
MORAVSKOTŘEBOVSKÝ
zpravodaj
číslo 12  |  Prosinec 2021  |  19. ročník

napříč městem  
s využitím linek  
veřejné dopravy 

děti ve školách  
využívají nové učebny  
i bezbariérové prvky

připravujeme otevření 
mobilního odběrového 
místa pro pcr testování3 7 9

PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Milí Třebováci, jsou před námi poslední týdny roku 2021. Kromě naděje a radostného očekávání 
blížících se Vánoc se také letos můžeme těšit z vánoční výzdoby na náměstí, nádvoří zámku i v jednot-
livých ulicích. Kéž by nám tato atmosféra pomohla zapomenout na všechny starosti a omezení, které 

nás poslední dobou provázejí. Příjemné prožití vánočních svátků, pohodu v rodinném kruhu a úspěšný 
vstup do nového roku vám přejí Miloš Mička, Daniela Maixnerová a Petr Frajvald.  
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inFormace z radnice

KoliK nás je... Poděkování
děkujeme všem vlast-
níkům nemovitostí 
v  moravské třebové, 
kteří se starají o  jejich 
technický stav i  celko-
vý vzhled. každá změ-
na vede k  tomu, aby 
naše město bylo zase 
o  kousek krásnější. 
ulice dr. janského. 

výběrová řízení
strážník/strážnice městské policie
Úředník/úřednice odboru sociálních 
věcí a školství, dvě volné pozice.

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 – říjen 2021
92 let – bobríková josefa
91 let – halonek alexander
90 let – veselá emilie, kynclová olga, 
křivková vlasta
85 let – vošlajer josef, konečný Franti-
šek, rada rudolf
80 let – jedličková helena, hubáčková 
drahomíra, hvižď miloš, jokeš ladislav, 
mlčochová helena

rozloučili jSme Se (září)
králová zdeňka (94 let)
vojtíšková eliška (70 let)

narozené děti
Friml patrik (červenec)

uzavření manŽelStví (září)
škrabal vítězslav (mt) – korsusová 
dagmar (mt)
smejkal tomáš (bystřice n/perštejnem) 
– kotnourová karolína (čt)

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.

naPříč měStem S vyuŽitím 
linek veřejné doPravy 

zástupci města v uply-
nulých týdnech jednali 
s pardubickým krajem 
i  jednotlivými doprav-
ci o nové podobě jízd-
ních řádů linek veřej-
né dopravy, které platí 
od 12. prosince 2021. 
„naší snahou bylo vy-
jednat úpravu návaz-

nosti některých spojů tak, aby je mohli ob-
čané moravské třebové využít pro plynulou 
přepravu z  jednoho konce města na druhý. 
do aktualizované verze jízdních řádů se nám 
podařilo zahrnout obslužnost lokalit, které 
naši občané nejčastěji preferují - centrum 
města, nemocnice, vlakové nádraží nebo 
prodejna lidl. například trasu ze sušic do li-
dlu lze s jedním přestupem na autobusovém 
nádraží absolvovat za 8 minut. nebo ze sídli-
ště od zastávky u komína na vlakové nádra-
ží dostanete za 10 minut,“ vysvětluje staros-
ta miloš mička. 
mezi další změny patří trvalé přemístění au-
tobusové zastávky u  vlakového nádraží od 
plotu bývalé pily přímo před dopravní termi-
nál, kde je to pro cestující bezpečnější. na-
víc zde mají k dispozici zastřešenou zastávku 
s místem pro sezení. „díky všem uvedeným 
novinkám je dopravní obslužnost téměř ce-
lého území města zajištěna bez nutnosti pro-
vozu nákladné a neefektivní mhd. lidé navíc 
mohou využívat službu doprovod s  přepra-
vou, která může být užitečná především pro 
obyvatele udánek a oblasti mánesova, neru-
dova a strážnického, kam linky veřejné auto-
busové dopravy zajíždět nemohou,“ doplňu-
je starosta.

v  informačním systému městského úřa-
du v moravské třebové bylo k 31. 10. 2021 
evidováno k trvalému pobytu celkem 9701 
občanů čr. v průběhu měsíce října se do 
moravské třebové přistěhovalo 17 obyva-
tel, odhlásilo 24 osob, zemřelo 8 občanů 
a narodily se 4 děti. v rámci moravské tře-
bové v  říjnu změnilo trvalý pobyt celkem 
17 osob.
dle odboru azylové a  migrační politi-
ky mvčr je v  moravské třebové hlášeno 
151 cizinců s povolením k pobytu na úze-
mí české republiky. celkem je tedy v mo-
ravské třebové k  31. 10. 2021 evidováno 
9852 osob.
v měsíci říjnu se uskutečnily 3 svatební ob-
řady.

■   |   in

doProvod S PřePravou
moravská třebová prostřednictvím pečova-
telské služby od dubna 2021 nabízí doprovod 
a přepravu pro osoby pobírající starobní nebo 
invalidní důchod. služba doprovod s  přepra-
vou je k  dispozici na území celého města od 
pondělí do pátku mimo státních svátků od 
6:30 do 14:00 hodin. před prvním poskytnutím 
služby je nutná registrace u pečovatelské služ-
by. schůzku, na které bude uzavřena smlou-
va mezi žadatelem a poskytovatelem je vhod-
né si domluvit vždy předem telefonicky na čís-
lech: 731 151 805, 731 521 834. každou jízdu 
je možné objednat vždy alespoň den předem 
od 6:30 do 14:00 hodin. pracovník pečovatel-
ské služby vyzvedne uživatele v místě jeho by-
dliště, doprovodí ho do služebního vozu, zave-
ze na potřebné místo a zase zpět domů. 
od spuštění služby doprovod s  přepra-
vou se u  pečovatelské služby registrova-
lo 50 nových uživatelů. od letošního květ-
na se prostřednictvím služby uskutečnilo 
více než 600 jízd. nejčastěji lidé poptávají 
odvoz k lékaři, na trhy, ke kadeřníkovi, na 
zahrádku či návštěvu hřbitova.

výhody karty iredo
pokud chtějí cestující jízdní řády linek veřej-
né dopravy využívat efektivně a navíc ušetřit, 
doporučujeme pořízení karty iredo v kance-
láři na vlakovém nádraží. s jejím využitím lze 
zakoupit přestupní jízdenku a neplatit tak za 
lístek pro každou linku zvlášť. souhrnnou ta-
bulku znázorňující provázanost spojů nalez-
nete na straně 3. v elektronické verzi je do-
stupná na webových stránkách města. 

■   |   (vd)
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Směr: zaStávka u komína – autobuSové nádraŽí – vlakové nádraŽí – Sušice
zastávka časy
spoj č. 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680873
u komína 6:23 7:25 7:53 8:30 9:25 10:25 12:25 14:25 15:30 16:25
nemocnice 6:24 7:26 7:54 8:31 9:26 10:26 12:26 14:26 15:31 16:26
autobusové nádraží 6:26 7:28 7:56 8:33 9:28 10:28 12:28 14:28 15:33 16:28
Přestup směr:
spoj č. 700860 700860 680881 700860 700860 700860 700860 700860 700860
autobusové nádraží 6:30 7:45 9:10 9:35 11:45 12:35 14:45 15:45 16:30
lanškrounská 7:46 9:12 9:36 11:47 12:37 14:47 15:47 16:31
vlakové nádraží 6:33 9:14
sušice 9:16 9:38 11:49 16:33
vlak směr čt 6:53 8:21 9:21 13:21 15:21 16:21 17:21

Směr: Sušice – autobuSové nádraŽí – nemocnice – u komína
zastávka časy
spoj č. 700860 700860 700860 700860 680882 700860 680881 700860 700860 700860 700860
sušice 6:22 7:23 8:14 10:13 10:17 12:13 12:21 13:18 14:24 14:45 15:12 16:12 16:29
vlakové nádraží 6:24 7:25 8:16 15:14 16:14
autobusové nádraží 6:26 7:27 8:20 10:16 10:20 12:16 12:24 13:21 14:27 14:48 15:16 16:16 16:32
vlak z čt 7:21 12:51 15:01 15:50
přestup směr 
spoj č. 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680873
autobusové nádraží 6:34 7:34 8:29 10:30 10:30 12:31 13:33 14:35 15:33 16:33
nemocnice 6:36 7:37 8:32 10:32 10:32 12:34 13:36 14:38 15:36 16:36
u komína 6:39 7:39 8:34 10:34 10:34 12:36 13:38 14:40 15:38 16:38

č. 680873 : Svitavy-moravská třebová-městečko trnávka-jevíčko | č. 680881: moravská třebová - kunčina
č. 700860: lanškroun – rychnov – moravská třebová | č. 680882: moravská třebová – staré město – borušov – moravská třebová

Směr: Sušice – autobuSové nádraŽí – lidl
zastávka časy
spoj č. 700860 700860 700860 700860 680882 700860 700870 700860 700860 700860
sušice 6:22 7:23 8:14 10:13 10:17 12:13 13:08 14:24 15:12 16:12 16:29
vlakové nádraží 6:24 7:25 8:16 15:14 16:14
autobusové nádraží 6:26 7:27 8:20 10:16 10:20 12:16 13:12 14:27 15:16 16:16 16:32
přestup směr 
spoj č. 680861 680880 680861 680880 680880 680861 680880 680880
autobusové nádraží 8:35 10:17 10:35 12:17 13:17 14:30 15:17 16:17
lidl 8:37 10:21 10:37 12:21 13:21 14:32 15:21 16:21

Směr: lidl – autobuSové nádraŽí – Sušice
zastávka časy
spoj č. 680880 680861 680861 680880 680861 680880 680861 680880 680861 680880 680880
u lidlu 7:33 9:25 11:34 11:36 13:21 13:39 14:24 14:39 15:24 15:39 16:39
brněnská 7:35 13:41 14:41 15:41 16:41
autobusové nádraží 7:37 9:28 11:37 11:40 13:25 13:43 14:28 14:43 15:28 15:43 16:43
Přestup směr
spoj č. 700860 700860 680881 700860 680881 700860 680881 700860 680881 700860 700860
autobusové nádraží 7:45 9:35 11:43 11:45 13:37 13:45 14:37 14:45 15:37 15:45 16:45
lanškrounská 7:46 9:36 11:45 11:47 13:39 13:47 14:39 14:47 15:39 15:47 16:47
vlakové nádraží 13:49
sušice 7:48 9:38 11:47 11:49 13:41 13:50 14:41 14:49 15:41 15:49 16:49

č. 680861 : moravská třebová – velké opatovice – jevíčko | č. 680880: svitavy – koclířov – moravská třebová | č. 680881: moravská třebová - kunčina
č. 680882: moravská třebová – staré město – borušov – moravská třebová | č. 700860: lanškroun – rychnov – moravská třebová

Směr: zaStávka u komína – autobuSové nádraŽí – lidl
zastávka časy
spoj č. 680873 680873 680873 680873 680873 680873 680880 680873 680873 680873 680873 680873
u komína 6:23 7:25 7:53 8:30 9:25 10:25 10:28 12:25 14:25 15:30 16:25 17:29
nemocnice 6:24 7:26 7:54 8:31 9:26 10:26 10:29 12:26 14:26 15:31 16:26 17:30
autobusové nádraží 6:26 7:28 7:56 8:33 9:28 10:28 10:31 12:28 14:28 15:33 16:28 17:32
Přestup směr:
spoj č. 680861 680861 680861 680861 680861 680861 680861 680861 680861
autobusové nádraží 6:35 8:35 10:35 10:35 12:45 14:30 15:35 16:35 17:35
lídl 6:37 8:37 10:37 10:37 12:47 14:32 15:37 16:37 17:37

Směr: lidl – autobuSové nádraŽí – u komína
zastávka časy
spoj č. 680880 680861 680861 680880 680861 680880 680861 680880 680861 680880 680880
u lidlu 7:33 9:25 11:34 11:36 13:21 13:39 14:24 14:39 15:24 15:39 16:39
brněnská 7:35 13:41 14:41 15:41 16:41
autobusové nádraží 7:37 9:28 11:37 11:40 13:25 13:43 14:28 14:43 15:28 15:43 16:43
Přestup směr:
spoj č. 680873 680873 680873 680873
autobusové nádraží 7:38 13:33 14:35 15:33
nemocnice 7:39 13:36 14:38 15:36
u komína 7:41 13:38 14:40 15:38

č. 680861 : moravská třebová – velké opatovice – jevíčko | č. 680873 : svitavy-moravská třebová-městečko trnávka-jevíčko
č. 680880: svitavy – koclířov – moravská třebová
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říjnová výzva 
10 000 kroků 
zná vítěze
moravskotřebovští chodci našlapa-
li bezmála 5,5 tisíc kilometrů, město 
moravská třebová jako celek skon-
čilo na 48. místě. opravdu aktivní ří-
jen letos zažili ti, kteří se přihlásili do 
projektu 10 000 kroků. během měsíce 
spolu zápolila města, soutěžily týmy 
a soupeřili jednotlivci. cílem bylo bě-
hem 30 dnů prostřednictvím chůze, 
nebo běhu, získat co nejvíce bodů. 
a čím horší bmi, tím více bodů za kaž-
dý zdolaný kilometr jednotlivec získal. 
moravskou třebovou podpořilo dva-
cet devět aktivních chodců. někteří šli 
do výzvy sami za sebe, jiní byli členy 
týmů. 
současně s republikovou výzvou pro-
bíhala také třebovská soutěž o  ceny. 
jasným vítězem zdejšího klání se stal 
jiří matys, který za měsíc ušel přes 767 
kilometrů, na druhém místě se umís-
tila kateřina šteflová a třetí místo ob-
sadila iva kodešová. obě dámy na-
chodily bezmála 300 kilometrů. ceny 
nejlepším chodcům předal místosta-
rosta města petr Frajvald. „do výzvy 
10 000 kroků se moravská třebová 
přihlásila poprvé a  jsem rád, že mezi 
lidmi našla odezvu. plánujeme se při-
hlásit do dubnové výzvy a doufám, že 
nadšených chodců a běžců bude ješ-
tě více než v letošním roce.“ cílem vý-
zvy nebylo ujít každý den 10 000 kro-
ků, ale chodit. chodit častěji než do-
teď. chodit v rámci běžných dnů mís-
to toho, abychom jezdili. chodit pro 
odpočinek těla i duše, chodit pro ra-
dost i  zdraví. chodit kvůli sobě i  ji-
ným. chodit pro lepší město i vztahy 
s  kamarády. zkrátka oživit to, na  co 
jsme možná už zapomněli.

Gratulujeme výhercům 
SoutěŽe rozkvetlé měSto 2021
zástupci českého zahrádkářského svazu zo 
v  moravské třebové ve spolupráci se zdra-
vým městem a ma21 moravská třebová vy-
hodnotili tradiční soutěž o  nejlepší květino-
vou výzdobu ve městě.
„děkuji všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu 
pro zdárný průběh soutěže rozkvetlé měs-
to. velké díky patří především zdeňku kadle-
covi, který soutěži věnoval nezištně velkou 
část svého volného času. jsme rádi, že ob-
čané díky rozkvetlým oknům a  předzahrád-
kám zdobí naše město,“ uvedla místostarost-
ka daniela maixnerová. 
v  roce 2021 organizátoři pořídili 204 foto-
grafií květinových výzdob z moravské třebo-
vé, boršova, udánek a sušic, jež jsou viditel-
né přímo z ulice. komise tyto fotografie vy-
hodnotila a  do ankety v  mobilním rozhlasu 

postoupilo 25 květinových výzdob oken, bal-
konů, teras a předzahrádek rodinných a by-
tových domů a 5 květinových výzdob ve fir-
mách a  provozovnách. hlasování proběh-
lo v  listopadu. vyhrálo deset nejkrásnějších 
rozkvetlých oken, balkonů, teras a  předza-
hrádek rodinných a bytových domů. mezi vý-
herce patří: manželé nečasovi, manželé stra-
kovi, manželé sekáčovi, manželé hudousko-
vi, josef hečko, mojmír skácel, eva kubínová, 
paní kadaňková, paní klevetová a paní švich-
ká. majitelům věnuje zdravé město morav-
ská třebová hodnotné ceny. čestné uznání 
patří restauraci na cihlářce za pěkně vyzdo-
bené posezení před restaurací.

■   |   pavlína horáčková,  
koordinátorka zdravého města a ma21

městský úřad moravská třebová se umís-
til na druhém místě v soutěži přívětivý úřad 
pardubického kraje 2021, kterou vyhlašuje 
ministerstvo vnitra čr. slavnostní předávání 
cen se uskutečnilo 8. listopadu v arcibiskup-
ském paláci v olomouci.
přívětivý úřad je soutěží, která propaguje 
moderní a  kvalitní služby městských úřa-
dů. ministerstvo hodnotí přístupnost a ote-
vřenost úřadů, komunikaci s klienty, digita-
lizaci služeb a zapojování veřejnosti do věcí 
veřejných. „v  moravské třebové jsme pro 
veřejnost k  dispozici nejen v  budově rad-
nice na náměstí, ale také v  budově měst-
ského úřadu v ulici olomoucká. zde si mo-
hou obyvatelé nejen z  našeho města vy-
řídit veškeré potřebné záležitosti. děkuji 
za práci všem zaměstnancům úřadu, kte-
ří svým přístupem pomáhají budovat pozi-

tivní vztah s veřejností i v aktuální nelehké 
době,“ uvedla tajemnice městského úřadu 
tereza sísová.

moravSkotřebovští úředníci zíSkali ocenění 
miniSterStva vnitra
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městská policie

jak SPrávně toPit 
a ušetřit
od 1. září 2022 bude zakázáno to-
pit v kotlích horších než 3. třídy. co to 
ale znamená? jak se dozvím, jakou má 
můj kotel třídu? a jak správně v kotlích 
na pevná paliva topit? a proč? to jsou 
otázky, na které vám odpoví brožura 
z dílny ministerstva životního prostře-
dí čr jak správně topit a  ušetřit, kte-
rá je ekonomickým a ekologickým prů-
vodcem domácnosti využívající k vytá-
pění spalovací zdroje na pevná paliva. 
po přečtení budete nejenom vědět, jak 
ušetřit finance správným vytápěním, 
ale také čeho se vyvarovat, abyste se 
vyhnuli případným pokutám za nedo-
držení zákonných požadavků. příruč-
ku naleznete v elektronické podobě na 
webových stránkách ministerstva ži-
votního prostředí čr.

blahoPřání
vážení spoluobčané, opět 
po roce zde máme kouzel-
ný měsíc, kterým je beze-
sporu, prosinec. budeme 

si všichni (hlavně naše děti a vnoučata) 
užívat tu „nasáklou“ atmosféru advent-
ního vánočního času, kdy si jsou lidé, 
tak nějak navzájem blíže, usmívají se 
na sebe, přejí si navzájem hodně zdra-
ví a štěstí do dalšího roku. děti se těší 
na českého ježíška a my starší se vrací-
me do dětským let, kdy bývaly krásné 
bílé vánoce, tak, jak je na svých obra-
zech maloval skvělý josef lada.
vážení a milí, přeji vám všem za sebe 
do roku 2022 vše krásné, pokud mož-
no bez covidu, který nás neustále pro-
vází. v příštím roce budou na podzim 
komunální volby. prosím, běžte k těm-
to volbám a dejte svůj cenný hlas kan-
didátům, kterým věříte a nezapomeň-
te, že komunální volby nemají být o po-
litických stranách, sdruženích a  hnu-
tích, ale o  lidech. o  lidech, kteří jsou 
srdcaři a  mají rádi naše krásné měs-
to – moravskou třebovou. moc bych si 
přál, abychom se všichni na sebe usmí-
vali, nejen v posledním měsíci příštího 
roku, prosinci, ale minimálně další 4 
roky, po které trvá volební období.
s  úctou zastupitel města miroslav 
muselík (bez politické příslušnosti)

v minulém období městská policie řešila 546 
událostí. 

chráníme vaši bezPečnoSt
v  úterý 19. října podnapilý muž vyhrožoval 
a napadal pacienty v čekárně budovy polikli-
niky. strážníci městské policie muže za po-
moci donucovacích prostředků zajistili a pře-
dali policii čr k převozu na protialkoholní zá-
chytnou stanici a k dalšímu šetření.

děkujeme občanům
dne 8. 11. byl hlídkou mp na náměstí t. G. 
masaryka odchycen pejsek. chtěl bych podě-

kovat všem lidem, kterým nebyl osud pejska 
lhostejný a  díky jejich příspěvkům na Face-
booku městské policie se pejsek vrátil k pá-
níčkovi.

■   |   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

měStSká Policie
dovolte, abych poděkovala zástupcům vaší 
městské policie, která nezištně pomohla naší 
rodině v  tísni. při převozu mého tatínka jin-
dřicha maixnera po úrazu pánve domů do 
moravské třebové, k nám do 3. patra bez vý-
tahu v ulici tovární 18, ze svitavské nemoc-
nice. nemocnice žádala pomocníka při jeho 
transportu do bytu, jinak by tatínka nepře-
vezli, jsou v  personální nouzi a  nemají po-
mocníky. bohužel bytový dům rodičů nemá 
mladé vitální sousedy, všude v okolí žijí pře-
vážně senioři, já jsem vdova, bydlím a pracu-
ji v boskovicích, a neměla jsem šanci na mís-
tě nikoho zajistit. v nouzi nejvyšší mě napad-
lo zavolat vaši městskou policii, která přislíbi-
la pomoci, což se podařilo. nemám dost slov 
k vyjádření díků za jejich velkorysou pomoc. 
dovolte, abych jim poděkovala i  vaším pro-
střednictvím. jsou to pro mne hrdinové a za-
chránci. děkuji svým jménem i jménem svých 
starých rodičů těmto úžasným mužům. jejich 
čin by si zasloužil ocenění i z vašich úst. dě-
kuji, že takové muže ve svém týmu máte! 
srdečně s pozdravem reiblová taťána

junák – čeSký Skaut
junák – český skaut, středisko moravská tře-
bová, děkuje touto cestou městu moravská 
třebová za podporu v roce 2021 formou do-
tace na provoz kluboven a zabezpečení akcí. 
poděkování společně s přáním šťastného no-
vého roku 2022 náleží také ostatním našim 
sponzorům a příznivcům.

tj Sokol boršov 
tělovýchovná jednota sokol boršov děkuje 
za poskytnutou finanční podporu městu mo-
ravská třebová, ze které byly hrazeny nákla-
dy na provoz a údržbu tj. 
dále tělovýchovná jednota v  letošním roce 
realizovala nákup nového zahradního trakto-

ru, jehož obměna přišla po dlouhých 11 le-
tech. nákup zahradního traktoru finančně 
podpořil pardubický kraj z programu c1 pod-
pora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportov-
ních zařízení, pořízení investičního movité-
ho majetku sportovních zařízení a organiza-
cí a město moravská třebová ze svého roz-
počtu.
tělovýchovná jednota děkuje pardubickému 
kraji a městu moravská třebová za finanční 
podporu.

■   |   hanák petr, hospodář tj sokol boršov

Žijeme třebovou
v sobotu 16. října jsme pro veřejnost připra-
vili první ročník závodu s  názvem moravská 
sněžka, kterého se zúčastnilo přes 30 běžců 
a fanoušků netradičních zážitků. na tříčlenné 
týmy čekalo 10 běžeckých okruhů s převýše-
ním 160 metrů, během kterých závodníci pří-
mo v moravské třebové virtuálně vystoupali 
na naši nejvyšší horu s  nadmořskou výškou 
přes 1 600 metrů. v neděli 14. listopadu pak 
proběhla již třetí komunitní výsadba stromů, 
která letos proběhla na křížovém vrchu. dob-
rovolníci zde společně vysadili přes 20 saze-
nic stromů a pomohli tak k rozšíření a obnově 
unikátního sadu starých ovocných odrůd. dě-
kujeme městu moravská třebová za poskyt-
nutí finanční podpory pro rok 2021, díky kte-
ré jsme mohli uvedené akce zrealizovat. 

■   |   tým spolku žijeme třebovou

Poděkování
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inFormace z radnice

zPrávy z radnice 
revitalizace ulice SvitavSká 
Pokračuje
revitalizace ul. svitavská v úseku od j. k. tyla 
po dr. janského bude z  větší části dokon-
čena do konce letošního roku. pokládka fi-
nální asfaltové vrstvy a  dokončovací práce 
proběhnou na jaře 2022. dopravní obsluž-
nost a  vjezd do nemocnice i  do prodejny 
penny market je zajištěn. po dobu výstavby 
nové nemocnice je uzavřena část ul. školní. 
„k  prodloužení termínu oproti původnímu 
plánu došlo vlivem koordinace stavebních 
prací s ohledem na snahu o zajištění částeč-
né průjezdnosti k nemocnici a penny marke-
tu po celou dobu stavby. stavební práce bu-
dou přerušeny v  prosinci, po dobu zimních 
měsíců bude zajištěna průjezdnost pro ve-
řejnost i zajištění zimní údržby. na jaře 2022 
bude dokončena finální obrusná vrstva ko-
munikace, dopravní značení a  nezbytné te-
rénní úpravy,“ vysvětluje starosta miloš mič-
ka. aktuální stav oprav a režim vjezdu do ne-

mocnice a prodejny penny market naleznete 
na webových stránkách města a v mobilním 
rozhlasu. 

nový chodník u nemocnice
pardubický kraj pokračuje s výstavbou nové 
budovy nemocnice následné péče. během 
posledního jednání se zástupci kraje bylo 
také dohodnuto, že firma vces a.s. provede 
ještě v letošním roce položení nového chod-
níku v části od ul. školní po evangelický kos-
tel u nové budovy nemocnice následné péče. 

Prevence kriminality a droGové 
záviSloSti
zážitek a  reálný příběh, který se každému 
dostal pod kůži. v rámci prevence kriminali-
ty a drogových závislostí do moravské třebo-
vé zavítal revolution train - nové česko. 
pro žáky našich základních a  středních škol 
byla v 6 stříbrných vagónech připravena in-
teraktivní 5d exkurze do světa drog a závaž-
ných důsledků jejich užívání. cílem meziná-
rodního projektu je prostřednictvím zapoje-
ní lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka 
a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. 
díky zapojení reálného příběhu, emotivním 
situacím a  interaktivnímu přístupu dokáže 
program zaujmout a  dát prostor k  přemýš-
lení nad nebezpečím legálních i nelegálních 
drog. příjezd protidrogového vlaku finančně 
podpořilo město moravská třebová i  mas 
moravskotřebovsko a jevíčsko o.p.s. 

hlaSujte v anketě alej roku
o  titul alej roku soutěžní ankety spolku ar-
nika bojuje 93 stromořadí ze všech krajů re-
publiky, z  nichž 5 roste v  pardubickém kra-
ji. v  letošním roce je do soutěže zapojena 
také lipová alej na křížovém vrchu v morav-
ské třebové. hlasování můžete prostřednic-
tvím formuláře na www.alejroku.cz až do 11. 
ledna 2022. 

univerzita třetího věku 
zahájila další ročník 
po roční přestávce byl ve středu 3. listopa-
du v koncertním sále základní umělecké ško-
ly za účasti vedoucích představitelů města 
slavnostně zahájen 22. ročník moravskotře-
bovské univerzity třetího věku. na 130 poslu-
chačů z moravské třebové a okolí čeká série 
přednášek a zajímavých exkurzí. „přeji poslu-
chačům, aby jim vydrželo nadšení i skvělá at-
mosféra, která zde během jednotlivých akti-
vit panuje. univerzita třetího věku je krásnou 
ukázkou toho, že lidé mohou být aktivní v ka-
ždém věku,“ doplnil starosta miloš mička. 

děti ve školách vyuŽívají nové učebny i bezbariérové Prvky

v  letošním roce proběhla modernizace uče-
ben a zázemí v zš u kostela a v zš palacké-
ho. obě školy se nově dočkaly nových uče-

ben fyziky, chemie a výpočetní techniky včet-
ně vybavení a  zázemí pro učitele. v  prosto-
rách budov je nyní k dispozici také nový výtah 

a další bezbariérové prvky pro handicapova-
né studenty.

■   |   (vd)
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sociální služby

domov se zvláštním režimem
domov se zvláštním režimem (dále jen dzr), 
pobytová sociální služba spadající pod soci-
ální služby města moravská třebová, nabí-
zí své služby především zájemcům, kteří trpí 
alzheimerovou demencí nebo jiným typem 
demence. dzr nabízí kompletní péči, a to ne-
jen o  fyzické potřeby člověka (pomoc či cel-
ková péče o oblékání, hygienu nebo stravo-
vání), ale pečujeme také o psychickou strán-
ku člověka.
volnočasové a aktivizační činnosti spadají do 
kompetence především aktivizační pracov-
nice, která pro obyvatele dzr plánuje a  re-
alizuje různé aktivity. uplynulé období bylo 
na takové aktivity bohaté. v průběhu prázd-
nin měli naši klienti možnost vidět něko-
lik hudebních vystoupení na nádvoří domo-
va. v jednom z nich vystoupil mladý umělec 
z  brna se svým téměř hodinovým progra-
mem plným písní karla Gotta a  karla svo-
body. pár dní nato nás svým zpěvem potěši-
la mladičká zpěvačka s pásmem známých li-
dových, pohádkových i operních písní. v září 

navštívili přímo dzr jiří hampl a  ivana Guz-
ková z hradeckého seskupení vlny bytí, kteří 
našim klientům věnovali hodinovou muziko-
terapii s využitím různých alternativních hu-
debních nástrojů. probíhají u nás nejen vel-
ké kulturní akce, ale také každodenní drobné 
aktivity, které jsou pro naše klienty velmi dů-
ležité. ať již jde o  skládání ubrousků, zpívá-
ní, cvičení, povídání si, trénink paměti, luště-
ní křížovek nebo výroba sezónních dekorací. 
koncem října se za dohledu a především vy-
datné pomoci naší zahradnice klientky pus-
tily do výroby podzimních truhlíků na para-
pety oken. výsledné produkty byly, myslím, 
velmi krásné a zdobí nám nyní okna v příze-
mí budovy.
čas nikdo nezastaví, a  tak se nám kvapem 
blíží čas zimní a s ním čas vánoční. my tady 
v dzr se už připravujeme na tyto krásné dny. 
společně s  obyvateli domova plánujeme, 
jaké vánoční cukroví budeme letos péct, co si 
kdo přejeme od ježíška, nebo kdy si uděláme 
vánoční kavárničku, aneb společné vánoční 
posezení, kam bychom rádi pozvali i příbuz-
né a známé našich klientů. doufáme, že nám 
bude osud příznivě nakloněn a doba dovolí 
pořádání takové akce.
chtěli bychom si společně přát příjemné 
a klidné svátky, hlavně a především (a to zce-
la upřímně) zdraví a pohodu do nového roku, 
který bude, doufáme klidnější a optimističtěj-
ší než ten letošní. zároveň bych i touto ces-
tou ráda poděkovala všem zaměstnancům 
dzr za jejich nasazení, entuziasmus, empatii 
a profesionalitu, s jakou svoji práci vykonáva-
jí. přeji všem do nového roku jen to nejlepší.

■   |   erika jarůšková, vedoucí dzr

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

vzPomínkový večer na 
františka matouška 
a křeSt nových knih
„nedělám, co se mi líbí, ale líbí se mi to, 
co dělám. všechno co obohacuje,“ říká-
val moravskotřebovský rodák František 
matoušek, který kromě vlastní profese 
učitele českého jazyka a literatury, histo-
rie a základů společenských věd, vynikal 
i jako novinář, kronikář, fotograf či spor-
tovec a trenér a rovněž jako laureát ceny 
města moravská třebová za rok 2017.
patnáctý říjen roku 2021 v 17 hodin v ko-
morním sále zuš v moravské třebové se 
stal pro víc jak sedmdesátku lidí nezapo-
menutelným zážitkem, kdy jsme si spo-
lečně zavzpomínali humornými historka-
mi na Františka matouška. a že jich zrov-
na nebylo málo. v pondělí 11. 10. tomu 
uplynuly 3 roky od jeho úmrtí. pásmo 
povídek a básní bylo zakončeno pokřtě-
ním knih kolumbové lásky, svět fantazie 
a přistřihování křídel za přítomnosti dce-
ry jany a kmotry marie moravcové, které 
si převzal bratr Františka jiří matoušek. 
příjemnou atmosféru večera podtrhlo 
vystoupení miloše izáka se svými vzpo-
mínkami na různá setkání s Františkem, 
úžasné bylo, že se přidali i  další se svý-
mi vzpomínkami. celým večerem prová-
zel hudební doprovod absolventů zuš, 
na saxofon václav pavelka a na klavír he-
lena Gálová. poděkování patří především 
tvůrcům knih haně horské a marii louč-
kové a sponzorům městu moravská tře-
bová, proviservis s.r.o.,  or-cz, vlastimi-
lu pokornému, petře veverkové, marti-
nu hekelovi, pavlovi kubínovi a sándoru 
poscaiovi - bez nich by knihy nevyšly, ale 
také těm, co se podíleli na celé organizaci 
večera - zuš moravská třebová, předná-
šejícím jarmile čadílkové a erice jarůško-
vé, radku matouškovi za propagaci, ma-
těji krajčimu za videozáznam, veronice 
sovové za fotodokumentaci a  moderá-
torce michaele přidalové. knihy byly vy-
dány za finanční podpory města morav-
ská třebová. touto cestou ještě jednou 
všem děkuji.
na místě bylo možné si knihy zakoupit, 
dále jsou k prodeji v turistickém a infor-
mačním centru moravská třebová, knih-
kupectví josefa selingera v moravské tře-
bové a jevíčku nebo přes webové strán-
ky https://literarni-tvorba-phdr-frantis-
ka-matouska.webnode.cz. 

■   |   jana žouželková, dcera F. matouška

akce v komunitním klubu moravSká třebová 

v měsíci říjnu se v klubovně usku-
tečnila beseda o důležitosti vzdělá-
ní, kterou vedl romský aktivista jan 

dužda a michal žolták. Formou vy-
právění svých silných a zajímavých 
životních příběhů posluchačům uká-

zali, že stačí chtít a sny se plní.
jan dužda je synem kapelníka kapely věry 
bílé. vystudoval učební obor a dnes studu-
je na vysoké škole v praze. michal žolták po 
ukončení základního vzdělání odjel s rodi-
či do anglie. po návratu vystudoval konzer-
vatoř, dnes úspěšně účinkuje v muzikálech 
a pracuje ve fotomodelingu. spolupracují s 
agenturou ara art, která se zabývá umě-
leckou tvorbou romské menšiny. beseda 
byla ukončena krásným hudebním vystou-
pením, které je ke zhlédnutí na Facebooku 
komunitního klubu. 
beseda o holocaustu je další z plánovaných 
akcí, kdy formou skutečných příběhů rom-
ská autorka eva danišová přiblíží genocidu 
romského národa.
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zdravotnictví

změny ordinační 
doby lékařů
dr. němcová 
6. 12. lékař nepřítomen, sestra ano
23. 12. a 31. 12. neordinuje, bez zástu-
pu
dr. neuŽilová 
neordinuje 29.–31. 12., zástup bude 
zveřejněn na dveřích ordinace
dr. maŤašovSký
v prosinci ordinuje pouze Út+st 8:00–
12:00
Dr. GrePl
23. 12. neordinuje
27.–30. 12. ordinuje v době 7:00–10:00
31. 12. neordinuje
dr. zemánková
2. 12. ordinuje od 9 hodin
další změny budou zveřejněny na www.
mudrivanazemankova.cz, popř. Fb
dr. heGerová
27.–29. 12. ordinuje v době 8:00–11:00
další změny budou zveřejněny na 
www.mudrpetrahegerova.cz
koŽní ambulance
20.–31. 12. neordinuje
Plicní ambulance
22.–31. 12. neordinuje
neuroloGická ambulance
22.–31. 12. neordinuje
ortoPedická ambulance
23.–31. 12. neordinuje
oční ambulance
23.–31. 12. neordinuje
loGoPeDie
27.–31. 12. neordinuje
PSycholoGie
mgr. koutníková 22.–31. 12. neordinuje
phdr. partyšová 17.–31. 12. neordinuje

ostatní ordinace nedodaly informa-
ci o změně ordinačních hodin. dopo-
ručuji proto, před návštěvou lékaře, si 
do ordinace předem zavolat.  
přeji vám milí spoluobčané, abyste si 
v klidu užili vánoční svátky a v dobrém 
zdraví vykročili do nového roku.

■   |   ivana kantůrková

v Provozu oPět očkovací míSto 
nemocnice náSledné Péče 
moravSká třebová
nemocnice reaguje na zájem veřejnosti 
o  vakcinaci proti koronaviru první a  hlavně 
třetí (posilující) dávkou. očkovací centrum 
funguje stále v  přízemí budovy polikliniky, 
a  to do konce ledna. následně bude přesu-
nuto v  rámci stávající budovy. v  našem oč-
kovacím centru aplikujeme výhradně vakcínu 
pfizer/biontech. kombinace s jinými vakcína-
mi, které byly použity jako první a druhá dáv-
ka, je možná a doporučená jak mz čr, tak od-
bornou vakcinologickou společností. k  apli-
kaci očkovací látky je nutná registrace. očko-
vání dětí do 16 let se u nás neprování. 
co je registrace?
registrací v  celostátním systému sdělujete, 
že máte zájem o očkování. součástí registra-
ce je výběr očkovacího centra. bez registrace 
není možná rezervace. po registraci budete 
čekat na pin2.
co je rezervace?
rezervace znamená zajištění konkrétního 
termínu na vámi požadovanou dávku očko-
vání ve vybraném očkovacím centru. rezer-
vaci termínu lze provést až poté, co dostane-
te pin2.
kde se mohu zaregistrovat?
registrace je možná pouze přes internet na 
stránce: https://registrace.mzcr.cz/
kdo mi pomůže s registrací, když to sám 
neumím?
národní linka 1221 a město moravská třebo-
vá, a to na informacích městského úřadu ul. 
olomoucká.
když přijdu do očkovacího centra 
a počkám si, jestli nezbyde očkovací lát-
ka, naočkují mne?
ano, ale není to jistota muselo by to být na 
konci provozní doby. 

jak mám postupovat, pokud se nemohu 
dostavit na 1. nebo 3. dávku očkování?
v mailu, kterým vám byla potvrzena rezerva-
ce obou termínů, máte odkaz na zrušení re-
zervace. prosíme, na tomto odkazu svou re-
zervaci zrušte, termín se uvolní pro dalšího 
klienta. vy se automaticky vrátíte mezi regis-
trované klienty a budete čekat na nový pin2 
s  výzvou k  rezervaci termínu. vyberete si 
nový termín.
jak mám postupovat, pokud se nemohu 
dostavit na 2. dávku očkování?
pokud ze závažných důvodů (např. naříze-
ná karanténa, onemocnění covid-19 nebo 
jiné onemocnění) potřebujete změnit ter-
mín očkování druhou dávkou, volejte na tel. 
461 352 280 pouze v čas uvedený na webo-
vých stránkách nemocnice www.nemocni-
cemtr.cz nebo požadavek o změnu tremínu 
zadejte na email. info@nnpmt.cz 
mohu být očkován i přes některé zdravot-
ní obtíže?
obecně platí, že zdravotní obtíže, při které 
není možné očkování podat, jsou uvedeny 
v dotazníku. v ostatních případech není nut-
né očkování odkládat. nejste-li si jisti, je nut-
né váš zdravotní stav předem projednat se 
svým praktickým nebo ošetřujícím lékařem - 
specialistou.
je očkovací centrum přizpůsobeno lidem 
se zhoršenou pohyblivostí?
ano. přístup do centra i  pohyb v  něm jsou 
bezbariérové.
jsou v centru k dispozici vozíky pro inva-
lidy?
ano. pojízdné sedačky vám v centru rádi na 
vyžádání zapůjčíme.
očkování těhotných a kojících žen
těhotným ženám od 13. týdne výše a kojícím 
ženám se očkování obecně doporučuje. nic-
méně přesto je vhodné konzultovat očková-
ní se svým praktickým nebo ošetřujícím lé-

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
4.-5.12.2021 mudr. koukola michal svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970

11.-12.12.2021 mudr. morávková táňa svitavy, milady horákové 1988 776 117 026
18.-19.12.2021 mudr. librová anežka m. třebová, komenského 1417/22 461 312 484

24.12.2021 mddr. pospíšil jiří svitavy, dimitrovova 799/4 731 108 167
25.-26.12.2021 mddr. pospíšil lukáš svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970

27.12.2021 mddr. sládek petr svitavy, jugoslávská 17 731 201 180
28.12.2021 mudr. slouka lubomír svitavy, dimitrovova 799/4 606 452 936
29.12.2021 mudr. školařová ludmila moravská třebová, piaristická 6b 461 316 172
30.12.2021 mudr. škorpík jan svitavy, soudní 1391/3 461 531 144
31.12.2021 mudr. bisová iva mor. třebová, svitavská 325/36 461 352 210
1.-2.1.2022 mudr. doležal petr svitavy, u stadionu 1207/42 461 532 253

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.

kařem. písemné doporučení k očkování však 
není nutné.
navýšení testovacích kapacit pro občany 
města 
město moravská třebová ve spolupráci s od-
bornou firmou plánuje otevřít mobilní odbě-
rové místo pro pcr testování. předpokláda-
né datum zprovoznění testovacího místa je 
začátek prosince. otevřeno by mělo být 2 
dny v týdnu v místě parkoviště za městským 
úřadem ul. olomoucká. pro aktuální infor-
mace sledujte prosím webové stránky města 
moravská třebová https://www.moravskat-
rebova.cz nebo nemocnice následné péče 
https://www.nemocnicemtr.cz
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kultura

Kino Prosinec
vstupenky je možné zakoupit on-line od 1. 
v měsíci na stránkách www.ksmt.cz. poklad-
na je otevřena hodinu před začátkem před-
stavení.
král richard: zrození šamPiónek
čtvrtek 2. 12., 19:00, životopisný film, 140 
min., české titulky, vstupné 130 kč
karel /čr/ 
pátek 3. 12., 19:00, dokumentární film, 127 
min., vstupné 130 kč
tady hlídáme my /čr/  
sobota 4. 12., 17:00, nový český rodinný film, 
96 min., vstupné 130 kč

tady hlídáme my /čr/  
sobota 4. 12., 19:00, nový český rodinný film, 
96 min., vstupné 130 kč
reSident evil: raccoon city /uSa/   
čtvrtek 9. 12., 19:00, 157 min., české titulky, 
vstupné 130 kč
tajemStví Staré bambitky 2 /čr/
sobota 11. 12., 17:00, nová česká pohádka, 
100 min., vstupné 140 kč 
Přání jeŽíškovi /čr/
sobota 11. 12., 19:00, nová česká komedie, 
109 min., vstupné 120 kč 

SPider-man: bez domova /uSa/
čtvrtek 16. 12, 19:00, 149 min., český dabing, 
vstupné 130 kč
SPider-man: bez domova /uSa/
pátek 17. 12., 19:00, 149 min., český dabing, 
vstupné 130 kč
tajemStví Staré bambitky 2 /čr/
sobota 18. 12., 17:00, nová česká pohádka, 
100 min., vstupné 140 kč
známí neznámí /čr, Sr/
sobota 18. 12., 19:00, nová česká komedie, 
95 min., vstupné 140 kč 
Změna programu vyhrazena!

kulturní a SPolečenSké akce
mikuláš v boršově
v  sobotu 4. 12. se koná od 16 hodin v  kd 
boršov tradiční setkání se svatým mikulášem 
a čerty, čekání na sv. mikuláše zpříjemní diva-
delní představení souboru j. k. tyla s pohád-
kou o dvanácti měsíčkách. a také vystoupe-
ní dětí z mš boršov. poté, co sv. mikuláš od-
mění všechny hodné děti, společně rozsvítí-
me boršovský vánoční strom za zpěvu písní 
pěveckého sboru Fermáta.

Pozvánka na Pohádku 
o Sněhulácích
praktická škola dvouletá moravská třebo-
vá vás srdečně zve ve čtvrtek 9. 12. v 10:00 
hodin na náměstí t. G. masaryka v moravské 
třebové na krátké vánoční představení (cca 
10 min.), které zahrajeme u vánočního stro-
mu. 
těší se žáci a učitelé prš dvouleté

koncert Pěveckého Sboru 
fermáta
dne 18. 12. pořádá spkd boršov tradiční vá-
noční koncert smíšeného pěveckého sboru 
Fermáta a  jeho hostů. sólo vystoupí hana 
křetínská a  jana haasová. koncert se koná 
od 16:00 hodin v kd boršov. vstupné dobro-
volné.

výročí úmrtí václava havla 
autor divadelních her, 
disident, odpůrce ko-
munistického režimu 
a nakonec hlava státu. 
dne 18. prosince 2021 
uplyne 10 let od úmr-
tí václava havla. vý-
znamnou osobnost si 
připomeneme na ná-

městí t. G. masaryka od 17:30 hodin, zapá-
lenou svíčku lze ponechat u morového (ma-
riánského) sloupu. k příležitosti desátého vý-
ročí úmrtí václava havla bude pro veřejnost 
od 18:00 hodin v kostele nanebevzetí panny 
marie sloužena mše svatá.

koncert Proč ne band
v neděli 19. prosince v 17:00 hodin se v evan-
gelickém kostele v ul. Svitavská uskuteční 
vánoční adventní koncert skupiny Proč 
ne band. jste srdečně zváni. 

Přijďte Si Pro betlémSké Světlo 
v moravSké třebové
moravskotřebovští skauti a skautky srdečně 
zvou na předání betlémského světla veřej-

nosti v neděli 19. 12. symbol pokoje a míru 
zažehnutý v betlémě budou rozdávat od 14 
do 18 hodin u muzea. 
vánoční plamínek si také tradičně můžete 
odnést přímo ke štědrovečernímu stolu od 
betléma v areálu stolařství pana Fiebicha (ve-
dle kláštera bratří Františkánů), kde jej skau-
ti budou předávat na štědrý den, v pátek 24. 
12. v  17 hodin. nezapomeňte si lampičku 
nebo svíčku. 
junák – český skaut, středisko moravská tře-
bová, z. s. a svaz skautů a skautek čr, 38. od-
díl skautů sv. Františka moravská třebová, z. s.

rodinné centrum krůček

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

ProGram na ProSinec (do 17. 12.)
Pondělí
10:00–11:00 méďa pro nejmenší od 3 m. do 
1,5 roku
18:30–19:30 poradna a cvičení pro těhotné
úterý
9:00–10:30 klub kontaktních maminek – 7. 12.
16:00–17:00 radovánky pro děti od 2 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.
13. 12., 16–18 vánoční workshop, výroba ma-
lých dárečků - originální svíčky a solné kou-
pele, cena za rodinu 200 kč.
kompletní plakát s programem na str. 16. 

blíží se konec letošního roku a my děkujeme 
všem příznivcům krůčku, kteří nás navštěvu-
jí a podporují. rádi bychom se s vámi setka-
li na vánočním setkání v krůčku dne 16. 12. 
od 15 hod., kde si společně pohrajeme, za-
tancujeme, popovídáme, něco si vyrobíme 
a  zhodnotíme uplynulý rok. můžete přinést 
na ochutnávku vaše cukroví a nápady na pří-
ští rok. těšíme se na vás
pro podrobnější informace nás sledujte na 
našich stránkách nebo nám napište na kru-
cekmt@gmail.com. 

■   |   tým krůčku
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kultura

kulturní SluŽby
kulturní služby města moravská třebová, Svitavská 18, mor. třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze na místě

mikuláš na zámku
5. 12. 16:00–19:00, nádvoří zámku
vstupné: 50 kč
pouze jeden den v  roce můžeme pootevřít 
pekelnou bránu a nakouknout pod pokličky 
čertovských kotlíků. pokud si troufáte, může-
te se zvážit na pekelné váze hříchů a zahrát si 
pravé čertovské vrhcáby. stejně tak jste zvá-
ni na návštěvu království nebeského, kde vás 
srdečně přivítají andělé a svatý mikuláš. ne-

nechte si ujít tento jedinečný podvečer na 
nádvoří moravskotřebovského zámku.

adventní koncert 
elišky WeiSSové
10. 12. v 19:00, dvorana muzea
vstupné: 200 kč, seniorské vstupné: 150 kč
rodačka z moravské třebové, sólistka národ-
ního divadla a severočeského divadla v Ústí 
nad labem eliška Weissová obohatí vánoční 
atmosféru o české a italské operní árie za kla-
vírního doprovodu ladislavy kaspříkové, do-
centky akademie múzických umění v praze.

všechny akce a  koncerty bu-
dou závislé na aktuálních 
vládních opatřeních a omeze-
ních v  oblasti kultury a  shro-
mažďování.

vánoční koncert 
javory
14. 12. v 19:00, dvorana muzea
vstupné: 590 kč  
jedinečný vánoční koncert sourozenců ulry-
chových plný nejen vánočních písniček. 
konání koncertu bude závislé na aktuálních 
opatřeních, epidemiologické situaci a  pod-
mínek pro pořádání kulturních akcí, sledujte 
webové a Fb stránky.

SilveStrovSký 
ohňoStroj
31. 12. 18:00, knížecí louka
vstupné: zdarma 
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historie

jan nečeSal a jeho jak vyPadala 
moravSká třebová v roce 1922
v  moravskotřebovském muzeu se nachází 
jeden exemplář zajímavého, ale dosud ne-
publikovaného strojopisu nazvaného jak 
vypadala moravská třebová v roce 1922, je-
hož autorem je jan nečesal. muzeum bude 
od ledna následujícího roku tento text v ne-
změněné podobě uveřejňovat na pokračo-
vání na stránkách moravskotřebovského 
zpravodaje. rok 2022 nebyl pro zveřejnění 
vybrán náhodně, čtenáři městského perio-
dika budou moci poznat podobu moravské 
třebové před sto lety.
v  roce 1972 sepsal jan nečesal své vzpo-
mínky za rok 1922, kdy přijel do moravské 
třebové. vznikl tak vlastně narativní plán 
města, podle kterého si lze vytvořit vizuali-
zaci konkrétního místa a času. dílko jak vy-
padala moravská třebová v roce 1922 nám 
dává možnost rekonstruovat každodenní ži-
vot v moravské třebové před sto lety. autor 
čtenáři předkládá detailní popis ulic i  jed-
notlivých domů, přičemž nezapomíná ani 
na jejich obyvatele. zmiňuje se o tom, kdo 
kde bydlel a čím se živil nebo jakou měl ve 
městě pověst. dále podává informace o lo-
kalizaci významných firem tehdejší doby, 
o  jejich provozu, výrobcích a  zaměstnan-
cích. text zahrnuje i místní stavební promě-
ny vzniklé mezi 20. a 70. lety 20. století. je 
psán čtivě a  srozumitelně, protkán je mís-
ty zajímavými nebo humornými historkami. 
nechybí ani dobové místní názvy. víte tře-
ba, kde byl tehdy „psí kout“ nebo kde stával 
„hrad štěnic“? 
ještě než se od ledna začtete do vzpomínek 
jana nečesala, je vhodné ho stručně před-
stavit. jan nečesal se narodil v roce 1900 do 
rodiny dvorského čeledína v krhově na již-
ní moravě. dle vyprávění nečesalových pří-
buzných byl ve škole velmi pilným a  pečli-

vým žákem, a  proto byl vybrán k  písařské 
práci na zemědělském dvoře. v  rodině se 
také traduje, že majitel dvora rozpoznal 
mladíkovo nadání a finančně mu zajistil dal-
ší studium. na statku jan prováděl úřed-
ní práci a snad i pomáhal řídit chod dvora. 
jisté je, že v létě 1921 v krhově vstoupil do 
místní jednoty orel a  členem této katolic-
ké sportovní organizace zůstal minimálně 
sedm let. další spolehlivou zprávou je da-
tum jeho příjezdu do moravské třebové. jak 
sám uvádí, na zdejší nádraží přijel vlakem 
na začátku prosince 1922. o tři roky později 
je zmiňován jako kancelářský úředník berní 
správy v moravské třebové a v roce 1928 se 
jako revizní úředník nemocenské pojišťov-

ny v moravské třebové oženil se čtyřiadva-
cetiletou kuchařkou hedvigou pelzl, dcerou 
místního povozníka, se kterou měl pozdě-
ji dvě děti. z dochované obsáhlé korespon-
dence je patrné, že si rád dopisoval s rodi-
nou. měl mnoho zájmů - fotografoval, stavěl 
rádiové přijímače, rád jezdil na motocyklu. 
ve zdejším kostele prováděl menší opravy 
a povrchové úpravy plastik nebo rámů ob-
razů. podle vzpomínek potomků byl sečtě-
lý a  svědomitý, vždy upravený a  elegant-
ní muž. jan nečesal zemřel krátce po svých 
osmdesátých narozeninách, pochovaný je 
v rodinném hrobě na křížovém vrchu.

v muzeu Po úSPěšné 
Sezóně
průmyslové muzeum a  úzkokolejka 
v mladějově zakončily úspěšnou sezó-
nu pro veřejnost. i  s  problémy, které 
byly na počátku sezóny s ohledem na 
hygienická opatření, byla návštěvnost 
největší za poslední roky. školy, škol-
ky i  tábory využily naše programy pro 
dětské skupiny, které doprovází kočič-
ka líza a červená karkulka. letos nás 
nově navštívil i  permoník cyril, který 
měl u dětí největší úspěch.
nyní se budeme věnovat práci v  díl-
nách, abychom se připravili na další 
rok. doplníme a  obohatíme expozice 
o nové exponáty.
více informací na našich webových 
stránkách www.mladejov.cz.
průmyslové muzeum v mladějově vám 
přeje krásné a pohodové vánoce.

■   |   eva kopřivová
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zámek

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, 13:00–16:00

aktuální výStavy
šlechtický rod Pánů z boSkovic
výstavní prostory zámku, přístupné v  oteví-
racích hodinách

zámek moravSká třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
otevírací doba v prosinci: 3.–4. 12., 10.–12. 12. otevřeno 9:30–17:00 hod.
18. –19. 12. a 27.–31. 12. otevřeno 13:00–19:00 hod. 

Stálé eXPozice zámku:
• poklady moravské třebové

• středověká mučírna a alchymistická labo-
ratoř

• jak se žilo na venkově

• Geologické zajímavosti moravské třebové

výStava:

šlechtický rod Pánů 
z boSkovic – ve znamení 
Stříbrného hřebene
poslední možnost navštívit tuto unikátní vý-
stavu, která bude ukončena 31. 12. 2021. 

mikuláš na zámku   
5. 12. v 16–19 hodin na nádvoří zámku
vstupné 50 kč
pouze jeden den v  roce můžeme pootevřít 
pekelnou bránu a nakouknout pod pokličky 
čertovských kotlíků. pokud si troufáte, může-
te se zvážit na pekelné váze hříchů a zahrát si 
pravé čertovské vrhcáby. stejně tak jste zvá-
ni na návštěvu království nebeského, kde vás 
srdečně přivítají andělé a svatý mikuláš. ne-
nechte si ujít tento jedinečný podvečer na 
nádvoří moravskotřebovského zámku.

vánoční Prohlídky   
18.–19. 12. a 27. 12.–2. 1. vždy 13–19 hodin 
v  tomto období pro vás máme připraveny 
speciální vánoční prohlídky expozice pokla-
dy moravské třebové s bohatou vánoční vý-
zdobou interiérů, výkladem obohaceným 
o  zvyky našich předků a  vysvětlením jejich 
významu. vycházíme v každou celou hodinu.  
určitě poutavý bude také pohled na exteri-
ér zámku, který se setměním začne zářit tisí-
ci světýlek a dotvoří tak dokonalou sváteční 
atmosféru. obohaťte si vánoce návštěvou 
našeho zámku.

dárkové vStuPenky
chcete-li potěšit vaše blízké netradičním vá-
nočním dárkem, darujte jim pod stromeček 
náš dárkový poukaz do zámecké expozice 
dle vlastního výběru, který můžete zakou-
pit na pokladně zámku v  její otevírací době. 
cena se odvíjí od výše vstupného (120/80/40 
kč), platnost poukazu je minimálně do kon-
ce roku 2022.

vstup na akce a  do zámeckých 
expozic se řídí aktuálními epide-
miologickými opatřeními vlády. 
Pro vaši informovanost o  změ-
nách sledujte naše webové strán-
ky a facebook.

nová eXPozice ve věŽi moravSkotřebovSkého zámku

v  prosinci letošního roku bude dokončena 
realizace nové expozice ve věži zámku finan-
covaná z  mikroprojektu fondu euroregionu 
Glacensis s  názvem nová expozice ve věži 
zámku, registrační  číslo: cz.11.2.45/0.0/0.0/
16_008/0002283. 
„návštěvnicky atraktivní expozice připomene 
působení jednoho z  nejvýznamnějších mo-
ravských šlechticů své doby ladislava vele-
na ze žerotína na zámku v moravské třebo-
vé. v  rámci projektu tak vznikne žerotínova 
pracovna a ložnice, která zároveň se zajíma-

vou interaktivní částí expozice v prvním patře 
věže představí vývoj moravskotřebovského 
panství a  jeho držitelů v období kolem dra-
matického roku 1620. autorem koncepce ex-
pozice je brněnský historik umění a kurátor 
sbírkových fondů moravských hradů a zám-
ků michal konečný,“ přibližuje vedoucí mu-
zea monika marhounová.  
nová expozice bude začleněna do stávajících 
tras zámku a  veřejnost se na ni může těšit 
v nadcházející turistické sezóně. 
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ddm

eSPiral na tWirlinGovém miStrovStví evroPy 

po úspěšném mistrovství čr, kde naše děv-
čata brala titul mistrů republiky, se připravo-
vala na evropské mistrovství, kam postoupili 
jen ti nejlepší. v termínu 21.–24. 10. jsme od-
jeli reprezentovat náš klub, město a  přede-
vším republiku, do chorvatské poreče. v dis-
ciplíně duo soutěžila veronika kynclová spo-
lu s eliškou peňákovou a společně se děvčata 
utkala se zástupci Francie, itálie, španělska, 
chorvatska a  dalšími. po skvělém výkonu 
holky úspěšně obsadily krásné 6. místo. jsme 
velmi pyšní, že právě naše děvčata měla tu 
čest reprezentovat tento krásný sport na 
mezinárodní soutěži. věříme, že nadcháze-
jící sezóna bude pro espiral alespoň stejně 
tak úspěšná, jako ta letošní. touto cestou by-
chom chtěli především poděkovat všem, kte-
ří nám na dálku drželi palce. dále děkujeme 
také za poskytnutou finanční podporu na 
činnost našeho klubu městu moravská tře-
bová, bez které by i účast na takovéto velké 
akci byla velmi obtížná. 

■   |   andrea štolová

mtS StříPky na 
me v tWirlinGu
ve dnech 21.–24. 10. se v  chorvatské 
poreči konalo mistrovství evropy v twi-
rlingu. cca 250 twirlerů z 11 zemí bojo-
valo o nejlepší umístění. za mts stříp-
ky se nominovala z mčr z titulu 1. vi-
cemistra zuzka dvořáková v sóle se 2 
hůlkami a ve velmi kvalitní konkuren-
ci obsadila 9. místo. Gratulujeme. na 
předních příčkách se většinou umístili 
italové a Francouzi, jejich výkony byly 
až dech beroucí. v ostatních státech je 
tento sport stavěn na vyšší úroveň než 
u  nás. přáním všech českých twirlerů 
je, aby tomu bylo tak i zde.
dne 5. 3.2022 se u nás v m. t. budou 
konat ve spolupráci s smtčr (svaz ma-
žoretek a  twirlingu čr) již potřetí vý-
konnostní zkoušky, které jsou důleži-
té pro zařazení twirlera do vyšší kate-
gorie.

■   |   za mts střípky daniela dvořáková

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

1. 12.–15. 1. švihadlový 
čtyřboj
akce pro školy. vyhlašujeme soutěž pro hol-
ky i kluky 1. až 3. tříd. vyberte z vaší třídy 5 
chlapců a 5 dívek, kteří nejlépe skáčou přes 
švihadlo. soutěží se ve čtyřech disciplínách. 
přeskok snožmo, po jedné noze, střídnonož 
a  vzad. součet všech přeskoků ze čtyř dis-
ciplín nám odešlete a  budete zařazeni do 
soutěže. v  každé kategorii první tři obdrží 
diplom a  medaile. bližší informace na pro-
pozicích.

1. 12.–30. 1. za zvířátky 
do leSa
akce pro rodiče s  dětmi a  třídní kolekti-
vy. vydejte se s  námi do lesa ke studán-
ce v  pekle. cestou vás seznámíme se zví-
řátky, která v lese žijí. naučíte se je pozná-
vat, dozvíte se zajímavosti o  jejich životě, 
vyzkoušíte si různé hry a doplňovačky. ne-
budou chybět ani básničky a říkanky. a kdo 
nezná pohádku o třech medvědech, může 
si ji během odpočinku na cestě lesem pře-
číst. na konci cesty si udělejte selfíčko a za-
šlete ho na náš Facebook nebo na email: 
j.chadimova@ddm-mt.cz, za svoje fotogra-
fie z cesty si můžete v ddm vyzvednout od-
měnu.

1. 12.–13. 12. jeŽíšek dětem 
a Pro děti – tentokrát 
oPět jinak
tradiční akce spojená s odesíláním dopisů je-
žíškovi a sbírkou hraček vzhledem k situaci 
proběhne opět v areálu ddm. bude připra-
ven vánoční koutek, kouzelná schránka na 
dopisy ježíškovi a sbírka hraček pro děti z ne-
mocnic. více informací na plakátku.

lezecké krouŽky v ddm 
a zPdvPP
jsou kroužky, které zaniknou po roce a  jiné, 
které trvají několik let. k těm vytrvalým pat-
řila v minulosti třeba atletika, kopaná, gym-
nastika a další. i teď jich máme víc než třeti-
nu. mezi ty „věčné“ ale patří lezecké kroužky. 
na počátku to byl v roce 1982 přírodovědný 
kroužek, který se příležitostně věnoval i leze-
ní po skalách, ale v roce 1985 už vnikl samo-
statný kroužek lezení a v roce 1986 se usku-
tečnil první lezecký tábor na malé skále. 
v současné době funguje lezeckých kroužků 
celkem šest a máme za sebou stovky a stov-
ky krásných cest a vrcholů na vysočině, hru-
bé skále, v  adršpachu, moravském krasu, 
i v chorvatsku. naši členové získali také mno-
ho medailí z lezeckých závodů, i když to není 
hlavním cílem našich lezeckých kroužků. pro 

práci s talenty, jakými byli například ivoš da-
vid, jáchym černý, martin paprsek a další, už 
jsme neměli prostor. jsme rádi, že u nás zís-
kali základy tohoto krásného sportu a třeba 
i  celoživotního koníčka. ale je mnoho těch 
dalších, kteří byli hodně dobří a  stále se le-
zení věnují. 
my se zaměřujeme na široké spektrum dětí, 
které asi nikdy adama ondru nepřelezou, ale 
jejich zápal, nadšení a radost z dosaženého 
úspěchu je pro nás tím nejvyšším oceněním.
posledních několik let klademe důraz i  na 
práci s předškolními dětmi a žáky z prvního 
stupně základních škol. zájem o tyto krouž-
ky, přesahuje naše personální i  prostorové 
možnosti a proto se omlouváme všem, kte-
ří se k nám už nedostali. kroužky jsou obsa-
zené na maximum a zvyšování počtu by bylo 
na úkor kvality práce a hlavně bezpečnosti. 

■   |   vedoucí zÚ horo



18   |   moravskotřebovský zpravodaj   |   prosinec 2021

knihovna

okénko zuš
v  závěru října se ve zpívánkách usku-
tečnila halloween party plná roztodiv-
ných masek, her a  dobrot. premiérový 
podvečer s múzami měl díky dlouhodo-
bé absenci prezenčních koncertů slav-
nostní atmosféru a účinkující i publikum 
si jej náležitě užili. děkujeme za hojnou 
účast, ohleduplnost a pochopení při do-
držování stanovených opatření.
žáci výtvarného oboru ve spolupráci 
s kulturními službami a zámkem morav-
ská třebová se zhostili nelehkého úkolu, 
a  to výtvarně pojmout výzdobu zámku 
na svátek všech zesnulých. po dobu ně-
kolika dní ovládli zámek duchové, kteří 
nám mohli připomenout, že v tuto dobu 
se stírají hranice mezi živými a mrtvými. 
děkujeme všem žákům, kteří se projek-
tu zúčastnili a přidali ruku k dílu.
2. prosince vás zveme na mikulášský 
podvečer s  múzami, který proběhne 
v 17:30 hod. v koncertním sále. letošní 
vánoční večer bude vzhledem k součas-
né situaci pojatý poněkud netradičně. 
pestré hudební dárky pod vánočním 
nebem aneb zuš moravská třebová na-
děluje si bude možné „rozbalit“ a  stej-
nojmennou akci zhlédnout přímo v pro-
středí zámeckého nádvoří ve čtvrtek 16. 
prosince v 17:30 hod. kompletní obsah 
hudebních dárků bude překvapením, 
ale již nyní můžeme prozradit, že se na 
vás těší žáci kolektivní i individuální vý-
uky. srdečně vás zveme na výše uvede-
né akce a pevně věříme, že jejich reali-
zace bude za dodržení všech aktuálních 
opatření možná. přejeme vám klidné 
a  pohodové vánoční svátky, děkujeme 
za projevenou důvěru  v  letošním roce 
a  do nového roku 2022 vám přejeme 
hodně zdraví, štěstí, osobních, pracov-
ních i studijních úspěchů. 

■   |   zuš moravská třebová

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

Půjčovní doba o vánocích:
23. 12. budou všechna oddělení knihovny 
otevřena do 15:00 hod.
ve dnech 27.–29. 12. bude dětské a  dospě-
lé oddělení otevřeno do 15:00 hod. studovna 
v tyto dny zůstane uzavřena.
30. 12. a 31. 12. pak budou všechna oddělení 
uzavřena a uvidíme se až v pondělí 3. ledna.  

městská knihovna ladislava z boskovic v mo-
ravské třebové a její zaměstnanci vám přejí 
krásně prožité vánoční svátky.

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.

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 zdarma. 

1.–15. 12. ProSincová 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-
ně a může si vybrat jednu z těchto knih: tvář 
mojí dcery (k. croft), nejtemnější úsvit (a. 
martinez), jed pro kraleviče (j. jindra), nomád 
(j. swallow), české země od příchodu slova-
nů po velkou moravu i. (z. měřínský). 
aktuální otázka zní: kterou knihu byste 
rádi našli pod stromečkem?

1.–31. 12. čtenářSká výzva: ProSinec
v  prosinci vám pomůžeme výstavkami na 
tato témata: kniha, ve které se objevují nad-
přirozené postavy; kniha, která byla v někte-
ré zemi zakázaná; kniha z prostředí, ve kte-
rém bych se nechtěl/a ocitnout.

1.–31. 12. 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. 12. – 28. 2. výStava fotoGrafií mila-
na bačíka
výstava zachycuje západy slunce v české re-
publice i po celém světě. výstavu si můžete 
prohlédnout v půjčovní době knihovny.

6.–23. 12. vánoční PřekvaPení
oblíbená vánoční edice půjčování naslepo 
bude připravena i letos. v dospělém odděle-
ní si vyberte vánočně zabalené utajené knihy, 
které si můžete půjčit domů a užít si moment 
překvapení, jakou knihu asi objevíte.

dárkové Poukazy
poukaz na členství můžete jako zajímavý dá-
rek pořídit i letos. darujete tak svým blízkým 
365 dní půjčování knih, periodik, her, au-
dioknih, e-knih a všech dalších služeb, které 
knihovna svým čtenářům nabízí.

knihovna dětem 
1.–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 
  1. 12. čert s překvapením
  8. 12. vánoční přání
15. 12. stromeček
22. 12. taška na dárek
začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddě-
lení.

adventní kalendář
v dětském oddělení je pro děti připraven ad-
ventní kalendář. každý den čeká na prvního 
dětského návštěvníka, který si vypůjčí ales-
poň 1 knihu nebo 1 časopis, drobný dárek. 

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

Podzimní mš Piarka a boršov 

krásný podzim nás navštívil a velmi jsme si 
ho užili. děti si vyzkoušely hrabat listí z naší 
mohutné lípy, pouštět draka, stavět domečky 
z přírodního materiálu pro skřítky v dutinách 
stromů. ve třídách se aktivně podílely na pří-
pravě štrůdlu, jablečného kompotu nebo su-
šení křížal v rámci tématu o podzimní sklizni.
za deštivých dní se děti pustily do tvoření 
z keramiky. s velkou chutí válely, vykrajovaly, 
zdobily, obtiskovaly různé drobné předměty 
a pozorovaly, jakou zanechají stopu na jejich 
výrobku. teď už jen čekají, jak udělají svými 
dárečky radost. chtěli bychom touto cestou 
poděkovat p. ředitelce dostálové za možnost 
využití keramické pece v denním stacionáři. 
během dušičkového týdne se děti seznámi-
ly s  českou podobou tohoto svátku. navští-
vili jsme hřbitov, zapalovali vzpomínkové sví-
ce a povídali si, proč slavíme dušičky. děti si 
také zkusily vydlabat dýni a dozvěděly se, jak 
se slaví halloween jinde ve světě. v  někte-
rých třídách se povedla opravdu velkolepá 
výzdoba, jak můžete vidět na fotce třídy so-
viček. 

první týden v listopadu v naší mateřské škole 
boršov zavládlo nadšení a radost z akce pu-
tování s  lampionem. děti nejdříve předved-
ly svým rodičům, co se ve školce naučily. po 
rozsvěcení lampionů se děti s  rodiči vydaly 
do tmy, putovaly po vyznačené cestě a plni-
ly úkoly, za které obdržely odměny. na zá-
věr byl pro všechny připravený teplý čaj a ob-
čerstvení. 

■   |   kolektiv mš

novinky ze zš Palackého
vítězStví v literární SoutěŽi
žáci 7. c, adam navrátil, tomáš křívánek 
a david kakiš, se zúčastnili literární soutěže 
máme rádi zvířata a stromy, kterou k oslavě 
světového dne stromů a dne zvířat vyhlásila 
ekoosvěta. zadání znělo napsat bajku za do-
držení všech jejích zásad. chlapci svým příbě-
hem o mravenci a slůněti předčili 30 účastní-
ků soutěže a obsadili tak první místo. pona-
učení, které přinesla vítězná bajka, zní: „není 
podstatné, jak je kdo velký a  jakou má sílu, 
pomoct může každý.“

Poděkování měStSké knihovně
základní škola palackého děkuje kolektivu 
zaměstnanců městské knihovny ladislava 
z boskovic za obalení knih pro školní knihov-
nu a také ředitelce lence Greplové za poskyt-
nutí obalového materiálu na dalších 50 knih. 
vážíme si vašich služeb.

■   |   tereza klímová

zš Palackého ve StolíStku
na začátku listopadu se naši šesťáci v  rám-
ci evvo zúčastnili programu na téma bioko-
ridory a biocentra v centru environmentální 
výchovy stolístek. žáci využili vnitřního i ven-
kovního programu, který byl záživný a napl-
ňující pro ducha i  tělo. rádi se budeme dál 
obohacovat prostřednictvím venkovních ak-
tivit. 

čtení Pro radoSt
10. listopadu žákyně z osmých tříd navštívi-
ly domov seniorů. setkání nám všem uděla-
lo velkou radost. klienti si poslechli vybrané 
pohádky a jejich spokojenost nešla přehléd-
nout. moc děkuji barušce, evičce, nikolce 
a zuzance za účast. těšíme se na další setká-
ní, která zahřejí u srdce. 

den Stromů
dne 20. 10. na naší škole proběhl den stro-
mů. žáci se seznámili s dílem muž, který sázel 
stromy od jeana Giona, následně probíhaly 
diskuse, jak by mohly děti napomoci k ochra-

ně stromů a lesů. pojďme se všichni vrhnout 
na přečtení téhle útlé knihy a  zamyslet se 
nad problematikou kácení lesů!

■   |   monika šmeráková

zkouška řemeSel
ve středu 10. listopadu zavítali vybraní žáci 
v  rámci projektu implementace krajského 
akčního plánu pardubického kraje ii do dí-
len integrované střední školy moravská tře-
bová. pod vedením zkušených pedagogů si 
naši žáci vyzkoušeli řadu manuálních činnos-
tí směřujících k osvojení si povědomí o prá-
ci nezbytných řemeslnických profesí. děku-
jeme isš za podporu a rozvoj polytechnické-
ho vzdělávání ve spolupráci základní a střed-
ní školy.

den válečných veteránů
ve čtvrtek 11. listopadu se žáci iX. c účast-
nili pietní vzpomínky k ukončení první světo-
vé války a ke dni válečných veteránů. tento 
akt se konal u pomníku padlých na rybním 
náměstí a citlivý projev k přítomným prone-
sl válečný veterán – plukovník v. v. alfons to-
mášek. jsem přesvědčen o tom, že žáci při vy-
jadřování úcty padlým pocítili národní hrdost 
a respekt k válečným veteránům, jimž vděčí-
me v historii za mnohé.

■   |   František zeman

StoP droGám!
dne 10.11. 2021 jsme společně navštívili pro-
tidrogový vlak. myslím, že mnozí z nás čekali 
něco úplně jiného, než jsme zažili. avšak tato 
exkurze mile překvapila. celou exkurzí nás 
provázel zajímavý dotazník, identická atmo-

sféra, film a  velmi příjemná paní průvodky-
ně. nesmím vynechat věznici, kterou jsme si 
mohli vyzkoušet. děkujeme za poučnou ex-
kurzi!

■   |   barbora vilímková 9.b

Sázení Stromků v zš Palackého
žáci iv. b ze zš palackého se 7. 10. zúčastni-
li výsadby stromů. v rámci akce vysaď strom 
jsme se letos sešli za areálem tenisových kur-
tů. pod vedením pana sopouška z  českého 
svazu ochránců přírody žáci zasadili sazenice 
listnatých stromů. na tuto akci chceme navá-
zat loni nerealizovanými besedami v hodinách 
přírodovědy na téma ochrany našich lesů.

■   |   petr hrdina

halloWeen v 2. zš
poslední den podzimních prázdnin nás na-
ladil na tajemnou notu a my se vlastně rádi 
trochu bojíme. babičky tomu nerozumí, tak 
jsme s  nimi o  víkendu zapálili dušičkovou 
svíčku, ale pak jsme se už těšili, jak se ob-
lékneme do kostýmů upírů, duchů, zombie, 
kostlivců. bylo to super!

■   |   l. čápová
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školy

co nového na Gymnáziu a lSoš moravSká třebová?
závěr října patřil ve škole několika projek-
tovým dnům. žáci 1. av a 2. av navštívili 23. 
října olomouckou pevnost poznání. pro-
zkoumali sluneční soustavu, lidský mozek, 
stavbu těla hmyzu a  řadu dalších expozic, 
které hanácká metropole nabízí. pouze pri-
mánům byl určen den s názvem životopis 
stromů. nejmladší gymnazisté při něm vy-
razili do udánského lesa a seznamovali se 
prostřednictvím několika skupinových akti-
vit s podobou, fungováním a významem to-
hoto ekosystému. nejstarší žáci vyrazili do 
hlavního města. jejich cílem se stala redak-
ce deníku n, ve kterém pracuje absolvent-
ka školy adéla karásková skoupá. právě 
ona jim popisovala činnost žurnalisty a kro-
ky vedoucí ke vzniku novin. akce byla rea-
lizována v  rámci projektu Galsošmt šab-
lony 2019. poslední říjnové úterý se škol-
ního projektu den jazyků zúčastnili všichni 

žáci školy. na více než deseti stanovištích, 
která vytvořili zástupci jednotlivých tříd, 
se každý mohl seznámit s  jazykem, kultu-
rou nebo pokrmy vybraných států. alespoň 
prostřednictvím zážitků se dalo vycesto-

vat například do německa, švýcarska, itá-
lie, ale také na island, do nigérie, mexika 
nebo japonska.
i  listopad přinesl projektový den. konal se 
v  sekundě a  nesl název voda jako základ 
života. žáci zkoumali vodu z pohledu che-
mie, fyziky a  biologie, když v  jednotlivých 
laboratořích pracovali na rozmanitých po-
kusech.
12. listopadu proběhla další beseda z cyk-
lu s absolventy nad dokumenty, který pro-
bíhá v  rámci projektu Galsošmt šablony 
2019. jeho ústřední postavou byla tento-
krát psycholožka martina vyhnalová a dis-
kutovalo se zejména o úzkostech.
pokud to epidemiologická situace dovolí, 
rádi vás v prosinci přivítáme ve škole na ad-
ventních dílnách. aktuální informace pro-
sím sledujte na webu školy. 

■   |   přemysl dvořák

aktuální dění v zš u koStela 
loGická olymPiáda
logická olympiáda byla po čase první soutě-
ží, které se zúčastnilo 22 žáků zš u kostela. 
v nominačním kole této soutěže, kterou pořá-
dá mensa čr, soutěžící vypracovali dvaceti až 
třicetiminutový on-line test odpovídající jejich 
kategorii. naši žáci soutěžili ve 3 kategoriích.
celkem se v  kategorii a2 (2. ročník zš) do 
soutěže zapojilo 3117 řešitelů. v  katego-
rii a  (3.–5. ročník zš) se do soutěže zapojilo 
13728 řešitelů a v kategorii b (druhý stupeň 
zš a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 
do soutěže zapojilo 21091 řešitelů z  celého 
česka. z našich 22 žáků se 16 umístilo v prv-
ní polovině všech řešitelů z české republiky. 
nejlepší ve škole: kat. a2 (1. hansgut sebas-
tian, 2. siderov samuel, 3. štefka tomáš), kat. 
a (1. havlíková erika, 2. uhlík šimon, 3. tran 
le tú anh), kat. b (1. tomusková karolína, 2. 
vystavěl benjamin, 3. kadidlo radim). 

■   |   martin krejčí

dílna čtení ve 2. třídě
dílna čtení je již 2. rokem neodmyslitelnou 
součástí výuky českého jazyka v  naší třídě. 
je to skvělá forma, jak přiblížit malé čtená-
ře ještě blíž ke knížkám. v  dnešní počítačo-
vé době je každá chvilka strávená s knížkou 
hodně důležitá. dílna čtení umožní každému 
dítěti pracovat individuálně se svou knížkou 
a své poznatky pak řeší společně s celou tří-

dou. děti si tuto aktivitu oblíbily a na každou 
dílnu se moc těší. věřím, že je každá přečte-
ná knížka, každý další hrdina, každý další pří-
běh posune dál v  jejich čtenářských doved-
nostech. a že si každý z nich najde cestu ke 
svým oblíbeným knížkám.

■   |   lucie dosedělová

čechomor na křiŽovatce
vzácnou svatomartinskou návštěvu přivíta-
la ředitelka naší školy. nebyl to martin na bí-
lém koni, ale bývalý absolvent naší školy, vý-
znamný hudebník a  člen kapely čechomor, 
karel holas. jeho přítomnost a  optimistická 
nálada nás všechny velmi potěšila a pohladi-
la na srdci. nepřijel jen tak, osobně nám při-
vezl nový zpěvník své kapely zpěvník čecho-
moru do lavic i k táboráku. karle, děkujeme 
moc za krásný dárek, který udělal radost ne-
jen nám, ale i žákům.

ozvěny svatého martina, které se konaly na 
náměstí, si užili i  naši malí školáci. prvňáci 
a druháci byli nadšení hlavně ze živého koně, 
ovšem i samotný martin byl k ukoukání. ur-
čitě se dětem takový svátek pamatuje lépe, 
když si jej prožijí, než když jim o něm jejich 
učitelka jen vypráví. 

■   |   martina miková a eva izáková

Projektový den mš jiráSkova – tyršova  

v rámci projektu šablony iii podpora spo-
lečného vzdělávání jsme se s  předškolními 
dětmi vydali do olomouce a  navštívili pev-
nost poznání. v  expozici živá voda děti zís-
kaly informace o koloběhu vody od pramene 
k ústí moře. procházely korytem řeky, pozo-
rovaly hmyz v  obří velikosti, obdivovaly po-
hyblivou ploštěnku bahenní, larvu muchnič-
ky i obří stonožku. při zkoumání vodní řasy 
využily lupu a mikroskop. celou expozicí nás 
provázela lektorka a  poutavým vyprávěním 
rozšířila dětem znalosti z  této oblasti. dru-
há část prohlídky probíhala v expozici svět-
lo a tma. ocitli jsme se v šestimetrové kopu-
li digitálního planetária a  vydali se na pouť 
vesmírným nekonečnem. děti pozorovaly 
hvězdnou oblohu, poznávaly planety, názvy 

souhvězdí a na závěr zhlédly pohádku se zví-
řátky do vesmíru. v pevnosti poznání se nám 
moc líbilo a návštěvu všem vřele doporuču-
jeme. 

■   |   kolektiv učitelek mš jiráskova
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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 
během adventu: 

po, út, pá:  18:00 klášterní kostel 

st:   6:00  klášterní kostel (ro-
ráty)

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

 18:00 klášterní kostel 

so:    7:00  klášterní kostel (ro-
ráty)

 18:00 farní kostel 

ne:     8:00 farní kostel

 11:00 klášterní kostel

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 6. 12. v 10:00 v refektá-
ři františkánského kláštera v mor. třebové.

návštěvy hřbitova
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 8. a  22. prosince. odjezd v  15:00 
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. svi-
tavské. kontakt na řidiče: vlastimil endl, t: 
603 750 838.

S-klub Pro aktivní Seniory 
z moravSkotřebovSka a jevíčka 
a blízkého okolí
srdečně vás zveme na setkání s-klubu, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 2. a  16. 12. vždy 
v 16 hodin. s-klub má zázemí v budově cha-
rity moravská třebová (denní stacionář do-
meček). setkání probíhají pravidelně jednou 
za 14 dní. nebojte se říct o setkání svým zná-
mým. 
kontakt: iva kopřivová, telefon: 731 608 323, 
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

tříkrálová Sbírka 2022
tříkrálová sbírka je největší dobročinnou 
sbírkovou akcí v české republice. do její or-
ganizace a průběhu koledování se každoroč-
ně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kte-

vit tím, že zaplatíte původní dluh (jistinu) 
a 908 kč na náklady exekutora. 
od ledna 2022 pak dojde k  řadě dalších 
změn, které zlepší postavení předluže-
ných lidí. dojde k polidštění exekucí, nebu-
de možné zabavovat tolik věcí v domácnos-
ti, zvýší se tlak na poctivé chování exeku-
torů (např. povinností nahrávat veškeré te-
lefonické hovory). zásadní změnou je také 
dřívější úhrada původního dluhu. dopo-
sud se totiž nejdříve v exekuci hradily úro-
ky, náklady exekuce a až nakonec původní 
dluh. pro více informací se můžete obrátit 
na pracovníky občanské poradny v  budo-
vě v  ulici bránská 210/18 (nad andělským 
obchodem, boční vchod) v po až st od 8 do 
12 a 13-17 hod., ve čt od 7 do 12 a 13-16 
hod. je vhodné předchozí objednání schůz-
ky na číslech 604 224 261, 737 412 206, 731 
604 564, 736 503 393 či emailu: poradna@
mtrebova.charita.cz.

bližší informace o celkové činnosti charity 
moravská třebová najdete na: www.mtre-
bova.charita.cz nebo www. facebook.com/
charita.trebova, nebo osobně na adrese 
charity, svitavská 655/44, moravská tře-
bová. krásné pohodové dny vám přejí za-
městnanci charity m. třebová

všem vám přejeme krásný adventní čas, ra-
dostné vánoce a šťastný nový rok. 

■   |   zaměstnanci charity m. třebová

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

ří do kasiček vyberou desítky milionů korun. 
vykoledované peníze pomohou statisícům 
lidí v nouzi prostřednictvím charity česká re-
publika.

tříkrálová sbírka 2022  bude zahájena od 
1. 1. 2022 a potrvá do 16. 1., hlavní koledo-
vání proběhne v regionu moravskotřebovsko 
a jevíčsko 8. 1. 2022. 
online koleda poběží od začátku prosince 
2021 po celý rok 2022. 
prosíme všechny zájemce, kteří se chtějí stát 
tříkrálovými koledníky nebo vedoucími sku-
pinek, aby se nahlásili nejpozději do 20. pro-
since. 
kontaktní údaje: tel. 604 224 260, e-mail: 
marketa.schromerova@mtrebova.charita.cz

v případě neumožnění koledování z důvo-
du zhoršené epidemiologické situace vás 
budeme informovat o umístění statických 
kasiček: www.mtrebova.charita.cz, www.
facebook.com/charita.moravskatrebova. 
jménem potřebných děkujeme za vaší štěd-
rost a věrnost tříkrálové sbírce.

Probíhají velké změny 
v eXekucích
do 28. ledna 2022 probíhá částečné od-
puštění dluhů, které vymáhají soudní exe-
kutoři. pokud dlužíte státu, obcím či jimi 
vlastněným firmám, můžete se dluhů zba-

Pořad vánočních bohoSluŽeb římSkokatolické farnoSti

datum – svátek moravská třebová okolní farnostifarní kostel klášterní kostel
24. 12. (pátek) 
štědrý den 24:00 15:30

(„půlnoční“ pro rodiny s dětmi)

st. město 21:30
boršov     20:00

25. 12. (sobota) 
narození Páně 8:00 11:00 st. město   9:30

boršov     11:00
26. 12. (neděle) 
sv. štěPán 8:00 11:00 st. město   9:30

boršov     11:00
31. 12. (pátek) 
sv. SilveStr --- 17:00

(děkovná mše sv.) ---

1. 1. 2022 (sobota)
matky boŽí Panny marie 18:00 --- st. město   9:30

boršov     11:00

zpřístupnění betlémů pro veřejnost: 25. 12., 26. 12. 2020 – farní kostel: 14:00 hod. – 16:00 hod.
klášterní kostel: 15:00 hod. – 17:00 hod.
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sport

Perfektní Start v celoStátní lize v Sálovém fotbale 

mohelnice: 
fk Slovan šakalí hněv moravská třebová – 
royal Flush brno 5:0 (3:0). branky: válek 2, no-
votný 2, lasovský
fk Slovan šakalí hněv moravská třebová – 
Futsal zlín 4:1 (2:0). branky: novotný 2, lasov-
ský, bambušek – haloda
moravskotřebovští šakalové ve svém domá-
cím prostředí v  mohelnici zdolali brněnského 
nováčka i tradičně silný zlín. „chtěl bych ocenit 
týmový výkon celého mužstva. každý jednotli-
vec byl nezastupitelnou součástí dokonale pro-
mazaného stroje. zásadní bylo, že jsme v obou 
utkání vstřelili první gól a postupně jsme si do-
kázali vypracovat bezpečný náskok. dílem to 
bylo důsledkem naší dobře zorganizované hry 
v  poli a  dílem vynikajícího výkonu brankáře 
ehrenbergera. pochvalu si zaslouží celý tým,“ 
ocenil předseda klubu petr matoušek.
„brno předvedlo sympatický výkon a  jeho ví-
tězství nad zlínem jasně ukázalo, že bude 
představovat těžkého protivníka, který nepro-
dá kůži lacino. utkání se zlínem muselo divá-
ky bavit. i když padlo relativně málo branek, 
hrálo se ve vysokém tempu, šance se střída-
ly v rychlém sledu na obou stranách a diváci 
si na začátek sezóny mohli užít kvalitní sálový 
fotbal,“ byl spokojen matoušek.

Praha:
chemcomex praha – fk Slovan šakalí hněv 
moravská třebová 2:2 (0:0), branky: pazde-
ra, štaffa 
v prvním poločase měl zpočátku domácí tým 
několik šancí, které zmařil výborný brankář 
ehrenberger. od desáté minuty se hra vyrov-
nala a několik šancí vychytali oba brankáři. do 

druhé půle vstoupili lépe domácí, kteří využili 
hrubky třebové při střídání a po dobře sehra-
né kombinaci zakončoval do prázdné bran-
ky petr šnídl. vyrovnání hostům domácí da-
rovali, když hrubku při rozehrávce využil voj-
těch pazdera. následně skóre ve vyrovnané 
hře otočil dorážkou do prázdné branky po ne-
důsledně zahrané obraně domácích jaromír 
štaffa. vyrovnání nakonec ve 36. minutě za-
řídil hlavičkou po dobře sehraném autu jonáš 
klimt. do konce zápasu měla obě družstva ně-
kolik šancí, nicméně spolehlivě chytající bran-
káři již žádnou změnu skóre nepřipustili. 
fk Slovan šakalí hněv moravská třebová – 
sk sico sc jilemnice 3:1 (1:0), branky: novot-
ný 2, valenta 
skóre úvodního vyrovnaného utkání otevřel 
v  sedmé minutě po individuální akci domácí 

medailový úSPěch nejmladších atletek
v sobotu 2. října se ve svitavách uskutečnilo 
krajské finále družstev přípravek pardubické-
ho kraje. družstvo dívek nastoupilo v sestavě 
michaela dvořáková, alžběta dvořáková, ni-
kol kučerová, jolana krejčí, magdaléna krej-
čí a dita václavíková a věřilo, že je v jeho si-
lách vylepšit loňské čtvrté místo. Úvodní dis-
ciplína, běh na 60 metrů, však dívkám oproti 
soupeřkám nevyšel podle představ. bodový 
součet družstva stačil až na 6. místo a na me-
dailové umístění ztrácelo propastných 250 
bodů. ve druhé disciplíně, skoku dalekém, 
však bylo na dívkách vidět, že jim slabší start 
nenarušil plán získat medaili. to potvrdila 
alžběta, jolana a  magda vylepšením osob-
ních výkonů, snížením ztráty a  průběžným 
součtem bodů postoupením o  jedno mís-
to vpřed. třetí disciplínu, hod míčkem, s vel-
kým přehledem vyhrála dita a magda, micha-
ela a nikol si vylepšily osobní výkony, avšak 
umístění si nevylepšily a  ani bodová ztrá-
ta se nesnížila. pokud chtěly vybojovat me-
daili, nezbývalo jim, než v závěrečné disciplí-
ně, běhu na 600 metrů, předvést výkony ko-

lem svých „osobáků“. dívkám se běh oprav-
du vydařil, přičemž nikol si dokonce osobní 

václav novotný. v 15. minutě se hostům také 
po individuální akci martina šnorberta a  do-
rážce z bezprostřední blízkosti jaroslava smo-
líka podařilo srovnat skóre na 1:1. druhý po-
ločas zahájila velkou šancí jilmnice, nicméně 
domácí se střelou václava novotného ze 14 m 
ve 23. minutě opět dostali do vedení. ve 29. 
minutě se vyznamenal dnes výborný gólman 
ehrenberger, který zneškodnil nájezd tomá-
še hampla. poté se hra srovnala, několik šancí 
na obou stranách pokryli oba brankáři. ve 38. 
minutě šakali završili své vedení valentou na 
3:1. domácí si náskok již uhlídali až do závě-
rečného hvizdu rozhodčího. 
moravská třebová: jan ehrenberger – jakub 
válek, vojta pazdera, martin lasovský, michal 
sedláček, josef valenta, robin matocha, jarda 
štaffa, petr bambušek.

výkon zaběhla. následné zjištění, že si dita, 
jolana i  magda vytvořily v  součtu celkových 
bodů osobní výkony, dávalo naději, že zisk 
medailového umístění je dosažitelný. celko-
vým součtem 4980 bodů nakonec přeskoči-
ly dvě družstva a obsadily skvělé 3. místo, na 
stříbrnou pozici dívkám scházelo pouhých 93 
body. ve všech disciplínách předvedla vyso-
ký standard václavíková, přestože si v dílčích 
disciplínách „osobák“ nevytvořila. její celko-
vý součet 1653 body (60 m - 9,70 s, skok da-
leký - 392 cm, hod míčkem - 42,87 m a 600 
m - 1:55,77 min.) stačil na 2. místo mezi vše-
mi dívkami. na velmi pěkném 8. místě se 
umístila krejčí m. s 1233 b. (10,12-373-29,70-
2:04,78). výkony dalších závodnic: dvořáková 
a. s 1108 b. (9,69-363-16,15-2:07,83), krejčí j. 
s 986 b. (10,48-359-23,04-2:10,26), kučerová 
- 890 b. (10,78-336-21,94-2:08,91) a dvořáko-
vá m. - 455 b. (10,89-nm-16,87-2:26,33).
více informací k závodu naleznete na www.
akmoravskatrebova.cz.

■   |  radek pavliš, trenér akmtr mládeže
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Fotografie (Slovan-Sparta): Nahoře: Vincenc Zemánek (VM), S. Milde (T), J. Špaček, Z. Bubeník, M. 
Doležal, V. Doseděl, M. Kudyn, P. Haupt, J. Čadek, J. Haupt, J. Zatloukal, E. Jenický (masér). 
Dole: Z. Kudyn, A. Sekanina, E. Mrva, V. Procházka, J. Péč, J. Orálek, K. Vašek, J. Linduška.

hiStorie koPané 
v moravSké třebové Xiv.
v  dalším pokračování se vrátím do roku 
1996. na našem hřišti jsme byli svědky 
utkání starých gard slovanu a sparty. hráči 
domácích byli o něco mladší než sparťané. 
sparta vyhrála 3:0 (stratil 2, slaný). o  rok 
později slovan - slavia 1:8 (jarolím, čermák, 
příložný po 2, p. herda, váňa - m. kudyn.

1997/98
a  muži končí až na 14. místě. záchranou 
byly dvojzápasy s kralicemi. navíc bylo kra-
licím odečteno 9 bodů (inzultace). v krali-
cích dal rozhodující gól m. komoň krásnou 
střelou z dálky. v  tomto zápase předvedli 
naši hoši zajímavý signál rohového kopu, 

když právě martin vykopl rohový praporek. 
doma potvrdil záchranu petr tichý. ten byl 
střelcem sezóny se 13 brankami.
vedlo se žákům. jak starší, tak mladší ví-
tězí ve svých skupinách a postupují do žp. 
střelci: o. chlup 12, m. chlup 19, p. belej 
15 (pozdější futsalový reprezentant). béč-
ko mužů až 11. místo (nejlepší střelec: m. 
hájek). v roce 1997 zemřel legendární tre-
nér žákovské kategorie jiří sedláček, trenér 
samouk, vychoval spoustu budoucích opor 
slovanu.

1997/98
a muži na slušném 9. místě. tým vedl ve-

králem Seriálu cykloman Se Stal michal rotter

posledním závodem, výjezdem do sjezdov-
ky zakončili cyklisté svoji sezónu. třebová-
kům vypálil rybník závodník českého pohá-
ru petr ších. do prudkého kopce dvakrát 
vysprintoval a  ostatní marně hledali, kde 
má na kole ukrytý elektromotorek.
v sobotu pak proběhlo slavnostní vyhláše-
ní výsledků seriálu závodů cykloman po-
sledních dvou sezón, protože předcházející 
ročník musel být ze známých důvodů před-
časně ukončen. pohár pro vítěze si za rok 
2020 převzal tomáš zezula, který zvítězil 
s náskokem před michalem rotterem a ji-
řím kadidlem. v letošním roce se po úpra-
vách termínů konalo všech deset závodů. 
pořadí bylo obdobné, ale vítězství si pro 
sebe po těsném boji urval michal rotter 
a  byl vyhlášen nejuniverzálnějším  cyklis-
tou moravské třebové a  okolí. vítězi jed-

notlivých kategorií pak byli luděk schne-
ider, tomáš zezula, josef pospíšil, ladra 
tadeáš bedřiška schneiderová a  kateřina 
obstová.
seriál závodů cykloman pořádá cyklistic-
ký oddíl slovan moravská třebová a jeden 
závod pak club ano čerti kunčina a pavel 
brettschneider.
dlouhodobě se pořádají pravidelné úter-
ní vyjížďky do okolí moravské třebo-
vé na známá i  neznámá místa. ck zve 
všechny, kdo mají kolo na tyto pohodo-
vé výlety, které zvládne každý. na příš-
tí rok se kromě pořádání seriálu uskuteč-
ní další akce pro zapojení širší veřejnosti.  
vše se dozvíte na stránkách www.cyklo-
man.cz a www.bt2000.cz.

■   |   josef doležel,  
předseda ck slovan moravská třebová 

lezkušený standa milde. střelec sezóny 
petr šatník 12 branek. b tým až 12. pozi-
ce. nejlepší střelci: j. bílý (ben), z. jarůšek 
a  aleš hrubý, dali jen tři fíky. žáci župní 
přebor neudrželi.

1998/99
a  muži 11. místo. některá jarní utkání se 
hrála v dlouhé loučce nebo v areálu vojen-
ské školy. slovan musel šetřit hřiště na jar-
ní me u16. hřiště b bylo zatravněno. ve iii. 
třídě se objevil tým slovan c, který byl po-
kračovatelem skp. ale po 9. kole ze soutě-
že odstoupil.

me u16 na našem stadionu
viděli jsme utkání španělsko - chorvatsko 
2:0 a  rusko - chorvatsko 1:0. na našem 
pažitu byli: pepe reina, mikel arteta, da-
rio srna, bratři berezutští. trenérem špa-
nělů byl juan santisteban (jako hráč 5x ví-
těz pmez s realem madrid). španělé nako-
nec byli vítězi me u16.

1999/2000
a  muži se zachránili s  odřenýma ušima. 
rozhodla až minitabulka mezi třemi týmy. 
černý petr postihl hodolany. střelcům 
opět vládl Falbr šatník (6 branek). doros-
ty potěšili 5., resp. 6. místem (tr. v. suchý, 
z. bubeník, l. krenar, j. dvořák), nejlepší 
střelci: j. tichý, m. hickl.

2000/2001
tato sezóna se slovanu hrubě nepovedla. 
jak áčko, tak b sestupy. áčku nepomohl ani 
trenér jiří neček, který navíc trénoval i ligo-
vý dorost sigmy olomouc. jarní část vedl 
slovan petr dvorský. tým se hodně zlep-
šil, ale výsledky 0:0 (celkem 4x) a  1:1 (5x) 
na záchranu nestačily. béčko doplatilo na 
nesehranost. vystřídalo se 42 hráčů. o se-
stupu rozhodly vzájemné zápasy s  pome-
zím (0:0 a 0:4).

■   |  václav procházka
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fantaStický úSPěch SPortovců 
z moravSké třebové
z mistrovství světa v silovém trojboji přivezli 
dva mladí sportovci z moravské třebové, ri-
chard cvrkal a dalibor novák, trénující za po-
werlifting vrchlabí, třetí a čtvrté místo.
mistrovství světa v powerliftingu – silovém 
vzpírání, se konalo letos v říjnu v polském 
pabianice poblíž lodže za přísných hygie-
nických podmínek a bohužel omezené účas-
ti diváků. silový trojboj – powerlifting je indi-
viduální, dynamicky se rozvíjející sport, zahr-
nující 3 disciplíny: dřep, tlak na lavici a mrtvý 
tah. podobně jako ve vzpírání se zde zvedá 
osa v různých disciplínách a každý powerlif-
ter má 3 pokusy. soutěží se v určených váho-
vých a věkových kategoriích, kde se hodnotí 

jak technika výkonu, tak počet platných po-
kusů a celková váha, kterou závodník zvedl. 
richard cvrkal i dalibor novák přes své mlá-
dí už mají na svém kontě nemálo úspěchů i 
rekordů, např. medaili z republikového mist-
rovství v roce 2019 nebo zlato a stříbro z ev-
ropského šampionátu 2020. 
letos richardu cvrkalovi v těžké konkurenci 
závodníků z celého světa v kategorii mužů do 
100 kg o zlomek utekl bronz a vybojoval krás-
né čtvrté místo. do poslední chvíle nebylo 
rozhodnuto v kategorii juniorů do 110 kg. po 
velkém boji se nakonec dalibor novák umís-
til na 3. místě a odvezl si zaslouženě bronzo-
vou medaili.

klub zimních otužilců a vodomilů 
zotav moravská třebová 
vás zve na 

4. vánoční čvachtání 
na hrázi boršáku. 
akce proběhne za každého počasí 
v neděli 26. 12. od 14:00. 
přejeme všem pevné zdraví 
a pohodu nejen o vánocích, 
ale po celý rok 2022.

přesto, že tento sport nepatří zatím k nepo-
pulárnějším a nejznámějším, nic to neubírá 
na síle úspěchu, kterého tito dva sportovci, 
rodáci z moravské třebové dosáhli.
Gratujujeme a přejeme spoustu dalších 
úspěchů.


