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Zahajujeme přípravu 
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parkování  
v centru města
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výstava3 6 10

TVOŘÍME MORAVSKOU TŘEBOVOU
Participativní rozpočet pokračuje i letos. Přemýšlíte o tom, jak zkrášlit vaše okolí? Chtěli byste 

doplnit dětské hřiště na veřejném prostranství, zasadit zeleň, instalovat lavičku nebo nové osvětlení? 
Neváhejte a přihlaste svůj nápad na adresu rozpocet@mtrebova.cz. Uzávěrka návrhů je 31. března. 
Inspiraci z loňského roku i formulář pro registraci vašeho návrhu naleznete na webových stránkách 

města v záložce Pro občana/participativní rozpočet.
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KoliK nás je... 

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 dis-
pozici také usnesení z  jednání rady 
města. více na www.moravskatrebo-
va.cz. 

společensKá 
rubriKa 
Životní jubilea
listopad 2021
85 let – blažek milan

leden 2022
93 let – dostálová jindřiška, mikuláš-

ková marie

91 let – pikovská eliška, kroupová ma-
rie, vágner bohuslav

90 let – Zlámalová markéta

85 let – jurásková marie, přichystal 
václav, vodstrčilová božena, 
rychlá milada, březinová dra-
homíra

80 let – tylšarová jaroslava, kuchařová 
božena, drastík josef, mauer 
otto

rozloučili jsme se
(leden)
baroňová miroslava (97 let)

šaňák josef (79 let)

veselý josef (76 let)

kralovič drahomír (63 let)

uzavření manŽelství
(leden)
michal vondra (městečko trnávka) – 
světlana Zbořilová (buchlovice) 

narozené děti
(prosinec)
matěj bílý

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.

v  informačním systému městského úřadu 
v  moravské třebové bylo k  31. 1. 2022 evi-
dováno k trvalému pobytu celkem 9 682 ob-
čanů čr. v průběhu měsíce ledna se do mo-
ravské třebové přistěhovalo 22 obyvatel, od-
hlásilo 27 osob, zemřelo 15 občanů a narodi-
lo se 5 dětí. 

dle odboru azylové a migrační politiky mvčr 
je v  moravské třebové hlášeno 170 cizinců 
s povolením k pobytu na území české repub-
liky. celkem je tedy v moravské třebové k 31. 
1. 2022 evidováno 9 852 osob. v měsíci lednu 
se uskutečnil 1 svatební obřad.

■   |   in

výběrová řízení

Kurátor pro děti a mládeŽ

stráŽníK/stráŽnice městsKé 
policie
podrobnosti a aktuálně vyhlášená výběrová 
řízení jsou vždy k dispozici na úřední desce. 
výběrové řízení vypisuje také ddm na pozici 
pedagog volného času. 

uzavírKa tunelu
od 1. března od 7:00 hodin do 30. listopadu 
2022 do 18:00 hodin dojde z důvodu oprav 
stavebně technologické části tunelu k úplné 
uzavírce silnice i/35 - tunelu hřebeč. objízd-
ná trasa bude pro veškerou dopravu vedena 
po silnici iii/36826.

■   |   (vd)

revitalizace ulice svitavsKé 

celková rekonstrukce probíhá v úseku od j. k. 
tyla po dr. janského u  penny marketu. jed-
ná se o jeden z nejdůležitějších projektů měs-
ta, díky kterému se ulice stane moderní a re-
prezentativní branou do města. „v následují-
cích měsících proběhne dokončení pokládky 
finální obrusné vrstvy komunikace, instalace 

dopravního značení, oprava chodníků, výsad-
ba zeleně a  další nezbytné terénní úpravy,“ 
vysvětluje starosta miloš mička. ve vazbě na 
pokračující výstavbu nové budovy nemocni-
ce následné péče, kterou provádí pardubický 
kraj, je částečně uzavřena ulice školní v úseku 
mezi ulicemi svitavská a palackého.

pojištění hrobů 

vzhledem k rozsahu škod na moravskotře-
bovském hřbitově způsobených silným vě-
trem v  nedávné době, doporučujeme ob-
čanům zařazení hrobů do vlastní pojist-
ky majetku. přestože má město moravská 
třebová řádně sjednáno pojištění odpo-
vědnosti za škody, výplata pojistného pl-
nění se vzhledem k  zákonným podmín-
kám nemusí vztahovat na každou ohláše-
nou událost. 

■   |   (vd)
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Zastupitelé schválili záměr vyhlášení archi-
tektonické soutěže na komplexní řešení 
území bývalého průmyslového areálu neda-
leko městského muzea. vítězný návrh archi-
tektů bude znám nejpozději na podzim le-
tošního roku a  bude sloužit jako podklad 
pro projektovou dokumentaci a  budoucí 
zahájení stavebních prací. „Ze strany veřej-
nosti i  jednotlivých institucí za poslední de-
setiletí opakovaně vnímáme poptávku po 
zkvalitnění zázemí pro kulturu a  volný čas. 
Z  analýzy zpracované společností onplan 

lab, s.r.o. jednoznačně vyplývá, že investi-
ce do moderního zázemí pro kulturu a volný 
čas má smysl. s ohledem na výstupy analý-
zy a dotační možnosti se jeví jako nejvhod-
nější připravit návrh zadání soutěže v rozsa-
hu výstavby kulturního sálu s kinem včetně 
zázemí pro městskou knihovnu a depozitář 
muzea. ekonomická situace a  dostupnost 
dotačních titulů je nestálá, proto budeme 
klást důraz na možnost etapizace, tedy od-
dělení stavební, technické i  projektové pří-
pravy jednotlivých částí projektu,“ vysvětluje 

zahajujeme přípravu pro výstavbu 
Kulturně Kreativního centra 

starosta miloš mička. 
nově zpracovaná podrobná analýza kultu-
ry, vztahů v  regionu a  potřeb jednotlivých 
kulturních aktérů i zájmových spolků a insti-
tucí města, vznikala bezmála celý rok 2021. 
do jednotlivých pracovních setkání se ak-
tivně zapojili zástupci všech organizací ve 
městě, kteří tak pomohli definovat podrob-
ný rozbor cílů a programu kultury, do které 
se promítá nejen role zámku, muzea a kul-
turních služeb, ale jako důležitým aktérem 
se jeví i městská knihovna. „Z připravované-
ho záměru jsem nadšená. v knihovně se pro 
veřejnost snažíme připravovat příjemné zá-
zemí vč. doplňkových aktivit pro děti i  do-
spělé. vždy nás ale limitují omezené prosto-
rové možnosti, spojené s historickou dispo-
zicí renesančního zámku. případný přesun 
knihovny by pro nás tedy znamenal hned 
několik výrazně pozitivních benefitů. v  no-
vých  moderních prostorách bychom moh-
li posunout komunitní aktivity na další úro-
veň. v lokalitě poblíž muzea, gymnázia a so-
ciálních služeb bychom zároveň byli výraz-
ně dostupnější pro všechny věkové skupiny 
čtenářů,“ doplňuje ředitelka knihovny lenka 
Greplová. 
město moravská třebová získalo do svého 
majetku významné strategické území býva-
lého areálu podniku miltra v ulici jiráskova 
v roce 2020 za 11 mil. kč. v současnosti hlav-
ní kulturní infrastrukturu ve městě tvoří zá-
mek, muzeum a  kino s  absencí kulturního 
sálu pro větší množství diváků.

■   |   (vd)

doprovod s přepravou je zde pro vás

město moravská třebová prostřednictvím 
pečovatelské služby nabízí doprovod a pře-
pravu osobám pobírajícím starobní nebo in-
validní důchod a Ztp, Ztp/p. „od loňského 
zavedení služby se uskutečnilo přes 1  000 
jízd na území celého města. nejčastěji se 
lidé potřebují dostat např. k  lékaři, na ná-
kup, nebo na poštu. jsme rádi, že je dopro-
vod s přepravou i díky vstřícnosti a profesio-
nalitě naší pečovatelské služby hojně využí-
vaný,“ uvedla místostarostka daniela maix-
nerová.

Kam se mohou zájemci obrátit?
před prvním poskytnutím služby je nutné za-
vedení pečovatelské služby. schůzku, na kte-
ré bude uzavřena smlouva mezi žadatelem 
a poskytovatelem je vhodné si domluvit vždy 
předem telefonicky na číslech: 731 151 805, 
731 521 834. službu bude možné si objed-
nat vždy alespoň den předem od 6:30 do 
14:00 hodin. pracovník pečovatelské služ-

by vyzvedne uživatele v místě jeho bydliště, 
doprovodí ho do služebního vozu, zaveze na 
potřebné místo a zase zpět domů.

jaKá je cena?
doprovod, který je účtován podle platného 
ceníku dle zákona + cena jízdy 20 kč. 
příklad 1: potřebuji odvézt z  místa bydliště 
k lékaři - 30 kč (20 kč doprava, 10 kč minimál-
ní sazba za doprovod). příklad 2: potřebuji 
odvézt z  místa bydliště k  lékaři a  poté zpět 
- 60 kč (20 kč doprava k lékaři, 10 kč dopro-
vod, 20 kč doprava domů, 10 kč doprovod). 
jakékoliv další služby a úkony jsou účtovány 
dle aktuálního ceníku pečovatelské služby. 

mohu vyuŽít i jiné sluŽby?
Zajisté. stáváte se registrovaným klientem, 
který má nárok využít i  dalších služeb jako 
např. pomoc s  nákupem, doprovod k  léka-
ři, úklid, dovoz obědů, pomoc se zajištěním 
osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu ve středisku osobní hy-
gieny apod. se vším budete seznámeni při 
podávání žádosti o  poskytování pečovatel-
ské služby.
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vzpomínKa
u  příležitosti vzniku československé 
vojenské jednotky v  sssr v  městě 
buzuluku před 80. lety vzpomínáme 
v tyto dny i na naše spoluobčany, kte-
ří bojovali v řadách československého 
armádním sboru až do úplného vítěz-
ství nad německými fašisty. vzpomí-
náme na některé z nich, byli to edu-
ard jenický, aftanas valko, paní hal-
brštátová, petr kikalo, dále pan ha-
laj a  ostatní. další jména neuvádíme 
a  omlouváme se za to, neboť jsme 
čerpali z vlastních vzpomínek. čest je-
jich památce.

■   |   hnutí ano  

za podnětu občanů v moravské třebové

poděKování
chtěl bych touto cestou poděkovat 
středisku křesťanské pomoci skp 
centrum a  františkánskému klášte-
ru za pomoc lidem v  nouzi a  mno-
hým dalším. děkuji také hokejistům, 
trenérům, třebovskému kotli fanouš-
ků a  všem dalším za dobré výsledky 
a hezký hokej v době koronaviru. 

■   |   petr jeřábek ml.

poplateK za odpad 
také v roce 2022 zůstává třítýdenní režim svo-
zu komunálního odpadu. Úhradu poplatku ve 
výši 852 kč za osobu lze provést do 31. 3. 2022 
v občanském informačním centru v ulici olo-
moucká, nebo bezhotovostně na účet města 
- pro variabilní symbol, přesnou částku a číslo 
účtu volejte 461 353 145,  461 353 138 (dplis-
kova@mtrebova.cz). Zdražování ceny za na-
kládání s odpady se bohužel týká většiny obcí 
v česku. mezi důvody meziročního navyšování 
poplatku patří nejen inflace a zvyšování nákla-
dů svozu odpadu, ale především nová legisla-
tiva. nově schválený zákon o  odpadech totiž 
stanovuje vyšší poplatky za uložení a násled-
nou recyklaci tříděného odpadu, především 
plastů. harmonogram svozu odpadu nalezne-
te na webových stránkách technických služeb.

odběrné místo pro pcr 
testování 
město moravská třebová ve spolupráci s od-
bornou firmou zajistilo mobilní odběrové 
místo na pcr a  antigenní testy. odběrové 
místo je otevřeno každé pondělí, úterý, stře-
du a čtvrtek na parkovišti za budovou měst-
ského úřadu v ul. olomoucká. pro testování 
využijte online rezervačního formuláře.  jak 
postupovat při registraci? navštivte webo-
vou stránku https://www.scimed.cz, klikně-

te na červené tlačítko rezervace a zvolte mo-
ravská třebová aG nebo pcr. provozní doba 
odběrového místa na pcr a antigenní testy: 
pondělí 13:00–17:00, úterý 12:00–17:00, stře-
da 12:00–17:00 a čtvrtek 12:00–17:00 hodin. 

vlajKa pro tibet
v týdnu od 7. do 13. března bude u budovy 
radnice vyvěšena tibetská vlajka s cílem po-
ukázat na dlouhodobé porušování lidských 
práv v tibetu. město moravská třebová tak 
vyjadřuje symbolickou podporu malému 
národu, který má podobně jako naše země 
před rokem 1989 přímou zkušenost s totalit-
ním režimem a s okupací. mezinárodní kam-
paň vlajka pro tibet vznikla v polovině deva-
desátých let v západní evropě a stala se jed-
nou z  nejvýznamnějších symbolických akcí 
na podporu ochrany lidských práv nejen ti-
beťanů, ale i obyvatel člr. akce probíhá kaž-
dý rok 10. března, v den výroční povstání ti-
beťanů proti čínské okupaci tibetu. při po-
vstání v  roce 1959 zemřelo více než 80 000 
tibeťanů, statisíce tibeťanů zemřely v násle-
dujících letech ve vězeních, pracovních tá-
borech nebo v  důsledku hladomoru. počet 
tibetských uprchlíků v  exilu dosáhl zhruba 
140  000. kampaň vlajka pro tibet má pře-
devším symbolický charakter a je vyjádřením 
solidarity s  tibeťany. moravská třebová se 
do kampaně zapojuje od roku 1999.  

zprávy z radnice 

neodborné zásahy šKodí dřevinám

k  běžným pracovním úkolům zahradníka 
technických služeb města v  těchto zimních 
měsících (vegetačním klidu zeleně) patří od-

borné zásahy do dřevin. převážně se jedná 
o prořezy větví, které jsou např. suché, zlo-
mené, či špatně rostlé a  do budoucna by 
s nimi byl pro strom problém. pro takové zá-
sahy platí jasná a pevná pravidla, od nabrou-
šených pilek po vytipování nežádoucích vět-
ví. v poslední době se však ve městě objevil 
nešvar, kdy veřejnost vzrostlou zeleň ořezá-
vá neodborně a hrubě. ačkoliv si dotyčný nej-
spíš myslí, že stromu prospěje, je tomu na-
opak. neodborný řez se pozná hned na prv-
ní pohled. je neuhlazený, může být vylomená 
část řezu, která pak zasahuje dále do kmene, 
či větve. nejčastěji se pozná tak, že na stro-
mě vzniknou tzv. věšáky. jedná se o  neod-
borný řez větví, který není prováděn tzv. na 
očko a dřevina nemá šanci na tento řez nijak 
reagovat. stromu tak vzniká otevřená rána, 
která se nezacelí, a  tudíž je vstupní branou 
infekcím a jiným patogenům. je třeba si uvě-
domit, že těmito nežádoucími zásahy ovliv-
ňujeme celý strom a  mnohdy se mu zkrá-
tí životnost i o desítky let. v neposlední řadě 
je nutné připomenout, že pachatelům těch-
to neodborných zásahů může hrozit i sankce 
dle platných právních norem. jak předejít po-
škozování zeleně a případným dalším nepří-

jemnostem? nutnost ořezu dřevin nejdříve 
konzultujte přímo se zahradníkem, nebo se 
obracejte na odbor životního prostředí, kde 
vám rádi poradíme. 

■   |   miroslav Flášar, odbor životního prostředí
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Kanclárna 
moravsKá třebová
v únoru proběhl den otevřených dve-
ří a  také první vzdělávací semináře 
pro veřejnost, děkujeme všem za hoj-
nou účast. první zájemci už prostory 
kanclárny využívají ke své práci a k po-
řádání porad. hledáte místo pro svoji 
schůzku a nemáte svou vlastní kance-
lář? jste na home office a nemáte doma 
klid na práci? jste lektor a hledáte pro-
stor pro vaše vzdělávací akce? jste za-
čínající podnikatel a  svoji kancelář za-
tím ještě nemáte? v  těchto a  mnoha 
dalších případech je tu kanclárna prá-
vě pro vás. neváhejte si rezervovat svůj 
prostor a pojďte tak podpořit své pod-
nikání díky společnému budování ko-
munity spolupracujících lidí s vizí.
kontaktujte nás na emailu: kanclarna@
gmail.com; Fb: kanclarna; iG: kanclar-
na
těšíme se na vaši návštěvu.

■   |   Za tým kanclárny augustin mrlina

webových stránkách města v  záložce pro 
občana/participativní rozpočet.  
v uplynulém roce jsme na základě vašich 
návrhů zahájili renovaci vyhlídky u  plač-
ící anny a  prostoru amfiteátru na křížo-
vém vrchu. již dříve bylo vybudováno wor-
koutové hřiště, dokončena úprava parčíku 
u pomníku v boršově, nebo postavena la-
nová pyramida pro děti v  sušicích a  her-
ní prvky dětského hřiště na návsi v udán-
kách. 

■   |   pavlína horáčková,  
koordinátorka Zdravého města a ma21

tvoříme moravsKou třebovou 
– přihlas svůj projeKt
participativní rozpočet pokračuje i  letos. 
přemýšlíte o  tom, jak zkrášlit vaše okolí? 
chtěli byste doplnit dětské hřiště na veřej-
ném prostranství, zasadit zeleň, instalovat 
lavičku nebo nové osvětlení? i  v  letošním 
roce plánujeme uvolnit finanční prostřed-
ky na realizaci jednotlivých návrhů občanů 
města v předpokládaném objemu do 100 
000 kč na jeden projekt. návrhy a případ-
né dotazy lze zasílat na adresu rozpocet@
mtrebova.cz až do 31. března.
inspiraci z  loňského roku i  formulář pro 
registraci vašeho návrhu naleznete na 

rodinné centrum KrůčeK

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

proGram na březen
pondělí
10:00–11:00 poznáváme svět pro děti 1–3 
roky (14. 3., 28. 3)
16:00–17:00 radovánky pro děti od 2 let
Úterý
9:00–10:30 klub kontaktních maminek (1. 3. 
a 15. 3.)
15:00–16:00 méďa pro nejmenší 3–12 měs.
16:30–17:45 Free-talk klevetíme anglicky 
(8. 3., 22. 3.)
18:00–19:00 Zpátky do formy (cvičení nejen 
po porodu)
středa
10:00–11:00 šikulík pro děti od 1 roku

15:00–16:30 příprava na miminko (9. 3., 23. 3.)
15:30–16:30 poznáváme svět od 3 let (2. 3., 
16. 3., 30. 3.)
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
9:00–12:00 volná herna pro všechny

na objednávku: baby masáže pro miminka, 
hernička, pronájem prostor (např. na osla-
vy), hlídání dětí profesionálními chůvami.

děkujeme všem, kteří s námi v únoru oslavi-
li 2 roky od vniku centra, vážíme si vaší příz-
ně a návštěvnosti. kromě pravidelného pro-
gramu pro vás připravujeme seminář Zdra-
vé nožičky – 11. 3. od 16 hod., pod vedením 

fyzioterapeutky veroniky Žáčkové, vstupné 
70 kč, na akci se podílí Zdravé město morav-
ská třebová a agenda 21. těhotné ženy a je-
jich partnery zveme na předporodní kurz 
s  porodní asistentkou marií Frajvaldovou, 
který se bude konat 24. 3, 31. 3 a 7. 4. v čase 
17–19 hod. v  prostorách kanclárny, vstup-
né na jeden kurz je 150 kč (200 kč s dopro-
vodem). také pro vás připravujeme bazá-
rek oblečení a hraček jaro/léto. prodej bude 
probíhat v pátek 18. 3. 13–18 hod. a v sobo-
tu 19. 3. 10–13 hod. v krůčku na adrese ko-
menského 371/46. Zájemce o  prodej pro-
síme přihlásit se na e-mail. více informací 
o aktuálním programu naleznete na našich 
Fb stránkách. veškeré přihlášky a dotazy na 
krucekmt@gmail.com. těšíme se na vaši ná-
vštěvu.

■   |   tým krůčku
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městská policie

v minulém období městská policie řešila 575 
událostí. mimo stanovenou pochůzkovou 
činnost a plnění úkolů vyplývajících z mimo-
řádných opatření, se městská policie zamě-
řovala na dodržování nastaveného dopravní-
ho režimu v našem městě. 

dopadli jsme celostátně 
hledané osoby 
strážníci městské policie moravská třebová 
dokázali dopadnout dvojici mladíků, po kte-
rých policie čr pátrala na území celého čes-
ka. k dopadení výrazně pomohl městský ka-
merový systém, na kterém byl zaznamenán 
pohyb hledaných osob v areálu zámku. mla-
díci byli podezřelí z  poškozování veřejných 
toalet a díky tomuto záznamu se je podařilo 
identifikovat. při dalším pátrání se zjistilo, že 
se jedná o celostátně hledané osoby. proto 

strážníci mladíky ihned zadrželi a předali pčr 
k dalšímu šetření.

KočKa zachráněna 
v pátek strážníci pomáhali se záchranou koč-
ky, která vylezla na vysoký strom a sama ne-
uměla slézt dolů. hlídka po dohodě na místo 

inFormace z městsKé policie
náměstí t. G. masaryka 32/29, moravská třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

v letošním roce dojde k dílčím změnám par-
kování v centru města. první změna proběh-
ne již v průběhu března. parkovací lístek bude 
nově platit pouze na náměstí a pod zámkem. 
v ostatních ulicích v centru města bude povo-
leno parkování pouze pro držitele parkova-
cích karet. „tato úprava pomůže k rychlejší-
mu zavedení placení parkování přes aplikaci 
v mobilním telefonu a hlavně umožní nasta-
vení určité doby bez poplatku na náměstí,“ 
vysvětluje místostarosta petr Frajvald.
Úprava svislého dopravního značení v  ulič-
kách pomůže jasně vymezit, kde je možné 
parkovat, a kde nikoliv. díky tomu se uvolní 
prostor výhradně pro držitele parkovací kar-
ty, tedy pro místní rezidenty a vlastníky pro-
vozoven a nemovitostí. v centru města navíc 
přibyde 10-20 nových parkovacích míst. upo-
zorňujeme řidiče, že v měsíci dubnu se měst-
ská policie zaměří právě na parkování mimo 

náměstí a kontrolu karet a stání mimo vyzna-
čení místa k parkování. 
dalších změn se dočkáme i v režimu parko-
vání u  zámku a  u  billy. „na Zámeckém ná-
městí začne nově platit zákaz parkování, pro-
tože zaparkované automobily ztěžovaly po-
hyb turistům a  návštěvníkům zámku.  sou-
časně probíhá také jednání se zástupci billy, 
se kterými se domlouváme na nějakém ře-
šení, ke spokojenosti obou stran. současná 

sazba 30 kč/hod. je hodně nadsazená a způ-
sobuje, že nám potom polovina parkoviště 
zeje prázdnotou. pokud letos projde zastu-
pitelstvem rozpočet v  připravovaném zně-
ní, měli bychom se dočkat demolice objektu 
tržnice. tím vznikne další prostor využitelný 
k částečnému parkování,“ doplňuje místosta-
rosta. o  dalších změnách budete průběžně 
informováni.

■   |   (vd)

změny v systému parKování v centru města 

Kde a za KoliK Koupit parKovací Kartu? 
občanské informační centrum, ul. olomoucká

pro území historického centra města přenosná pololetní 1 250 kč 
roční 2 000 kč 

pro území historického centra města nepřenosná pololetní 1 000 kč 
roční 1 600 kč 

Zvýhodněná cena pro rezidenty a vlastníky 
provozoven a nemovitostí nepřenosná roční 800 kč

zavolala jednotku hZs, která kočku ze stro-
mu sundala a předala zpět šťastné rodině.
radovan Zobač, velitel městské policie mo-
ravská třebová 

■   |   radovan Zobač, velitel městské policie
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sociální sluŽby

nový rok jsme u  nás v  domově pro seniory 
přivítali se sklenkou voňavého punče, grilova-
nou klobásou a hlavně přáním na srdci, které 
máme všichni společné v tom letošním roce. 
v roce 2022 buďme všichni šťastní a zdraví.
společně se těšíme na další rok plný zábavy, 
smíchu a aktivního odpočinku. po delší době 
jsme se s radostí vrátili k  tradici kino senior, 
kde se promítají filmy různých žánrů. promí-
tání filmů má velký úspěch u klientů a vždy se 
těší na další společné potkávání.
naši klienti se v nedávné době také zapojili do 
příprav na masopust. byli jsme požádáni kul-
turními službami o výpomoc s výrobou barev-
ných bambulí pro zdobení masek a  maškar 
na masopustní průvod městem. doufejme, že 
i my budeme moci společně prožít bujaré ve-
selí u nás v domově pro seniory. rádi se pak 
společně zapojíme do našeho tradičního prů-
vodu masek, pochutnáme si na zabijačkových 
dobrotách a poveselíme se při hudbě a  tan-
ci, tak jako jsme byli zvyklí v minulých letech.
do našeho domova pro seniory necháváme 
také postupně proniknout jaro. tvoříme ne-
jen jarní dekorace, které budou zdobit náš 
domov, ale také trávíme společná odpoledne 
plná dobré nálady a pohody. snažíme se, aby 
naši klienti byli stále aktivní i  v  této nelehké 
době. s každým klientem pracujeme individu-

álně dle jeho potřeb a přání. pomocnou ruku 
podáváme vždy tam, kde je potřeba. naši 
služba je určená seniorům od 63 let věku, kte-
ří nemají osobu blízkou, která by jim v  jejich 
nepříznivé situaci pomohla a  terénní služby 
jsou pro zajištění všech jejich potřeb nedosta-
čující. v případě vaši problémové situace nás 
můžete kontaktovat.
vedoucí sociálního úseku a pracovníků přímé 

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

lesní klub je pobočný spolek centra enviro-
mentální výchovy stolístek. je určený dětem 
od 3 do 7 let. jedná se o alternativu klasického 
předškolního vzdělávání. důraz je kladen na 
celodenní pobyt venku a respektující přístup 
k  dětem reflektující jejich individuální potře-
by. děti budou trávit den s průvodci v příro-
dě, která je pro ně úžasným zdrojem získávání 
informací. je pro nás velmi důležitá volná hra 
dětí. chceme u dětí rozvíjet lásku a péči o pří-
rodu, pomocí zážitkové a přírodní pedagogiky. 
Zázemí klubu bude situováno na louce v těs-
né blízkosti udánského lesa, kam se dá poho-
dlně dojet autem. místo je vzdáleno 10 minut 
chůze z  udánek. hlavním průvodcem bude 
jindra hellerová, která má již zkušenosti s prů-
vodcovstvím v lesní školce. 
v případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte 
kontaktovat na email: lkblatouch@seznam.
cz nebo na tel. 725 301 421. pro další infor-
mace můžete navštívit naše Fb stránky lesní 
klub blatouch. budeme se těšit na vaši spolu-
práci při vytváření přirozeného prostředí pro 
naše děti.

■   |   lesní klub blatouch

otvíráme nový lesní Klub blatouch v moravsKé 
třebové – začínáme 1. týden v dubnu

péče, zástupce ředitele: 
romana holasová, tel. 733  127  245, holaso-
va@mtrebova-city.cz 
sociální pracovnice:
Zuzana kolářová, tel. 732 131 074, kolarova@
mtrebova-city.cz 
vladimíra havlíčková, tel. 737 027 329, havlic-
kova@mtrebova-city.cz 

■   |   sociální pracovnice domova pro seniory
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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

dr. němcová: 
7.–11. 3. dovolená, zástup dr. Grepl v ordina-
ci hedva, Út+čt 8:00–11:00

dr. Grepl:
8. a 10. 3. neordinuje

dr. zemánKová:
po 28. 2.   8:00–11:00 nemocní

Út 1. 3.   8:00–11:00 nemocní

st 2. 3. 10:00–12:00 nemocní

 12:30–15:30 očkování a prevence

čt 3. 3.   8:00–11:00 očkování a prevence

   11:30–13:30 nemocní

pá 4. 3.   8:00–11:00 nemocní  
  11:00–13:00 očkování a prevence

dr. trojáKová:
28. 2.–4. 3. dovolená, zástup 28. 2.–2. 3. dr. 
hegerová, m. trnávka, 3.–4. 3. dr. Zemánko-
vá ve své ordinaci

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

dr. heGerová:
od března rozšiřuje ordinační dobu a regist-
ruje nové pacienty
po   7:30–11:30 nemocní 
 12:00–16:00 prevenc
 16:00–18:00 pozvaní
Út   8:00–11:30 prevence
 12:00–14:00 nemocní
st   7:30–10:00 nemocní 
 10:00–12:30 prevence
čt   8:00–11:30 nemocní 
 12:00–14:00 pozvaní
pá   7:30–10:00 prevence
 10:00–12:00 nemocní

KoŽní ambulance 
1.–4. 3. dovolená

mudr. bisová iva
ke dni 31. 3. ukončuje svoji stomatologickou 
praxi. svoji zubní kartu si můžete vyzvednout 
do 31. 3. po tomto termínu bude možné si 
kartu vyžádat na emailu: katerina.janurova@
pardubicky.kraj, tel. 466 026 139,466 026 447.

víKendový provoz léKáren 

změny ordinační doby léKařů

léKařsKá 
pohotovostní 
sluŽba
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 poliklini-
ky, 461 569 270 
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.

pohotovostní sluŽba orl 
pro děti a dospělé
svitavská nemocnice, budova d příze-
mí, 461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod. 
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hod.
mimo tento čas orl oddělení nemoc-
nice Ústí nad orlicí

KontaKty na nemocnice 
(Ústředna)
svitavy 461 569 111
litomyšl 461 655 111
Ústí nad orlicí  465 710 111
pardubice 466 011 111

■   |   ivana kantůrková

anděl stráŽný nabízí sos 
tlačítKo pro seniory
potřebujete se postarat o  své starší rodin-
né příslušníky nebo sami potřebujete po-
moc? stačí nám zavolat a  poradíme vám! 
služba tísňové péče poskytuje nonstop tís-

ňovou péči, zajistíme kontakt vašeho blízké-
ho s okolím a spolehlivou telefonní dostup-
nost. pomůžeme s dalšími sociálními služba-
mi a pomůžeme vyřídit i příspěvek na péči.
Zařízení tísňové péče pomáhá řešit i  kom-
plikované životní situace v  klientově přiro-
zeném prostředí doma i venku, bez nutnos-
ti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu 
klienta do zařízení s celodenní péčí. klient má 
možnost pomocí speciálního zařízení s  ko-
munikační jednotkou a sos tlačítkem připo-
jeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče 
kdykoliv přivolat pomoc anděla strážného.
kontaktujte naší bezplatnou linku 800 603 030, 
řekněte nám svůj problém, a  jak rychle jej 
potřebujete vyřešit. naše sociální pracovni-
ce s vámi probere vše potřebné a domluví-
te si osobní návštěvu u vás doma. na osob-

ní schůzce sociální pracovnice zjistí, zda je 
pro vás služba vhodná. pokud ano, nasta-
ví se služba tísňové péče podle vašich indi-
viduálních potřeb a společně vyberete jedno 
ze tří zařízení, které nejvíce odpovídá vašim 
požadavkům a vaší aktuální situaci. Zařízení 
se otestuje a vysvětlí se vám jeho funkce. po-
drobnosti na www.andelstrazny.eu.

nejbliŽší léKárny otevřené 
o víKendu:
dr. maX KauFland
a. slavíčka 892/1, svitavy tel. 461 310 580

dr. maX hypermarKet albert
u tří mostů 844/2, svitavy tel. 461 616 002
so+ne 8:00–20:00

■   |   ivana kantůrková
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Zdravotnictví

zubní pohotovost

5.–6. 3. 2022 mddr. sládek petr svitavy, jugoslávská 17 731 201 180

12.–13. 3. 2022 mudr. slouka lubomír svitavy, dimitrovova 799/4 606 452 936

19.–20. 3. 2022 mudr. komárková barbora moravská třebová, svitavská 36 734 113 860

26.–27. 3. 2022 mudr. škorpík jan svitavy, soudní 1391/3 461 531 144

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.

ordinační doba zubních ambulancí
mudr. librová 
KomensKého 1417/22, mt 
461 312 484, 734 582 840

po 7:00–12:00 13:00–17:30
Út 7:00–12:00 13:00–17:30
st 7:00–12:00  
čt 8:00–12:00 13:00–16:00
pá 7:00–12:00  

mudr. sedláKová 
KomensKého 1417/22, mt 
461 312 484, 734 582 840

po 7:00–12:00 13:00–16:00
Út 7:00–12:00 13:00–17:30
st 7:00–12:00  
čt 8:00–12:00 13:00–16:00
pá 7:00–12:00  

mudr. zatlouKalová
KomensKého 1417/22, mt
461 312 401

po 9:00–12:00 13:00–18:00 
Út 7:00–12:00 13:00–14:30
st 7:00–12:00 13:00–15:30
čt 8:00–12:00 13:00–17:00
pá 6:30–12:00
 

mudr. šKolařová
piaristicKá 194/6b, mt
725 832 698

po 8:00–14:00
Út 8:00–14:00
st 8:00–14:00 
čt 8:00–14:00 
pá 8:00–12:00 

mudr. KomárKová 
svitavsKá 325/36, mt
734 113 860

po 7:30-15:30
Út 7:30-15:30
st 7:30-15:30
čt 7:30-13:30
pá 7:30-12:30

mudr. Kohout
městečKo trnávKa 5 
722 925 567

po 8:00–15:00
Út 8:00–15:00
st 8:00–15:00
čt 8:00–15:00
pá 8:00–15:00

mudr. hřebabetzKá
staré město 
461 312 501

po 7:00–12:00 13:00–15:30
Út 7:00–12:00 13:00–16:30
st 7:00–11:00
čt 7:00–12:00 13:00–16:30
pá 7:00–10:00  

holubová lenKa, dis.
dentální hyGiena 
KomensKého 1417/22, mt

po 8:00–12:00 13:00–15:00
pá 8:00–12:00
nutno předem objednat přes ordinaci mudr. 
librové
tel. 461 312 484 / 734 582 840

lucie FinGer, dis.
dentální hyGiena 
svitavsKá 36, mt 
605 877 899

po 11:00–16:00
pá   8:00–13:00

zubní laboratoř
svitavsKá 325/36, mt 
461 352 211

po 6:00–15:00 
Út 6:00–15:00 
st 6:00–15:00
čt 6:00-15:00
pá 6:00–11:00

Zubní náhrady na opravu ve stejný den je 
nutno dodat do 10 hodin. později přinese-
né zubní náhrady budou opraveny až dal-
ší den. 

pohotovostní 
sluŽba stomatoloGů 
o víKendech 
a svátcích 
8:00–11:00 
rozpis vždy v aktuálním čísle zpravodaje.

■   |   ivana kantůrková, zastupitelka města
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kultura

otevírací doba 
v březnu:
pátek-neděle 9:30–11:40 a  12:40–17:00 ho-
din

stálé eXpozice
poklady moravské třebové
středověká mučírna a alchymistická labo-

ratoř
jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti moravské třebové

výstava FotoGraFií 
roberta vano
vernisáž výstavy v pátek 4. 3. v 17 hodin 
ve výstavních prostorách zámku
výstava dále otevřena od 11. 3. do konce 
března v otevírací době zámku
robert vano je americký fotograf žijící v pra-
ze. patří k  nejznámějším a  nejoblíbenějším 
fotografům v  české republice a  na sloven-
sku. věnuje se především módní fotogra-
fii. Fotografoval pro magazíny po celém svě-
tě jako například elle, vogue, harpers baza-
ar apod. 
na výstavě uvidíte fotografie focené od new 

yorku, přes milán až po prahu.
jako jeden z mála se věnuje technice platino-
typie a je držitelem evropské ceny trebia za 
tvůrčí činnost.

beseda s FotoGraFem 
robertem vano
pátek 4. 3. v 19 hodin ve dvoraně muzea
dovolujeme si vás pozvat na besedu se svě-
tově uznávaným fotografem robertem vano. 
prožijete pohodový večer plný zážitků, krás-
ných fotografií a zaposloucháte se do mno-
ha příběhů ze života ve „velkém světě“ nebo 
do vyprávění o obyčejném životě v rodných 
nových Zámcích. bude to pro vás večer plný 
radosti a pozitivní energie s člověkem, který 
se vypracoval až na úplný vrchol fotografic-
kého umění. ve volném čase se věnuje hlav-
ně mužským aktům. vydal 8 knih. bylo o něm 
natočeno několik pořadů včetně celovečerní-
ho dokumentu. objednávka vstupenek na 
stránkách: www.czechartphoto.com/rezer-
vace-beseda.

zámeK moravsKá třebová
tel.: 731 151 784 
zamek.pokladna@ksmt.cz 
www.zamekmoravskatrebova.cz

pátrání po původu krásně opracovaných ka-
menů, které průmyslové muzeum mladějov 
obdrželo darem v loňském roce, je u konce. 
naše kroky nás přivedly k rodu sochařů a ka-
meníků hedrichů z mladějova.
Georg hedrich /1713/, nejsvětější trojici 
v mladějově
johann hedrich /1823/, kříž u kostela v koc-
lířově
johann hedrich /1863/, nejsvětější trojici ve 
výprachticích  
Franz hedrich /1897/, kříž na hřbitově v mla-
dějově
velký zvrat pro tento rod nastává v  letech, 

kdy do mladějova přichází G. mauve, podni-
katel v oblasti dolování. v roce 1936 tak po-
depisuje pracovní smlouvu Franz hedrich, 
pracovník na malodrážce. dalšími z  rodiny 
jsou alois - kovář, heinrich - zámečník, old-
řich - horník.
po druhé světové válce byl rod hedrichů od-
sunut, my však můžeme obdivovat jejich prá-
ci do dnešních dnů. Za pomoc při pátrání po 
původu artefaktů děkuji učiteli vlastimilu no-
vákovi.
na prohlídku expozic vás srdečně zvou pra-
covníci muzea.

■   |   eva kopřivová

Kameníci z mladějova

FotoGraFicKé 
WorKshopy na zámKu
5. 3. portrét v přirozeném světle s rober-
tem vano
6. 3. móda a Glamour v přirozeném světle 
s robertem vano
v  rámci workshopů budete mít k  dispozi-
ci historické sály zámku a pro focení mimo 
sálů budete využívat unikátní arkády zám-
ku společně se zámeckou věží. prožijete 
dva báječné dny, kdy vám světoznámý foto-
graf ukáže jak dokážete fotit v přirozeném 
světle, dozvíte se jak uspět ve světě módní 
fotografie, načerpáte obrovskou dávku in-
spirace a pobavíte se při vyprávění příběhů 
z bohaté fotografické kariéry roberta vano. 
a také díky přítomným úžasným modelkám 
společně vytvoříme vaše super fotky. více 
informací najdete na stránkách: www.cze-
chartphoto.com/portret-a-glamour-robert-
-vano.
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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

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

městsKý ples zrušen
s ohledem na nejistou situaci a protie-
pidemická opatření se tradiční městský 
ples v  letošním roce neuskuteční. dě-
kujeme za pochopení. 

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; so, ne 13:00–16:00

výstava KomensKý 
v KomiKsu
městské muzeum připravilo na konec břez-
na v souvislosti se dnem učitelů výstavu ko-
menský v komiksu. výstava přibližuje zábav-
nou a moderní formou komiksových listů po-
stavu j. a. komenského a proběhne od 22. 3. 
do 2. 5. vstup na výstavu bude volný.

beseda s FotoGraFem 
robertem vano
4. 3. v 19:00, dvorana muzea
vstupné: 250 Kč
prožijte pohodový večer plný zážitků, krás-
ných fotografií a zaposlouchejte se do mno-
ha příběhů ze života ve „velkém světě“

staGeartcz 
mindGame – líbezné 
vyhlídKy
13. 3. v 19:00, kinosál
vstupné: 430 Kč, senioři, studenti a  ztp: 
360 Kč
inscenace je jako tajemná skládačka puzzle. 
oslepující thriller se spolu s pramínkem čer-
ného humoru vinou až k závěrečnému šoku-
jícímu vyústění. podtitul této strhující podíva-
né zní: „Zapomenete dýchat!“

pozvánKa na 
Fotbalový ples
12. března, od 20:00 hodin, Kulturní 
dům boršov
tj sokol boršov srdečně zve veřejnost 
na fotbalový ples. pro účastníky je při-
pravena bohatá tombola a občerstve-
ní. k  poslechu hraje skupina Galaxy 
olomouc, těšit se můžete také na vy-
stoupení aG-Fit klub pod vedením l. 
daulové. akce se bude konat v závis-
losti na aktuálně platných protiepide-
mických opatřeních. vstupné 120 kč.

pozvánKa na Křest 
Knihy 
srdečně zveme na křest knihy jaromí-
ra mikeše s názvem nejlepší čaj v ži-
votě. akce se koná v laskavárně v pá-
tek 1.  4. v  17:00 hod. za doprovodu 
hudební skupiny proč ne band

hrají: miroslav etzler, petr halberstadt, pav-
la vitázková
projekt vzniká ve spolupráci s divadlem bol-
ka polívky v brně

ondřej šindelář a tereza 
samsonová  
Koncert váŽné hudby
22. 3. v 19:00, dvorana muzea
vstupné: 150 Kč/100 Kč senioři
společně nás přiblíží ke zvuku hudby, jak 

zněla v  době svého vzniku. Fagotista české 
filharmonie s kolegyní, která zahraje na repli-
ku klasicistního hoboje.
doprovodí je soubor historických smyčco-
vých nástrojů opus elocutio.

loutKy bez hranic 
jabloňová pohádKa - 
divadlo pro děti
27. 3. v 16:00, kinosál
vstupné: 50 Kč děti, 80 Kč dospělí
jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě 
svatby a jedno velké prokletí – dokáže sta-
tečný král zachránit svou jabloňovou lás-
ku? loutkový příběh na motivy pohádky 
jabloňová panna od k. j. erbena.
představení je určeno pro diváky od čtyř 
let.
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kino

proGram Kina na březen
vstupenky je možné zakoupit on-line od 
1. v měsíci na stránkách www.ksmt.cz. po-
kladna je otevřena hodinu před začátkem 
představení.
podmínky pro vstup na filmová předsta-
vení budou stanovena dle aktuálních 
opatření. 

tajemství staré 
bambitKy 2 /čr/
středa 2. 3., 17:00, další pokračování známé 
pohádky, 100 min., vstupné 120 kč

batman /usa/
čtvrtek 3. 3., 17:00, akční sci-fi, 176 min., ne-
vhodné do 12 let, český dabing, vstupné 
130 kč 

tajemství staré 
bambitKy 2 /čr/
sobota 5. 3., 17:00, další pokračování známé 
pohádky, 100 min., vstupné 120 kč

pes /usa/
sobota 5. 3., 19:00, 100 min., nevhodné do 
12 let, české titulky, vstupné 120 kč

marGrete, Královna 
severu /němecKo, švédsKo, 
norsKo, irsKo, čr, pl/
čtvrtek 10. 3., 19:00, historické drama, 
120 min., nevhodné do 12 let, české titulky, 
vstupné 110 k

batman /usa/
pátek 11. 3., 18:00, akční sci-fi, 176 min., 
nevhodné do 12 let, český dabing, vstupné 
130 kč 
 

betlémsKé světlo /čr/  
sobota 12. 3., 19:00, nový český film, 99 min., 
vstupné 140 kč

betlémsKé světlo /čr/  
čtvrtek 17. 3., 19:00, nový český film, 99 min., 
vstupné 140 kč

smrt na nilu /usa/
pátek 18. 3., 18:00, detektivní triller, 135 min., 
přístupný od 15 let, české titulky, vstupné 
100 kč 

proměna /usa/
sobota 19. 3., 17:00, animovaný film, 
100 min., český dabing, vstupné 130 kč 
 

nejhorší člověK na 
světě /norsKo/  
sobota 19. 3., 19:00, 129 min., nevhodné do 
12 let, české titulky, vstupné 100 kč 

ambulance /usa/
čtvrtek 24. 3., 19:00, akční thriller, 136 min., 
přístupný od 15 let, české titulky, vstupné 
140 kč

ztracené město /usa/  
pátek 25. 3., 19:00, 105 min., nevhodné do 
12 let, české titulky, vstupné 140 kč

Změna programu vyhrazena!
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historie

jan nečesal: jaK vypadala moravsKá 
třebová v roce 1922 (3. část)
Za touto budovou a ulicí Zechovou pokraču-
je půlstrana domkem sedláře aloise hegera 
/č. 36/ a vedle kamnáře růžičky /č.38/, který 
ještě vyráběl kachle na stavbu kamen a dále 
domek krejčího müllera /č.40/. jeho manžel-
ka prodávala na náměstí u morového sloupu 

zeleninu. roh ulice tvoří patrový dům, za kte-
rým odbočuje do prava ulice nowakgasse – 
nowakova. rohový dům přechází do nowa-
kovy dvorem a  zahradou; na konci zahrad-
ní zdi stojí kamenný kříž. Zahrádky soused-
ní zabíhají do ulice czerného – czernygasse. 
tuto ulici tvoří tři obytné domy po pravé stra-
ně; další tehdy nebyly. dále byly jen zahrady 
domů z  ulice Zechovy, pokud tyto existova-
ly, a pole. pravý roh nowakovy – levý czerny-
ho tvoří patrový dům, ve kterém byla v pří-
zemí umístěna kancelář evidence daně po-
zemkové, čili krátce státního geometra. tím 
byl tehdy zeměměřičský komisař metoděj 
jeřábek, kancelářskou silou bohumil navrá-
til, ruský legionář. ve dvoře budovy byl foto-
ateliér rosmarin. Za dvorem tohoto domu 
vede „záhumenní“ cesta ulice jiráskovy-no-
wakovy.  Za touto cestou stojí továrna ernst 

krist, Fabrik gewebter autoreifen, továrna 
tkaných automobilových obručí. tehdy jezdi-
la auta s plnými obručemi, nikoliv na pneu-
matikách /aspoň poštovní autobusy praga/. 
tato továrna už tehdy obruče nevyráběla, jen 

něco málo. majitel později v jednom sále po-
stavil tkalcovský stav a na něm tkal z hedváb-
ných proužků přikrývky na postele, otomany 
atd. pro nerentabilnost toho brzy zanechal. 
byl ve městě jmenován „eistänzer“, protože 
v zimě na kluzišti na písku ještě s jednou dá-

mou prováděli krasobruslení, ovšem podle 
tehdejšího pojmu. krist později kus své velké 
zahrady prodal staviteli habicherovi na sta-
vební místa. jiných domů zde nebylo, pou-
ze o kus dál stojí patrová budova v podobě 
krychle ředitele textilky holanďana helméh-
sena /viz hrobku na hřbitově, při jižní zdi/. to 
byla celá dnešní ulice tyršova – tehdy czer-
nyho.
dále pokračuje nowakova ulice po pravé 
straně vesměs přízemními domky až k  uli-
ci udánecké; jedině dům č. 38 nadučite-
le müllera je patrový. v  domku č. 8 bydlel 
obuvník Gromes. proti textilní továrně je ulič-
ka, tehdy jenom cesta vedoucí do polí. na je-
jím horním rohu je domek a hostinec appl – 
Gastgaus appl /č.16/. tímto domkem začínají 
zahrádky před domem; až k  tomuto jsou 
domky bez zahrádek. dále opět jen přízemní 
domky až k další cestě vedoucí opět do polí. 
na jejím dolním konci stojí větší rodinný dům 
rodiny millichovy, na horním dům nadučite-
le kunzfelda. dále opět až na roh udánecké 
jen nízké rodinné domky. rožní domek tehdy 
nízký patří městskému důchodnímu weiner-
tovi, rodilému třebováku.
levá strana ulice nowakovy: její roh tvoří vět-
ší přízemní domek č. 44 stolaře böhma, za 
ním následují dva přízemní domky, třetí je 
patrový. Za tímto na rohu je domek dámské 
krejčové braunerové, ostatní všecky až k ces-
tě do parku jsou nízké dělnické domky. dluž-
no poznamenat, že tato ulice neměla kana-
lisaci /provedena až za protektorátu/ takže 
žádný domek nemá sklep /jižní strana/; mají 
pouze takzvaný „loch“ pod schody na půdu. 
splašky a vody vůbec se vylívaly na dvorku do 
stružky a odtékaly kdesi do městské kanali-

sace. tato stružka vedla přes všecky dvorky 
od shora až dolů. podobně je to na ulici ko-
menského „auf der halben seite“.
Za cestou do musejního parku stojí továrna 
na hedvábí fy moriz schur; její zahrada sahá 
až k  museu a  západně až k  ulici udánecké. 
aby dělníci z ulice krausovy /palackého/, ze 
svitavské a  z  domů neugebäude nemuse-
li obcházet musejní park, zřídila továrna ko-
lem plotu musea pěšinu. tato byla od zahrá-
dek oddělena plotem, takže byla vytvořena 
ulička.
Za ulicí udáneckou pokračuje ulice nowako-
va na pravém rohu domkem státního cest-
mistra eduarda kácala; na rohu jeho zahrád-
ky stojí kamenný kříž. e. kácal byl poněkolik 
roků předsedou místní národní jednoty se-
veromoravské. občas bubnoval nějakou vy-
cházku, někdy se hrálo divadlo /místní ochot-
níci/. v  pozdějších létech zde hostovalo do-
konce olomoucké divadlo /opera?/. divadlo 
bylo pro nás svátkem a súčastnila se ho celá 
česká menšina. bývalo kromě českého ple-
su, jedinou českou zábavou, až asi do r. 1933 
nebo 1934, kdy byl zaveden v kinech zvuko-
vý film a  potom byly v  městském kině pro-
mítány jednou měsíčně české filmy. Za dom-
kem e. kácala následuje řada domků až na 
úroveň školní, tehdy stichovy-stichgasse. 
předposlední patří čechu nechutovi. levá 
strana prodloužené nowakovy začíná dom-
kem rodiny langovy a  pokračuje podobný-
mi až k obecním činžákům na stichově ulici. 
Zde stojí dva velké dvojdomy oddělené vět-
ší prostorou; každý z  dvojdomů měl vlastní 
dvůr, zahrádky a vchod. teprve později byla 
prostora mezi dvojdomy zastavěna dalším 
domem. jižní dům má příchod z ulice krau-
sovy-palackého, severní z ulice jiráskovy-no-
wakovy. mimo to mají vchody z ulice sticho-
vy-školní. tím končí ulice jiráskova. školní 
ulice vedla tehdy pouze od ulice palackého 
k  ulici jiráskově; na ulici svitavskou připoje-
ní nebylo. tehdy ještě nestála budova onv, 
bylo zde pole. Zmíněné dvojdomy byly jme-
novány „neubau“ na rozdíl od továrních bu-
dov mezi ulicí klášterní a  cestou kolem ne-
mocnice, které se jmenovaly „neugebäude“.  

Jiráskova ul. – Nowakgasse, vpravo tkalcovna fy M. Schur

Poštovní autobus s plnými obručemi, bez pne-
umatik

Stavba městského vodovodu, ul. Udánecká
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ddm

dům dětí a mládeŽe majáK
dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků moravská třebová
jevíčská 55, 571 01 moravská třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

28. 2–4. 3. jarní příměstsKý pobyt ces-
ta do pravěKu pro děti 1.–5. tříd.

21. 3.–30. 4. boleK a loleK na cestách
akce pro rodiče s dětmi nebo třídní kolektivy 
Zš a mš. cestou do pekla na vás čekají zábav-
né úkoly s těmito nerozlučnými kamarády. 

21.–31. 3. KeramicKé dílny pro šKoly – 
veliKonoční deKorace ruKama Kera-
mínKů 

31. 3. modrá planeta
vyhodnocení tradiční výtvarné soutěže pro 
školy v rámci oslav světového dne vody. pro-
pozice již byly zaslány školám. soutěž se koná 
ve spolupráci s místní knihovnou, vhos, a.s. 
a Zm-ma21.

během měsíce března proběhnou turna-
je v basketbale 8. a 9. tříd (iv. kategorie)

inFormujeme:
pololetní prázdniny s majáKem se 
vydařily
Účastníci vyráběli mlsy pro ptáčky, hráli des-
kové hry, lezli na umělé stěně a v  terénu si 
zasportovali mezi kapkami deště. doufáme, 
že si děti den strávený v ddm užily, s mno-
hými se určitě setkáme opět o velikonočních 
prázdninách.

výsledky švihadlového čtyřboje chlapců 
a dívek 1.–3. tříd najdete na našich webo-
vých stránkách. vítězům blahopřejeme

připravujeme na duben:
14. 4. veliKonoční prázdniny s majáKem
pro děti 1.–5. tříd, 8:00–16:00 v ddm

15.–18. 4. veliKonoční tradice na ma-
jáKu
během her a zábavných činností si připome-
neme názvosloví jednotlivých dní o velikono-
cích. věděli jste, že lidová pověra říká, kdo se 
ve středu mračí, ten se bude mračit na lidi po 
celý následující rok.

23. 4. malý messierův maraton na 
hvězdárně boleslava tecla 
akce pro širokou veřejnost 

27. 4. den země v parKu u muzea
výchovně vzdělávací program pro děti mš 
a žáky 1.–3. tříd Zš a veřejnost

30. 4. čarodějnicKý rej na zámKu
bližší informace o  našich akcích najdete na 
webu www.ddm-mt.cz a  na našem Face-
booku.

poděKování  
jiřímu KobylKovi
po téměř čtyřiceti letech, kdy se staral 
o  chod „domečku“, kterému vymyslel 
neoficiální název maják, se rozhodl pře-
dat tuto štafetu mladší generaci. víte, 
proč zvítězil právě tento název? maják 
vnímáme jako symbol nalezení správné-
ho směru těmi, kteří hledají cestu a chtě-
li by se dostat do bezpečného přístavu. 
náš pan ředitel ví a vždy věděl, že právě 
vstřícné prostředí je důležité nejen pro 
smysluplné využívání volného času, ale 
je nezbytné i v oblasti pracovní. 
historie našeho domu dětí, který patří 
mezi první zařízení tohoto druhu u nás, 
sahá do padesátých let minulého stole-
tí. jirkovo působení v  domě dětí začalo 
v roce 1982. v témže roce vznikl pod jeho 
vedením přírodovědný kroužek a  zapo-
čala tak éra putovních táborů a  kam ji-
nam než do skalních oblastí. všichni 
víme, že jirkova vášeň pro horolezecký 
sport jej provází celým životem a poda-
řilo se mu probudit toto nadšení nejen 
u své rodiny, ale u spousty dětí i dospě-
lých. od roku 1986 pořádal čistě lezecké 
tábory a jejich počet je neskutečný. 
lezení není jen o úspěchu a krásném po-
citu ze zvládnuté cesty, ale také o přátel-
ství, respektu a  překonávání překážek. 
tyto hodnoty, kterých je mnohem víc, 
předal všem, se kterými trávil čas nejen 
v práci, ale i v soukromí. 
my všichni, kteří jsme měli a máme mož-
nost s  jirkou pracovat a  potkávat se, 
jsme nesmírně vděční a víme, že nejsme 
sami. budeme moc rádi, pokud i nadá-
le zůstane v  naší blízkosti a  bude nám 
dál předávat své zkušenosti, rady a také 
hrát na kytaru.

■   |   my všichni z ddm
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knihovna

zprávy z Knihovny
městská knihovna ladislava z boskovic v moravské třebové
zámecké nám. 1, moravská třebová, tel.: 461 316 971, 737 021 003 e-mail: 
knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

díla nedostupná na trhu
skvělá zpráva zejména pro studenty. naše 
knihovna pro své čtenáře získala přístup ke 
knihám, které již není možné koupit nebo po-
řídit jako e-knihu. službu známou pod zkrat-
kou dnnt, tedy díla nedostupná na trhu, za-
štiťuje národní knihovna čr, jež prostřed-
nictvím knihoven registrovaných ke službě 
umožňuje čtenářům číst české knihy vydané 
do roku 2007 a periodika do roku 2010. služ-
ba je poskytována čtenářům zdarma a je uni-
kátní nejen rozsahem sbírky (obsahuje nyní 
asi 200 tisíc svazků), ale především tím, že se 
jedná o tituly chráněné autorským zákonem, 
tzn. takové, u nichž ještě nevypršelo období 
70 let od úmrtí autora.
čtenáři se ke službě dostanou odkazem z on-
line katalogu knihovny a přihlásí se stejnými 
údaji, jako do online katalogu.

městská knihovna ladislava z  boskovic 
v moravské třebové v březnu vyhlásí čtená-
ře s nejvíce výpůjčkami za rok 2021. výhrou 
bude roční registrace zdarma. tyto čtenáře 
zveřejníme v dubnovém zpravodaji.

upozorňujeme návštěvníky, že celá 
knihovna bude o  velikonocích v  sobotu 
16. dubna uzavřena.

15. 3. anGlicKy o… americKé literatuře
chcete se procvičit v  angličtině? přijďte do 
knihovny. rodilí mluvčí Gianna hickman 
a sean Frederick mcaneny budou v úterý 15. 
3. od 17:30 hod. vyprávět o americké literatu-
ře. ti, kdo nechtějí jen poslouchat, si mohou 
s lektory i povídat. vstup je zdarma. prosíme 
o dodržování aktuálních vládních opatření.

1.–15. 3. Únorová 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: šéf 
(v. keeland), nejtemnější úsvit (a. martinez), 
nejbližší východ (o. steinhauer), ledoví pirá-
ti (d. husemann), můj život s koňmi (m. ro-
berts). 
aktuální otázka zní: která kniha vás nejvíce 
zklamala? 

1.–31. 3. čtenářsKá výzva 2022: březen
v  březnu vám pomůžeme výstavkami na 
tato témata: kniha, jejíž autor má fyzickou 
indispozici; kniha od autora, který prožil 
i.  světovou válku; kniha, která má na obál-
ce strom. 

1.–31. 3. 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.–31. 5. výstava: malby a GraFiKy te-
rezy vinKlerové 
výstava zachycuje průřez tvorbou místní au-
torky a  můžete si ji prohlédnout v  půjčovní 
době knihovny.

Knihovna dětem 
nové hračKy, hry, acitivity board
v  polovině ledna knihovna slavnostně ote-
vřela dětský koutek, jehož nejnápadnějším 
prvkem je tzv. activity board neboli hrací 
deska. tato hračka nejde půjčit domů a  je-
jím úkolem je i batolata zabavit natolik, aby 
si rodiče se starším dítětem stihli vybrat 
knížku. 
Fond knihovny se rozrostl o více než pade-
sát knížek a  hraček ke kouzelnému čtení 
(tedy k tzv. albi tužce) a také nové hry, kte-
rých tak půjčujeme již více než dvě stovky. 
Úplnou novinkou je půjčování hraček, napří-
klad stavebnic, razítek a karet i rámečků sys-
tému logico. stavte se si novinky prohléd-
nout a třeba i vypůjčit.

tvořivé středy pro děti
  2. 3. jehelníček
  9. 3. raketa
16. 3. ovečka
23. 3. Zajíček
30. 3 slepička

1.–31. 3. výstava: Fursuity
výstava fotografií a kreslených návrhů zvíře-
cích kostýmů lenky voráčové. výstavu si mů-
žete prohlédnout v dětském oddělení v půj-
čovní době.

černobílé obrázKy na téma: svět bo-
Ženy němcové
městská knihovna se připojuje k  výtvarné 
soutěži kdk skip 08 s názvem: černobílé ob-
rázky na téma svět boženy němcové. Za-
dání: výkresy v  černobílé barvě, formát a4 
nebo a3, technika libovolná. hodnocení vý-
tvarných prací bude probíhat ve čtyřech ka-
tegoriích (předškolní věk do 5 let, 6-9 let, 10-
12 let, 13-16 let). výtvarné práce odevzdej-
te do knihovny do 5. 5. nezapomeňte uvést 
své jméno a  příjmení, datum narození, ad-
resu bydliště, název školy a třídy. práce z ji-
ných krajů zasílejte, prosím, do knihoven ve 
vašem regionu.Fotografie z besedy v angličtině na téma rozdíly mezi americkým a českým vzdělávacím systémem



moravskotřebovský zpravodaj   |   břeZen 2022   |    19

školy

aKtuality z Gymnázia 
a lsoš moravsKá třebová
přijímání do Kvinty bez přijíma-
čeK
kromě primy a  1. ročníku technického ly-
cea mohou od září zahájit uchazeči studium 
i  v kvintě. škola nabízí 10 volných míst. kri-
tériem pro přijetí je prospěch za 1. pololetí 
9. třídy a případně výsledky soutěží za 8. a 9. 
třídu. termín podání žádostí je do 15. 3. bližší 
informace včetně formuláře žádosti o přijetí 
naleznete na webu školy www.gmt.cz v sekci 
přijímací řízení, případné dotazy rádi zodpo-
víme na telefonním čísle 603 352 904.

šKolní psycholoG
od začátku letošního roku disponuje ško-
la psychologem. post zastává phdr. marcela 
hrazdirová, která je dětem i  rodičům každé 
pondělí ochotna pomoct v tíživých situacích.

s absolventy nad doKumenty
třetí díl cyklu besed představil návštěvníkům 
lucii černou. ta se po absolvování právnické 
fakulty vydala do praxe a přítomné seznámi-

la s nástrahami vysokoškolského studia i zají-
mavostmi z dosavadní praxe.

FyziKa v Kuchyni a netradiční 
FyziKální eXperimenty
titulek uvádí názvy přednášek lektorů z pří-
rodovědecké fakulty univerzity palackého 
v  olomouci. první byla určena kvartánům, 
kteří poznávali kuchyňské procesy z  fyzikál-
ního pohledu. druhá patřila sextánům a vě-
novala se zajímavostem týkajícím se akusti-
ky, optiky a elektrostatiky.

Úspěšní primáni
5 žáků primy 2. 2. reprezentovalo školu 
na okresním kole Festivalu vědy a  techni-
ky. všichni se se svými pracemi probojovali 
do krajského kola, které proběhne v březnu 
v pardubicích.

eXKurze do osvětimi
třídy 7. av a 8. av zamířily 10. 2. do osvětimi. 
v rámci prohlídky koncentračního tábora se 

žáci seznamovali s hrůznými praktikami naci-
stického režimu.

projeKtový den virtuální 
realita 1
v  rámci projektu ikap 2 proběhl 14. 2. prv-
ní z projektových dnů zaměřených na virtu-
ální realitu. aktivity spojené s  používáním 
speciálních brýlí byly zacíleny na biologii, le-
tectví nebo informatiku. dětští účastníci ze 
Zš třebařov, pro kterou byl den připraven, 
odcházeli s velkým nadšením.

■   |   přemysl dvořák

oKénKo zuš
Žáci výtvarného oboru v  lednu navští-
vili muzeum města moravská třebová, 
kde kreslili exponáty ze sbírky l. v. hol-
zmaistera. děti tak poznaly egyptskou 
princeznu a v městském muzeu objevi-
ly mnohé zajímavosti. 
i  žáci přípravného ročníku již umí vý-
tvarnou tvorbou rozdávat radost a při 
příležitosti svátku svatého valentý-
na vyzdobili cestu v  zámeckém parku 
mnoha malovanými srdíčky. děti ma-
lovaly tekutou barevnou křídou a hlav-
ním cílem jejich obrázků bylo vykouzlit 
kolemjdoucím úsměv na tváři. 
po absenci podvečerů s múzami v sou-
vislosti s  epidemiologickou situací se 
tyto akce postupně navracejí v  nové 
podobě třídních koncertů jednotlivých 
pedagogů, a to za dodržení všech sou-
časných nařízení. na pestré třídní kon-
certy vás srdečně zveme.

■   |   Zuš moravská třebová

zš u Kostela 

leden s domem dětí
v  lednu děti z přípravné třídy využily nabíd-
ku venkovních programů, které velmi pěkně, 
pečlivě a poučně připravily pracovnice domu 
dětí a  mládeže maják. první vycházka vedla 
k muzeu. Zde byl připraven program o živo-
tě ptactva v zimě. velkým lákadlem pro děti 
bylo krmítko s  různými druhy semínek, ta 
děti poznávaly. hudební doprovod nad hla-
vami nám zajistili sami ptáčci. druhou, ce-
lodopolední vycházku, podnikly děti smě-
rem do pekla. Zde bylo připraveno povídá-
ní s  úkoly věnované lesním zvířatům. ces-
ta k peklu byla zpříjemněna také stopami ve 
sněhu. poznali jsme zajíce, divočáka i několik 
stop psích. děkujeme moc za připravené ak-
tivity a těšíme se na další.

■   |   eva izáková

5. b na horách 
v pondělí 17. 1. jsme se s žáky páté třídy po 
roční pauze vydali na hory. s dětmi jsme ve 
Zdobnici strávili krásných 5 dní plných lyžo-
vání a  nejen toho. a  co na to děti? ve čtvr-
té třídě jsme o lyžák přišli. letos nám to vy-
šlo a bylo to super! co nás nejvíce bavilo a na 
co budeme vzpomínat? lyžování a bobování, 
ubytování a spaní, majitelův pes, jídlo, bezva 
atmosféra a skvělí učitelé, kamarádi, večerní 
programy a zábava. 

■   |   Žáci 5.b

srdce nejen na valentýna 
to, že naše děti mají srdce na dlani, jsme 
se snažili vyjádřit společnou prací na téma 
srdce. děti všech ročníků od přípravky až 
po deváťáky vytvořily nejrůznější srdíčka 
spoustou rozmanitých technik a pak už jen 
zbývalo je dát všechny dohromady. vznikla 
tak nádherná práce, která nyní zdobí scho-
diště v Zš křižovatka. díky všem našim dě-
tem! 

■   |   magda mlejnková 
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novinKy ze zš palacKého 
erasmus+ v moravsKé třebové
po mobilitách žáků a  pedagogů na sloven-
sku a v chorvatsku přišla řada na to pozvat 
partnery z projektu poznejme kulturní dědic-
tví nejen ve své zemi, Zš j. horáka v banské 
štiavnici a českou Zš j. a. komenského v da-
ruvaru, k nám do moravské třebové. při ex-
kurzi po naší škole čekalo na hosty překvape-

ní, žáčci z 2. b připravili na přivítanou recitač-
ně-taneční představení a také vyrobili krásné 
dárečky. děti z 1. b zahrály lidové písničky na 
flétny. kolegové z  partnerských škol si pro-
hlédli moravskou třebovou i  okolní města. 
náš projekt je kromě poznávání míst zamě-
řen také na vzdělávání pedagogů. v městské 
knihovně byli kolegové seznámeni s projekty 

podporujícími čtenářství. děkuji všem zapoje-
ným lidem za ochotu, vstřícnost a spolupráci.

■   |   tereza klímová

lyŽařsKé Kurzy
rok 2022 zahájili žáci a žákyně 4. a 5. roční-
ku v  lyžařské a  snowboardové škole ve ski 
areálu čenkovice. v období od 17. do 28. led-
na proběhly dva turnusy lyžařského výcviku, 
kdy děti denně dojížděly do čenkovic. pokro-
čilí lyžaři se zdokonalovali na sjezdovce bu-
kové hory. i naši snowboarďáci si užili rych-
lou jízdu na přírodním sněhu.

■   |   Žáci 5. c

jaK se Žije ve 2. b 
koncem ledna jsme uspořádali soutěž ve 
skocích přes švihadlo. výsledky nejlepších 
z  nás byly odeslány do soutěže švihadlový 
čtyřboj, kterou ddm letos vyhlásil alespoň 
online. Za tuto možnost jim moc děkujeme. 
Z naší třídy se umístili hned čtyři žáci. chlap-
ci: 1. tomáš horák, 2. teo Filip mazánek, 3. 
jonáš ladra. dívky: 1. vendula peřinová. mo-
mentálně se snažíme chodit bruslit na zim-
ní stadion. dále jsme chystali krátké vystou-
pení a drobné dárky pro učitele z chorvatska 
a slovenska v rámci projektu erasmus+. 

■   |   Gabriela krejčí

mš jirásKova

zima v mš
Začala zima, napadl sníh, a tak si děti užíva-
ly stavění bunkrů, sněhuláků a koulování. se-
znamovaly se s  proměnami počasí, význa-
mem otužování a přísunu vitamínů pro naše 
zdraví. učily se, v čem je důležité toto roční 
období pro lidi i přírodu. v encyklopediích vy-
hledávaly zvířátka, kterým je nutné pomáhat, 
aby přežila do jara. poznávaly ptáčky v zahra-
dách a  ve spolupráci s  rodiči jim nosily zo-
bání do krmítek. s nejstaršími dětmi i nadále 
upevňujeme znalosti a dovednosti, které bu-
dou potřebovat k zápisu do 1. tříd. 

■   |   kolektiv učitelek mš jiráskova a tyršova

KdyŽ si stromy šeptají
stále hledáme možnosti, kam s dětmi vyrazit. 
i když možností nebývá v zimě příliš mnoho, 
byla pro nás v tomto období velkou inspira-
cí především příroda. chodili jsme do parku, 
procházeli se po městských ulicích a  snažili 
se společně vnímat to, co se kolem nás děje. 
nesváděli jsme nečinnost na pandemii a uží-
vali jsme si toho, že příroda měla přes zimu 
konečně čas se nadechnout. veverkám jsme 
donesli oříšky, ptáčkům vyrobili lojové koule 
a nasypali do krmítek. 

■   |   mš jiráskova, odloučené prac. mš tyršova 

mš sušice a boršov
i  když letošní zima nebyla štědrá na 
sníh, děti v  mš sušicích si přesto uži-
ly sněhové nadílky. využily nově zbu-
dované zahrady, kde s  radostí stavěly 
sněhuláky a hrály koulovanou. lopaty 
a  boby, které našly pod stromečkem, 
vyzkoušely na našem novém kopečku. 
sněhu sice bylo málo, ale i tak to na lo-
patách pěkně frčelo.
na odloučeném pracovišti mš boršov 
nás navštívila p. danielová s pohádko-
vým příběhem jak vzniká svetr. děti se 
seznámily s postupem, jak vznikne vý-
robek z ovčí vlny, s  jejím dřívějším ře-
meslným zpracováním, prohlédly si ko-
lovrátek a ostatní nástroje k tomu po-
třebné. nakonec si v  tvořivé dílničce 
společně vyrobily z pravé vlny beránka, 
kterého si s úsměvem odnesly domů. 
je pěkné, když se dětem připomene, 
jak se v dřívější době žilo a pracovalo.

■   |   kolektiv mš
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charita

římsKoKatolicKá 
Farnost
kostelní nám. č. 24/3
571 01 moravská třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.

duchovní správce: 
p. mgr. eliáš tomáš paseka oFm, 
svitavská 6/5, moravská třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz

pravidelné bohosluŽby: 

po, út, st, čt, pá:  18:00  klášterní kostel 

čt:  16:30  klášterní kos-
tel – mše sv. pro 
rodiny s dětmi 

so:  18:00 farní kostel 

ne:     8:00 farní kostel

 11:00 klášterní kostel

adorace s výstavem nejsvětější svátos-
ti ve všední dny v 17 hodin v klášterním 
kostele.

ve středu 2. března je popeleční 
středa, den přísného postu.

sbor česKobratrsKé 
círKve evanGelicKé
svitavská 961/40, 571 01 moravská 
třebová, telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
farář: ivo david

bohosluŽby – březen, 
modlitebna
  6. 3.  9:00 hod., s vysluhováním ve-

čeře páně
13. 3.  9:00 hod., modlitebna sboru 

v české třebové, společné bo-
hoslužby, sborový den

20. 3.  9:00 hod.  
27. 3. 9:00 hod. 

5., 12., 19., 26. 3. modlitebna rezervo-
vána pro romské bohoslužby, začátek 
v 14.00 hod.

evangelická kavárnička 22. 3., fara – ne-
formální setkání, duchovní zamyšlení, 
rozhovory, začátek v 15:00 hod.

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

návštěvy hřbitova

svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 2., 16. a 30. března. odjezd v 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 10. a  24. 3. 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

poKladničKy tříKrálové sbírKy 
vydaly štědrý obsah

v  lednu proběhla v  obcích regionu mo-
ravskotřebovsko a  jevíčsko, a  po páté také 
na území velkých opatovic a přilehlých obcí, 

cz nebo www. facebook.com/charita.trebo-
va, nebo osobně na adrese charity, svitav-
ská 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

opět tříkrálová sbírka. sbírka měla jako 
vždy dvě roviny - tou první je nést radost-
nou zvěst a požehnání do domácností, tou 
druhou je šíření charitativnosti, solidarity 
s  lidmi v nouzi a křesťanské hodnoty milo-
srdenství.
do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo 
s koledou na rtech celkem 127 skupinek, což 
je přes 500 koledníků. celkový výnos sbírky 
v rámci zmíněného území činí částku 711 611 
kč, což je o 375 631 kč více, než v  loňském 
roce. děkujeme všem, kteří koledníky vlídně 
přijali, usmáli se na ně a případně vhodili pár 
drobných mincí, či dokonce bankovek. 
výtěžek tříkrálové sbírky 2022 plánuje cha-
rita moravská třebová použít na podpo-
ru vzniku nové služby domácí ošetřovatel-
ské a  paliativní péče, a  jako již tradičně na 
pokračování přímé pomoci potřebným ro-
dinám a občanům z  regionu a na podporu 
činnosti charitního dobrovolnického centra.
letošní sbírku doprovodil koncert, na kte-
rém vystoupila skupina acousticbox, odmě-
nou a poděkováním zejména pro dětské ko-
ledníky je pak tříkrálové bruslení a plavání, 
které věnovaly technické služby města mo-
ravská třebová. se sbírkou pomáhali zdejší 
skauti z 38. oddílu skautů sv. Františka mo-
ravská třebová.

všem KoledníKům, dospělým 
i dětem, patří náš velKý díK

srdečně děkujeme všem, kteří jste nám po-
mohli tříkrálovou sbírku zorganizovat, ze-
jména jednotlivým koordinátorům a charit-
ním pracovníkům, starostkám, starostům 
a  zaměstnancům obecních a  městských 
úřadů, kněžím, farnostem, bratřím Františ-
kánům, školám, školkám a  mnoha dalším 
dobrovolníkům. v  rámci tříkrálové sbírky 
pomohli s  koledováním také skauti, klien-
ti charity mor. třebová, školní třída, školka, 
dětský domov, farní mládež.
bližší informace o  celkové činnosti chari-
ty mt najdete na: www.mtrebova.charita.
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Fotbalová 
dynastie potáčKů 
má brněnsKé 
poKračování
příjmení potáček není fanouškům mo-
ravskotřebovského sportu vůbec cizí. 
ludvík, luděk a  martin jsou v  našem 
fotbale stále pojmy jako hrom. 
pokračování dynastie má sice již br-
něnskou pečeť, ale kořeny má stále 
v  jejich milované moravské třebové. 
ondřej potáček, zástupce té nejmlad-
ší (páté) generace, válí pod trenér-
ským vedení táty luďka potáčka v dre-
su sparty brno. 

■   |   (pm)

jaromír štaFFa 
válí v uničově
nadějný moravskotřebovský fotbalový 
odchovanec absolvoval zimní přípravu 
v třetiligovém uničově.
v  jejím průběhu nastoupil v  zápasech 
proti opavě, hranicím, vyškovu, brun-
tálu a  šumperku, kterému dokonce 
vstřelil branku. 

■   |   (pm)

sport

šaKalové drŽí 
moravsKotřebovsKý 
prapor hodně vysoKo
moravskotřebovský sport byl vidět nejen na 
olympiádě v pekingu. šakalové ve čtvrtfinále 
celostátní ligy v sálové kopané porazili v do-
mácím prostředí bombarďáky větřní 8:1. dě-

kujeme všem fanouškům, kteří nás celý zá-
pas neúnavně podporovali. je to hlavně je-
jich výhra.

■   |   (pm)

deset jarních Kilometrů

deset jarních kilometrů z. s., vás a vaše děti 
společně zvou v sobotu 19. 3. na běžecký zá-
vod 10 jarních kilometrů. registrace na zá-
vody v různých kategoriích se koná od 12:00 
hod. v sportovním areálu v kunčině. během 
závodu, který povede z kunčiny přes udánky 
a sušice, bude částečně omezen provoz vo-
zidel v těchto lokalitách. každý účastník akce 
bude odměněn, vítězové obdrží věcné dary. 
občerstvení zajištěno.
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sport

Fotografie (B mužstvo): Nahoře: J. Čadek (trenér), tři veteráni - V. Dokoupil, Z. Fikr, J. Šimon, dále 
R. Dvořák, K. Kukol, R. Tesolin, M. Chlup, P. Čadek, J. Špaček, J. Zatloukal (asistent trenéra).
Dole: L. Vykydal, J. Skřebský, K. Jochec, P. Pohanka, M. Cink, T. Staněk.

historie Kopané 
v moravsKé třebové Xvii.
sezóna 2003/04. hrajeme krajský přebor. 
slovan začal sezónu šťastnou výhrou v  91. 
min (dvořák) nad týmem stolan. následova-
ly dvě remízy, v  české třebové a  se skutčí. 
Zde jistil bod václav huryta. po dobrém vý-
konu porážíme hlinsko 3:1. skóroval i navrá-
tilec martin aberle. tentýž borec se podepsal 
i pod remízu v Žamberku.
v  polovině září skončil trenér petr mrázek. 
lákavá nabídka z kuvajtu se neodmítá. tým 
převzal po šejkovi mrazíkovi asistent vladi-
mír dokoupil. plichtami skončily i  dva další 
duely. s heřmanovým městcem i v prachovi-

cích. následovalo derby slovan - svitavy. je-
diný gól zápasu dal p. šatník už ve 3. minutě. 
v 55. vyloučen náš j. kolář. v dobříkově 0:0 
a  s  poličkou rozhodl opět aberle, vyloučen 
l. švanda. m. aberle skóroval i  ve vysokém 
mýtě - 1:1. nerozhodně skončily i dva posled-
ní mače s holicemi i v lanškrouně. po podzi-
mu nám patří bez porážky 4. místo.
jarní odvety odstartoval dvěma góly ve sto-
lanech p. šatník při povinné výhře 2:0. doma 
s českou třebovou 1:3. remíza na půdě lídra 
ve skutči 1:1 (aberle) byla super. bod v hlin-
sku opět zařídil „abíčko“. Žamberk 2:0.

slovan byl remízovým králem. dalších pět 
zápasů? všechno remízy. Za výhru se dáva-
ly tři body, takže z domácí bašty to byly ztrá-
ty. v  heřmanově městci a  ve svitavách bez 
gólů, s prachovicemi a dobříkovem 1:1. Zde 
dal gól l. švanda, navíc viděl čk. stejný výsle-
dek doletěl i z poličky. pak to přišlo. vysoké 
mýto si odvezlo „bůra“. delegát utkání v de-
liriu, výsledek nepochopil. v holicích prohra 
0:3 a část týmu po zápase odjela směr euro 
do portugalska. derniéra s lanškrounem 0:2.
slovan obsadil 9. místo jen se třemi poráž-
kami, ale 16x remizoval. martin aberle dal 9 
gólů, nabroušenou kosu měl l. švanda (2x 
čk+9x Žk). stejnou porci Žk viděl i r. šatník.
b mužstvo (tr. d. soldán, j. čadek, j. kopal, 
j. Zatloukal) potěšilo vítězstvím v okresní lize 
o šest bodů před linharticemi (1:0 a 1:0). tře-
tí kunčina nám nic nedarovala zadarmo (0:0 
a  0:4 na slovanu). opět řádil radek dvořák 
(22 branek). dorost se zachránil v kp (tr. m. 
ančic, p. Gregor, m. novák - j. mahdal, a. no-
votný). starší dorost 13. místo, mladší 10. 
místo.
starším žákům pod vedením m. komoně (as. 
a. Zouhar) unikl postup do kp o  jediný gól 
v  duelech s  lanškrounem (1:3 doma a  2:0 
venku). mladší skončili třetí. stejné místo ob-
sadila i  starší přípravka. mladší benjamínci 
byli šestí. šéftrenér r. abraham, trenéři: r. 
langhammer, F. marek, m. muselík, j. červí-
nek, v. dokoupil.
mezinárodní turnaj mládeže ovládl v katego-
rii mladších žáků slovan před vlaardingenem 
(hol), staufenbergem (Ger) a jaroměřicemi. 
kategorii elévů zvítězili kloučci ze svitav před 
staufenbergem, vlaardingenem a naším slo-
vanem.

■   |  václav procházka

Fotbalové střípKy

Fotbalistům moravské třebové se pod novým 
trenérem alexandrem bokijem v prvním pří-
pravném utkání hraném v olomouci nedařilo 
a premiéra na lavičce tak kouči s běloruskými 
kořeny pořádně zhořkla. čestný úspěch mo-
ravské třebové do branky holešova (6:1) za-
znamenal robin matocha. ve druhém utkání 
to dopadlo podobně, nutno ovšem podotk-
nout, že se jednalo o kvalitního soupeře. jiskra 
rýmařov (divize) - skp slovan moravská tře-
bová 6:2 (4:0), branky: ondřej kopa, jan bed-
nář. hráno v uničově.
nejlepším hráčem moravské třebové na tur-
naji fotbalových mladších přípravek, který se 
konal ve svitavách, byl vyhlášen venda dose-
děl. moravská třebová skončila na celkovém 
čtvrtém místě. celkově kluci zaslouží velkou 
pochvalu, o  něco málo větší pak štěpán ha-
nousek (jako brankář) a venda doseděl (jako 
nejlepší střelec a hráč). snažili se hrát to, co se 
učíme na tréninku, a to je dobře. hodně bylo 
znát, že jsme v takové hale hráli poprvé a na 
takovém „letišti“ prostě nejsme naučení hrát. 
škoda, že díky „korona-opatřením“ je podob-
ných turnajů velmi málo. tímto svitavákům 

děkujeme za pozvání. děkujeme také rodi-
čům za dopravu a fandění během turnaje.
Ženy skp slovan moravská třebová vybojova-
ly na halovém turnaji ve svitávce bronzovou 

medaili. třetí místo patří k  největším úspě-
chům krátké historie fotbalu žen skp slovan. 
holky, paráda!

■   |  (pm)
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www.moravskatrebova.cz

biatlonistka kamila orálková (sk nmnm) re-
prezentovala českou republiku na světovém 
šampionátu juniorů a  dorostenců  ve spoje-
ných státech amerických. ve středisku soldier 
hollow v utahu, které hostilo olympijská klá-
ní v biatlonu a běhu na lyžích 2002, se závodi-
lo ve dnech 23. 2.–3. 3. tratě v soldier hollow 
leží v průměrné nadmořské výšce 1700 met-
rů. i  proto český tým zvolil desetidenní akli-
matizaci. bezprostředně před odletem došlo 
v českém výběru ke změně v nominaci, která 

Kamila orálKová zamířila na světový 
šampionát juniorů a dorostenců
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tereza radová pobláznila 
moravsKou třebovou
a není se co divit. první branka českých žen 
v olympijské historii díky ní už navždy pone-
se moravskotřebovskou stopu. děkujeme 
za video zaslané přímo z  pekingu, děku-
jeme za možnost probudit sousedy o půl 
šesté ráno po brance do sítě usa. 
hrát na olympijských hrách bylo pro dvace-
tiletou třebovačku splněný sen. „pro tyhle 
momenty jsme dřely na trénincích, vstávaly 
brzo ráno na tréninky, obětovaly volné chvil-
ky, školu, rodinu a  hlavně peníze, abychom 
tu teď mohly být. všichni mě v tom odjakži-
va podporovali a obětovali spoustu volného 
času a energie, jak rodina, tak i přátelé. je to 
odměna za ty oběti hokeji.“ 

■   |   (pm)

se týkala právě kamily orálkové. dorostenka 
lenka bártová měla pozitivní test na covid-19 
a  nemohla odcestovat. Zastoupila ji tak ka-
mila. ukázalo se dobrým řešením, že kamila 
jako náhradnice byla doma v izolaci a mohla 
ihned tým doplnit. kamila orálková, která vé-
vodí dorostenecké soutěži o nejlepšího střel-
ce závodů českého poháru superstřelec alpi-
ne pro, si nominaci vysloužila stabilními výko-
ny v průběhu celé sezóny.

■   |   (pm)

sport 
navzdory 
době
vážení spoluobčané, fanoušci, spor-
tovci. mnozí z  nás v  posledních 
dnech, týdnech a měsících, podléha-
jí jisté skepsi, blbé náladě, vyčerpá-
ní. během měsíce února jsme spolu 
se zástupci radnice sestavovali no-
minace do ankety sportovec roku 
2021. práce, díky které se musíte 
ohlédnout, rekapitulovat. práce plná 
radosti a optimismu. rok 2021. rok 
zákazů, omezení, nařízení, hledání 
a čekání. ve stínu všech těchto okol-
ností mnohdy úplně zanikla skuteč-
nost, že je tu skupina lidí, kteří jsou 
sportovci tělem, duší i srdcem. přes 
všechny těžkosti dále trénovali, pra-
covali na sobě, soutěžili a reprezen-
tovali naše město. anketa je nejen 
přehlídkou skvělých výsledků, ale 
především důkazem, že sport přiná-
ší lidem radost v každé době. v tom-
to plní nezastupitelnou společen-
skou úlohu. obzvlášť kategorie žáků 
mě naplňuje optimismem a  nadě-
jí, že přijdou lepší časy a není třeba 
„házet flintu do žita“. v našem měs-
tě a blízkém okolí vyrůstá mnoho ta-
lentovaných sportovců. je příjemné 
číst jejich příběhy. je těžké rozhod-
nout, kdo bude tím nejlepším za rok 
2021. budu moc rád pokud se se-
známíte s  nominacemi v  jednotli-
vých kategoriích, zapojíte se do an-
kety hlasováním o  nejpopulárněj-
šího sportovce roku a  budete mít 
stejně dobrý pocit z našich sportov-
ců, jako mám já. těším se na setkání 
s vámi na slavnostním vyhlášení an-
kety a na všech sportovních akcích. 
přijďte podpořit sportovce a  sport 
v  moravské třebové. podrobnosti 
na www.slovanmt.cz. 

■   |   ladislav weinlich, předseda tj slovan


