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CENU MĚSTA ZA ROK 2020
PŘEVZALA IRENA KUNCOVÁ

Oficiální předání ocenění proběhlo v sobotu 18. září na nádvoří zámku při zahájení letošních Dnů
česko – německé kultury. „Děkujeme paní Ireně Kuncové za dlouhodobou činnost vedoucí k zachování
hřebečské kultury v Moravské Třebové. Paní Irena Kuncová je iniciátorkou Společnosti česko-německého
porozumění Waltera Hansela z. s. a vedoucí Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z. s.
Značnou část svého života zasvětila shromažďování materiálů o regionálních zvycích, tradicích a historických kořenech regionu Hřebečska. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s městem Moravská Třebová
v oblasti vztahů s partnerským městem Staufenberg a podílí se na mezinárodní komunikaci. Pro mnohé
je symbolem kultury města Moravská Třebová,“ uvedla místostarostka Daniela Maixnerová.
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ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ ZŠ U KOSTELA
A ZŠ PALACKÉHO
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SINGLTREK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN,
PŘEHLEDNÁ MAPA NA STR. 5
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VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PČR –
VOLEBNÍ OKRSKY

INFORMACE Z RADNICE

ÚPRAVA CENY VODNÉHO
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
6. 9. vzalo na vědomí úpravu ceny vodného. Úprava ceny vodného s platností od 1.
7. 2021 byla schválena členskou schůzí dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod
Moravskotřebovska ve výši 44,72 Kč/m3 bez
DPH.
Hlavním důvodem změny ceny byla potřeba navýšení položek kalkulačního vzorce na
materiál, energie a opravy v návaznosti na
skutečnost za 1. pololetí a výhled pro 2. pololetí roku 2021. Další navýšení se pak promítlo do položky nájemné, ze kterého jsou
hrazeny opravy infrastrukturního majetku
obcí a nové investice.
Cena stočného zůstává i nadále ve výši
47,37 Kč/m3 bez DPH.

KOLIK NÁS JE...
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2021
evidováno k trvalému pobytu celkem 9718
občanů ČR. V průběhu měsíce srpna se do
Moravské Třebové přistěhovalo 28 obyvatel, odhlásilo 15 osob, zemřelo 8 občanů
a narodily se 3 děti. V rámci Moravské Třebové v srpnu změnilo trvalý pobyt celkem
14 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 151
cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové k 31. 8. 2021 evidováno 9869 osob.
V měsíci srpnu se uskutečnilo 17 svatebních obřadů, 2 obřady k vítání občánků a 1
slavnostní obřad zlaté svatby.
■ | In

VZPOMÍNKA
Dne 20. 9. uplynul rok od odchodu milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka a dobrého kamaráda Stanislava Mildeho.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
■ | (Za celou rodinu manželka Marie

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Strážník/strážnice městské policie
Veškeré podrobnosti na úřední desce.

NABÍDKA OBĚDŮ PRO
VEŘEJNOST
Školní jídelna při ZŠ Palackého Moravská Třebová nabízí obědy pro veřejnost. Nabízíme
pestrou skladbu jídelníčku, domácí stravu
vaříme z čerstvých surovin. Denně jsou v nabídce dva druhy jídel, na oběd můžete chodit
celý týden, nebo jen ve vybraných dnech. Odběr obědů do vlastních nádob. Cena oběda
je 65 Kč. Běžně nabízíme polévku, hlavní jídlo a nápoj, příležitostně také zeleninové saláty, ovoce apod. Bližší informace v kanceláři
školní jídelny, nebo na telefonu 461 318 291
a 461 311 355. Jídelní lístek k náhledu v jídelně a na www.2zsmtrebova.cz.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
PRONÁJEM HOSPŮDKY
Sbor dobrovolných hasičů Sušice vypisuje výběrové řízení na pronájem hospůdky. Od 1. 12. 2021 nabízíme k pronájmu hospůdku
na hřišti v Sušicích. Zájemci o pronájem zasílejte své nabídky na email:
charvatova29@seznam.cz do 20. 10. Ve své
žádosti se prosím představte a napište, jaké
máte zkušenosti v pohostinství a jakou máte
představu o svých aktivitách.

PODĚKOVÁNÍ
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 Dukelská.
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OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré podklady z jednání zastupitelstva města, vč. zápisu, usnesení, zvukového záznamu a výsledků hlasování naleznete na webových stránkách
města v záložce radnice. Zde je k dispozici také usnesení z jednání rady města.
Více na www.moravskatrebova.cz.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA SRPEN 2021
96 let – Kyjovská Miroslava
94 let – Müllerová Božena
93 let – Schillerová Marie
92 let – Svojanovská Marie
85 let – Korbel Stanislav, Smékal Stanislav, Duchek Václav
80 let – Sovová Zdeňka, Henslová Květoslava, Budigová Anežka

ROZLOUČILI JSME SE
Alena Janků (95 let), Zdeňka Lakomá
(92 let), Anton Faktor (88 let), Andrej
Begányi (78 let), Jaromír Pohanka (62
let)

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
Jaroslav Fater (Strážná) – Kristýna Henslová (MT)
Jan Havlík (Svitavy) – Zuzana Adámková (Svitavy)
David Bareš (MT) – Nikola Švichká (MT)
Josef Hrazdíra (Radišov) – Kateřina Zobačová (Radišov)
Marek Dúbrava (Kunčina) – Denisa Minářová (Opatov)
Petr Lenoch (Kosořín) – Jana Bílá (Kosořín)
Michal Bachtík (Vrchlabí) – Vendula
Vrátilová (MT)
Tomáš Starý (Prostějov) – Adéla Soukalová (MT)
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.

INFORMACE Z RADNICE

ZPRÁVY Z RADNICE
NOVÉ ZÁZEMÍ PRO
MŠ SUŠICE
Děkujeme společnosti Zapa
beton a.s., která nám darovala zbrusu novou lavičku před školkou v Sušicích. Před vstupem do budovy školky jsme opravili
také dlažbu a stojan na kola. K tomu se děti
již brzy mohou těšit na upravenou zahradu,
nové herní prvky, altán a minikopec pro sáňkování v zimě.

bou je oprava mostu poblíž nemovitosti Boršov 60. Podobné opravy plánujeme i na dalších místech.

ZAPOJ SE DO VÝZVY 10 000 KROKŮ
V době, kdy jsou naše tělo a mysl kvůli koronavirové epidemii vystaveny náročným
zkouškám, přišla nezisková organizace Partnerství pro městskou mobilitu s výzvou 10
000 kroků, která je pro všechny. Zařaďte chůzi nebo běh mezi své každodenní činnosti
a pojďte s námi cestou ke zdraví. Město Moravská Třebová se do výzvy zapojilo s cílem
motivovat k pravidelné aktivitě vykonané po
svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu
jednoho měsíce. Každý kilometr je bodově
ohodnocen, přičemž je zde zohledněn věk
účastníka a jeho BMI. Podrobnosti na www.
desettisickroku.cz/.

OPRAVY KOMUNIKACÍ
Revitalizace ul. Svitavská v úseku od J. K.
Tyla po Dr. Janského u Penny marketu probíhá bez komplikací. Stavební práce aktuálně probíhají formou posuvné úplné uzavírky. Dopravní obslužnost a vjezd do nemocnice i do prodejny Penny market je zajištěn.
Sledujte dopravní značení. V ulici Lanškrounská v době uzávěrky zpravodaje platil termín
dokončení 30. září. Sledujte webové stránky
města.
OPRAVA ANENSKÉHO ÚDOLÍ
Průběhu září byla dokončena plánovaná
oprava povrchu vozovky v ulici Anenské údolí vedoucí pod mostem přes I/35 a kolem rodinných domů.

OPRAVA MOSTU BORŠOV
V rámci probíhající revitalizace koryta Stříbrného potoka bude nutné přistoupit k opravě
několika propustků. První dokončenou stav-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLÁCH
V letošním roce proběhla
modernizace učeben a zázemí v ZŠ U Kostela a v ZŠ
Palackého. Srdečně zveme veřejnost na den otevřených dveří, který proběhne 25. října od 8:0016:00 hodin v ZŠ U Kostela a 26. října od 8:00-16:00 v ZŠ Palackého.
Návštěvníci si mohou prohlédnout výsledek
oprav i nové vybavení učeben pro studenty. „V obou školách jsme letos proinvestovali
přes 24 mil. Kč, z čehož 85 % nákladů je financováno prostřednictvím dotací z IROP. Naším
společným cílem je nabídnout dětem moderní a příjemné prostředí, ve kterém se budou

moci nejen kvalitně vzdělávat a rozvíjet svůj
potenciál, ale také plnohodnotně trávit svůj
volný čas. Obě školy se nově dočkaly nových
učeben fyziky, chemie a výpočetní techniky
včetně vybavení a zázemí pro učitele. V prostorách budov je nyní k dispozici také nový
výtah a další bezbariérové prvky pro handicapované studenty. Nezbytné úpravy proběhly také v chodbách a dalším zázemí. V budovách ZŠ Palackého bylo v rámci zajištění
konektivity školy a připojení k internetu instalováno přes 16 km kabelů. V případě ZŠ
U Kostela i nadále pokračují projektové přípravy na přístavbě nové budovy školy,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
■ | (vd)

UŽ BRZY STARTUJE AKADEMIE ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ
Série školení a workshopů
ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem začíná už 14. října. Akademie je pro účastníky zdarma, zájemci mohou zasílat přihlášky na
adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Akademie začínajícího podnikání
se bude skládat z celkem 10 setkání, z toho
5 setkání prezenčně v rozsahu cca 3 hodiny
a 5 online konzultací v rozsahu půl hodiny na
každého člověka. Na online konzultaci by se
hlásili přes e-formulář či aplikaci. Konzultace lze případně rozložit třeba do dvou dnů.
Účastníci akademie, kteří absolvují minimál-

ně 3 prezenční a 2
online setkání, obdrží voucher v hodnotě 1 500 Kč na navazující
služby podnikatelského inkubátoru P-PINK.
Veškeré podrobnosti vč. místa konání obdrží účastníci emailem.
„Chceme udělat maximum pro podporu
místních podnikatelů. Akademie se bude
skládat z celkem 10 setkání, na kterých mohou budoucí podnikatelé konfrontovat své
dotazy i zkušenosti s odbornými lektory
z Pardubického podnikatelského inkubátoru.
Kromě společného setkávání mohou zájemci využít i osobních konzultací a tematicky zaměřených kurzů,“ vysvětluje místostarostka
Daniela Maixnerová.

HARMONOGRAM SETKÁNÍ

• 14. října 15:00 – Setkání s regionálním
podnikatelem, představení P-PINK
• 21. října – Online konzultace
• 27. října 15:00 – Vymysli to aneb Generátor nápadů
• 4. listopadu – Online konzultace
• 11. listopadu 15:00 – Nakresli to aneb
Lean Canvas
• 18. listopadu – Online konzultace
• 25. listopadu 15:00 – Spočítej to aneb Byznys plán
• 2. prosince – Online konzultace
• 9. prosince 15:00 – Prezentační dovednosti
• 16. prosince – Online konzultace
■ | (vd)

Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2021 |

3

INFORMACE Z RADNICE

INFORMACE Z MĚSTSKÉ POLICIE
Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období městská policie řešila 512
událostí. Mimo pochůzkovou činnost na území města se městská policie i nadále zaměřovala na dodržování nastaveného dopravního režimu.

POPÍJENÍ V PARKU
V minulém období městská policie řešila takřka denně různé partičky osob pohybujících
se v parku u muzea. Ne všechny tyto skupin-

LIDSKÝ ŽIVOT ZACHRÁNĚN
Dne 25. 8. přijala městská policie oznámení od muže, že ze sousedního bytu slyší sténání. Strážníci MP společně s operátorem kamerového systému vyrazili na místo, kde je kontaktovala Marcela Kopalová
bydlící ve vedlejším bytě. Po vstupu hlídky
do bytu nalezli za vchodovými dveřmi ležícího muže v bezvědomí. Strážníci muži zkontrolovali životní funkce a uložili jej do stabilizované polohy. Poté až do příjezdu RZS
muže kontrolovali, zde není ohrožen na životě. Následně se na místo dostavily i ostatní složky IZS, kterým hlídka MP muže předala k ošetření a následnému transportu do
nemocnice.
Tímto způsobem chceme Marcele Kopalové velice poděkovat, jelikož strážníkům významným způsobem pomáhala.

ky ovšem dělali v parku „nepořádek“. Např.
jsme řešili oznámení od občana, že v parku je
skupinka nezletilých, kteří tam popíjí alkohol.
Po příjezdu hlídky na místo zde hlídka zastihla skupinku 10 mladých lidí. Nikdo z nich
nejevil známky podnapilosti a ani dechová
zkouška u nikoho z nich neodhalila přítomnost alkoholu v dechu. Skupinka byla i tak
poučena, jak se má v parku chovat a upozorněna, aby po sobě při odchodu nezanechala nepořádek. Ovšem ne všichni návštěvníci
parku se chovají tak, jak se sluší a tito byli samozřejmě řešeni v rámci zákonných pravomocí MP, a to ve valné většině pokutou v příkazním řízení na místě.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

POZOR NA HACKERY
I jedna chyba vás může stát všechny
úspory! Chce po vás někdo jménem
vaší banky či Policie ČR přístupové
údaje do internetového bankovnictví
či údaje o platební kartě? Nebo abyste provedli platební transakci z důvodu hrozícího útoku na váš účet? Nereagujte, jde o podvodníka! Ihned kontaktujte vaši banku či volejte 158.
■ | Policie ČR

TECHNICKÉ SLUŽBY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ S.R.O.
Technické služby budou v říjnu 2021
v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky a kontejnery ve dnech

a na místa dle níže uvedeného rozpisu v prac. dnech od 14:30 do 17:00
a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

PŘISTAVENÍ VLEČEK A KONTEJNERŮ 2021
Místo přistavení vlečky a kontejneru (pracovní dny 14:30–17:30, sobota 9:00–11:30)
Úterý

5.10.

Brněnská – u autoškoly

Středa

6.10.

Josefská - u prádelny

Čtvrtek

7.10.

Olomoucká - u č. p. 40

Pondělí

11.10.

Dr. Jánského - parkoviště u č. p. 26

Úterý

12.10.

křižovatka Školní, Jiráskova - u kontejnerů

Středa

13.10.

Pod Hamry

Čtvrtek

14.10.

Sušice - u bytovek, konec ul. Garážní

Pátek

15.10.

Jevíčská - u Domu armády

Sobota

16.10.

9 –10 Boršov - u retenční nádrže
10–11 parčík u Ondráčků
11 –12 u řadových okálů (šestibytovky)

Pondělí

18.10.

Udánky - u hasičky

Úterý

19.10.

Sušice - za hasičkou

Středa

20.10.

Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady

Čtvrtek

21.10.

Alšova - u bytovky č. p. 26

Pátek

22.10.

Dukelská - u kontejnerů na separovaný odpad

Sobota

23.10.

Západní - parkoviště před obchodem Konečný

Provozní doba sběrového dvora
pondělí		
středa

8:00–12:00

13:00–17:00

čtvrtek

8:00–14:00

13:00–17:00

sobota

8:00–14:00
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VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Kontejner je na odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)

TRAKTOROVÁ VLEČKA
Vlečka je určena na objemný odpad
(skříně, matrace,…), nebezpečný odpad (plechovky od barev, autobaterie)
a nerozebraný elektrotechnický odpad
určený ke zpětnému odběru (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky,
apod.)

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE
KONTEJNERY A VLEČKY NEJSOU
URČENY K ODLOŽENÍ:
• směsného komunálního odpadu
z domácností
• odpadů separovaného sběru (papír,
plast, sklo, nápojové kartony)
• stavebního odpadu (bytová jádra,
suť, eternit, lepenka)
• automobilového odpadu (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny)
Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je možno uložit na sběrovém
dvoře na ulici Zahradnická.

INFORMACE Z RADNICE
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA
Pečovatelská služba, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služba – www.ddmt.cz
tel.: 461 318 252, 461 318 253, e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM V DOMOVĚ
PRO SENIORY
Domov pro seniory je určen osobám od 63
let věku života, poskytuje klientům ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou
podporu. Zajišťuje klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vztahy a běžný
způsob života s ohledem na jejich zdravotní
stav, osobní potřeby a zájmy, které nemohou
dlouhodobě zajišťovat ve vlastním prostředí,
aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život zpestřený i malým kulturním vyžitím v téhle nelehké době. A proto, díky krásnému letnímu počasí, jsme mohli uspořádat
několik nejen hudebních ale i sportovně zábavných akcí.

Nádvořím domova pro seniory se na počátku léta rozezněly melodie k „Poctě Karlům“. Klienti domova se mohli připojit a zazpívat si písničky oblíbeného interpreta Karla Gotta a hudebního skladatele Karla Svobody. Další úžasné odpoledne jsme prožili
i za doprovodu Anny Marie Terezy Zemanové, která nám zazpívala krásné písně různého žánru, jako byly české lidové, moderní, ale
i písně z pohádek. Dalším krásným zážitkem
nejen pro naše klienty, ale i zaměstnance,
bylo vystoupení tenoristy Giancarla Ruggieri s tanečním doprovodem baletky Soni Ruggieri. Naším domovem zazněly známé italské, francouzské a španělské písně, americké
písně z filmového plátna, operetní árie, neapolské populární písně a velice známá taneční hudba (Strauss, Čajkovskij, Smetana atd.).
Za krásných slunných dnů využívali naši kli-

enti také velkou zahradu, kde společně poseděli u kávy a dobrého moučníku. Společně
si povídali, zavzpomínali, trénovali paměť, ale
také se mohli zapojit do skupinového cvičení s naší rehabilitační sestrou. Při procházce
naší zahradou můžete objevit krásná zákoutí
zdobená darovanými malovanými kamínky,
které přinášejí našim klientům radost.
Rozloučení s létem jsme v domově pojali ve
sportovním duchu. Po krásném vystoupení
velmi šikovných harmonikářek Šárinky a Toničky, měli obyvatelé domova možnost poměřit své síly a schopnosti v následujících
disciplínách: přiřazování stínů, shazování
plechovek, rybolovu a poznávání vůní bylinek. Celé dopolední sportovní klání bylo pak
zakončeno předáním diplomů a jablíček ze
zahrádky naší rehabilitační sestřičky. Využili jsme krásného odpoledního sluníčkového
počasí ke společnému posezení v zahradě
domova za poslechu hudby. Obyvatelé domova zde měli možnost zhlédnout taneční
vystoupení personálu, který společně secvičil
tanec Jerusalema dance. Klienti se mohli občerstvit pivem, limonádou a pochutnat si na
opečeném buřtu. Celá akce se všem přítomným moc líbila, všichni si užili spoustu zábavy a krásného počasí. Doufáme, že budeme
společně moci naplánovat ještě spoustu takových „povedených“ akcí.
■ | Sociální pracovnice DpS

ČTYŘI ZLATÁ PRAVIDLA
ŽIVOTA S PUBERŤÁKEM
Komunikace. Komunikace je základem všech vztahů, včetně těch mezi rodiči a dětmi. Buďte ke svým dospívajícím otevření a upřímní, mluvte s nimi
jako se sobě rovnými, neshazujte jejich názory a postoje, nezlehčujte jejich
problémy.
Respekt a tolerance. Váš puberťák už
není malým dítětem, snažte se ho jako
osobnost respektovat, přijměte fakt, že
postupně dospívá. Důležitá je zde potřeba soukromí, kterou je také třeba respektovat.
Hranice. Samozřejmě, vše má své hranice a na to občas dospívající zapomínají. Je určitě vhodné mít nastavena
jasná pravidla a hranice. Místo stručných příkazů a zákazů zkuste o pravidlech mluvit společně, hledejte kompromisy nebo alespoň vždy vysvětlete,
proč je pro vás dané pravidlo důležité.
Zájem. Zajímejte se o to, jak se mají, co
je baví, jaké mají sny. Když s vámi mluví, skutečně je poslouchejte. Pozor! Dospívající si někdy zájem rodičů vykládají jako vyzvídání, či kontrolování. Dejte
jim najevo, že tomu tak není. Sdílejte
s nimi také své pocity, přání či obavy.
■ | Bára z týmu poradny Mojra.cz

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V KOMUNITNÍM KLUBU
Ve spolupráci s městskou knihovnou
se uskuteční Den romského jazyka
- autorské čtení s autorkami romského původu Evou Danišovou a Ivetou Kokyovou přímo v prostorách knihovny. V Komunitním klubu se uskuteční beseda o důležitosti vzdělání, kterou povede romský aktivista Jan Dužda. Na konec října je plánovaná
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oslava romského svátku, která se
uskuteční v prostorách Hedvy.
Krajina příběhů je další z plánovaných
akcí, kdy formou skutečných příběhů autorka Iveta Kokyová přiblíží válečná a poválečná léta a genocidu romského národa. Již delší
dobu spolupracujeme s Květnou zahradou.
V prostorách klubu probíhají pravidelné Ak-

tivačně motivační programy, které organizuje Irena Poslušná a Jitka Němcová. Nově
jsme navázali spolupráci s mateřským centrem Krůček, který využije Komunitní klub pro
své vzdělávací workshopy.
Na všechny zmíněné akce jste srdečně zváni.
Termíny budou upřesněny na FB Komunitní
klub a FB města Moravská Třebová.

ZDRAVOTNICTVÍ

NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz

VÝSTAVBA NOVÉ NEMOCNICE
V PLNÉM PROUDU
Nová Nemocnice následné péče
v Moravské Třebové doslova roste
před očima. V současné době již občané mohou vidět konečnou podobu
celé stavby - probíhá práce na střeše. Hlavní
stavební ruch se nyní přesunul do nitra stavby, kde postupně i jednotlivé části dostávají
svou konečnou stavební podobu. Na naši nemocnici se již velmi těšíme, ale do „slavnostního přestřižení pásky“, nejenom stavbaře,
ale i pracovníky nemocnice, čeká ještě hodně

práce. Naším cílem je připravit se na
přechod do nového areálu tak, aby
poskytování našich zdravotnických
služeb bylo touto událostí dotčeno
pouze minimálně nebo ještě lépe vůbec. To je cíl, který je velmi ambiciózní, ale při dobré koordinaci a promyšlené přípravě splnitelný. Věřím, že za
rok touto dobou budeme v nové budově již
„starousedlíci“ a představíme Vám na těchto
stránkách život nové nemocnice, která bude
jiná a lepší nejenom svým novým areálem.
Krásné babí léto Vám všem přeje
■ | Pavel Havíř, ředitel NNP Moravská Třebová

ZUBNÍ POHOTOVOST
2.–3. 10.
9.–10. 10.
16.–17. 10.

MUDr. Školařová Ludmila
MUDr. Kincová Milena
MUDr. Bisová Iva

23.–24. 10.
28. 10.
30.–31. 10.

MUDr. Doležal Petr
MDDr. Kohout Tomáš
MUDr. Horák Pavel

Moravská Třebová, Piaristická 6b
Hradec nad Svitavou 549
Moravská Třebová, Svitavská
325/36
Svitavy, U Stadionu 1207/42
Městečko Trnávka 5
Svitavy, Pavlovova 24

461 316 172
461 548 230
461 352 210
461 532 253
722 925 567
777 511 011

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin.
Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost Nemocnice Pardubice.
Ordinační hodiny: so, ne a svátky 8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 239; pá: 18:00–21:00 hodin; so, se,
svátky: 9:00–17:00 hodin
POHOTOVOST PRO DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky,
461 569 270; so, ne, svátky: 8:00–18:00 hodin
POHOTOVOST ORL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, budova D přízemí,
461 569 345; Všední dny: 15:30–19:30 hod.,
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hodin
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí
SVITAVSKÁ NEMOCNICE
Vrátnice pro informace – hlavní budova, přízemí, 461 569 111

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
Nemocnice následné péče Moravská Třebová nabízí antigenní testování na covid-19 bez
objednání v budově LDN, v přízemí budovy
za poliklinikou (vedle laboratoře). Podrobnosti na 461 352 202 (od 6:00–14:00).

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO
DĚTI A DOROST
Od 1. října registrujeme v nově vzniklé ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost
na poliklinice v Moravské Třebové děti do 19
let. Informace k registraci na telefonním čísle
605 510 151 nebo 461 352 221.
■ | MUDr. Hana Trojáková

VÍKENDOVÝ PROVOZ LÉKÁREN
LÉKÁRNA U POLIKLINIKY
Svitavská 1556/27, MT, tel. 461 311 663
sobota 8:00–11:30
neděle zavřeno
LÉKÁRNY DR. MAX
nám. TGM 3 a u Penny marketu
SO+NE zavřeno
ČERPACÍ STANICE OMV
Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484

ZMĚNY ORDINAČNÍ
DOBY LÉKAŘŮ
DR. NĚMCOVÁ:
Neordinuje 29. 10., bez zástupu
DR. NEUŽILOVÁ:
Neordinuje 27. 10., zástup Dr. Křížová, Jevíčko 725 817 089
DR. ZEMÁNKOVÁ:
Aktuální změny na www.mudrivanazemankova.cz
DR. HEGEROVÁ:
4. a 11. 10. neordinuje, zástup Dr. Nádeníčková, Jevíčko po předchozí tel. domluvě,
mobil 731 589 189, další aktuální změny na
www.mudrpetrahegerova.cz

ORDINACE DENTÁLNÍ
HYGIENY MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ, S.R.O.
Svitavská 36, Moravská Třebová
Tel: 605 877 899
www.ordinacedhmt.cz
Rádi bychom Vás přivítali v nové ordinaci dentální hygieny, která sídlí v Moravské Třebové.
CO JE DENTÁLNÍ HYGIENA?
Jedná se o stomatologický obor, který se zabývá preventivní péčí o dutinu
ústní. Především potom prevencí vzniku zubního kazu, zánětu dásní a parodontitidy.
KDY NAVŠTÍVIT DENTÁLNÍ HYGIENISTKU?
Pokud trpíte na: krvácení dásní, zubní
kámen, zubní plak, hyperpigmentace,
zubní kazy, odhalování zubních krčků
a jejich citlivost, nebo pokud: chcete vylepšit estetiku zubů například bělením
či aplikací dentálního šperku.
To vše jsou důvody proč navštívit Ordinaci Dentální Hygieny Moravská Třebová. V případě zájmu a pro více informací neváhejte navštívit naše webové
stránky www.ordinacedhmt.cz, nebo
nás kontaktujte prostřednictvím telefonního čísla: 605 877 899.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, bolest, průjem, alergii atd.
otevřeno: nonstop
NEJBLIŽŠÍ LÉKÁRNY OTEVŘENÉ O VÍKENDU:
DR. MAX KAUFLAND
A. Slavíčka 892/1, Svitavy, tel. 461 310 580
DR. MAX HYPERMARKET ALBERT
U Tří Mostů 844/2, Svitavy, tel. 461 616 002
SO+NE 8:00–20:00
■ | Ivana Kantůrková
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RŮZNÉ

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNNÝ TÁBOR VE STAUFENBERGU
Poslední dva týdny v srpnu jsem měla skvělou možnost zúčastnit se mezinárodního výměnného táboru, konaného v malebném
německém městečku Staufenberg. Tábor
je pořádán pod záštitou Společnosti česko-německého porozumění Walthera Hensela
a každoročně se ho účastní mladiství z maďarského Tarjánu, rakouského Mönichkirchenu, německého Staufenbergu a Moravské Třebové. Každý rok se tábor koná v jednom z partnerských měst. Minulý ročník byl
však kvůli covidu přesunut na letošní prázdniny. Pravidelně se táboru účastní i česká
skupina, letos jsem však byla jediná česká zá-

stupkyně.
Letošní ročník se nesl v jiném duchu. Rozdělili jsme se do skupinek, ve kterých jsme společně pracovali. Rozvíjeli jsme své schopnosti v oblastech organizace táborových aktivit,
jejich dokumentace, stavění ze dřeva, vaření
a Gender-Mainstreaming. Mimo to jsme ale
podnikli i mnoho krásných výletů. Navštívili
jsme město Frankfurt nad Mohanem, zahráli si bowling, soutěžili ve sportovním turnaji či hráli laser-tech. Nejlepší výlet byl podle
mě do zábavního parku Phantasialand, kde
se nachází mnoho skvělých adrenalinových
atrakcí a horských drah.

Tábor jsem si velmi užila. Byl to již můj třetí,
takže jsem měla možnost potkat se s mými
kamarády z minulých let. Poznala jsem
i mnoho nových, přátelských lidí a zdokonalila svoji němčinu. Příští rok se tábor koná
u nás, v Moravské Třebové, a já se moc těším,
až uvidím znovu své kamarády. Je to skvělá
příležitost, jak poznat nové lidi, jejich kulturu
a zdokonalit své jazykové schopnosti. Věřím,
že příští rok se zúčastní i zástupci Moravské
Třebové a ty budeš jedním z nich.
■ | Daniela Tůmová

FB: krucekmt IG: krucekmoravska
EMAIL: krucekmt@gmail.com

KINO ŘÍJEN
Vstupenky je možné zakoupit on-line od 1.
v měsíci na stránkách www.ksmt.cz. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení.

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL /ČR/
pátek 15. 10., 19:00, nový český film, 115
min., nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč

NENÍ ČAS ZEMŘÍT /USA, VB/
pátek 1. 10., 19:00 hod., akční thriller, 163 min.,
přístupný od 15 let, české titulky, vstupné 130 Kč

VLK A LEV /FRANCIE/
sobota 16. 10., 17:00, animovaný dobrodružný film, 99 min., český dabing, vstupné
120 Kč

100% VLK /AUS/
sobota 2. 10., 17:00, animovaný film, 96 min.,
český dabing, vstupné 120 Kč

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH /ČR/
sobota 16. 10., 19:00, nová česká romantická
komedie, 94 min., vstupné 130 Kč

MINUTA VĚČNOSTI /ČR/
sobota 2. 10., 19:00, nový český film, 81 min.,
vstupné 130 Kč

HALLOWEEN ZABÍJÍ /USA/
čtvrtek 21. 10., 19:00, horror, české titulky, 105 min., přístupný od 15 let, vstupné
130 Kč

ZBOŽŇOVANÝ /ČR/
čtvrtek 7. 10., 19:00, nová česká komedie,
100 min., nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč
KAREL /ČR/
pátek 8. 10., 19:00 hod., dokumentární film,
127 min., vstupné 130 Kč
MYŠI PATŘÍ DO NEBE /ČR, PL, SK, FR/
sobota 9. 10., 17:00, dobrodružná animovaná komedie, 87 min., vstupné 130 Kč
KAREL /ČR/
sobota 9. 10., 19:00 hod., dokumentární film,
127 min., vstupné 130 Kč
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ /USA/
čtvrtek 14. 10., 19:00, akční sci-fi thriller, nevhodné do 12 let, český dabing, vstupné 130 Kč
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KRYŠTOF /ČR/
sobota 23. 10., 19:00, drama, 101 min., přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
POSLEDNÍ SOUBOJ /USA/
pátek 29. 10. 19:00, historické drama, 152
min., nevhodné do 12 let, české titulky,
vstupné 130 Kč
MYŠI PATŘÍ DO NEBE /ČR, PL, SK, FR/
sobota 30. 10., 17:00, dobrodružná animovaná komedie, 87 min., vstupné 130 Kč
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY /ČR/
sobota 30. 10., 19:00, nová česká komedie,
90 min., vstupné 140 Kč
Změna programu vyhrazena!

PROGRAM NA ŘÍJEN
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Méďa pro nejmenší, 3–18 m.
18:30–19:30 Poradna a cvičení pro těhotné
ÚTERÝ
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek
(5. 10.)
16:00–17:00 Radovánky pro děti od 3 let
18:00–19:00 Zpátky do formy (cvičení po
porodu)
STŘEDA
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1 roku
15:30–17:00 Příprava na miminko
(v sudé týdny)
17:00–18:00 Mum-talk (v liché týdny)
ČTVRTEK
10:00–11:00 Mama mimi cvičení od 1,5
roku
16:00–17:00 Kreativec od 3 let
PÁTEK
Prostor pro vzdělávací akce, poradny
Na objednávku: baby masáže pro miminka, hernička, pronájem na oslavy,
hlídání dětí.
Díky NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021 máme proškolené profesionální chůvy a od října pro vás nabízíme
krátkodobé zpoplatněné hlídání dětí.
Také vám přinášíme zajímavé kurzy, a to
zcela zdarma v rámci tohoto projektu.
Od 8. 10. Kurz Rosteme společně – 5 setkání na různá témata směřující ke spokojenější rodině a 27. 10. Kurz první pomoci u dětí. Pro podrobnější informace
nás sledujte na našich stránkách nebo
nám napište na krucekmt@gmail.com.
Zveme vás na podzimní/zimní bazárek
dětského oblečení v Krůčku. Nakoupit si
můžete v pátek 8. 10. 13–18 hod. a v sobotu 9. října 10–18 hod. Prodejci se prosím u nás přihlaste. Těšíme se na vás
■ | Tým Krůčku

KULTURA

KULTURNÍ SLUŽBY

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Mor. Třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze na místě

Všechny akce a koncerty budou závislé na aktuálních vládních opatřeních a omezeních v oblasti kultury a shromažďování.

BAJAJA ANEB HLEDÁ SE HRDINA!
divadlo pro děti
3. 10. v 16:00, dvorana muzea, vstupné: 50
Kč děti, 80 Kč dospělí
Rytířská pohádka v podání souboru Damúza, která vypráví o skryté lásce a neskrývané udatnosti, o nutnosti a schopnosti se správně rozhodovat, o poslušnosti,
o vzbouření, o prostém lidu i královské rodině.

STUDIO DVA
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
divadelní představení
13. 10. v 19:00, kinosál, vstupné: 390 Kč
Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny.
Dvě sestry, které si bývaly velmi blízké, se
dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je
však jednoho dne znovu svede dohromady.
S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného
humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob
svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly cestu. Třetí prst na levé ruce je hra
o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění.
Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová

ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba v říjnu
pátek–neděle: 9:30–17:00 hod. podzimní prázdniny 27.–29. 10.: 9:30–17:00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE:
• Poklady Moravské Třebové
• Středověká mučírna a alchymistická laboratoř
• Jak se žilo na venkově
• Geologické zajímavosti Moravské Třebové
VÝSTAVA:

ŠLECHTICKÝ ROD PÁNŮ Z BOSKOVIC
- VE ZNAMENÍ STŘÍBRNÉHO
HŘEBENE

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY - PROXIMA
QUARTET

5. 10. v 18:00, rytířský sál na zámku
Česko-slovenský smyčcový kvartet
V programu zazní skladby Wolfganga
Amadea Mozarta, Ilji Zeljenky a Antonína
Dvořáka.
Vstupné: dospělí 120 Kč, děti/senioři: 80 Kč

VANDRÁCI VAGAMUNDOS
cestovatelská přednáška
17. 10. v 19:00, dvorana muzea, vstupné
290 Kč
Herci Pavel Liška a Honza Révai, kteří se svými besedami projeli celou naši republiku,
na jedné ze svých posledních přednášek zavzpomínají a představí i to, co se nevešlo do
jejich zábavného pořadu na Prima COOL.

IVAN HLAS TRIO
benefiční koncert
22. 10. v 19:30, dvorana muzea, vstupné:
180 Kč předprodej, 220 Kč na místě
Benefiční koncert Speciální ZŠ ve spolupráci s Kulturními službami města MT. Výtěžek
z koncertu bude použit na některý z venkovních herním prvků pro děti ze speciální MŠ.
Jako host vystoupí také skupina SYxtet.

SAMHAIN

30. 10.–2. 11. vždy 17–20 hodin
Opět po roce se po čtyři večery zámek a nádvoří se setměním zahalí do tajemné dušičkové atmosféry. Nastává období, kdy je hranice mezi světem živých a mrtvých tenká. Doba,
kdy tma převládá nad světlem a rychle se blíží zima. Je to čas vzpomínek na naše předky,
odpuštění, propojování se s rodovými kořeny. Osvětlenou stezkou rozpomínání pak od
zámku můžete pokračovat přes Schody mrtvých, kolem hřbitova až k soše Plačící Anny na
Křížovém vrchu.
Náladovou instalaci na zámku spolu s pracovníky Kulturních služeb města připravují děti
z výtvarného oboru ZUŠ pod vedením Lucie
Muchovičové a mistři světel z Friedlteamu.

Celý měsíc vždy v otevírací době zámku
Putovní výstava připravená Regionálním muzeem Boskovicka, kterou kurátoři Městského
muzea Moravská Třebová doplnili o informace týkající historie Moravské Třebové a zdejšího zámku.
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HISTORIE

MĚSTSKÉ MUZEUM
Městské muzeum Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová,
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba: pondělí zavřeno, út-pá 9:00–12:00 13:00–16:30, so-ne 13:00–16:00

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
ŠLECHTICKÝ ROD PÁNŮ Z BOSKOVIC
Výstavní prostory zámku, přístupné v otevíracích hodinách

VÝSTAVA LUMÍRA MOUČKY DOPISY
HLAHOLSKÉ
Výstavní prostory muzea, přístupné v otevíracích hodinách

KAMNOVÉ KACHLE S ERBEM PÁNŮ Z BOSKOVIC ZE
SBÍRKY MORAVSKOTŘEBOVSKÉHO MUZEA
V současné době je možné ve výstavních prostorách moravskotřebovského zámku navštívit výstavu Šlechtický rod pánů z Boskovic
s podtitulem Ve znamení stříbrného hřebene, kterou připravilo v loňském roce Muzeum regionu Boskovicka u příležitosti pětistého výročí úmrtí Ladislava z Boskovic a nyní
nám ji zapůjčilo. Kurátoři Městského muzea
Moravská Třebová výstavu doplnili o část zabývající se působením tohoto rodu v Moravské Třebové, veřejnosti jsou prezentovány
významné sbírkové předměty spjaté s rodem
pánů z Boskovic.
Členové tohoto šlechtického rodu vlastnili Moravskou Třebovou od 80. let 15. století, dodnes se dochovala řada dokladů o jejich působení ve městě. Když se stal Ladislav
z Boskovic majitelem Moravské Třebové, nechal zdejší hrad přestavět v renesančním stylu. Stavební práce byly realizovány za účasti
italských kameníků, kteří jsou autory výzdoby reprezentativního portálu datovaného do
roku 1492 i mramorových portrétních medailonů Ladislava z Boskovic a jeho manželky
Magdaleny z Dubé a Lipé z roku 1495. Ty byly
původně součástí kaple v jižním křídle nově
postaveného zámku, dnes se nacházejí ve
sbírce Městského muzea Moravská Třebová
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a představují počátek moravského renesančního sochařského portrétního umění. Nyní je
můžete vidět na zmíněné výstavě.
V Moravské Třebové najdeme mnoho heraldických památek na šlechtický rod pánů
z Boskovic – stačí se projít historickým centrem města a dobře si prohlížet fasády domů
nebo nakouknout do jejich interiérů. Sedmizubý hřeben ve štítu je možné spatřit takřka na každém kroku. Správně se heraldický
symbol nazývá stříbrná sedminásobně hrotitá krokev, v případě erbu Boskoviců je umístěna v červeném poli, v klenotu s polštářem
a dvěma věníky. Erbovní pověst tohoto rodu
vypráví o uhlíři nebo ptáčníkovi Velenovi, který hostil samotného panovníka a přitom ho
nepoznal. Protože měl vladaře ráno učesat
svým hřebenem, dostal se tento předmět do
erbu rodu. Polštářek je v klenotu proto, že na
něm král seděl, dubovými haluzemi (neboli věníky) ho Velen šlehal po zádech jako během lázeňské procedury.
Ve sbírce moravskotřebovského muzea se
nachází artefakty s erbem pánů z Boskovic.
Jedná se o tři římsové komorové kamnové
kachle, které zdobí reliéf s motivem anděla
štítonoše nesoucího erb Boskoviců. Kachlová
kamna jsou jedním z nejdůležitějších vynálezů středověku a kamnové kachle patří k významným a specifickým prvkům hmotné kultury z období středověku a raného novověku. Dávají nám možnost nahlédnout například do duchovního života lidí v dané době,
jejich způsobu myšlení i řemeslné zručnosti
nebo poskytují informace o osobě objednavatele. Zmíněné sbírkové předměty jsou vyrobené z jemné keramické hmoty s příměsí
písku a drobných kamínků, dva exempláře
jsou neglazované, povrch jednoho je opatřen
okrovou glazurou. Kachle je možné datovat
do počátku 16. století a všechny byly součástí funkčních kamen, o čemž svědčí očazení
na jejich vnitřní straně. K těmto archeologickým nálezům se nedochovaly bližší nálezové okolnosti, pouze ke glazovanému kusu byl
dohledán záznam ve staré německé muzejní evidenční knize. Tento předmět se nalezl
v roce 1912 „při kopání v zemi“ na Brněnské
ulici číslo 20 v Moravské Třebové. Od neglazovaných se liší způsobem výtvarného pro-

PAMÁTKA NA PRUSKORAKOUSKOU VÁLKU
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Na městském hřbitově na Křížovém vrchu se nalézá hrob pruského důstojníka. Pozdně empírový náhrobek pruského setníka von Dobschütz nese nápis, jenž v překladu hlásá: „Na zpáteční
cestě do vlasti nám vyrvala smrt 3. září
1866 našeho drahého přítele a milého kamaráda, královského pruského
setníka dolnoslezského pěšího pluku
č. 50, pana v. Dobschütz. Pokoj jeho
popelu. Věnováno pruským důstojnickým sborem 50. pluku.“
Po vítězství v bitvě u Hradce Králové
v roce 1866 pronásledovalo pruské vojsko poražené Rakušany a 10. července
1866 přitáhlo také do Moravské Třebové. Do města dovezli i své raněné a nemocné vojáky. Mezi nimi byli někteří
nakažení cholerou. Vojáci byli ubytovaní v klášteře. Cholera se dostala do
města a vyžádala si 130 lidských životů. Pruský setník von Dobschütz zemřel v Moravské Třebové pravděpodobně na choleru 3. 9. 1866. Byl velitelem 12. setniny 3. pruského dolnoslezského pěšího pluku číslo 50. Jeho
kamarádi od pluku mu dali postavit kamenný náhrobek.
Malba: bohoslužba na MT náměstí
sloužená pro pruskou armádu 15. 7.
1866 (reprodukce viz Loubal, L. MTVL
6, 1996)
■ | Martin Protivánek

vedení, reliéf je dokonaleji propracován. Režné kachle oproti tomu navíc obsahují blíže
nespecifikované iniciály v rozích a hvězdy na
stínkách cimbuří. Oba neglazované exempláře vykazují shodné morfologické znaky a reliéfy se neliší, je tedy možné předpokládat,
že na jejich výrobu byla použita stejná forma a mohou pocházet z jedné lokality i jedné konstrukce kamen. Na výrobu glazovaného kachle se využila matrice jiná.
Všechny tři kamnové kachle s heraldickým
motivem si můžete prohlédnout na výstavě
Šlechtický rod pánů z Boskovic na moravskotřebovském zámku.
■ | Lucie Žáková, městské muzeum

RŮZNÉ

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
BORŠOVSKÉ VINOBRANÍ
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově
zve všechny milovníky vína, burčáku a cimbálové muziky na Boršovské vinobraní, které
se uskuteční v sobotu 2. 10. od 18 hodin v KD
Boršov. Můžete se těšit na cimbálovou muziku Aleše Smutného se zpěvákem a konferenciérem Karlem Hegnerem, víno z rodinného
vinařství Ševela a samozřejmě nebude chybět výborný burčák. Autobus bude odjíždět
v 17:30 od muzea. Vstupné 80 Kč.

XVII. SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
A PŘÁTEL EXLIBRIS

Kulturní služby města Moravská Třebová ve
spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel exlibris Vás co nejsrdečněji zvou na XVII. setkání sběratelů a přátel exlibris, které se koná
v soboru 23. října od 9:00 pod záštitou starosty města ve dvoraně muzea ve Svitavské
ulici. Součástí setkání je i výstava tvorby G.
Hujbera.

DALŠÍ PUTOVÁNÍ S JIRKOU
KOLBABOU

TANEČNÍ KURZY
V BORŠOVĚ
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově
pro Vás pořádá Taneční kurz pro přátelské
a manželské páry. Taneční večery s výukou
tanců všech žánrů budou probíhat v sále Kulturního domu v Boršově každý pátek od 22.
října v době od 19:30 do 21:45 hod. Zopakujete si základní kroky a doučíte se další taneční figury dle Vašeho přání pod vedením učitele tance Jana Bílka s partnerkou Káťou v rámci osmi tanečních lekcí. Ani začátečníci se nemají čeho obávat a naučí se všechny základní
tance. Občerstvení během večerů bude pro
Vás zajištěno na místě i s možností dalšího
posezení po skočení výuky. Takže neváhejte
a přijďte se poučit, pobavit, rozptýlit a připravit se na následující plesovou sezónu. Cena
kurzu činí 1250 Kč na osobu. Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 10. na email: spkd.
borsov@seznam.cz nebo na tel. 604 894 217.
Těšíme se s Vámi na shledanou na tanečním
parketě.

Obec Chornice zve všechny na další zajímavé setkání se známým cestovatelem rádia IMPULS, který k nám tentokrát přijede s pořadem Norsko – oslava přírody. Akce se uskuteční v pátek 26. 11. v Kulturním domě v Chornicích. Zahájení v 18:00 hodin, vstupné 170 Kč.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
v kanceláři obecního úřadu, tel: 461 327 807.
Pokud nebude úplně vyprodáno, budou vstupenky i na místě. Všichni jsou srdečně zváni.

VZPOMÍNKOVÝ VEČER
FRANTIŠKA MATOUŠKA
Srdečně zveme na Vzpomínkový večer
a křest dalších knih Františka Matouška, který se koná 15. října od 17:00 hodin v komorním sálu ZUŠ na zámku v Moravské Třebové.
Součástí programu bude čtení povídek a poezie, hudební doprovod ZUŠ Moravská Třebová. Vstup zdarma.
■ | Jana Žouželková

STAROMĚSTSKÝ ZVONKÁČ

TJ Staré Město ve spolupráci s obcí Staré
Město pořádá 1. ročník běžeckých závodů.
Prezence závodníků ve sportovním areále ve
Starém Městě od 8:30 do 9:45. Start v 10:00
dle jednotlivých kategorií od Zvonkového vrchu. Každý účastník obdrží medaili za zdolání závodu, 3 nejlepší v kategorii navíc diplom
a věcné ceny. Kategorie od 1 roku do 100 let.
Dětské tratě od 100 m do 3 km. Tratě pro
dospělé od 3 do 8 km. Přihlásit se můžete
i v den závodu na místě. Startovné: děti on-line 50 Kč, na místě 100 Kč, dospělí on-line
150 Kč, na místě 300 Kč.

ně vrátit. Základna: Moravská Třebová – Sušice. Podrobnosti na http://www.kppt.cz.

SÁZÍME LESY NOVÉ
GENERACE
Lesy České republiky, s. p., chystají na sobotu
16. 10. v rámci celorepublikové akce Sázíme
lesy nové generace další Den za obnovu lesa.
Sázet můžete na 13 lokalitách v celé ČR. Jednou z nich jsou lesy nad muzeem Švýcárna ve
Slatiňanech. Podrobné informace o akci Den
za obnovu lesa, den který nás spojí, lze získat
také na speciální webové stránce www.sazimelesynovegenerace.cz, webových stránkách Lesů České republiky, s. p. (www.lesycr.
cz) nebo na Facebooku. Přijďte. Den za obnovu lesa nás zase spojí!

VÝSTAVA TROFEJÍ ZVĚŘE
V BORŠOVĚ
ČMMJ, z.s., Okresní myslivecký spolek Svitavy a Spolek myslivců Boršov srdečně zvou na
okresní chovatelskou přehlídku. Trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2020 v okrese
Svitavy budou pro veřejnost vystaveny v Kulturním domě v Boršově ve dnech 15. října
(12:00-18:00) a 16. října (9:00-18:00).
Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová zahrnuje 37 242 hektarů honební plochy, která je součástí 39 honiteb. Nejčastěji vyskytující se zvěří je zvěř
srnčí a prase divoké, je možné se setkat také
s muflony, daňky, jelenem sikou i jelenem
evropským. Z další zvěře se v okolí Moravské Třebové mimo běžných druhů vyskytuje i psík mývalovitý, vydra říční a bobr evropský. Myslivost nelze specifikovat jako pouhý
lov zvěře. Uživatelé honiteb se o veškerou
zvěř zpravidla ve svém volném čase starají,
na což vynakládají nemalé finanční prostředky a úsilí. Součástí hospodaření se zvěří pak
je i její lov, pokud to umožňuje zákon o myslivosti. Lovem se předchází šíření chorob, neúměrnému navyšování početních stavů zvěře
a následným škodám na zemědělských plodinách a lesních porostech.
Přijměte toto pozvání a přijďte se podívat na
výsledky chovatelské práce myslivců v našem okrese. Po celou dobu výstavy bude připravena bohatá myslivecká kuchyně.
Srdečně zvou pořadatelé OMS Svitavy a Spolek myslivců Boršov.

APRÍLOVÝ DOGMARATON
Přípravy na 6. Aprílový dogmaraton jsou
v plném proudu, tentokráte se uvidíme
9.10.2021 a pozor, není to Apríl! Akce je zařazena do MČR dogmaratonu. V případě, že
nebude možné závod uskutečnit z důvodu
restrikcí vztahujících se na hromadné akce,
dogmaraton uskutečníme online. V případě
zákazu cestování mezi okresy bude možné
startovné převést do dalšího ročníku, případMoravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2021 |
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INZERCE

Oznámení voličům

o době a místu konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech
8. a 9. října 2021 ve městě Moravská Třebová
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji voliče,
1. že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky jsou:

Volební okrsek č. 1
Volební místnost se sídlem: Základní škola, ul. Palackého č. o. 35,
Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Jiráskova
č. o. 97–113 (lichá č. o.), Holandská a Sportovní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 2
Volební místnost se sídlem: Základní škola, ul. Palackého č. o. 35,
Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Jiráskova
č. o. 102–130 (sudá č. o.), Západní a Hřebečská v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 3
Volební místnost se sídlem: Gymnázium, ul. Svitavská č. o. 16,
Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi:
B. Němcové, Jiráskova č. o. 1–96, 98, 100, J. K. Tyla, Palackého,
Školní a Zahradnická v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 4
Volební místnost se sídlem: Hospoda v Udánkách, Udánky č. p. 15,
Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města:
Udánky, Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 5
Volební místnost se sídlem: Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola, ul. Komenského č. o. 26, Moravská Třebová,
(vchod z ulice 9. května, budova nového internátu)
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi:
Bezručova, K. Čapka, Komenského, Lidická, Nová, Sluneční, Tyršova
a 9. května v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 6
Volební místnost se sídlem: Základní škola, ul. Čs. armády č. o. 17,
Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Anenské
údolí, Garážní, Horní, Jateční, Josefská, Lanškrounská, Lázeňská,
Mlýnská, Nádražní, Na Stráni, Olomoucká, Piaristická, Rybní,
Rybní nám. a Vodní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 7
Volební místnost se sídlem: Mateřská škola, Sušice č. p. 52,
Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města:
Sušice, Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 9
Volební místnost se sídlem: Základní škola, ul. Palackého č. o. 35,
Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi:
Dr. Janského, Dr. Loubala, Svitavská a Tovární v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 10
Volební místnost se sídlem: Integrovaná střední škola, ul. Brněnská
č. o. 41, Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Brněnská,
Dukelská, Míru, Nové sady, Polní, Třešňová alej a Údolní v Moravské
Třebové.

Volební okrsek č. 11
Volební místnost se sídlem: Městský úřad, nám. T. G. Masaryka
č. o. 29, Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi:
Bránská, Cechovní, Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdova, Hvězdní,
Kostelní nám., Krátká, Marxova, nám. T. G. Masaryka, Pivovarská,
Poštovní, Stará, Tichá, Zámecké nám., Zámecká a Ztracená
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 12
Volební místnost se sídlem: Dům dětí a mládeže, ul. Jevíčská
č. o. 55, Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Alšova,
Dvorní, Jánská, Jevíčská, Křížový vrch, Mánesova, Nerudova,
Olivetská hora, Panenská, Pod Hamry, Strážnického a U Písku
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 13
Volební místnost se sídlem: Sociální služby města, ul. Svitavská
č. o. 8, Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Svitavská
č. o. 8 (domov pro seniory a domov se zvláštním určením) a č. o. 20
a 24 (bývalé penziony).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho
trvalého pobytu) nejpozději do úterý 5. října 2021, v den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven
voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním
okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním
okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

Volební okrsek č. 8
Volební místnost se sídlem: Mateřská škola, Boršov č. p. 102,
Moravská Třebová
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města:
Boršov, Moravská Třebová.
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V Moravské Třebové dne 17. 9. 2021
Ing. Miloš Mička
starosta města

INZERCE
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INZERCE
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INZERCE

Jaspa s.r.o.
Přijmeme zaměstnance
na běžný úklid kancelářských prostor

Jedná se o odpolední úklid 15:00–19:00 hod.
Úvazek 20 hod. týdně. Plat 10 tisíc Kč.
Kontaktní osoba:

Jitka Fingerová, tel. 724 393 496
Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2021 |
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KNIHOVNA

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel.: 461 316 971, 737 021 003 e-mail:
knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
25. ROČNÍK TÝDNE KNIHOVEN: 4.–10. 10.
8. 10. LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Tradiční akce pro celou rodinu. Zejména vítáme děti v kostýmech (tři z nich odměníme
drobným překvapením).
Začínáme v 18:00 hod. pohádkou v muzeu,
pak za zvuků bubnů vyrazíme průvodem na
zámek, kde děti mohou plnit drobné zábavné úkoly. Součástí akce je večerní půjčování
pro děti i dospělé od 18:30 do 20:00 hod.
Na programu spolupracují: Kulturní služby
města M. Třebová, ochotnický soubor J. K.
Tyla, a členové Klubu českých turistů.
Připomínáme, že účastníci jsou povinni dodržovat platná epidemiologická opatření.
13. 10. AUTORSKÉ ČTENÍ
V rámci Týdne knihoven ve spolupráci s Komunitním klubem Moravská Třebová zveme
na autorské čtení a vyprávění spisovatelek

Ivety Kokyové, odborné asistentky Univerzity Karlovy, a Evy Danišové, rodačky z Vysokého Mýta. Srdečně zveme 6. října od 17:30
do knihovny.
1.–15. 10. ŘÍJNOVÁ SOUTĚŽ O KNIHU
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně. Výherce vybereme náhodně
a může si vybrat jednu z těchto knih: Nádech
do ticha (C. Staincliffeová), Zpovědi podezřelé (J. Patterson), Nebezpečné hry (D. Steel), Svatí kacíři (J. Jarošová), Bolesti hlavy a jak
nad nimi zvítězit (R. C. Gelabert).
Aktuální otázka zní: Kolikrát ročně běžně
míváme akci, kdy si můžete vypůjčit utajené zabalené knihy?
1.–31. 10. ČTENÁŘSKÁ VÝZVA: ŘÍJEN
V říjnu vám pomůžeme výstavkami na tato
témata: kniha obsahující ilustrace; kniha poprvé vydaná v roce 2021; kniha, jejíž hlavní
hrdina pracuje se zvířaty.

Máte na zahradě dobrou zeleninu, ovoce
či květiny? Podělte se o semínka, přineste
je k nám na dospělé oddělení a nabídněte je ostatním zahrádkářům. Za to si můžete vybrat semínka, co u nás nechali jiní
pěstitelé.

KNIHOVNA DĚTEM
1. 10.–31. 12. VÝSTAVA: MALUJEME, KRESLÍME…
Výstava výtvarných prací dětí a žáků z MŠ
a ZŠ v Dlouhé Loučce. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.
TVOŘIVÉ STŘEDY PRO DĚTI
6. 10. Ježek
13. 10. Dinosaurus
20. 10. Kočka
27. 10. Strašidýlko
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
OD ŘÍJNA ZAČÍNAJÍ PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
startuje 24. ročník soutěže Čte celá třída
a 18. ročník Kdo čte, ten se nenudí.

1.–31. 10. VÝPRODEJ ČASOPISŮ, KNIH, CD
A KAZET
Nabízíme vyřazené části fondu: v půjčovní
době si můžete zakoupit časopis za 5 Kč/ks,
případně knihu, CD či kazetu za 10 Kč/ks.
1. 10.–30. 11. VÝSTAVA: ABSTRAKTNÍ MALBY ALICE GRULICHOVÉ
Výstava obsahuje výběr abstraktních obrazů
z let 2015–2021. Jedná se o akryl na plátně.
Obrazy jsou většinou bez názvu, aby neovlivňovaly představivost diváka.
GRENOTÉKA
Před několika lety jsme u nás v knihovně
vybudovali tzv. grenotéku = semínkovnu.

LETNÍ ŠKOLY PRO PEDAGOGY Z PROJEKTU MAP II
Na konci prázdnin jsme z projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová realizovali v Centru environ-
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mentální výchovy Stolístek v Linharticích dvě
letní školy pro naše pedagogy. Ke spolupráci jsme přizvali renomované lektory a držitele ocenění Czech Global Teacher Price Tomáše Chrobáka, Moniku Olšákovou, Pavlínu
Loňkovou a Jiřinu Hrbáčovou.
Cílem letních škol bylo atraktivním způsobem pedagogům umožnit se seznámit či jim
pomoci si prohloubit znalosti v aktuálně nejvíce diskutovaných oblastech ve vzdělává-

ní, jako je například: formativní hodnocení,
poskytování zpětné vazby žákům, aktivizační techniky a práce s cíli. Počasí nám přálo
a celkem šest kreativně prožitých dnů nám
uteklo jako voda. Zpětná vazba od učitelů
byla nad očekávání, což nás velmi těší. Doufáme, že jsme tímto krokem pomohli nastartovat v budoucnu nové možnosti při výuce
na našich školách.
■ | Lenka Bojanovská, hlavní manažer projektu MAP II

DDM

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
VZPOMÍNKA NA LETNÍ TÁBORY DDM
Na letošní letní prázdniny jsme pro naše
malé i větší táborníky připravili celkem sedm
táborů, z toho pět příměstských a dva pobytové. Celkem se jich zúčastnilo 130 dětí, které s námi zažily plno dobrodružství. Na pobytový tábor Zootropolis se s námi děti vydaly
do krásného prostředí v blízkosti hradu Svojanov u Poličky a druhý pobytový tábor probíhal na střelnici v Linharticích.
ARMY TÁBOR NA STŘELNICI
V srpnu se střelnice v Linharticích stala útočištěm dvaceti táborníků a nás, vedoucích.

V areálu střelnice vznikl improvizovaný „vojenský prostor“, ve kterém nechyběla například strážnice s celodenní hlídkou, kantýna, autopark, velitelství a další prostory,
které jsme pro naši celotáborovou hru potřebovali. Díky vstřícnosti Velitelství Vojenské policie Olomouc jsme měli spaní zajištěno ve velkém vojenském stanu. Kromě střeleckých disciplín a aktivit v terénu, si táborníci vyzkoušeli také leštění kanad, přišívání
knoflíků, stříhání pomyslného metru a mnoho dalšího. Věříme, že si děti společný týden užily a přinesl jim nejen nové zážitky,
ale také cenné zkušenosti. Tento tábor, kte-

■ | Andrea Aberlová, DDM Moravská Třebová

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V DOMĚ DĚTÍ
A MLÁDEŽE
Ihned po skončení letních táborů jsme zahájili
schvalování elektronických přihlášek do našich
kroužků a celé září probíhaly první informativní schůzky. Nabídka obsahuje téměř osmdesát
kroužků a najdete v ní jak stálice, tak novinky.
Pokud ještě váháte, jaký kroužek vybrat, na našem webu naleznete kompletní nabídku. Děkujeme za přízeň a přejeme pěkné dny.

STŘÍPKY NA MČR
V TWIRLINGU

ESPIRAL MÁ MISTRY ČR V TWIRLINGU
Ve dnech 11.–12. 9. proběhlo v Prostějově
Mistrovství ČR v twirlingu. Jedná se o nejvyšší
soutěž výkonnostní třídy A v České republice,
tedy setkání absolutní špičky v tomto sportu.
Za naši skupinu splňují podmínky této soutěže, tedy složení náročných zkoušek, 3 děv-

rý společně s vedoucími střeleckého kroužku a ve spolupráci s SBS Moravská Třebová
pořádáme již několik let, patří svým zaměřením k náročnějším a my jsme moc rádi, že je
o něj zájem. Za sebe bych moc chtěla poděkovat nejen dětem a všem, kteří nás podporovali a pomáhali nám, ale samozřejmě také
pomocníkům a vedoucím. Takže Áďo, Míšo,
Marťo, Honzo, Fando a Tome, moc vám děkuji a těším se zase někdy příště… Fotografie ze
všech našich táborů naleznete ve fotogalerii
v sekci Pobytové a táborové akce.

čata: Andrea Štolová, Veronika Kynclová, Eliška Peňáková. Ta soutěžila celkem se sedmi
vystoupeními a z toho si přivezla 3 medaile.
Stříbro si dovezla Andrea Štolová s rytmickým tanečním sólem, zlato získalo také rytmické duo Veroniky Kynclové a Andrey Štolové. A nejúspěšnější bylo duo na povinnou
hudbu Eliška Peňáková s Veronikou Kynclovou, které si kromě zlatých medailí a titulu
mistr ČR vybojovalo i nominaci na mistrovství Evropy do Chorvatska. Ani v ostatních
vystoupeních se děvčata neztratila. V sóle 1
hůlka skončila Eliška 5. a Veronika 7. V rytmickém sóle utekla Elišce Peňákové medaile
o kousíček a odvezla si nepopulární, ale krásné 4. místo a Verča Kynclová skončila 6.
Mistrovství Evropy by mělo proběhnout od
21. 10., takže nyní budeme doufat, že nám to
epidemiologická situace umožní a pojedeme
reprezentovat naši republiku i naše město.
Držte nám pěsti, ať to dobře dopadne.

O víkendu 11. a 12. 9. se konalo dlouho očekávané MČR v twirlingu nejvyšší kategorie A v Prostějově. MTS Střípky jela reprezentovat Zuzana Dvořáková ve dvou disciplínách. V sobotu v rytmickém tanečním sóle na téma Ghost
se probojovala do finále a ve velké
konkurenci získala krásné 4. místo.
V neděli se soutěžilo v povinných disciplínách a zde Zuzka v sóle se 2 hůlkami získala stříbrnou medaili, titul vicemistra České republiky a postup na
ME v Chorvatsku 21, které se uskuteční 24. října. Tato obě umístění vzhledem ke kvalitním soupeřům bylo Zuzčiným přáním a snem, takže ze soutěže odjížděla spokojená. Blahopřejeme.
Rádi uvítáme nové zájemce o mažoretkový sport v pondělí 16:15–18 (twirling); v úterý 16:30–18 (7-10 let); v úterý 15:30–16:30 (4-6 let); v pátek 15:30–
17 (11-14 let); v pátek 17–19 (15+).
■ | Za MTS Střípky Daniela Dvořáková

■ | Jitka a Andrea Štolovy
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ŠKOLY

OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
„Co nedokážu sám, zvládneme společně“ je
mottem žáků, rodičů a pedagogů, které zahlédnete ihned po vstupu do jedné ze škol
v našem městě Moravská Třebová. Je jí Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola, která slaví své 60. výročí od založení.
Když zabrousíme do historie, byla to původně škola věnující se dětem se zrakovým postižením, která své první žáky uvítala právě ve

školním roce 1960/61. Škola si prošla mnohým, v roce 2003 se sloučila s místní zvláštní školou a do dnešního dne se rozrostla do
komplexu zahrnujícího mateřskou školu, základní školu, speciální základní školu, praktickou školu dvouletou, školní družinu, internát
a speciálně pedagogické centrum.
Přijďte s námi oslavit 60. výročí založení školy
a nasát atmosféru místa, kde genius loci není
jenom pojmem. Dveře se otevřou pro veřej-

nost dne 22. října od 9 do 13 hodin, kdy si
budete moci prohlédnout některé z učeben,
kterými vás provedou naši žáci, pedagogičtí asistenti či učitelé. Završením oslav a celého dne je Benefiční koncert, který se koná ve
spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová a který město finančně podpořilo. Ve dvoraně muzea vystoupí Ivan Hlas
Trio a vokální těleso SYxtet z nedalekých Svitav, začátek koncertu je v 19:30 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři školy
a Kulturních služeb města. Finance půjdou
na pořízení některého z venkovních herních
prvků pro naše nejmenší, dětem ze speciální mateřské školy. A jak zpíváme v naší školní
hymně: kluci holky, malí velký, učitelé učitelky, společně teď zazpíváme vám…
■ | Lenka Moravcová, za kolektiv pracovníků školy

OKÉNKO ZUŠ

AKTUALITY Z GALSOŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Už o prázdninách studentka Gymnázia a Letecké střední školy Moravská Třebová Barbora Růžičková úspěšně reprezentovala svoji
školu v rámci mezinárodního setkání talentovaných fyziků v Gruzii. Společně se svým týmem TALNET se letošní septimánka v celkovém pořadí vešla v náročné konkurenci do
první desítky.
První týden v září se konalo vyhodnocení
soutěže Řemeslo doma II, která je součástí projektu TECHNOhrátky. Naši školu tam
v týmu společně se svými kamarády ze ZŠ
Třebařov zastupoval Tomáš Martin Bařina,
aktuálně žák tercie, se svým výrobkem nazvaným Bouda pro psa Blacka obsadil ve své
kategorii 2. místo.
Začátek školního roku je už tradičně spjat
s realizací adaptačních a prožitkových kurzů,
aby se žáci v nově vzniklých třídách rychleji poznali a začali fungovat jako kolektiv. Primáni měli letos kurz třídenní. První dva dny
strávili společně s lektory v centru environ-

mentální
výchovy Stolístek
v
Linharticích,
kde absolvovali
spoustu zajímavých aktivit, při
nichž se navzájem sblížili a vyzkoušeli si i práci
v týmu. Třetí den
poznávali
Moravskou Třebovou a její zákoutí. Žáci 1. L a 5.
AV během svých
kurzů vycestovali do kempu ve Starém Maletíně, kde strávili 2 dny společně se zmíněnými lektory a řadou atraktivních stmelovacích aktivit. Třetí den absolvovali s třídními
učiteli prohlídkový okruh v Moravské Třebové respektive ve Svitavách. Věřme, že studijní povinnosti budou žáci zvládat se stejným
nadšením jako program jednotlivých kurzů.

S ABSOLVENTY NAD DOKUMENTY –
MEZI ODPADY
Gymnázium a Letecká střední škola Moravská Třebová Vás srdečně zve na setkání s absolventkou naší školy a redaktorkou Deníku N
Adélou Skoupou. Můžete se těšit na prezentaci Pecha Kucha, promítání dokumentárních
filmů a následnou diskuzi, která proběhne
v Mamabistru v pátek 1. října od 18:30 hodin.
■ | ZPřemysl Dvořák
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V letošním školním roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR soutěž žáků základních uměleckých škol v sólovém a komorním
zpěvu, hře na dechové nástroje, sólové a souborové hře na bicí nástroje
a hře smyčcových souborů a orchestrů. Žáci hudebního oboru se pod vedením svých pedagogů jednotlivých
studijních zaměření již nyní pilně připravují k soutěžním výkonům. 12. září
měli žáci i učitelé ZUŠ Moravská Třebová možnost prezentovat se na akci
Přijď se bavit s Charitou Moravská Třebová. Všem účinkujícím děkujeme za
spolupráci.
I v letošním školním roce probíhá systém plateb pouze elektronickou formou. Tímto prosíme rodiče, aby dodržovali specifické a variabilní symboly
a termíny splatnosti úhrady školného.
Velice děkujeme za pochopení.
Každé studijní zaměření hudebního
oboru má od určitého ročníku své specifické plnění kolektivní interpretace,
mezi které patří sborový zpěv, orchestrální hra, souborová hra nebo interpretační seminář. Jejich plnění je povinnou součástí základního studijního
zaměření a má své zásadní opodstatnění, ať už v podobě prestižních ocenění v soutěžích základních uměleckých
škol, která jsou výsledkem letité spolupráce a dlouhodobé přípravy či v dalším hudebním rozvoji žáků v kolektivní interpretaci.
Rozvrhy kolektivní interpretace v letošním školním roce budou probíhat v časech: Zpívánky: pondělí: 16:15–17:50
hod., Hobby Band: středa: 16:35–18:10
hod., Sborový zpěv: středa: 16:15–
17:50 hod., Jejda Band: čtvrtek: 15:45–
17:20 hod. a interpretační seminář:
středa: 18:00–18:45 hod.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

ŠKOLY

NOVINKY ZE ZŠ PALACKÉHO
ÚSPĚCH V REPUBLIKOVÉM FINÁLE
ODZNAKU VŠESTRANNOSTI
Atletický stadion VUT Brno hostil od 2. do 4.
září účastníky 12. republikového finále. Této
tradiční akce se letos účastnilo 73 družstev
a naši žáci se v takto početné konkurenci neztratili. Po urputném boji, kdy se pořadí týmů
měnilo po každé disciplíně, jsme obsadili výborné 6. místo. Neztratili jsme se ani v soutěži jednotlivců, kdy se Thea Trnková umístila na 3. místě.
Družstvo startovalo v tomto složení:T. Trnková - 3. místo mezi jednotlivci ve své kategorii;
G. Zemanová - 14. místo; K. Schmidtová - 6.
místo; L. Brdíčková - 25. místo; O. Klíč - 5. místo; R. Šimon - 12. místo; J. Vlček - 8. místo; Š.
Škrabal - 7. místo.Žákům patří poděkování za
předvedené výkony a celoprázdninovou pří-

pravu. V neposlední řadě stejná pochvala patří i K. Klíčové a D. Vavřínovi za absolvování
prázdninových tréninků.
■ | R. Cápal, V. Schmidtová, ZŠ Palackého

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
U nás ve škole jsme se na naše nejmladší žáčky velmi těšili, čekaly na ně krásně vyzdobené třídy a mile naladěné paní učitelky a pan
učitel. Prvňáčky přišli slavnostně přivítat také
ředitel školy Petr Vágner, zástupkyně Jindřiška Hrdinová a také člen zastupitelstva města Josef Jílek a mluvčí města Václav Dokoupil, kteří dětem přinesli krásné dárky. Kromě nich děti dostaly také batůžky naplněné
mnoha překvapeními od hejtmana pardubického kraje. Všem našim prvňáčkům přejeme,
aby do školy chodili rádi, aby zde s radostí objevovali nové a zajímavé věci, našli zde
spoustu dobrých kamarádů a se svými učiteli
zde prožili mnoho hezkých chvil.
■ | Učitelé 1. tříd ZŠ Palackého

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ
PRVŇÁČKŮ U KOSTELA
Slavnostního zahájení prvního školního dne prvňáčků se ujala ředitelka
Zdenka Šafaříková a místostarostka
Daniela Maixnerová, která dětem předala praktické dárky pro školní výuku.
Zazvoněním na zvoneček vše začalo,
vyzkoušením si některých činností pokračovalo a s úsměvem první setkání
skončilo. Přejeme prvňáčkům pohodový školní rok.
■ | Eva Šařecová

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE V ULICI
ČS. ARMÁDY
Tak jsme se konečně dočkali. Od 1. září
chodíme do velké školy. Většina z nás
se na ni moc těšila. Máme rádi tělocvik,
výtvarku, rádi zpíváme. Také nás baví
počítání s Matýskem a čtení s moc pěknou a chytrou housenkou Agátou. Paní
učitelka nám říkala, že nás čeká dlouhá
cesta, ale také slíbila, že nás v tom nenechá ani ona, ani naši rodiče. Tak nám
držte palce, ať to zvládneme.
■ | Žáci 1. A ze školy U Kostela

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

MŠ PIARKA A SUŠICE
V MŠ Sušicích čekalo na děti 1. září velké překvapení. Během prázdnin byly na naší zahradě instalovány nové herní prvky a započala
se stavba altánu. Ještě před začátkem školního roku bylo třeba doupravit terén a připravit zahradu pro děti. Za pomoci rodičů se
nám podařilo dát všechno včas do pořádku.
Tímto děkujeme P. Frajvaldovi, p. Formanovi
a rodičům, kteří se účastnili mnoha brigád p. Bečkovi, p. Bohatcovi, p. Žvátorovi, manželům Klíčovým, Šulcovým, Machovým a p. Ši-

chové. Poslední úpravy zahrady nás ještě čekají v průběhu tohoto školního roku.
V budově odloučeného pracoviště Zvoneček
proběhla během léta rekonstrukce elektroinstalace, došlo i ke snížení stropů. Po prázdninách se děti ze třídy Sluníček a Lištiček vrátily do nově zrekonstruovaných prostor. Mohly se radovat z nového nábytku, koberců, výzdoby, osvětlení i nového uspořádání tříd.
■ | Kolektiv MŠ

Také na děti z přípravné třídy čeká
nová etapa života ve velké škole. První
den přišla děti do školy přivítat nejen
ředitelka školy, ale také místostarostka
města Daniela Maixnerová, která měla
pro děti připravené drobné dárečky.
Další dny děti prolezly školu od tajemného sklepa až po vyfoukanou půdu.
Nyní již pracují ve své třídě a připravují
se na školní život.

PRÁZDNINOVÉ ÚPRAVY ŠKOLY
V ULICI ČS. ARMÁDY
V době letních prázdnin prošla rekonstrukcí chodba ve druhém patře. Bylo
odstraněno staré nevzhledné obložení. To nahradila nová pestrá výmalba
vyzdobená geometrickými tvary, v každém patře jinými. Všechny chodby
školy jsou tak opraveny a vymalovány
v jednotném duchu. Ať se nám všem
v tomto školním roce dobře pracuje.
■ | Eva Izáková

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL SVITAVY 2021
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Svitavy
pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy a vybraných středních škol z jiných regionů Přehlídku středních škol 2021.
Akce se koná ve čtvrtek 21. října, pro veřejnost v době od 9:00 do 17:00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy

(Multifunkční centrum Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické
pracovníky, výchovné poradce a všechny,
kteří chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání v našem regionu.
■ | Barbora Kabátová, ÚP ČR,

Kontaktní pracoviště Svitavy
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CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů se uskuteční 4. 10. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor.
Třebové.

NÁVŠTĚVY HŘBITOVA
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 13. a 27. října. Odjezd v 15:00
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T:
603 750 838.

S-KLUB PRO AKTIVNÍ SENIORY
Z MORAVSKOTŘEBOVSKA A JEVÍČKA
A BLÍZKÉHO OKOLÍ
Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která
se uskuteční ve čtvrtek 7. a 21. 10. vždy v 16
hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity
Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček). Je přístupný všem seniorům z regionu
Moravskotřebovska a Jevíčka a blízkého okolí. Setkání probíhají pravidelně jednou za 14
dní. Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Božena Šplíchalová, telefon: 731
608 323, e-mail: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz

S-KLUB POŘÁDÁ PRO ZÁJEMCE Z ŘAD
VEŘEJNOSTI VÝLET DO KOCLÍŘOVA
V úterý 19. října pořádá S-Klub pro zájemce
z řad veřejnosti výlet do Koclířova. Společně
navštívíme poutního místo Panny Marie Fa-

timské, dále si projdeme kostely sv. Filomeny a sv. Josefa v nedalekém Hřebči. Chybět
nebude návštěva vyhlášené koclířovské cukrárny a prodejny Pastýř, kde bude možné
zakoupit si upomínkové předměty. Odjezd
v 13:30 od budovy Charity Moravská Třebová v ulici Svitavské (popř. v přilehlých ulicích –
v závislosti na momentální dopravní situaci).
Pro přihlášení a více informací volejte Božena Šplíchalová, telefon: 731 608 323

Chtěli bychom touto cestou informovat širokou veřejnost o změnách v denním stacionáři Domeček. Od 1. září došlo k rozšíření
cílové skupiny o seniory. V předchozích měsících probíhaly úpravy vnitřních prostor.
Vznikla nová šatna s převlékárnou, odpočinková místnost pro seniory a relaxační místnost. Díky tomu vznikl prostor pro nové aktivity a terapeutické činnosti, které obohatili
program pro klienty DS Domeček.
Kontakt: Zuzana Kolářová, tel.: 733 676 795,
e-mail: zuzana.kolarova@mtrebova.charita.cz

OBČANSKÁ PORADNA POMÁHÁ
LIDEM ŘEŠIT NEJEN DLUHY
Klienti Občanské poradny mají i kvůli dopadům pandemie covid-19 stále vyšší zájem
o zpracování návrhů na povolení oddlužení
(lidově „osobní bankrot“). Pracovníci poradny
radí klientům i při řešení jiných obtížných si-

mlýn a užili si krásné prostředí Babiččina
údolí. Po pozdním obědě v restauraci U Jelena na náměstí F. L. Věka v Dobrušce jsme se
krátce pokochali historickými krásami centra města. Během exkurze vládla pohodová
nálada, účastníci vyjádřili spokojenost s jejím
výběrem i průběhem.
Všichni se již těší na připravovaný 22. ročník
Moravskotřebovské univerzity třetího věku,
který bude zahájen 3. listopadu.
■ | Stanislav Zemánek, předseda

Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318,
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
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V neděli 12. září proběhlo na zámku zábavné
odpoledne Přijď se bavit s Charitou Moravská Třebová. Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří nám pomohli s realizací
akce. Děkujeme. Tak zase příště!

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. Krásné pohodové dny
vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová
■ | (pm)

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
Kostelní nám. č. 24/3
571 01 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5, Moravská Třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
po, út, st, pá

Středa: 8.00–12.00 hod. mateřské centrum
Čtvrtek: 9.00–12.00 hod. setkávání věřících
maminek

18:00 klášterní kostel

čt	16:30 hod. klášterní
kostel – mše sv. pro rodiny s dětmi

Moravskotřebovské univerzity třetího věku

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Provozní doba:
Pondělí: 8.00–12.00 hod. mateřské centrum
Úterý:
8.00–12.00 hod. mateřské centrum

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

DENNÍ STACIONÁŘ DOMEČEK
V NOVÉM KABÁTĚ

EXKURZE DO RATIBOŘICKÉHO ZÁMKU A BABIČČINA ÚDOLÍ
Po více jak roční pauze Moravskotřebovské
univerzity třetího věku, způsobené pandemií koronaviru, přivítali posluchači možnost
exkurze do ratibořického zámku a Babiččina
údolí. Exkurze se uskutečnila 7. září za účasti
50 posluchačů univerzity a za krásného skoro letního počasí. Exkurze byla zvolena záměrně, a to vzhledem k tématu jedné z přednášek připravovaného 22. ročníku univerzity
- Známá neznámá Božena Němcová.
Během exkurze jsme navštívili zámek Ratibořice, Staré bělidlo, Viktorčin splav a Rudrův

tuacích (exekuce, nájem, výživné apod.). Služby poradny jsou bezplatné.
V Moravské Třebové se můžete na pracovníky poradny obrátit v budově v ulici Bránská
210/18 (nad Andělským obchodem, boční
vchod) v pondělí až středu od 8 do 12 a od 13
do 17 hodin, ve čtvrtek od 7 do 12 a od 13 do
16 hodin. Doporučujeme předchozí objednání schůzky na čísle 736 503 393 či emailu: poradna@mtrebova.charita.cz.

18:00 klášterní kostel
so	18:00 farní kostel (s nedělní platností)
ne

8:00 farní kostel

11:00 klášterní kostel
V pondělí dne 4. 10. vás zveme v 18 hod.
do klášterního kostela sv. Josefa na slavnostní mši svatou, kterou bude celebrovat novokněz naší provincie bratří františkánů P. Jan Marek Vilímek OFM.

SPORT

CYKLISTICKÉ NOVINKY
TOMÁŠ ZEZULA OVLÁDL POWERMAN.
V KUNČINĚ NENAŠEL KONKURENCI
Sedmým dílem celoročního seriálu Cykloman
byl sobotní kunčinský duatlon zvaný Powerman. Náročná cyklistická část Powermana
byla rozdělena do dvou segmentů (14 a 8 kilometrů), které odděloval běh na 3 km. Pořadatelům se i letos podařilo připravit skvělý
závod. Powermanu se zúčastnilo celkem třicet čtyři cyklistů.

Josef Doležel (CK Slovan Moravská Třebová)
1:08:50.
Vítězové jednotlivých kategoriích: M1 – Josef Pospíšil, M2 – Tomáš Zezula, M3 – Sándor Pocsai, M4 – Luděk Schneider, J – Tadeáš Ladra, Ž1 – Jitka Dulajová, Ž2 – Bedřiška
Schneiderová.
POWERMAN CYKLOMÁNEK
Doprovodný dětský závod Cyklománek se
skládal z crosscountry závodu na horských
kolech a terénního běhu. Vlastní běh závodníci absolvovali kolem kunčinského fotbalového hřiště. Powerman doprovázela dobrá
atmosféra i počasí a celkem se ho zúčastnilo 24 dětí.

MARKÉTA HÁJKOVÁ
OVLÁDLA LETOŠNÍ
AKADEMICKÉ MČR
Hromadný závod v Temelíně vyhrála
a v časovce skončila na druhém místě.
■ | (pm)

Powerman Kunčina – celkové pořadí (bez
rozdílu kategorie): 1. Tomáš Zezula (CYCLING BRNO) 1:02:45 hod., 2. Jiří Kadidlo (CK
Slovan Moravská Třebová) 1:03:29, 3. Josef
Pospíšil (BT 2000) 1:05:51, 4. Jiří Langr (CK
Slovan Moravská Třebová) 1:06:02, 5. Sándor Pocsai (CK Čerti Kunčina) 1:06:07, 6. Jan
Pavlásek 1:06:12, 7. Aleš Sirový (Bikeklub Svitavy) 1:06:26, 8. Martin Kobelka 1:06:52, 9.
Tomáš Polák (CK Čerti Kunčina) 1:08:37, 10.

OBLÍBENÉ BABÍ LÉTO PŘEDSTAVOVALO JEDEN Z VRCHOLŮ LETOŠNÍHO CYKLISTICKÉHO SERIÁLU CYKLOMAN 2021
Na start se postavilo 75 bikerů. Dalších šestnáct se zúčastnilo předcházejícího dětského
Cyklománku.
Výsledky:
1. Dominik Kunert (Hrabová) 1:47:01 min., 2.
Miloš Doubek 1:47:02, 3. Jiří Dittrich (F-bike
klub Sádek) 1:47:03, 4. František Groulík (SK
Prima Polička) 1:47:04, 5. Jan Hauf 1:51:00,
6. Michal Kubišta (Šmídl Bike team) 1:51:01,
7. Josef Reif 1:51:02, 8. Jiří Holec (Cyklo Bendl Vysoké Mýto), 9. Jiří Kašpárek (REGA Bike
Team) 1:52:00, 10: Tomáš Svatoš (Cyklo ski
klub Polička) 1:52:55.
Vítězové kategorií: M1: Jiří Dittrich. M2: Miloš Doubek. M3: Michal Rotter. M4: Milan
Machalický. J: Dominik Kunert. Ž1: Iveta Zedníková. Ž2: Dagmar Přibylová. ŽJ: Vendula Kacálková.
■ | (pm)

MORAVSKÁ SNĚŽKA – NETRADIČNÍ BĚŽECKÁ VÝZVA
Zveme Vás na akci nejen pro běžce, ale
i pro všechny fanoušky netradičních zážitků.
V rámci prvního ročníku akce Moravská Sněžka na účastníky čeká 10 běžeckých okruhů
v blízkosti Moravské Třebové. Každý z okruhů má cca 2 km a zavede Vás z centra závodu pod bývalou sjezdovkou k rozhledně Pastýřka a zpět. Jeden okruh má převýšení 160
metrů, celkově tedy virtuálně vystoupáte na
naši nejvyšší horu. Cíl je na vrcholu rozhledny Pastýřka. Jsou vypsány 2 kategorie – jednotlivci, pro ty, kteří spoléhají sami na sebe,
a 3členné štafety, pro ty, kteří rádi sdílí pocity a zážitky s kamarády. Ve štafetě běží každý 3 okruhy a závěrečný běží všichni 3 členové společně. Po závodě se můžete těšit na after party nejen pro závodníky. Pro informace
o aktuálním dění sledujte FB události. Těšíme se na Vás.

MALÝ ZÁVOD MÍRU
S MORAVSKOTŘEBOVSKOU
STOPOU
Padesátého ročníku etapového závodu
se zúčastnili cyklisté SKP DUHA Lanškroun, kteří začínali v Moravské Třebové v Cyklománku: Tadeáš Ladra, Denis
Zezula, Dominik Mühler, Lukáš Marek,
Oliver Bucháček. Pod dohledem trenérů Michala Rottera a Petra Bucháčka
to pro všechny byla velká premiéra na
etapovém závodě.
Během tří dnů zvládlo 140 závodníků z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Maďarska čtyři etapy a najeli přes 140 kilometrů. Poprali se nejen s těžkým profilem, vedrem,
ale i pády a technickými problémy. Pro
všechny to byla určitě veliká zkušenost.
Kromě spálenin, modřin a lehkých odřenin, protože se jim nevyhnuly pády
a technické problémy, si kluci odvezli spoustu nezapomenutelných zážitků
a zkušeností.
■ | Tomáš Zezula

■ | Michael Havlík, za spolek Žijeme Třebovou

(www.zijemetrebovou.cz)
s podporou DesetJarníchKm
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HISTORIE KOPANÉ
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ XII.
Po půlstoletí se v sezóně 1991/1992 vrací z ekonomických důvodů Slovan na Moravu. Byl zaregistrován v Hanácké fotbalové
župě (HŽP). Tím odpadlo zdlouhavé cestování za fotbalem do vzdálených míst východních Čech.
Vstup do sezóny měl Slovan vynikající. Ve
čtvrtém kole vítězí v Šumperku a vyhoupl se
do čela župního přeboru. Navíc měl dvakrát
po sobě výhodu domácího prostředí. Oba zápasy však prohrál. Nejprve nás přehráli vojáci
z Hranic. Týden na to přijely Mohelnice. Velice
hektická atmosféra, slabý výkon arbitra. Ten

nejdřív vyloučil Čadka a po utkání ho trestala
facka nespokojeného domácího fandy. Místo bodových zisků problémy. V Bělkovicích
hraje náš bývalý šutér Miloš Kudyn, který nás
nešetřil, další prohra. Následovaly další ztráty. Přehráváme až Moravičany. Další soupeř
Město Albrechtice na jeho hřišti. Hlavní slovo
měl opět pán s píšťalkou. Jimmy Péč čaroval,
gól nedostal ani z dvou penalt. Druhá půle se
hrála pětapadesát minut, tma rozhodla, sudí
se spokojil s 0:0. Vyloučeni Grulich a Suchý.
Další soupeř Hlubočky. V režii opět rozhodčího. Už víme, že nejsme zvanými hosty v HŽP.

Po výrocích ať správných, či více nesprávných
verdiktech, bouchly v žilách hráčů Slovanu
saze. Vyloučeni Čadek, Soldán a Podhorný.
Navíc další inzultace - slunce, sudí a pár facek. Sekce to už nenechala bez odezvy. Jarní
část musí odehrát Slovan v Jesenci.
V jarních odvetách hodně chybělo domácí
prostředí, odkud se vždy body vozily těžce.
Venku se nedařilo. Výprask 0:7 v Hranicích
i v Jeseníku 1:4. Navíc nás kosí nehorázná
smůla. Cestu do Chropyně nepřežily dva autobusy! Unavení hosté hráli až do 85. min 2:2.
Pak to přišlo, prohra 2:4 a v hlavní roli, ne, už
nebudu plakat. Porážka ve městě, které vyrábí prkna na latríny, znamenala, že se naše
barvy ocitly právě v této keramice. Slovan donesl koncovou lampu pelotonu až do konce.
V jarní části získal jen čtyři body za čtyři remízy. Sestup do I. A třídy byl na světě.
Administrativní chybou Hanácké župy, bylo
přehlédnutí přihlášky B týmu do I. B třídy.
Naše záloha tak musela hrát soutěž až od
pralesní ligy. Čekal se postup, ale vítězné Linhartice a Kunčina hrály ve III. třídě prim.
Velmi světlým okamžikem sezóny bylo druhé
místo našeho dorostu HŽP. Trenér Z. Kudyn
(as. K. Kukol, Bubeník, VM J. Sojka) rozvinuli
talent šikovných hráčů.
■ | Václav Procházka

Foto úspěšného dorostu – nahoře: Z. Kudyn, V. Kudyn, K. Kukol ml., D. Kudyn, M. Jančák, J. Abrhám, R. Abrhám, M. Racl, J. Sojka, K. Kukol st.; dole: J. Hájek, Z. Jarůšek, M. Páník, L. Dostál, P. Sojka, M. Kozlovský, J. Kubín, L. Hájek, J. Kolář; Chybí: J. Kryštof, R. Kolář, F. Kolář, P. Kašpar, M. Geršl,
P. Šatník, J. Motálek, D. Bárta.

ŽENSKÝ FOTBAL POD DROBNOHLEDEM
Netrpělivě
očekávanou
událostí byl vstup ženského týmu do soutěží řízených moravskou částí fotbalové asociace. Dosavadní výsledky naznačují stoupající výkonnostní
tendenci, takže se diváci
mají v pokračování podzimu jistě na co těšit. V říjnu naše fotbalisty uvidíte
v akci v neděli 24. října ve
12:00 proti týmu SK Huhtamaki Okříšky.

TRENÉR HRDLOVIČ NEBYL K UDRŽENÍ
Hrající trenér. Často se spekuluje o tom, jestli
to je při přípravě a řízení týmu optimální, ale
když to vyjde tak, jako 11. září Moravské Třebové B v utkání sedmého kola krajské I. B třídy skupiny B v Březové, potom není o čem
mluvit. Kouč rezervy Tomáš Hrdlovič poprvé
oblékl dres Slovanu a nastoupil přímo na hřiště, aby se na něm podílel vstřelenou brankou a dvěma gólovými asistencemi na hlad22 | Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2021

kém vítězství svého mančaftu v poměru 4:1.
Zajímavé na tom jsou dvě věci. Jednak je ročník 1966 a v pětapadesáti nám na krajských
trávnících tolik fotbalistů neběhá. Navíc byl
doposud registrován za TJ Sokol Bouzov
a přestup do Moravské Třebové mu byl vyřízen teprve v pátek před zápasem. Takže se
dá s trochou nadsázky konstatovat, že to byla
opravdová přestupová „bomba“.

ŠAKALOVÉ V DRESU
UNIVERZITY PALACKÉHO
OLOMOUC DRUZÍ VE
FUTSALE NA ČESKÝCH
AKADEMICKÝCH HRÁCH
Moravskotřebovskou stopu má druhé
místo Univerzity Palackého ve futsale
na Českých akademických hrách v Olomouci. V dresu olomouckého výběru
se na něm podíleli šakalové David Vykydal, Martin Lasovský a Petr Brázdil.
Letošní 19. ročník Českých akademický
her hostila Univerzita Palackého v Olomouci a vysokoškolští sportovci tak po
pěti letech zavítali zpátky do Olomouce. V hanácké metropoli v termínu 2.–
7. září probíhaly boje o titul Akademický mistr/mistyně v celkem 22 sportech. Mezi reprezentanty se objevili
také účastníci akademických mistrovství světa, mezinárodních univerzitních
mistrovství či světových univerziád.
■ | (pm)
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MLADÁ ATLETIKA VSTOUPILA
DO DRUHÉ ČÁSTI SEZÓNY
Za příjemného počasí se 8. září uskutečnilo
v Ústí nad Orlicí 3. kolo družstev mladšího
žactva. Družstvo žákyň nastoupilo v neúplné
sestavě ve složení A. Friedlová, Z. Housero-

vá, J. Krejčí, M. Krejčí, N. Kučerová, L. Polášková, E. Urbánková a D. Václavíková. Přesto se
družstvo celkovým počtem 36 bodů umístilo na 5. místě a stejné umístění drží i v celkovém hodnocení po třech kolech. Za družstvo
bodovaly: štafeta 4x300 metrů ve složení Urbánková, Václavíková, Dvořáková a M. Krejčí (3:36,09-4.), Urbánková na šedesátce (9,254.) a na stopadesátce (23,04-5.), Václavíková na stopadesátce (23,80-6.), štafeta 4x300
metrů ve složení Krejčí J., Friedlová, Kučerová
a Houserová (3:54,96-7.), Václavíková v hodu
míčkem (32,85-8), Houserová ve vrhu koulí (7,75-9.) a M. Krejčí v hodu míčkem (28,379.). Další dílčí výsledky: na 60 m Houserová
(9,99), Friedlová (10,14), J. Krejčí (10,24), Kučerová (10,42) a Polášková (10,83); na 150 m
Dvořáková (24,64), Krejčí M. (24,93), Friedlová (25,72); dálka Krejčí J. (324), Kučerová
(312); hod míčkem Dvořáková (16,94). Další
kolo se uskutečnilo netradičně ve čtvrtek 16.
září v Litomyšli.
V neděli 12. září se ve Vysokém Mýtě konal
krajský přebor jednotlivců Pardubického kraje kategorie přípravek. Budoucnost místní atletiky reprezentovaly A. Dvořáková, J. Krejčí,
M. Krejčí a D. Václavíková. V rozbězích na 60
metrů zaběhnuté časy Dvořákové (9,72) a J.
Krejčí (10,46) do finálového běhu o medaile
nestačily. Velkým úspěchem však skončil hod
míčkem, ve kterém Václavíková (40,30) získa-

HOKEJOVÝ A-TÝM ZAHÁJIL PŘÍPRAVU
Hokejisté A-týmu HC Slovan Moravská Třebová odstartovali přípravu na nadcházející soutěžní sezónu 2021/2022. Ta bude mít
od letošního ročníku pozměněnou podobu,
na společném aktivu hokejových klubů bylo
totiž odhlasováno spojení Královéhradecké
a Pardubické krajské ligy mužů. Po skončení první časti soutěže (začátkem prosince), která se odehraje s obvyklými soupeři,
se tak moravskotřebovští hokejisté mohou
utkat s protivníky z Jaroměře, Náchodu, No-

vého Města nad Metují, Nového Bydžova,
Opočna, Trutnova nebo Třebechovic pod
Orebem. V přípravě Slovan odehrál celkem čtyři přátelská utkání, dvě s týmem
HC Lvi Břeclav a dvě se soupeřem z Boskovic. V těchto zápasech Slovan vybojoval
dvě výhry v základní hrací době, jednu výhru na nájezdy a odnesl si také jednu prohru z úvodního střetu s Boskovicemi. První
soutěžní utkání odehrál A-tým Slovanu se
soupeřem z Hlinska.

la zlatou medaili. Na stupně vítězů ji navíc doprovodila M. Krejčí (26,50), která získala stříbrnou medaili. Obě závodnice poté nastoupily do běhu na 600 metrů a osobní výkony
jim zajistily další stupně vítězů - Václavíková
(1:54,16-2.), M. Krejčí (2:01,08-3.). Do závěrečných rozběhů na 150 metrů pak nastoupily všechny naše závodnice. A výsledkem byl
u Václavíkové (23,44) další zisk stříbrné medaile a zasloužená pochvala za výkony zbývajících účastnic - Dvořáková (24,03-6.), M. Krejčí (24,50-8.) a J. Krejčí (25,82).
Více informací z obou závodů naleznete na
www.akmoravskatrebova.cz.
■ | Radek Pavliš, trenér AKMTR mládeže

TEREZA RADOVÁ
ZAMÍŘILA S HOKEJOVOU
REPREZENTACÍ NA MS DO
KANADY
Češky tam v základní skupině narazili na Dánsko, Maďarsko, Japonsko
a Německo. Ve čtvrtfinále český celek podlehl smolně Finsku. Tereza
Radová hrající ve švédském Göteborg HC se probojovala do závěrečné pětadvacetičlenné nominace trenéra Tomáše Paciny. Během přípravného období před mistrovstvím
světa nastoupila do utkání proti Slovensku (8:1), kde si připsala jednu
asistenci a absolvovala s reprezentací závěrečný kemp v Liberci. Na MS
si zapsala úvodní trefu v zápase proti Maďarsku.
Další důležitá zkouška čeká svěřenkyně Tomáše Paciny 11.–14. listopadu, kdy budou v Chomutově usilovat v konkurenci Maďarska, Norska a postupujícího z předkvalifikace o premiérovou účast na ženském
olympijském turnaji v Pekingu v únoru 2022.
■ | (pm)

Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2021 |

23

SPORT

PRVNÍ HRÁČKA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
NA PARDUBICKÉ JUNIORCE
Ve dnech 7. -13. srpna se konala Pardubická
juniorka – tenisové mistrovství ČR jednotlivců v kategorii staršího dorostu. Vynikajících
výkonů a výsledků dosáhla Nela Šílová (ročník 2006, TJ Slovan Moravská Třebová). V turnaji startovala jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře.
Obrovský úspěch zaznamenala především ve
dvouhře, kde jako jediná nenasazená hráčka
postoupila mezi osm nejlepších. Ale pojďme od začátku. Hlavní soutěže se zúčastnilo 48 nominovaných hráček. Pouze 11 dívek
dle celostátního žebříčku mělo účast jistou,
ostatní děvčata si ji musela vybojovat v kvalifikacích. Nela v prvním kole nastoupila proti
Adéle Moravcové (ročník 2003, TK PRECHEZA
Přerov, celostátní žebříček: 28).
1. kolo: Šílová Nela - Moravcová Adéla 6:3 6:2
Po celý zápas Nela podávala konzistentní
výkon, žádné nevynucené chyby a nakonec
z toho byl jednoznačný výsledek.
V dalším kole ji už čekala nasazená hráčka
Munzarová Lenka (roč. 2003, Severočeská tenisová, celostátní žebříček: 22).
2. kolo: Šílová Nela - Munzarová Lenka 7:6(2)
6:4
Soupeřka hrála celé utkání agresivně a zahrála dost vítězných míčů, ale zároveň díky
skvělému pohybu a předvídavosti Nely byla
donucena i k chybám a ke konci zápasu dominovala již Nela. Pokud v předchozích zápasech byla Nela považována za outsidera, tak
následujícím utkáním měla plnit roli „sběračky“, jelikož proti ní stála hráčka, která patřila
mezi jedny z favoritek turnaje. Štruplová Julie
(roč. 2004, TK AGROFERT Prostějov, celostátní žebříček: 6; ITF 124).
Osmifinále: Šílová Nela - Štruplová Julie 6:3
3:6 6:3
To se ovšem nestalo a v překrásném zápase plném dramatických a neuvěřitelných výměn vyhrála a zaslouženě podstoupila naše
rodačka do čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále se Nela
utkala s druhou nasazenou hráčkou, která
již má zkušenosti z WTA. Bartůňková Nikola
(roč. 2006, I. ČLTK Praha, celostátní žebříček:
14; ITF 33; WTA 879).
Čtvrtfinále: Bartůňková Nikola - Šílová Nela
6:2 6:2
V tomto utkání se na výkonu podepsal náročný program, který Nela absolvovala v předchozích dnech. I tak Nela předvedla v některých výměnách to, co jí provázelo v celém turnaji, ale na vítězství to nestačilo.
Ve čtyřhře děvčata postoupila do druhého

kola. Kde nestačila se svojí parťačkou Brožovou Natálií.
1. kolo: Brožová/Šílová - Hejtmáková/Podškubková 7:6(2) 6:4
Osmifinále: Hranáčová/Tomajková - Brožová/Šílová 6:2 6:1

vše, na čem od začátku spolupráce intenzivně pracujeme. Tento úspěch budeme brát
jako velký impuls do další práce. V tenise se
pohybuji již 30 let a pod trenérskýma rukama mi už prošlo mnoho šikovných dětí, ale
v Nele vidím obrovský potenciál a možná by
se jednou mohla prosadit i na ženském okruhu WTA. Závěrem bych rád poděkoval tenisovému klubu TJ Slovan Moravská Třebová
za výborné podmínky, materiální a finanční
podporu a zároveň bych dodal, že budeme
pokračovat, jak já říkám v tenise zdravým rozumem.

KRÁTKÝ ROZHOVOR S NELOU:
Jak hodnotíš své vystoupení na pardubické juniorce?
Je to pro mě dosud největší úspěch v mé kariéře. V zápasech jsem hrála přesně to, na co
jsem do teď trénovala.
Jaké máš cíle v této sezóně popřípadě
v dalších sezónách?
Letos bych chtěla vyzkoušet ještě jeden, dva
mezinárodní turnaje ITF, na příští sezónu
bych se chtěla zaměřit na více evropských
turnajů a na lepší umístění v celostátním žebříčku.
Jaké koníčky kromě tenisu máš?
Ráda i často hraju ping pong. A ve volném
čase maluji.
Jak dlouho hraješ za Moravskou Třebovou
a jak si spolupráci pochvaluješ s trenérem
Adamem Javůrkem?
Už to budou čtyři roky a za tu dobu jsme udělali velký kus práce, lepšího trenéra bych si
ani nemohla přát. Pomohl mi jak při technické a kondiční, tak hlavně po psychické stránce tenisu a klub mi navíc hodně pomáhá
s přípravou a materiálním zabezpečením.
Jak těžké je skloubit školu s tenisem?
Pro mě to bylo a je vždy jednoduché, škola mi
vyšla pokaždé vstříc a podporovala mě.

ŠÁRKA ABRAHÁMOVÁ
ZÁŘILA NA MS
V TRAVNÍM LYŽOVÁNÍ
Travní lyžařka Šárka Abrahámová, třetí žena letošního hodnocení Světového poháru, navázala na svá medailová umístění z juniorského mistrovství
světa před dvěma lety a vybojovala na
MS ve Štítné nad Vláří stříbro v super G
a bronz z obřího slalomu.
■ | (pm)
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OČIMA TRENÉRA ADAMA JAVŮRKA
Mám obrovskou radost jak z předvedených
výkonů a výsledků, ale i z herního projevu
na hřišti. Najednou do sebe začíná zapadat
www.moravskatrebova.cz
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