byl karneval, jezdili jsme

v maskách už od rána.
Všem skvělým instruktorům lyžařské školičky bychom touto cestou rádi poděkovali
za přátelský a profesionální přístup.
Žáci 4. C i D a jejich třídní učitelky
Nezaháleli ani žáci sedmých ročníků, kteří se společně se svými učiteli, zároveň instruktory, vydali do Jeseníku, konkrétně do
Vernířovic. Mezi žáky byli jak začátečníci,
tak zkušení lyžaři, dokonce i snowboardisté.
Ve ski areálu Brněnka denně rozvíjeli své dovednosti. Žáci se vrátili plni dojmů a připraveni na další lyžařská dobrodružství.
T. Klímová

Zprávy ze základní školy Kostelní náměstí
Krajské kolo florbalového turnaje
ČEPS Cup ve Skutči
Po výborně zahraném turnaji ČEPS Cup ve
Svitavách postoupilo družstvo ve složení

A. Holub, R. Sekáč, J. Muselík, H. Troják,
J. Vyroubal, M. Moravec, Š. Nováček, L.
Langmajer a Š. Lustyk do krajského kola ve
Skutči. Naši skupinu jsme vyhráli s jedinou
porážkou hned v prvním zápase. V semifinále bohužel prohráli, ale zápas
o třetí místo kluci jasně vyhráli, v kraji
skončili na třetím místě. Nejlepším hráčem naší skupiny byl vyhlášen Radim
Sekáč. Kluci byli skvělí, školu výborně
reprezentovali.
Čtvrťáci na lyžích ve Zdobnici
V lednu se uskutečnil letošní první
lyžařský výcvikový kurz. S prvním
a druhým družstvem jsme lyžovali od
prvního dne na sjezdovce. Třetí družstvo začínalo s lyžováním ve školičce

s lanovým vlekem a pojízdným kobercem.
Ve středu se uskutečnil i závod na lopatách
zvaný „Lopaťák“. Všechny děti byly skvělé
a pobyt na horách si náramně užily.
Vitamínový den
I letos k nám přijeli v rámci projektu Ovoce
a zelenina do škol pracovníci ze Šumperka,
aby nám připravili vitamínový den. Nachystali dětem několik šťáv z různých druhů ovoce a zeleniny, smoothie. Ukázali dětem, že
tvary ovoce, zeleniny a ořechů se podobají
tělesným orgánům, pro které jsou prospěšné. Žáci si vlastnoručně vyrobili zeleninovo-ovocné špízy a zasoutěžili si o drobné ceny
a ovoce. Velice děkujeme za zdravé a poučné dopoledne.
Vladimíra Machačová (red. kráceno)
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Okénko ZUŠ
24. února proběhlo v ZUŠ Moravská Třebová Školní kolo ve hře na klavír a smyčcové
nástroje. Postupující žáci ve hře na smyčcové nástroje se zúčastní Okresního kola 10.
března v domovské ZUŠ Moravská Třebová
a ve hře na klavír 12. března v ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce. Všem našim soutěžícím
žákům přejeme hodně úspěchu.
Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Moravská Třebová připravili na počest 200.
výročí narození spisovatelky Boženy Němcové představení pod názvem Vánoce na
Starém bělidle, které diváci mohli zhlédnout
na vánočních večerech naší školy. Přítomní
diváci se tak mohli s babičkou, Barunkou a
ostatními na chvíli lehce přenést do 19. století a vánočních tradic této doby.
Pokračováním mladých herců v uctění památky naší významné spisovatelky je připravované vystoupení s názvem Putování
za pohádkami Boženy Němcové, které žáci
představí na Třídní hodině literárně-dramatického oboru v průběhu dubna.
V měsíci březnu vás srdečně zveme na Podvečery s múzami, koncerty žáků všech oborů, které se budou konat 12., 19. a 26. 3.
Základní umělecká škola Moravská Třebová

Novinky ze základní školy v ul. ČSA
V úterý 28. ledna navštívily děti z přípravné,
první-třetí třídy loutkové představení v muzeu. Jeho obsahem byla pohádka Dlouhý,
Široký a Bystrozraký v podání Studia De-

llArte. Obě herečky podaly nádherný výkon, děti zapojily do děje, zkrátka v kinosále vládla báječná atmosféra.
Již tradičně se naši žáci z páté-deváté třídy zúčastnili dalšího představení z cyklu Listování. A tak jsme se dne 20. ledna vydali
do zdejšího muzea, abychom zhlédli představení Fake news challenge. Již název na-

povídá, že jsme se ocitli v moderním světě
internetu, médií a sociálních sítí. Téma bylo
zpracováno zábavnou formou, vtipně a zajímavě. I na tomto představení se potvrdilo, že být v kontaktu s „živými“
herci je pro děti stále přitažlivé, a proto se již těšíme na další setkání.
Jako každý rok se i letos účastnili vycházející žáci naší školy projektu na podporu technického a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji s názvem TECHNOhrátky. Dne 29.
ledna zavítali na Integrovanou střední školu v Moravské
Třebové a opět byli úspěšní.
Ve vědomostní soutěži obsadili nádherné 1. místo a mohli si
tak zpříjemnit předávání pololetního vysvědčení sladkou odměnou. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Eva Izáková, Veronika Fečová,
Alice Medříková

Bezva týden ve speciální škole
O jarních prázdninách se uskutečnil další díl
příměstského tábora pro naše žáky. Program
pro děti byl zajímavý (řešili jsme hlavolam
TANGRAM, hráli s různými tématy stolní hru
DOBBLE, nechyběl florbal, sedoházená, či
kolektivní hry v tělocvičně, stolní tenis v herně, návštěva bašty (v dávných dobách sloužila jako jedna ze strážných věží), kde si děti
mohly vyzkoušet zakládat oheň křesadlem,
namotat pomocí včelího plástu voňavou
svíčku nebo hoblíkem opracovat šindel na
střechu i turistická procházka po některých

památkách města. Velkou radost jim udělala
návštěva malé zvířecí farmy u Pavla Machálka, kterému patří velké poděkování za to,
že nám tuto návštěvu umožnil, ale také nás
pozval na baštu, kde se dětem moc pěkně
věnoval. Poděkování patří i městu Moravská
Třebová za drobné upomínkové předměty
a našim skvělým kuchařkám Jiřince a Evičce
za vynikající krmi po celý týden. Na závěr
vzkaz pro rodiče: „Jsme v pohodě, žiju!“ PS:
A to je přece to nejdůležitější...
Miroslav Muselík, vedoucí příměstského tábora

Luční lázně, oáza klidu, také bohužel skládka odpadků
Velmi rády a celkem pravidelně navštěvujeme s dětmi z II. MŠ Jiráskova
Luční lázně. Děti si zde hrají
s přírodninami. Z klacíků tvoří domečky pro skřítky. Popadané listí jsou pelíšky pro
ježky. A ze žaludů skládají
panáčky. Tímto vedeme děti
k environmentální výchově.
Mají tu i svůj oblíbený strom,
který roste nakřivo a děti tak
na něj mohou vybíhat, což
je velmi baví. Ve čtvrtek 6. 2.
jsme opět vyrazily směr Luční
lázně. Čekalo nás však velké

zklamání. Všude po areálu se válely různé

druhy odpadků a vítr to na svědomí opravdu neměl. Proto jsme druhý
den v pátek i s druhou paní
učitelkou vzaly velký pytel na
odpadky, jednorázové pracovní rukavice a všechen nepořádek posbíraly. Na závěr
vzkaz všem obyvatelům, kteří
chodí také do Lučních lázní:
„Své odpadky si při odchodu
odneste s sebou!“ P. S. odpadkový koš je hned u vstupní branky.
Děti a paní učitelky
z Červené třídy
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Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
5. 3. Malý florbal – I. kategorie pro
chlapce i děvčata, otevřená kategorie. ZŠ
Palackého od 14:00 hod.
19. 3. Okresní kolo v basketbale –
IV. kategorie dívky, v tělocvičně gymnázia
Mor. Třebová od 8:30 hod.
21. 3. Dobrodružství Catanu na
vlastní kůži – seriál akcí po celé republice pro obdivovatele hry Osadníci z Katanu
a pro všechny, kteří se ji chtějí naučit nebo
jen vyzkoušet. Od 12:30 hodin v DDM Maják. Více na plakátu a webu DDM
25. 3. Obvodní kolo v basketbale –
III. kategorie dívky, v tělocvičně gymnázia
Mor. Třebová od 14:00 hod.
26. 3. Obvodní kolo v basketbale –
III. kategorie chlapci, v tělocvičně gymnázia
Mor. Třebová od 14:00 hod.
31. 3. Okresní kolo v basketbale – III.
kategorie dívky, v tělocvičně gymnázia Mor.
Třebová od 8:30 hod.

Připravujeme na duben:

9. 4. Velikonoční prázdniny s Majákem od 8:00 do 16:00 hod. v DDM. Určeno dětem 1.–5. tříd. Více na webu a na
plakátech
24. 4. Den Země s Majákem - zábavně vzdělávací program pro MŠ, 1.–3. třídy
ZŠ a pro veřejnost. Akce ve spolupráci s Kulturními službami MT pod záštitou Zdravého
města MT.

Jarní prázdniny v DDM
Na jarní prázdniny byl pro děti připraven
třídenní příměstský pobyt s názvem Po stopách Yettyho. Vlivem nemocí a povětrnostních podmínek (Sabine) jsme se nemohli vydat po stopách Yettyho, ale pátrali jsme po
stopách Huberta. Pro neznalé je to skřítek,
který nás občas v DDM navštíví. A kdo chtěl
najít poklad, který v našem Majáku Hubert
ukryl, musel splnit spoustu úkolů a vyluštit
několik hádanek a šifer. Kromě her a kreativní činnosti si mohli všichni vyzkoušet také
lezení na umělé stěně. Další oblíbenou činností a zábavou jsou určitě zvířátka a proto jsme byli moc rádi, když nám Štěpánka
Šimonová popovídala o svých čtyřnohých
kamarádech, kterými jsou morčata. A protože příroda je úžasná a rádi bychom v dě-

tech vztah k ní prohlubovali, pozvali jsme si
do DDM Kamila Sopouška. Ten je členem
Českého svazu ochránců přírody a nejenže doplnil Štěpánčin program a dovezl dvě
živá morčata, ale také entomologické krabice s brouky i motýly, vyprávěl o stromech
a přírodě obecně. A aby nezůstalo pouze
u vyprávění, vydali jsme se na zimní procházku. Došli jsme až na Pastýřku a byli
jsme rádi, že se vítr umoudřil a mohli jsme
aspoň na chvíli ven. Věříme, že si všichni
společné dny pěkně užili a moc děkujeme Štěpánce a panu Sopouškovi, ale také
všem dětem, bylo to prima.
Pracovníci DDM

Co zahřeje u srdce…
Na poslední straně únorového zpravodaje
jsem si přečetl o lezeckých úspěších Jáchyma Černého, který
se prolezl v náročné konkurenci až ke
zlatu. V článku je
vzpomenuto, že svoji
úspěšnou dráhu započal před pěti lety
v lezeckém kroužku
DDM. K jeho vítězné
cestě za zlatem jsme
mu nijak nepomohli,
protože to všechno
získal svým talentem
a dřinou. Jsme ale
rádi, že jsme stáli
u startu jeho sportovní kariéry a pomohli
mu v začátcích. Držíme palce, aby se
mu dařilo i v dalších
letech. Mnozí úspěšní sportovci, kteří začínali v našich kroužcích, zapomněli na
nekonečnou trpělivost, odborné vedení
a osobní nasazení
našich externích pracovníků. Zapomněli, kdo při nich stál,
když dělali svoje prv-

ní sportovní krůčky. O to víc mě hřeje u srdce ta krátká věta od rodiče bývalého člena
kroužku, kterému jsme zdaleka nedali tolik,
jako mnoha jiným. A přesto nezapomněl. Ta
krátká věta je velkým oceněním naší práce.
Chtěl bych tímto poděkovat všem našim
současným i bývalým vedoucím zájmových
kroužků za jejich náročnou a nedoceněnou práci, kterou odvádějí pro děti našeho
města. A těm budoucím vzkázat – pokud
chcete pracovat jako pedagog volného
času vykonávající dílčí pedagogickou
činnost v našem zařízení, nabízíme vám
spoustu práce, papírování, starostí, odpovědnosti, příprav a podobně a 100 Kč hrubého za hodinu, ale také třeba něco, co
vás jednou zahřeje u srdce.
Jiří Kobylka

Střípky na Národním twirlingovém poháru
Ve dnech 1.–2. 2. se ve Dvoře Králové na
Labem konal Národní pohár v twirlingu.
Střípky si zde ve velké konkurenci týmů
z celé republiky vybojovaly z 23 choreografií 19 medailí. Velký dík patří domácí tre-

nérce Dominice Halouskové, Andree Janků
Bryndové a externí trenérce Natálii Zikmundové za jejich rady, čas a kreativitu při sestavování i následného secvičení choreografií.
Dalšími soutěžemi, které nás v blízké době

čekají, jsou Slovenský šampionát v twirlingu
v Hlohovci a MČR WBTF v Kutné hoře. Budeme se i nadále snažit úspěšně reprezentovat město Moravskou Třebovou.
Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková
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Charita Moravská Třebová

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
nebo osobně na adrese Charity, Svitavská

Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800,
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz
Setkání seniorů se uskuteční 2. 3.
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera
v Mor. Třebové.
S-Klub pro aktivní seniory z Moravskotřebovska a Jevíčska a blízkého okolí
Srdečně vás zveme na další setkání S-Klubu,
která se uskuteční ve čtvrtek 5. 3. v 15:00
hodin (prohlídka františkánského kláštera)
a 19. 3. v 16:00 hodin (Charita Moravská Třebová). Sraz na prohlídku 5. března
v 14:50 před vstupem do kláštera (Svitavská 6/5). Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon: 733 742 157, e-mail: tereza.
letfusova@mtrebova.charita.cz
Vzácná návštěva z našeho kraje
Naši charitu poctili svou vzácnou návštěvou
radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola
a vedoucí sociálního odboru Helena Zahálková. Z přátelského jednání opět jasně vyplynulo, že intenzivní spolupráce mezi Charitou
Moravská Třebová a Pardubickým krajem má
pro náš region obrovský význam a má smysl,
aby byla nadále prohlubována. Na schůzce
bylo definitivně potvrzeno, že čtvrtý ročník
Dne (pro) pěstounství proběhne v neděli 13.
září na zámku v Moravské Třebové. Akce je
určena nejen pro pěstounské rodiny, ale i pro
širokou veřejnost. Rodina jako důležitá životní
hodnota a pěstounství k sobě patří. Připomenout si to a zároveň společně strávit nabitý
program v krásném prostředí moravskotřebovského zámku za to určitě stojí.
Charita zachránila domácí zdravotní péči
Charita Česká republika slaví obrovský
úspěch. Největšímu poskytovateli domácí
zdravotní péče v zemi se podařilo vybojovat lepší podmínky pro financování celého
sektoru. Zdravotní pojišťovny dlouhodobě
proplácely jen 60 % odvedené práce a plat
sester byl velmi malý. Hrozil kolaps celého
systému domácí péče. Charita proto spolu
se zdravotními sestrami vstoupila do stávkové pohotovosti a spustila petiční akci Doma
je doma. Díky podpisům 70 tisíc občanů,
včetně těch z regionu Moravskotřebovsko
a Jevíčsko, se výzva dostala na veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně a požadavkům
se následně věnoval ministr i premiér. Po
dlouhém boji charita se svými požadavky
uspěla. Do domácí péče půjde o 30 % více
peněz a zdravotním sestrám se přidá osm tisíc korun měsíčně. Déle než rok trvající stávková pohotovost byla ukončena a všichni si

s úlevou mohou říct: „Je to doma.“
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete na: www.mtrebova.charita.cz
nebo www.facebook.com/charita.trebova,

655/44, Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí
zaměstnanci Charity M. Třebová

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Svitavská 655/44 - 571 01 Moravská Třebová - T: +420 733 742 083
E: chps@mtrebova.charita.cz - W: www.mtrebova.charita.cz

Poskytujeme služby v domácnosti.
Pokud potřebujete pomoc při některých
každodenních činnostech, obraťte se na nás.
Co nabízíme?

 Pomoc při osobní hygieně a

zvládání běžných úkonů Péče
 o vlastní osobu Nákupy
 Úklid domácnosti Doprovod k
 lékaři
 Dovoz nebo donášku oběda
 Praní prádla, apod.
K zaplacení sjednaných služeb lze
využít příspěvek na péči, který
Vám pomůžeme vyřídit.

Nemějte obavu
požádat o pomoc
Kontaktujte nás
Po – Pá
7:00 – 15:00
Na telefonu
+420 733 742 083
Cena
55Kč za 1/2 hodiny
Více informací naleznete na
webových stránkách
www.mtrebova.charita.cz

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
tel.: 731 697 099, e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM,
Svitavská 6/5, Moravská Třebová, www.farnostmoravskatrebova.cz
Pravidelné bohoslužby:
po
9 hod. klášterní kostel
út, st, čt, pá, so 18 hod. klášterní kostel
ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Adorace:
út 17:00–18:00 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

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

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

Již tradičně pro vás připravujeme burzu dětského oblečení. 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.

Sociální oblast
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Projekt MAP II v plném proudu
V druhém
roce realizace projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová
jsme připravili další aktivity, které podporují
vzdělávání v našem regionu. Ve spolupráci
s Charitou Moravská Třebová realizujeme
projekt s názvem Škola nanečisto, který
je určen pro předškolní děti
a jejich rodiče. Je cíleně zaměřen na přípravu dětí na
přechod do 1. třídy a na
podporu jejich předpokladů pro zvládání školních
požadavků. Tato aktivita
se uskutečňuje pod vedením zkušené učitelky z MŠ
Piaristická a dalších odborníků. Každé setkání je
změřeno na určitou oblast
(např. procvičení sebeobslužných dovedností, jemné
motoriky či vytvoření si vztahu ke knihám atd.). Setkání
se konají pravidelně po 14
dnech a jsou koncipovány
tvořivým a zábavným způsobem.
Mezi základními školami a mateřskými
školkami již od října putují kufry plné pomůcek, které byly sestaveny tak, aby jejich
obsah pomohl učiteli při rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti.
Součástí putovního kufru jsou publikace
s kvalitním literárním a výtvarným zpracováním, pomůcky a metodické materiály
pro učitele. V nabídce je několik typů kufrů – Kufr Člověk a jeho svět I – III, Kufr
Čtenářská gramotnost, Kufr Ozoboti, Kufr
Digitální gramotnost v MŠ a Ferda. Bezesporu nejatraktivnější putovní pomůckou je

3D stereomikroskop s kamerou, který lze
propojit s interaktivní tabulí či dataprojektorem. Další rozsáhlou aktivitou projektu je
podpora regionální identity dětí a žáků,
na které se podílí velké množství učitelů
a zástupců obcí z moravskotřebovského
a jevíčského regionu. Sami učitelé ve spo-

lupráci s kronikáři a pracovníky muzeí při
tomto projektu vytváří pracovní materiály,
které mají za cíl podnítit u žáků základních
škol regionální vazbu. Na začátku prací
proběhl cyklus vzdělávání, který byl zahájen workshopem s názvem Questing – jde
o novou metodu poznávání regionu, která
umožňuje atraktivním způsobem upozornit
na zajímavé události, situace či místa v každé obci, ať už v rámci historie nebo současnosti. Z tohoto dvoudenního workshopu
vzešel společnými silami vytvořený první
Quest s názvem Prstenec příběhů v kameni, mapující zajímavým způsobem sousoší

v Jevíčku, který se již brzo stane součástí
poznávacích tras ve městě.
Realizační tým MAP II
Rodičovská kavárna – Selhání otců
Psychologové označují 21. století jako selhání otců, ti přestali být pro své děti mužským
vzorem, který dokáže zastat
těžkou práci a který zároveň
učí své děti úctě a pokoře
k matce. Se selháním otců
se pojí i vzrůstající agresivita
u dětí, kterým doma chybí jasně nastavená pravidla a řád.
Jakou roli by tedy vlastně
otec měl v rodině mít? A jak
by měla vypadat spolupráce
mezi mužem a ženou? Jaký
je vliv otce na výchovu dětí?
A jak se v tom všem má zorientovat žena? Odpovědi
na tyto otázky se dozvíte od
známého vysokoškolského
pedagoga Marka Hermana
26. března od 19.30 hod.
v Koncertním sále ZUŠ Moravská Třebová. Na přednášku je nutné se
přihlásit na www.mapmtj.cz v sekci akce.
Cena vstupného 100 Kč.
Dále připravujeme:
8. 4. Vzájemná spolupráce asistenta pedagoga a rodičů dítěte (Pavlína Baslerová)
21. 5. Šikana jako narušení vztahů ve skupině (Zdeněk Martínek)
22. 6. Každé dítě má na něco talent, jen
objevit na co… (Jiří Halda)
Aktuální nabídku akcí najdete na www.mapmtj.cz.
Lenka Bojanovská, manažerka MAP

Skauti podporují Mary’s Meals
Mary’s Meals je
organizace,
která
zajišťuje programy
školního stravování
v rozvojových zemích. Pomoc jednotlivým školám je podmíněna aktivním zapojením místní komunity. Součástí této pomoci
je vybudování kuchyně na pozemku školy,
kam každý den dochází skupina dobrovolníků, většinou z řad rodičů, kteří připravují
jídlo ze surovin zajišťovaných Mary’s Meals. Pokud je to možné, suroviny pochází od
lokálních farmářů. Vizí Mary’s Meals je, že
každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že ti, kteří mají více,

než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým
se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.
Mezinárodní hnutí podporované lidmi nejrůznějších zájmů z rozličných částí světa
umožňuje lidem, aby nabídli peníze, věci,
dovednosti, čas nebo modlitbu a tímto poskytli tu nejefektivnější pomoc těm, kteří trpí
kvůli extrémní chudobě v nejubožejších zemích světa. Jednou z podpůrných částí pomoci je tzv. Batůžkový projekt a v rámci něj
i místní skauti z 38. oddílu sv. Františka Moravská Třebová z vlastních zdrojů sehnali
školní batohy a naplnili je dlouhým seznamem školních a hygienických potřeb a oblečení. Mnoho dětí zapojených do progra-

mu nemá totiž ani základní učební pomůcky
jako tužky či sešity. Téměř tři desítky batůžků
budou prostřednictvím dobrovolníků posláno do zemí a škol, kde Mary’s Meals pomáhá.
Mary’s Meals je nízkonákladová organizace, proto vysoce spoléhá na práci dobrovolníků. Závazkem organizace je použít
maximálně 7 % ze získaných prostředků
na fundraising a zbylých 93 % použít na
charitativní účely. Pomoci můžete i Vy! Pouhých 421 korun nasytí jedno dítě na celý
školní rok. Více informací na webu www.marysmeals.cz
#SKAUT38
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Nadějný moravskotřebovský hokejista v USA
Které město se rádo nepochlubí významnými
úspěchy svých rodáků? Jedním takovým je
i hokejista Vojtěch Šedý. Poté, co byl vybrán
do týmu Czech Jet, odletěl do Miami na Floridu v USA. Zde absolvoval na přelomu roku
několik zápasů v turnaji, který pořádal domácí klub South Florida Hockey. Během této
doby se Vojta stal vůdčí osobností týmu, a ač
Czech Jets nedosáhli v jednotlivých zápasech
na výhru, Vojtovy výkony nezůstaly bez povšimnutí. Bylo mu nabídnuto hrát nadále v turnaji, tentokrát v zápase o první místo za finský
středoškolský tým Universal Player Global,
vedený Ollim Jokinenem. Opět se tedy potvrdilo pravidlo, že píle, odříkání, dril a osobní
odpovědnost mohou vést každého k vysněnému cíli. To vše by se samozřejmě nastalo, nebýt kvalitního zázemí a podpory, které Vojtovi
poskytuje místní HC Slovan, za což mu patří
zaslouženě obrovské poděkování.
Jan Rejchrt

Předání titulů mistrů republiky střelecké mládeži
V pátek 7. 2. převzali na radnici mladí střelci
z rukou místostarostky Daniely Maixnerové
a předsedy Spolku branných sportů v Moravské Třebové Pavla Závorky tituly mistrů
republiky za rok 2019. Získali je za umístění
na prvních místech v republikových soutěžích Svazu branně technických sportů ČR:
• branný víceboj mládeže - družstva kategorie A do 12 let: Kostík, Černý a Roche
Sebastian
• branný víceboj mládeže - družstva kategorie B do 16 let: Svobodová, Martinková a Kaděra
• branný víceboj mládeže - družstva kategorie D do 26 let: Koudelka, Polehla
a Knápková
• střelecký víceboj mládeže ze vzduchových zbraní - pistole družstva kategorie B

do 16 let: Šimco, Kalousek a Kostíková
• střelecký víceboj mládeže ze vzduchových zbraní - puška jednotlivci kategorie
C do 21 let: Vágner
• střelecký víceboj mládeže
ze vzduchových zbraní pistole jednotlivci kategorie B do 16 let: Kaděra
• střelecký víceboj mládeže
ze vzduchových zbraní pistole jednotlivci kategorie C do 21 let: Přidal
• střelecký víceboj mládeže
ze vzduchových zbraní pistole jednotlivci kategorie D do 26 let: Polehla

Děkujeme dětem za úspěšnou reprezentaci
města Moravská Třebová.
Trenér mládeže Tomáš Přidal

Výsledky stolních tenistů
Krajský přebor (KP)
TJ Sokol Česká Třebová B - TJ Slovan MT
A 6:10
TJ Svitavy A - TJ Slovan MT A 1:10
Velmi přesvědčivé vítězství áčka, díky kterému poskočilo na průběžné druhé místo tabulky KP.
Regionální přebor (RP)
TJ Slovan MT B - TJ Slovan MT C 10:0
Oddílové derby skončilo hladkým vítězstvím favorizovaného béčka, které si proti
svým kamarádům z céčka s chutí zatrénovalo.
TJ Slovan MT - TJ Svitavy B 10:4
Domácí hráči bezpečně kontrolovali průběh
utkání a zcela zaslouženě získali další 3
body do tabulky soutěže.

TJ Slovan MT B - TJ Spartak Polička D
10:0
TJ Slovan MT - TJ Sokol Korouhev/Borová C 10:2
SK Rychnov na Moravě/Mladějov - TJ
Slovan MT C 7:10
Utkání dvou mužstev ze samého konce tabulky pro sebe rozhodli hostující hráči céčka
z Moravské Třebové.
TJ Sokol Korouhev/Borová B - TJ Slovan
MT C 10:0
Hráči našeho céčka neměli sebemenší šanci
na nějaký přijatelný výsledek a hladce prohráli s průběžným lídrem RP.
TJ Seč Vidlatá A - TJ Slovan MT C 10:1
Čestný bod hostujícímu týmu uhrál M. Šimek.
Miroslav Muselík (red. kráceno)
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Šakalové slaví další pohárový úspěch, z Luhačovic berou bronz
Národní finále českého poháru je oblíbenou disciplínou sálových fotbalistů FK Slovan Moravská Třebová. Potvrdili to i letos
v Luhačovicích, když v lázeňském městě doplnili svou sbírku medailí o tu poslední, která jim z českého poháru doposud chyběla,
bronzovou (2015, Valtice – stříbro, 2018,
Mohelnice – zlato).
Celodenní maraton odstartoval pěkně zostra, duely mezi FK Slovan Moravská Třebová
a Bombarďáky Větřní jsou vždy plné emocí. Vítězství šakalů po penaltovém rozstřelu
předznamenalo další průběh turnaje. Celkem čtyři utkání skupinové fáze musela rozhodnout tato dovednostní disciplína. Letošní
překvapení mimo okruh mužstev hrajících
celostátní ligu se jmenovalo Devianti České
Budějovice. Ti si vcelku jasně poradili s ligovou Jilemnicí, což jim spolu s výhrou nad
Želenicemi vyneslo semifinálovou účast. Neztratili se však ani další účastníci krajských
soutěží. FC Veteráns Želenice dokázaly porazit Jilemnici a obrat o dva body Zlín, Futsal
Varnsdorf udolal po penaltách Větřní.
Moravská Třebová přesvědčila celou republiku, že jí dorostla konkurenceschopná generace z lokálních zdrojů a svou sestavou vrátila klub zpátky k jeho kořenům. K vrcholům
turnaje patřilo její utkání proti Chemcomexu
Praha, které sneslo nejpřísnější měřítka kvality. Úvodní semifinále turnaje nabídlo hru

kočky s unavenou myší z Českých Budějovic
a Chemcomex Praha nenechal nikoho na
pochybách, s jakým cílem do českého poháru nastoupil. Druhé semifinále přineslo vyrovnanou bitvu mezi Moravskou Třebovou

a Zlínem, kterou rozhodl rozdílový gól ze
začátku druhého poločasu. I když futsalisté
zastupující moravskotřebovskou sálovku dřeli do posledních vteřin, vyrovnání jim dopřáno nebylo. Moravská Třebová tak brala po
dalších penaltách cenný bronz, České Budějovice přes nepopulární čtvrté místo prokázaly ligový potenciál. Finále se stalo jasnou
záležitostí Chemcomexu Praha, druhé místo
obsadil Futsal Zlín.
Moravská Třebová: Ehrenberger – Sedláček,
Holub, Bednář, Válek, Matocha R., Bambušek, Valenta, Vykydal. Trenér: Jan Trefil. Nejlepším brankáře turnaje byl vyhlášen Jan
Ehrenberger z FK Slovan Moravská Třebová.

Rozpis utkání TJ Sokol Boršov jaro 2020
Datum
21.3.
28.3.
4.4.
12.4.
18.4.
26.4.
3.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.

Den
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Utkání
Boršov - Mladějov
Dlouhá Loučka - Boršov
Boršov - Bystré
Kamenná Horka - Boršov
Boršov - Borová
Jevíčko - Boršov
Morašice - Boršov
Opatov - Boršov
Boršov - Janov
Hradec N. S. - Boršov
Boršov - Radiměř
Boršov - Jaroměřice
Horní Újezd - Boršov

Čas
14:30
14:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Hřiště
Boršov
Dlouhá Loučka
Boršov
Kamenná Horka
Boršov
Jevíčko
Nahradní hřiště
Nahradní hřiště
Boršov
Hradec n. Svitavou
Boršov
Boršov
Horní Újezd

Rozpis SKP Slovan – JARO 2020
Den Datum
SO
7.3.
NE
8.3.
SO
14.3.
NE
15.3.
SO
21.3.
NE
22.3.
SO
28.3.
NE
29.3.
SO
4.4.
NE
5.4.
SO
11.4.
NE
12.4.
SO
18.4.
NE
19.4.
SO
25.4.
NE
26.4.
SO
2.5.
NE
3.5.
SO
9.5.
NE
10.5.
ST
13.5.
SO
16.5.
NE
17.5.
SO
23.5.
NE
24.5.
SO
30.5.
NE
31.5.
SO
6.6.
NE
7.6.
ST
10.6.
SO
13.6.
NE
14.6.

Čas

Divize C Ženy

Čas

KP muži A

10:15

S. MATEŘOV - Ž

14:00

A - LANŠKROUN

14:00

Ž - TŘEBEŠ

14:00

LUŽE - B

SÁZAVA - Ž

14:30

A - H. ŘEDICE

14:30
14:00

Ž - CHOCEŇ
K. HORA - Ž

14:30
16:00
16:00

A - H. MĚSTEC

14:30

LANŠKROUN - B

14:30

B - BŘEZOVÁ

Ž - S. MATEŘOV

16:30

A - HOLICE

TŘEBEŠ - Ž

10:15

LITOMYŠL - A

III.tř. muži C

Čas

KP dorost

12:45

PŘELOUČ - D

14:00

D - HLINSKO

10:15

C - LINHARTICE
12:00

POLIČKA - D

14:30

KŘENOV - C

12:00

D - LITOMYŠL

10:15

C - KUNČINA

13:30

SLATIŇANY - D

16:00

SEMANÍN - B

16:00

B - ŽICHLÍNEK

16:00

VENDOLÍ - C

13:30

D - CHOCEŇ

16:30

OPATOVEC - B

10:15

C - M. TRNÁVKA

14:00

Č. TŘEBOVÁ - D

16:30

B - Č. HEŘMANICE

VOLNO

14:00

D - PROSETÍN

10:15

C - KOCLÍŘOV

14:00

LANŠKROUN - D

17:00

TŘEBAŘOV - C
14:30

D - JABLONNÉ

18:00

D - PARDUBIČKY

16:00

H. MĚSTEC - D

14:30

D - HOLICE

17:00

A - R. BĚLÁ

17:00

POMEZÍ - B

10:15

CHRUDIM - A

17:00

B - JABLONNÉ

17:00

KUNČINA - B

15:00

CHOCEŇ - Ž

17:00

A - TŘEMOŠNICE

17:00

Ž - K. HORA

17:00

CHOCEŇ - A

17:00

Čas

POLIČKA - A

16:00

Ž - SÁZAVA

1.B muži B

SVITAVY - A

14:00

14:30

Čas

NADSTAVBA
NADSTAVBA

17:00

B - SLOUPNICE

17:00

D. ÚJEZD - B

NADSTAVBA

A - MORAVANY

10:15

CHRUDIM - D

14:30

D - LETOHRAD

18:00

LIBCHAVY - D

12:15

ÚSTÍ - D

Čas

KP žáci

09:30

CHOCEŇ - Ž

09:30

Ž - ŽAMBERK

09:30

HOLICE - Ž

09:30

Ž - SVITAVY

11:15

LETOHRAD - Ž

09:30

Ž - Č. TŘEBOVÁ

09:30

HLINSKO - Ž

09:30

POLIČKA - Ž

10:00

MORAVANY - Ž

09:30

Ž - LITOMYŠL

09:30

PARDUBIČKY - Ž

13:30

ÚSTÍ - Ž

09:30

Ž - LANŠKROUN

NADSTAVBA
17:00
17:00

Č. TŘEBOVÁ - A
A - PARDUBIČKY

17:00
17:00

B - LETOHRAD
LIBCHAVY - B

NADSTAVBA
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Moravská Třebová má svého mistra České republiky v závodech do vrchu
Michal Svozil, dvaačtyřicetiletý závodník
z Moravské Třebové, mimo jiné i úspěšný
podnikatel, aktuální mistr České republiky
v závodech do vrchu v skupiny E1. Vídat ho
na závodech po celé České republice, ale
i Evropě, můžete v jeho nádherném BMW.
Jedná se o speciálně upravené vozidlo do
kategorie E1 vycházející ze sériových cestovních automobilů, které jsou určeny výhradně pro závody či soutěže. Podobnost se sériovým
vozem musí být jasně zřetelná, původní struktura (šasi/
skelet) musí zůstat kdykoli
identifikovatelná. Mezi jeho
další úspěchy patří určitě vítězství ve své třídě v sezónách
2017 a 2018.
Michale, jak ses k závodění dostal? Byl to tvůj sen
jednou usednout za volant
závodního vozu nebo jsi
dostal nějakou lákavou nabídku?
Rychlou jízdu jsem miloval
od mládí, kdy jsem se účastnil amatérských automobilových závodů.
V roce 2010 jsem dostal nabídku, abych
se zúčastnil tréninku továrních jezdců rallye
ve Francii, a to včetně testování závodních
vozů. Zážitek byl tak silný, že jsem následující rok zakoupil historickou závodní Škodu
130RS a v roce 2012 jsem stál na startu prvního závodu své kariéry. Jelikož mi bylo líto
přetěžovat Škodu z roku 1976, rozhodl jsem
se pořídit silnější a modernější BMW M3.
Věnoval ses jiné motoristické disciplíně,
třeba motokárám?
Každý, kdo má rád motosport, se rád sveze
na výkonných motokárách. Závodně jsem
se však této oblasti nevěnoval a spíše motokáry využívám k odreagování, tréninku
a zimní přípravě na sezónu.

Popiš nám trochu podrobněji svůj závodní vůz. Zdá se jako velmi výkonný,
co máš v tom za motor a prozraď, kolik
to má koní?
Jedná se o BMW M3 GT, které je osazeno 6 válcovým motorem o objemu 3000
cm3 a výkonem 364ps. Přenos výkonu zabezpečuje zakázkově vyrobená sekvenční
bezsynchronní 6 rychlostní převodovka od

společnosti D.M.A. gearboxes. Management celého závodního vozu obstarává dataloger AIM s programovatelnou jednotkou
Motec. Tato elektronika zajišťuje kompletní
sladění sekvenční převodovky se závodně
upraveným motorem. Na odlehčení karoserii vozidla jsou použity nejmodernější uhlíkové a kevlarové kompozity. Hmotnost vozidla, včetně hasicího zařízení a plné nádrže,
činí pouze 985 kg.
Co je tvou další metou v závodech do
vrchu?
Na sezónu 2020 plánujeme testování
a zdokonalování nastavení vozu při závodech do vrchu hlavně v podnicích Mistroství
České republiky. Abych mohl být v následujícím roce zařazen do reprezentace Autoklu-

bu České republiky a již jako reprezentant
se účastnil celého seriálu Mistrovství Evropy,
včetně závodů ve vzdáleném Španělsku
a Portugalsku.
Odjezdil jsi spoustu závodů, řekni, který
v tobě zanechal nejvíc? Jaký závod byl
pro tebe nejhezčí? Ať už tratí, zázemím,
organizací nebo třeba atmosférou?
Úžasný zážitek byl z Mistrovství Evropy na
Dobšinském kopci, kde nám
v rozhodující jízdě explodoval motor. To je pro každého
závodníka velice nepříjemná
a smutná situace, ale úžasní
slovenští fanoušci mně pomáhali a podporovali jak psychicky, tak i s doplňováním
tekutin a komunikaci s depem.
Ono se řekne defekt, explodoval motor, ale pokud zůstanete
stát na trati třeba i čtyři hodiny
ve 30 stupních v kompletním
nehořlavém vybavení, je to velice nepříjemný zážitek. Co se
týče mezinárodního prostředí,
tak jako nejlepší a nejúžasnější závod hodnotím Mistrovství České republiky Ecce Homo Šternberk, a to jak zázemím,
tak i atmosférou. Kolem trati je několik tisíc
fanoušků motosportu, kteří dokáží vytvořit
skvělou atmosféru.
Co bys vzkázal svým fandům a kde se
s tebou můžou letos vidět?
V blízkém regionu nás letos uvidíte na
pěkném kopci v Ústí nad Orlicí v závodu
s názvem Ústecká 21 a také na staronově
nominovaném kopci v Lanškrouně - Lanškrounským Laudonem. Závěrem bych chtěl
poděkovat za stálou podporu všem příznivcům motosportu, fanouškům, sponzorům
a především své rodině.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se ta
další sezóna naplno vydaří!
(pm)

Sportovec regionu Svitavska 2019
Anketa o Nejúspěšnějšího sportovce
regionu Svitavska za rok 2019 zná
své vítěze. Nejvýraznější stopu třebovští sportovci jako již tradičně zanechali
v dorostenecké kategorii. Tereza Radová (hokejbal, hokej) a Šárka Abrahámová (travní lyžování) skončily v první čtyř-

ce oceněných a Zdeněk Ošťádal (závody
motokár) si dojel pro ocenění za mimořádný sportovní výkon. Slavnostní večer spojený s vyhlášením všech delegovaných sportovců se uskutečnil opět v Poličce. Kvalitní
doprovodný program nadchnul naplněný
Tylův dům.

Také město Moravská Třebová letos
ocení své nejúspěšnější sportovce. Pro
své favority hlasujte prostřednictvím anketního lístku nebo v online anketě v Mobilním Rozhlasu. Slavnostní vyhlášení
proběhne v dubnu.
(pm)
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