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PříPrava záměru nového 
kulturního centra v miltře 
Pokračuje

víkendový Provoz  
lékáren a ordinační  
doby lékařů 

v listoPadu nás čeká 
bohatý kulturní 
Program 3 7 9

ZVEME NA BETLÉMSKÝ WORKSHOP
Chcete být součástí výroby betlému, který o Vánocích zdobí naše náměstí? Přijďte na Betlémský work-

shop, který bude probíhat na zámeckém nádvoří ve dnech 4. a 5. listopadu, vždy od 15:00 do 17:00 hodin. 
Také letos se můžeme těšit na rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční 27. 11. od 15:00 do 18:00 

hodin na náměstí T. G. Masaryka. V programu se můžete těšit na dětský pěvecký sbor ZUŠ, smíšený 
pěvecký sbor Fermáta, moderní popový bigband The People a děti z MŠ Jiráskova. Předvánoční atmosfé-

ru doplní slaměný betlém, zvířátka, ponocný a zvonička přání.  
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KoliK nás je... 

Poděkování
děkujeme všem vlastní-
kům nemovitostí v mo-
ravské třebové, kteří se 
starají o  jejich technic-
ký stav i celkový vzhled. 
každá změna vede 
k tomu, aby naše město 
bylo zase o kousek krás-
nější. ulice k. čapka.

výběrová řízení
aktuálně vyhlášená výběrová řízení 
jsou vždy k dispozici na úřední desce. 

otevřená radnice
veškeré podklady z jednání zastupitel-
stva města, vč. zápisu, usnesení, zvu-
kového záznamu a  výsledků hlasová-
ní naleznete na webových stránkách 
města v záložce radnice. zde je k dispo-
zici také usnesení z jednání rady města. 
více na www.moravskatrebova.cz.

SPolečenSká rubrika 
Životní jubilea – září 2021
95 let – Pavlíčková marie
85 let – Franková marie, Pokorná mar-
ta, vojtová ludmila
80 let – kučerová jiřina

rozloučili jSme Se (září)
rovner antonín (89 let), dvořák vojtěch 
(87 let)

narozené děti
maivaldová michala (červenec)

uzavření manŽelStví (září)
vovk ivan (Pustina) – bakrlíková ivana 
(třebařov)
neuer roman (mt) – krulišová mirosla-
va (mt)
doležel josef (mt) – doleželová moni-
ka (mt)
truhlář josef (staré město) – antošová 
helena (rozstání)
mašek ondřej (mt) – jurníčková marti-
na (mt)

S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve spo-
lečenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří 
dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřej-
nění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Problém Se zatoPenými 
SklePy vyřešen

v  okolí ulice Údol-
ní byla v  minulos-
ti veškerá povrchová 
voda svedena do ne-
dalekého zatrubně-
ného potoka. vzhle-
dem k množství vody 
při vydatných sráž-
kách pak opakovaně 
docházelo k  zatápě-

ní sklepů rodinných domů. „i  s ohledem na 
podněty obyvatel jsme se tento problém roz-
hodli vyřešit prostřednictvím nové dešťové 
kanalizace, která byla v letošním roce v úseku 
od kiosku u nemocnice směrem k ulici Údolní 
vybudována v  rámci probíhající revitalizace 
ulice svitavská. navazujeme tak na současný 

v  informačním systému městského úřadu 
v moravské třebové bylo k 30. 9. 2021 evi-
dováno k trvalému pobytu celkem 9712 ob-
čanů čr. v průběhu měsíce září se do mo-
ravské třebové přistěhovalo 22 obyvatel, 
odhlásilo 23 osob, zemřelo 8 občanů a na-
rodily se 3 děti. v  rámci moravské třebo-
vé v srpnu změnilo trvalý pobyt celkem 17 
osob.
dle odboru azylové a  migrační politiky 
mvčr je v moravské třebové hlášeno 151 
cizinců s povolením k pobytu na území čes-
ké republiky. celkem je tedy v  moravské 
třebové k 30. 9. 2021 evidováno 9863 osob.
v  měsíci září se uskutečnilo 8 svatebních 
obřadů a 6 obřadů k vítání občánků.

■   |   in

ve čtvrtek 11. listopadu si připomínáme den 
válečných veteránů a  ukončení 1. světové 
války, jehož symbolem je květ vlčího máku 
vyjadřující úctu a vzpomínku na bývalé vojá-
ky a bojovníky. Přijďte i vy k pomníku na ryb-
ním náměstí, který město vybudovalo v roce 
2018 jako památku na všechny občany mo-
ravské třebové, kteří padli v bojích 1. světo-
vé války. Pietní akce se uskuteční dne 11. 11. 
v 10:00 hodin za účasti zástupců a žáků vo-
jenské střední školy a  vyšší odborné školy 
ministerstva obrany v moravské třebové. sr-
dečně zveme širokou veřejnost. 

den válečných veteránů

trend v  podobě budování oddílné kanaliza-
ce ve městech. do budoucna počítáme s po-
kračováním budování nové kanalizace smě-
rem k čerpací stanici v  rámci dalších pláno-
vaných etap revitalizace ul. svitavská. kom-
plexní řešení odvodu povrchových vod bude 
zakončeno výstavbou poldrů v údolí nad ulicí 
Údolní. město má již zpracovanou projekto-
vou dokumentaci a nyní čekáme na vyhláše-
ní vhodného dotačního programu, který by 
nám pomohl s financováním,“ vysvětluje sta-
rosta miloš mička. v dalších letech plánujeme 
také úpravu dešťové kanalizace v okolí zŠ Pa-
lackého a charity moravská třebová ve vaz-
bě na výstavbu nové budovy nemocnice ná-
sledné péče. 

■   |   (vd)
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zPrávy z radnice 
Pomáháme Podnikatelům růSt 

v  polovině října jsme ve 
spolupráci s PPink zahájili 
první ročník akademie za-
čínajícího podnikání v mo-
ravské třebové. Účastníci 
zde za pomoci zkušených 
podnikatelů a  lektorů zís-
kávají cenné rady, inspira-

ci a společně se tak podílí na kultivaci podni-
katelského prostředí v našem městě. „chce-
me udělat maximum pro podporu místních 
podnikatelů. jedině tak můžeme přispět ke 
zlepšení nabídky práce i  konkurenceschop-
nosti města jako celku. Podnikatelskou čin-
nost chceme podpořit také novým coworkin-
govým centrem, které vznikne v součinnosti 
s mateřským centrem krůček díky dotaci za 
vítězství v soutěži obec přátelská rodině,“ vy-
světluje místostarostka daniela maixnerová.

PříPrava kulturního centra 
v miltře Pokračuje 
hlavní kulturní infrastrukturu ve městě 
v  současnosti představuje zámek, muzeum 
a kino. „ve městě nám chybí nejen kulturní 
sál pro větší množství diváků, ale také vyhod-
nocení možností jeho realizace i udržitelnos-
ti provozu z městského rozpočtu. Proto jsme 
zahájili spolupráci se společností onplan lab, 
s.r.o., která se věnuje strategickému pláno-
vání v oblasti kultury a rozvoji transformač-
ních ploch. výsledkem bude projekt – rozvo-
jová vize, na jejímž zpracování se budou po-
dílet nejen experti města, ale i zástupci všech 

Provozní doba Singltreku Pod PaStýřkou oPět začne v dubnu

od slavnostního otevření singltreku morav-
ská třebová uplynul více než měsíc a tratě se 
okamžitě staly oblíbeným cílem stovek cyklis-
tů. s příchodem podzimních a zimních měsí-
ců ale přichází nucená přestávka, způsobená 

počasím. v této době není možné zajistit ne-
zbytnou údržbu a s tím spojenou bezpečnost 
cyklistů. Proto prosíme návštěvníky singltre-
ku, aby respektovali provozní dobu tratí 
v  lese pod Pastýřkou, která je dle provozní-

ho řádu stanovena od 1. dubna do 31.  říj-
na. děkujeme za pochopení. Pro veřejnost 
zůstává i nadále v provozu pumptrack s as-
faltovou plochou pod parkovištěm u zámku. 
těšíme se na začátek příští sezóny. 

kulturně komunitních zařízení a  pořadatelé 
kulturních aktivit ve městě. s využitím těchto 
výstupů bude v lednu 2022 vyhlášena archi-
tektonická soutěž o  návrh budoucí podoby 
kulturního centra. na podzim 2022 tak bude 
město připraveno žádat o dotační prostřed-
ky na jeho budoucí výstavbu. 

SPoluPracujeme S vySokými 
školami 
zámecký mlýn se dostal do hledáčku budou-
cích architektů. studenti z Fakulty architektu-
ry vut / Faculty of architecture but si kon-
cem minulého týdne přijeli prohlédnout bu-
dovu zámeckého mlýna. studenty čeká zají-
mavá práce a město moravská třebová získá 
ateliérové práce s návrhem využití celého ob-
jektu. ve spolupráci s  univerzitami budeme 
i nadále pokračovat.

■   |   (vd)
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Pozor na 
lákavé nabídky 
Podomních 
Prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále 
s  novými praktikami. většina z  nich 
má škálu důvodů a  příběhů, kterými 
se snaží získat vaši důvěru. mnozí také 
moc dobře vědí, že v  obcích a  měs-
tech, kde je vyhláškou podomní pro-
dej zakázán, se tímto jednáním do-
pouští protiprávního jednání. ani to je 
od lehce nabitého zisku neodradí.
v  současné době, kdy lze v  médiích 
slyšíme o „energetické krizi“ a některé 
společnosti oznamují konec, lze před-
pokládat i  zvýšený počet podomních 
prodejců nabízejících právě výhod-
né smlouvy na dodávky energií. dal-
šími a častými praktikami jsou nabíd-
ky různých služeb na výměnu zámků, 
služby kominíka či servis oken. Pozor, 
lze se také setkat s lákavou nabídkou 
„levného“ zboží, které na první po-
hled vypadá jako originál, ale originá-
lem není. 

Policie Proto radí:

• Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo 
nic zadarmo.

• nedůvěřujte cizím lidem a niko-
ho takového nepouštějte do své-
ho bytu, obzvlášť v případech, kdy 
cizí osoba chce rozměnit bankovky, 
nebo se domáhá pitné vody.

• buďte obezřetní, opatrní a informa-
ce si prověřujte.

• nedovolte, aby na vás kdokoli činil 
nátlak a nutil vás k okamžitému roz-
hodnutí.

• nikdy neplaťte za nabízené zbo-
ží předem v hotovosti, bez sepsané 
smlouvy o koupi či prodeji.

• nesdělujte své osobní údaje a pro-
dejce žádejte o kontakt, který si klid-
ně hned vyzkoušejte a ověřte.

• nepodepisujte nic bez rozmyslu, po-
kud můžete, kontaktujte ihned čle-
ny rodiny nebo si nechte čas na roz-
myšlenou.

• v případě, že jste byli podvedeni, 
nebojte se obrátit na policii.

• v neposlední řadě nepodléhejte vi-
dině rychlého zbohatnutí, výhodné 
koupě či dokonce výhry. v napros-
té většině těchto případů se jedná 
o podvod.

■   |   jiří tesař, koordinátor prevence

v minulém období městská policie řešila 588 
událostí. mimo pochůzkovou činnost na úze-
mí města se městská policie i nadále zamě-
řovala na dodržování nastaveného dopravní-
ho režimu.

chráníme vaši bezPečnoSt
strážníci městské policie na náměstí t. g. 
masaryka vyřešili incident s podnapilým ag-

resivním mužem. Při preventivní kontrolní 
činnosti spatřila hlídka mP mladý pár popíje-
jící alkohol. dle platné vyhlášky je konzuma-
ce alkoholu na náměstí zakázána, proto byli 
lidé vyzváni k  prokázání totožnosti. na tuto 
výzvu muž reagoval tak, že začal hlídku napa-
dat. jelikož v tomto chování, ani po opakova-
ných výzvách neustával, byl za pomocí donu-
covacích prostředků předveden na Pčr a ná-
sledně vyřešen pokutou v příkazním řízení na 
místě.

a oPět alkohol
Při preventivní kontrolní činnosti u  povod-
ňových desek zjistila hlídka mP skupinu mla-
dých lidí požívající alkohol. jelikož se jedná 
o místo, kde je ozv požívání alkoholu zaká-
záno, bylo toto přestupkové jednání vyřeše-
no hlídkou mP pokutou v příkazním řízení na 
místě.

■   |   radovan zobač, velitel městské policie

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

sběrná místa s  kontejnery ve městě slouží 
k  ukládání komunálního odpadu z  domác-
ností (černé kontejnery), popř. k ukládání tří-
děného papíru, plastu a skla. jakýkoliv jiný 
odpad nelze ukládat mimo kontejnery, 
ale patří do sběrového dvora. „Pokud ně-
kdo ke kontejnerům odloží např. starý kobe-
rec, matraci, skříň, elektroodpad aj., dopouští 
se přestupku, za který může být uložena po-
kuta. navíc ostatním spoluobčanům způso-
buje navyšování poplatku za komunální od-
pad na příští rok. nesprávně uložený velko-
objemový odpad jsme doposud ze sběrných 
míst v rámci snahy o udržení čistoty ve měs-

tě odklízeli. museli jsme ale tak činit v  rám-
ci speciálního svozu, který navyšuje celkové 
finanční náklady,“ vysvětluje vítězslav Škra-
bal, jednatel technických služeb. Proto znovu 
upozorňujeme občany, aby využívali sběrový 
dvůr. děkujeme. 

Provozní doba Sběrového 
dvora v roce 2021: 
pondělí 13:00–17:00 hod. 
středa   8:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.
čtvrtek   8:00–14:00 hod.
sobota   8:00–14:00 hod. 

Proč tento odPad nekončí na Sběrovém dvoře? 
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ulice lanškrounSká oPět 
Průjezdná

Pardubický kraj provádí 
poslední dokončovací prá-
ce spojené s  rekonstrukcí 
ulice lanškrounská, která 
je od 1. 10. opět průjezd-
ná.  Prosíme řidiče, aby 
s  ohledem na probíhající 
práce dodržovali sníženou 
rychlost. zároveň upozor-

ňujeme na změnu umístění autobusové 
zastávky u  vlakového nádraží. zastávka 
bus „rozc. žel. st.“ ve směru na staré město 
je dočasně zrušena. do odvolání budou ces-
tující v tomto směru obsluhováni ze zastávky 
„lanškrounská“, která je vzdálená 320 m ve 
směru do centra města. změna platí v sou-
vislosti s technicky a normově nevyhovujícím 
dosavadním stavem nástupiště autobusové 
zastávky „rozc. žel. st.“. tento problém bude 
trvale vyřešen přemístěním zastávky „rozc. 
žel. st.“ (pro oba směry) k dopravnímu termi-
nálu u  železničního nádraží. o  přesunu bu-
deme veřejnost včas informovat.

kancelář notářky oPět 
otevřena
notářka judr. Šárka navrátilová od 4. října 
obnovuje svoji činnost v kanceláři v budově 
městského úřadu v ulici olomoucká. k vyří-
zení potřebných záležitostí bude k  dispozici 
každé první pondělí v měsíci od 9:30 do 12:00 
hodin a od 13:30 do 16:00 hodin. kontaktní 
údaje - kancelář č. 120, telefon 461 353 015.

nová zahrada v mš Sušice
spolupráce zafungovala skvěle. děkujeme 
všem rodičům a dobrovolníkům, kteří se za-
pojili do projektu města a přispěli k promě-
ně zahrady ve školce v  sušicích.   Pro děti 
jsou připraveny nové herní prvky, altán s po-
sezením i  minikopec pro sáňkování v  zimě. 
tím ale společné úsilí nekončí, v úpravách ve 
školce a v jejím okolí budeme pokračovat. 

Pardubický kraj nabízí dotace 
Pro Podnikatele
zájemci mohou získat neinvestiční nebo in-
vestiční dotaci ve výši 20 – 200 000 kč. týká 

se to podnikajících subjektů stáří do 3 let od 
založení (neinvestiční), nebo do 1 roku od za-
ložení (investiční). výzva 1: Podpora investic 
obcí zlepšujících podnikatelské prostředí; vý-
zva 2: Podpora nových podnikatelských zá-
měrů a rozvoje regionální podnikatelské ak-
tivity - startovací vouchery. Podrobnosti na 
webu Pardubického kraje. 

krajSké doŽínky 
S moravSkotřebovSkou StoPou
letošní krajské dožínky měly výraznou mo-
ravskotřebovskou stopu. gratulujeme re-
stauraci u  Štiky moravská třebová k  úspě-
chu v soutěži regionálních výrobců potravin 
mls. Podařilo se jim dosáhnout nejen na cer-
tifikát regionálního produktu, ale byli oceně-
ni jako objev roku 2021 a získali celkové ví-
tězství v dílčí kategorii jak od odborné poro-
ty, tak od návštěvníků dožínek.

moravSká třebová úSPěšná 
v třídění odPadu
moravská třebová se v  Pardubickém kra-
ji umístila na 3. místě v kategorii obcí nad 2 
000 obyvatel v soutěži ve třídění odpadů za 
rok 2020 s názvem o perníkovou popelnici. 
v  celkovém pořadí bylo hodnoceno množ-
ství vytříděného odpadu (papír, plasty, sklo 
a  kovy) na jednoho obyvatele za celý rok 
2020. moravská třebová díky ocenění získa-
la nejen diplom a skutečnou popelnici z per-
níku, ale také finanční odměnu ve výši 25 000 
kč. „Úspěch města v soutěži je ve skutečnos-
ti zásluhou našich občanů. děkujeme všem, 
kteří poctivě třídí. získané prostředky využi-
jeme například pro rozšíření systému sběr-
ných míst pro třídění odpadu, nebo nákup 
nových popelnic,“ vysvětluje místostarosta 
Petr Frajvald. 

revolution train v moravSké třebové 
Šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kino-
sály, 8 interaktivních místností a  v  nich pří-
běh, jak snadné je propadnout drogám a jak 
těžké je se závislosti zbavit. vlak v rámci revo-
luční primární protidrogová prevence zastaví 
ve vlakové stanici moravská třebová dne 10. 
11. 2021. Plakát s podrobnostmi nalezne-
te na straně 15. 
cílem vlakového programu revolution train 
je prostřednictvím zapojení lidských smys-
lů zapůsobit na návštěvníka a  inspirovat jej 
k pozitivním životním volbám. jsou zde před-

staveny mechanismy, kterými drogová závis-
lost vzniká až do důsledků, které v životě zá-
vislého čekají. díky zapojení do reálného pří-
běhu, emotivním situacím a  interaktivnímu 
přístupu dokáže program zaujmout a  dát 
prostor k přemýšlení nad nebezpečím legál-
ních i nelegálních drog.
Program trvá 100 minut a  je určen jak pro 
školní skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro ši-
rokou veřejnost (od 10 let). vítáni jsou i  ro-
diče, protože náznaky užívání drog se obje-
vují již u  dětí ve velmi nízkém věku. rodiče 
si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout 
a nakonec může být pozdě. 
dopolední program je rezervován pro žáky 
základních a  středních škol z  moravské 
třebové. odpoledne je otevřeno pro ši-
rokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. 
Program začíná každých 20 minut. vstup 

je po celou dobu zdarma. 
vlak byl již ve více než 185 městech česka, 
slovenska a  německa a  projekt navštívilo 
přes 180 tisíc lidí. revolution train dlouhodo-
bě podporuje národní protidrogová centrá-
la. Podporu a záštity projektu udělili Policejní 
prezident Pčr, ministerstvo vnitra a ministr 
zdravotnictví čr. velkou podporou jsou pozi-
tivní reakce dětí a pedagogů, kteří se progra-
mu zúčastnili.
na projektu revolution train se finanč-
ně spolupodílí mas moravskotřebovsko a 
jevíčsko o.p.s., která je realizátorem projek-
tu maP rozvoje vzdělávání ii pro území orP 
moravská třebová (reg. č. projektu cz.02.3.6
8/0.0/0.0/17_047/0008654). 
Projekt maP rozvoje vzdělávání ii příspívá na 
realizaci protidrogového programu revolu-
tion train částkou 50 000 kč.
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sociální služby

Pečovatelská služba poskytuje svým klien-
tům péči již 41 let. za tuto dobu prošlo naší 
službou mnoho klientů. jsme rádi, když má 
naše služba smysl a naším cílem, jsou spo-
kojení klienti. vždy nás potěší, není-li dů-
vodem využití právě naší služby pouze ak-
tuální zdravotní stav člověka, ale také pozi-
tivní reference od našich spokojených uži-
vatelů.

Pohled z druhé strany - děkujeme paní vyky-
dalové za milá slova, která nás chytla u srd-
ce.

jak Se dívám a hodnotím 
PečovatelSkou SluŽbu? vztah 
mezi Pečovatelkou a klientkou
v určitém pokročilém věku každého člověka 
dochází k vyčerpání životní energie, k osla-
bení smyslových orgánů (zraku, sluchu), 
k omezování pohybu, obtížnému dýchání či 
pohybovým potížím. Potřebuje častější po-
moc. Pokud má dostatečně velkou rodinu, 
ví, že nezůstane sám. co má však dělat člo-
věk, který takové zázemí nemá? co ho čeká? 
nabízí se tu veřejná služba a tou je péče ve 
stáří. tam jsem se, před více jak rokem, ob-
rátila i  já. Považuji pečovatelskou službu 
za víc, než jen péči o osobní hygienu nebo 
úklid v bytě. nacházím v ní důvěru, jistotu, 
pomoc. znamená pro mne i jako zdravotní 
dohled, jistý druh kontroly. Přicházející pe-
čovatelka zjistí, v  jaké jsem kondici, jakou 
mám pohodu, jak se cítím. vím, že určitě 
přijde, svěřím se jí se svým stavem. v  pří-
padě potřeby zařídí další pomoc. Po úkli-
du si spolu sedneme ke stolu a pohovoříme 
si o  všem možném, nejen o bolestech, ale 
i  zájmech, o  rodině, o  vnoučatech. o  tom, 

co jsem s radostí prožila a s čím se chci po-
chlubit. sdělení je oboustranné. tady začí-
ná vzájemná důvěra. získává se postupně, 
pomalu. je to změna ve vašem dosavad-
ním životě. Přijala jsem do svého domova 
i do svého života nového, dosud neznámé-
ho člověka. budeme si rozumět? musíme se 
snažit vzájemně si vyjít vstříc. mně se to po-
dařilo. 
dnes jsem opravdu ráda, že jsem si tuto služ-
bu zvolila. mám i  dobrou zkušenost při za-
stupování v  péči. setkala jsem se s  milými, 
ochotnými a  vstřícnými pečovatelkami. Po-
znala jsem i jinou pečovatelku, s níž si dobře 
rozumím. každý mi může dát i něco ze sebe, 
ze své povahy, ze svých zkušeností. tímto jim 

hledá Se oSobnoSt 
Pardubického kraje
až do 30. listopadu máte možnost no-
minovat významné osobnosti, které 
si podle vašeho názoru zasluhují zisk 
nejvyššího vyznamenání Pardubické-
ho kraje, kterými jsou cena za zásluhy 
o  Pardubický kraj nebo cena michala 
rabase za záchranu. nominovat osob-
nosti na ceny Pardubického kraje lze 
písemně na vyplněném formuláři do-
ručeném na adresu Pardubického kra-
je, komenského nám. 125, 532 11 Par-
dubice s  poznámkou: ocenění Pardu-
bického kraje.

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

novela exekučního řádu Přináší „miloStivé léto“

díky novele zákona č. 120/2001 sb., o soud-
ních exekutorech a  exekuční činnosti (exe-
kuční řád), jehož součástí je také tzv. milos-
tivé léto, se mohou dlužníci v období od 28. 
října do 28. ledna za výhodnějších podmí-
nek zbavit exekucí u dluhů vůči veřejné sprá-
vě (stát, kraje, města, obce a jejich organiza-
ce). v případě dotazů kontaktujte svého exe-
kutora. 
cílem přijaté právní úpravy je především jed-
norázová nabídka reálné pomoci odpověd-
ným dlužníkům a  současně podpora moti-
vace dluh zaplatit a zbavit se stávající praxe, 
která vede dlužníky do dluhových pastí. Po-
zor, milostivé léto se týká pouze dluhů vymá-
haných v  exekučním řízení prostřednictvím 
soudních exekutorů.

Podmínky pro využití možnosti „milosti-
vého léta“ 
1. Podmínkou zvýhodnění je úhrada celé jis-
tiny původního dluhu a  paušálních nákladů 
exekučního řízení ve výši 750 kč (resp. 907,50 
kč s dPh) v zákonem stanovené lhůtě (od 28. 
10. 2021 do 28. 1. 2022) a probíhající exekuč-
ní řízení zahájené před účinností zákona.
2. Podstatou výhodnějšího splacení je upuš-
tění od příslušenství pohledávky (exekuční 
náklady, úroky, pokuty, poplatky za nespla-
cení) a úhrada pouze paušální částky, u kte-
ré se předpokládá, že je nižší než příslušen-
ství pohledávky.
3. zvýhodněný postup platí pouze pro dluž-
níky fyzické osoby ve vztahu k veřejnopráv-
ním oprávněným osobám, které jsou v záko-

ně vyjmenovány. jedná se o českou republi-
ku, územní samosprávné celky, příspěvkové 
organizace těchto subjektů, ústavy a  obec-
ně prospěšné společnosti založené státem 
nebo územním samosprávným celkem a dal-
ší právnické osoby s většinovou majetkovou 
účastí státu nebo územního samosprávného 
celku. dále jde o zdravotní pojišťovny, český 
rozhlas a českou televizi.
4. v  případech, kdy již byla jistina splacena 
a dlužník hradí pouze náklady řízení lze k to-
muto kroku přistoupit v případě, že bylo na 
nákladech řízení již uhrazeno 750 kč (resp. 
907,50 kč s dPh).
5. tuto možnost mohou využít dlužníci i bez 
souhlasu oprávněné osoby (věřitele).

zároveň i  děkuji za vše dobré, co pro mne 
dělají. dnes vím a dovedu ocenit, že jsem se 
v  době své osamělosti a  nejistoty, co bude 
dál, rozhodla správně. 
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zdravotnictví

informace
teStování 
a očkování covid 19
ordinace praktického lékaře dr. kluga 
provádí testy na covid 19, jak anti-
genní, tak Pcr. 

současně provádí očkování vakcí-
nou moderna a johnson. na očková-
ní není nutné se předem registrovat 
na portálu ministerstva zdravotnictví 
čr, stačí jen přijít do ordinace s kartič-
kou zP, a to v době Po+St+Pá 9:00–
14:00; út+čt 11:00–18:00.

další očkovací 
centra
další centra jsou v trn jevíčko (Pfizer 
a astra zeneca) a v nemocnici ve svita-
vách (Pfizer a moderna), ale zde je nut-
né se registrovat cestou: https://regis-
trace.mzcr.cz/

antigenní testování také prová-
dí i  nemocnice následné péče v  mt, 
v  době 6:00–14:00 hod., více info na 
461 352 202.

dentální hygiena
v moravské třebové jsou v současné 
době dvě ordinace, které provozují:
lenka holubová, dis, komenského 
1417/22, mt, tel. 461 312 484
lucie Finger vermousková, dis, svitav-
ská 36, mt, mobil 605 877 899

■   |   ivana kantůrková

změny ordinační 
doby lékařů
dr. němcová: 
neordinuje 11. a 12., 18. a 19. 11., bez 
zástupu

dr. neuŽilová: 
neordinuje 26. 11., bez zástupu

dr. konrádová:
1. 11. neordinuje, bez zástupu

dr. zemánková:
12. 11. zkrácení ordinační doby do 11 
hodin

lékárna u Polikliniky
svitavská 1556/27, mt, tel. 461 311 663
so 8:00–11:30
ne zavřeno

dr. max, nám tgm 3 
so+ne zavřeno

dr. max u Penny 
so 8:00–12:00
ne zavřeno

čerPací Stanice omv
dvorní 1452/20, mt, tel. 461 311 484 

lze zde zakoupit volně prodejné léky na tep-
lotu, 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

víkendový Provoz lékáren 

očkování Proti covid-19 
aktuálně – PoSilovací dávky
vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o třetí 
(posilovací) a opět také o první dávky očková-
ní otevíráme možnost registrovat se přes htt-
ps://registrace.mzcr.cz/ na očkovacím mís-
tě nemocnice následné péče moravská tře-

bová. v provozní dobu je na očkovacím mís-
tě aktivní informační telefonní linka 461 352 
280. bez omezení jsme k dispozici na e-mai-
lu info@nnpmt.cz. aktuální provozní doba 
očkovacího místa je uvedena na webových 
stránkách nemocnice. mimo provozní dobu 
nebereme telefony!

nemocnice náSledné Péče
nemocnice následné péče moravská třebová
Svitavská 36, moravská třebová, tel. 461 352 257  
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz

zubní PohotovoSt

6.–7. 11. mudr. hřebabetzká alena staré město 134 461 312 501

13.–14. 11. mudr. illová jana brněnec 90 461 523 140

17. 11. mudr. jagoš tomáš jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

20.–21. 11. mudr. Škorpík jan svitavy, soudní 1391/3 461 531 144

27.–28. 11. mudr. komárková barbora mor. třebová, svitavská 36 734 113 860

30.–31. 11. mudr. horák Pavel svitavy, Pavlovova 24 777 511 011

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.

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 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

PohotovoSt Pro děti a doroSt
svitavy, kollárova 22, přízemí polikliniky, 
461 569 270; so, ne, svátky: 8:00–18:00 hodin

SvitavSká nemocnice
vrátnice pro informace – hlavní budova, pří-
zemí, 461 569 111

PohotovoStní SluŽba
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různé

v bývalé ordinaci Pomáhají 
čím dál více lidem 

První návštěv-
níci sociálního 
zařízení služby 
podpory bydlení 
v  moravské tře-

bové si s sebou vodili domácí mazlíčky. dů-
vodem je fakt, že pracoviště skP-centrum, 
o.p.s. sídlí na místě, kde byla veterinární am-
bulance. Po více než roce je však situace jiná 
a  čtyři lidé mají co dělat, aby dokázali vyjít 
vstříc všem, kteří potřebují pomoc. 
„nejvytíženější je denní centrum pro osoby 
bez přístřeší nebo ty, kteří žijí v nevyhovují-
cích podmínkách. u  nás mohou dostat jíd-
lo, osprchovat se nebo si vyprat prádlo. za 
těmito lidmi se vydáváme i do terénu a mo-
hou také přijít do naší poradny,“ prozrazuje 
pracovní náplň služby vedoucí lucie Polze-
rová. do poradny si klienti hledali cestu po-
malu. dnes to už však není pravdou. v rámci 
edukativní činnosti pracovníci služby podpo-
ry bydlení pomáhají například s konsolidace-
mi rodinných financí nebo radí, jak ušetřit na 
běžných nákladech. „díky spolupráci s  insti-
tucemi mající sociální práci ve městě na sta-
rost se nám povedlo za dobu fungování naší 
služby najít bydlení několika osobám z  uli-
ce, a pěti rodinám dokonce nabídnout stan-
dardní bydlení. což považuji za velký úspěch 
s  ohledem na složitý trh s  nemovitostmi 
v moravské třebové,“ sdělila lucie Polzerová. 
sociální práci vykonávají pracovníci skP-cen-
trum, o.p.s. také v  terénu. obchází problé-
mové lokality ve městě a  informují klien-
ty a další o osoby o bezpečnostních rizicích 
pobytu v  budovách, které nejsou dlouho-
době využívané. Pomáhají jim s  přesunem 
do míst, kde jim mohou nabídnout pomoc-
nou ruku. „navštěvujeme ubytovnu, kde po-
máháme klientům řešit jejich problémy, aby 
mohli tuto službu užívat. snažíme se je vrá-

tit do společnosti. situace se díky našim ná-
vštěvám zklidnila a problémy s porušováním 
provozního řádu zde nejsou již na denním 
pořádku. dále spolupracujeme s františkány 
v místním klášteře, kam chodíme vydávat po-
travinou pomoc,“ řekla vedoucí služby pod-
pory bydlení v moravské třebové.
služba skP-centrum, o.p.s. v  moravské 
třebová začala fungovat díky financím ev-
ropského sociálního fondu – operačního 
programu zaměstnanosti. ty pomohly na-
startovat sociální práci. vzhledem k  jeho 
konci bylo potřeba říct, zda se práce daří 
a  zda je možné ji zlepšit. „s  vedením měs-
ta jsme došli k závěru, že je naše služba pro-

spěšná. roste vytíženost služeb, a  proto 
jsme se rozhodli v  dané činnosti pokračo-
vat. nečekali jsme však na další projekt eu, 
který by nemusel navazovat. chtěli jsme po-
kračovat v rozjetém vlaku, a to se nám po-
dařilo. služba bude přístupná i nadále, a to 
zejména díky finanční podpoře Pardubické-
ho kraje a  města moravské třebové,“ sdě-
lil ředitel skP-centrum, o.p.s. jiří Pitaš. jaké 
tedy jsou plány do budoucna? „rádi bychom 
nadále zkvalitňovali a  rozšířili naše služby. 
chceme navázat na skvělou spolupráci s ve-
dením města a  rozšířit ji i  o  další instituce 
a  jednotlivce. ideální by bylo získat nové 
ubytování pro lidi, kteří nedosáhnou na běž-
ný standard bydlení. například pomocí tré-
ninkových bytů. zároveň chceme snížit po-
čet těch, kteří žijí ve vyloučených lokalitách,“ 
dodala lucie Polzerová.  

■   |   kolektiv skP-centrum, o.p.s.

Stali jSte Se obětí treStného činu?

„v minulosti jsem se seznámila s mužem, kte-
rý byl v  té době ve vězení. chtěla jsem mu 
jen pomoci, ale pak jsem se do něj zamilova-
la. Postupně ode mě vylákal skoro všechny 
mé úspory. Po propuštění z vězení mě vma-
nipuloval do situace, kterou jsem se rozhod-
la řešit sebevraždou. náhodný chodec mi 
zachránil život. za obrovské podpory rodi-
ny, blízkých přátel a  lidí z poradny pro obě-
ti trestných činů jsem opět našla sama sebe.“ 
tereza, 45 let. 

obětí trestného činu se může stát každý. ne-
lze spoléhat na štěstí a myslet si, že „to se mi 
stát nemůže“. častou reakcí oběti může být 
otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak ná-
sledují pocity lítosti, sebeobviňování a pocit 

opuštěnosti. reakcí na závažné trestné činy 
bývá ztráta iluze bezpečného světa. ta může 
vyústit v psychické problémy, jako jsou zhor-
šená schopnost vnímání, špatná interpretace 
poskytovaných informací, zhoršená schop-
nost řídit svůj život, dlouhodobá úzkost a ne-
ustálý strach. každý člověk je v prožitku trau-
matu neopakovatelný. v důsledku ztráty se-
beúcty a duševní stability dojde u obětí trest-
ného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé 
problémy. důležité je mít někoho, kdo umí 
pomoci. obrovskou podporou bývají blíz-
ké osoby a odborníci, kteří vrací oběti trest-
ných činů zpátky do života. v poradně bílého 
kruhu bezpečí vám poskytneme právní infor-
mace, psychologické a  sociální poradenství 
a praktické rady a informace. nabízíme bez-

pečný prostor a podporu při ventilaci svých 
oprávněných emocí, srozumitelné informa-
ce o právech obětí trestných činů a rady, jak 
na tato práva dosáhnout. dále vám můžeme 
pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit 
si nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovu-
obnovení pocitu bezpečí. 

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obě-
tí trestného činu, můžete se obrátit na 
pobočku bílého kruhu bezpečí v Pardubi-
cích. Poradna sídlí v  Pardubicích, tř. 17. 
listopadu 237 (dům služeb). kontaktní te-
lefon je 732 923 462 nebo můžete volat na 
celorepublikovou nonstop linku pomo-
ci obětem kriminality a  domácího násilí 
116 006. 
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kultura

Kino listopad
vstupenky je možné zakoupit on-line od 1. 
v měsíci na stránkách www.ksmt.cz. Poklad-
na je otevřena hodinu před začátkem před-
stavení.

ParoŽí /uSa/ 
čtvrtek 4. 11., 19:00, horor, 99 min., mláde-
ži přístupno od 15 let, české titulky, vstupné 
120 kč

zátoPek /čr, Sr/ 
pátek 5. 11., 19:00, dramatický příběh, 130 
min., vstupné 100 kč

rozbitý robot ron /uSa/  
sobota 6. 11., 17:00, dobrodružná animova-
ná komedie, 107 min., český dabing, vstup-
né 130 kč

karel /čr/ 
sobota 6. 11., 19:00, dokumentární film, 127 
min., vstupné 130 kč

eternalS /uSa/   
čtvrtek 11. 11., 19:00, akční film, 157 min., 
český dabing, vstupné 130 kč

addamSova rodina 2 /uSa/
sobota 13. 11., 17:00, animovaný film, 93 
min., český dabing, vstupné 130 kč 

Přání jeŽíškovi /čr/
sobota 13. 11., 19:00, nová česká komedie, 
109 min., vstupné 130 kč 

kurz manŽelSké touhy /čr/
čtvrtek 18. 11., 19:00, česká komedie, 90 
min., vstupné 140 kč

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

choPin meetS the beatleS
Klavirni recital Wojciecha Waleczka (Polsko)
2. 11. v 18:00, dvorana muzea
vstupné: 150 kč, seniorské vstupné: 
100 kč
vstupenky pouze na místě
chopinova hudba ve spojení s  největšími 
hity legendární skupiny the beatles v novém 
aranžmá pro sólový klavír.

betlémSký workShoP
chcete být součástí výroby betlému, který 
o vánocích zdobí naše náměstí?
Přijďte na betlémský workshop, který bude 
probíhat na zámeckém nádvoří 4. a 5. listo-
padu, vždy od 15:00 do 17:00 hod.

Pokáč
koncert
12. 11. ve 20:00, dvorana muzea 
vstupné: 320 kč v předprodeji, 390 kč na 
místě
Písničkář Pokáč vyráží na své podzimní turné. 
hostem koncertu bude talentovaná písnič-
kářka tereza balonová. koncert je na stání.

Paleček
divadlo pro děti
14. 11. v 16:00, kinosál
vstupné: 50 kč děti, 80 kč dospělí
žili spolu jeden muž a žena a ti nemohli mít 
děťátko… co se všechno stalo a jak to nako-
nec dopadlo, se dozvíte v  pohádce buchet 
a loutek Paleček.

všechny akce a koncerty budou zá-
vislé na aktuálních vládních opat-
řeních a omezeních v oblasti kultu-
ry a shromažďování. Podivuhodný PříPad Pana 

holmeSe
Divadlo Na zábradlí – divadelní představení
26. 11. v 19:00, kinosál muzea
vstupné: 450 kč
viktoriánská rapsodie o touze přiblížit se zlo-
činu tak blízko, že člověk, totiž muž, prostě 
nemůže zůstat úplně bez skvrn na své bě-
loskvoucí košili a kožených rukavicích.
scénář, scéna a režie: david jařab
obsazení: sherlock holmes: jan hájek, dr. 
john Watson: miloslav könig a další

rozSvícení vánočního Stromu
27. 11. od 15:00 do 18:00, náměstí tgm
Přijďte se naladit na vánoční čas a společně 
rozsvítit vánoční strom, poslechnout kole-
dy a pobavit se. v programu se můžete těšit 
na dětský pěvecký sbor zuŠ, smíšený pěvec-
ký sbor Fermáta, moderní popový bigband 
the People a děti z mŠ jiráskova. Předvánoč-
ní atmosféru doplní slaměný betlém, zvířát-
ka, ponocný a zvonička přání. 
vstupné: zdarma 

láSka na šPičkách /čr/
pátek 19. 11., 19:00, česká romantická kome-
die, 94 min., vstupné 120 kč 

Přání jeŽíškovi /čr/
čtvrtek 25. 11., 19:00, nová česká komedie, 
109 min., vstupné 130 kč   

encanto /uSa/  
sobota 27. 11., 17:00, animovaná komedie, 
91 min., český dabing, vstupné 130 kč
 
vánoční Příběh /čr/
sobota 27. 11., 19:00, nová česká komedie, 
105 min., vstupné 140 kč 

změna programu vyhrazena!
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historie

PoSmrtné Portréty ve Sbírce 
moravSkotřebovSkého muzea
na první dva listopadové dny připadají svát-
ky zemřelých. jedná se o  svátek všech sva-
tých (1. listopadu) a  dušičky (2. listopadu). 
v minulosti bývalo zvykem, že v noci z 1. na 
2. listopadu se rodiny scházely doma a vzpo-
mínaly na své zemřelé příbuzné a modlily se 
za spásu jejich duší. smrt byla pro naše před-
ky samozřejmou součástí života, v některých 
obdobích dějin lidé dokonce celou svou exis-
tenci vnímali jako jakousi přípravu na smrt. 
od dob renesance byly psány i speciální „pří-
ručky dobrého umírání“, které obsahovaly 
různé návody na to, jak dospět k „dobré smr-
ti“, tedy jakým způsobem odejít z tohoto svě-
ta, co všechno před smrtí zajistit a podobně.
v období renesance se začaly také zhotovo-
vat portréty zesnulých osob, především vý-
znamných šlechticů na úmrtním loži, ale i ze-
mřelých malých dětí či novorozeňat a matek 
po porodu coby zvláštní forma památky na 
příbuzné, víry v  posmrtný život i  doklad vy-
sokého společenského postavení. renesanč-
ních šlechtických posmrtných portrétů se do 
dnešních dnů nedochovalo mnoho. ve sbírce 
moravskotřebovského muzea se nachází ob-
raz z roku 1589 zachycující jana z boskovic na 
úmrtním loži, o kterém se můžete více dočíst 
v zářijovém moravskotřebovském zpravoda-
ji (v elektronické podobě dostupný na webu 
města).
na tradici vytváření raně novověkých malo-
vaných posmrtných portrétů navázaly po-
smrtné fotografie, které vznikaly ve 2. polo-
vině 19. a na počátku 20. století. ještě tehdy 
bylo naprosto běžné, že lidé umírali doma 
v obklopení rodiny, někdy i  sousedů či blíz-
kých přátel. to umožnilo poslední rozlouče-
ní, které bylo důležité jak pro umírajícího, tak 
pro pozůstalé. téma smrti nebylo tabu, jako 
je tomu dnes, a proto nepředstavovalo vyho-
tovení fotografie mrtvého těla něco šokující-
ho, jak se tyto snímky mohou v dnešní době 
jevit. na posmrtné fotografie je nutné pohlí-
žet jako na specifický historický a společen-
ský jev.
v  závěru 19. století nabyla posmrtná foto-
grafie na takové popularitě, že vznikaly fir-
my specializující se přímo na tento druh por-
trétu. známo je několik typů tohoto fotogra-
fického umění. někdy jsou zemřelí zachyce-
ni na úmrtním loži nebo v  rakvi, tedy ležící. 
v  tomto případě má mrtvý zavřené oči a  je 
navozena iluze (věčného) spánku. kompo-
zice nebývá zpravidla zvláštně aranžovaná, 
snímek zachycuje prostou skutečnost. ten-
to typ posmrtné fotografie je starší a na po-
čátku 20. století pomalu vymizel. na jiných 
(mladších) posmrtných fotografiích je na-
opak patrná snaha o to, aby nebožtík vypa-
dal tak, jako kdyby byl živý. mohl být oblečen 
do šatů, které za života rád nosil, nebo do ob-

lečení ušitého a určeného speciálně pro tuto 
příležitost. součástí posmrtného portrétu bý-
valy i různé významové prvky, jako např. uni-
forma, jistá insignie postavení a moci, oblíbe-
ná kniha charakterizující postavu zemřelého 
atd. někdy je iluze živosti dovedena takřka 
k dokonalosti. že se jedná o fotografii mrtvé-
ho člověka, to pak prozrazují až některé de-
taily, jako třeba růženec svíraný v  ruce, ná-
padný kříž po straně kompozice nebo hořící 

svíce. mrtvého bylo nutné pro pořízení tako-
vého snímku vypodložit a  zafixovat pomůc-
kami zhotovenými speciálně pro tento účel. 
vyráběly se třeba zvláštní podpěrky očních 
víček, aby měl mrtvý na fotografii otevřené 
oči. na některých dochovaných fotografiích 
je patrné domalování očí nebo kolorování 
mrtvolně bledé pokožky. snahou bylo docílit 
co nejživějšího vzhledu. vznikaly proto sním-
ky mrtvých osob sedících na židli obklope-
ných rodinnými příslušníky nebo malých dětí 
v kočárku či u rodičů v náručí. Právě fotogra-
fie zemřelých dětí plnily zvláštní úlohu. dět-
ská úmrtnost nebyla tehdy výjimečným je-
vem a rodiče dítěte, které zemřelo ve velmi 
nízkém věku, si na něj mohli vytvořit často je-
nom jedinou obrazovou památku a podobiz-
nu, a to ve formě posmrtné fotografie. na po-
smrtných snímcích dětí většinou nechybí ně-
jaké atributy dětství, např. kočárek nebo ob-
líbená hračka.

Posmrtné fotografie nepředstavovaly pou-
ze zvláštní památku na zemřelé, měly i svůj 
hlubší význam. Pozůstalí byli po smrti pří-
buzného nevyhnutelně vystaveni pozorová-
ní několikadenní proměny mrtvého těla, tedy 
posmrtných změn, což je nutilo přemýšlet 
o hrůzné nicotě a  rozkladu těla, který bude 
následovat v  temném vlhkém hrobě. Foto-
grafie mrtvého, ale ještě zachovalého těla 
tyto myšlenky upozadila. Posmrtné fotogra-

fie zcela jistě pomáhaly pozůstalým překo-
nat zármutek nad ztrátou blízkého člověka 
a  byly zvláštním symbolem příslibu věčnos-
ti. v  souvislosti s  posmrtným portrétem vy-
vstává zvláštní paradox. ačkoliv posmrtná fo-
tografie zobrazuje smrt vnímanou tehdy jako 
běžnou součást života, zároveň ji odsouvá do 
pozadí a zdánlivě ji popírá. zemřelá osoba na 
snímku znovu ožívá, a  vzniká tak jakási ilu-
ze nesmrtelnosti. ve změně kompozice po-
smrtných fotografií na přelomu 19. a 20. sto-
letí, tedy od „spících“ portrétů po ty „živé“, lze 
spatřit postupnou změnu ve vnímání smrti – 
od smrti přiznané po smrt popíranou.
ve sbírce moravskotřebovského muzea je 
uchovávána posmrtná fotografie z  roku 
1869. ta zobrazuje aloisii Wondrovu (roze-
nou hanischovou), tedy babičku mecenáše 
muzea ludwiga v. holzmaistera, která ze-
mřela ve věku 67 let.

■   |   lucie žáková, městské muzeum
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zámek

unikátní závod 
moravSká SněŽka Se 
vydařil
extrémní únava i  obrovská radost 
a skvělá atmosféra v cíli. v sobotu 16. 
října se uskutečnil první ročník závodu, 
kterého se zúčastnilo přes 30 běžců 
a fanoušků netradičních zážitků. na tří-
členné týmy čekalo 10 běžeckých okru-
hů, přičemž každý z nich měl převýše-
ní 160 výškových metrů a cíl měl přímo 
na vrcholu rozhledny Pastýřka. závod-
níci tak přímo v moravské třebové vir-
tuálně vystoupali na naši nejvyšší horu 
s nadmořskou výškou přes 1 600 met-
rů. děkujeme všem organizátorům za 
přípravu a  účastníkům za skvělou at-
mosféru. speciální poděkování patří 
karlovi roušarovi, který se stal oficiál-
ním ambasadorem a  startérem závo-
du. ve věku 83 je stále aktivní a  den-
ně vyráží na vrchol Pastýřky. od roku 
2011 takto zaznamenal přes 2 800 vý-
stupů na rozhlednu a inspiruje tak dal-
ší generace k pohybu. 

■   |   jiří ježek, žijeme třebovou

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  oteví-
racích hodinách

výStava lumíra moučky doPiSy 
hlaholSké
výstavní prostory muzea, přístupné v oteví-
racích hodinách

zámek moravSká třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
otevírací doba v listopadu
pátek–neděle: 9:30–17:00 hod.

výStava:

šlechtický rod Pánů z boSkovic 
- ve znamení Stříbrného 
hřebene

Samhain 
30. 10.–2. 11. vždy v 17–20 hod. na nádvo-
ří zámku
atmosférická instalace na zámku, osvětlená 
cesta k Plačící anně na křížovém vrchu.

betlémSký workShoP
4.–5. 11. vždy v 15–17 hod. na nádvoří zámku
výroba dalších figur do slaměného betlému, 
který bude o adventu zdobit náměstí.

návštěvnoSt zámku 
a kulturních akcí roSte  
každý měsíc se snažíme pro návštěvníky 
zámku připravit zajímavý a  pestrý kulturní 
program. v  letošním roce jsme v expozicích 
registrovali zvýšený zájem turistů, kromě tra-
dičně hojně navštěvovaných prázdnin, také 
v  květnu, červnu i  září. na nádvoří zámku 
jsme si letos užili hned několik velkých akcí, 
jako například muzikál noc na karlštejně 
a koncerty lucie bílé, chinaski a čechomor. 
v  součtu kulturu na nádvoří zámku navští-
vilo necelých 9000 návštěvníků. děkujeme 
za vaši přízeň a budeme se těšit na některé 
z dalších kulturních či historických akcí. 

zasaď strom a staň se součástí našeho měs-
ta! v neděli 14. listopadu proběhne na křížo-
vém vrchu 3. ročník komunitní výsadby stro-
mů. společnými silami se zapojíme do obno-
vy ovocného sadu naproti smuteční síni a vy-
sadíme zde 20 nových stromů. sraz u brány 
do hřbitova v  neděli 14. 11. v  14:00 hodin. 
Pokud chcete symbolicky adoptovat jeden ze 
stromů, nebo konkrétní odrůdu, můžete při-
spět dobrovolnou částkou na pořízení saze-
nic. Pro účastníky budou tradičně připraveny 
také malé sazeničky stromků určené k výsad-
bě ve volné přírodě, nebo i doma na zahradě. 

Sázíme Stromy Pro moravSkou třebovou iii

Stálé exPozice zámku:
• Poklady moravské třebové

• středověká mučírna a alchymistická labo-
ratoř

• jak se žilo na venkově

• geologické zajímavosti moravské třebové

Srovnání návštěvnoSti zámku v ob-
dobí květen – září roku 2020 a 2021
zámecké expozice a výstavy:
 rok 2020 rok 2021
celkem 6153 6646

kulturní akce na nádvoří zámku:  
 rok 2020 rok 2021
celkem 4900 8600 
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různé

kulturní 
a SPolečenSké akce
manŽelka Se nePůjčuje 
sdružení přátel kulturního domu v  boršo-
vě vás zve na komedii jana havláska v  po-
dání divadelního souboru městečko trnáv-
ka. Představení s  názvem manželka se ne-
půjčuje, se odehraje v  neděli 21. listopadu 
od 15:00 hodin v kulturním domě v boršově. 
vstupné dobrovolné. v případě zájmu lze vy-
užít autobus s odjezdem od muzea v morav-
ské třebové v 14:30, okály 14:45 hod. 

22. ročník 
moravSkotřebovSké 
univerzity třetího věku 
Po roční koronavirové přestávce je připraven 
22. ročník univerzity, který bude slavnost-
ně zahájen 3. 11. v koncertním sále základní 
umělecké školy za účasti vedoucích předsta-
vitelů města.
následovat bude 9 přednášek:
• známá neznámá božena němcová
• Peru - starší než inkové
• marie terezie známá neznámá
• náboženství včera, dnes a zítra
• literární toulky po svitavsku
• nový zéland a Fidži (11 týdnů, den za 

dnem, cestou necestou)
• albert einstein, génius a člověk
• Příroda moravskotřebovska

• celostní medicína, jak si chránit své zdraví 
+ o energiích a reiky

jednotlivými přednáškami posluchače pro-
vedou zkušení osvědčení lektoři, ale i lektoři, 
kteří se posluchačům představí poprvé.
do 22. ročníku je zapsáno 130 posluchačů 
z  moravské třebové a  okolních obcí, kteří 
jsou rozděleni do dvou skupin.
závěr 22. ročníku je stanoven na 30. 3. 2022, 
kdy posluchači obdrží z  rukou představitelů 
města osvědčení o absolvování.
Posluchači se už velmi těší na nový ročník, na 
zajímavé a poučné přednášky, ale i na spo-
lečná setkávání.

■   |   stanislav zemánek, předseda  
moravskotřebovské univerzity třetího věku

další Putování S jirkou 
kolbabou
obec chornice zve všechny na další zajímavé 
setkání se známým cestovatelem rádia im-
Puls, který k nám tentokrát přijede s pořa-
dem norsko – oslava přírody.
akce se uskuteční v pátek 26. 11. v kultur-
ním domě v chornicích. zahájení v 18:00 ho-
din, vstupné 170 kč.
vstupenky je možno zakoupit v předprodeji 
v kanceláři obecního úřadu, tel: 461 327 807. 
Pokud nebude úplně vyprodáno, budou vstu-
penky i na místě. všichni jsou srdečně zváni.

rodinné centrum krůček

fb: krucekmt ig: krucekmoravska
email: krucekmt@gmail.com

Program na liStoPad
Pondělí
10:00–11:00 méďa pro nejmenší od 3 měs. 
do 1,5 roku
18:30–19:30 Poradna a cvičení pro těhotné
úterý
9:00–10:30 testování šátků a nosítek 2. 11.
16:00–17:00 radovánky pro děti od 3 let
18:00–19:00 zpátky do formy (cvičení po po-
rodu)
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 rodi-
ně a  seniorům 

2021 vás zveme na druhý termín kurzu prv-
ní pomoci u  dětí, který je již skoro naplněn 
a proběhne 10. 11. od 16 hod. 
zveme vás na bazárek hraček a sportovního 
vybavení, který proběhne v ul. lanškrounská 
20. Prodejci se musí přihlásit na krucekmt@
gmail.com a  vy můžete nakupovat v  pátek 
19. 11. 13–18 hod. a v sobotu 20. 11. 10–13 
hod. těšíme se na vás

dušičková ceSta ducha emílka
zveme všechny děti do 6 let na napínavé pu-
tování ducha emílka 5. 11. 17–19 hod. Přijďte 
zažít nevšední atmosféru, splnit několik du-
šičkami inspirovaných úkolů a  pobýt spolu 
v tomto rozjímavém čase. trasa i úkoly jsou 
uzpůsobeny malým návštěvníkům. hrací kar-
tu za 80 kč lze vyzvednout před krůčkem. 
Pro podrobnější informace nás sledujte na 
našich stránkách nebo nám napište na kru-
cekmt@gmail.com

■   |   tým krůčku

kdyŽ Si hráli na 
horníky
již 15. ročník projektu mezi pražci mla-
dějovské úzkokolejky, proběhl začát-
kem září, za krásného počasí. žáci 8. 
ročníku ze zŠ kostelní náměstí se pod 
vedením p. učitele nováka účastni-
li na tvorbě filmu když si hráli na hor-
níky. slavnostní zakončení letošní prá-
ce žáků proběhne v  pátek 12. 11. od 
17:45 h. v Průmyslovém muzeu v mla-
dějově, v  občerstvení u  Parního stro-
je. návštěvníci se mohou těšit nejen 
na zhlédnutí filmu z letošního roku, ale 
připomenout si i  rok loňský, který ne-
mohl kvůli nařízeným vládním opat-
řením proběhnout. občerstvení i pro-
hlídka expozic muzea zdarma. srdeč-
ně vás zve Průmyslové muzeum mla-
dějov.

■   |   eva kopřivová
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G E N E S I S
Prodejna se společensky odpovědnou módou. 
Nabízíme denně nové zboží za jednotnou cenu 

49 Kč za kus. 

Najdete nás na ulici Čs. armády 84/6  
v Moravské Třebové.

Máme otevřeno každý všední den 8:30-17:00 
a v sobotu 8:30-11:30.

Těšíme se na vás.
WWW.REVOLUTIONTRAIN.CZ RECEPCE: 774 724 757 FACEBOOK.COM/REVOLUTIONTRAIN

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
 10. 11. 2021
železniční stanice Moravská Třebová, VSTUP ZDARMA

program pro školy na základě rezervace od 8:00 do 14:20 hod.

pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod., doporučujeme rezervaci 
na rajnochova@revolutiontrain.cz, nebo tel.: +420 608 405 080 

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
VSTUP OD 10 LET VĚKU.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. Reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654

FUNKČNÍ INTERAKTIVNÍ UNIKÁTNÍ

REVOLUTION
TRAIN

ČESKÁ TOUR

PODZIM 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

vážení čtenáři, ve čtvrtek 4. listopadu bude 
celá knihovna mimořádně uzavřena. děkuje-
me za pochopení. 

Upozorňujeme návštěvníky, že na všech 
akcích knihovny platí aktuální nařízení 
vlády a  také že akce mohou být s  ohle-
dem na vývoj epidemiologické situace 
zrušeny či omezeny. O  případných změ-
nách budeme informovat na webu a soci-
álních sítích knihovny.

2. 11. anglicky o… halloweenu
chcete se procvičit v  angličtině? Přijďte do 
knihovny. rodilí mluvčí gianna hickman 
a sean Frederick budou vyprávět o tradičním 
svátku všech svatých. ti, kdo nechtějí jen po-
slouchat, si mohou s  lektory působícími na 
vojenské škole i povídat. 
začínáme v 17:30 v knihovně. vstup je zdar-
ma, večer pořádáme ve spolupráci s vojen-
skou střední školou a vyšší odbornou školou 
ministerstva obrany. bude-li zájem, budeme 
anglické večery pořádat pravidelně. 

23. 11. anglicky o… dni díkůvzdání
gianna a sean tentokrát budou anglicky vy-
právět o dni díkůvzdání. zajímá-li vás tento 
americký svátek nebo chcete-li si procvičit 
angličtinu, zveme vás v úterý 23. 11. od 17:30 
do knihovny. Prostor bude i pro dotazy a po-
vídání, určitě však můžete i jen poslouchat.
vstup je zdarma, večer pořádáme ve spolu-
práci s vojenskou střední školou a vyšší od-
bornou školou ministerstva obrany. bude-li 
zájem, budeme anglické večery pořádat pra-
videlně. 

1.–15. 11. říjnová SoutěŽ o knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnamt@seznam.cz, 
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěž-
ní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit pří-
mo v  knihovně. výherce vybereme náhod-

obrazy jsou většinou bez názvu, aby neovliv-
ňovaly představivost diváka. 

16. 11. den Poezie 
16. listopadu si připomínáme narození karla 
hynka máchy. a právě s tímto datem je spjat 
festival den poezie. v tento den od nás každý 
návštěvník dostane básničku.

knihovna dětem 
1. 11.–31. 12. malujeme, kreSlíme…
výstava výtvarných prací dětí a  žáků z  mŠ 
a  zŠ v  dlouhé loučce. výtvarná díla si mů-
žete prohlédnout v dětském oddělení v půj-
čovní době.

tvořivé Středy 
 3. 11. Podzimní věneček
10. 11. svatomartinské tvoření
24. 11. mochomůrka
začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddě-
lení.

PřiPravujeme na ProSinec:
1. 12. romSká hiStorie
iveta kokyová, která zaujala svým vyprávě-
ním během autorského čtení, bude tentokrát 
vyprávět nejen o svém životě, ale především 
o  romské kultuře a  nedávné historii romů 
s důrazem na romský holocaust. 
začínáme v 17:00 v knihovně, vstup je zdar-
ma. 

2. 12. mikuláš v knihovně
od 15:00 do 16:00 hod. vybarvujeme miku-
lášské omalovánky a v 16:00 hod. začíná mi-
kuláš v knihovně, tradiční setkání dětí s miku-
lášem. rozdávání sladkých odměn za básnič-
ku či písničku.

ně a může si vybrat jednu z těchto knih: kin-
dervejce aneb jak jsem se rozdvojila (P. Pon-
carová), zvláštní, ale pravdivé (j. searles), 
Píšťalka (j. grisham), Pozvánka (l. Foley), 
omalovánky pro dospělé.
aktuální otázka zní: která knížka byla v dět-
ství vaší nejmilejší?

1.–30. 11. čtenářSká výzva: liStoPad
v  listopadu vám pomůžeme výstavkami na 
tato témata: kniha z  lékařského prostředí; 
kniha vydaná před 100 a více lety; kniha, kte-
rá má na obálce srdce. 

1.–30. 11. 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.–30. 11. výStava: abStraktní malby 
alice grulichové
výstava obsahuje výběr abstraktních obrazů 
z  let 2015–2021. jedná se o akryl na plátně. 

kaPičky v knihovně

člen obce spisovatelů čr Pavel kyselák se 
narodil v  moravské třebové, nicméně žil 
a vyrůstal v kraji kolem jevíčka. a právě ten-
to autor daroval svoji poslední knihu kapič-
ky vzpomínek aneb céprání slovy městské 
knihovně ladislava z boskovic. inženýr eko-
nomie Pavel kyselák sice už přes třicet let by-
dlí v Praze, rozhodně ale nezapře svůj morav-
ský původ. Píše i ve své rodné malohanáčti-
ně. uvedenou knihu pokřtila meteoroložka 
české televize taťána míková. 

■   |   jana strachoňová
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ddm

akce na měSíc liStoPad
dům dětí a mládeže moravská třebová – maják
jevíčská 55, 571 01 moravská třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

udělení akreditace 
Po dlouhodobém úsilí se nám konečně po-
dařilo získat finální akreditaci našeho zaříze-
ní od mŠmt a  prvních tří vzdělávacích pro-
gramů, na které můžeme vydávat příslušná 
osvědčení. v budoucnu bychom chtěli v těch-
to aktivitách pokračovat na základě požadav-
ků a potřeb škol a školských zařízení zajistit 
pestrou nabídku akreditovaných vzděláva-
cích programů pro pedagogy z  oblasti mo-
ravské třebové. dokumenty jsou k  nahléd-
nutí na našem webu. 

babí léto S rybaříky – Podzimní 
závody byly SuPer
tradiční rybářské závody pořádal ddm ma-
ják pod záštitou místního črs a sponzorství 
firmy Profi zvířátka.cz – prodejna chovatel-
ských a  rybářských potřeb, ul. lanškroun-
ská 19 v mt. závody proběhly v neděli 10. 10. 
za krásného počasí u  místní retenční nádr-
že a účasti 20 závodníků. ti byli rozděleni do 
tří věkových kategorií a chytali na jeden prut 
s  vlastní návnadou. Úkolem bylo v  daném 

čase ulovit co nejvíce ryb. ve věkové katego-
rii do 8 let si nejlépe vedli jakub Pazdírek, ma-
tyáš Werner a František mach, který byl zá-
roveň nejmladším účastníkem závodů. v ka-
tegorii 9–11 let ulovili nejvíce ryb jan mular-
čík, martin kopecký a josef mach. v kategorii 
od 12 let v  lovení zabodovali sebastian ro-
che, tomáš drtílek a  jaromír Pohanka. nej-
větší úlovek chytil tomáš drtílek. 
vítězové a ostatní účastníci závodů obdrželi 
praktické ceny pro rybaření z prodejny Pro-
fi-zvířátka v mt a ddm. děkujeme všem, kte-
ří se podíleli na organizaci závodu – zejmé-
na rodičům, kteří se rozhodli strávit krásné 
dopoledne se svými ratolestmi. Petrův zdar.
vedoucí kroužku

během liStoPadu Proběhnou 
akce Pro školy kráSa Podzimu 
a keramické dílny
Propozice zaslány na školy, kontakt z.tauero-
va@ddm-mt.cz

aktuální informace sledujte na našem webu 
a Facebooku

SPortovní aerobik bilancuje letošní závodní SezÓnu

Posledním závodem Poháru federací v  říj-
nu skončila závodní sezóna pro závodni-
ce sportovního aerobiku ag-Fit moravská 
třebová. bohužel i letos zasáhl coronavirus 
velmi významně do pořádání závodů a na-
konec se uskutečnily jen 2 kola česko-slo-
venského Poháru federací a konečně v září 
několikrát přesunuté mezinárodní mist-
rovství čr. Příprava na závody byla velmi 
náročná a  komplikovaná vzhledem k  uza-
vřeným tělocvičnám, prázdninám a  nejas-
ným termínům závodů. nedoléčené zraně-
ní a  nemoc několika závodnic těsně před 
mmčr nakonec znemožnily účast a  boj 
o zlato celému týmu v kategorii dance ae-
robiku. částečnou náplastí byly 2 stříbrné 
medaile v této kategorii z Pohárů federací, 
kdy jim zlato uniklo jen o 0,05 a 0,1 deseti-
nu bodu. v individuálních kategoriích mlad-
ších a starších žaček jsme se letos bohužel 
neprosadili. coronavirová pauza a málo zá-
vodů se podepsaly na výkonu, děvčata po-
stoupila do vyšších věkových kategorií, kde 
mají málo zkušeností a  sebevědomí. s ka-
ždým dalším závodem se ale jejich výkon-
nost zlepšuje a  věříme, že v  příštím roce 
se opět probojují mezi českou špičku. Po-
chválit musíme výkon nové závodnice amé-
lie navrátilové, která při své premiéře před-
vedla krásný výkon a velké poděkování pa-

tří také nele Štindlové za obětavost a velké 
tréninkové nasazení, díky kterému se nám 
v krátké době podařilo nahradit v týmu zra-
něnou závodnici. všem děvčatům i novým 

posilám našeho týmu přejeme hodně zdra-
ví a  elánu do tréninků a  hodně úspěchů 
v další závodní sezóně.

■  |   g. daulová, ag-Fit
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Školy

zš koStelní náměStí 

PaSování na čtenáře dětí zš 
u koStela
Pasování na čtenáře je krásným zvykem 
městské knihovny ladislava z boskovic, který 
posune školáčky zase o krok vpřed na jejich 
cestě ke vzdělání. v krásném prostoru kon-
certního sálu zuŠ v moravské třebové se le-
tos opět sešli rodiče, aby se mohli podívat, 
jak sám ladislav z  boskovic propůjčil tříd-
ním učitelkám meč, kterým byly děti pasová-
ny jako rytíři. z rukou jeho choti pak převza-

ly děti pamětní listinu čtenářů a tašku plnou 
dárků. slavnostní den byl také obrovským 
poděkováním rodičům a všem, kteří v minu-
lém školním roce trpělivě podporovali své 
děti v nesnadné distanční výuce – a v tomto 
duchu se také nesl celý program, který si děti 
ve třídách se svými třídními učitelkami a asis-
tentkami nachystaly.
všem dětem přejeme úspěchy v novém škol-
ním roce a  spoustu kouzelných dobrodruž-
ství s knihami.

■   |   tř. učitelky a asistentky zŠ u kostela

Prvňáčci u koStela
měsíc uplynul, my jsme si na sebe všichni po-
malu zvykli a  jsme v družině rádi. sportuje-
me, zpíváme, malujeme, čteme si, povídáme 
si, chodíme na vycházky. jsme na sebe hod-
ní a rádi trávíme čas spolu. družinu si poma-
lu zdobíme svými výtvory, aby se nám v ní lí-
bilo. tak hurá do dalších krásných měsíců ve 
škole i v družině.

■   |   děti z 1. oddělení zŠ u kostela

deSatero Pro Primární Prevenci
naše škola se zapojila do projektu desatero 
pro primární prevenci, který je podporován 
ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy čr. smyslem projektu je předcházení rizi-
kovému chování ve školách a školských zaří-
zeních včetně minimalizace dopadů. jedná se 
o primární prevenci, jejíž součástí je eduka-
tivní program určený pro mládež ve věku 12–
16 let, tedy žáky druhého stupně zŠ.
témata desatera:
nekouřit je cool!
umět se bránit je cool!
nebýt obětí je cool!
neexperimentovat je cool!
zastavit domácí násilí je cool!
nezačít je cool!
Postavit se šikaně je cool!
Přijmout se je cool!
Přijmout pomoc je cool!
nebýt závislý je cool!  

■   |   ivona kroulíková

zPrávy ze zš Palackého
závěr Projektu food iS our 
common ground 
ve dnech 21.–23. září proběhlo poslední se-
tkání žáků v  rámci projektu erasmus + (jíd-
lo je to, co máme společné). celý projekt za-
počal v  září roku 2019 v  naší základní ško-
le a  v  únoru následujícího roku pokračoval 
v  polské obci truskolasy. Po dlouhých mě-
sících, kdy musel být projekt odložen, svitla 
naděje, že by mohlo dojít k závěrečnému vý-
jezdu, avšak dění u našich zahraničních sou-
sedů příznivě nedopadlo, a  tak se naši žáci 
společně se svými polskými a  slovenský-
mi vrstevníky tváří v  tvář nepotkali. tříden-
ní setkání tedy proběhlo virtuálně. žáci nej-
prve představili sami sebe, svou školu a měs-
to. Poté prezentovali tradice a zvyky spada-
jící do jarního a letního období a především 
pokrmy, které jsou s těmito ročními období-
mi spjaty. Prezentace byly doplněny různý-
mi zábavnými a pohybovými hrami a online 
kvízy, které otestovaly, co si děti zapamato-
valy. nejzajímavější částí jistě byly přípravy jí-
del podle receptů každé země. komunikač-
ním jazykem tohoto projektu byla angličtina. 

dohromady se na celém projektu podílelo 
20 žáků naší školy. dovolím si za všechny zú-
častněné poděkovat partnerské škole v ban-
ské Štiavnici za možnost být součástí. 

■   |   klára janoušková, zŠ Palackého

Žáci PaSováni do Stavu 
čtenářSkého
ve středu 22. 9. se všichni naši druháčci zú-
častnili slavnostního obřadu pořádaného 
městskou knihovnou – Pasování do stavu 
čtenářského, které proběhlo v  koncertním 
sále zuŠ. těší nás, že v  době plné moder-
ní technologie pro některé děti díky tomuto 
aktu kniha neztratí své kouzlo a děti si pro-
žijí mnohé ve své fantazii a s knihou v ruce. 
Pracovnicím knihovny chceme poděkovat za 
práci při přípravě pasování. 

■   |   třídní učitelky a žáci 2. tříd

dobrodošli u hrvatSku…
…aneb vítejte v  chorvatsku. díky projektu 
erasmus+ Poznejme kulturní dědictví nejen 
ve své zemi se 12 žáků z 8. a 9. ročníku kon-

cem září vydalo poznávat kulturní a přírodní 
dědictví a  prohlubovat přátelství do oblíbe-
né destinace čechů, do chorvatska. žáci po-
znali „skrytá“ zákoutí této země, a  to oblast 
vnitrozemského regionu slavonie, konkrétně 
město daruvar, které je centrem čechů žijí-
cích v chorvatsku.
ve škole je uvítali chorvatští kamarádi společ-
ně s jejich vyučujícími a paní ředitelkou. Poté 
žáci na přehlídce národnostních menšin vy-
zkoušeli gastronomické speciality a  zhléd-
li představení národních tanců. všichni byli 
překvapení prohlídkou českého centra – sva-
zu čechů, novinového a knižního vydavatel-
ství jednota, české školky Ferdy mravence 
a  české základní školy jana amose komen-
ského. žáci se seznámili i se stinnými strán-
kami této oblasti. ve vesničce ivanovo selo 
pocítili stále přetrvávající atmosféru domo-
vinské války, která probíhala před 30 lety. 
dále žáci prozkoumávali národní park Plitvic-
ká jezera a přímořské město zadar. Poslední 
zastávkou byl rodný dům a muzeum světové-
ho vynálezce nikoly tesly. o týden později na 
tato místa zavítali vyučující ze zŠ Palackého 
v doprovodu kolegů z banské Štiavnice. těší-
me se na další setkání, které proběhne u nás, 
v moravské třebové.

■   |   tereza klímová
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Školy

okénko mš tyršova

PodPora technického vzdělávání

na okénko mateřské školy tyršova nám za-
ťukal nový školní rok. stále v roušce a s do-
statečným rozestupem, avšak o mnoho vlíd-
nější, než ten minulý. nabídl nám navázání 
na předchozí spolupráci s městskou knihov-
nou v moravské třebové, kdy nás s progra-
mem o nové knížce navštívila paní knihovni-
ce. také jsme zhlédli divadelní představení 
s pohádkou a kouzelníky v mŠ a v neposlední 
řadě navštívili chovatelskou přehlídku trofe-
jí zvěře v kulturním domě v boršově. tam se 
dětem tradičně věnují lesní pedagogové, so-
kolníci, chovatelé psů a trubači.
naším přáním proto zůstává, ať nám tento 
školní rok i  nadále přináší možnosti, jak do 
výuky dětí v  mŠ zapojit co nejvíce činností. 

kamion pro rozvoj technického vzdělávání 
přijal pozvání komise pro výchovu a  vzdě-
lávání a zavítal do našeho města. návěs Fa-
blab experience se po zaparkování na ná-
městí proměnil v dílnu plnou moderních vý-
robních strojů. díky němu měli možnost žáci 
moravskotřebovských základních škol rozví-
jet prakticky vzdělání v oblasti digitálních vý-
robních technologií. žáci se seznámili s mo-
delovací frézkou, elektronovým mikrosko-
pem, laserovou řezačkou, 3d tiskárnou, ře-
zací plottrem či kooperativním robotem. 
Pozitivní byly ohlasy doprovázejících pedago-
gů. Petr Felner ze zŠ Palackého uvedl: „naši 
žáci si navrhli klíčenky v  programu tinker-
cad, ve kterém pracují i  ve škole, a  násled-
ně si vyzkoušeli spustit 3d tisk svého návr-
hu. děkujeme za možnost navštívit kamion 

jsme velmi rádi, že jsme mohli konečně ote-
vřít nejen okénko, ale i dveře k novým zážit-
kům a dobrodružstvím.

■   |   kolektiv učitelek mŠ tyršova

Fablab.“ učitel zŠ u kostela antonín medřík 
doplnil: „já byl pouze mile překvapen. jsem 
pro jakoukoliv podobnou možnost, kdy děti 
mohou vidět věci naživo.“ 

■   |   František zeman, předseda komise  
pro výchovu a vzdělávání

okénko zuš
v zuŠ moravská třebová se již od po-
čátku září rozběhly intenzivní přípra-
vy na soutěž, různorodé koncerty, vý-
stavy a představení. žáci se od začátku 
školního roku věnují přípravě na soutěž 
žáků základních uměleckých škol, která 
byla letos vypsána pro sólový a komor-
ní zpěv, hru na dechové nástroje, sólo-
vou a souborovou hru na bicí nástroje 
a hru smyčcových souborů a orchestrů.
v hudebním, výtvarném i literárně dra-
matickém oboru také současně probí-
hají přípravy na adventní a vánoční čas, 
který se nezadržitelně blíží. Pestrý pro-
gram bude možné zhlédnout průběž-
ně na Podvečerech s múzami, akcích ve 
spolupráci s charitou moravská třebo-
vá a zejména vánočních večerech. žáci 
se velmi těší, až budou moci prezen-
tovat jejich připravený program široké 
veřejnosti. Pevně věříme, že avizované 
akce bude možné za dodržení všech ak-
tuálních opatření uskutečnit. o průbě-
hu všech plánovaných akcí vás budeme 
blíže s předstihem informovat.
Přijměte pozvání na první Podvečer 
s  múzami, který proběhne ve čtvrtek 
4. listopadu v 17:30 hod. v koncertním 
sále zuŠ. děkujeme za přízeň a těšíme 
se na vaši účast.

■   |   zuŠ moravská třebová

aktuality a Pozvánky z galSoš

ještě na konci září vycestovali gymnazisté 
na dvě zajímavé exkurze. oktaváni zamíři-
li na jižní moravu, kde se seznamovali s his-
torií a geografií naší republiky. navštívili zá-
mek v mikulově a valticích, poznali lednicko-
-valtický areál i soutok moravy a dyje. kvintá-
ni zavítali do třebíče, aby si prohlédli tamější 
sběrný dvůr, třídící linku na odpad a skládku. 
cílem exkurze bylo rozšíření povědomí o vý-
znamu třídění odpadových materiálů a mož-

nostech jejich dalšího využití.
První říjnový týden strávili septimáni a  žáci 
3. l v  jeseníkách. zúčastnili se tam sportov-
ně-turistického kurzu zaměřeného na zákla-
dy první pomoci, týmovým hrám nebo výšla-
pu na hřeben nejvyššího pohoří moravy. le-
tošní ročník akce byl výjimečný i tím, že spo-
lečně s žáky vycestovala i americká lektorka 
gianna, takže kromě všech zmíněných aktivit 
se účastnici zdokonalovali také v angličtině.

S abSolventy nad dokumenty
od října spustila škola zajímavý cyklus be-
sed. cílem aktivity, která je součástí projek-
tu galsoŠmt šablony 2019 a je financovaná 
eu, je představit žákům školy i veřejnosti ab-
solventy, kteří se věnují zajímavým profesím. 
První setkání proběhlo 1. října a věnovalo se 
žurnalistice. Ústřední postavou byla novinář-
ka adéla skoupá karásková. další setkání se 
uskuteční v pátek 12. listopadu od 18:30 ho-
din v mamabistru, bude se věnovat psycholo-
gii a povede ho martina vyhnalová.
další pozvánka láká na den otevřených dve-
ří, který se uskuteční ve čtvrtek 25. listopa-
du od 13:00 do 16:00 hodin. všichni jste sr-
dečně zváni.

■   |   Přemysl dvořák
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charita

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  18:00 klášterní kostel

čt  16:30 hod. klášterní 
kostel – mše sv. pro ro-
diny s dětmi

 18:00 klášterní kostel

so  18:00 farní kostel (s ne-
dělní platností)

ne    8:00 farní kostel

 11:00 klášterní kostel
v  pátek 26. 11. zveme širokou veřejnost 
od 14 do 20 hodin na výrobu adventních 
věnců v  prostorách kláštera, vchod vraty 
z ulice svitavské. veškerý materiál na výro-
bu věnců bude zajištěn, příspěvek 150 kč.

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 se uskuteční 1. 11. v 10:00 v refek-
táři františkánského kláštera v mor. třebové.

Svoz Seniorů 
svoz za účelem návštěvy hřbitova proběhne 
11. a 25. listopadu. odjezd v 14:00 hod. před 
dvorem sociálních služeb v ul. svitavské. kon-
takt 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 4. a 18. 11. vždy v 16 
hodin. s-klub má zázemí v budově charity mo-
ravská třebová (denní stacionář domeček). 
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@mtre-
bova.charita.cz

exekuční miloStivé léto vám 
můŽe Pomoci zbavit Se dluhů
milostivé léto je velkou šancí pro dlužníky, 
kteří mají dluhy vůči státu, obcím, vzP či tře-
ba firmě čez. Podmínkou pro využití milos-
tivého léta je, že exekuci vede soudní exe-
kutor. Pokud člověk uhradí alespoň jistinu 
(původní dluh bez úroků) a 908 kč na nákla-
dy exekuce, osvobodí ho exekutor od pla-
cení zbylé části dluhu. čas na úhradu mají 
lidé pouze v období od 28. 10. 2021 do 28. 
1. 2022 Pro více informací se můžete obrá-
tit na pracovníky občanské poradny v budo-
vě na ulici bránská 210/18 (nad andělským 
obchodem, boční vchod) v po až st 8-12 a 13-
17 hod, ve čt 7-12 a 13-16 hod. 
je vhodné předchozí objednání schůzky na 
čísle 736 503 393 či emailu: poradna@mtre-
bova.charita.cz

moje jméno není diagnÓza
osvětová kampaň týdny pro duševní zdra-
ví se koná každoročně od 10. září do 10. říj-
na a letos proběhl již 32. ročník. v rámci této 

vánoční balíček Pro Potřebné 
děti na ukrajině
arcidiecézní charita olomouc vytvořila online 
databázi dětí z  ukrajiny, které můžete potěšit 
vánočním dárkem. termín pro odevzdání balíč-
ků je nejpozději 24. listopadu. každoroční jed-
norázová akce vánoční balíček je jak mezi ob-
darovanými, tak mezi dárci velmi oblíbená již od 
roku 2008, kdy se datuje její počátek. její prin-
cip spočívá v obdarovávání konkrétních ukrajin-
ských dětí konkrétními českými dárci. více infor-
mací: www.darek.charitaproukrajinu.cz.  
kontakt: žaneta liznová, telefon: 734 435 089, 
e-mail: zaneta.liznova@mtrebova.charita.cz

■   |   (pm)

centrum Pro rodinu Sluníčko

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

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

středa: 8.00–12.00 hod. mateřské centrum
čtvrtek: 9.00–12.00 hod. setkávání věřících 
maminek

osvěty se sociální služba sociální rehabilitace 
komunitní centrum o krok dál podílela na pří-
pravě besedy s názvem moje jméno není dia-
gnóza. 
v  příjemném prostředí laskavárny v  morav-
ské třebové se 22. září uskutečnila ve spolu-
práci s iniciativou narovinu beseda, jejímž cí-
lem bylo představení zkušeností lidí s dušev-
ním onemocněním. toto setkání probíhalo na 
principu destigmatizačních aktivit, tzn., že lidé 
s  vlastní zkušeností s  onemocněním – peer 
konzultanti, přirozeným způsobem sdíleli své 
vlastní zážitky. 
atmosféra besedy byla uvolněná a přátelská, 
přibližně třicet účastníků mělo možnost vy-
slechnout spoustu zajímavých informací a  je 
pravděpodobné, že během besedy padlo ně-
kolik mýtů a  podařilo se odbourat případné 
pochybnosti nebo předsudky ve vztahu k  li-
dem s duševním onemocněním. čas věnova-
ný dotazům byl plně využit a na závěr besedy 
hlavní aktéři sklidili upřímný potlesk a díky za 
svou odvahu otevřeně hovořit. těšíme se na 
další spolupráci s  iniciativou narovinu a  vě-
říme, že podobnými aktivitami přispějeme 
k dostupnější pomoci pro lidi, kterých se du-
ševní onemocnění přímo či nepřímo dotýká.
kontakt: Pavla Preisnerová, telefon: 734 797 
497, e-mail: pavla.preisnerova@mtrebova.
charita.cz

nabídka kurzu: kateřina 
neubauerová - výchova 
důSledná a laSkavá zároveň 
kdy: 20. listopadu, 13:30-16:30 hod. Prosíme 
o potvrzení účasti. 
více informací o  kurzu a  autorce: https://
pruvodcerodicovstvim.cz/seminare/dusled-
ny-rodic/
kontakt: martina jínková, telefon: 733 742 
083, e-mail: martina.jinkova@mtrebova.cha-
rita.cz

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
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motokárová SezÓna 
Skončila
oba třebovští jezdci – libor blaha a zde-
něk ošťádal odjeli svoje letošní posled-
ní závody. mezi vánočními svátky se ješ-
tě pojede tradiční kočka cup na vysoko-
mýtském autodromu, ale už nyní lze re-
kapitulovat.
libor odjel 4 z  6 závodů mčr a  Poháru 
ačr. v  1. závodě v  chebu ve třídě kz2 
gentleman obsadil 3. místo, druhý zá-
vod dokončil ve vysokém mýtě na 4. mís-
tě, následoval třinec – 4. místo a sezónu 
zakončil v  chebu opět na 4. místě. tyto 
výsledky mu stačily na celkové 4. místo. 
kategorie se letos zúčastnilo rekordních 
22 jezdců.
zdeněk se soustředil na vytrvalostní zá-
vody v rámci světové série sodi World se-
ries. v červnu se jelo světové finále v ital-
ském lonatu (za zrušené finále z  roku 
2020, které se mělo konat v dubaji). zde 
se našemu slovenskému týmu youn-
g&Wild nedařilo, v konkurenci 45 nejlep-
ších světových týmů naši jezdci skončili 
po 12 hodinách až na 20. místě. koncem 
června ve 2hodinovém závodě v rakous-
kém rechnitzu obsadili 2. místo. v srpnu 
se tým zúčastnil 13. ročníku hodonínské 
24 hodinovky. zde měli hoši trochu smů-
lu, dojeli na prvním místě, ale po penaliza-
ci 15 vteřin 3 kola před cílem za agresivní 
předjetí se propadli na konečné 3. místo. 
v září v italském jesolu na 24hodinovém 
závodě, kde se tradičně sjelo nejsilnějších 
42 týmů z  evropy, obsadil tým 7. místo, 
jako nejlepší tým ze dvou českých a dvou 
slovenských týmů. v říjnu zdeněk doplnil 
francouzský tým mrk sport na 24hodino-
vém závodě v bulharsku, 12. místo (ze 42 
týmů) bylo daní za zařazení francouzské-
ho nováčka do týmu, kterému se premié-
ra v poli ostřílených vytrvalostních jezdců 
vůbec nepovedla. zdeněk v  tomto závo-
dě odjel v motokáře přes 7 hodin a vždy 
patřil k nejrychlejším na trati. důležitým 
parametrem výkonnosti jezdce je vyrov-
nanost času jednotlivých kol, protože při 
obsazenosti trati 42 motokárami je důle-
žité pomalejší jezdce bez zdržení co nej-
rychleji předjet. 
v listopadu je v kalendáři tradiční 24 ho-
dinovka v marockém agadiru, ale vzhle-
dem ke covidovým opatřením se stejně 
jako v loňském roce zřejmě nepojede.

■   |   (zo)

sPort

šakalové znají rozloSování 
nové ligové SezÓny
los pro nový ročník ligy sálové kopané je na 
světě! týmu Fk slovan Šakalí hněv moravská 
třebová začíná šestá ligová sezóna v sobotu 
6. listopadu. na domácí palubovce v mohel-
nici moravská třebová přivítá nováčka soutě-
že, tým royal Flush brno, a dobře známý ce-
lek ze zlína.
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 mi-
roslav 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.

komPletní rozloSování:
06. 11. 2021 19:00 brno, 21:00 zlín (Sh mo-
helnice, mlýnská 1)
13. 11. 2021 chemcomex Praha, jilemnice 
(Praha)
20. 11. 2021 sparta Praha, kladno (kladno)
27. 11. 2021 16:00 Polička, 18:00 větřní (Sh 
mohelnice)
18. 12. 2021 brno, zlín (zlín)
08. 01. 2022 jilemnice, chemcomex Praha (ji-
lemnice)
15. 01. 2022 10:00 kladno, 12:00 Sparta 
Praha (Sh mohelnice)
22. 01. 2022 větřní, Polička (Polička)

■   |   (pm)

ve spolupráci s ddm maják nabízíme dva zá-
jmové kroužky, trénujeme na naší střelni-
ci v linharticích. dne 17. a 18. 9. jsme zača-
li mistrovským závodem mčr ve střelec-
kém víceboji mládeže ze vzduchových zbra-
ní, který se uskutečnil v moravské třebové. 
hodnocené výsledky našeho klubu mládeže:
Puška 
kat. a jednotlivci: 1. místo tomáš rolínek, kat. b 
jednotlivci: 2. místo vít kostík, kat. c jednotliv-
ci: 1. místo adéla kostíková, kat. d jednotlivci: 
2. místo František Přidal 3. místo tadeáš hojgr, 
kat. b družstva: 3. místo sejbal, kaděra, rolín-
ková, kat. d družstva: 1. místo Přidalová, kostí-
ková, medřík 3. místo Přidal, čapka, hojgr. 
pistole
kat. b jednotlivci: 3. místo lukáš kaděra, kat. 
c jednotlivci: 2. místo adéla kostíková 3. mís-
to michaela Přidalová, kat. d jednotlivci: 1. 
místo František Přidal, kat. a družstva: 2. mís-
to rolínek, beránek, lidmilová, kat. b druž-
stva: 1. místo kaděra, rolínková, sejbal
kat. d družstva: 2. místo Přidalová, kostíko-
vá, medřík. 
Putovní pohár starosty města moravská tře-
bová pro absolutního vítěze závodu v pušce 
získala adéla kostíková ze střeleckého spolku 
sbs moravská třebová. za organizaci závodu 
děkuji našim členům sbs mt, rodičům a tre-
nérům mládeže.

dne 24. a 25. září jsme pokračovali branným 
vícebojem. memoriál j. gruncla pořádáme 
jako přípravný závod ve spolupráci se stře-
leckou mládeží v křenově na střelnici v lin-
harticích. zúčastnily se ho děti ve dvou ka-
tegoriích a v dalších dvou smíšená družstva 

včetně rodičů a trenérů. 
z hodnocených výsledků:
kat. a: tomáš rolínek, elizabeth Podhor-
ská a  tomáš růžička, kat.  b: karolína Šul-
cová, lukáš kaděra a  markéta slechanová, 
kat. c+e: tomáš Přidal, michal sedlář a sta-
nislav gruncl, kat. smíšená: antonín sedlář 
- mimino, t. Přidal a michaela Přidalová. zá-
vod jsme brali spíše jako zábavný a poděko-
vání patří všem našim dětem, jejich rodičům 
a trenérům, kteří nám pomohli tento nároč-
ný závod zorganizovat.

Příprava se zúročila na mčr v branném ví-
ceboji mládeže SbtS čr. ve dnech 1. a 2. 10. 
do Prudké u doubravníku přijelo změřit síly 
45 dětí z klubů sbts čr. soutěžilo 15 druž-
stev v  disciplínách: mířená střelba ze vzdu-
chové pušky, testy ze zdravovědy a běh teré-
nem na 2400 m se stanovišti - střelba po zá-
těži, hod granátem na cíl a do dálky, použití 
lomeného azimutu, přenos raněného a pře-
kážková dráha.
z  klubu mládeže sbs moravská třebová se 
umístili nejlépe:
družstva - kategorie a: 2. místo tomáš rolí-
nek, adam beránek a elizabeth Podhorská
kategorie b: 3. místo vít kostík, nela rolínko-
vá a lukáš kaděra
kategorie c: 3. místo jan medřík, jan Šimco 
a adéla kostíková
výsledky jednotlivců v mířené střelbě: 1. mís-
to lukáš kaděra s maximálním možným ná-
střelem 50 bodů.
děkuji dětem za reprezentaci našeho spolku 
a města moravská třebová

■  |  tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

mládeŽ SPolku branných SPortů zahájila SezÓnu
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deSet jarních 
kilometrů vyhrál 
novák
vloni se běžecký závod deset jar-
ních kilometrů zařazených do iscarex 
cupu kvůli známým skutečnostem 
neuskutečnilo. letos byl jarní termín 
opět přeložen, ale tentokrát to na 
podzim klaplo. Před dvěma roky na 
mírně členité silniční trati vytvořila 
traťový rekord hana Švestková struž-
ková z červené vody časem 37:55. le-
tos obhájila prvenství za 38:45, celko-
vě byla šestá a vyhrála kategorii 35–
44 let. se značným rozestupem ná-
sledovaly nejlepší juniorky michaela 
Šilarová – 43:54 a  Patricie janíčková 
– 45:58. čtvrtá byla vítězka kategorie 
45–54 anna krátká z  hvězdy Pardu-
bice – 46:58. ženy nad 55 let vyhrála 
eva jirásková z lanškrouna za 51:25. 
s ní přijela nejlepší do 39 lenka son-
táková – 49:35.
nejlepší muž letošních deseti jarním 
kilometrů josef novák z Ústí nad orli-
cí, v nedávných běchovicích byl v mi-
strovské kategorii patnáctý, překo-
nal za příjemného podzimního, ale 
větrného počasí pět let starý traťo-
vý rekord z prvního ročníku ondřeje 
svobody – 34:16. novák dosáhl času 
32:58. „kluci se mnou běželi tak do 
prvního kilometru, pak jsem si dal 
sólo,“ řekl k  průběhu závodu. star-
toval zde poprvé v  roce 2019 a  teh-
dy dal trať deseti jarních kilometrů 
za 37:48, takže za dva roky se zlepšil 
téměř o pět minut. druhý proběhl cí-
lem jaroslav Ploc z benešovského bě-
žeckého klubu – 35:27 a třetí jaroslav 
tlapák, vedoucí muž iscarex cupu, 
z iscarexu – 35:56. čtyřicátníky vyhrál 
domácí jiří kadidlo – 38:50 a padesát-
níky martin vacek z iscarexu – 39:00. 
zajímavostí je, že z jiné rodiny vacko-
vých byl vítěz juniorů – michal vacek 
41:04 a jeho tatík jiří byl druhým čty-
řicátníkem – 41:47.
závod byl tradičně kvalitně připra-
ven, označen každý kilometr a  navíc 
doplněn motivačním heslem. sou-
běžně s hlavním závodem se na při-
lehlém fotbalovém hřišti uskutečni-
la drakiáda. větší skupina pouštěčů 
draků byla i na vrcholu nejnáročnější-
ho výběhu po třetím kilometru závo-
du. v cíli bylo již tradiční kvalitní ob-
čerstvení pro každého, všichni obdr-
želi praktický vak třeba na běžecké 
boty a každá účastnice obdržela kvě-
tinu v květináči.

■   |   (jc)
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třebovSký radioamatér obhájil oPět 1. míSto

moravskotřebovský radioamatér roman ju-
riš pod svojí volací značkou ok2zeo opět ob-
hájil 1. místo v republikové soutěži vkv Pol-
ní den.
svět radioamatérů vysílačů není pouze 
o konstrukci antén či „čekání na ulovení da-
lekého spojení”. na pásmu probíhá i mnoho 
sportovních aktivit, kde jedním s velkých zá-
vodů je tzv. Polní den. závod jiný než ostatní. 
je v něm doporučeno ba požadováno vysílat 
mimo své „domácí” pracoviště, kde mají lidé 
obvykle komfortní výbavu a  pohodlné pod-
mínky pro spojení do světa. u  tohoto typu 
závodu je potřeba sbalit vše potřebné, na-
jít vhodný kopec a  vyrazit napříč počasí vy-
sílat někam na rozhlednu, horskou boudu 
či pod stan. jako ok2zeo se tomuto koníč-
ku věnuji již více jak 20 let a snažím se repre-
zentovat m. třebovou na předních příčkách. 
dlouholetě se snažím pilovat celý radio řetě-
zec, aby nepřišel žádný watt ani db na zmar. 
je potřeba perfektně vyladěná anténa a ná-
ročné citlivé radio vybavení. aktuální výba-
va je 7 m dlouhá směrová anténa, transcie-
ver s příslušenstvím s vahou celkem přes 60 
kg. mimo zařízení je velmi podstatný vhodný 
kopec. Proto posledních 5 let držím vysílací 
kótu v krkonoších na sněžce a moc si cením 
možnosti z  této kóty vysílat. stejně jako mi-
nulý rok se mi podařilo obsadit 1. místo v ka-

tegorii stanic s menším výkonem obsluhova-
ných 1 člověkem - kategorie single operátor. 
závod má několik kategorií (1 operátor, sku-
pinový výsledek, antény malého a  velkého 
výkonu). závod samotný trvá 24 hodin - s pří-
pravou a balením je to však obvykle kolem 40 
hodin na nohou. v porovnání s velkými stani-
cemi s neomezeným výkonem jsem se i  tak 
umístil na pěkném 3. místě v čr. 
letošní skóre je 382 spojení, 94262 bodů/km 
(součet vzdálenosti spojení mezi stanicemi, 
kterou musel signál urazit) - nejdelší spoje-
ní 1027 km do bulharska a pak také do Švéd-
ska. oproti minulému roku s 379 spojeními 
a 82066 bodů/km se zadařilo výsledek ještě 
trochu vylepšit. na pásmu vkv, kde se běžná 
spojení dělají na desítky nebo jednotky sto-
vek kilometrů, je to úspěch.

zPrávy z atletických SoutěŽí
dne 15. září se v Ústí nad orlicí konalo 3. kolo 
družstev přípravek. družstvo dívek repre-
zentovaly alžběta dvořáková, jolana krejčí, 
magdaléna krejčí, nikol kučerová a dita vác-
lavíková. družstvo získalo 4614 body a umís-
tilo na 3. místě. družstvo chlapců reprezen-
toval pouze jakub kučera, který ziskem 742 
bodů obsadil v  jednotlivcích 9. místo (9,78-
329-21,61-2:07,23), čímž družstvo skončilo 
v tomto kole na 8. místě. 
za příjemného počasí se 16. září v litomyš-
li uskutečnilo závěrečné 4. kolo družstev 
mladšího žactva. družstvo žákyň reprezen-
tovaly adéla Friedlová, zuzana houserová 
a eva urbánková. nejlépe si vedla housero-
vá ve vrhu koulí, ve kterém si vylepšila osob-
ní výkon (8,46) a umístila se na velmi pěkném 
4. místě. dobrou formu potvrdila urbánková 
v běhu na 60 metrů (9,27, 6.) a v běhu na 300 
metrů (50,75; 7.). družstvo v tomto kole zís-
kalo 16 bodů a skončilo na 8. místě. 
za studeného a větrného počasí se 22. září 
ve svitavách uskutečnilo závěrečné 4. kolo 
družstev přípravek. družstvo dívek repre-
zentovaly sophia bomberová, alžběta dvořá-
ková, michaela dvořáková, jolana krejčí, ni-
kol kučerová a dita václavíková. družstvo zís-
kalo 4312 body, jen těsně skončilo na 3. místě 
a s přehledem potvrdilo postup do krajského 
finále družstev Pardubického kraje. v jednot-
livkyních se na 2. místě umístila václavíková 

- 1556 b. (60 m - 9,39, skok daleký - 389, hod 
míčkem - 38,80 a 600 m - 2:03,27). do desít-
ky se vešly i další tři naše závodnice: j. krejčí 
na 7. místě - 937 b. (10,26-317-23,25-2:11,07), 
dvořáková a. na 8. místě - 923 b. (9,67-299-
14,76-2:11,85) a premiérově kučerová na 10. 
místě - 896 b. (10,25-325-20,02-2:12,81). vý-
sledky zbývajících závodnic: dvořáková m. - 
675 b. (10,16-320-11,93-2:26,03), bombero-
vá - 645 b. (10,22-339-7,82-2:28,25). družstvo 
chlapců reprezentoval jakub kučera, který 
skončil na celkovém 8. místě - 711 b. (9,87-
349-20,63-2:10,02), čímž družstvo ve 4. kole 
obsadilo 8. místo a celkově se umístilo na 7. 
pozici.
více informací k závodům naleznete na www.
akmoravskatrebova.cz.
radek Pavliš, trenér akmtr mládeže

■   |  radek Pavliš, trenér akmtr mládeže
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A mužstvo (podzim 1994) – nahoře: J. Bělehrádek, Kašpar, Dokoupil, R. Je-
línek, Maška, Ivánek, Fikr, Hensl, P. Bělehrádek, Orálek, Novotný, Kryštof; 
dole: V. Motýl, V. Hájek, R. Abrahám,M. Komoň, Žiga, J. Hájek, P. Tichý.

Dorost – nahoře: J. Kopal, F. Pečinka, M. Duží, A. Hanousek, I. Sekáč, M. Ča-
dek, Šimon, P. Smékal; dole: P. Kolář, P. Pohanka, R. Šatník, J. Kubík, P. Ma-
toušek, P. Cink, J. Fixa.

hiStorie koPané 
v moravSké třebové xiii.
1992/1993 - 2. místo, trenér: j. dostál (j. ča-
dek, m. hájek st.), nejlepší střelec: robert 
bogo hensl: 9 branek. Po sestupu hraje slo-
van i. a třídu. cílem byl postup zpět do hžP. 
naděje výrazně stouply po sérii šesti utkání 
bez porážky. Pak už taková jízda nebyla. ko-
nečné druhé místo za týmem hodolan k po-
stupu stačilo. zajímavostí byly duely se so-
kolem městečko trnávka. Pod cimburkem vi-
děli diváci zajímavou partii. o výhře slovanu 
rozhodly góly P. suchého a m. hájka. v  jar-
ní odvetě 4:1 pro slovan (P. Šatník 2, j. kolář, 
r. abrahám). v sestavách týmů se objevova-
la jména, která měla co do činění v obou klu-
bech. za sokol nastoupili P. komoň, novák, 
j. stenzl, j. bombe-
ra, továrek, vašek. 
za slovan r. hensl, 
m. komoň. P. běle-
hrádek dokonce na-
stoupil na podzim 
v  barvách slovanu, 
v  jarních odvetách 
v dresu trnávky.
béčko hraje iii. třídu. 
Po chybě v zaregist-
rování do i. b třídy 
se stále nemůže do-
stat alespoň do oP. 
k  postupu nesta-
čí ani dvě výhry nad 
postupujícím hrad-
cem. Porážky v bor-
šově a s rezervou tr-
návky doma bolely.
1993/1994 - 11. mís-
to, trenér: doseděl 
(komoň, novotný), 
nejlepší střelec: Petr 
tichý: 10 branek. 
hrajeme hžP. nedo-
bytná třebovská tvrz 
je pouze mýtus. Po 
podzimu až 13. mís-
to. ani jarní odve-
ty nejsou růžové. až 

závěrečný finiš se vydařil. sedm utkání bez 
porážky.
béčko cestu z boubína za sluncem opět ne-
našlo. dlouhá loučka slovan přespurtovala. 
slovan měl s ní kladnou bilanci, ale když ne-
porazíte vítějeves a kunčina vás dvakrát po-
razí, postup je v háji. nejlepší střelec: j. křup-
ka: 8 branek.
žáci byli na turnaji v holandském vlaardinge-
nu. starší skončili čtvrtí, mladší šestí. tabulky 
opanoval anglický southampton!
1994/1995 - 6. místo, trenér: j. orálek (m. ko-
moň, j. sojka), nejlepší střelec: Petr tichý: 6 
branek. s  touto sezónou můžeme být spo-
kojeni. urodilo se hodně těsných výsledků. 

začíná cvičení Pro 
rodiče a děti
asociace sportů pro všechny pod tj 
slovan moravská třebová nabízí zá-
jemcům cvičení pro rodiče a děti. děti 
cvičí  společně s  rodiči, rozvíjí si pohy-
bové dovednosti a koordinaci. děti 3-6 
let; středa 17:00–18:00; cvičitelka Petra 
králová; tělocvična ii. zŠ Palackého mo-
ravská třebová.
kontakt pro zájemce: jaroslav Plch, tel: 
724 116 406

■   |   (pm)

záměr výStavby hřiště S umělým Povrchem

vážení spoluobčané, příznivci sportu, fa-
noušci, sportovci. v měsíci září požádala tě-
lovýchovná jednota slovan moravská tře-
bová o  dotaci vypsanou národní sportovní 
agenturou na výstavbu hřiště s umělým po-
vrchem. toto sportoviště by mělo dle plánu 
nahradit stávající hřiště „b“ s  travnatým po-
vrchem. jedná se o  žádost ve výši bezmá-
la 21 milionů korun. Pokud bude tato žá-
dost schválena, získáme od státu příspěvek 
ve výši 70 procent z  celkových nákladů. zá-
měr vybudovat sportoviště tohoto druhu je 

na úrovni města a tj slovan projednáván již 
od roku 2013. některými z výhod, oproti stá-
vajícímu stavu, jsou celoroční a celodenní vy-
užití, nižší náklady na údržbu, víceúčelovost 
a úspora vody potřebné k zavlažování. Fotba-
lové hřiště s umělým povrchem již dnes patří 
k samozřejmému vybavení moderní sportov-
ní infrastruktury každého města. toto hřiště, 
ačkoli bude v  areálu fotbalového stadionu, 
nabídne možnost sportovního vyžití nejen 
všem ostatním oddílům sdruženým pod hla-
vičkou tj, ale také široké veřejnosti. zázemí 

zde nalezne oddíl rugby, usnadní letní přípra-
vu hokejového oddílu, umožní pořádat školní 
sportovní turnaje. Pevně věřím, že se poda-
ří tento záměr realizovat a nové sportoviště 
bude chloubou města, na kterou budou ná-
ležitě hrdí nejen sportovci, ale všichni občané 
moravské třebové. na závěr bych chtěl po-
děkovat zastupitelům města, kteří jednomy-
slně schválili na svém zasedání podporu to-
muto projektu a všem, kteří fandí smyslupl-
nému rozvoji města moravská třebová.

■   |   Weinlich ladislav, předseda tj slovan mt

hlavně domácí tvrz se opět mohla nazývat 
téměř nedobytnou. recept našly jen postu-
pující mohelnice a bělkovice.
béčku přibyl ve městě nový soupeř - skP (Po-
licie). byl ustaven z podnětu j. haupta (bývalá 
ikona slovanu) a j. Šimona, také dlouholeté-
ho hráče slovanu. naše rezerva cestu z pra-
lesa nenašla. až 4. místo, jedenáct bodů za 
postupujícím rychnovem.
1995/1996 - 9. místo, trenér: j. orálek (m. ko-
moň, č. novotný), nejlepší střelec: zdeněk 
Fikr: 7 branek. vstup do sezóny byl katastro-
fou. Po osmi kolech jen tři body. závěr podzi-
mu vše napravil a slovan opustil konec peleto-
nu. v úvodu jara byly zápasy pronásledovány 
nepřízní počasí. Přívaly sněhu a vody zapříči-
nily odvolávání zápasů. sekce nařídila dvoutý-
denní pauzu. Pak se odehrálo kolo a opět sv. 
Petr poslal na zemi další vodu a sníh. slovanu 
pomohlo vítězství v Prostějově a v bělkovicích.
nad béčkem konečně vyšlo kožené slunce 
a postupuje do oP s náskokem deseti bodů. 
rival skP končí třetí. nejlepší střelci: Petr sta-
ra a jan Šimon: 11 branek.
dorost pod taktovkou P. smékala a  j. kopa-
la obsadil pěknou 5. příčku. kapitán roman 
Šatník, nejlepší střelec: Petr cink.
v těchto létech byla založena nová kategorie 
těch nejmladších fotbalistů - elévů. u zrodu 
stály dvě velké osobnosti mládežnické kopa-
né ve městě, martin komoň a  vladimír do-
koupil. nyní tato kategorie spadá do přípra-
vek. a vladimír dokoupil, řečený Qěták, velí 
svým malým svěřencům doposud!

■   |  václav Procházka
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jedenáct medailí Pro 
moravSkotřebovSké 
travní lyŽaře 
krátce po skončení ms ve Štítné nad vláří se 
na stejné trati představili nejlepší travní lyža-
ři při mistrovství čr. na kvalitně připravené 
trati si to kompletní domácí špička, společ-
ně se závodníky ze slovenska, rozdala o sady 
medailí ve třech tradičních disciplínách (sla-
lom, obří slalom, super-g). skvěle si počína-
li i zástupci tj slovan moravská třebová. naši 
lyžaři vybojovali celkem jedenáct medailí.
sobota byla zahájena obřím slalomem a od-
poledne nastoupili závodníci na start super-
obřího slalomu. slovan měl svá želízka v ohni 
hned v sedmi kategoriích. hned na úvod pro-
kázala skvělou formu Šárka abrahamová, 
když vybojovala titul juniorské mistryně čr 
v  obřím slalomu. mezi předžačkami se pro-
sadila thea trnková. ve všech svých star-
tech se dokázala probojovat na stupně ví-
tězů a  v  obřím slalomu z  toho bylo dokon-
ce stříbro. v součtu bodů ze všech letošních 
závodů to znamenalo také vynikající druhou 
příčku v celkovém hodnocení českého pohá-
ru. velmi dobře si v kategorii přípravka vedl 
také tadeáš machánek. ve  Štítné vybojoval 
dvakrát stříbrnou medaili, což znamenalo 
druhou příčku v celkovém pořadí čP. v kate-
gorii talent se poprvé představil jakub hyn-

čica a nevedl si vůbec špatně. mezi staršími 
žáky se Filip trnka umístil na šestém místě 
a  junioři jan kašický a vojtěch krejčí skonči-
li na čtvrtém resp. sedmém místě. První rok 
mezi muži si pro bronz vystoupal václav ma-
čát. odpolední superobří slalom potvrdil, že 
ranní výsledky nebyly náhodné. další stříbr-
nou medaili přidala do sbírky Šárka abraha-
mová a opět bronzovou hodnotu měla jízda 
václava mačáta. znovu šestý byl Filip trnka, 
páté místo bral kašický a sedmý dokončil zá-
vod krejčí.
na nedělní dopoledne byl pro účastníky mis-
trovství čr připraven závěrečný závod ve 
slalomu. václav mačát se skvělým výkonem 
v  obou kolech posunul na stříbrnou pozici. 
Šárka abrahamová pokračovala také v  pa-
rádním představení a nakonec z toho byl dal-
ší bronz. v celkovém hodnocení českého po-
háru se v letošní sezóně shodně na druhém 
místě ve svých kategoriích umístili Šárka ab-
rahamová a václav mačát. čtvrtý mezi junio-
ry skončil jan kašický a osmý byl vojtěch krej-
čí. v kategorii starších žáků si 6. místo vybo-
joval Filip trnka. juniorka tereza Peškarová 
skončila desátá. 

■   |   daniel mačát, trenér lyžařského oddílu

aPrílový 
dogmaraton 2021 
– Poděkování
dne 9. 10. se v moravské třebové ko-
nal šestý ročník aprílového dogma-
ratonu, běhu se psem na vzdálenost 
20 a 42 kilometrů. sešlo se kolem 80 
závodníků. Počasí nám přálo, a tak si 
účastníci mohli užít krásné výhledy z 
křížového vrchu, Pastýřky, hušáku či 
spáleného vrchu. všichni byli nadše-
ní trasou v moravské třebové a jejím 
okolí a uváděli, že to byl nejmalebněj-
ší maraton ze všech našich uplynu-
lých ročníků. jsem velmi ráda, že jsme 
mohli díky závodu umožnit lidem z 
celé české republiky, poznat kouzlo 
přírody, která nás zde obklopuje.
chci tedy poděkovat všem, kteří se na 
závodu podíleli. matěji Procházkovi za 
ochotné zajištění veterinární pohoto-
vosti, která naštěstí nebyla třeba. sbo-
ru dobrovolných hasičů sušice, s kte-
rými byla velmi příjemná spoluprá-
ce ohledně zázemí s milým zastoupe-
ním u občerstvení. obcím, městům a 
lesům čr za schválení konání akce. 
členkám našeho klubu, které pomá-
haly při organizaci. a na konec moc 
děkuji obyvatelům moravské třebové 
a hlavně sušic za shovívavost při zvý-
šeném provozu a hluku v důsledku ko-
nání akce.

■   |   Pavla lipavská, organizátorka závodu 
a členka klubu pejskařů pozitivního tréninku


