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Aktualizované
informace pro občany
Preventivní opatření vydané vládou ČR a městem Moravská Třebová v souvislosti s epidemií koronaviru naleznete vždy v aktualitách
na webu města a v Mobilním Rozhlasu, kde je
průběžně doplňujeme. Děkujeme vám, že se
chováte ohleduplně k ostatním a dodržujete
veškerá nařízení a doporučení. Jedině tak se
nám podaří dosáhnout opět klidového stavu.
Vedení města

NESTYĎTE SE

NOSIT ROUŠKU

• Vyhýbejte se větším skupinám osob

CHRÁNÍTE SEBE I OSTATNÍ

• Senioři zůstávejte doma, využijte
pomoc dobrovolníků charity

Charita Moravská Třebová nabízí seniorům
v době pandemie koronaviru

• Zvažte nutnost pohybu na veřejnosti

bezplatnou pomoc
s nákupy

• Důkladně si umývejte ruce, používejte
dezinfekci
• Při pohybu na veřejnosti používejte
roušku nebo jinou ochranu obličeje

Kontakt na dobrovolníky charity:

• Dodržujte odstup 2 metry o ostatních
osob
• V případě
jakýchkoliv
dotazů
a nejasností
volejte novou
infolinku 1212
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Krizové informace zasíláme prostřednictvím
Mobilního rozhlasu, registrace zde:
www.muj.mobilnirozhlas.cz/
register/moravskatrebova

koordinátor mimořádných událostí
telefon

734 797 499, 733 742 009,
731 631 146
e-mail

patrik.sponar@mtrebova.charita.cz
osobně v budově Charity
Moravská Třebová, Svitavská 44
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Otevřená radnice

Mobilní rozhlas nahrazuje hlášení amplionů
S postupnou modernizací komunikace mezi
městem a občany ukončujeme hlášení kulturních a volnočasových akcí prostřednictvím amplionů městského rozhlasu. Ty mají

sloužit primárně k varování před krizovými
situacemi. Veškerá hlášení o kulturních, společenských a volnočasových akcích od dubna směřujeme do nové služby Mobilní Rozhlas, kterou mohou občané zdarma využívat
na emailu a ve svých mobilních telefonech.
Odběr novinek lze zaregistrovat prostřednictvím formuláře (TIC, OIC) nebo online
zde: www.muj.mobilnirozhlas.cz/register/
moravskatrebova

Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2020 – poskytnutí dotací z rozpočtu
města
• RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s vítězem zadávacího řízení na veřejnou
zakázku Čerpací stanice odpadních vod
Sušice
• RM vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou zakázku Fasáda objektu C v Sociálních službách v Moravské Třebové
• RM doporučuje všem ředitelům mateřských škol zřizovaných městem Moravská Třebová, aby s účinností od 16. 3.
2020 do odvolání přerušili provoz jimi
řízené mateřské školy
• RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
akci Obnova oken zámku – knihovny
• RM schvaluje vítěze zadávacího řízení
na veřejnou zakázku Rekonstrukce a zhotovení kopie sochy Plačící Anny
• RM schvaluje vítěze zadávacího řízení
na veřejnou zakázku Muzeum – výměna
oken
• RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s vítězem zadávacího řízení na veřejnou
zakázku Výměna jednotné kanalizace
ulice Olomoucká
Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Společenská rubrika – únor 2020
Své významné životní jubileum oslavili tito občané:
98 let – Krušinová Gerda
97 let – Přichystalová Františka
85 let – Jurásek František
80 let – Richter Lothar, Olšanová Františka

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Hotárková Květoslava (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.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 29. 2. 2020
evidováno k trvalému pobytu celkem
9 968 občanů ČR. V průběhu měsíce února 2020 se do Moravské Třebové přistěhovalo 33 obyvatel, odhlásilo 15 osob,
zemřelo 10 občanů a narodily se 4 děti.
V rámci Moravské Třebové v únoru změnilo trvalý pobyt celkem 21 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 29. 2. 2020 evidováno
10 117 osob.
V měsíci únoru se uskutečnily 4 svatební
obřady.
(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 Olomoucká
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Lokalita Jihozápad nabízí možnost bydlení i obchodních ploch
Minimálně od roku 2015 bylo zřejmé, že
v Moravské Třebové kromě lokality Strážnického nejsou připraveny žádné zásadní
lokality pro bytovou výstavbu. Souběžně se
studií zástavby Udánského kopce (představena veřejnosti na konci února), se vedení
města intenzivně zabývalo využitím lokality
Jihozápad. Výsledkem společného úsilí je
studie developerské zástavby zpracovaná
firmou Apolo CZ, která nabízí řešení základní technické vybavenosti pro celou lokalitu.
Mohlo by zde vzniknout šest bytových domů
a cca 120 rodinných a řadových rodinných
domů, spolu se zelení a technickou a dopravní infrastrukturou. Součástí studie je také
obchodní centrum s komplexem služeb. Dopravní napojení celé lokality je navrženo na
Svitavskou ulici, dále na ulice Dr. Janského,
Dr. Loubala, Údolní a Třešňová alej. Od silnice I/35 bude celá lokalita chráněna přírodním valem a širokým pásem veřejné zeleně.
Realizace projektu je navržená podle jednotlivých etap. První fází bude příprava inženýrských sítí pro obchodní centrum (plochy pro budoucí komunikace, provedení
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodního řadu, provedení plynovodu, odstranění
vrchního vedení VN a jeho náhrada podzemním vedením atd.). Napojení lokality na
dopravní infrastrukturu města je navrženo
prostřednictvím okružní křižovatky v místě
křížení ulic Západní a Svitavská. Od okružní
křižovatky je navržena komunikace o šířce 7
m, na kterou navazují kolmá stání kombinovaná s oboustrannou alejí vzrostlých stromů.
Chodník bude veden od ul. Západní k ukončení nové komunikace jižně od OC. Definitivní řešení dešťových vod v území je zajištěno pomocí soustavy tří suchých retenčních
nádrží v severní části údolí, jež navazuje
dále na Údolní ulici.
Navržení obchodní centrum se skládá ze tří
částí. První částí je hypermarket s prodejem
převážně potravinářského a částečně nepotravinářského zboží. Tato část je umístěna na
severozápadě obchodního centra a počítá

Vizualizace plánované výstavby

s výstavbou
dostatečného
počtu parkovacích
míst. Druhou částí je retail s 5 obchodními jednotkami a parkovacím stáním pro
automobily. Obchodní centrum dále
zahrnuje technickou infrastrukturu a zeleň včetně připojení pro rezervní plochu.
Projednání navrženého řešení celé lokality
bylo plánováno na zasedání zastupitelstva
dne 30. března, které však bylo z důvodu
nouzového stavu v Česku zrušeno. Další
jednání o uzavření všech smluvních vztahů
bude pokračovat po skončení preventivních
opatření v souvislosti s koronavirem. Ale již

nyní můžeme bohužel očekávat časový posun realizace tohoto investičního záměru.
O dalším vývoji budeme informovat.
Miloš Mička, místostarosta
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Otevření Rodinného centra Krůček
Nové mateřské centrum v ulici Komenského
nabízí dětem i rodičům smysluplné trávení
volného času v příjemném prostředí. Kromě

dopoledních klubů pro děti zde bude probíhat také vzdělávání dospělých a akce pro
veřejnost. Město Moravská Třebová mateř-

skému centru poskytlo nezbytné zázemí a finanční příspěvek na provoz. Děkujeme všem
zúčastněným rodinám, dětem, pracovníkům,
dobrovolníkům, zástupcům města a kapele VHS. Vytvořili jste nádhernou atmosféru.
Nad rámec plánovaných akcí navštívil mateřské centrum v pondělí 2. března ředitel
věznice Mírov Roman Mišák, který pracovníkům centra předal dřevěné a plyšové
hračky vyrobené odsouzenými z této věznice. „Jsem rád, že výrobky našich vězňů mohou těšit malé ratolesti i zde. Snad si plyšový
koník, medvěd, či jiné zvířátko najde svého
budoucího malého kamaráda,“ uvedl ředitel věznice. Budeme se na vás těšit v dalších
měsících s nabitým programem pro rodiče
s dětmi, pro těhotné a jejich partnery, i pro
širokou veřejnost. Sledujte aktuální informace a program na facebook.com/krucekmt/
nebo nás kontaktujte krucekmt@gmail.com.
Radka Pražanová

Upozornění na
splatnost poplatků
Termín úhrady poplatku ze psů
je čtvrtek 30. dubna. Úhradu lze
provést v Občanském informačním
centru, nebo bezhotovostně na účet
města.
Splatnost poplatku za komunální odpad prodloužena
Z rozhodnutí vedení města je odsunuta splatnost místního poplatku za komunální odpad až do 30. 6. 2020.
Úhradu lze provést v Občanském informačním centru, nebo bezhotovostně na účet města.

Realitní zprostředkování od 3. 3. 2020
Dne 3. 3. 2020 nabyl účinnosti zákon č.
39/2020 Sb., o realitním zprostředkování
a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). Tento zákon nově
zavádí vázanou živnost Realitní zprostředkování a realitním zprostředkovatelům
ukládá mimo jiné i tyto povinnosti:
Podnikatelé, kteří byli přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněni poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti
ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlají v poskytování realitního zprostředkování i nadále pokračovat, je
povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode
dne účinnosti tohoto zákona, tj. nejpozději

do 3. 9. 2020, ohlásit obecnímu živnostenskému úřadu (kterémukoliv v ČR) vázanou
živnost Realitní zprostředkování a doložit
doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti.
Uplynutím uvedené doby jejich oprávnění
k poskytování realitního zprostředkování
zaniká. Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.
Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti tohoto
zákona, tj. do 3. 5. 2020, uzavřít pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci
újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování a do 10 dnů od uzavření pojištění předložit stejnopis nebo ověřenou kopii
smlouvy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. 3. 2022, zajistit výkon činnosti pouze fyzickými osobami splňujícími
požadovanou odbornou způsobilost, která
je pro tuto živnost uvedena v příloze č. 5
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tato odborná způsobilost není zcela
shodná s odbornou způsobilostí pro získání
živnostenského oprávnění.
Pro bližší informace, které souvisí s ohlášením vázané živnosti nebo s prokazováním
odborné způsobilosti, se obracejte na pracovníky živnostenského odboru.
Ivana Neubauerová,
Obecní živnostenský úřad
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Ulici Lanškrounskou i Olomouckou čeká proměna k lepšímu
V letošním roce se dočkáme výrazného
zlepšení vzhledu i technického stavu příjezdových komunikací do města. Průběh stavebních prací a dopravních omezení bude
vždy zveřejněn na webu města a v Mobilním rozhlasu. Děkujeme občanům za trpělivost, nová vozovka včetně kanalizace a nových chodníků za to určitě stojí.
Lanškrounská
V současné době zde probíhají práce na výměně nadzemního vedení kabelů vysokého
a nízkého napětí (od křižovatky s ul. Komenského směrem do Sušic, včetně částečných
úseků v ulicích Lázeňská, Josefská a Na
Stráni. Tato stavba není akcí města, investorem je firma ČEZ distribuce a.s. a zhotovitelem prací je firma Akvamont Svitavy s.r.o.
Kromě uložení nové kabeláže zhotovitel zároveň osadí obruby, obnoví podkladní vrstvy
chodníků, provede pokládku betonové zám-

kové dlažby. Všechny stavební práce budou
dokončeny do konce června letošního roku.
Stavební práce budou v rozestavěných úsecích probíhat tak, aby byl pěším umožněný
pohyb po chodníku alespoň na jedné straně ulice. Dále budou práce probíhat v ulici
Josefská od křižovatky s ulicí Lanškrounskou
po ulici Jateční v pravé části chodníku.
Navazující akcí bude rekonstrukce vozovky
vč. pokládky nového asfaltového povrchu
v ulici Lanškrounská od křižovatky s ulicí Komenského po ulici Na Stráni. Tato stavba
opět není akcí města, ale je investicí Pardubického kraje. Stavební práce začínají od
dubna.
Olomoucká
V současné době zde probíhají práce na
rekonstrukci chodníků. První úsek je realizován od mostu nad Třebůvkou směrem k železničnímu přejezdu. Druhou částí trasy je

Rekonstrukce ulice Lanškrounské

Stav chodníku v ulici Komenského během a po rekonstrukci

zbývající část chodníku směrem do města ke
křižovatce s ulicí Horní. Investorem opravy
je Město Moravská Třebová a zhotovitelem
firma SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Souběžně s probíhající akcí bude zhotovena výměna jednotné kanalizace od železničního
přejezdu po ulici Horní. Zhotovitelem bude
firma AVJ-stavby s. r. o. a stavební práce začnou od dubna. V uvedeném úseku bude asfaltový povrch po dokončení výměny kanalizace uveden do původního stavu.
Nový chodník v ulici Komenského
V průběhu března proběhla oprava chodníku poblíž parkoviště u obchodu Billa o délce
80 metrů. Děkujeme pracovníkům Technických služeb Moravská Třebová za kvalitní
a rychle odvedenou práci. V nejbližší době
se podobným způsobem dočkáme opravy
chodníku v ulici Školní (v úseku mezi ulicemi
Svitavská a Palackého).
(vd)

Rekonstrukce ulice Olomoucké
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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
V minulém období řešila Městská policie
Moravská Třebová 408 událostí.
Městská policie vyzývá občany
k osobní zodpovědnosti a dodržování všech preventivních opatření
vydaných Vládou ČR a městem Moravská Třebová ve vazbě na epidemii koronaviru:
• Vyhýbejte se větším skupinám osob
• Zvažte nutnost pohybu na veřejnosti
• Při pohybu na veřejnosti používejte rouš-

ku a dodržujte odstup o ostatních osob
2 metry
V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností volejte novou infolinku 1212
V součinnosti s PČR bude městská policie na
území města kontrolovat dodržování veškerých vydaných preventivních opatření.
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve
vybraných lokalitách města se městská policie zaměřila na dodržování zákazu parkování vozidel na veřejné zeleni. Během

Revolution Train – protidrogový vlak
Vzhledem k situaci s koronavirem je
pozastavena jarní tour Revolution
Train na dobu neurčitou. Jakmile se
okolnosti změní, budeme včas informovat na stránkách města.
Hana Navrátilová
Rodičovská kavárna –
Vzájemná spolupráce
asistenta pedagoga a rodičů dítěte
Spolupráce s rodinou žáka je velmi důležitou součástí práce asistentů pedagoga a je významná pro zdárný vzdělávací proces dítěte. Proto musí dojít k vytvoření takových podmínek pro vzájemnou komunikaci, které budou
vyhovovat oběma stranám. O tom, jak utvořit vhodné podmínky pro spolupráci rodiny a asistenta pedagoga, o tom, co je důležité pro dítě s asistentem pedagoga v procesu vzdělávání, Vám více prozradí Pavlína Baslerová,
speciální pedagog s dlouholetou praxí a odborná asistentka na Univerzitě
Palackého v Olomouci.
Vstupné na akci je pro účastníky zdarma. Na přednášku je nutné se přihlásit na www.mapmtj.cz v sekci akce.
Dále připravujeme:
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

těchto akcí bylo v průběhu února zjištěno
24 přestupků. Řidiči těchto vozidel byli řešeni dle zákona. V průběhu března se situace
výrazně zlepšila. Do doby uzávěrky zpravodaje došlo pouze k 4 přestupkům. Děkujeme občanům, že respektují vyhrazená místa k parkování a neničí zeleň na veřejných
plochách. Městská policie bude v těchto
kontrolách z preventivních důvodů i nadále
pokračovat.
Radovan Zobač, velitel MP

POMÁHEJTE S NÁMI
PROTI KORONAVIRU!

Charita Moravská Třebová a Město Moravská Třebová

hledá dobrovolníky

pro pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel.
Pomoc je určena osamělým seniorům a lidem se zdravotním
postižením
v nouzi,when
kteří nemají
přirozenouis
síťtalking.
sociálních kontaktů
Listen
someone
ze strany rodiny, sousedů či známých .

Dobrovolníci budou pomáhat především
s donáškou nákupů potravin a léků.
Dobrovolníci budou řádně proškoleni v tom, aby chránili sami sebe
a své okolí dodržováním hygienických pravidel.

Širokou veřejnost vyzýváme
k ohleduplnosti a sounáležitosti.
Informace pro zájemce o tuto pomoc i dobrovolníky podá
Patrik Šponar, koordinátor mimořádných událostí,
T: 734 797 499, 733 742 009, 731 631 146
nebo osobně v budově Charity Moravská Třebová, Svitavská 44.

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
Rádi bychom informovali občany, že Nemocnice následné péče Moravská Třebová
oficiálně spustila nový informační kanál ve
svých čekárnách. Jedná se o vysílání na šesti
informačních LED TV, které slouží převážně
pro edukační programy, ale může být také
využito pro Vaše informační/reklamní sdělení. Bližší informace na emailu info.nemocnice@mtr.cz

Nahlášené změny
ordinační doby
praktických lékařů
na duben
MUDr. Němcová
1.–9. 4. dovolená, zástup Dr. Grepl
v ordinaci Hedva ČT + ÚT + ČT 8:00–
11:00 hod.
Oprava ordinační doby
MUDr. Zemánkové
ČT 8:00–11:00 poradna pro kojence,
11:30–13:30 nemocní
MUDr. Landová
24. 4. ordinace pouze do 11 hodin
MUDr. Maťašovský
13.–17. 4. dovolená, 23. 4. neordinuje, zástup druhá ordinace MediClinic
ve svých ord. hodinách
Ivana Kantůrková

Poděkování za
poučnou přednášku
Dne 18. února jsme se zúčastnily přednášky na téma Cukrovka – epidemie
21. století, kterou připravila MO ČČK
(p. Kantůrková) ve spolupráci s diabet.
ordinací ve Svitavách (p. Tylemanová).
Sešlo se nás asi 30. Přednáška byla
velmi zajímavá a poučná s názornou
ukázkou (diapozitivy) – vznik cukrovky, stravovací návyky, sportovní aktivity. Na závěr byly zodpovězeny dotazy přítomných, zájemkyním změřena
hladina cukru v krvi a předány informační materiály. Děkujeme MO ČČK
a věříme, že to nebyla ojedinělá přednáška a že i v budoucnu se uskuteční zajímavé přednášky na téma naše
zdraví.
Účastnice přednášky

Pečovatelská služba, Sociální služby
města Moravská Třebová
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, , tel.: +420 461 318 252,
+420 461 318 253, e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz
Posláním pečovatelské služby je poskytováním služeb
zlepšovat kvalitu
života osobám,
které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci vzniklé
v důsledku věku,
samoty, nemoci,
zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů a poskytovat jim přiměřenou podporu v jejich vlastním
prostředí, aby mohly i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Tato sociální služba je
poskytována s respektem a úctou k člověku.
Pečovatelská služba je určena osobám, které žijí na území města Moravská Třebová
a ve smluvních obcích. Tyto osoby potřebují
pomoc jiné fyzické osoby a musí být starší
30 let. Pečovatelská služba jim je poskytována ve formě terénní, což znamená v domácnostech klientů nebo ve formě ambulantní,
což znamená ve středisku osobní hygieny.
Pečovatelská služba se poskytuje na základě smlouvy o poskytování služby uzavřené
mezi osobou (zájemcem) a poskytovatelem.
Smlouva o poskytování pečovatelské služby
je uzavřena na základě žádosti zájemce
o zavedení pečovatelské služby. Součástí
žádosti je nabídka a ceník služeb. Zájemce
v žádosti označí požadavky na uspokojení
svých osobních potřeb a cílů. Při poskytování pečovatelské služby se vychází z osobních potřeb klientů a provozních možností
pečovatelské služby. Terénní pečovatelská

služba se poskytuje každý den v době od
6:30 do 20:30 hodin včetně sobot, nedělí
a svátků, ambulantní pečovatelská služba
ve středisku osobní hygieny se poskytuje ve
dnech pondělí až pátek od 6:30 do 15:00
hodin.
Úkony pečovatelské služby se se poskytují
v rozsahu stanoveném zákonem § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Cílem pečovatelské služby je:
• zajistit občanům města Moravská Třebová a smluvních obcí dostupnou, kvalitní
a odbornou pečovatelskou službu s respektováním a podporou jejich dosavadního způsobu života v jejich přirozeném
prostředí a poskytováním této služby
oddálit nutnost umístění do ústavní péče
• pomáhat uživatelům udržet si rodinné
a přátelské vazby a podporovat jejich
zájmové a kulturní vyžití
• vytvářet podmínky, aby uživatelé mohli
uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace a posilováním jejich důvěry
přispívat k celkové spokojenosti uživatelů
• zajistit odbornou informovanost o službách, které pečovatelská služba poskytuje

Vypracoval: Mgr. Ivana Kantůrková, zastupitelka města

Vypracoval: Mgr. Ivana Kantůrková, zastupitelka města

Zprávy z radnice
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz

Městské kino

Ujišťujeme vás, že pokud některý kulturní pořad bude zrušen, vstupné vám bude vráceno.

Muzeum

Všechny filmy v měsíci dubnu jsou zrušeny.
Vstupenky zakoupené on-line u zrušených
filmových představení Vám budou vráceny
automaticky na váš účet. Vstupenky zakoupené v předprodeji na místě vám budou vráceny v hotovosti po skončení opatření.

Plánovaný benefiční koncert pro
Dětský domov Moravská Třebová
– Dubnový koncert se odkládá. Jednáme
s manažery kapely DIVOKEJ BILL o náhradním termínu. Pokud se koncert uskuteční, budeme včas informovat.

V měsíci dubnu – zavřeno
Výstavy a další doprovodné akce se překládají.

Prodej on-line na všechny kulturní
akce i kino je do odvolání zmrazen.

TWOMANSHOW 16. 4. v 19 hodin ZRUŠENO!
Vstupenky zakoupené on-line vám budou
automaticky vráceny zpět na váš účet. Pokud jste si zakoupili vstupenky osobně v pokladně, vstupné vám bude vráceno v hotovosti po skončení opatření.
Děkujeme za pochopení.

V měsíci dubnu – zavřeno
Otevření zámecké sezóny je přeloženo.

Kulturní centrum
Veškeré akce Kulturních služeb
v měsíci dubnu jsou přeloženy.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Zámek

O dalším vývoji situace a náhradních termínech akcí vás budeme
informovat na www.ksmt.cz a facebooku.

Kulturní, společenské a volnočasové akce
Výstava fotografií Za krásami
Svitav a okolí

do 20. 5., muzeum 1. patro
O termínu otevření budeme včas informovat v závislosti na preventivních opatřeních
Vlády ČR v souvislosti s epidemií koronaviru.
Společnost česko-německého porozumění srdečně zve na výstavu fotek mladého,
sympatického fotografa Jiřího Zdražila Za
krásami Svitav a okolí. Otevření výstavy: 2.
dubna v 14:00 hodin. Muzeum I. posch. Výstava bude otevřena do 20. května úterý až
čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do
16:00 hodin.

Pozvání na pietní akci

7. 4. 12:00, památník Adolfa Cihláře
Srdečně vás zveme na pietní akt k uctění památky umučení Adolfa Cihláře německými
okupanty. Vzpomínková akce se uskuteční
dne 7. dubna v 12:00 hodin u památníku
v parčíku v ulici Komenského (proti Bille).
Vzpomínková akce se koná pod záštitou
ZO ČSBS Moravská Třebová a MěV KSČM
Moravská Třebová. Za OV ČSBS: Gruntová
Jitka, předsedkyně, za MěV KSČM Odehnal Josef.

Pálení ČARODĚJNIC v Sušicích
na hřišti

30. 4. od 16:00 hodin, hřiště v Sušicích
Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve
na tradiční pálení čarodějnic. Letos popr-

vé s odpoledním programem pro děti ve
spolupráci s DDM. ČARODĚJNICKÝ REJ
PRO DĚTI od 16:00 hodin s bohatým programem. Mimo jiné volba Miss ČARODĚJNICE, laserové vzduchovky, vystoupení
kroužků DDM, dětská tombola a mnoho
jiných aktivit. Ve 20:00 hodin zapálení ohně s ČARODĚJNICÍ. Po té zábava s kapelou EPICENTRUM. MAKREKLY BUDOU ZA
KAŽDÉHO POČASÍ. Občerstvení zajištěno!
Těšíme se na vás v Sušicích na hřišti. V případě zrušení akce z důvodu preventivních
opatření Vlády ČR v souvislosti s epidemií
koronaviru budeme včas informovat.

Pozvánka na Mezinárodní
tábor Staufenberg

6.–16. 7., Staufenberg (Aktivpark Lumdatal)
Srdečně zveme děti na mezinárodní tábor
ve Staufenbergu v termínu od 6. do 16. 7.,
který se bude konat ve stanovém městečku
Aktivpark Lumdatal v Maizlaru (část Staufenbergu) pod mottem Evropa v srdci - budoucnost ve výhledu. Program se všemi exkurzemi a výlety bude zájemcům včas poskytnut. Tábor je pro mládež od 13 do 18
let, cena se bude pohybovat v rozmezí od
3 500 do 4 000 Kč, dle toho zda budou
přijaty dotační projekty. Termín nahlášení
zájemců: do 10. května na email: bgz-mtrebova@seznam.cz. Setkání mládeže se
bude zabývat 8 tématy: 1/ aktivity - sport,
hudba, kultury; 2/ samozásobování; 3/
hra na téma Evropské Unie; 4/ ochrana
klimatu; 5/ setkávání mladistvých / tvoření
vlastního programu; 6/ učit se spolupráci
přes více generací; 7/ rovnoprávnost všech
lidí; 8/ práce s medii, veřejností a zájmová
činnost mládeže.
Zároveň hledáme jednoho dobrého

němčináře, který by byl instruktorem na
táboře. Podmínkou je účast také na Krämermarktu ve Staufenbergu v termínu od 8. do
13. 6. na setkání instruktorů ze všech 4 zemí. Jednalo by se o uvolnění studenta na týden z vyučování, projekt je podpořen v programu EU - Erasmus a setkání mladistvých.
Zájemci se mohou přihlásit Ireně Kuncové
na email bgz-mtrebova@seznam.cz.

Jarní pochod za zdravím

2. 5. od 9:00 hodin, sokolovna Staré
Město
Sbor dobrovolných hasičů Staré Město
pořádá již 37. ročník tradičního jarního pochodu za zdravím. Start pochodu je u sokolovny ve Starém Městě v 9:00, prezence
účastníků proběhne od 8:30. Všichni účastníci dostanou drobné občerstvení na cestu.
Trasa pochodu vede přes Bílou Studni kolem
Třebovského hradiska. Startovné činí 25 Kč.
Všichni účastníci obdrží medaili a pamětní
list. Po dokončení pochodu budou připraveny párky z udírny. Zveme všechny, kteří
chtějí udělat něco pro své zdraví, těšíme se
na Vaši účast. Akce se bude konat jen v případě zrušení zákazu pořádání hromadných
akcí s účastí nad 30 osob vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Zájezd FLORA Kroměříž

9. 5., odjezd od muzea 8:00
ZO ČZS v Moravské Třebové Vás zve na
Jarní zahradnické a prodejní trhy. Zahrádkářská prodejna. Zájezd se koná v sobotu
9. května. Odjezd od muzea v 8:00 hod.
Přihlášky se přijímají v prodejně Hedvy na
nám. TGM v Moravské Třebové od 7. dubna. Odpoledne návštěva muzea harmonik
v Litovli. Cena zájezdu 200 Kč.

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
Upozorňujeme návštěvníky, že
celá knihovna je až do odvolání
uzavřena!
Až skončí nouzový stav, pokračujeme v klasické půjčovní době. Plánované akce se buď ruší, nebo přesouvají na blíže neurčené termíny. O aktuálním vývoji budeme informovat na
našich
webových
stránkách a sociálních sítích. Děkujeme za pochopení.

Aktuální otázka zní: Která kniha
byla vaše nejoblíbenější v dětství?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: Pouta (J. Hankins), Šéf (V. Keeland), A Jimmy šel za
duhou (J. M. Simmel), Skalpy: Země in-

1. 4.–31. 5. Výstava koláží
Zveme vás na výstavu koláží moravskotřebovské umělkyně Jany
Čubrdové.
Městská
knihovna
Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové v březnu 2020
vyhlásila
čtenáře s nejvíce výpůjčkami za rok
2019. Výhrou je roční registrace zdarma.
Jde o čtenářky s iniciály S. V. a L. D. Čtenářem roku se stává L. K.,
která vyhrává registraci zdarma na 3 roky.
Všem výhercům gratulujeme.

1.–15. 4. Dubnová
soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na
adresu knihovnaMT@
seznam.cz, nebo odpovědět na Facebooku
pod soutěžní příspěvek.
V únoru zvítězila p. Nováková. Vítěze březnového kola zveřejníme
příště.

Moravskotřebovské divy
V Moravské Třebové se od dávných
časů lidé bavili. Od 18. století se zachovala nejstarší verze veršované průpovídky, která se v průběhu 19. století rozšířila
o další verše a vznikly nejméně tři různé
verze. Tyto veršované průpovídky poukazovaly na zvláštnosti neboli kuriozity
města, které obyvatelům připadaly zábavně zajímavé. Na motivy Třebovských
divů vznikla i německá pohlednice s razítkem odeslání z roku 1905 ukazující
pohromadě všechny známé divy města.
Tyto divy se v německém originále rýmují, v překladu by se musely přerýmovat.
Nerýmovaně znějí takto: „Střelnice na
okraji, bruslení na písku, věž bez základů, díra bez zátky, Kristus bez ran, škola
Na louži, jsou třebovské žerty.
Na vysvětlenou: střelnice stávala na
okraji města uvnitř hradeb na dnešní
Cihlářové ulici, bruslení bylo na fotbalovém hřišti v místě zvaném Na písku,
které v zimě zamrzlo. Radniční věž je
postavená mezi domy, tak se zdá, že
nemá základy. Loch (díra) byl hostinec
v blízkosti Křížového vrchu, protože byl

diánů (J. Aaron), České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. (Z. Měřínský). Podmínky soutěže najdete na našem webu.

za hradbami, nedodržovala se
zde zavírací hodina zvaná tehdy
zátka (nebo i špunt). Ukřižovaný
Kristus stojí u hřbitovního kostela
na Křížovém vrchu. Sochař F. J.
Seitl jej ztvárnil bez rány v boku,
ještě před jeho probodnutím kopím od římského vojáka Longinuse. Škola (Křižovatka) stála
v místě mokřiny. Místo zvané Na
louži. Nacházel se zde i Hostinec Na louži.
Dnes se z těchto divů zachovaly pouze dva: věž bez základů
a Kristus bez ran. Článek čerpá
informace z novinových článků:
Kužílek, M. 1997. In: Moravskotřebovské noviny č. 10; Martínková, J. 2012: Zpravodaj Moravská Třebová č. 8; Šmeral, J.
2016. In. Zpravodaj Moravská
Třebová č. 3. Na pohlednici
vydané městskou památkovou
komisí jsou tyto divy zobrazeny
a psány v originále.
Martin Protivánek

Technické služby
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Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Technické služby budou v roce
Jaro 2020
Podzim 2020
2020 v rámci mobilního svozu odDen
Datum Den
Datum Místo přistavení vlečky a kontejneru
padu přistavovat vlečky a kontejnePondělí
6.4.
Čtvrtek
1.10.
Brněnská - na chodníku u autoškoly
ry ve dnech a na místa dle níže uveÚterý
7.4.
Pátek
2.10. Josefská – u prádelny  
deného rozpisu:
Středa
8.4.
Sobota
3.10. Olomoucká – u č. p. 40
duben – v pracovních dnech od
Čtvrtek
9.4.
Pondělí
5.10. Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26  
14:30 do 17:30 hod., v sobotu od
9:00 do 11:00 hod.
Úterý
14.4. Úterý
6.10. křižovatka Školní, Jiráskova – u kontejnerů
říjen – v pracovních dnech od
Středa
15.4. Středa
7.10.
Pod Hamry
14:30 do 17:00, v sobotu od 9:00
Čtvrtek
16.4. Čtvrtek
8.10. Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
do 11:00 hod.
Pátek
17.4.
Pátek
9.10. Jevíčská – u Domu armády
Kontejnery a vlečky budou přistavoSobota
18.4. Sobota
10.10. Boršov – u retenční nádrže 9:00-9:30, parčík u Ondráčků
vány za stálého dozoru pracovníků
9:30-10:30, u řadových okálů (šestibytovky) 10:30-11:00
Technických služeb Moravská TřePondělí
20.4. Pondělí
12.10. Udánky - u hasičky   
bová s. r. o.
Úterý
21.4.
Úterý
13.10.
Sušice - za hasičkou
Všichni pracovníci jsou proškoleni
Středa
22.4.
Středa
14.10.
Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady
a seznámeni s druhy odpadu, které mohou přebírat. A proto, prosím,
Čtvrtek
23.4. Čtvrtek
15.10. Alšova – u bytovky č. p. 26            
dbejte jejich pokynů a nepožadujte
Pátek
24.4. Pátek
16.10. Dukelská – u kontejnerů na separovaný odpad
nakládku jiných druhů odpadů, než
Sobota
25.4. Sobota
17.10. Západní – parkoviště před obchodem Konečný        
je uvedeno:
• velkoobjemový kontejner - na od• směsného komunálního odpadu z dožit na sběrovém dvoře v ulici Zahradnická.
pad ze zahrad a veřejných prostranství
mácností
Provozní doba sběrového dvora
(listí, větve, tráva)
• odpadů separovaného sběru (papír,
v roce 2020:
• traktorová vlečka - na objemný
plast, sklo, nápojové kartony)
pondělí 13:00–17:00 hod.
odpad (skříně, matrace,…), nebezpečný
• stavebního odpadu (bytová jádra, suť,
středa
8:00–12:00 13:00–17:00 hod.
odpad (plechovky od barev, autobaterie)
eternit, lepenka)
čtvrtek 8:00–14:00 hod.
a nerozebraný elektrotechnický odpad
automobilového odpadu (pneumatiky, ole- sobota 8:00–14:00 hod.
určený ke zpětnému odběru (televizory,
jové filtry, provozní tekutiny)
ledničky, pračky, zářivky, výbojky, apod.)
Tyto odpady, z nichž
Důrazně upozorňujeme, že kontejne- některé jsou zpoplatry a vlečky nejsou určeny k odložení: něny, je možno ulo-

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
přijme pracovníka na pozici
*

OBSLUHA ČOV a KANALIZACE JEVÍČKO *

Požadujeme:
•
•
•
•

střední vzdělání – výuční list
řidičské oprávnění skup. B
dobrý zdravotní stav
samostatnost, odpovědnost a aktivní přístup k plnění pracovních
povinností,

Nabízíme:
•
•
•
•

5 týdnů dovolené a 5 dnů dodatkové dovolené,
pracovní poměr na dobu neurčitou
penzijní připojištění
další zaměstnanecké benefity (zaměstnanecký tarif, stravenky)

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Bližší informace získáte:
Pracoviště kanalizace a ČOV Moravská Třebová
vedoucí Martin Šibor, mobil: 602 113 642, e-mail: m.sibor@vhos.cz
nebo VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová
Útvar ŘLZ, Bc. Vladimíra Kadlecová tel.: 461 357 142, e-mail: v.kadlecova@vhos.cz

POHŘEBNÍ ÚSTAV
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

tel.: 461 316 312

NONSTOP

Marxova 1a
Moravská
Třebová

602 735 399
516 474 602

www.pohrebniustavholub.cz

Inzerce
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Základní kola Moravská T ebová
Palackého 1351, okres Svitavy

Zápis do 1. třídy
na kolní rok 2020 / 2021

proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020
v době od 13 do 17:00 hodin v prostorách školy.
Nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte,OP a podklady
k případné žádosti o odklad školní docházky.

ZÁKLADNÍ KOLA PALACKÉHO 1351
zve budoucí prv á ky a jejich rodi e

na zápis do 1. ro níku

ve tvrtek 23. 4. 2020 v dob od 13:00
do 17:00 hodin.

• jsme velká kola se zku en m a kvalifikovan m pedagogick m sborem
v etn
• zam ujeme se na v uku cizích jazyk , informatiky
a sportovních aktivit
v etn plavání
• vyu íváme moderní vyu ovací metody – kmenové t ídy i odborné u ebny
jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, máme 2 t locvi ny
s horolezeckou st nou, 2 víceú elová h i t , bazén
• zaji ujeme pé i o áky se speciálními vzd lávacími pot ebami, stejn
jako o áky talentované a mimo ádn nadané
• máme povinnou v uku angli tiny ji od 1. ro níku; v rámci povinn
voliteln ch p edm t nabízíme od 7. ro níku v uku n meckého jazyka
• jsme zapojeni do ady projekt , nap . Férová kola, Rodi e vítáni, Rozumíme
pen z m, Erasmus, Recyklohraní, Hrav ij zdrav , Zachra me zví átko,
Ovoce do kol, Mléko v evropsk ch kolách
• organizujeme r zné akce, nap . jarmark, váno ní besídky, kolní akademie,
náv t vy dopravního h i t , LVK pro áky 4., 5. A 7. t íd
• kola je otev ena rodi m, zd raz ujeme osobní jednání
• na kole pracuje kolní poradenské pracovi t
• po vyu ování je pro áky 1. stupn zaji t na kolní dru ina od 6:00 do 16:30;
áci mohou trávit as do 17:00 ve kolním klubu v krou cích, b hem voln ch
hodin je ák m k dispozici kolní klubovna
• velká moderní kolní jídelna v areálu nabízí v dy dv hlavní jídla; objednávky
a úhrady stravného prost ednictvím internetu jsou samoz ejmostí
• kola je lenem Asociace aktivních kol – tj. kol, které vykazují dlouhodob
nadpr m rn nebo v razn rostoucí zájem rodi a ák o studium, okolím je
kola vnímána jako úsp ná
Nezapome te s sebou rodn list dít te, OP a podklady k p ípadné ádosti o odklad
povinné kolní docházky.

461318291, www.2zsmtrebova.cz

ZÁPIS OD 23. 4. 2020

Školy

duben 2020 / strana 14

Novinky z ISŠ Moravská Třebová
Ve středu 11. 3. se škola uzavřela žákům v rámci prevence šíření
koronaviru. Než k tomu ale došlo, proběhla na naší škole celá
řada zajímavých akcí, které bychom rádi zpětně připomenuli
a představili moravskotřebovské
veřejnosti.
Začátkem ledna se téměř 60
žáků studijního oboru bezpečnostně právní činnost vystřídalo
ve dvou turnusech lyžařského
kurzu v Českých Petrovicích. Ve
středu 29. 1. hostila škola další
běh úspěšného projektu Pardubického kraje Technohrátky, kterého se v rámci rozvoje
svých polytechnických dovedností zúčastnilo 120 žáků. Svitavské multifunkční centrum Fabrika, ve kterém škola jako ve svém
odloučeném pracovišti odborného výcviku
provozuje stejnojmennou restauraci, hostilo
v sobotu 25. 1. Galaodpoledne hasičského sportu. Občerstvení pro více než 300
účastníků akce v podobě bohatého rautu
zajistila ISŠ Moravská Třebová. Zabodovali i žáci učebního oboru klempíř. Josef Knap
a Ondřej Schütz pod vedením mistra odborného výcviku Lubomíra Grézla přivezli ze
dvou odborných soutěží stříbro. Tou druhou
bylo dokonce mistrovství ČR řemesel s příznačným názvem Zlaté české ručičky. Šestice studentek ze 3. a 4. ročníku studijního
oboru sociální činnost absolvovala v průběhu února dvoutýdenní odbornou stáž v pečovatelském domě v Lipsku, podpořenou
prostředky z programu Tandem a Česko-německého fondu budoucnosti. Své pokračování měly i projekty zaštítěné učitelkou
anglického jazyka Hanou Konečnou. Díky
dlouhodobě nastavené spolupráci funguje
v naší škole pod vedením učitelky anglic-

kého jazyka Hany Konečné středisko mládežnického volnočasového projektu Duke

of Edinburgh Award, v hodinách AJ pak v rámci projektu
BBC Live Classes probíhají
videokonference s dalšími
školami z různých koutů světa. Především do oblasti sportu pak směřovaly mimoškolní
aktivity oboru bezpečnostně
právní činnost. V úterý 25.
2. tak v areálu školy v Brněnské ulici například proběhl
závod v tzv. suchém biatlonu. Podrobnosti i fotogalerie
ke všem uvedeným akcím je
možné nalézt na webových stránkách školy.
Pavel Petr (red. kráceno)

I u nás se stále něco děje
Od předvánočního shonu a pak pohodové
vánoční atmosféry, kterou jsme si velice užili, jsme se přenesli do ledna nového roku
a k novým úkolům. Zimní období bylo plné
sněhových radovánek a stavění sněhuláků,
ač bylo sněhu letos velmi málo. Zavčas jsme
ho využili dřív, než se opět ztratil. A přišel

konec zimy a období Masopustu. Pečením
masopustních koláčů s dětmi a přípravami na
masopustní karneval s průvodem v MŠ jsme
zakončili zimní období. S příchodem jara se
těšíme na vynášení Morény a už abychom
vítali jarní velikonoční svátky.
Těšíme se.
Třída Zvonečky

Novinky z Gymnázia a LSOŠ Moravská Třebová
Přelom února a března patřil ve škole opět
aktivitám spojeným s Implementací krajského akčního plánu (IKAP) Pardubického kraje. Ve spolupráci se základními školami
z Moravské Třebové, Pomezí, Svitav,
Jaroměřic a Poličky se uskutečnily dva
projektové dny. Během nich žáci zkoumali materiály z různých fyzikálních
pohledů, věnovali se elektřině, tvorbě
počítačové hry a krátkého videa, práci
s azimutem, sledovali také krystalické
inkluze a fluorescenci u rostlin. Projekt,
na němž spolupracuje celkem třináct
pedagogů, je momentálně ve třech čtvrtinách a žáky ze základních škol je dle
zpětné vazby vnímán velmi pozitivně.

5. března školu navštívili reprezentanti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, aby gymnaziálním žákům před-

nášeli o fyzice. Žákům 4. AV bylo určeno
téma Fyzika v kuchyni aneb kulinářská fyzika a vysokoškolští učitelé žáky seznamovali například s principem mikrovlnné trouby
či indukční desky. Třída 6. AV se zabývala
Nevšedními fyzikálními experimenty, tak se
jmenovala přenáška zaměřená na pokusy
z elektrostatiky a mechaniky. V rámci setkání s olomouckými fyziky došlo ještě na
Alberta Einsteina, o jeho osobnosti a teorii
relativity se spoustu zajímavostí dozvěděli
septimáni.
Od 11. 3. je škola z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu škola uzavřena a další
plánované aktivity zatím pozastaveny.
Přemysl Dvořák
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Projekt Foodisourcommonground v Polsku
Projekt odstartoval na podzim 2019 v Moravské Třebové a nyní čekala mezinárodní
návštěva nás. Na začátku února odjelo šest
žáků ze 4. a 5. ročníku za hranice do pol-

ské obce Truskolasy. Celé setkání se neslo
v duchu prezentací regionálních tradic, zvyků a především pokrmů spojených se zimním obdobím. Doprovodný program byl

bohatý a stále bylo co dělat – absolvovali
jsme např. workshop, kde si děti upekly svoje housky a dozvěděly se, jak se dříve pekl
chléb, navštívili jsme také dechberoucí poutní místo v Čenstochové. Tento plnohodnotně
strávený čas společně také s našimi slovenskými a španělskými kamarády se vydařil.
V květnu nás přivítá Španělsko.
Klára Janoušková, ZŠ Palackého

Novinky ze základní
školy v ul. ČSA
Hrej, muziko, hrej! Masopustní rej v MŠ Tyršova
K masopustnímu bujarému veselí patří zpěv,
tanec, pití a jídlo. Průvod masek zastavuje
u jednotlivých domů, domácího vítají přípitkem, do připravených košů dávají láhev
s něčím pro zahřátí. Hospodyně napichuje na dřevěné šavle k zakousnutí uzený špek, maso nebo
klobásy. A nesmí samozřejmě chybět pečivo – masopustní. Proto jsme se rozhodli užít si s dětmi v týdnu
od 24. do 28. 2. školkové
„Masopustní veselí“.
Děti si nejenom vyrobily
masky a na „Maškarní úterý“ obešly s tancem a písničkou celou školku, ale vy-

zkoušely si i pečení tradičního masopustního
pečiva, trdelníků. Tahle dobrůtka byla sladkou tečkou na konci úžasného týdne.
Děti a zaměstnanci ze třídy Motýlků

Základní škola Kostelní náměstí
Lyžařský výcvik
První týden v březnu absolvovali žáci 5.
a 6. třídy lyžařský výcvik ve Zdobnici v Orlických horách. Přestože se žáci učili lyžovat
na technickém sněhu, celý výcvik si náramně užili. Celkem 26 žáků se rozdělilo do tří
skupin dle úrovně lyžování. V pondělí lyžovali na sjezdovce přímo ve Zdobnici, středu
a čtvrtek se již vrhali na svahy sjezdovek

v Říčkách. Účastníci výcviku se nevěnovali
pouze lyžování, navštívili bazén, kde si užívali zábavy na tobogánu, ve vířivce nebo
ve vodním víru, poměřili síly v piškvorkovém
ping-pongovém turnaji, vyzkoušeli si bowling, který byl zařazen do programu jako
horká novinka. Věříme, že i přes nepřízeň
letošních lyžařských podmínek si žáci výcvik
užili. Všichni se vrátili živí a zdraví.

Sněženky a machři
Přestože letošní zima nepřeje zimním sportům a charakterizují ji značné výkyvy počasí, dočkali jsme se. V náhradním termínu
některé sněženky či machři absolvovali lyžařský výcvik pod vedením instruktorů z lyžařské školy v Čenkovicích. Počasí nám
ukázalo mnoho tváří zimy. Stihli jsme se
střídavě opálit, promočit, stali se z nás sněhuláci, byli jsme unavení, ale hlavně šťastní. Nelyžaři se naučili perfektně lyžovat, už
se nebojí pohybu na svahu. Machři lyžaři
se zdokonalili. Žáci zhodnotili tento týden
jako nejlepší týden v jejich životě, místo
školy by klidně lyžovali celý rok a týden
strávený se srandovními instruktory byl zajímavý. Už teď se těšíme na další „lyžák“.
Děkujeme instruktorům za krásně strávený
týden na horách.
Lucie Sachs a Antonín Medřík
Masopustní veselí
Ve čtvrtek 27. února se uskutečnil v krásně
masopustně vyzdobené malé tělocvičně
naší školy již 3. ročník Masopustního veselí,
které paní učitelky a asistentky připravují pro
naše nejmladší žáky a také pro děti z města.
Letos jsme mohli vidět tělocvičnu plnou zvířátek, pohádkových postaviček, ale i kuchtíka,
či policistu, který dohlížel na pořádek. V tělocvičně zněly známé dětské písničky k tanci, děti si mohly i zasportovat. Odměnou
všem byl roztomilý šašek, kterého si děti,
jako vzpomínku na toto odpoledne, mohly
odnést domů. Děkujeme všem za účast a už
nyní se těšíme na příští ročník.
Eva Izáková
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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

Z důvodu nařízení vlády ze dne
10. 3. 2020 je nabídka akcí pořádaných DDM pouze orientační. Sledujete prosím naše webové stránky, kde vám budeme
podávat aktuální informace.
4. 4. Malý Messierův maratón. Pozorování hvězdné oblohy na Hvězdárně Boleslava Tecla. Začátek v 19:00 SELČ. Pouze
za příznivého počasí. Více informací na plakátu a webu DDM.
Pěvecká soutěž – přesunuta na květen
16. 4. Vybíjená – II kategorie chlapci
a dívky, 14:00 ZŠ Palackého
21. 4. Den Země na téma Ze života
kosů a jejich kamarádů od 8:30 do
12:00 hod. v parku u muzea. Přihlášky telefonicky v DDM. Akce ve spolupráci s Kulturními službami města pod záštitou Zdravého
města MT.
28. 4. Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo. Akce na DDH ul. Zahradnická. Zahájení soutěže v 8:30 hodin.
Propozice zaslány do škol.
29. 4. MC Donalds Cup – obvodní kolo
I. kategorie, ve spolupráci s TJ Slovan od
9:00 hod.
30. 4. MC Donalds Cup – obvodní kolo
II. kategorie, ve spolupráci s TJ Slovan od
9:00 hod.
30. 4. Čarodějnický rej pro děti od 16
h. v Sušicích ve spolupráci s SDH, více na
plakátech
Dřevíčková dílnička opět v DDM
V pátek 21. 2. k nám
do DDM opět zavítal
výtvarník Marek Pilnáček, který se celé
dopoledne věnoval
dětem z mateřské školy a také žákům školy
základní. A když už
jsme ho u nás měli,
naplánovali jsme společně také projektový den pro členy zájmového vzdělávání.
Pan Pilnáček nejprve
všem pověděl něco
o bezpečnosti při práci a připravil úvodní
besedu, na které se

taček a jiného nářadí. Všichni pracovali
s chutí, a tak jejich výrobky byly velmi povedené. O tuto aktivitu byl ze strany rodičů
i žáků velký zájem pravděpodobně z toho
důvodu, že v dnešní technické době je seznamování s řemeslem velmi prospěšné.
Vlastnoručně vyrobená věc udělala všem
zúčastněným velkou radost.
Součástí projektového dne byly také úkoly,
které měly připomenout a objasnit význam
stromů. Po menších skupinkách se děti vydaly na naučnou stezku na zahradu DDM
a společně plnily úkoly. Cílem této aktivity
bylo, aby se všichni zábavnou formou dozvěděli, že stromy nejsou pouze surovinou,
ze které se něco vyrábí, ale že jejich význam je mnohem širší.

Připravujeme na květen:

účastníci seznámili se dřevem, s nářadím
a náčiním, které je pro práci s ním potřeba, ale také s jeho správným používáním.
Formou aktivních činností se mladí technici
seznámili s různými technikami opracování dřeva a při vlastnoruční výrobě dřevěné hračky rozvíjeli své technické myšlení
a zručnost. Dřevo opracovávali smirkovým
papírem, využívali různé druhy pilníků, vr-

4. ročník celorepublikové soutěže
mažoretek
Moravskotřebovská
perla 2020. Mažoretky Střípky a DDM ve
spolupráci s Technickými službami MT a TJ
Slovan za podpory města Moravská Třebová. Akce proběhne 2. 5. v Rehau areně od
8:30 hodin. Více informací na webu DDM
nebo http://mazoretky.trebova.eu
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál –
prezence 8:30–9:00 hod. na nám TGM.
Start nejmladší kategorie v 9:00 hod. Tradiční akce i v letošním roce proběhne ve spolupráci s AVZO, Atletickým klubem a Zdravým městem Mor. Třebová.
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Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800,
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz
S-Klub pro aktivní seniory z Moravskotřebovska a Jevíčska a blízkého okolí
Dubnová setkání se uskuteční podle vývoje
situace. Zveřejněna budou všemi dostupnými prostředky.
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon:
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@
mtrebova.charita.cz
Masopustní průvod Moravskou Třebovou
V úterý 25. 2. vyšel od naší budovy historický první masopustní průvod Moravskou
Třebovou. Charita Moravská Třebová, ve
spolupráci s městem Moravská Třebová, tím
založila novou tradici, která je hlavně vynikající příležitostí se skvěle pobavit. Průvodu
se zúčastnilo několik desítek masek, a to vše

hou lidem v nouzi prostřednictvím Charity
Moravská Třebová.
Plastické zobrazení Božího hrobu
před Charitou Moravská Třebová
O Velikonocích si každoročně připomínáme ukřižování Ježíše Krista, který dává svůj
život, abychom my mohli mít po smrti život
věčný. Boží hrob je označení hrobu poblíž
popraviště na Golgotě, do kterého bylo
uloženo tělo Ježíše Krista po jeho ukřižování a ze kterého třetího dne vstal z mrtvých.
Boží hrob je také název pro zobrazení tohoto místa, zejména v podobě plastického
zpodobnění skalního hrobu. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční neděle nebo
Boží hod velikonoční) je největší slavností
křesťanského církevního roku, při níž se slaví
Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí
(a vykoupení celého lidstva).

Charita na obrazovkách Nemocnice
následné péče Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová představuje
veřejnosti svou činnost prostřednictvím reklamního sportu, který běží na obrazovkách
v Nemocnici následné péče Moravská Třebová. Konkrétně se jedná o tyto čekárny:
RTG, UZ, chirurgie, gynekologie, rehabilitace, interna kardiologie a interna diabetologie.
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete na: www.mtrebova.charita.cz
nebo www.facebook.com/charita.trebova,
nebo osobně na adrese Charity, Svitavská
655/44 Moravská Třebová.
Požehnané Velikonoce a jarní dny Vám přejí
všichni zaměstnanci Charity Moravská Třebová

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
Kéž dobrý Bůh posílí naše srdce,
ochrání naše rodiny a domovy,
kéž nás uchrání před zmatkem,
zlobou a strachem,
za doprovodu dechové hudby a koňského
spřežení. Masopustní veselí si užili nejen
obyvatelé Moravské Třebové, ale i četní návštěvníci z okolí. Už dopoledne jsme v maskách navštívili pacienty na oddělení LDN
zdejší nemocnice. Těšíme se na příští ročník.
Postní almužna 2020
Popeleční středou začala postní doba a my
jako každý rok jsme měli příležitost ji využít jako dobu příhodnou ke svému růstu.
Jsme zváni ke kajícné modlitbě, ke střídmosti a k zamyšlení, čeho se letos během této
doby zřekneme. Postní období je dobou
očekávání a rozjímaní nad tímto tajemstvím
boží lásky k nám. Každý ví nejlépe, jaké
jsou jeho možnosti, od čeho se může postit
a třeba tím zároveň i někomu prospět. Lidé
si mohli na začátku postního období vyzvednout papírové krabičky (tzv. postničky)
ve svých farnostech. Po celou dobu do nich
ukládali ušetřené peníze za požitky, které si
v postní době odřeknou. Tyto dary pomo-

naučí nás žít v pokoji a ve svornosti,
a vyvede nás z těchto těžkých časů...
Pokoj a Dobro
bratři františkáni

O zlatou kulku Oldy Šetrného
V sobotu 7. března 2020 se uskutečnil již 28.
ročník tradiční skautské soutěže ve střelbě ze
vzduchovky O zlatou kulku Oldy Šetrného.
V kryté střelnici vojenské střední školy se sešlo 87 účastníků, aby změřilo síly v šesti kategoriích. Kromě soutěže jednotlivců probíhala také soutěž družstev, ve které na vítěze
čekaly tradiční dorty nazdobené do podoby

terčů. Kdo zrovna nestřílel, mohl se zabavit
připraveným doprovodným programem, na
kterém se podíleli i členové střeleckého klubu mládeže SBS (ukázka sportovních zbraní, elektronická střelnice). V jednotlivých
kategoriích letos zvítězili: Elizabeth Podhorná, Jáchym Vojtíšek, Eliška Konečná, Jan
Matějíček, Eliška Nislerová a Tomáš Bádal
(více na junak.mtrebova.
cz/ozkos).
Poděkování
pořadatelů za podporu
a sponzoring patří Vojenské střední škole a VOŠ
MO v Moravské Třebové,
městu Moravská Třebová,
firmám OR-CZ spol. s r. o.
a Evikmt Eva Kubínová,
cukrárně Linda a střeleckému klubu mládeže SBS
v Moravské Třebové.
Pavel Navrátil,
Junák Moravská Třebová
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MČR ve střelbě družstev laserovou puškou
Během ledna a února děti ze střeleckého klubu mládeže trénovaly střelbu z laserových
zbraní. V sobotu 29. 2. jsme se zúčastnili
mistrovství České republiky ve střelbě tříčlenných družstev laserovou puškou na optické
střelnici v Kunovicích. Závod pořádal Svaz
branně technických sportů ČR a proběhlo
zde i vyhlášení nejlepších sportovců svazu
roku 2019. Za SBS Moravská Třebová to
byli v kategorii do 12 let Vít Kostík a v kategorii nad 12 let Zdeněk Polehla.

Přípravný závod jsme uspořádali o týden
dříve 21. 2. v Křenově společně se zdejším
střeleckým klubem. Závodu MČR se účastnilo 26 družstev ve čtyřech věkových kategoriích.
Nejlepší umístění družstev SBS z Moravské Třebové:
v kategorii A – 4. místo Alexandr Novotný,
Tereza Seidlová a Tomáš Rolínek
v kategorii C – 1. místo Michaela Přidalová,
Adéla Kostíková a Martin Šibor

2. místo Jan Medřík, Tadeáš Hojgr a Ondřej
Vágner
v kategorii D – 1. místo František Přidal, Josef Čapka a Matěj Piňos
3. místo Jakub Koudelka, Zdeněk Polehla
a Stanislav Gruncl
Za reprezentaci města, Spolku branných sportů a DDM Moravská Třebová všem dětem děkuji. Poděkování patří také VSŠ a VOŠ MO za
poskytnutí prostor pro zimní trénink mládeže.
Tomáš Přidal, trenér mládeže

Espiral na Mistrovství ČR v twirlingu
V tomto obtížném období, které právě panuje po celém světě, pro vás máme pozitivní
a velmi kladnou zprávu z našeho úspěšného soutěžení na Mistrovství České republiky
WBTF v Kutné Hoře. Naše děvčata se 7. 3.
vydala bojovat jak o co nejlepší umístění, tak
o postup na Evropský pohár do Španělska.
Ve velmi silné konkurenci z celé republiky se
nám povedlo získat několik titulů, tak i postupů na zahraniční soutěž: I. vicemistr ČR - Andrea Štolová a Veronika Kynclová - rytmické
taneční duo; II. vicemistr ČR - Monika Vlková a Ilona Kužílková - rytmické taneční duo;
II. vicemistr ČR - Eliška Peňáková a Vanesa
Boledovičová - rytmické taneční duo; II. vicemistr ČR + postup na Evropský pohár - Ivana
Greplová 2 hůlky, Eliška Peňáková 1 hůlka;
Andrea Štolová 1 hůlka - zlato + postup na
Evropský pohár; tým senior - stříbro + postup
na Evropský pohár; tým junior - 4. místo; Eliška Peňáková rytmické sólo - 4. místo.

Klub českých turistů
TJ Slovan M. Třebová
oznamuje
DP Vandr skrz Maló Hanó, který se měl
konat 18. 4. se z důvodů opatření vydaného vládou nebude konat.
Za KČT H. Kopřivová

Skupina Espiral tedy velmi
úspěšně reprezentovala naše
město na MČR a bude se snažit i na mezinárodním poli. Děkujeme všem našim fanouškům
za podporu a snad, až budou
opět povoleny soutěže, se budeme moci zase ozvat s dalšími skvělými zprávami.
Jitka a Andrea Štolovy

Výsledky stolních tenistů
Krajský přebor (KP):
TJ Slovan MT A - KST SK US Steinerová
Choceň C 8:10
O těsné porážce hráčů Slovanu rozhodly 2
porážky ve čtyřhře. Výborně zahrál M. Kalandra ml.
TJ Slovan MT A - TTC Ústí nad Orlicí D 10:4
TJ Sokol Žamberk A - TJ Slovan MT A 10:5
Překvapivá porážka hostujících hráčů z Moravské Třebové
TJ Sokol Mistrovice A - TJ Slovan MT B 10:6
Regionální přebor (RP):
TJ Slovan MT B - TJ Spartak Polička D 10:0
TJ Slovan MT B - TJ Sokol Korouhev - Borová C 10:2
TJ Slovan MT B - TJ Sokol Korouhev - Borová B 4:10
Domácí uhráli na domácích stolech s prvním manšaftem soutěže přijatelný výsledek,

přestože hráli v oslabené sestavě (chyběli
Muselík a Palatka).
TJ Slovan MT B - TJ Vidlatá Seč A 4:10
Také s druhým týmem průběžné tabulky
uhráli naši hráči béčka se ctí dobrý výsledek, kdy nehrály opory týmu Muselík a Palatka. Velmi dobrý výkon podal J. Skácelík.
TJ Slovan MT B - TJ Jiskra Litomyšl B 9:9
Zasloužená remíza s favoritem utkání. Výborný výkon podal M. Muselík.
TJ Slovan MT B - TJ Sokol Morašice A 10:4
TJ Sokol Korouhev - Borová B - TJ Slovan
MT C 10:0
TJ Vidlatá Seč A - TJ Slovan MT C 10:1
TJ Sokol Morašice A - TJ Slovan MT C 10:6
TJ Jiskra Litomyšl B - TJ Slovan MT C 10:1
TJ Spartak Polička B - TJ Slovan MT C 10:2
TJ Spartak Polička C - TJ Slovan MT C 10:0
Miroslav Muselík
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Úspěch šachové mládeže v Krajské soutěži družstev
Krajská soutěž čtyřčlenných družstev mládeže se hrála systémem dvou turnajů, ze
kterých v součtu nejlepší družstvo v příští
sezóně mělo právo postoupit do nejvyšší
krajské soutěže krajského přeboru. K prvnímu turnaji naše družstvo vyjelo do Poličky,
kde se sjelo z Pardubického kraje celkem
třináct týmů. Moravskotřebovští mládežníci zde potvrdili, že měli v letošní sezóně
ambice i na postup. V sestavě Dan Mičík,
Florian Beil, Leona Bártová, Matyáš Daul
a Vojtěch Šmehlík uhráli dohromady 20,5
bodu a v celkovém pořadí skončili druzí.
Vítězství si z Poličky odvezli šachisté s Letohradu, kteří se ziskem 25 bodů turnaj suverénně vyhráli. Druhý turnaj se hrál v Lanš-

krouně, který odehrálo naše družstvo ve
stejné sestavě. A opět si vedlo velmi dobře. Celkem získalo 19,5 bodu a tentokrát
o pouhý půlbod se mu podařilo turnaj vyhrát. S druhým Letohradem si tak vyměnilo
pozici z prvního turnaje. Z našeho družstva

si nejlépe vedla Leona Bártová, která vyhrála šest partií ze sedmi a zařadila se tak
mezi nejlepší jednotlivce soutěže. V součtu
obou turnajů naše družstvo skončilo na velmi dobrém druhém místě.
Zdeněk Sojma, trenér mládeže

Medailový úspěch
sportovního aerobiku
v úvodu sezóny
Velmi úspěšně zahájila sezónu závodnice sportovního aerobiku AG
– FIT Laura Lněničková. 29. února
se zúčastnila mezinárodního závodu Eisenberg aerobic cup v Německu, kde si v konkurenci 43 závodnic vybojovala bronzovou medaili.
Závodů se zúčastnilo více než 400
závodníků z Německa, Rakouska
a České republiky. Laura si otestovala svoji výkonnost v přípravě na
nejdůležitější závod sezóny MMČR
(20.–22. 3.), na který se připravovala spolu s ostatními členy týmu.
Věříme, že příprava proběhne podle plánu a úspěch se dostaví i na
MMČR.
Za AG – FIT G. Daulová

Střípky na MČR
4 choreografie = 4 medaile = 4 tituly
Dne 7. 3. se v Kutné Hoře uskutečnilo MČR
v twirlingu asociace WBTF. Ze Střípků se
sem vydala 2 odvážná děvčata a twirlingový tým. Zde měly možnost utkat se i se soupeři z vyšší výkonnostní třídy. Soutěž byla
vysílána a komentována živým přenosem,
takže tuto krásnou podívanou mohli sledovat online v PC všichni příznivci twirlingu.
Daniela Vaníčková v kategorii děti
v sólu získala zlatou medaili a titul
mistra ČR. Zuzana Dvořáková si
v kategorii junior
v sólu vybojovala
stříbrnou medaili
a titul I. vicemistra ČR, v sólu se 2
hůlkami pak zlato
a titul mistra ČR.
Z obou umístění
získala nominaci
na Evropský pohár ve Španělsku
7.-12. 7. Náš twirlingový tým ve
složení Dvořáková, Vaníčková,
Sulová, Matouš-

ková, Klučková, Sýkorová, Schönová a Bláhová si z této prestižní soutěže odvezl bronz
a titul II. vicemistr ČR.
Velké díky patří Dominice Halouskové za
odhodlání dovést twirltým do této významné
soutěže a Natálii Zikmundové za precizní
přípravu Danielky a Zuzky.
Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková
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Šakalům utekla „o vlásek“ senzace
Tak blizoučko to bylo. Doslova několik
sekund chybělo k tomu, aby sáloví fotbalisté z Moravské Třebové poprvé v historii postoupili do Final Four celostátní ligy.
Jenže sálovkářský osud to chtěl jinak a po
třetím rozhodujícím čtvrtfinále dovolil, aby
se radoval Zlín, jenž skoro ležel na lopat-

Novinky z fotbalu
V březnu odstartovala jarní část sezóny 2019/2020. Václav Huryta, manažer
mužských celků SKP Slovan Moravská Třebová, odpovídá, jak jsou na ni fotbalisté
připraveni.
S jakým cílem vstupujete do jarní
části soutěže?
A mužstvo: Cíl pro jaro je pokusit se vylepšit současné postavení v tabulce a vyzkoušet
v soutěžních zápasech hráče béčka.
B mužstvo: O ničem jiném nelze hovořit než
o záchraně soutěže.
K jakým změnám došlo v hráčském
kádru případně v realizačním týmu?
A: Pro jarní část sezóny zůstává kádr i realizační tým beze změny.
B: Současný kádr bude během jara doplňován vycházejícími dorostenci, kteří si budou zvykat na dospělý fotbal. Na pozici trenéra dochází
ke změně, kde Martina Potáčka vystřídal
Tomáš Hrdlovič z Litovle.
Jak jste spokojeni
s průběhem zimní
přípravy?
Nabírání fyzické kondice probíhalo v domácích podmínkách,
kdy oba týmy trénovaly společně. Herní praxi tým získával
v nedaleké Mohelnici, kde se zúčastnil
zimního turnaje. Bohužel s docházkou,
hlavně u rezervního
týmu, to nebylo zdaleka optimální, ať již
šlo o školní či pracovní povinnosti.
(pm)

kách. Byl to nezapomenutelný boj. Favorit
s ušima „odřenýma až do krve“ splnil svoji
roli, šakalové si však zaslouží za svůj výkon
absolutorium. „Druhou čtvrtfinálovou sérii
po sobě rozhodlo první utkání, které jsme
stejně jako minulý rok proti Spartě nezvládli. Další dva zápasy byly totiž naprosto vyrovnané a rozhodovaly v nich maličkosti.
Štěstí se nakonec přiklonilo ke Zlínu. Asi to
tak vzhledem k okolnostem mělo být. Klukům ze Zlína to přejeme, pro svého tragicky zesnulého kamaráda Václava Křepelku
na Final Four v Praze nakonec vybojovali
bronzovou medaili,“ řekl předseda Šakalů
Petr Matoušek. Pro svoje „ovečky“ měl po
zásluze jen slova chvály, vždyť šakalové
vyrukovali do vyřazovacích bojů s mladým
kolektivem, který proti ostřílenému Zlínu nebyl rozhodně favoritem. Ale i tak ho doká-

zal dostat do úzkých. „Podařilo se nám najít partu skvělých lidí, kteří táhnou za jeden
provaz a mají společně obrovskou sílu. Věřím, že nám prohra v konečném důsledku
může jen pomoci. Pokud se z ní poučíme,
budeme v příští sezóně ještě silnější,“ doplnil Petr Matoušek. Pro pořádek je nutné dodat, že titul mistra ČR obhájil Chemcomex
Praha, druhé místo obsadila Sparta Praha.
Vám všem, kteří sálové kopané pomáháte, z celého srdce děkujeme:
Město Moravská Třebová, TJ Slovan Moravská Třebová, CHAS – MT s.r.o., HAAS
s.r.o., DGF a.s., M-tour Miroslav Matocha,
JAHA Hanák, s.r.o., transCz s.r.o., VYKO,
spol. s r.o., Hedva, a.s., Norbert Budig –
Železářství. Zvláštní poděkování patří každoročně Zdeňku Vystavělovi.
(rh, pm)

Sportovec roku
města Moravská Třebová 2019
Slavnostní vyhlášení ankety ve dvoraně muzea se odkládá z důvodu preventivních
opatření nařízených Vládou ČR v souvislosti s epidemií koronaviru. O náhradním termínu vás budeme včas informovat.

pro vás připravuje přednášku

Mariana Jelínka
Více se dozvíte,
až bude ten správný čas.

akce se koná za podpory města
Moravská Třebová
www.zijemetrebovou.cz

Moravskotřebovský zpravodaj, periodický tisk územně samosprávního celku, vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 277037, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. Šéfredaktor: Václav Dokoupil. Redakční rada: Václav Dokoupil, Daniela Maixnerová, Martina Řezníčková, Marie Blažková, Ivana Müllerová,
Pavlína Horáčková, Petr Matoušek. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou a jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu
příspěvků viz www.moravskatrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Tisk: Samab Press Group. Registrováno MK ČR pod číslem E 13998. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech
domácností na území města Moravská Třebová. Uzávěrka inzerce vždy 10. den v měsíci. Uzávěrka příspěvků na květen: 15. dubna 2020.

