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Přejeme úspěšný vstup do roku 2022
Milí Třebováci, skončil rok 2021, který přes všechna naše přání a očekávání zcela jistě nesplnil 

to hlavní, a to byl návrat k normálnímu životu. Dovolte nám proto vyjádřit přesvědčení, že nastávající 
rok 2022 přinese dlouho očekávané zlepšení atmosféry života naší společnosti a s tím spojenou osob-
ní pohodu nás všech. Přejeme vám proto především pevné zdraví, spokojenost v osobním i rodinném 

životě a konec všem nejistotám vyplývajícím z covidové pandemie.

Miloš Mička, Daniela Maixnerová, Petr Frajvald
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informace z radnice

KoliK nás je... 

VýběroVá 
řízení
Strážník/Strážnice měStSké 
policie
podrobnosti a  aktuálně vyhlášená vý-
běrová 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
říjen 2021
85 let – mildová marie

liStopad 2021
92 let – tureček Josef
90 let – navrátil Josef, hýbl Jan
85 let – Švancarová ludmila
80 let – melicharová věra

leden 2022
90 let – zlámalová markéta

rozloučili jSme Se
(liStopad)

valová dobromila (94 let)
humbrichová božena (86 let)
vítek bohumil (70 let)
veselá helga (62 let)

narozené děti
(říjen)

friml patrik (červenec)
vykydalová klára, kostka William, fili-
pová viktorie

s ohledem na ochranu osobních úda-
jů jsou ve společenské rubrice uvede-
ni pouze spoluobčané, kteří dali ke zve-
řejnění souhlas, nebo ti, k  jejichž zve-
řejnění dali souhlas zákonní zástupci 
nebo příbuzní.

zpráVy z radnice 
zíSkejte dotaci 
z rozpočtu měSta 
od 1. do 31. ledna 2022 je možné podávat 
žádostí o  dotace z  rozpočtu města určené 
na podporu akcí a činností neziskových or-
ganizací, právnických a fyzických osob, které 
působí na území města a provozují veřejně 
prospěšné aktivity a volnočasovou činnost. 
Jednorázově poskytované neinvestiční dota-
ce jsou vázané na konkrétní činnosti nebo 
akce, zaměřené na podporu aktivit zejmé-
na v následujících oblastech: kultura, sport 
a turistika, sociální služby a životní prostře-
dí. maximální výše dotace v jednotlivém pří-
padě činí 70.000 kč. veškeré dotazy a úkony 
spojené s žádostmi o finanční podporu smě-
řujte na ivanu kelčovou (ikelcova@mtrebo-
va.cz, +420 461 353 162).

ulice SVitaVSká je opět 
průjezdná
letošní část procesu revitalizace ul. svitav-
ská je dokončena, stavební práce budou po-
kračovat na jaře roku 2022. ulice je opět prů-
jezdná, obnoven byl také provoz autobuso-
vých zastávek. po dobu výstavby nové ne-
mocnice zůstává uzavřena část ulice Školní. 
prosíme řidiče, aby při průjezdu stavbou do-
držovali sníženou rychlost. „v tuto chvíli jsou 
položeny podkladní vrstvy vozovky a  silnice 
je v celém úseku průjezdná bez omezení. sta-
vební práce jsou přerušeny a pokračovat bu-
dou na jaře roku 2022, kdy bude dokončena 
finální obrusná vrstva komunikace, dopravní 
značení a nezbytné terénní úpravy,“ vysvětlu-
je starosta miloš mička.

oteVíráme 
coworkingoVé 
centrum 
v termínu uzávěrky zpravodaje probíhaly fi-
nální úpravy nových prostor, které jsou dal-
ším důležitým krokem v podpoře podnikání 
a rozvoji spolkové a komunitní činnosti v mo-
ravské třebové. coworkingové centrum, kte-

v  informačním systému městského úřa-
du v moravské třebové bylo k 30. 11. 2021 
evidováno k trvalému pobytu celkem 9697 
občanů čr. v průběhu měsíce listopadu se 
do moravské třebové přistěhovalo 7 oby-
vatel, odhlásilo 10 osob, zemřelo 10 obča-
nů a narodilo se 9 dětí. v rámci moravské 
třebové v  listopadu změnilo trvalý pobyt 
celkem 16 osob.

ré poskytne sdílený prostor pro vaši práci, 
koníčky nebo vzdělávání, se nachází v budo-
vě bývalého sídla městské policie v ulici ko-
menského. podrobnosti přineseme v  dal-
ším vydání zpravodaje. aktivita je podpoře-
na z ndt obec přátelská rodině a seniorům 
2021.

blahopřejeme 
k žiVotnímu jubileu
paní bohumila luterová na konci listopadu 
2021 oslavila úctyhodných 104 let. krátké se-
tkání s  jubilantkou bylo pro všechny zúčast-
něné obrovskou inspirací, životní lekcí a po-
vzbuzením. i přes několik operací spojených 
s bolestí má neustále chuť do života. přejeme 
ještě mnoho radostných chvil a setkání s blíz-
kými. „každé ráno děkuji bohu za nový den, 
mým receptem na dlouhověkost je celoživot-
ní práce a pohyb. chci moc poděkovat perso-
nálu, který tady o nás úžasně pečuje,“ uved-
la paní bohuslava během návštěvy zástupců 
vedení města. také my děkujeme všem za-
městnancům sociálních služeb města mo-
ravská třebová za péči o naše seniory. 

■   |   (vd)

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 30. 11.  2021 evidováno 
9848 osob.
v měsíci listopadu se uskutečnily 3 svateb-
ní obřady a 3 obřady vítání občánků.

■   |   in
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noVoroční přání StaroSty 
milí třebováci, pro 
právě skončený rok 
2021 jsem nám všem 
přál, aby byl normál-
nější a  lepší než rok 
2020. bohužel i  ten-
to rok musíme po-
važovat za pokračo-
vání zmatků, nejistot 
a strachu o zdraví na-

šich nejbližších a také zajištění našich rodin. 
také v tomto roce se střídala období se vše-
mi omezeními vyplývajícími z nouzových sta-
vů, s obdobím návratu k normálnímu životu, 
na který jsme byli dříve zvyklí. k těmto nejis-
totám a výkyvům se ale bohužel přidala ur-
čitá nesnášenlivost mezi očkovanými a  ne-
očkovanými skupinami občanů napříč celou 
republikou a  také se vytratila sounáležitost 
zejména s  těmi profesemi, které se starají 
o zdraví nás všech a kteří opět pracují v ne-
standartních podmínkách.
přes všechna tato omezení pokračovaly prá-
ce na realizaci některých, pro město zásad-
ních rozvojových plánech.

ŠkolStVí
v  návaznosti na schválenou koncepci zá-
kladního školství došlo od 1. 9. 2021 ke slou-
čení dvou zŠ v centru města a vzniku základ-
ní školy u  kostela moravská třebová. sou-
běžně s tím byly zahájeny práce na zpraco-
vání projektové dokumentace pro novou 
přístavbu této školy, kde by měla být umís-
těna výdejna stravy, nové odborné učebny 
a  také učebny pro školní družinu. cílem by 
měla být škola, která poskytne svým žákům 
všechny činnosti související se školní do-
cházkou a to pod jednou střechou.
rovněž byla dokončena modernizace obou 

stávajících škol, spočívající zejména ve vybu-
dování nových přírodovědných učeben a za-
jištění jejich bezbariérovosti. dílčí moderni-
zací prošly také naše mateřské školy a to ze-
jména ve zlepšení okolí těchto škol. 

dopraVa
s  radostí mohu konstatovat, že se nám po-
dařilo, po dlouhých letech proklamací a  sli-
bů, dotáhnout do konečné realizace výstav-
bu cyklostezky do Útěchova, a  na tuto akci 
jsme také získali dotaci ze státního fondu do-
pravní infrastruktury. v současnosti probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele a vlastní práce 
budou zahájeny na jaře.
v  průběhu letošního roku probíhaly rovněž 
práce na rekonstrukci dvou základních pří-
stupových komunikací města. ulice lanš-
krounská, kde je investorem pardubický kraj 
a  ul. svitavská, kterou realizuje město. na 
obou akcích jsme museli průběžně řešit pro-
blémy s vlastní realizací a jejich dokončení je 
plánované v první polovině roku.

bydlení 
v této oblasti bohužel velmi pomalu dohání-
me prodlení z minulých let. každopádně stá-
le pokračují práce na přípravě projektových 
dokumentací, které se týkají přípravy zóny 
pro bydlení Jihozápad.
zde předpokládáme, že v průběhu roku 2022 
budou zahájeny práce na výstavbě technic-
ké infrastruktury, která zajistí napojení na 
oblast západní a ulic dr. Janského a dr. lou-
bala.
současně s tím jsme připravili záměr výstav-
by jednoho bytového domu v  ul. dukelská 
formou developerské výstavby. i v tomto pří-
padě nyní probíhá posouzení všech došlých 
návrhů a  výsledek bude předložen zastupi-
telstvu města. 

kultura
v  celé řadě dříve organizovaných veřejných 
sekání s  občany města zazníval požadavek 

výstavby kulturního sálu, který by splňoval 
současné požadavky na organizaci kultur-
ních představení. v roce 2021 jsme proto za-
hájili práce nejen na specifikaci konceptu kul-
turního centra, ale v návaznosti na něj také 
na koncepci propojení všech činností, které 
s kulturou souvisí. mám tím na mysli zejmé-
na na návaznosti budoucího využití muzea, 
zámku i  vlastní činnosti kulturních služeb. 
Jednou z dílčích částí bude také využití objek-
tu bývalé latinské školy, jehož rekonstrukci 
připravujeme.

podpora podnikání
kromě průběžných jednání se zástupci fi-
rem, které jsou největšími zaměstnavateli 
u nás, jsme v loňském roce zrealizovali pro-
jekt akademie začínajícího podnikání, kte-
rý byl plně hrazen z rozpočtu města a kaž-
dému, kdo zamýšlí své podnikání rozjet, na-
bídl odbornou pomoc. v letošním roce také 
spouštíme provoz coworkingového cent-
ra neboli sdílených kanceláří s plným vyba-
vením pro jednání, schůzky nebo společné 
setkávání. 

milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám po-
děkoval za spolupráci v  této nelehké době, 
ale také za vaši trpělivost během realizace 
všech činností, které výrazným způsobem 
omezily váš každodenní život. přeji vám ješ-
tě jednou hodně zdraví a osobní pohody po 
celý rok 2022.
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dobrých zpráV 
nikdy není doSt
rodačka z moravské třebové, hana hor-
ská, díky své výtvarné tvorbě, byla zařa-
zena mezi významné osobnosti do en-
cyklopedie osobností české a  sloven-
ské republiky (2021). před třemi lety se 
také její jméno objevilo ve slovníku čes-
kých a slovenských výtvarných umělců.
má za sebou několik desítek úspěš-
ných samostatných výstav nejen v  čr, 
ale i  v  zahraničí a známe ji jako autor-
ku propojení výtvarného umění s počí-
tačovou technikou a hlavní organizátor-
ku projektu pod modrou oblohou. 
zaslouží si poděkování, že i ona svým dí-
lem přispívá k propagaci moravské tře-
bové.

■   |   marie blažková

v minulém období městská policie řešila 509 
událostí. 

čekárna na autobuSoVém 
nádraží Slouží ceStujícím
během preventivní kontrolní činnosti mo-
nitorujeme také čekárnu na autobusovém 
nádraží. toto místo slouží výhradně pro 
cestující čekající na spoj, nikoliv jako noc-
ležna podnapilých osob. podobné inciden-

ty končí udělením pokuty a vykázáním z ob-
jektu.

opětoVné díky občanům
hlídce mp byl předán pejsek pobíhající v ul. 
dukelská. chtěl bych poděkovat všem, kte-
ří se po zveřejnění fotografie pejska na fb 
stránkách městské policie hlídce ozvali. díky 
jejich informacím byl pejsek během několika 
desítek minut navrácen majiteli.

■   |   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

Vodné a Stočné V roce 2022
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
13. 12. 2021 vzalo na vědomí ceny vodného 
a  stočného pro následující rok 2022. Úpra-
va ceny vodného byla schválena členskou 
schůzí dobrovolného svazku obcí skupino-
vý vodovod moravskotřebovska ve výši 46,54 
kč/m3 bez dph. cena stočného na rok 2022 
je nastavena na 49,55 kč/m3 bez dph a  vy-
chází z koncesní smlouvy schválené zastupi-
telstvem v roce 2015. „nárůst ceny se pohy-
buje pod úrovní očekávané inflace pro rok 
2022 a promítá se do něj zejména navýšení 
ceny energií a  plánovaná výše nájemného, 
ze kterého se hradí obnova infrastrukturní-
ho majetku,“ vysvětluje starosta miloš mička.

■   |    (vd)

kancelář notářky opět oteVřena
notářka Judr. Šárka navrátilová obnovuje 
svoji činnost v  kanceláři v  budově městské-
ho úřadu v  ulici olomoucká. k  vyřízení po-
třebných záležitostí bude k  dispozici každé 
pondělí od 9:30 do 12:00 hodin a  od 13:30 
do 16:00 hodin. první pondělí v měsíci pou-
ze od 9:30 do 12:00 hodin. kontaktní údaje 

- kancelář v přízemí vlevo, městský úřad mo-
ravská třebová, olomoucká 178/2, telefon 
461 353 015.

SVáteční atmoSféra na náměStí
krásná tradice pokračuje. na náměstí jsme 
rozmístili 16 vánočních stromků, které hned 
vzápětí zaplnili ručně vyráběnými ozdobami 
děti, studenti a zástupci spolků a organizací 
města. projekt vytvářející pohodovou sváteč-
ní atmosféru zaštiťuje zdravé město morav-
ská třebová ve spolupráci s technickými služ-
bami a  lesy čr. přejeme poklidný start do 
nového roku a děkujeme všem, kteří se po-
díleli na překrásné vánoční výzdobě náměstí. 

■   |   pavlína horáčková,  
koordinátorka zdravého města a ma21

zpráVy z radnice

gratulujeme Vítězům Soutěže rozkVetlé měSto



moravskotřebovský zpravodaj   |   leden 2022   |    5

informace z radnice

SyStém SVozu odpadu V roce 2022
poplatek za komunální odpad na rok 2022 
je schválen ve výši 852 kč za osobu. Úhradu 
poplatku lze provést do 31. 3. 2022 v občan-
ském informačním centru, nebo bezhotovost-
ně na účet města. i nadále využíváme systém 
mesoh, který bude i nadále plnit funkci evi-
dence a  vyhodnocení vyprodukovaného od-
padu. slevy za třídění již nebudou započítává-
ny. „zdražování ceny za nakládání s odpady se 
bohužel týká většiny obcí v česku. mezi důvo-
dy meziročního navyšování poplatku patří ne-
jen inflace a zvyšování nákladů svozu odpadu, 
ale především nová legislativa. nově schvále-
ný zákon o odpadech totiž stanovuje vyšší po-
platky za uložení a následnou recyklaci třídě-
ného odpadu, především plastů. i  nadále se 
ale cena za svoz odpadu v moravské třebové 
pohybuje pod celorepublikovým průměrem,“ 
vysvětluje místostarosta petr frajvald. har-
monogram svozu a veškere další podrob-
nosti naleznete v  poštovních schránkách. 
elektronicky je dostupný také na webových 
stránkách technických služeb www.tsmt.cz. 

nejlepŠí odpad je ten, 
který Vůbec neVznikne
množství vyprodukovaného odpadu každým 
rokem mírně roste. ročně každý občan vy-
produkuje v průměru 350 kg odpadů, z toho 
vytříděná složka, k recyklaci a kompostování, 
činí jen asi 121 kg.

jak předcházet Vzniku 
odpadů? 
hlavní zásadou je nakupovat věci, které 
skutečně potřebujeme a  které dokážeme 

dostatečně využít. mějme na paměti, že při 
nákupu výrobků nekupujeme jen samotné 
zboží, ale i  jeho obal, který záhy nepotře-
bujeme.

plaSty
recyklace drobných plastů (kelímky od jo-
gurtů, sáčky a jiné obalové materiály) je slo-
žitá. bývají vyrobeny z různých typů plastu 
a jejich uplatnění v podobě surovin pro dal-
ší využití je minimální. o něco lépe s recyk-
lací jsou na tom pet lahve, i zde ale existuje 
celá řada způsobů, jak jejich množství sní-
žit. můžeme upřednostnit vodu z  kohout-
ku před vodou balenou. namísto pet lah-
ví lze využít lahve vratné nebo alespoň sná-
ze recyklovatelné lahve ze skla. pokud však 
již plastovou láhev máme, můžeme ji opě-
tovně využít. na nákupy používejte vlastní, 
ideálně látkovou tašku. Je to k přírodě šetr-
ný způsob, jak si odnášet z obchodů potra-
viny, a navíc je látková taška daleko elegant-
nější a  bezpečnější než málo odolná taška 
z plastu. sáčky z předešlých nákupů lze vyu-
žít opakovaně na další nákup ovoce a zele-
niny nebo k zabalení svačiny. 

papír
k  výrobě papíru je zapotřebí nejen velké 
množství dřeva, ale také energie a vody. Jak 
předcházet vzniku papírového odpadu? na-
příklad reklamní letáky doručované do poš-
tovních schránek nezatěžují jen životní pro-
středí, ale obtěžují svou existencí také nás 
a v neposlední řadě poštovní doručovatelky, 
které často reklamy distribuují. papír lze vel-
mi dobře recyklovat. Je možné jej až pětkrát 

nabízíme možnoSt pcr 
teStoVání
město moravská třebová ve spolupráci s od-
bornou firmou zajistilo mobilní odběrové 
místo na pcr a  antigenní testy. odběrové 
místo je otevřeno od 9. 12. 2021 každé úte-
rý a čtvrtek v čase 12:00 – 17:00 na parkovišti 
za budovou městského úřadu v ul. olomouc-
ká. testování je k  dispozici i  bez předchozí 
registrace. „v dnešní nelehké době se snaží-
me občanům vyjít maximálně vstříc, aby kvů-
li nezbytným pcr nebo antigenním testům 
nemuseli složitě dojíždět do okolních měst. 
přípravy nebyly jednoduché, a proto chci po-
děkovat nejen odborné firmě, ale také ne-
mocnici následné péče, technickým službám 
i  slovanu moravská třebová za poskytnutí 
zázemí. velký dík patří také pracovníkům ob-
čanského informačního centra, kteří jsou při-
praveni reagovat na dotazy veřejnosti,“ uve-

dl starosta miloš mička. v  případě zájmu je 
možné rezervovat konkrétní čas pro testová-
ní prostřednictvím rezervačního kalendáře. 
podrobnosti na webových stránkách města. 

očkoVání bez 
regiStrace 
pardubický kraj nabízí veřejnosti další mož-
nost očkování proti covid-19 bez předcho-
zí registrace a rezervace. očkování se usku-
teční ve středu 5. ledna 2022 od 10:00 do 
18:00 hodin. mobilní očkovací tým bude 
k dispozici v tělocvičně základní školy za bu-
dovou městského úřadu (vjezd z ulice piari-
stická). k dispozici bude dvoudávková vakcí-
na comirnaty (pfizer), kterou budeme apli-
kovat osobám starším 16 let. děti v kategorii 
12-15 mobilním týmem očkovány být nemo-
hou. k očkování je potřeba přinést občanský 

zpráVy z radnice 

průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. v pří-
padě jakýchkoliv dotazů k  očkovacím certi-
fikátům, termínům a  průběhu očkování ne-
váhejte kontaktovat infolinku 466  026 466,  
e-mail: info@covidtestbrno.cz. 

opětovně využít. můžeme tedy upřednostnit 
recyklovaný papír i výrobky z něj. v součas-
nosti lze poměrně snadno zakoupit například 
celou výbavu sešitů pro děti do školy z recyk-
lovaného papíru. 

bioodpad
kuchyňský odpad a  odpad ze zahrádky ne-
boli bioodpad tvoří co do skladby komunál-
ního odpadu jeho nejvýznamnější část, ob-
vykle kolem 30 % celkové hmotnosti. může 
však tvořit i celou polovinu. pro tento odpad 
existuje rozsáhlé využití. pokud nezvládne-
me kompostovat v domácnosti nebo na za-
hrádce, můžeme jej odvézt na kompostárnu 
u hamperku, nebo na sběrový dvůr v ulici za-
hradnická. obyvatelé bytových domů navíc 
mohou pro ukládání bioodpadu využít hně-
dé kontejnery. 

■   |   mojeodpadky.cz
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sociální služby

Úkolem pracovníků sociálních služeb měs-
ta moravská třebová není jen přímá pomoc 
ale především zachování kvality života seni-

orů. v  našich pobytových i  terénních služ-
bách se snažíme podpořit klienty, aby byli 
v maximální možné míře samostatní v péči 
o sebe a v co největší možné míře si zacho-
vali své schopnosti a  dovednosti. naší ná-
plní je i spolupráce s rodinami včetně jejich 
podpory, která je pro kvalitně poskytovanou 
péči nesmírně důležitá. 
Jako každý rok jsme se i v letošním předvá-
nočním čase zapojili do projektu Ježíškova 
vnoučata, jejichž prostřednictvím jsou ob-
darováni především osamělí klienti našich 
pobytových služeb. tyto malé radosti zahře-
jí u srdíčka nejednoho našeho klienta.
kolektiv sociálních služeb města  moravské 
třebové děkuje za veškerou přízeň, důvě-
ru i podporu v roce 2021, které se nám do-
stávalo. děkujeme, že dokážete ocenit naši 
práci, že nás podporujete dobrým slovem 
i  vámi vyjádřenými pochvaly za naší odve-
denou práci. vaší náklonnosti si nesmírně 
vážíme. Je pro nás hnací silou, ale zároveň 
i velkým závazkem. doufáme, že i v novém 
roce nám zachováte svou přízeň, abychom 
mohli společně pomáhat tam, kde nás lidé 
potřebují.
rovněž děkujeme městu moravská třebo-

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

vá za podporu naší a projevovanou pozor-
nost obyvatelům domova, kdy je navštěvují 
při jejich životních jubileích.
děkujeme našim klientům i  jejich rodinám 
a těšíme se na spolupráci v roce 2022
■   |   kolektiv sociálních služeb města mor. třebová
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zdravotnictví

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 

pohotoVoStní Služba pro 
doSpělé
svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 
461 569 239
pá: 18:00–21:00 hodin; so, ne, svátky: 9:00–
17:00 hod.

pohotoVoStní Služba pro děti 
a doroSt
svitavy, kollárova 22, přízemí polikliniky, 
461 569 270 
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.

pohotoVoStní Služba 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 hod.
mimo tento čas orl oddělení nemocnice 
Ústí nad orlicí

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

lékařSká pohotoVoStní Služba

změny 
ordinační 
doby lékařů

dr. neužiloVá: 
neordinuje 17.–21. 1., zástup dr. mad-
ron, městečko trnávka, tel. 461 329 
139

dr. klug:
neordinuje 27. a 28. 1., bez zástupu

dr. zemánkoVá:
13. 1. ordinuje od 9 hodin
28. 1. ordinuje pouze do 10 hodin

ordinace mediclinic i. 
dr. maťašovský v  moravské třebové 
k 1. 12. 2020 ukončil svoji praxi. 
po dr. navrátilová 12:00–17:00
Út dr. ingrová    8:00–12:00
st dr. ingrová     8:00–12:00
čt dr. navrátilová   8:00–12:00
pá dr. klincová      8:00–12:00

ordinace mediclinic ii.
ordinační doba stejná, praktický lékař 
dr. klincová

teStoVání 
a očkoVání coVid 19
ordinace praktického lékaře dr. klu-
ga v  lednu 2022 pokračuje s  testová-
ním na covid 19, jak antigenním, tak 
pcr. současně provádí očkování vak-
cínou moderna a Johnson. na očková-
ní není nutné se předem registrovat 
na portálu ministerstva zdravotnictví, 
stačí jen přijít do ordinace s kartičkou 
zp, a to v době:
po+st+pá 9:00–14:00
Út+čt 11:00–18:00

■   |   ivana kantůrková

radost ze života, pevné zdraví, mnoho pra-
covních i osobních úspěchů ve zdravém roce 
2022 přeje za nemocnici všem občanům 
města moravská třebová a regionu. 

■   |   pavel havíř

ohlédnutí Se za Setkáním 
lékařů 
dne 19. 10. se sešlo vedení nemocnice s prak-
tickými lékaři a ambulantními specialisty re-
gionu. otevřely se témata mezioborové spo-
lupráce. děkujeme tímto všem zúčastněným, 

kteří na téma spolupráce ve prospěch klien-
tů otevřeně diskutovali. toto setkání se nes-
lo též v duchu neformálního dialogu v přátel-
ské atmosféře. 

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

1.–2. 1. mudr. doležal petr svitavy, u stadionu 1207/42 461 532 253
8.–9. 1. mudr. komárková barbora moravská třebová, svitavská 36 734 113 860

15.–16. 1. mddr. kohout tomáš městečko trnávka 5 722 925 567
22.–23. 1. mudr. koukola michal svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970
29.–30. 1. mudr. librová anežka m. třebová, komenského 1417/22 461 312 484

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.
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různé

VýSkyt Velkých SaVců 
V biocentru udánky
lokální biocentrum udánky, nacházejí-
cí se v moravské třebové hned za teni-
sovými kurty, poskytuje životní prostře-
dí celé řadě rostlin a živočichů. správu 
tohoto území obstarává místní organi-
zace českého svazu ochránců přírody 
(čsop). kromě pravidelné péče dochá-
zí také ke sledování výskytu všech sku-
pin živočichů a  rostlin. díky nainstalo-
vané fotopasti jsme mohli potvrdit vý-
skyt savců, kteří by pro svou noční ak-
tivitu zůstali jinak nezaznamenáni. Již 
dříve jsme pozorovali jezevce lesního 
a lišku obecnou. ti aktivně využívají sta-
rých vodovodních potrubí, kterými se 
v minulosti napouštělo letní koupaliště. 
velkým překvapením byl na fotografiích 
poměrně pravidelný záznam bobra ev-
ropského a vydry říční. až se půjdete do 
biocentra udánky podívat, chovejte se 
tiše, možná některého ze živočichů uvi-
díte na vlastní oči.

■   |   martin zemánek, čsop mor. třebová

ho letadla je dalším krokem, který odborné-
mu výcviku zajistí vyšší kvalitu. kromě toho 
se žáci naučí, jak se o takový stroj starat, aby 
ho udrželi v dobré kondici i pro své spolužá-
ky,“ sdělil hejtman pardubického kraje mar-
tin netolický.
Škola spolupracuje s řadou odborníků na le-
tectví, díky čemuž je výuka propojena i s pro-
středím zaměstnavatelů a vysokých škol. „na 

rodinné centrum krůček

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

program na leden – Více na Str. 12
pondělí
16:00–17:00 radovánky pro děti od 2 let
Úterý
9:30–10:30 klub kontaktních maminek - 18. 1.
15:00–16:00 méďa pro nejmenší 3–18 měsíců
18:00–19:00 zpátky do formy (cvičení po po-
rodu)
Středa
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1 roku
15:00–16:30 příprava na miminko (v sudé týd-
ny)
17:00–18:00 poradna a cvičení pro těhotné
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 prostor (např. na oslavy), 
hlídání dětí.

těšíme se na setkání s rodiči a dětmi v krůč-
ku v  novém roce, otvíráme již 3. 1. kromě 
pravidelného programu pro vás připravuje-
me sérii tří seberozvojových seminářů zamě-
řených na podporu podnikání na mateřské 
a budování značky. více informaci naleznete 
na našich fb stránkách. 
za tým krůčku přejeme šťastné vykročení do 
nového roku 2022.

■   |   tým krůčku

letecká Škola V moraVSké třeboVé bude 
mít VlaStní letadlo S radioStanicí
radní pardubického kraje schválili dotaci 
pro Gymnázium a  leteckou střední odbor-
nou školu moravská třebová ve výši 800 tisíc 
korun. díky tomu si škola může pořídit cvič-
ný kluzák včetně radiostanice, který poslouží 
odborné výuce.
„před dvěma lety jsme na škole otevřeli učeb-
ní obor zaměřený na letectví a mezi žáky je 
o něj velký zájem. pořízení vlastního cvičné-

výuce se podílí i  aerokluby, letecký ústav 
vut brno nebo firma eea tech, která se za-
bývá opravami a  údržbou letadel, a  řadí se 
mezi přední servisní střediska letecké tech-
niky v  evropě. žáci mohou také absolvovat 
plachtařský nebo parašutistický kurz na leti-
šti v moravské třebové,“ uvedl radní pro ob-
last školství Josef kozel. na letišti sídlí i cent-
rum reprezentace čr v letecké akrobacii. tre-
néři si tak zde mohou vybrat mladé talenty 
z řad žáků a podpořit je v jejich případné pro-
fesionální letecké kariéře.

Jezevec lesní

Vydra říční
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kultura

Kino leden
vstupenky je možné zakoupit on-line 
od 1. v  měsíci na stránkách www.
ksmt.cz. pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení.

Spider-man: bez domoVa /uSa/
čtvrtek 6. 1., 19:00, 148 min., český da-
bing, vstupné 120 kč

přání ježíŠkoVi /čr/
pátek 7. 1., 19:00, nová česká kome-
die, 109 min., vstupné 110 kč 

dračí princezna /nor, nl, čr/
sobota 8. 1., 17:00, rodinný fantasy 
příběh, 85 min., český dabing, vstup-
né 120 kč 

ŠťaStný noVý rok 2 /Sr, čr/  
sobota 8. 1., 19:00, nový český film - 
pokračování, 93 min., vstupné 130 kč

VříSkot /uSa/
čtvrtek 13. 1., 19:00, 115 min., české titul-
ky, přístupný od 15 let, vstupné 130 kč

kingSman: prVní miSe /uSa/
pátek 14. 1., 19:00, 131 min., české ti-
tulky, nevhodné do 12 let, vstupné 
130 kč

tři přání pro popelku /nor/
sobota 15. 1., 17:00, nové zpracová-
ní známé pohádky, 87 min., český da-
bing, vstupné 120 kč

krotitelé duchů /uSa/
sobota 15. 1., 19:00, 123 min., česká 
dabing, vstupné 130 kč 

prVok, Šampón, tečka a karel /čr/ 
čtvrtek 20. 1., 19:00, nový český film, 
115 min., nevhodné do 12 let, vstup-
né 130 kč

ŠťaStný noVý rok 2 /Sr, čr/  
pátek 21. 1., 19:00, nový český film - 
pokračování, 93 min., vstupné 120 kč

Velký čerVený peS clifford /uSa/
sobota 22. 1., 17:00, komedie, 96 min., 
český dabing, vstupné 130 kč

Srdce na dlani /čr/  
sobota 22. 1., 19:00, nová česká kome-
die, 95 min., vstupné 140 kč

morbiuS /uSa/
čtvrtek 27. 1., 19:00, 149 min., český 
dabing, vstupné 130 kč

ulička přízraků /uSa/  
pátek 28. 1., 19:00, horor, 102 min., 
české titulky, vstupné 130 kč

moje roztomilá příŠerka /uSa/
sobota 29. 1., 17:00, rodinný film, 100 
min., český dabing, vstupné 120 kč

Srdce na dlani /čr/  
sobota 29. 1., 19:00, nová česká kome-
die, 95 min., vstupné 140 kč

Změna programu vyhrazena!

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

maSopuStní dílna
29. 1. v 15:00–19:00, muzeum
Vstupné: zdarma
výtvarná masopustní dílna pro veřejnost pod 
vedením zkušených lektorů doroty a adama 

krátkých z roztok u prahy. přijďte se podílet 
na výrobě masek a buďte u zrodu dalších ob-
řích loutek, které uvidíte v masopustním prů-
vodu 26. února.

otěStánek – diVadlo 
pro děti
30. 1. v 16:00, kinosál
Vstupné: 50 kč děti, 80 kč dospělí
tradiční pohádkový příběh ožívá v  kuchyni 
jedné domácnosti. pohádka o těstu, chlebu, 
zadělávání, pečení a žraní inspirovaná k. J. er-
benem v podání souboru damúza.

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

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

pozVánka na VýStaVu
Výstava prací žáků výtvarného oboru zuŠ 
moravská třebová ve dvoraně muzea
městské muzeum zve na přehlídku prací žáků 

zuŠ, kteří pod vedením učitelky a výtvarnice 
lucie muchovičové nainstalovali v  době ad-
ventní svoje práce ve dvoraně muzea. 
výstava potrvá do konce ledna a  je přístup-
ná zdarma v době otevření muzejní budovy.

zámek moraVSká třeboVá
tel.: 731 151 784 
zamek.pokladna@ksmt.cz 
www.zamekmoravskatrebova.cz

oteVírací doba V lednu:
1.–2. 1. Vždy Ve 13–19 hodin 
Vánoční prohlídky 
speciální vánoční prohlídky expozice poklady 
moravské třebové s bohatou vánoční výzdo-
bou interiérů, výkladem obohaceným o zvy-
ky našich předků a  vysvětlením jejich vý-
znamu. vycházíme v  každou celou hodinu.  

od 7. 1. oteVřeny VŠechny Stálé 
eXpozice 
pátek-neděle 9:30–11:40 a 12:40–
17:00 hod. 
poklady moravské třebové
Středověká mučírna a alchymistická labo-
ratoř
jak se žilo na venkově
geologické zajímavosti moravské třebové

Vstup do zámeckých expozic se řídí aktuálními epidemiologickými opatřeními vlády. 
pro Vaši informovanost o změnách sledujte naše webové stránky a facebook.
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jan nečeSal: jak Vypadala 
moraVSká třeboVá V roce 1922
dne 8. prosince 1922 jsem přijel do mor. 
třebové. při východu z nádraží byla po pra-
vé straně restaurace jako je dnes a vedle pila 
viktora berga. pila byla poháněna parou, to-
pilo se pilinami a jinými odpadky dřeva. pro-
voz nebyl tehdy v těch rozměrech, v jakých je 
dnes. přímo proti nádraží, za silnicí do sušic, 
byla pouze cesta do polí a zahrad. obratem 
doleva se dáme k městu. po pravé straně uli-
ce holzmaisterovy (nádražní) – dnes čsa, ne-
byl rožní domek. stál pouze domek č. 105. 
domek č. 107 byl postaven později. další je 
dům zahradníka frant. žáka, tehdy přízem-
ní, s č. 103. potom následuje louka s malým 
domkem /dnes renovován/. za potokem – 
i dnes – jest zahrada firmy G. reichert´s söh-
ne – Gustava reicherta synové, továrna na 
hedvábí. v zahradě stála a stále stojí obytná 
budova majitele – dnes jesle. v druhé budo-
vě o  jednom poschodí byly úřednické byty. 
vchod do továrny byl z ulice vedoucí ke kou-
pališti, naproti dvoru firmy f. bibus. tato ulič-
ka končila tak zvaným statkem „neuhäusl“, 
který byl majetkem františka hartla, rolníka 
a hostinského. Jemu patřilo i koupaliště.
dále na západ do udánek pokračovala pou-
ze pěšina; do udánek, čili malé vídně – klein 
Wien. tento název dávali udánkám třebováci 
proto, že ve vídni byl císař a v udánkách žil – 
první domek vlevo, s lesíkem – zaměstnanec 
nemocenské pojišťovny könig (česky král). 
po straně levé této uličky jest pouze továrna 
franz bibus&sohn, továrna na stříbrné zboží.
nyní zase zpět k  nádraží a  jdeme po stra-
ně levé. zde stojí textilka fy v. mayer&söh-
ne, mechanische Weberei – v. mayer&syno-
vé, mechanická tkalcovna. tato nebyla v  ta-
kovém rozsahu jako dnes. u ulice bylo pouze 
patrové stavení s bytem pro majitele a ředite-
le továrny. v této továrně se vyráběly krásné 
damašky, pánské košiloviny a jiná plátna. zde 
se dobře nakupovalo, firma vedla i malopro-
dej. za branou továrny byla zahrada, sahající 
až k potoku. od potoka až k cestě vedoucí do 
h.d. a k barevně, byla louka. v rohu této lou-
ky, asi 100m od ulice holzmaisterovy a ulice 
k  barevně, stála stará, napolo už zpuchřelá, 

dřevěná stodola, krytá došky. podobná sto-
dola stála též na louce za jatkami, která byla 
ještě v horším stavu; její střecha sahala skoro 
až na zem. tato louka a obě stodoly sloužily 
– údajně – stanici hřebčince, která byla umís-
těna v hostinci steidl – hotel praha. toto jsem 
se dověděl v mém rodišti od starého výměn-
káře Jakuba Janků, který prý zde asi r. 1870 
vojákoval a  třebovou dobře znal. Jinak byla 
louka prázdná, bez dnešních staveb. stá-
val zde někdy cirkus, když zabloudil do mor. 
třebové, a  nežli našel vhodnější místo před 
liechtensteinovým dvorem. louka sahala až 
za barevnu a za jatka.
vrátíme se zpět na holzmaisterovu ulici a po-
kračujeme po její pravé straně. Její roh tvo-
ří již zmíněná továrna fy bibus. nebyla sice 
tehdy toho rozsahu jako dnes, ale její výrob-
ky byly známy v polovině evropy, zvláště stří-
brné tabatěrky; všecko označeno puncem ??. 
v  této továrně bylo velké pracovní vypětí již 
od konce srpna až do začátku nebo poloviny 
prosince, aby vánoční trhy byly včas zásobe-
ny. za továrnou stála soukromá vilka s  ma-
lou zahrádkou. potom následoval starší jed-
noposchoďový dům, u kterého stál velký dře-
věný kříž, sahající až k oknům patra. dům byl 

jmenován „beim blauen löwen“ – u modrého 
lva. byl to kdysi hostinec, patřící městu. toho 
času už byl zrušen a byly zde byty pro chud-
ší rodiny, jež neměly valné pověsti. pozdě-
ji koupila dům protější firma koldas. dále za 
hostincem měl malý dvorek a dílnu kamenic-
ký mistr kubíček z mohelnice. zde měl malý 
sklad náhrobních kamenů a  pomníků. ved-
le jeho dílny stojí jednopatrový obytný dům; 
dům stojící na rohu sluneční tehdy nestál, 
byla zde zahrada.
zpět k cestě do barevny. tam kde stojí dnes 
vila bývalého továrníka frant. bibuse, byla za-
hrada. stál pouze sousední dům č. 72 patřící 
okresnímu silničnímu výboru, který zde měl 
kanceláře a byt pro cestmistra /jméno stan-
zel/. druhá polovina č. 70 patřila rodině kol-
dasově. tato provozovala cementářství a po-
krývačství. k  tomu patřil dvůr sahající až 
k  cestě, vedoucí kolem udánského příkopu. 
tento vedl vodu do městských lázní k napáje-
ní kotlů v elektrárně. dnes vydržená práva ne-
platí, přítok vody byl zakryt, ne-li úplně zasta-
ven a celý prostor cesty i potoka zabrala fir-
ma prefa. cesta k lázním byla uvolněna prů-
jezdem bývalého hostince agnes Winklerové. 
za potokem stojí hostinec jménem steidl, 
později hotel praha. zde byla umístěna stani-
ce hřebců. ze dvora tohoto hostince postou-
pili později majitelé svojí dceři provd. pelíkov-
ské, část ku postavení rodinného domku, kte-
rý stojí dodnes a nese č. 64. s tímto domkem 
hraničí budova stavitele Jakob swatek a  na 
něj navazuje domek dámské krejčové ludmi-
la brodmann, č. 60. další dům je hostinec ag-
nes Winklerové č. 58. následuje dům č. 56 ko-
váře adolfa mücka. s  tímto sousedí patrový 
dům, v němž byla menší tiskárna Gustav pro-
sser. na tento navazuje domek soukromnice 
behrové, dále porodní báby zornové, pekaře 
adolfa blaschke č. 40 a stolaře aloise nebese, 
který tvoří roh Josefské ulice. Nádraží a restaurace

Tkalcovna fy V. Mayer&Söhne
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vrátíme se zpět na pravou stranu k ulici slun 
eční (piflgasse). domy na této ulici byly pouze 
po straně jižní; na straně severní byly zahrád-
ky a dále pak pole. ze sluneční, tehdy beze-
jmenné, odbočuje do leva ulice barbory Win-
terové – barbora Winter-Gasse, dnes lidická. 
Jmenovaná Winterová odkázala nějaký maje-
tek na založení nadace. ostatně, všecky ulice, 
nesoucí jména osob, byly pojmenovány po 
zakladatelích nějaké nadace, či jinak zaslou-
žilém občanu. dále odbočuje z ulice sluneční 
ulice zechova – zechagasse, dnes 9. května, 
vedoucí k pivovaru a dále do ulice pánské – 
cihlářovy. dále ulice sluneční nesahala, byla 
zde pouze cesta do polí.
pokračujeme po holzmaisterově – čsa od 
sluneční dále několika domky až k jednopa-
trovému domu. před ním vede ulička do pra-
va ku stavení koláře albina honische – po r. 
1945 kolář sláma. dále je poschoďový dům 
č. 57 řezníka theodora Wirschicha, po 1945 
mrva. za tímto je dále přízemní dům adol-
fa richtera  č. 55, rolníka a obchodníka do-
bytkem. Jeho majetek prochází až do ulice 
b. Winterové – lidické, kde stojí obytný čin-
žovní dům. na tento dům na holzmaistero-
vě ulici navazuje přízemní dům, tvořící roh 
ulice meissnerové - amalia meissner-Gasse, 
dnes k. čapka. v tomto domě č. 51 – 53 byla 
továrna mayerhofer&vrtal, slévárna žlutých 
kovů. nejhlavnějším výrobkem byly ve všech 
domácnostech známé hmoždíře na tluče-
ní koření. mimo to se zde lily různé uzávě-
ry k vodovodům a  jiným zařízením. na ulici 
meissnerové jsou po pravé straně jen nízké 
obytné domky, jen rožní je patrový. rovněž 
i na straně levé byly jen nízké rodinné dom-
ky. v jednom z nich byla menší prádelna, pro-
vozovatelka jménem blaschke; v této si dáva-
li ponejvíce drobní lidé práti prádlo, většinou 
svobodní.
zpět zase na holzmaisterovu. pravý roh tvo-
ří nízký domek a  na něj navazuje přízem-
ní dům  č. 47 – 49, železářství Gustav frie-
mel´s Witwe – vdova Gustava friemela. te-
prve v pozdějších letech bylo vystavěno po-
schodí, obchod rozšířen a u nádraží proti pile 
zakoupen pozemek a  na něm zřízeno skla-
diště. dnes je to obchod kovomat. na ten-
to dům je napojen dům huberta zinka, ob-
chodníka zemědělskými plodinami – handel 

mit landwirtschaftlichen produkten. k tomu-
to domu se přimyká přízemní dům č. 41 – 
43 pekaře Josefa schaffera; i dnes je zde pe-
kárna. další přízemní dům je řeznictví ferdi-
nand Winkler; i zde je řeznictví podnes. dále 
jsou jen nízké domky. v prvním byl židovský 
obchod, vlastně jen krámek se zbytky látek 
a různých tretek, patřících do ženského krej-
čovství /č. 39./ majitelka byla svobodná jmé-
nem Jetty holzmann. asi o  dva domky dále 
byl krejčí koppek ??  a za ním opět židovský 
obchod ehrenhaft; vedl různé textilní zboží. 
za tímto přes jeden dům byl obchod krátkým 
zbožím Gustav ehrenreich, pozdější starosta 
mor. třebové. následuje domek č. 21 klempí-
ře Josefa Wölfla a na tento navazuje patrový 
dům č. 19 hodináře peichla. k tomu se přimy-
ká dvůr domu, tvořícího roh holzmaisterovy 
a orlí /adlergasse/; dnes je zde partiová pro-
dejna průmyslového zboží /bazar/.
vrátíme se opět k  Josefské ulici. tato vede 
dolů ke koutu zvanému psí kout – hundswin-
kel. Jméno pochází od mlýna zvaného „hund-
smühle“ – psí mlýn, který stál na místě dneš-

ní elektrárny. toho času už zde byla jen elek-
trárna. dále prý je toto jméno odvozeno také 
od toho, že zde při každé větší bouřce pla-
vou domky ve vodě. zde se shrnuje voda z Jo-
sefské ulice a též z olomoucké a ježto nemá 
dostatečného odpadu, zaplavuje sklepy těch-
to domků. hasiči mívali vždy pilno s vypum-
pováváním vody, aby obyvatelům nezaplavi-
la byty.
po pravé straně Josefské ulice je přízem-
ní obytný dům, dnes samoobsluha. dříve 
zde byl textilní obchod, i po 1945. dům pa-
třil zmíněnému obchodníkovi Gustavu ehre-
nreichovi. když si jej uvolnil a přestěhoval se 
sem z holzmaisterovy ulice. za tímto domem 
vede cesta „za humna“ několika domů. zde 
měl výjezd výrobce sodovky a  lihovin karl 
mildner a jiní.     za cestou je dům č. 2 rich-
ter franziska, obchod střevy; další patří žido-
vi bernhardu hönigovi, obchodníku kostmi 
a hadry /č. 4/. potom následuje několik níz-
kých rodinných domků. poslední před továr-
ní budovou, tj. č. 10, patří rolníku emilu strie-
gelovi. za tímto je vysoká, dvoupatrová to-
vární budova fy ignaz eisenberger, na výrobu 
umělého hedvábí. tato byla asi v roce 1930 
– 1933 zlikvidována. za okupace zde byly 
soustředěny něm. státní úřady. zahrada to-
várny se táhne až do psího koutu, kde se na 
ni napojují rodinné domky. rohový dům uli-
ce Josefské a olomoucké je patrový. po levé 
straně Josefské ulice jsou jen nízké rodinné 
domky, č. 21 patří stolaři ernst barent; v jeho 
dílně má stolařství Jednota dodnes. za rož-
ním domem je cesta k  lázním a za ní měst-
ská elektrárna. tato dodává vodu i páru do 
městských lázní.   
(pokračování příště, text je ponechán v pů-
vodním tvaru, bez stylistických a  gramatic-
kých úprav). 

■   |   i. žáčková, muzeum

Městská jatka

Městské lázně – otevřeny 1914
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ddm

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

ŠVihadloVý čtyřboj – 
akce nejen pro Školy 
od prosince již loňského roku se mohly školy 
hlásit na tuto tradiční soutěž. od ledna vyhla-
šujeme tuto soutěž pro všechny holky i klu-
ky 1. až 3. tříd., které do soutěže smí přihlá-
sit rodiče. soutěž je určena dětem, které rády 
skáčou přes švihadlo. soutěží se ve čtyřech 
disciplínách. přeskok snožmo, po jedné noze, 
střídnonož a vzad. každá disciplína trvá 1 mi-
nutu. součet všech přeskoků ze čtyř disciplín 
nám odešlete na email: j.chadimova@ddm-
-mt.cz a budete zařazeni do soutěže. v kaž-
dé kategorii první tři obdrží diplom a medai-
le. bližší informace na propozicích.

za zVířátky do leSa
akce, která je určena pro rodiče s  dět-
mi a  třídní kolektivy pokračuje. vydejte se 
s námi do lesa ke studánce v pekle. cestou 
vás seznámíme se zvířátky, která v  lese žijí. 
dozvíte se zajímavosti o jejich životě a mláďa-
tech. během cesty vás budou bavit hry a do-
plňovačky. na konci cesty malý kvíz prověří, 
co jste si o zvířátkách zapamatovali a pokud 
nám zašlete selfíčko na náš facebook nebo 
na email: j.chadimova@ddm-mt.cz, můžete 
si v ddm vyzvednout odměnu. těšíme se na 
vaše fotografie z cesty.

21.–31. 1. ptáci Ve měStě 
aneb ptačí Stopou 
S Vrabčákem Vilíkem
zábavně vzdělávací úkoly pro rodiče s  dět-
mi a ostatní veřejnost v parku u muzea v mt. 
zavítejte na procházku do zimního parku, 
náš vrabčák vás seznámí se svými kamarády 
z ptačí říše. opět se něco dozvíte, splníte úko-
ly – pošlete selfíčko na náš fb nebo fotky na 
z.tauerova@ddm-mt.cz a  následná odměna 
vás nemine. pokud s  sebou vezmete „něco 
do ptačího zobáčku“ a pověsíte na keře v par-
ku nebo naplníte místní krmítko, malí ope-
řenci budou rádi. volnočasová aktivita probí-
há ve spolupráci se zm a ma 21 v mt. více na 
plakátech.

keramické dílny 
S majákem
po delší pauze proběhly během listopadu 
a prosince tradiční keramické dílny pro třídní 
kolektivy v ddm – v kombinaci s oblíbeným 
lezením na umělé stěně. žáci vyráběli andílky 
nebo sněhuláky „lyžaře“, které si po vypále-

ní domalovali ve školách v rámci pracovních 
činností. krásné keramické dekorace určitě 
potěšily jak žáky, tak obdarované a  majite-
lům přinesou štěstíčko v novém roce. 

malé ohlédnutí za akcí 
ježíŠek dětem a pro děti 
(opět jinak)
vzhledem k situaci, která panovala, jsme ani 
v  letošním roce nemohli ve dvoraně muzea 
uspořádat tradiční prosincovou akci Ježíšek 
dětem a pro děti. proto jsme zvolili stejnou 
podobu, jako v minulém roce. pro děti jsme 
u ddm připravili vánoční koutek, ve kterém 
byl nebeský fax, kouzelná poštovní schrán-
ka na dopisy pro Ježíška, ale také proutěný 
koš na sbírku hraček, která byla opět pořádá-
na ve spolupráci s nadačním fondem modrý 
hroch. za zvuku vánočních písniček si mohli 
návštěvníci prohlédnout fotografie, které do-
kumentovaly sbírky z minulých let. 
dětem, které do naší kouzelné schránky ho-
dily dopis Ježíškovi, byl ještě před vánoci 

domů doručen malý dárek s pozdravem pří-
mo od Ježíška. věříme, že jim tato pozornost 
udělala radost aspoň takovou, jako jsme měli 
my. potěšily nás nejen dopisy, ale také hrač-
ky, o které se děti neváhaly podělit. v době 
uzávěrky lednového zpravodaje akce ještě 
běžela, takže jsme neměli fotografii všech 
dárečků pro malé pacienty. určitě sbírku 
zdokumentujeme a fotografie zveřejníme na 
našich webových stránkách ve fotogalerii – 
akce pro veřejnost. moc všem děkujeme.

■   |   za ddm andrea aberlová

krátká zpráVa z naŠí 
činnoSti
v letošním školním roce se nám podařilo ote-
vřít 65 zájmových kroužků. Jedná se o krouž-
ky sportovní, rukodělné, výtvarné, keramic-
ké, taneční, jazykové, hudební a jiné. krouž-
ky máme nejen pro děti, ale i dospělé a jsme 
rádi, že letos je v nich přihlášeno 656 členů. 
na začátku školního roku jsme mezi sebe při-
vítali i řadu nových externích pracovníků, kte-
ří tak rozšířili nejen naši nabídku kroužků, ale 
stali se také součástí celého ddm. dnes je 
nás přes padesát a  všichni se snažíme, aby 
den s  námi byl pro vás dnem nevšedním 
a  pokud dítě přijde na kroužek a  řekne: „Já 
jsem se tak těšil/a“, je to pro nás ta největ-
ší odměna. tak pokud přemýšlíte o tom, stát 
se vedoucím kroužku a přidat se k nám, tak 
teď víte, proč to všichni děláme. Ještě pár dní 
a  začneme připravovat letní tábory. i  letos 
nabídneme řadu příměstských i spacích, tak 
nezapomeňte sledovat naše webové stránky 
a facebook.

připraVujeme V Únoru:
4. 2. pololetní prázdniny na 
majáku pohni koStrou. 
přihlášky přes náš web, určeno dětem 1.–5. 
tříd, více na letáku nebo v  ddm – z. taue-
rová.
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knihovna

Městská knihovna Ladislava 
z Boskovic v Moravské Třebo-
vé děkuje všem čtenářům a ná-
vštěvníkům za přízeň. 
Do nového roku vám přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti. 

Těšíme se na vás v roce 2022. 

ceník Služeb V roce 
2022:
roční regiStrační poplatky:
dospělí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 kč

důchodci, držitelé ztp,  
studenti, učni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 kč

děti od 7 do 14 let včetně. . . . . . . . . . . 60 kč

držitelé ztp/p,  
děti do šesti let včetně . . . . . . . . . .   zdarma

poplatek za pozdní vrácení knih činí 3 kč za 
každý den a za každý půjčený dokument. po-
čítají se pouze dny, kdy máme otevřeno. na-
dále platí, že vás na blížící se konec výpůjčky 
upozorníme 7 dní předem e-mailem a v po-
slední den ještě smskou.

půjčoVní doba V roce 
2022 zůStáVá Stejná:

doSpělé oddělení
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.

dětSké oddělení
pondělí-čtvrtek: 12:00–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.

StudoVna
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek-sobota: zavřeno

1.–15. 1. proSincoVá 
Soutěž o knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mailem 
na adresu knihovnamt@seznam.cz, 
nebo odpovědět na facebooku pod soutěž-
ní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit pří-

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

mo v knihovně. výherce vybereme náhodně 
a může si vybrat jednu z těchto knih: nejtem-
nější úsvit (a. martinez), dívka, která lhala (p. 
Jansa), lži otců (t. egeland), rebelka (m. hru-
bešová), temné časy (m. fajkus). 
aktuální otázka zní: co vám v  roce 2021 
udělalo největší radost? 

1.–31. 1. čtenářSká VýzVa 
2022: leden
v lednu vám pomůžeme výstavkami na tato 
témata: kniha, jejíž autor už nežije; kniha, 
která má více než 333 stran; literatura fak-
tu.  

1.–31. 1. 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. 1.–28. 2. VýStaVa 
fotografií milana 
bačíka
výstava zachycuje západy slunce v české re-
publice i po celém světě. výstavu si můžete 
prohlédnout v půjčovní době knihovny.

audioknihy
ve spolupráci s městskou knihovnou ve svi-
tavách nabízíme k  vypůjčení asi 60 nových 
audioknih, které budeme pravidelně obmě-
ňovat. vybrat si je můžete u půjčovního pultu 
v dospělém oddělení. 

knihoVna dětem 
tVořiVé Středy pro děti
vzhledem k epidemiologické situaci probíha-
jí online: každou středu ráno na facebooku 
knihovny zveřejníme námět na tvoření.

  5. 1. tři králové

12. 1. Sněhulák

19. 1. lyžař

26. 1. lední medvěd

1. 1.–31. 3. furSuity
výstava fotografií a kreslených návrhů zvíře-
cích kostýmů lenky voráčové. výstavu si mů-

žete prohlédnout v dětském oddělení v půj-
čovní době.

mladý čtenář 2022
městská knihovna vyhlašuje 39. ročník soutě-
že mladý čtenář 2022. Jedná se o výtvarnou 
a  literární soutěž na téma svět robotů. pra-
vidla soutěže a bližší informace získáte v dět-
ském oddělení knihovny.

Soutěž loVci perel 2022
od 17. 1. do 24. 11. 2022 probíhá 10. ročník 
oblíbené čtenářské soutěže lovci perel. pra-
vidla soutěže a bližší informace získáte v dět-
ském oddělení knihovny.
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Školy

zkuŠenoSti 
aSiStentky Ve Výuce 
anglického jazyka 
gianna hickman 

od poloviny srp-
na jsem obyvatel-
kou města morav-
ská třebová. přijela 
jsem v  rámci mezi-
vládního programu 
fulbright pomáhat 
ve výuce anglického 

jazyka na místních středních školách. 
hned od počátku jsem byla ohrome-
na tím, jak přátelští občané města do-
kážou být, i když česky umím říci pou-
ze základní fráze. 
práce se studenty na Galsos a isŠ je 
velmi inspirující. těší mě sledovat jak 
se žáci „líhnou ze svých skořápek“, 
každým dnem jsou si jistější v anglič-
tině. k tomu napomáhají také aktivity 
jako sportovní kurz gymnázia v  Jese-
níkách nebo projektové dny oboru in-
tegrované školy na vysočině, kterých 
jsem se zúčastnila. už nyní se moc tě-
ším na svůj první lyžařský kurz nebo 
práci na školním časopise. 
užívám si také volnočasové aktivi-
ty, jsem členkou dívčího fotbalového 
týmu hc slovan, pravidelně dochá-
zím na hodiny tance. i  přes omeze-
ní spojená s pandemií se daří organi-
zovat pravidelné měsíční prezentace 
americké kultury pro  veřejnost. tě-
ším se také na setkání s vámi.

noVinky z gymnázia a lSoŠ moraVSká třeboVá

na gymnáziu a letecké střední odborné škole 
naděloval Ježíšek už před vánocemi. v závě-
ru listopadu radní pardubického kraje schvá-
lili dotaci ve výši 800  000 korun, díky které 
může škola pořídit cvičný kluzák l-13 blaník. 
stroj bude sloužit k odbornému výcviku žáků 
technického lycea.
i  přes komplikace způsobené neutěšenou 
situací šíření covidu 19 přinesl žákům ško-
ly závěr kalendářního roku kromě testová-
ní a karantén řadu aktivit přesahující rámec 
standardní výuky. Ještě během listopadu vy-
razili septimáni po stopách německé histo-
rie moravské třebové. zajímali se o architek-
turu a  náhrobky významných postav města 
německé národnosti. další aktivity závěru 
roku byly namířeny zejména směrem k  žá-
kům technického lycea. v  polovině listopa-
du přijel se středoškoláky besedovat antonín 
onuca z 22. základny vrtulníkového letectva 
v náměšti nad oslavou. prostřednictvím fo-
tografií a videí seznamoval přítomné s pilo-
táží vrtulníků či letadel a  fungováním letec-

ké základny. v rámci projektu GalsoŠmt ša-
blony 2019 začal s naší školou spolupracovat 
zástupce letecké školy flying academy petr 
kratochvíl, který žáky rozvíjí v oblasti aviatic-
ké angličtiny. během listopadu se naše ško-
la zapojila do prestižního programu duke 
of edinburg, jehož zakladatelem byl manžel 
britské královny alžběty ii. princ philip. cílem 
programu je motivovat žáky v rozvoji doved-
ností, sportu či dobrovolnictví. 
a  na co se můžeme těšit v  novém roce? 13. 
ledna proběhne den otevřených dveří, uvi-
díme, zda epidemiologická situace umožní 
zpřístupnit školu doopravdy nebo jen virtu-
álně. další lednová akce by měla proběhnout 
v  pátek 21. ledna, jednat by se mělo o  další 
díl z cyklu s absolventy nad dokumenty. Jeho 
ústřední postavou by tentokrát měla být práv-
nička lucie černá. pro aktuální informace tý-
kající se obou zmíněných akci prosím sledujte 
webové stánky školy www.gmt.cz. hezký nový 
rok plný hlavně zdraví, štěstí a pohody.

■   |   přemysl dvořák

jak jSme čekali na Vánoce
vánoční atmosféru si děti z mŠ Jiráskova le-
tos zpříjemnily nácvikem tanečku „vánoční“ 
od míši růžičkové. vzhledem k současné epi-
demiologické situaci však byla celá akce na 
náměstí zrušena a děti byly zklamané. zkla-
mání bylo dětem vynahrazeno nabídkou ve-
dení města předvést svůj taneček u vánoční-
ho stromečku před kamerou. a tak děti zajá-
saly. nyní po celý vánoční čas můžete video 
zhlédnout na stránkách města. současně 
jsme si užili i tradici zdobení vánočních stro-
mečků na náměstí. všechny vánoční stro-
mečky kolem morového sloupu a před rad-
nicí se postupně zaplnily ručně vyráběnými 
ozdobami. teď už se budeme těšit na naši 
vánoční nadílku v mateřské školce. 

přejeme všem klidné, veselé vánoce a šťast-
ný nový rok.
■   |   kolektiv zaměstnanců mŠ Jiráskova a mŠ tyršova

dofe, má to cenu! 
místní centrum programu the duke of edin-
burgh award při integrované střední škole mo-
ravská třebová má další čerstvé držitele stříbr-
ného (klára bártová, eliška konečná, zuzana 
Ševčíková) a bronzového odznaku (alena fiše-
rová, klára knápková, matouš konečný, Jarmila 
pražanová, nikol schönová). dofe má ve ško-
le od svého založení r. 2017 přes 40 účastníků, 
z  toho polovinu oceněných. centrum bylo za 
svůj aktivní přístup vybráno mezi tři instituce, 
které reprezentovaly pardubický kraj na osla-
vách nedožitých 100 let Jeho královské výsos-
ti prince philipa ve valdštejnské zahradě sená-
tu čr 7. června 2021 (viz obr). mimoškolní dob-
rovolnická činnost pedagogů školy se prolíná 
s evropským projektem erasmus + ka1 „to mo-
tivate“. pozitivní přístup, příznačný pro dofe, 
prezentovala vedoucí centra hana konečná na 

mobility improving education for sustainable 
development in schools, ve finském oulu letos 
v září. stínování ve spolupráci s národním par-
kem bavorský les plánují hodnotitelé expedic 
na leden. ve stejném termínu dojde k  podpi-
su memoranda o spolupráci mezi pardubickým 
krajem a mateřskou organizací dofe.
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Školy

zŠ koStelní náměStí 

beSídka nejen V přípraVce
čas předvánoční by neměl být časem sho-
nu, dodělávání restů, ale naopak časem kli-
du, zastavení a sdílení společného času. bo-
hužel ani letos nám nebylo v  přípravce do-
přáno sejít se s rodiči a předvést, co pěkného 
jsme se od začátku roku naučili. a  co tepr-
ve natěšení senioři v domově, ti už nás taky 
pěkně dlouho neviděli. řekli jsme si, že když 
to tedy nejde osobně, půjde to virtuálně. za-
čátkem prosince děti z  přípravky s  pomocí 
prvňáků a druháků z pracoviště „křižovatka“ 
natočily připravený program, ukázku z  něj 
umístily pro zájemce na facebook školy. ro-
diče nejmenších mohou celou besídku zhléd-
nout v učebně na třídním mailu. a senioři? ti 
si mohou celý program také pustit. a když už 
jsme nemohli přijít osobně, vyrobili jsme jim 
v přípravce a v družince veselé kapříky. dou-
fáme, že jim udělali radost, protože my jsme 
je vyráběli s láskou.

■   |   eva izáková

mikuláŠ přineSl nadílku do Školy
Již tradičně navštěvují žáci 9. ročníku naši 

školu v kostýmech mikuláše, čertů a andělů.
Jako každoročně, tak i letos nás navštívil sva-
tý mikuláš s  andělem a  početnou družinou 
svých čertů a čertic. děti si připravily básnič-
ky a písničky, které se mikulášovi velmi líbily.

■   |   hana kroupová

mikuláŠSká akce 9. b
dne 6. 12. 2021 se v základní škole u koste-
la (budova na kostelním nám.) rozhodli žáci 
9. třídy potěšit děti mikulášskou akcí. deváťá-
ci si připravili každý svůj čertovský, andělský 
a mikulášský kostým. přestože deváťáci byli 
ke konci dne velmi vyčerpáni, svůj úkol, udě-
lat dětem i sobě radost, splnili.

■   |   žáci 9. b

aktuální dění V zŠ palackého
páťáci na náVŠtěVě u deVáťáků
dne 18. a 19. 11. jsme my, páťáci, navštívili 2. 
stupeň. podívali jsme se, jak probíhají hodiny 
fyziky, chemie, přírodopisu a robotiky, které 
nás čekají ve vyšších třídách. ve fyzice jsme 
zkoušeli magnetismus a výbuch sopky. v pří-
rodopisu jsme se seznámili s mikroskopem. 
na robotice jsme od p. učitele dostali malou 
hračku vytisknutou na 3d tiskárně. chemie 
byla plná překvapivých pokusů. 

■   |   žáci 5. b

rozdáVáme radoSt
i v letošním roce se žáčci 2. tříd přidali k cha-
ritativnímu projektu eviklubu Šití od srdce, 
tam kde pomůže 2021. letos poputují dáreč-
ky do oop dvorce a ldn albrechtice. posílá-
me svícínky, andílky, zdobené krabičky s pře-
kvapením a přáníčka. snad se nám podaří za-
hřát jejich srdíčka a vykouzlit úsměv na tvá-
řích v tomto předvánočním čase. tímto také 
děkujeme e. kubínové a eviklubu za možnost 
spolupráce a těšíme se zase za rok.

■   |   Gabriela krejčí

po Stopách pamětníků
v úterý 23. 11. navštívily 8. a 9. ročníky kino-
sál muzea, aby nahlédly do vzpomínek těch, 
co přežili válku. celým programem nás pro-
vázela lenka kořínková z  organizace post 
bellum. děkujeme paní kořínkové i organiza-
ci post bellum za nezapomenutelný zážitek. 

■   |   barbora vilímková 9. b

Vánoční etwinning
žáci 7. c se stali etwinnery, účastníky mezi-
národního virtuálního projektu vianoce oko-
lo nás a medzi nami, díky němuž prožili vá-
noční čas s partnery z českých a slovenských 
škol. v průběhu projektu žáci rozvíjeli medi-
ální gramotnost, digitální kompetence, navíc 
také poznali vánoční zvyky partnerů. a co ří-
kají žáci? „mezinárodní spolupráce nás baví!“

■   |   tereza klímová

není krabice jako krabice
krabice od bot, taková běžná věc. tento po-
cit však rozhodně nemohou mít příjemci kra-
bic, které naplnili obsahem žáci  7. a  a  8. b 
a někteří učitelé s asistenty, kteří se zapojili 
do charitativní akce nazvané krabice od bot. 
žáci zmíněných tříd se složili na dárky, kte-
ré by i jim samotným udělaly radost. vybra-
li si děti z rodin, které nemají peněz nazbyt, 
a  prostřednictvím diakonie českobratrské 
církve evangelické je obdarovali.
pedagogové pak pořídili překvapení pro ma-
minku, jež je v situaci, do které by se nikdo 

z  nich dostat nechtěl.  praktické věci jí jistě 
přijdou vhod.

■   |   s. horáková, J. knödlová, m. Šmeráková

okénko zuŠ
v  závěru loňského školního roku získa-
la žákyně výtvarného oboru zuŠ morav-
ská třebová Štěpánka Šimonová pod ve-
dením lucie muchovičové roční stipendi-
um pro talentované žáky a jejich pedago-
gy ve stipendijní akademii mentoringu 
uměleckého vzdělávaní menart.
prozatím proběhla dvě setkání s  men-
torkou lelou Geislerovou, která se věnu-
je především tvorbě ilustrací a komiksu. 
mimo jiné je autorkou bookletů alb pro 
skupiny J.a.r. a  monkey business a  za 
booklet s názvem objects of desire and 
other complications získala cenu anděl. 
první setkání stipendistů se konalo v kro-
měříži, druhé na vysoké škole umělecko-
průmyslové v  praze. vyvrcholením celé-
ho projektu bude výstava všech prací, na 
kterou se můžete těšit na konci školního 
roku. Štěpánku i paní učitelku čeká ještě 
spousta práce, která je ale zároveň velmi 
baví a dále inspiruje.
v  prostorách muzea se v  průběhu pro-
since uskutečnila vánoční výstava pra-
cí žáků výtvarného oboru zuŠ moravská 
třebová. žáci hudebního oboru se i na-
dále pod vedením svých pedagogů jed-
notlivých studijních zaměření intenzivně 
připravují k soutěžním výkonům, které je 
čekají v úvodu roku ve školních kolách.

■   |   zuŠ moravská třebová
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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

bohoSlužby V adVentu: 
po, út, st, pá:  18:00 klášterní kostel 

čt:  16:30  klášterní kostel – 
mše sv. pro rodi-
ny s dětmi 

 18:00 klášterní kostel 

so:  18:00 farní kostel 

ne:     8:00 farní kostel

 11:00 klášterní kostel

pořad adorací V roce 2022
po–pá: 17:00 

Sbor čeSkobratrSké 
církVe eVangelické
svitavská 961/40, 571 01 moravská tře-
bová, telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
farář: ivo david

bohoSlužby – leden, 
modlitebna
1. 1.  14:00 hod.,  s vysluhováním 

večeře páně
2. 1.   9:00 hod.,  s vysluhováním 

večeře páně 
9. 1.  14:00 hod.
16. 1.    9:00 hod. 
23. 1.   9:00 hod. 
8., 15., 22., 29. 1. – modlitebna rezervo-
vána pro romské bohoslužby, začátek 
v 14:00 hod.
evangelická kavárnička 18. 1., fara – ne-
formální setkání, duchovní zamyšlení, 
rozhovory.

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 3. 1. v 10:00 v refektá-
ři františkánského kláštera v mor. třebové.

náVŠtěVy hřbitoVa
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbito-
va proběhne 5. a 19. ledna. odjezd ve 14:00 
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 13. a  27. 1. 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

jaká bude tříkráloVá Sbírka 2022
koledování v  obcích regionu moravskotře-
bovsko, Jevíčsko a velké opatovice bude pro-
bíhat, tedy pokud to situace umožní, od 8. 
do 16. ledna. hlavním koledovacím dnem 
bude v moravské třebové a okolí sobota 8. 
ledna. po stejnou dobu (8.–16. 1.) bude mož-
né přispět v rámci tříkrálové sbírky také do 
pokladniček, které budou rozmístěny v kos-
telích. na ostatních místech budou kasičky 
rozmístěny v případě, že nebude možné fy-
zicky vyjít s koledou do ulic, případně pokud 
bude ze strany veřejnosti o kasičky na veřej-
ně dostupných místech projeven zájem. se-
znam míst bude zveřejněn v lednu na našich 
webových stránkách a  fb a  bude průběžně 
aktualizován. 
i v letošním roce bude fungovat varianta bez-
hotovostního příspěvku. touto formou mo-
hou dárci do sbírky přispět, a to buď přes pla-
tební bránu na webu tříkrálové sbírky, nebo 
platbou přímo na účet s využitím variabilní-
ho symbolu 77707017 pro moravskotřebov-

čísle 736 503 393 či emailu: poradna@mtre-
bova.charita.cz.
občanská poradna poskytuje klientům pora-
denství bezplatně.

bližší informace o celkové činnosti charity or. 
třebová najdete na: www.mtrebova.charita.
cz nebo www. facebook.com/charita.trebo-
va, nebo osobně na adrese charity, svitavská 
655/44, moravská třebová. krásné pohodové 
dny vám přejí zaměstnanci charity m. třebová

■   |   (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

skou charitu. tato možnost bude až do kon-
ce ledna 2022. 
situaci budeme průběžně vyhodnocovat a ří-
dit se pokyny charity čr a arcidiecézní chari-
ty olomouc. o aktuálním průběhu sbírky bu-
deme dle momentální epidemiologické situ-
ace informovat.
kontakt: markéta schrömerová, tel.: 604 224 
260, e-mail: marketa.schromerova@mtrebo-
va.charita.cz

nezmeŠkejte Šanci na odpuŠtění 
dluhů! 
už jen měsíc a půl bude trvat jedinečná mož-
nost zbavit se části dluhů. tato možnost se 
jmenuje milostivé léto, přestože probíhá na 
podzim a  v  zimě. pokud do 28. ledna 2022 
dlužník uhradí alespoň jistinu (původní dluh 
bez úroků) a  908 kč na náklady exekuce, 
osvobodí ho exekutor od placení zbylé čás-
ti dluhu. podmínkou pro využití milostivého 
léta je, že exekuci vede soudní exekutor. při-
bližně měsíc trvá, než exekutor odpoví na žá-
dost o sdělení výše jistiny a platebních údajů. 
proto je nejvyšší čas začít situaci řešit, pokud 
máte zájem o využití milostivého léta. milos-
tivé léto se zpočátku týkalo jen lidí, kteří mají 
dluhy vůči státu, obcím, městům, vzp, do-
pravním podnikům či třeba firmě čez. k mi-
lostivému létu se však dobrovolně připoji-
li i některé banky a nebankovní společnosti. 
Jde např. o komerční banku, českou spořitel-
nu, air bank nebo home credit. v minulém 
týdnu se přidala i česká kancelář pojistitelů. 
kontakty na pracovníky občanské poradny, 
kteří pomáhají lidem nejen s řešením dluhů: 
Je vhodné předchozí objednání schůzky na 
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Střípky na 
Soutěži V kolíně
dne 28. 11. se střípky zúčastnily kolín-
ského poháru v  twirlingu a  žádná ze 
soutěžících neodjela s  prázdnou. tři 
naše děvčata zde měla možnost si vy-
zkoušet svá první sóla v  kategorii c. 
andrea pavlíková si v  povinné hůlce 
vysloužila stříbro, kristýna kroulíková 
s  eliškou pavlíkovou s  tanečními sóly 
(rts) bronz. nejmenší naší soutěžící 
kateřině malurové se na krku houpá 
zlatá medaile za rts v kat. c. v katego-
rii b se daniela vaníčková v rts blýsk-
la zlatem a v povinné hůlce vybojovala 
stříbro. zástupkyně kategorie a zuza-
na dvořáková si odvezla ze soutěže 2 
stříbrné medaile, a to za rts a povin-
né sólo se 2 hůlkami.
zveme všechny příznivce tohoto krás-
ného sportu na naši soutěž moravsko-
třebovský twirling, která se bude ko-
nat 15. 1. 2022 v  tělocvičně isŠ za fi-
nanční podpory starosty města, or-
-cz a fibertex svitavy.
do nového roku 2022 vám přejeme 
hodně zdraví, lásky a pohody a záro-
veň moc děkujeme všem sponzorům 
za finanční podporu.

■   |   za mts střípky daniela dvořáková
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ŠakaloVé okupují přední 
pozice ligoVé tabulky
5. a 6. kolo 
Šakalí hněv se podruhé za sebou vydal k tur-
naji do hlavního města. „Úvodní zápas se 
spartou nás nezastihl v dobrém rozpoložení. 
zvlášť v prvním poločase se nám vůbec ne-
dařilo dostávat se do střeleckých příležitos-
tí. po přestávce to bylo o něco lepší, ale sta-
čilo to pouze na kosmetickou úpravu skóre. 
nemělo by zapadnout, že sparta proti nám 
kopala tři devítimetrové kopy, z nichž ale ani 
jeden nevyužila ke skórování,“ ohlédl se za 
utkáním předseda klubu petr matoušek. ani 
proti kladnu to s nadějemi Šakalů na dobrý 
výsledek za stavu 2:5 v  16. minutě nevypa-
dalo ani trochu dobře. „byla to ovšem ukáz-
ka charakteru mužstva. po prohře se spartou 
a nepovedeném začátku došlo k dechberou-
cí mobilizaci, která vyústila v obrat. konec zá-
pasu se v dobrém smyslu slova zvrhl v totál-
ní futsal, kdy do poslední chvíle nebylo jasné, 
jak to dopadne,“ popisuje matoušek. dopad-
lo to tak, že necelé dvě minuty před koncem 
odpálil třebovskou radost vítězným zásahem 
novotný. 
sparta praha – fk slovan Šakalí hněv morav-
ská třebová 3:1 (2:0), branka: Štaffa.
fk adria kladno – fk slovan Šakalí hněv mo-
ravská třebová  5:6 (5:3), branky:  novot-
ný  2,  Štaffa,  bambušek,  lasovský,  valenta. 
průběh utkání: 2:0, 2:1, 4:1, 4:2, 5:2, 5:6.
moravská třebová:  ehrenberger  –  lasov-
ský, valenta, matocha, Štaffa, Šmerda, bam-
bušek, vogl, novotný.

7. a 8. kolo 
sportovní hala v mohelnici byla dějištěm vzá-
jemných střetů tří zatím nejlepších ligových 
týmů. turnaj nezklamal, k vidění byly tři vy-
rovnané a do posledních minut „výživné“ du-
ely. ukázalo se, že tento trojlístek neokupuje 
přední tabulkové pozice náhodou.

první okresní derby sezóny rozhodla, jaký 
div, vyšší střelecká produktivita poličky. ta 
sice zatím gólovým kořením hodně šetří, te-
prve podruhé vstřelila více než jednu bran-
ku v zápase, ale stačilo jí to na výhru. v zá-
věru poločasu se z  ostrého úhlu prosadil 
stejskal, kterého trenér Švec přemluvil k ná-
vratu do mužstva a dobře udělal. poličští po-
tom úspěšně odolali snaze Šakalů, ke kon-
ci zvýšili po dobře sehraném přečíslení a ani 
kontaktní zásah novotného jim neublížil, 
to totiž do konce chybělo jen osm sekund. 
Šakalové vyšli poprvé v  ročníku úplně na-
prázdno. v  duelu s  větřním vstupovali do 
závěrečné desetiminutovky za svého vedení 
2:1, jenže závěr vyšel o poznání lépe Jihoče-
chům, kteří dvěma brankami skóre obrátili 
ve svůj prospěch.

petr matoušek, předseda klubu Šakalí hněv 
moravská třebová: „před turnajem nás 
všechny zdrtila tragická zpráva o úmrtí mého 
táty, našeho největšího fanouška. tým pro-
kázal obrovskou mentální sílu a pral se s tím 
velmi statečně. v obou zápasech jsme dopla-
tili na neproměňování gólových šancí. nebyli 
jsme horší ani v jednom utkání, což je vzhle-
dem ke kvalitě soupeřů velkým příslibem do 
dalších bojů.“

fk slovan Šakalí hněv moravská třebová – 
vps stavoblock polička 1:2 (0:1). branka: no-
votný – 20. stejskal
fk slovan Šakalí hněv moravská třebová – 
bombarďáci větřní 2:3 (1:1). branky: 19. no-
votný, 23. sedláček.
moravská třebová: ehrenbenger – válek, va-
lenta, Šmerda, sedláček, bambušek, brázdil, 
novotný, holub, Štaffa, matocha, vogl.

■   |   (pm)
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Fotografie: Stojí: NEJ hospodář J. Leier, P. Šatník, V. Huryta, F. Dvorský, Vl. Dokoupil, J. Tichý, 
L. Krenar, trenér P. Dvorský, V. Procházka. 
Dole: J. Kryštof, J. Kolář, F. Pečinka, R. Šatník, L. Švanda, L. Dostál, M. Cink, M. Komoň. 
V kádru dále byli: Z. Horák, I. Karafiát, K. Kukol, D. Simonides, K. Jochec, P. Cink, M. Geršl, P. Běle-
hrádek, P. Sojka, Š. Horák, M. Chlup, V. Kudyn, A. Hanousek; masér Pepa Bělehrádek a nápojový 
technik L. Švanda st.

hiStorie kopané 
V moraVSké třeboVé XV.
2001/02. poslední sezóna na moravě. cí-
lem byl postup z i. a třídy, který by zaručo-
val v  příští sezóně kp v  pardubickém kra-
ji. dobrá příprava byla korunována vítěz-
stvím na silně obsazeném domácím turna-
ji. výhra nad svitavami 4: 1, byla balzámem 
na duši fanoušků slovanu. ve finále vítě-
zí naše barvy po penaltách nad silným lip-

níkem. zkušený trenér petr dvorský stme-
lil kolektiv, pozval na poradu s hráči i paní 
docentku psycholožku. start do sezóny vy-
šel náramně. břidličná vyfasovala rukavici 
5:0. fotbal nemá logiku, proslulý výrok tre-
néra pospíchala se nám připomenul v  ha-
ňovicích. slovan trefil třikrát konstrukci brá-
ny domácích, obrovská převaha nám však 

byla platná, jak pumpa na lyže. domácí dali 
dva náhodné góly a vyhráli 2:0. po zápase 
nám bodrý fanda haňovic řekl bájnou větu: 
„me sme meslele, že nám to nandáte a na-
konec sme vás šmekle!“ tento slogan jsme 
si pak vzali za svůj a po každém vyhraném 
zápase hučelo v kabině, tak sme je šmekle! 
porazit Štíty bylo povinností. pak dva zápa-
sy, když výsledek byl stejný, jak nápis na to-
aletách v „šedesátkách“, dvě nuly. i hra stá-
la za vzorek, odevzdávaný v tomto zařízení. 
odpustkem byla výhra v  derby s  mohelni-
cí. a  jedeme na hory. dokonce do zlatých. 
remíza 1:1 a po zápase „kočkování“ hráčů 
a  diváků skončilo také smírem. doma Ště-
pánov - malina. zápas podzimu ve vápen-
né. domácí, lídr tabulky, má v  kádru zku-
šené hráče s divizní, či ligovou zkušeností. 
sedm set diváků vytvořilo bouřlivé prostře-
dí. slovan hrál dlouhé oslabení po vylouče-
ní v. huryty, ale nakonec zvítězil 3:2. p. Šat-
ník 2, l. dostál, také jsem se divil. vikýřo-
vice, to byla selanka. a znovu jedeme přes 
krpál červenohorského sedla, do české vsi. 
výhru 1:0 zajistil v. dokoupil, když z  velké 
dálky, šouravou střelou, překonal arogant-
ního gólmana. s  odřenýma ušima, gólem 
p. Šatníka v  nastavení, zdoláváme troube-
lice. podzim uzavřela výhra v medlově. do-
mácím tentokrát nepomohl výborný plejer 
tomáš hrdlovič, dnes trenér našeho béčka. 
vápenná vede soutěž o bod před slovanem.

rozjezd do jarních odvet byl rozpačitý. vý-
hra s  haňovicemi s  jednou trefou. ve Ští-
tech zlepšení a se štítem 4:2. následovala 
dvě vítězství s lošticemi a v břidličné, opět 
stačil vždy jeden gól. porážka v  mohelnici 
se čekala. zlaté hory 2:0. pak doma v  zá-
pase o  špici prohráváme s  vápennou 0:2. 
výhra ve Štěpánově, ale jen plichta ve vi-
kýřovicích, zvýraznila vrásky na čele slo-
vanistů. zlepšení odnesla česká ves, když 
opět řádil květák dokoupil, který se trefil 
dvakrát! marodkou postižený tým odcesto-
val do troubelic s  rozpaky. ale náhradní-
ci se předvedli skvěle, hlavně věroš kudyn, 
který utkání gólem rozhodl. vápenné závěr 
nevyšel, a tak stačilo doma porazit medlov. 
brankami dokoupila a huryty, potvrdil slo-
van první místo.
v příští sezóně budeme hrát kp pardubic-
kého kraje. Jirka kryštof odchytal všechny 
zápasy a 14x vyčapal nulu! nejlepší střelci 
J. kolář 11 a p. Šatník 10 branek. 
b tým přehrál radiměř ve iii. třídě o  bod 
a  postoupil do op. dorost, jak starší, tak 
i mladší (tr. v. suchý, J. čadek - vm l. kre-
nar) obsadil v  hžp shodně čtvrtá místa 
a v příští sezóně se představí v české divizi!

■   |  václav procházka

rozpiS hokejoVých utkání  
Skupina b, ročník 2021–2022
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cílem tohoto projektu je sběr jakýchkoliv 
kopaček, které dají možnost dětem v ugan-
dě kvalitněji trénovat. projekt shoes for smi-
les spadá do aktivit  volf soccer academy. 
volf soccer academy (vsa) vznikla v  roce 
2012 v kanadě ve vancouveru, kde byla za-
ložena bývalým mládežnickým reprezentan-
tem a  bývalým hráčem sigmy olomouc li-
borem volfem. vsa působí v české republi-
ce, egyptu, kanadě a ugandě.
Šakal  vojta pazdera  v  rámci projektu sho-
es for smiles přivezl do ugandské kampa-
ly přes 350 párů kopaček, fotbalové míče 
a  sportovní vybavení. hlavní myšlenkou 
akce je dát stejnou příležitost dětem v af-
rice jako mají hráči v evropě. za dobu exi-
stence projektu (od r. 2016) už volf soccer 
academy  přivezla do ugandy přes 3500 
párů kopaček.

■   |   (pm)

Vojta pazdera VelVySlancem projektu ShoeS for SmileS V ugandě
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Silniční motocykloVý jezdec lukáŠ 
záleSký tětí V eVropSkém poháru 2021
moravskotřebovský motocyklový jezdec lu-
káš záleský, startující v barvách Junior ra-
cinG team brno, absolvoval v  roce 2021 
svojí první sezónu na velkých okruzích. po 
zisku titulu druhého vicemistra minimotocu-
pu v roce 2019 a loňských startech na mis-
trovství republiky kategorie mini Gp open 
se letos s  motocyklem yamaha yzf-r3 zú-

častnil fim european cupu ve třídě super-
sport 300. pod vedením zkušeného trenéra 
michala Šembery předvedl 17letý závodník 
značný progres, jehož výsledkem bylo cel-
kové třetí místo ve zmíněném seriálu, kdy 
při závodě v chorvatské rijece dokonce obě 
bodované rozjížďky vyhrál. mimo evropské 
závody se také postavil na start Jarní ceny 

brna, kde skončil dvakrát pátý a velké ceny 
bohumila staši, kde cílem projel pátý a čtvr-
tý. Jeho soupeři v tomto klání byli například 
takové veličiny, jako je oliver könig (účast-
nící se mistrovství světa) nebo špičkový pol-
ský jezdec Jurand kuśmierczyk, vítěz pohá-
ru alpe adria. 
„letošní sezóna byla pro mě samotného 
velkým překvapením. s  takovými výsled-
ky jsem na jejím začátku ani nepočítal,“ říká 
skromně lukáš a  vzápětí dodává: „naštěs-
tí se mi letos vyhnuly pády, které mě prová-
zely v předchozím roce vcelku často. to se 
ovšem nedá říct o technických problémech. 
s  jejich řešením mi pomohla skvělá spolu-
práce s  firmou mJ motosport, kde mi stroj 
připravili jak před sezónou, tak mi opravili 
vzniklé závady i během ní.“   
ve svých závodních aktivitách na příští rok 
zatím nemá lukáš ještě úplně jasno. „pokud 
budou příznivé podmínky, rád bych přesed-
lal na silnější stroj a závodil ve třídě supers-
tock 600, která se jede v rámci poháru alpe 
adria. v opačném případě bych ještě setrval 
v kategorii třístovek a pokusil se svůj letošní 
úspěch ještě vylepšit.“ netají se ovšem s tím, 
že by první možnost byla pro něho přeci jen 
lákavější.

■   |   Jaroslav záleský


