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Chytrý zpravodaj
je dostupný
také online

VANDR SKRZ MALÓ HANÓ
Nenechte si ujít již 55. ročník oblíbeného turistického pochodu napříč krásnou krajinou v okolí
našeho města, který startuje už 9. dubna. Vandr bude zakončen na nádvoří moravskotřebovského
zámku, kde bude pro veřejnost připraveno občerstvení, otevřena kavárna a připraven koncert skupiny Proč ne Band. Pokud nejste příznivci turistiky, můžete se těšit na otevření nové zámecké expozice ve věži zámku od 9:30 do 17:00 hodin jako součásti renovované prohlídkové trasy Poklady
Moravské Třebové.
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Doplnění údajů v Mobilním rozhlasu
Chcete zdarma dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky a výpadky energií,
ankety, pozvánky na kulturní, společenské
a sportovní akce přímo do mobilu či emailu? Nezapomeňte zkontrolovat, zda ve svém
osobním profilu máte doplněn kontaktní
email a adresu bydliště, protože bez uvedení adresy vám nemůžeme zasílat pravidelné
informace prostřednictvím emailu a SMS. Jak
doplnit údaje?
1. Navštivte www.moravskatrebova.mobilnirozhlas.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na Přihlásit se
3. Zadejte telefonní číslo, obdržíte kontrolní kód

4. V nastavení profilu doplňte kontaktní
údaje (email, adresa)
Mobilní rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí
občanům mnohem víc. Kombinuje možnost
bezplatné rozesílky SMS zpráv, hlasových
zpráv a e-mailů. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Navíc máte možnost
nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus, nebo pomáhat sousedům například při hledání ztracených věcí
a zatoulaných zvířat. Jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu, která je bezplatnou
součástí platformy Mobilní rozhlas. Pojďte
s námi dál zlepšovat Moravskou Třebovou.

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

Společenská
rubrika
Životní jubilea
Únor
99 let – Přichystalová Františka
93 let – Drbalová Anna
92 let – Navrátilová Marie
90 let – Prokeš Miroslav
80 let – Blažková Marie, Kuncová Jiřina

Rozloučili jsme se
únor
Navrátil Josef (90 let)
Malura Pavel (82 let)
Král Bohdan (81 let)
Hubáčková Drahomíra (80 let)
Sotorník Pavel (77 let)
Novák Milan (66 let)
Skácelíková Jaroslava (65 let)
Dobrovský Josef (51 let)

Uzavření manželství
únor
Martin Slabý (Moravská Třebová) – Veronika Dobešová (Moravská Třebová)
Jaromír Fučík (Česká Třebová) – Jitka
Faktorová (Moravská Třebová)
Martin Knichal (Třebařov) – Nela Vlková (Tatenice)

Výběrová řízení
Vedoucí odboru sociálních věcí
a školství

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

Strážník/strážnice městské
policie
Podrobnosti a aktuálně vyhlášená výběrová řízení jsou vždy k dispozici na úřední
desce.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 28. 2. 2022 evidováno k trvalému pobytu celkem 9677 občanů ČR. V průběhu měsíce února se do Moravské Třebové přistěhovalo 10 obyvatel,
odhlásilo 6 osob, zemřelo 18 občanů a na2 | Moravskotřebovský zpravodaj | DUBEN 2022

rodilo se 9 dětí. V rámci Moravské Třebové v únoru změnilo trvalý pobyt celkem 21
osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 170 cizinců s povolením k pobytu na území České

republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 28. 2. 2022 evidováno 9847 osob.
V měsíci únoru se uskutečnilo 6 svatebních
obřadů a 1 obřad k vítání občánků.
■ | In
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Singltrek otevírá
novou sezónu
Přes třináct kilometrů tratí na Knížecí louce a na kopci pod Pastýřkou opět čeká na
vaši návštěvu. S ohledem na probíhající těžbu dřeva bude na začátku dubna do odvolání nepřístupná část trailů, konkrétně úseky
označené červenou barvou a čísly 1-4 (U Kru-

háče, U Kříže, Nad sjezdovkou, K Jahnovu kameni). Při pohybu na Singltreku dbejte zvýšené opatrnosti a sledujte informativní tabule. Veškeré aktuální informace naleznete na
webu a Facebooku Singltreku.

Odpady 2021
Příjmy 2021
příjmy od EKO KOM. . . . . . . 2 456 170 Kč
příjmy z poplatku
od občanů. . . . . . . . . . . . . . . 6 123 847 Kč
Příjmy celkem. . . . . . . . . . . 8 580 017 Kč
Výdaje 2021
sběr a svoz,
sběrové dvory. . . . . . . . . . . 10 925 553 Kč
vedení a evidence,
výdaje mimo kalkulaci. . . . . . 174 637 Kč
zavedení optim.
systému sběru odpadů. . . . . 142 968 Kč
Výdaje celkem. . . . . . . . . . 11 243 159 Kč
Rozdíl mezi výdaji a příjmy
(doplatek města) . . . . . . . . 2 663 142 Kč
Doplatek města
na 1 obyvatele . . . . . . . . . . . . . . . 267 Kč
Struktura výdajů (11 243 159 Kč)
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Pomáháme Ukrajině
Ozbrojený konflikt na
Ukrajině vyvolal vlnu
solidarity, ke které se
společně připojili také
obyvatelé
Moravské
Třebové. Kromě sbírek
a přímé finanční pomoci se mohou lidé přihlásit i jako dobrovolníci a pomáhat ukrajinským uprchlíkům s ubytováním a začleněním do každodenního života. Ke dni uzávěrky zpravodaje našlo v Moravské Třebové dočasné zázemí celkem 100 ukrajinských osob,
většinou žen a dětí. Děkujeme za vaši pomoc.
Humanitární sbírka se po vzájemné dohodě
starostů Moravské Třebové, Letovic a Koločavy konala ve dnech 1.–3. března. Veškerý
materiál prostřednictvím kamionové dopravy dorazil do Koločavy, kde byl za pomoci našich partnerů následně rozdělen lidem, kteří pomoc skutečně potřebují. „Vážení přátelé, obec Koločava by ráda vyjádřila upřímné
poděkování vám, našim přátelům, za humanitární pomoc poskytovanou Ukrajině, které
se jí i nadále dostává během války s Ruskem.
Vaše vytrvalá podpora našich občanů v těchto časech pro naši zemi tak těžkých je symbolem skutečného přátelství a evropského

bratrství. Díky vám v rámci humanitární pomoci i nadále dostáváme potraviny, oblečení,
léky i další nezbytnosti. Tato vaše pomoc je
pro nás neocenitelná. Na oplátku vám chceme popřát pevné zdraví, inspiraci pro dobré skutky, hojnost a poklidné dny,“ vzkazují
v dopise obyvatelé obce Koločava.
Informace pro občany Ukrajiny/
Інформація для громадян України
Krajské asistenční centrum +420 974 801 802,
www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine
Máte volné ubytovací kapacity?
Město Moravská Třebová eviduje interní seznam dobrovolníků, do kterého můžete nahlásit volné ubytovací kapacity v Moravské
Třebové a okolí pro případnou pomoc uprchlíkům a rodinám z Ukrajiny. Nabídky zasílejte na adresu krizovystab@mtrebova.cz, do
předmětu uveďte „ubytování Ukrajina“ a do
zprávy nezapomeňte uvést: počet volných lůžek, adresu a Váš telefon a email. V případě
potřeby konkrétní pomoci Vás budeme kontaktovat. Děkujeme.
Umíte ukrajinsky nebo rusky?
Znalost jazyka výrazně usnadní komunikaci
mezi dobrovolníky, ukrajinskými uprchlíky
a nezbytnými úkony na Úřadu práce a po-

dobně. Pokud umíte ukrajinsky nebo rusky a jste ochotni pomoci, napište nám na
adresu krizovystab@mtrebova.cz, do předmětu uveďte „tlumočník Ukrajina“ a do
zprávy nezapomeňte uvést adresu, telefon
a email.
Doučování češtiny
Hledáme učitele českého jazyka pro dospělé
osoby, které se chtějí začlenit do pracovního
procesu a každodenního života. Nabídky zasílejte na adresu krizovystab@mtrebova.cz,
do předmětu uveďte „doučovaní ČJ“.
Staňte se patronem ukrajinských
rodin
Pomoc s prvními kroky v novém prostředí. Co dělá takový patron? Pomáhá s otevřeným srdcem, doprovází, radí a tak celkově
je v rámci možností vždy nablízku. Pomůžete? Pokud je Vaše odpověď ANO, kontaktujte, prosím, Ivu Kopřivovou (731 608 323, iva.
koprivova@mtrebova.charita.cz). Děkujeme,
že pomáháte.
Finanční příspěvky
Pro zasílání finančních příspěvků využijte jednu z již existujících sbírek humanitárních organizací (Člověk v tísni, Charita Česká republika, UNICEF Česká republika).
Moravskotřebovský zpravodaj | DUBEN 2022 |
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Využití areálu Miltra v Jiráskově ulici,
neskutečný příběh
Město dlouhodobě usilovalo o zisk areálu
kvůli jeho výhodné poloze ve středu města
na vybudování kulturního sálu. To se nakonec za cca 11 milionů korun podařilo. Myslel
jsem, že začne urgentně příprava projektu,
tak aby bylo možné sál postavit s pomocí evropských dotací, protože město vlastní prostředky nemá. Kraj dal tomuto projektu prioritu. Místo toho začal neuvěřitelný příběh
posuzování využití areálu, jehož závěrem je
vybudování sálu, kina, kavárny, nové knihovny, depozitářů muzea. Prý za 250 milionů,
a to bez navýšení provozních výdajů města
na kulturu, a bez parkoviště pro návštěvníky.
Po porovnání podobných zařízení je zřejmé,
že výstavba by stála minimálně 350–450 milionů korun a provozní náklady města se zvýší o minimálně 10 milionů ročně. Stavět takový areál bez odpovídajícího parkoviště a vést
jednu z příjezdových cest po zahradě školky
považuji už za úplný nesmysl.

Proč je potřeba budovat novou knihovnu,
když máme jednu z nejhezčích v kraji? Po připravované dostavbě ZŠ U Kostela bude úplně
volná budova ZŠ na křižovatce. Do uprázdněné budovy se knihovna vejde bez problémů,
pokud je její přesun skutečně potřeba. Vejdou se sem i kanceláře a nutné zázemí vedení kulturních služeb, stejně tak vedení muzea s provozním zázemím. Je zde také možné
umístit depozitáře muzea, restaurátorskou
dílnu, knihovnu a studovnu, nemusí být součástí nového sálu na Jiráskové ulici. V areálu
na Jiráskově ulici pak stačí postavit sál s nutným vybavením a dostatečným parkovištěm
za podstatně méně peněz. Je dost těžko pochopitelné, že vedení města na tyto možnosti vůbec nereaguje. To navíc v situaci, kdy se
zhoršují reálné odhady ekonomického vývoje, o vývoji mezinárodní situace snad ani netřeba mluvit. A tak se bude vyhlašovat architektonická soutěž za miliony korun v původ-

ním megalomanském zadání. Po kritice mé
a několika málo dalších zastupitelů s realizací rozdělenou alespoň do dvou etap. Nejprve sál a pak knihovna. (Vedení města to původně navrhovalo obráceně!) Soutěž bude trvat několik měsíců a teprve pak se prý začne
projektovat. Evropské dotace jsou definitivně
pryč. A architekti budou hledat řešení podle
zadání, které bude nerealizovatelné.
Je mi líto skutečnosti, že se město zvoleným postupem připravilo o reálnou možnost
ucházet se o dotace ve výši cca 150 milionů
korun. Ještě víc je mi ovšem líto, že reálné využití prostor bývalé Miltry se odkládá na neurčito. Takto připravený projekt je nerealizovatelný a vynaložené prostředky na jeho přípravu budou z velké části zmarněny. Město
má mnoho jiných problémů, které všichni vidíme kolem sebe. O to víc by se mělo obezřetně zacházet s omezenými prostředky.
■ | Radko Martínek

Komentář k záměru výstavby kulturně komunitního centra
Vážení spoluobčané, není standardní, abychom reagovali na článek psaný zastupitelem našeho města. Pokud v něm ale zaznívá několik nepravd a domněnek, které poškozují celý projekt, považujeme za nutné
vše uvést na správnou míru. Tento způsob
komunikace nás mrzí o to více, že k problematice výstavby kulturního centra bylo svoláno několik pracovních jednání zastupitelstva města, kde byl objasňován nejen zvolený postup i konečná obsahová náplň budoucího centra.
Pan Martínek uvádí, že by preferoval urgentní přípravu projektu. Celý objekt areálu Miltra získalo město do majetku v červnu
roku 2020, v čase covidové pandemie, a přes
všechny restrikce a nouzové stavy prakticky
po celé další období bylo již na konci roku
2021 dokončeno zpracování obsahové náplně budoucího kulturního centra.
Pan Martínek jako dlouholetý zastupitel jistě ví, že u zakázky za 200 mil. Kč (vlastní objekt kulturního sálu) jsou odhadované náklady na zpracování projektové dokumentace
minimálně v částce 10 mil. Kč, že tato výše
podléhá pravidlům dle zákona o zadávání veřejných zakázek a že nelze vše řešit nějakým
„urgentním“ způsobem. Navíc, nepřipravujeme stavbu typizovaného rodinného domu,
ale objekt, který budou využívat budoucí generace našeho města.
U tako velkého projektu je tedy naprosto
nutná přípravná fáze, jasné nadefinování potřeb, a to není možné svěřit do rukou pouze
kulturním službám nebo „náhodně“ určenému projektantovi. Proto byla vytvořena
komplexní analýza od renomované spo4 | Moravskotřebovský zpravodaj | DUBEN 2022

lečnosti ONplan lab s.r.o., celý záměr průběžně konzultujeme s odborníky, architekty, zástupci Pardubického kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a řediteli kulturních center a muzeí po celém Česku.
Pan kolega také rozporuje cenu výstavby.
Zde si město ve spolupráci s městským architektem zadalo zpracování dvou odhadů
investičních nákladů dle jasně definovaných
prostorových podmínek. Není nám tedy známo, z jakých údajů vychází jeho odhady. Víme
však jistě, že reálné ceny budou známé až po
odevzdání projektových návrhů v soutěži.
Naprosto zásadně se musíme ohradit proti
tvrzení, že objekt bude bez parkovacích míst.
To by ani nebylo možné z pohledu stavebního povolení. Zadáno je vybudování 40 – 60
parkovacích míst a zpřesnění tohoto počtu
bude až na základě budoucího požadavku
města pro dopracování návrhu stavby. Další zavádějící informací je, že příjezdová cesta povede po zahradě školky. Architekti mají
pouze prověřit dopravní obslužnost areálu,
včetně možnosti, zda jedna z příjezdových
komunikací do areálu by mohla vést z ulice
J. K. Tyla parkem podél zahrady školky. Zda
tomu tak ve finálním návrhu bude, prověří až
studie a samozřejmě stanovisko města.
Přemístění knihovny do budovy školy v ul.
Komenského je z hlediska provozních potřeb
a bezbariérovosti holý nesmysl. Knihovna na
zámku je krásná, a to zaznělo na všech jednáních, ale zcela však postrádá prostory pro
přednáškové a vzdělávací aktivity, které mají
do budoucnosti tvořit, z pohledu státní koncepce knihoven, čím dál větší podíl náplně
jejich činnosti. Budova základní školy také

zcela jistě nevyhovuje zejména technickým
podmínkám pro depozit sbírkových předmětů - vytvoření stálého prostředí (temno a 15
stupňů C), bezbariérovost. Ochrana sbírkových předmětů je v budově ZŠ téměř nerealizovatelná. Nosnost patra pak neumožňuje využití regálových systémů, které jsou pro
depozit zásadní.
Pan Martínek rovněž tvrdí, že dotační možnosti jsou definitivně pryč. Dotační tituly NPO, IROP aj. nejsou doposud termínově
ukotveny a tudíž není vyloučeno, že by Moravská Třebová mohla o dotační finance žádat. Je však podstatné opakovaně zmínit,
že nám nejsou známy dotační zdroje, které
by zafinancovaly výstavbu pouze kulturního sálu. Dotační podpora je mířena na tzv.
kulturně komunitní centra. Míří na vytvoření
prostoru setkávání lidí různých zájmů a věku
a právě začlenění knihovny do tohoto projektu jednoznačně komunitní život vnáší. Současná smutná geopolitická situace nám naopak přináší naději na čerpání finančních
prostředků na celý záměr, jelikož se výzvy
jednotlivých projektů oddalují.
Mohli bychom zde také spekulovat o tom, že
město se o možnost získání dotace připravilo
již v roce 2016, kdy odmítlo koupit areál Miltry za 14 mil. Kč, a přišlo tak o více času pro
přípravu celého záměru. Ale to je v tuto chvíli nepodstatné. Podstatná je skutečnost, že
v součinnosti s odborníky připravujeme takový koncept kulturního centra a kulturního života, který bude hodný našeho města a který
budou využívat naše generace.
■ | Miloš Mička, Daniela Maixnerová
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Zprávy z radnice
Revitalizace ulice Svitavská
pokračuje
Na jaře letošního roku se dočkáme dokončení celkové revitalizace ulice Svitavská. V termínu od 14. do 18. března dojde vlivem stavebních prací k úplné dopravní uzavírce
v úseku od vjezdu do polikliniky po bytový
dům Svitavská 19. Vjezd do polikliniky a pro-

ského přes vjezd k Penny Marketu až po
vjezd do polikliniky. Objízdná trasa vede
ulicemi J. K. Tyla a Jiráskova. Návštěvníkům
polikliniky bude umožněn příjezd ve směru od centra Moravské Třebové. Návštěvníkům Penny marketu bude zároveň umožněn příjezd do prodejny ulicí Dr. Jánského,
kde bude zřízen provizorní sjezd na parkoviště.

DočasnÁ uzavírkA
12. 4. – 15. 4.
Uzavřen bude úsek od vjezdu do polikliniky po bytový dům Svitavská č.p. 19. Objízdná trasa povede ulicemi J. K. Tyla a Jiráskova. Návštěvníkům polikliniky a prodejny Penny bude umožněn příjezd ze směru od Svitav.

Změna rozmístění
autobusových zastávek
dejny Penny market bude umožněn pouze ve
směru od Svitav. Po dobu výstavby nové nemocnice zůstává uzavřena část ulice Školní.
Prosíme řidiče, aby při průjezdu stavbou dodržovali sníženou rychlost.

DočasnÁ uzavírkA
21. 3. – 12. 4.
Uzavřen bude v uvedeném termínu úsek
od křižovatky ulice Svitavská s ulicí Dr. Ján-

Zastávka ,,U komína“ (linky č. 680873,
680880) bude v obou směrech dočasně přesunuta od 21. 3. do 15. 4. Pro spoje jedoucí
ve směru na Svitavy, bude přesunuta v rámci ulice Svitavská. Pro spoje jedoucí ve směru
na aut. nádr. v Moravské Třebové, bude přesunuta do ulice Jiráskova.
Zastávka ,,Svitavská‘‘ (linky č. 680873, 680880)
bude v obou směrech dočasně přesunuta do
ulice J. K. Tyla od 21. 3. do 15. 4.
Pro aktuální informace sledujte webové
stránky města a Mobilní rozhlas.

Rekonstrukce vozovky v Sušicích
Pardubický kraj v letošním roce plánuje dokončení opravy vozovky v úseku od odbočky
k betonárce v Sušicích po železniční přejezd
ve směru na Staré Město. V termínu uzávěrky

zpravodaje nebyl znám termín zahájení stavebních prací, proto sledujte webové stránky
a Mobilní rozhlas.

ŘSD opraví úsek silnice I/35
Ředitelství silnic a dálnic v úterý 19. dubna
zahájí opravu 1,7 km dlouhého úseku silnice
I/35 ve směru od kruhového objezdu k mostu nad železniční tratí v ul. Olomoucká. Stavební práce budou rozděleny do tří etap
a v termínu od 19. 4. do 31. 5. bude nutné

počítat s dopravním omezením a zvýšenou
frekvencí dopravy v centru města. Po celou
dobu rekonstrukce bude platit zákaz zastavení v ulicích Olomoucká, Komenského a Brněnská.

Úplná uzavírka tunelu Hřebeč

Úspěch ve zpravodaji
i na sociálních sítích
V celostátní soutěži Zlatý lajk
2021 se Facebook
stránka
města Moravská
Třebová umístila na skvělém 2.
místě z celkového počtu 78 přihlášených městských sociálních
sítí v kategorii
obcí a měst od 2
do 10 tisíc obyvatel. Děkujeme
za vaši přízeň, i nadále vám budeme
přinášet aktuální informace z dění
v našem městě. Moravskotřebovský zpravodaj v soutěži Radniční listy
2021 obsadil 2. místo v Pardubickém
kraji. Porota hodnotila úroveň textů,
fotografií i obsahové vyváženosti.

Změna ceny
vodného
Svazek obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska na svém jednání
schválil úpravu ceny vodného pro rok
2022. Od 1. dubna 2022 platí cena
vodného ve výši 48,36 Kč/m3 bez
DPH. Důvodem změn je krach energetických společností a celkové navyšování cen energií.

Dům dětí a mládeže
pod novým vedením
Začátkem letošního roku došlo ke
změně na pozici ředitele Domu dětí
a mládeže Maják Moravská Třebová,
kdy po téměř čtyřiceti letech ve funkci skončil Jiří Kobylka. „Děkujeme za
veškeré úsilí a hodnoty, které po celou dobu mládeži i celému městu předával. Zároveň tímto přejeme hodně
zdaru nové ředitelce, kterou se stala Andrea Aberlová. Jsme přesvědčeni, že se jí podaří navázat na dlouhou
tradici a i nadále dokáže motivovat
mládež k vytváření společných vazeb,
vztahu k našemu městu a předávání
dalších cenných zkušeností,“ uvedla
místostarostka Daniela Maixnerová.

Až do 30. listopadu potrvá úplná uzavírka silnice I/35 - tunelu Hřebeč z důvodu oprav stavebně technologické části tunelu. Objízdná
trasa bude pro veškerou dopravu vedena po
silnici III/36826.
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Nominace na Cenu města za rok 2021
V letošním roce jsme od občanů obdrželi celkem pět nominací na ocenění Cena města Moravská Třebová za rok 2021. Níže přidáváme
podrobnosti k jednotlivým osobnostem, které
byly obsaženy v obdržených nominacích:

Lukáš Trantírek

Karel Roušar
Navržen za propagaci zdravého životního stylu a inspiraci pro mládež. Skromný „mládežník“, který ve svých 83 letech inspiruje všechny
generace Třebováků k pohybu, zdravému životnímu stylu a vztahu k našemu městu. Známý je díky svým výstupům na rozhlednu Pastýřka a úklidem nepořádku kolem rozhledny
a na lesních cestách. Pokud mu to zdraví dovolí, každý den ráno se vydává na rozhlednu
Pastýřka. Tímto způsobem od roku 2011 absolvoval už více než 3 100 výstupů. Karel Roušar se díky svým aktivitám v roce 2021 stal oficiálním ambasadorem a startérem prvního
ročníku závodu s názvem Moravská Sněžka.

Hana Horská
Navržena za pedagogickou činnost, výtvarnou tvorbu a propagaci města Moravská
Třebová v zahraničí. Je autorkou myšlenky
a hlavní organizátorkou mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou, která se konala v letech 2005 – 2014. Dodnes to byla jediná soutěž tohoto druhu na světě. Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu v osobním dopise ocenil práci H. Horské ve smysluplném propojení
výtvarné tvorby s využitím počítačové techniky. Do soutěže přišlo více než 22 000 výtvarných prací ze škol z partnerských měst ze Slovenska, Polska, Holandska i z ruské školy při
Velvyslanectví v Praze. V roce 2021 byla Hana

Horská zařazena mezi výtvarné osobnosti do
Encyklopedie osobností České a Slovenské
republiky. Před třemi lety se také její jméno
objevilo ve Slovníku českých a slovenských
výtvarných umělců.

Lubomír Grepl
Navržen za dlouholetou práci s moravskotřebovskou mládeží, propagaci skautingu a šíření dobrého jména města Moravská Třebová.
Rodilý Třebovák v místním skautském středisku působí od roku 1969. Od roku 2000 je
vedoucím střediska Junák-český skaut středisko Moravská Třebová. Za více než padesát
let jeho působení zejména na tábořišti Kvíčalka šíří skautskou myšlenku, ale především
tvoří pevné a přátelské vztahy. Díky společné práci na tábořišti i skautském domě, přetrvávají přátelství všech generací do dnešních dnů. Tábořištěm Kvíčalka prošly stovky,
možná tisíce mladých lidí. Všichni mají jedno
společné, každý z nich ví, kdo je to Darzí. Pro
mnohé Darzí byl a je druhým otcem. Tím, kdo
jim dal poprvé sekerku do ruky, přispěl dobrou radou, nebo i napomenul a dal radu do
života, když to bylo potřeba.

Navržen za vědeckou práci ve vývoji léčiv.
Absolvent moravskotřebovského gymnázia
v minulém roce obdržel prestižní cenu Rudolfa Lukeše, kterou uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia. Lukáš Trantírek působí ve výzkumném ústavu CEITEC Masarykovy univerzity
v Brně. Oceněný vědec vyvíjí technologii in-cell NMR (vnitrobuněčná nukleární magnetická rezonance), což je jediná metoda, která
dnes umožňuje zkoumat strukturu biomolekul a jejich interakcí přímo uvnitř živých buněk. „Tato metoda nám jinými slovy umožňuje posoudit vliv vnitrobuněčného prostředí
na chemickou strukturu a reaktivitu organických látek. Díky této informaci pak můžeme
správně nasměrovat či zefektivnit vývoj léčiv,” vysvětluje Lukáš Trantírek význam technologie pro medicinální chemii.

Magdalena Bazalová – Carter
Navržena za vědecký přínos v oblasti léčby rakoviny. Rodačka z Moravské Třebové
a světová vědkyně v oblasti přístupu k léčbě
rakoviny pomocí nanočástic a radioterapie.
Aktuálně vede v Kanadě výzkumné centrum
v rámci University of Victoria.
Rada města doporučila zastupitelstvu udělit
ocenění Lubomírovi Greplovi. Laureáta Ceny
města Moravská Třebová za rok 2021 volili
zastupitelé města až po uzávěrce zpravodaje. Podrobnosti k oceněné osobnosti proto
přineseme v některém z následujících vydání
Moravskotřebovského zpravodaje.

Českomoravské pomezí se prezentuje na veletrzích a akcích v Česku a Polsku
Po dvouleté pauze
se destinační společnost Českomoravské
pomezí opět vydává
na veletrhy cestovního ruchu, kde bude prezentována bohatá turistická nabídka regionu Českomoravské pomezí a měst Litomyšl, Moravská Třebová, Svitavy, Polička a Vysoké Mýto.
Díky aktuálně realizovanému česko-polskému projektu Pokladnice zážitků se již region úspěšně prezentoval na veletrhu MTT ve
Wroclawi a veletrhu Dovolená 2022 v Ostravě. V následujících týdnech budou v rámci tohoto projektu představeny turistické atraktivity Českomoravského pomezí také na veletrzích GLOBalnie v Katowicích a Euroregion
Tour v Jablonci nad Nisou. Díky spolupráci
se sdružením České dědictví UNESCO a Destinační společností Východní Čechy budou
materiály regionu na pomezí Čech a Moravy
prezentovány také návštěvníkům pražských
veletrhů Holiday World a For Bikes.
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Jarní veletržní sezónou ale propagace Českomoravského pomezí nekončí, ba právě naopak. Od dubna do srpna bude prezentace
regionu a jeho měst pokračovat na celkem
šestnácti festivalech a kulturních akcích po
celé České republice i v Polsku. Návštěvníci
veletrhů a kulturních akcí si mohou odnést
spoustu cenných informací, ať už jsou milovníky památek a historie, putování za rozhlednami nebo výletů na kole. Dozví se o plánovaných akcích v jednotlivých městech, soutěžích nebo třeba nové stolní hře prezentující
region. Návštěvníci se mohou také aktivně
zapojit v rámci soutěžního kvízu, který prověří jejich znalosti turistické oblasti Českomoravské pomezí.
Kromě prezentačních akcí jsou na jarní a letní měsíce připraveny kampaně v různých typech médií. Nabídka Českomoravského pomezí bude prezentována v tištěných titulech
i v rámci televizní či outdoorové kampaně. Ta
bude zaměřena zejména na plochy na nádražích a v prostředcích veřejné dopravy. Chy-

bět nebudou ani propagační aktivity v on-line prostředí v podobě bannerových kampaní a prezentace na sociálních sítích.
Pro návštěvníky jsou na letošní sezónu připraveny také oblíbené soutěže propojující
atraktivní turistické cíle Českomoravského
pomezí a vzhledem k mezinárodní spolupráci také Svídnicko-javorského knížectví na polské straně hranice. Všichni, kteří si rádi hrají, se mohou zúčastnit klasické razítkové soutěže nebo zkusit štěstí v soutěži v rámci nové
mobilní aplikace Pokladnice zážitků.
■ | Jiří Zámečník
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KANCLÁRNA v Moravské
Třebové a my z P-PINK
Když na sebe věci
navazují, tak je
to fajn. Na podzim 2021 jsme uspořádali v Moravské Třebové Akademii začínajícího podnikání (AZP)
a z toho vzešli noví podnikatelé, které Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK, zařadil mezi své klienty. Když na AZP navazuje
další spolupráce, tak je to prospěšné pro území Moravskotřebovska. Město Moravská Třebová koncem roku 2021 dokončilo modernizaci starších prostor a vybudovalo Kanclárnu
- sdílené kanceláře pro začínající a další podnikatele. Obě akce se potkaly v čase, jak bylo
naplánováno, a nesou první ovoce.
Augustin Mrlina
Mladý člověk, který je absolventem podzimní
AZP, kterou Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK, nasměroval právě do Moravské Třebové. Augustin načerpal nové znalosti
a nyní je využívá v praxi. Od nového roku pracuje jako manažer coworkingového centra.
Jeho úkolem je zajistit chod Kanclárny. S ním
a s dalšími jeho kolegyněmi jsme se v březnu
sešli a plánujeme společné akce zde ve městě Moravská Třebová.
Eliška Pánková
Je manažerkou neziskové organizace Mateřského a rodinného centra Krůček, které sídlí ve stejné budově jako Kanclárna už několik
roků. Krůček slouží maminkám na MD a jejich dětem. Ve spolupráci s Kanclárnou chtě-

jí připravovat společné akce. Jako bonus plánují nabídnout novou službu – hlídání dětí
v době, kdy se ženy na MD zúčastní nějaké
pracovní akce v Kanclárně. Ženy na mateřské
dovolené mohou být zároveň podnikatelkami a díky kombinaci obou zařízení neztratí
kontakt s dalšími podnikateli a se svou profesí.
Daniela Maixnerová
Je podnikatelkou, místostarostkou a spojujícím článkem mezi P-PINK, městem, Mateřským a rodinným centrem Krůček i Kanclárnou. Cílem vedení města a nás z P-PINK je
vytvoření komunity nových ale i již prosperujících podnikatelů. Město dodalo prostory a my z P-PINK s našim know how budeme

obohacovat program moravskotřebovských
akcí. Probíhá komunikace a plánování a první naše akce v Třebové bude v květnu.
My všichni čtyři a ještě něco navíc…
Město si přeje, abychom jim pomohli podchytit i středoškoláky a přilákali je ke spolupráci. Líbí se jim náš projekt pro studenty Objev v sobě podnikatele, aktuálně stanovujeme datum konání. P-PINK moc oceňuje aktivity, které Augustin, Eliška a Daniela se svými
kolegy v Moravské Třebové plánují a realizují.
Budeme jim co nejvíce nápomocni.
■ | Hana Štěpánová, P-PINK

Coworking – nejen sdílená kancelář
Pojem coworking zná svět zhruba od roku
2005, kdy se v San Francisku otevřela první
sdílená kancelář. Do České republiky coworking dorazil o několik let později.
Kanclárna je pro vás otevřena teprve druhý
měsíc, ale už teď vám patří poděkování. Naši
dosavadní klienti jsou lidé na volné noze, fotografové, majitelé malé firmy i lidé z velkých
firem. Ti sice mají své vlastní prostory a kanceláře, ale hledají mimo ně tvůrčí prostředí, možnost dalšího vzdělání a kontakt s lidmi z jiných oborů. To je přesně to, co u nás,

krom běžného kancelářského vybavení, můžete najít. Jsme rádi, že se vám naše prostory líbí, využíváte je a vracíte se. Přijďte i Vy vyzkoušet Kanclárnu, těšíme se na nové tváře.
Chystáme pro vás další workshopy a semináře, například seriál o Kryptoměnách nebo
seberozvojový workshop pod vedením kouče Michaela Havlíka. Pro aktuální informace o chystaných akcích sledujte naše sociální
sítě. FB: Kanclarna; IG: Kanclarna
Těšíme se na vaši návštěvu.
■ | Augustin Mrlina, tým Kanclárny

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com

PROGRAM NA Duben
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Mrňouskové pro nejmenší 3–12
měs.
15:00–16:00 Krůčkohrátky pro děti od 2–6 let
ÚTERÝ
10:00–11:00 Mama mimi cvičení od 1,5 roku
do 6 let
15:00–16:00 Méďa pro nejmenší 3–12 měs.
16:30–17:30 Free-talk klevetíme anglicky
(12. 4., 26. 4.)
17:30–18:30 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 (6. 4., 20. 4.)
17:00–18:00 Poradna a cvičení pro těhotné
ČTVRTEK
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek (7. 4.
a 21. 4.)
16:00–17:00 Kreativec od 3 do 6 let

PÁTEK
9:00–12:00 Volná herna pro všechny
Na objednávku: baby masáže pro miminka,
hernička, pronájem prostor (např. na oslavy),
hlídání dětí profesionálními chůvami.
Děkujeme všem, kteří prodávali i nakoupili
na našem březnovém bazárku. V dubnu přinášíme velké programové změny v pravidelných klubech, věříme, že budete spokojeni.
Kromě pravidelného programu pro vás
v dubnu připravujeme pohybový workshop
pro dospělé Ve svém těle napřímeně – 8.
4. od 16 hod., pod vedením fyzioterapeutky
Alexandry Dokoupilové, vstupné 70 Kč: na

akci se podílí Zdravé město Moravská Třebová a Agenda 21. Rodiče s dětmi zveme na
venkovní hru Putování velikonočního zajíčka na trase v Moravské Třebové s úkoly a odměnou ve dnech 10.–18. 4. Úkoly koncipovány pro děti 2–8 let, cena hrací karty 100 Kč.
Nutné se předem přihlásit na e-mail do 7. 4.
Blíží se letní prázdniny a s tím i naše tradiční příměstské tábory pro rodiče s dětmi do 6
let. Přijďte si užít společný čas s vašimi dětmi
již od miminek v kočárku či nosítku. Tábor je
od pondělí do čtvrtka v čase 9–15 hod. Cena:
800 Kč za dítě (další sourozenec za 400 Kč),
možnost zajištění obědů. Přihlásit se můžete
nejpozději do 30. 6.
Termíny:
18.–21. 7. Letní hrátky se zvířátky
15.–18. 8. Z pohádky do pohádky
Více informací o aktuálním programu naleznete na našich FB stránkách. Veškeré přihlášky a dotazy na krucekmt@gmail.com. Těšíme
se na vaši návštěvu.
■ | Tým Krůčku
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Městská 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
V minulém období městská policie řešila 506
událostí. Mimo stanovenou pochůzkovou
činnost a plnění úkolů vyplývajících z mimořádných opatření, se městská policie zaměřovala na dodržování nastaveného dopravního režimu v našem městě.

VEŘEJNÉ WC NEBO PARTY
KLUB
Nemáme nic proti setkávání mládeže, která
se chce bavit. A i když bychom věděli o lep-

ším místě, než je WC, poškozování veřejného majetku tolerovat nemůžeme. Přesně to
se stalo o jednom víkendu na zámku, kde se
skupinka dětí rozhodla udělat večírek. Po jejich odchodu zůstalo na místě množství lahví od alkoholu a poničené kachličky a výmalba. S využitím městského kamerového systému jsme byli schopni děti identifikovat a jejich totožnost předat na OSPOD při sociálním
odboru MěÚ, kde bude mít celý incident dohru. Pokud jste svědky podobného jednání,
neváhejte ihned kontaktovat městskou policii, nebo Policii ČR.

Dodržujte dopravní
značení
V následujících měsících dojde k několika
souběžným uzavírkám ulic v našem městě.
K dopravnímu omezení dojde v ulicích Svitavská, Olomoucká, Komenského, Brněnská
a v Sušicích. S ohledem na zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vyzýváme ke zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.
Strážníci městské policie budou ve zmíněných lokalitách dohlížet na dodržování dopravního značení ve zvýšené míře.
Aktuální situaci sledujte na webu města
a v Mobilním rozhlasu. Děkujeme za trpělivost.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Návštěvy v LDN
povoleny
Podmínkou návštěvy je bezinfekčnost
osob. Je na plné zodpovědnosti návštěv, aby neměly žádné projevy respiračního nebo jiného přenosného onemocnění! Chráníte tím své nejbližší.
Podrobnosti na webových stránkách
Nemocnice následné péče Moravská
Třebová.

Psychiatrická
ambulance opět
v provozu
Ve spolupráci s Pardubickým krajem
a Nemocnicí následné péče se podařilo obnovit provoz psychiatrické ambulance v přízemí polikliniky v ulici Svitavská. Možnost objednání k vyšetření
v ordinační dny od 13:00 do 15:00 hod.
na čísle 605 065 146. Podrobnosti zde:
https://mudrzandler.cz/

Online mapa
poskytovatelů
zdravotní péče
Pardubický kraj připravil mapu, která vám pomůže vyhledat nejbližšího lékaře, ale také možnost pohotovosti, ostatních ambulantních zařízení a ostatních zdravotnických zařízení.
Mapa nabízí vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také
akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace. Více zde: https://mapy.
pardubickykraj.cz/app/map/uzis/.
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Sociální služby

Sociální služby města
Pečovatelská služba, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služba – www.ddmt.cz

tel.: 461 318 252, 461 318 253, e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz

Oslava 100. narozenin
klientky pečovatelské
služby
V této nelehké době, která nám zasahuje
všem do běžného života, jsme měli možnost
popřát naší klientce pečovatelské služby,
která oslavila nádherné jubileum 100 let.

Paní K. se narodila a celý život prožila zde
v Moravské Třebové. Pouze za války bydlela necelé 3 roky s rodinou v Chrastové Lhotě. Paní K. je dodnes velmi skromná, milá,
příjemná a veselá paní, která se těší dobrému zdraví a skvělé náladě, kterou ji pomáhá udržet její rodina. Po válce trvale až do
svého odchodu do důchodu pracovala v závodu Kras jako šička. Její zálibou života byla

práce na zahradě, obzvláště pěstovaní kytiček. Každodenní ranní náplní paní K. je zametání chodníku před svým domem. Tyto
činnosti ji do dnešních dní udržují v neustálém pohybu a v dobré kondici.
Jako recept na dlouhověkost od paní K. bychom mohli uvést střídmost v jídle, skromnost, paní K. nemá a nedívá se na televizi,
chodí brzy spát a brzičko vstává a pomalu se
dává do pohybu.
Klientce přejeme ještě jednou za celý kolektiv pečovatelské služby přáním, které složila
naše kolegyně:
Voda plyne, léta běží,
ale vy jste stále svěží.
Kdo je pořád veselý,
ničeho se nebojí.
Žádný pláč a žádné stesky,
vždyť je přece život hezký.
Kdo se dívá kolem sebe, vidí lidi, kytky, nebe.
Koho tady těší svět, ten tu bude mnoho let.
■ | Sociální pracovnice domova pro seniory

7. DUBEN SVĚTOVÝ
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Palacha 1552, 530 02 Pardubice, kontaktní
osoba: Pavla Míková, telefon: 722 975 567,
e-mail: pavla.mikova@tichysvet.cz. Naši pobočku můžete navštívit i osobně bez objednání každé úterý a čtvrtek v čase 9:00–
16:00 hod. Odkaz na webové stránky: https://www.tichysvet.cz/.

M

Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa, že nebudou slyšet jako dříve a budou
muset sluchovou ztrátu nějakým způsobem
kompenzovat. Pokud máte potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým postižením při vyřizování žádostí o příspěvky, např.
kompenzační pomůcky a také poradenství,
jak postupovat při řešení ztráty sluchu. Kromě toho poskytujeme pomoc při návštěvě
úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří mají
problémy se sluchem, pomáháme např. při
pořizování sluchadel, světelné signalizace,
zesilovače TV a jiných pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou za klienty přijet kamkoliv po
Pardubickém kraji, či se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. Adresa pobočky: Jana

ČESKÝ

Když dobře slyšet není samozřejmost

Tento den by nám měl připomenout,
že zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Zdraví určuje kvalitu našeho života, proto o něj musíme pravidelně pečovat. Jak? Především zdravým životním stylem a pravidelnými
preventivními prohlídkami. Prevenci není radno zanedbávat. Preventivní prohlídku (PP) bychom měli absolvovat u svého praktického lékaře od
19 let každé 2 roky. Praktický lékař (PL)
si v rámci PP doplní do vaší zdravotní
karty údaje o onemocnění ve vaší rodině, zjistí vaše pracovní zatížení, vaše
návyky a zlozvyky, a tak zjistí předpokládaná zdravotní rizika. PL také zkontroluje platnost očkování (tetanus).
Dále následuje fyzikální vyšetření,
a to orientační vyšetření zraku, sluchu
a kůže, stanovení indexu BMI z vaší
tělesné hmotnosti, změření krevního
tlaku, vyšetření moči, popř. krve. Součástí PP je i onkologická prevence zaměřená na hodnocení rizik z osobní,
pracovní a rodinné anamnézy. Při podezření na onkologické onemocnění
Vám PL doporučí další odborná vyšetření (zdroj VZP).Jaká další vyšetření by
měla být součástí PP, uvedeme v příštím čísle MT zpravodaje.

VSKÁ TŘEBO
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Zdravotnictví

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

Rehabilitace v novém
kabátě
V letních měsících se dočkáme stěhování
rehabilitace do prostor v budově nové nemocnice. Nově vybavené pracoviště bude
disponovat nejnovější zdravotní technikou.
Pomáhat klientům od bolesti budou spolu
se vstřícnými zaměstnanci i nejnovější model magnetoterapeutického přístroje, vysokoindukční magnetický stimulátor pozitivně ovlivňující problémy ve tkáních do hloubky až 10 cm s konkrétním zacílením, vysokovýkonný terapeutický laser, kombinované
elektroléčebné přístroje, výkonný přístroj
pro ultrazvukovou terapii, přístroj pro diatermii (prohřívání) a kryoterapii (chlazení)
postižených částí těla, který je vhodný zejména pro akutní stavy poranění a zánětů.
Těšit se můžete na plně vybavené cvičebny
a tělocvičny. Nedílnou součástí bude kompletní vodoléčba včetně suchého masážního vodního lůžka.
Přechodem do nové nemocnice chceme nejen zvýšit kvalitu péče stávající, ale i rozšířit
služby. Budeme provádět vyšetření nohou
pomocí podoskopu s poradenstvím a možností nabídky termoplastických stélek značky Formthotics. Jedná se vytvoření vložky do
bot na míru při poruchách nožní klenby i při

potížích spojených s poruchou funkce nohy.
Jsou vhodné pro lidi s velkou zátěží dolních
končetin, pro sportovce, při pohybových potíží spojených se špatnou funkcí nohy, a především u dětí. Dále nabídneme rehabilitaci
dna pánevního vysokoindukčním magnetickým stimulátorem jako součást komplexní
léčby některých forem inkontinence.
Téměř všechny služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Poukaz na ošetření/vyšetření FT může vystavit váš praktický
či rehabilitační lékař, neurolog, ortoped, chirurg, popřípadě lékaři jiných specializací.
Těší se na vás tým rehabilitačních pracovníků již brzy v prostorách, kde se budete jistě
cítit jako doma

Nové služby nabízí též
chirurgická ambulance
Velmi děkujeme za podporu mikroregionu
Moravskotřebovska a Jevíčska za možnost
modernizovat zákrokový chirurgický sál,
kam byly v roce 2021 pořízeny nově - chirurgické zákrokové lehátko, moderní chirurgické nástroje a přístroj na elektrokoagulaci, který pozitivně ovlivňuje pooperační hojení. Toto vybavení nabízí možnosti rozšíření
služeb. Zkušený chirurg MUDr. Vladimír Hrníčko bude provádět operaci karpálního tunelu přímo na poliklinice moravskotřebovské nemocnice. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte přímo chirurgickou ambulanci, tel. 461 352 336 nebo e-mail: chirurgie@
nnpmt.cz
Chirurgická léčba karpálního tunelu je využívána v případě, že dojde k plnému rozvinutí nemoci a konzervativní léčba nezabírá. Jde
o nenáročnou operaci proříznutí příčného
vazu v zápěstí a následnému uvolnění struktur uložených v karpálním tunelu. K úlevě dojde po 1 až 2 dnech. Končetinu však můžete zatížit až po 3 měsících. Na druhou stranu, operační zákrok odstraní vaše problémy
trvale.

VÍKENDOVÝ PROVOZ LÉKÁREN
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
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Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, bolest, průjem, alergii atd.
Otevřeno: NONSTOP

NEJBLIŽŠÍ LÉKÁRNY OTEVŘENÉ
O VÍKENDU:
Dr. MAX KAUFLAND
A. Slavíčka 892/1, Svitavy Tel. 461 310 580
Dr. MAX Hypermarket ALBERT
U Tří Mostů 844/2, Svitavy Tel. 461 616 002
SO+NE 8:00–20:00

ZMĚNY ORDINAČNÍ
DOBY LÉKAŘŮ
Dr. NEUŽILOVÁ
14. 4. neordinuje, zástup Dr. Křížová,
Jevíčko, kontakt 725 817 089

DR. ZEMÁNKOVÁ
11.–14. 4. omezený provoz, info na
www.mudrivanazemankova@cz/aktualne/

MEDICLINIC I. (Dr. Ingrová
a Dr. Navrátilová)
po–st 8:00–12:00 (Dr. Ingrová, ordinace MEDICLINIC I.)
čt + pá neordinuje. Klienty ošetří ordinace MEDICLINIC II. - Dr. Klincová, oba
dny v době 8:00–12:00

INFORMACE
Lékárna Pilulka, nám. TGM, ukončila
svoji činnost.

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 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

KONTAKTY NA NEMOCNICE
(ústředna)
SVITAVY	
LITOMYŠL	
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
PARDUBICE	

461 569 111
461 655 111
465 710 111
466 011 111
■ | Ivana Kantůrková

Zdravotnictví

ORDINAČNÍ HODINY ODBORNÝCH AMBULANCÍ
INTERNÍ AMBULANCE

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDR. KELNEROVÁ, sestra Z. Nováková
461 352 453
odběry
ordinace		EKG
PO	 6:00–7:15
8:30–12:30		
7:30–12:00
ÚT	 7:00–7:15
8:30–12:30
13:00–15:30
7:30–12:00
ST	 6:00–7:15
8:30–10:00		
7:30–12:00
ČT		
8:30–12:30
13:00–15:00
7:00–8:00
PÁ	 6:00–7:15			
7:30–12:00

MUDR. KELČA, sestra A. Lipavská
odběry
ordinace	UZV	
PO, ST 6:45–7:30 7:30–10:00
10:00–11:30
ÚT, ČT 6:45–7:30 7:30–11:30		
6:45–7:30 7:30–12:00
PÁ	

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE

MUDR. ČÍŠECKÁ, MUDR. KELLNEROVÁ
sestra S. Šírová		
461 352 381, 702 239 128
odběry
ordinace
PO–ČT 6:00–7:00 7:00–12:30
13:00–14:30
PÁ	
6:00–7:00 7:00–12:00

MUDR. HÁNĚLOVÁ, MUDR. ŠNAJDROVÁ
sestra I. Krutílková		
PO	 Dr. Hánělová 7:00–12:30
13:00–15:00
ÚT	 Dr. Šnajdrová 7:00–12:00
ST	 Dr. Šnajdrová 7:00–11:30
12:00–14:30
ČT	 Dr. Hánělová		
14:00–18:00
PÁ	 Dr. Hánělová 7:00–11:30
12:00–14:00

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDR. ZHYTNIKOVA, sestra M. Šimková
461 352 290
PO	 7:00–12:00
13:00–14:00 14:00–15:00 administrativa
ÚT	 ST	 13:00–17:00
ČT	 PÁ	 7:00–12:00
13:00–14:00 14:00–15:00 administrativa

CHIRURGICKÁ AMBULANCE

sestry D. Dvořáková, D. Čunková
PO–PÁ 7:15–12:00 12:30–14:30

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE

MUDR. NÁDENÍČEK
sestry E. Lachmanová, P. Drašnerová
PO	 8:00–12:00
13:00–15:30
ÚT	 8:00–12:00
ST	 8:00–12:00
13:00 -15:00 přednostně děti
PÁ	 8:00–12:00		

KOŽNÍ AMBULANCE

MUDR. DVOŘÁČKOVÁ, sestra D. Černá
461 352 443
PO	 8:00–12:00		
13:00–15:00 fyzikální terapie
ÚT	 8:00–12:00		
13:00–15:00 ordinace lékaře
ST	 8:00–12:00		
13:00–15:00 fyzikální terapie
ČT	 8:00–12:00		
13:00–15:00 ordinace lékaře
PÁ	 8:00–12:00 ordinace lékaře 13:00–15:00 fyzikální terapie

OČNÍ AMBULANCE

MUDR. ZANDLER
sestra M. Doleželová
461 352 300
Objednání možné na čísle 605 065 146 v době od 13:00 do 15:00 hod.
PO–ČT 8:00–12:00 12:30–16:00

ORL AMBULANCE

MUDR. RANDULA, MUDR.VOMÁČKOVÁ
sestra J. Nárožná 		
461 352 243
PO	 7:45–12:00
13:00–15:30 MUDr. Vomáčková
ÚT	 7:30–12:00
13:00–16:00 MUDr. Randula
ST	 7:45–12:00
13:00–15:15 MUDr. Randula
ČT	 7:30–10:00 pouze první čtvrtek v měsíci pro objednané
PÁ	 7:30–12:00	MUDr. Vomáčková
VSTUPNÍ, VÝSTUPNÍ, PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, AUDIOMETRIE
ÚT	 8:00–11:00
13:00–15:00

461 352 392

sestra J. Škrancová		
461 352 391
PO	 8:00–11:00 Dr. Ledvinová 13:00–14:30 Dr. Hloušek
ÚT	
8:00–13:00 Dr. Hladíková
ST	
8:00–11:00 Dr. Ledvinová 13:00–14:30 Dr. Hloušek
ČT	 10:00–11:30 Dr. Hloušek
12:00–16:00 Dr. Minářová
PÁ	
8:00–12:00 Dr. Minářová pravděpodobně až od července 2022

461 352 336

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

461 352 451
ordinace
12:15-16:00
12:15–15:00

MUDR. ČÍŠECKÝ, sestra R. Karlíková
akutní
objednaní
7:00–8:00 8:00–12:00
12:30–15:00
PO	
ÚT, ST 7:00–8:00 8:00–12:00
12:30–17:00
ČT, PÁ 7:00–8:00 8:00–12:00
-

461 352 244

461 312 569

UROLOGICKÁ AMBULANCE

MUDR. HAMMER, MUDR. ALEŠÍN
sestra Z. Chalupová
461 352 290, 603 319 275
ÚT	 7:30–12:30
ČT	 8:30–15:30

PLICNÍ AMBULANCE

MUDR. DVOŘÁKOVÁ, Asistentka D. Dolívková 461 352 261
PO	
8:00–12:00 13:00–16:00
ÚT	
8:00–12:00 13:00–15:00 pouze objednaní
ST, ČT 8:00–12:00 13:00–15:00
PÁ	
pouze objednaní
■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města

ZUBNÍ POHOTOVOST
2.–3. 4. 2022
9.–10. 4. 2022
15. 4. 2022
16.–17.4. 2022
18. 4. 2022
23.–24.4. 2022
30. 4.–1. 5. 2022

MUDr. Doležal Petr

Svitavy, U Stadionu 1207/42

461 532 253

MUDr. Školařová Ludmila

Moravská Třebová, Piaristická 6b

461 316 172

MUDr. Horák Pavel

Svitavy, Pavlovova 24

777 511 011

MUDr. Hřebabetzká Alena

Staré Město 134

461 312 501

MUDr. Illová Jana

Brněnec 90

461 523 140

MUDr. Jagoš Tomáš

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

MUDr. Kincová Milena

Hradec nad Svitavou 549

461 548 230

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

Ježek Sonic 2 /USA/

sobota 9. 4., 17:00, animovaný film, 122 min.,
český dabing, vstupné 140 Kč

Zlouni /USA/
sobota 16. 4., 17:00, animovaný film,
100 min., český dabing, vstupné 140 Kč

Vyšehrad: Fylm /ČR/
sobota 16. 4., 19:00, komedie, 103 min., přístupný od 15 let, vstupné 140 Kč

Morbius /USA/
pátek 1. 4., 19:00, horor, 104 min., český dabing, nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč

Příšerákovi 2 /USA/
sobota 2. 4., 17:00, animovaný film, 103 min.,
český dabing, vstupné 120 Kč

Stínohra /ČR, SR/
sobota 9. 4., 19:00, thriller, 110 min., český
dabing, nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč

Promlčeno /ČR/
čtvrtek 28. 4., 19:00, akční thriller, 95 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 120 Kč

Známí neznámí /ČR, SR/
sobota 2. 4., 19:00, 100 min., nevhodné do
12 let, vstupné 140 Kč

DFC – legenda se vrací
/ČR/
středa 13. 4., 09:30, dokumentární film,
80 min., pro školy, vstupné 20 Kč

Fantastická zvířata:
Poslední závod /ČR/
čtvrtek 7. 4., 19:00, nový český film, 95 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 120 Kč

pátek 29. 4., 19:00, 95 min., nevhodné do
12 let, vstupné 140 Kč

Brumbálova tajemství /USA/
čtvrtek 14. 4., 18:00, dobrodružný fantasy
film, 143 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Tajemství staré
bambitky 2 /ČR/
Fantastická zvířata:

Po čem muži touží 2 /ČR/

pátek 15. 4., 17:00, česká pohádka, 100 min.,
vstupné 130 Kč

Mimi a Líza: Zahrada /ČR/
sobota 30. 4., 17:00, kreslená pohádka,
100 min., vstupné nebylo do uzávěrky známo

Po čem muži touží 2 /ČR/

Brumbálova tajemství /USA/

Známí neznámí /ČR, SR/

sobota 30. 4., 19:00, 95 min., nevhodné do
12 let, vstupné 140 Kč

pátek 8. 4., 18:00, dobrodružný fantasy film,
143 min., český dabing, vstupné 130 Kč

pátek 15. 4., 19:00, 100 min., nevhodné do
12 let, vstupné 140 Kč

Změna programu vyhrazena!
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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 budou závislé na aktuálních vládních opatřeních a omezeních v oblasti kultury a shromažďování.

Vstupenky
v infocentru
Od 1. dubna je možné zakoupit vstupenky na kulturní program a kino přímo v Turistickém informačním centru na náměstí T. G. Masaryka.

Dny slovenské kultury
20.–24. 4. muzeum
V letošním programu bychom Vám rádi
představili slovenskou kulturu napříč žánry.
Těšit se můžete na slovenské filmy, cestovatelskou přednášku o krásách Slovenska,
divadlo, posezení u cimbálové muziky, pohádku nebo výrazový tanec. Dále, jako již
tradičně po celou dobu festivalu, vám místní restaurace budou nabízet speciality slovenské kuchyně.

Smetanovo trio
26. 4. v 19:00, dvorana muzea, vstupné:
150 Kč, senioři, studenti, ZTP: 100 Kč
Smetanovo trio, založené ve 30. letech
20. století klavíristou Josefem Páleníčkem,
patří k nejprestižnějším současným českým
souborům. Soubor bývá hostem významných pódií doma i v zahraničí, spolupracuje
s předními českými dirigenty a orchestry.

Divadlo Petra Bezruče

Maryša
11. 4. v 19:00, kinosál muzea, vstupné:
430 Kč, senioři, studenti, ZTP: 360 Kč
Bezruči se pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové chopili nejklasičtějšího
díla českého dramatu Maryši Aloise a Viléma
Mrštíkových. Tragický příběh nešťastné dívky
donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na
tomto příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme
vystaveni my?
Pavla Gajdošíková získala za svůj mimořádný
jevištní výkon v roli Maryši cenu divadelní kritiky v kategorii nejlepší ženský herecký výkon
roku 2018. Za stejnou roli získala také nominaci na cenu Thálie 2018.

Moravskotřebovský zpravodaj | DUBEN 2022 |
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Zámek

Zámek MoravskÁ Třebová
tel.: 731 151 784
zamek.pokladna@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

OTEVÍRACÍ DOBA V DUBNU:
pátek–neděle 9:30–11:40 a 12:40–17:00
velikonoční prázdniny 14.–17. 4. v 9:30–11:40
a 12:40–17:00

OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE
VE VĚŽI ZÁMKU
jako součásti renovované trasy Poklady
Moravské Třebové
sobota 9. 4. v 9:30–17:00
V prosinci 2021 byla dokončena realizace nové expozice ve věži zámku financovaná z mikroprojektu fondu Euroregionu
Glacensis s názvem Nová expozice ve věži
zámku.
Tato expozice připomíná působení jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechticů své doby Ladislava Velena ze Žerotína
na moravskotřebovském zámku.
V rámci projektu tak vznikla Žerotínova pracovna a ložnice, která zároveň s novým pojetím interaktivní části v prvním patře věže
představuje vývoj moravskotřebovského
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panství a jeho držitelů v období kolem dramatického roku 1620.
Nová expozice je začleněna do stávající prohlídkové trasy Poklady Moravské Třebové,
kde ve spolupráci s historiky Městského muzea Moravská Třebová došlo k přesunu ně-

kterých místností, abychom dosáhli chronologicky správného sledu historických událostí v dějinách zámku i města. Věříme, že pro
návštěvníka tak vznikl atraktivnější a přehlednější zámecký okruh.
Doprovodný program na nádvoří zámku:
Cíl turistického pochodu Vandr skrz Maló
Hanó
12:30 koncert skupiny Proč ne Band
Kavárna otevřena, občerstvení zajištěno
Účastníci turistického pochodu Vandr skrz
Maló Hanó mají tento den 20% slevu na
vstup do všech zámeckých expozic!

Muzeum

Poslední možnost zhlédnout výstavu světově
uznávaného fotografa slovenského původu
Roberta Vano. Tématem vystavovaných fotografií je portrét, móda a glamour.

VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY
STÁLÉ EXPOZICE
Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna a alchymistická laboratoř
Jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti Moravské Třebové

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ROBERTA VANO MEMORIES
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA VANO MEMORIES
pátek - neděle 1.–3. 4. výstavní prostory zámku

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
sobota - neděle 16.–17. 4. ve 14:00–16:00
Děti si mohou vlastnoručně uplést pomlázku z proutí nebo vyzkoušet některé techniky
zdobení vajíček, případně jiných velikonočních výrobků, pod vedením zkušených lektorů.

čtvrtek–neděle 14.–17. 4.
V tomto období pro Vás máme připraveny
speciální velikonoční prohlídky expozice Jak
se žilo na venkově s krásnou velikonoční výzdobou interiérů, výkladem obohaceným
o zvyky našich předků a vysvětlením jejich
významu.
Velikonoční atmosférou obohatíme také zámecké exteriéry, které nám pomohou dotvořit děti ZUŠ pod vedením Lucie Muchovičové.
A můžete se na ní podílet i Vy!
Přineste vyfouklá malovaná vejce na stuze
a zavěste na připravené věnce z proutí. Kraslice či zvířátka na špejli můžete zapíchnout
do obilím osetých kádí. Na trávníku udělejte hnízdečka zajíčků, kuřátek, kytiček. Tvoříme společně.

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

MIMOŘÁDNÁ PŘEDNÁŠKA 6. 4.
Vzhledem k současnému aktuálnímu dění
v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině
připravilo muzeum přednášku pro veřejnost
s názvem Příčiny aktuálního rusko-ukrajinského konfliktu. Pro pochopení širšího
kontextu války na Ukrajině jsme pozvali garanta Ukrajinských studií Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity, přednášejícího PhDr.
Petra Kalinu, PhD., který se pokusí přiblížit
a objasnit vznik současného válečného konfliktu.
Přednáška začíná v 19:00 hodin v kinosále muzea
Vstupné dobrovolné

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Ve dvoraně městského muzea probíhá výstava Komenský v komiksu. Výstava zábavnou formou komiksových listů přibližuje život a dílo této významné osobnosti. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout zdarma až

Hereret zapůjčena na výstavu
Tutanchamon
do 2. května. Srdečně zveme nejen milovníky komiksů.
Do 30. dubna je možné navštívit výstavu
125 let od návštěvy arcivévody Evžena:
kamnové kachle pro řádový hrad Bouzov.
Poslední den výstavy proběhne od 14 hodin
komentovaná prohlídka s autory výstavy.

Zapůjčení moravskotřebovské mumie na evropskou výstavu Tutanchamon - jeho hrobka a poklady.
V letošním roce se od konce dubna budou
muset návštěvníci naší muzejní expozice
obejít bez mumie.
Ta totiž poputuje jako zápůjčka na významnou evropskou výstavu Tutanchamon - jeho
hrobka a poklady, která začíná 26. dubna
v Brně na Výstavišti a potrvá do konce roku.
Moravskotřebovská Hereret byla vybrána
jako krásný egyptologický artefakt a jediná
„česká stopa“ k této velkolepé a komerčně
velmi úspěšné výstavě, kde bude reprezentantem našeho egyptologického sběratelství
a Holzmaisterovy muzejní sbírky.
A i přesto, že několik měsíců bude mumie
v naší expozici chybět, si tohoto privilegia
velmi vážíme, protože našemu muzeu a zároveň městu samotnému může přinést značnou publicitu.
A pokud by někomu letos opravdu hodně
chyběla, může si ji prohlédnout spolu s Tutanchamonem na výstavě v Brně.
Moravskotřebovský zpravodaj | DUBEN 2022 |
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Pozvánky

Závod 6 hodin v Moravské Třebové
Vyznavači geocachingu z Moravské Třebové, Velkých Opatovic a Litovle pořádají v sobotu
21. 5. geocachingový závod, během kterého mají účastníci nalézt až 60 keší (schránek) ukrytých na katastru města. Závod
je určen nejen hráčům geocachingu, ale i ostatním zájemcům, kteří by rádi zkusili tuto
hru. Závodit lze ve třech kategoriích – jednotlivci, týmy a rodinné týmy. Prezence je od
9:30 na nádvoří zámku v Moravské Třebové,
start závodu v 10:00. Pořadatelé budou přítomni po celou dobu trvání akce, takže lze
startovat a vyzkoušet si část závodu i později. Konec závodu je v 16:00, avšak od 15:30 do
17:30 se můžete zúčastnit setkání (tzv. event)
s těmi, kteří závodit nemohli či nechtěli. Součástí eventu jsou hry a soutěže pro rodiče
i děti. Vyhlášení vítězů závodu je v 17:00.

Divadelní představení
Manželka se nepůjčuje
Po několika přesunech způsobených covidem se můžete těšit na divadelní představení v podání DS Městečko Trnávka s názvem
Manželka se nepůjčuje. Přijďte se dobře pobavit v neděli 27. 3. od 15 hodin do KD Boršov. Autobus odjíždí od muzea v 14:30 hod.,
po skončení představení Vás zaveze zpět do
Moravské Třebové. Vstupné je dobrovolné.

Pro účast v závodě nemusíte
být registrovaným hráčem geocachingu, stačí vzít si chytrý telefon s čtečkou QR kódu kvůli
potvrzení nálezu keše. Neumíte-li pracovat s mapou a navigací v telefonu, lze si vyžádat na
startu papírovou mapu, pořadatelé vám poradí. Není nutné
nalézt všechny keše, pokud nechcete zvítězit, ale hru si jen vyzkoušet.
Závod bude za každého počasí. Registrovaní
hráči se hlásí na webové stránce geocachingu (event GC8ZECB), ostatní závodníci mailem na mtlhvls@gmail.com. Další informace
na https://www.kudyznudy.cz/akce/geozavod-6-hodin-v-moravske-trebove.

Zájezd Floria Kroměříž
ZO ČZS v Moravské Třebové Vás zve na
zájezd Floria Kroměříž a jarní zahradnické a prodejní trhy se zahrádkářskou
poradnou. Zájezd se koná v sobotu 7.
května, odjezd od muzea v 8:00 hodin.
Přihlášky přijímáme v prodejně Hedvy
na náměstí T. G. Masaryka od 7. dubna. Cena zájezdu 250 Kč.

Koncert Olympic
Obec Chornice srdečně zve na hudební vystoupení skupiny Olympic, které se uskuteční 23. dubna v KD Chornice. Předprodej vstupenek v kanceláři Obecního úřadu Chornice, nebo na
tel. 461 327 807.

Obecní ples v Boršově
Pozvánka výstavku
Po 2 letech pauzy jsme rádi, že Vás můžeme
opět pozvat na velikonoční výstavku prací
našich posluchačů a příznivců. Navodíme si
společně velikonoční atmosféru, prohlédneme si krásné výrobky a někteří z nás si jistě
i odnesou krásné výtvory s velikonoční a jarní tématikou. Výstavka se koná od 12. do 14.
4. v době od 9:00 do 11:30 hod., odpoledne
od 13:30 do 16:30 hod., 11. 4. od 13:30 do
16:30 hod. v latince na Kostelním náměstí
v Moravské Třebové.
Těšíme se na Vás.
■ | Posluchači MTU3V, M. Moravcová

Po roční odmlce si Vás dovolujeme pozvat v sobotu 2. 4. na tradiční Obecní
ples, který se bude konat v KD Boršov.
Můžete se těšit na bohatou tombolu, předtančení v podání Mažoretkové
a twirlingové skupiny Espiral, domácí
občerstvení. K tanci a poslechu bude
hrát skupina FRONTMEN z Jevíčka.
Vstupné 140 Kč, místenky budou k zakoupení v informačním centru od 23. 3.

Dětský karneval
Dne 9. 4. se uskuteční v KD Boršov tradiční Dětský karneval. Můžete se těšit na soutěže masek, tanec a soutěže
o ceny. Občerstvení zajištěno, vstupné
dobrovolné.

Operace PVC - jarní
úklid přírody

Jawa 350 SV v Mladějově
Tento historický motocykl se čtyřdobým jednoválcem o výkonu 12 koní spatřil světlo světa poprvé v roce 1934 pod značkou Jawa 350
SV. Motocykly značky Jawa dosáhly světové
proslulosti. Třistapadesátka, tedy motocykl třídy 350 kubických centimetrů, jež se stal
dobrým středem mezi slabší dvěstěpadesátkou a půllitrem, dělaly značce Jawa dobré jméno.
Po několika letech renovace se Bohumilu
Slámovi podařil malý zázrak, a mohl předvést výsledky své práce. Zatím byl motocykl
Jawa 350 SV předveden v provozu jen malému okruhu pracovníků. Další veřejná ukázka
proběhne na akci muzea Historie v pohybu,
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která proběhne 18. 6. v Průmyslovém muzeu
Mladějov na Moravě.
Více informací na našich webových stránkách www.mladejov.cz.
■ | Eva Kopřivová

Zveme příznivce čisté přírody v okolí
města na 17. ročník jarní úklidové akce
Operace PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty), kterou pořádá Junák – český skaut,
středisko Moravská Třebová v sobotu
2. dubna. Sraz v 8:30 u vjezdu do Pekla
(za vojenskou střední školou).
Účastníci projdou a od odpadků uklidí
v organizovaných skupinách přidělené
trasy s cílem na tábořišti u chaty v Pekle, kde bude připraven oheň na opékání párků. Dobrovolníci všech věkových
kategorií vítáni, pracovní rukavice a občerstvení s sebou. Akce je součástí celostátního projektu Ukliďme Česko.
■ | Junák Moravská Třebová

DFC Legenda se vrací
13. dubna v 9:30 hod., vstupné 20 Kč
Městské muzeum, Svitavská 18, Moravská Třebová
Pozvánka na promítání česko-německého dokumentárního filmu

Historie

Jan Nečesal: Jak vypadala Moravská
Třebová v roce 1922 (4. část)
Vrátíme se zpět na ulici Komenského a pokračujeme za ulicí Nowakovou-Jiráskovou. Pravý
roh tvoří domek stolaře Böhma; dnes je tam
parčík s památníkem Adolfa Cihláře. Následuje dům stavitele Frant. Habichera. Jeho dvůr
se táhne až k cestě do musea /okolo továrny
na Jiráskově/. Na konci zahrady má postavený obytný dům pro svoje kočí. Na jeho dům
na Komenského navazuje dům č. 48 - 50 dopravce a obchodníka uhlím Frant. Piffla, třebovského Fügnera. V roce 1945 byl tento dům
vypálen; dnes je na jeho místě i v domě stavitele Habichera umístěna veterinární nemocnice. Dále za těmito domy stojí vila továrníka
M. Schura. Zde bydlel jeho ředitel továrny na
Jiráskově ulici. Majitel sám zde rovněž bydlel, pokud se někdy ve Třebové zdržoval; hlavní sídlo měl ve Vídni, jako většina zdejších továrníků. Za tímto domem následují dva nízké
domky. Tyto po roce 1945 „padly za oběť“ Charitě. Jejich soused je honosný dům, v němž bydleli úředníci a mistři fy Schur. Řadu zakončuje hostinec „Zum schwarzen Adler“, hostinec
„U černého orla“. Dům byl majetkem továrníka Herrmanna, výrobce likérů na Rybničním
náměstí. Toho času je tam jednotný klub pracujících. Vlastní roh ulice Orlí - Komenského
a Svitavské tvoří hotel Steinbrecher, dnes Morava. Tehdy byl velký rožní lokál ještě přízemní stavbou a byl v něm obchod smíšeným zbožím Ludwig Batke. Vrátíme se zase na hlavní
křižovatku ku gymnasiu. Musím ještě uvésti,
že po ulici Komenského nebyl prakticky žádný provoz. Byla dlážděna „kočičími hlavami“
a kdo nemusel, tudy nejel. Jedině uhlaři fy Piffl, a pohřby z této strany. Pro pohřby zde byla
vůbec nepsaná pravidla, o kterých později.
Po levé straně od křižovatky je na rohu mimo
frontu ostatních domů budova měšťanské
školy. Později v ní bylo gymnasium, opět zase
měšťanská škola. To se střídalo podle potřeby, dle počtu žáků té které školy. Za budovou je zahrada a dvorek. Zahrada se táhne
až k první křižovatce. Asi dvě třetiny zahrady
obdělával zahradník Frant. Huber. Za ním je
zahrada patřící k domu Dra Josefa Haunolda,
pens. okres. lékaře.

Habicherova vila

V zahradě za školou je patrna dosud stará
hradební zeď s hláskou. Za křižovatkou ulice Frohngasse – Robotní, dnes Marxovy a Komenského je komplex měšťanského pivovaru. Do této ulice zasahuje ohradnou zdí, která
se táhne až k obytnému domu za dnešní autoopravnou. V zahradě, či dvoře pivovaru lze
též spatřiti kousek staré hradební zdi s hláskou. Na místě dnešní autoopravny byla dílna
„Eisenhof“ Jakob Hannak, židovská firma. Byla
to zámečnická dílna (strana 6 strojopisu) zhotovující hlavně vozové brzdy /dlouhé šrouby,
čili šlajfy/. Tyto rozesílala i do světa, hlavně na
Balkán. Za jejím vjezdem je budova býv. řezníka Niederle-ho; zde začíná ulice Svitavská
a Brněnská.
Poznovu zpět ku hlavní křižovatce Holzmaisterovy a Olomoucké. Na pravé straně Olomoucké je budova gymnasia s věžičkou,
opatřenou hodinami. Za budovou odbočuje doprava ulice Piaristická – Piaristengasse.
Po její pravé straně je bývalá školní zahrada,
dnes jen prázdné prostranství. Na jejím konci jsou dva malé obytné domky. V posledním
byl holičský krámek Just. /Druhý Just je na
Holzmaistrově ulici/. Za domky je stráň a nahoře zámecký pivovar. Zde tvoří ulice malý
plácek zvaný Teichplatz - Rybniční náměstí.
Na něm u paty zámeckého svahu byl v roce
1932 postaven velký, krásný pomník padlým. Tento byl údajně r. 1945 partyzány zničen. Je to nepochopitelné, poněvadž i v českých městech a vesnicích stojí pomníky pad-

Křižovatka ul. Svitavské a Komenského, rohový
dům, tehdy ještě přízemní, s obchodem L. Batke

Náhon k mlýnu pod zámkem

lých, kteří stejně bojovali v I. světové válce za
bývalé Rakousko-Uhersko. Přechod zámeckého pivovaru k zámku tvoří kamenný oblouk,
brána. Dole pod zámkem je zámecký mlýn
– Schlossmühle; patřil Aloisu Stenzlovi, pozdějšímu poslanci a vedoucímu sudetských
poslanců. Po levé straně ulice Piaristické je
budova patřící rodině Zecha; zde se vyráběla sodovka /limonáda/; dnes budovy opanovaly vodovodní služby. Za touto budovou jest
vjezd do hospodářství Hugo Wirschicha, rolníka. Dále navazuje větší činžovní dům /údajně Stich-haus/, dnes je v něm mateřská školka. Na tento navazuje barevna firmy Franz
Bittner; zde se prováděl modrotisk na plátna. Za zahradou továrny jsou rodinné domky. Rovněž i na Rybničním náměstí. Z tohoto náměstí doleva běží Vodní ulice. Dále je na
plácku malý parčík s velkými lipami. Na konci stojí palírna židovské firmy Leopold Herrmann´s Söhne. Vyráběli likéry; patřil jim též
hostinec „Zum schwarzen Adler“ na Orlí – Komenského ulici, který pronajímali. Za palírnou se točí cesta nalevo na Jevíčskou ulici.
Pokračujeme opět po pravé straně Olomoucké ulice. Na rohu jest již zmíněný dům Zecha,
sodovkárna. Vedlejší domek patří vetešníkovi
Slavíkovi. Další kartáčníku Pfefferovi, vedle něj
toho času dcera známá jako Pfeffer Poldi. Následuje patrový dům Dra Augusta Dokoupila.
Pod ním je dům mi neznámý. Další jest dům
obchodníka Bernharda; tento má na dveřních
zárubních staré nápisy. Předposlední patrový
dům patří Frant. Langerovi /č.22/, tento měl
tkalcovnu na lněné zboží. Zaměstnával ponejvíce domácké dělníky. Nyní je v domě družstvo Vkus. Rožní dům č. 24 je činžovní. Zde
ustupuje fronta domů. Následují ještě dva
domy patřící již více méně do ulice Horní, která zde z Olomoucké odbočuje. Zde byly asi 4
nízké domky. Na malém plácku stojí dům č. 7
továrnička firmy Johann Wagner&Sohn, slévárna mosazi /žlutých kovů/; vyráběla zvony.
Dnes je zde obnova, opravna pneumatik. Horní ulice pokračuje rodinnými domky, kterých
je jen po pravé straně několik. Levou její stranu tvoří „záda“ domů z Olomoucké ulice.

Ul. Komenského (Orlí), hostinec Zum schwarzen Adler
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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 pořídit jako e-knihu. Službu známou pod zkratkou DNNT, tedy díla nedostupná na trhu, zaštiťuje Národní knihovna ČR, jež prostřednictvím knihoven registrovaných ke službě
umožňuje čtenářům číst české knihy vydané
do roku 2007 a periodika do roku 2010. Služba je poskytována čtenářům zdarma a je unikátní 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 online katalogu knihovny a přihlásí se stejnými
údaji, jako do online katalogu.
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové v březnu vyhlásila čtenáře s nejvíce výpůjčkami za rok 2021. Výhrou
je roční registrace zdarma. Tohoto čtenáře
jsme kontaktovali. Jeho iniciály jsou R. S.
Upozorňujeme návštěvníky, že celá
knihovna bude o Velikonocích v sobotu
16. dubna uzavřena.
1.–15. 4. Dubnová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem
na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek,
nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně.
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat
jednu z těchto knih: Milenec rudé komisařky
(J. Bauer), Nádech do ticha (C. Staincliffeová),
Ve skříni (T. Semotamová), Nebezpečné hry (D.
Steel), Raději vidličky než nože.
Aktuální otázka zní: Jmenujte alespoň dva
umělce, kteří u nás v knihovně vystavovali svá díla.
1.–30. 4. Den Země
Půjčovní výstava literatury s tématikou
ochrany přírody a ekologie. Přístupno v dospělém oddělení v půjčovní době knihovny.
1.–30. 4. Čtenářská výzva 2022: duben
V dubnu vám pomůžeme výstavkami na tato témata: kniha, ve které je postava na útěku; kniha s předmluvou; kniha, jejíž autor je novinář.
1.–30. 4. 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. 4.–31. 5. Výstava: Malby a grafiky
Terezy Vinklerové
Výstava zachycuje průřez tvorbou místní autorky a můžete si ji prohlédnout v půjčovní
době knihovny.
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Knihovna dětem
1.–30. 4. Modrá planeta
Výstava prací ZŠ výtvarné soutěže Modrá planeta. Výtvarná díla si můžete prohlédnout
v dětském oddělení v půjčovní době.
Tvořivé středy
6. 4. Velikonoční přání
13. 4. Kuřátko
20. 4. Žirafa
27. 4. Čarodějnice
Začátek vždy v 15:00 v dětském oddělení.

čestné uznání Štěpán D. (ZŠ Kunčina)
II. stupeň ZŠ: 1. místo Dominik D. a Adam E.
(ZŠ U Kostela, pracoviště Křižovatka), 2. místo Štěpánka P. (ZŠ U Kostela, pracoviště Křižovatka), 3. místo Erik S. (ZŠ Kunčina)
Literární část:
I. stupeň ZŠ: čestné uznání Diana A. (ZŠ
U Kostela, pracoviště Křižovatka)
II. stupeň ZŠ: 1. místo Barbora H. (Gymnázium Moravská Třebová), 2. místo Klára F.
(Gymnázium Moravská Třebová)
Prostorová 3D tvorba:
Mateřské školky: 1 místo třída Sluníček a Lištiček (MŠ Piaristická)
I. stupeň ZŠ: 1. místo Flora K. (2. ZŠ)
II. stupeň ZŠ: 1. místo Nadja Ž. (ZŠ Kunčina)
Oceněné práce budou vystaveny v knihovně
v dětském oddělení od května do září.

Mladý čtenář 2022
Vyhodnocení 39. ročníku soutěže Mladý čtenář 2022 na téma Svět robotů:
Výtvarná část:
Mateřské školky: 1. místo Jan H. (MŠ Piaristická), 2. místo Michaela P. (MŠ Piaristická), 3.
místo Emma N. (MŠ Piaristická), čestné uznání Rozálie T. (MŠ Piaristická), Jonáš R. (MŠ Piaristická), Tomáš P. (MŠ Boršov)
I. stupeň ZŠ: 1. místo Jan D. (ZŠ Kunčina),
2. místo Liliana M. (ZŠ U Kostela, pracoviště
Křižovatka), 3. místo Natálie K. (ZŠ Kunčina),

Nově nabízíme k vypůjčení UA slovníky a konverzace

O zámeckou korunku
MTS Střípky si dne 5. 3. jely zasoutěžit v disciplíně klasická mažoretka do Šumperka. Po
dlouhé době to byla příjemná změna a holky
se na ni moc těšily.
Naše nejmenší Střípečky 5 (pro které to bylo
první vystoupení) pod vedením Andrey Bryndové byly za svoji snahu v miniformaci (MF)
oceněny zlatem. O něco málo starším Střípkům 4, které trénuje Dominika Halousková
a Zuzka Dvořáková, se podařilo získat v MF
2. místo, Střípky 3 (trenérka Kateřina Tumaková) si v MF odnesly taktéž stříbro a ostřílené Střípky 1 (nejstarší) pod vedením K. Tumakové získaly 1. místo. Ani v sóle děvčata neo-

dešla s prázdnou. Pro Sáru Schönovou to byla
1. soutěž a umístila se na krásném 4. místě. Lucie Matoušková si vybojovala stříbro, Magda
Tichá se umístila na 7. místě, Barča Tumaková získala bronz, Monika Hollerová vybojovala
2. místo, Nicol Matoušková obsadila 5. místo
a Kateřině Bláhové se houpá na krku bronzová
medaile. Zastoupeno bylo i jedno duo. Kačka
Veselá a Barča Tumaková si za svůj výkon odnesly stříbrnou medaili. I když soutěž trvala do
pozdních večerních hodin, všichni jsme si ji užili a těšíme se na další v Kolíně dne 26. 3. Děkujeme, že nám držíte pěsti.
■ | Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková

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

6. 4. OVOV
okresní kolo odznaku všestrannosti od 9:00
hod. v ZŠ Palackého

13. 4. Florbal II. Kategorie
obvodní kolo od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ
Palackého

14. 4. Králičí Velikonoce –
Velikonoční prázdniny na
Majáku
pro děti 1.–5. tříd, 8:00–16:00 hod. v DDM.
Namalujeme vajíčka netradiční technikou,
vyrobíme tematické dekorace, zahrajeme si
hry a budeme hledat velikonoční nadílku, přihlášky a platby do 11. 4., více na webu DDM
nebo u Z. Tauerové

15.–18. 4. Velikonoční tradice na
Majáku
během her a zábavných činností si připomeneme zajímavosti o Velikonocích. Více na
webu DDM.

27. 4. Den Země s Majákem
zábavně vzdělávací program na téma Včelka
Mája a její kamarádi od 8:30 do 11:30 hod.
v parku u muzea pro děti MŠ, žáky 1.–2. tříd
základní a speciální školy a pro veřejnost.
Akce je pořádaná ve spolupráci s Gymnáziem a Leteckou střední odbornou školou Moravská Třebová, Kulturními službami města,
Zdravým městem a společností VHOS. Účast
třídních kolektivů je nutné nahlásit v DDM.
Více informací na webu DDM

30. 4. Čarodějnický rej na zámku
od 15:00 hod. na nádvoří zámku, soutěže s audiencí u čarodějnice, přehlídka +

vyhodnocení masek – Miss čarodějnice
a nejkrásnější čaroděj, vystoupení kroužků DDM a čarodějek z MŠ Útěchov, prezentace HBT a SKM, tombola, symbolické upálení čarodějnice, občerstvení zajištěno, slosovatelné vstupné – děti do 5let
a masky mají vstup zdarma. Akce ve spolupráci s místním ZM-MA21, KS a zámkem,
více na plakátech.

hrát však může jen jeden a tentokrát to byli
modří. Jak se říká sláva vítězům, čest poraženým a já vám všem moc děkuji. Byli jste úžasná parta. Těším se na vás na našich příměstských táborech.

Připravujeme v květnu:
7. 5. Moravskotřebovská perla
celorepubliková mažoretková soutěž

8. 5. Malý Dětřichovský
memoriál
tradiční běh pro děti na nám. TGM, prezence od 8:00 hod.

Během měsíce dubna proběhnou
obvodní kola ve vybíjené

11. 5. Mc Donalds Cup II.
Kategorie

21. 4. Florbal II. Kategorie
okresní kolo od 9:00 hod. v tělocvičně ZŠ Palackého

okresní kolo od 9:00 hod. hřiště TJ Slovan

28. 4. Mc Donalds Cup I. Kategorie
obvodní kolo od 9:00 hod. hřiště TJ Slovan
29. 4. Mc Donalds Cup II. Kategorie
obvodní kolo od 9:00 hod. hřiště TJ Slovan

Zprávička z jarního pobytu
Jarní pobyt Cesta do pravěku se opravdu vydařil. Celý týden jsme putovali pravěkem,
poznávali dinosaury a plnili úkoly. Vyráběli jsme amulety na ochranu před
zlými duchy, postavili obětní oltář, obětovali vlastnoručně
vyrobené bambulky a fimem ozdobili
lžičky, kterými jsme
ochutnávali čaj uvařený na ohništi. Čtrnáct dětí se rozdělilo na oddíl modrých a žlutých a ve
svých barvách celý
týden soutěžilo. Vy-

11. 5. Květinový den
zakoupením kytičky můžete podpořit onkologická centra v ČR, tradiční akce ve spolupráci s ISŠ MT

21. 5. Pohádkový les
tradiční akce pro děti i rodiče cestou do Pekla
■ | My všichni z DDM
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Novinky ze ZŠ Palackého
Řemeslné dílny
V únoru a březnu do několika tříd 1. stupně
zavály „staré časy“ s programem Selčina komůrka. Povyprávět o tom, jak se žilo dřív, nám
totiž přišli paní Danielová a pan Kadlec. Povídali jsme si o starých řemeslech, s obdivem
jsme sledovali obratnou práci rukou na kolovrátku. Dokonce jsme si osahali opravdovou
srst lamy a velblouda, ze kterých se ve světě
také vyrábí oblečení. A jestlipak víte, jak vypadá motovidlo a z čeho vzniklo slovo krejčí? My
už to víme. Také jsme zjistili, jak se zpracovává
ovčí vlna nebo len, kolik námahy a času dala
našim předkům výroba jednoduchého oblečení. A že to nebyla levná a samozřejmá věc.
Na závěr jsme si ozdobili dřevěného beránka

Hurá na hory
Součástí výuky jsou i aktivity, které jsou realizovány mimo školu. Mezi ně patří lyžařský kurz.
Letos na lyžák vyrazili jak sedmáci, tak osmáci,
kteří o něj loni kvůli pandemii přišli. Sedmáci si
užili lyžování ve Vernířovicích, osmáci v Kunči-

ovčí vlnou a uplstili dáreček. Těšíme se na další setkání.
■ | Kolektiv učitelů 1. stupně

novinky
Z GYMNÁZIA A LSOŠ
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Podvečer pro Ukrajinu

cích. Zkušení lyžaři pilovali svoji techniku, začátečníci postupovali po malých krůčcích, až
se nakonec dostali na „velký kopec“. Při večerních programech si děti užily zábavu a navázaly nová přátelství. Unavení, ale spokojení jsme
se všichni vrátili ve zdraví domů.
■ | Tereza Klímová

Nikoho z nás nenechávají události odehrávající se na Ukrajině v klidu. Protože i my chceme obyvatelům
napadeného státu pomoci, rozhodli
jsme se, že 12. dubna od 17:00 uspořádáme ve dvoraně místního muzea
benefici. Těšit se můžete na vystoupení školního sboru Young Voices i další zajímavá vystoupení. Součástí akce
bude rovněž distribuce velikonočních dekorací. Výtěžek z jejich prodeje
i z dobrovolného vstupného předáme
na podporu Ukrajiny.

S absolventy nad
dokumenty
Další díl z cyklu besed pořádaných
naší školou proběhl v pátek 25. února.
Hlavní roli tentokrát zaujal absolvent
školy z roku 2011 Vítězslav Beneš, který momentálně pracuje v organizaci
Člověk v tísni. Při povídání se věnoval
zejména fungování organizace a realizaci humanitární pomoci.

DOFE při Integrované střední škole
Moravská Třebová
Práce v online prostředí se během uplynulých dvou let zintenzívnila, studenti byli nuceni spoustu, i volnočasových, aktivit dělat jinak, než obvykle. Činnost centra The Duke of
Edinburgh Award neustala ani v době pandemie a s velkým potěšením jsme po postupném uvolňování opatření v novém školním
roce utvořili skupinu bronzových účastníků
prestižního programu britské královské rodi-

ny. Škola za přínos neformálnímu vzdělávání získává letošní Cenu Lady Luisy Abrahams,
zakladatelky programu v České republice.
Za povšimnutí také stojí návaznost programu na mezinárodní aktivity školy. V programu Erasmus+ byly uskutečněny mobility do
Národního parku Bavorský les a ostrá expedice s berlínským DOFE. V březnu odcestoval
expediční hodnotitel na metodický kurz práce s mládeží ohroženou neúspěchem, konaný v Dublinu.
Pozadu v návaznosti nezůstávají ani sami
žáci. Dobrovolnická činnost bude letos v duchu školního časopisu a spolupráce se školní
knihovnou a rodilou mluvčí Giannou Hickman.
Vzhledem k nejlépe zpracované žádosti projektu The Prague Peak Education Fund získá
škola pro cizojazyčnou sekci jako jedna ze tří
v republice sto knih v anglickém jazyce.

Další projektový den
s virtuální realitou
V pondělí 14. března se konal již druhý projektový den realizovaný v rámci projektu Implementace krajského
akčního plánu 2 (zkráceně IKAP 2).
Tentokrát se akce účastnili žáci ZŠ Palackého Moravská Třebová, kteří pracovali s brýlemi na virtuální realitu.
V tomto prostředí se zabývali létáním
a průzkumem Sluneční soustavy.
■ | Přemysl Dvořák

■ | Hana Konečná
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Základní škola U Kostela
Odešla velká duše školy
Navždy nás opustila Jaroslava Skácelíková, dlouholetá ředitelka základní školy na Kostelním náměstí.
Všichni jsme ji znali jako vitální, drobnou ženu s velkou
kuráží. Paní ředitelka vždy
dokázala s grácií vyřešit jakýkoliv problém, neuhýbala, ani necouvla
před výzvami. Na škole působila 39 let, v pozici ředitelky od roku 2003. Vyučovala především český a německý jazyk, dějepis.
Děti, které naši školu navštěvovaly a navštěvují, pro ni byly bez výhrad vždy na prvním místě. I v posledních letech pedagogické kariéry
se pilně vzdělávala, aby dokázala být tou nejlepší pedagožkou. Žáci si jí za to a za mnoho
dalšího, co pro ně dělala, velmi vážili. Těšila se
velké oblibě, protože učila s důvtipem, zapojovala do výuky netradiční metody, hry, byla
pro žáky velmi dobře čitelná. Ke každému přistupovala individuálně, díky letitým zkušenostem a bystré mysli rychle vyhodnotila, co žákovi při osvojování znalostí a dovedností pomůže. V každém hlášení školním rozhlasem
žákům popřála velmi úspěšný den, protože věřila, že úspěch není jen pro vyvolené. Pro nás,
pedagogický sbor, byla velkou inspirací a vzorem. Pro školu žila. V tichosti, soukromí, o které dobře pečovala, po krátké nemoci dne 19.
února odešla. S velkým díky a bolestí v srdci se
loučíme se silnou osobností, úžasnou učitel-

kou, paní ředitelkou Jaroslavou Skácelíkovou,
která na naší škole zanechala nesmazatelné
stopy. Vy, kteří jste ji znali, uchovejte vzpomínku na ni.
Rodina paní Skácelíkové zároveň děkuje všem
občanům, přátelům a bývalým studentům za
povzbuzení v těžkých chvílích a vyslovené projevy soustrasti.

Třeťáci v keramické dílně
Jedno březnové dopoledne jsme se s dětmi
vydali do DDM odpočinout si při tvořivé práci
s hlínou. Bylo krásné pozorovat, jak děti zažívaly pocit štěstí, když jim pod rukama vznikalo něco nového. Velmi rychle se naučily pracovat s keramickou hlínou. Připomínkou jejich šikovnosti budou vlastnoručně vyrobené
ovečky. Velké poděkování patří Z. Tauerové,
která se s dětmi s velkou trpělivostí podělila
o své znalosti a zkušenosti.
■ | Děti z 3. A, R. Dopitová

Zážitkové dny v MŠ Piaristická
V rámci seznamování se s různými druhy povolání a řemesel nás navštívili příslušníci pořádkové služby PČR. Děti si vyzkoušely různé druhy výstroje a výzbroje, seznámily se
s náplní práce policistů. O týden později jsme
přivítali v MŠ místní chovatele ovcí, kteří formou pohádky přiblížili dětem ruční zpracování vlny. Odměnou si děti odnesly domů vlastnoručně vyrobenou ovečku z pravé ovčí vlny.
Děti ze Zvonečku v rámci tématu o povolání
a záchranných složkách navštívili dobrovolní
hasiči ze Starého Města. Kluci a holky si mohli obléct hasičský oděv, vyfotili se v helmách,
prohlédli si hadici a mohli si osahat další hasičské vybavení. Rozděleni do dvou skupin,
v odděleném prostoru si děti vyzkoušely, jak
se dorozumívá vysílačkou. Lištičky a Sluníčka

beseda velmi zaujala. Jako poděkování hasičům zazpívaly děti připravenou písničku. Na
závěr se mohly podívat do hasičského auta.
Jako rozloučení hasiči dětem pustili sirény.
Děkujeme všem za krásné zážitky.
■ | Kolektiv MŠ

Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318,
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
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V lednu absolvovaly Alžběta Pokorná
a Dorota Matoušů, žákyně výtvarného
oboru ZUŠ Moravská Třebová, talentové zkoušky na střední umělecké školy
s výtvarným zaměřením. Po intenzivní přípravě pod vedením Lucie Muchovičové byly na všechny vybrané školy
přijaty. Pro své další studium si zvolily Střední školu uměleckoprůmyslovou
v Ústí nad Orlicí.
24. února proběhlo okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ Bohuslava Martinů Polička. Všichni soutěžící: Štěpán Kukrle, Magdaléna Krupičková, Zuzana Dorazilová, Kristýna
Klíčová, Viktorie Bártová, Veronika Olšovská, Vít Pavelka a duo Viktorie Bártová a Kristýna Klíčová získali pod vedením Ivy Klíčové a za klavírních doprovodů Lenky Zahradníkové a Veroniky Navrátilové 1. místa, z nichž tři byla
s postupem do krajského kola, které
proběhne v ZUŠ Pardubice. Všem žákyním, žákům, pedagožkám a korepetitorkám srdečně blahopřejeme k získaným úspěchům, děkujeme za prestižní reprezentaci školy i našeho města
a v krajské konkurenci přejeme i nadále hodně štěstí.
Srdečně vás zveme 7. dubna na Třídní
koncert Tamary Mengrové a 21. a 28.
dubna na Podvečery s múzami, které se budou konat vždy v 17:30 hod.
v koncertním sále.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

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

OKÉNKO ZUŠ

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

charita

Charita Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz
Setkání seniorů
Setkání seniorů se uskuteční 4. 4. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor.
Třebové.
Návštěvy hřbitova
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 13. a 27. dubna. Odjezd v 14:00
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské.
Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T:
603 750 838.
S-Klub pro aktivní seniory z Moravskotřebovska a Jevíčka a blízkého okolí
Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 7. a 21. 4. vždy v 16
hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity
Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček). Setkání probíhají pravidelně jednou za
14 dní. Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Iva Kopřivová, telefon: 731 608 323,
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
Charita Moravská Třebová pomáhá
válečným uprchlíkům z Ukrajiny
Sociálně aktivizační služba (tel.: 733 742 083)
pracuje s rodinami s nezletilými dětmi, které
odkazuje na příslušné úřady, kde je potřeba
se evidovat. Poskytuje jim poradenství a podporu při zajišťování umístění dětí do škol, poptávání tlumočníků, hledání bydlení a práce,
řešení dokladů (víza), komunikace s dalšími
organizacemi (Centrum na podporu integrace cizinců Pardubice). Dospělí uprchlíci (bezdětní, případně s již dospělými dětmi) se mohou v těchto záležitostech obracet na Občanskou poradnu (tel.: 736 503 393).

■ | (pm)

Sbor Českobratrské
církve evangelické
Koordinátor pro mimořádné události: Olga
Šašinková, tel.: 731 631 146, e-mail: olga.sasinkova@mtrebova.charita.cz
STOP stav humanitárního šatníku
Kvůli naplněné kapacitě bude až do odvolání probíhat pouze výdej, a to každé úterý od
15:00 do 17:00 hod.
Probíhají velké změny v exekucích
Od ledna 2022 došlo k řadě změn v exekucích, které zlepší život předluženým lidem.
Dochází k polidštění exekucí, není možné
zabavovat tolik věcí v domácnosti, zvýšil se
tlak na poctivé chování exekutorů (např. povinností nahrávat veškeré telefonické hovory). Zásadní změnou je také dřívější úhrada
původního dluhu. Doposud se totiž nejdříve
v exekuci hradily úroky, náklady exekuce a až
nakonec původní dluh.
Pokud máte dluhy nebo jste ohroženi dluhy někoho jiného, můžete se obrátit na pra-

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2022
Datum – svátek

Moravská Třebová – kostely
farní
klášterní

Staré Město

Boršov

11. 4. (pondělí)
ZPOVĚDNÍ DEN

---

18:00 hod.

---

---

14. 4.
Zelený čtvrtek

18:00 mše sv.
21:00 adorace

---

17:00

15:30

17:00
15:30
Velkopáteční velkopáteční
obřady
obřady

15.4.
Velký pátek

8:00 modlitba Breviáře
15:00 křížová cesta a poté
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

---

16. 4.
Bílá sobota

8:00 modlitba Breviáře
13:00–15:00 adorace
u Božího hrobu
21:00 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

---

20:00
VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ

19:00
VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ

8:00

11:00

9:30

11:00

---

18:00

---

---

17. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Boží hod velikonoční
18. 4.
Pondělí velikonoční

covníky Občanské poradny v ulici Bránská 210/18 (nad Andělským obchodem, boční vchod) v po až st od 8-12 a 13-17 hod., ve čt
od 7-12 a 13-16 hod. Je vhodné předchozí objednání schůzky na číslech 604 224 261, 737
412 206, 731 604 564, 736 503 393 či emailu: poradna@mtrebova.charita.cz.
Službu ze zákona poskytujeme bezplatně.
Podmínkou pro využití služby je, že si klient
nemůže dovolit běžně dostupné komerční
služby (např. advokáta).
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www.
facebook.com/charita.trebova, nebo osobně
na adrese Charity, Svitavská 655/44, MT.

ZPOVĚDNÍ DEN: pondělí 11. 4.,10:00–12:00 a 16:00–18:00 – klášter M.Třebová

Svitavská 961/40, 571 01 Moravská
Třebová, telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
farář: Ivo David
Bohoslužby – duben, modlitebna
3. 4. 9:00 vysluhování Večeře Páně
10. 4. 14:00
15. 4. 14:00 Velký pátek, vysluhování
Večeře Páně
17. 4. 9:00 vysluhování Večeře Páně
24. 4. 9:00 hod.
Evangelická kavárnička
19. 4., fara – neformální setkání, duchovní zamyšlení, rozhovory, začátek
v 15:00 hod.
Biblické hodiny
1., 8., 22., 29. 4., fara, výklad bible, téma
– List Jakubův, začátek v 17:00 hod.
2., 9., 16., 23., 30. 4., modlitebna rezervována pro romské bohoslužby, začátek v 14:00 hod.

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–pá: 18:00 k
 lášterní kostel
čt:
16:30 k
 lášterní kostel – mše
sv. pro rodiny s dětmi
so:
18:00 klášterní kostel
ne:
8:00 farní kostel
11:00 klášterní kostel
Adorace s výstavem Nejsvětější svátosti ve všední dny v 17:00 v klášterním
kostele.
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MČR ve střelbě družstev laserovou puškou
V sobotu 5. 3. jsme se po roční „covidové“
pauze zúčastnili mistrovství České republiky ve střelbě tříčlenných družstev laserovou puškou v Kunovicích. Závod pořádal

Svaz branně technických sportů ČR. Přípravný závod jsme uspořádali o týden dříve 25. 2.
v Křenově společně se zdejším střeleckým
klubem.
Závodu MČR se účastnilo 17 družstev ve
třech věkových kategoriích.
Nejlepší umístění družstev SBS z Moravské
Třebové:
kat. A – 1. místo Adam Beránek, Ema Dostálová a Tomáš Rolínek
kat. D – 1. místo František Přidal, Josef Čapka
a Patrik Neumann
Za reprezentaci města, Spolku branných
sportů a DDM Moravská Třebová všem dětem děkuji.
■ | Tomáš Přidal, trenér mládeže

BORŠOV – ROZPIS UTKÁNÍ jaro 2022
DATUM

DEN

UTKÁNÍ

3.4.

NEDĚLE

HORNÍ ÚJEZD : BORŠOV

15:30

ČAS

HŘIŠTĚ
HORNÍ ÚJEZD

9.4.

SOBOTA

BORŠOV : CEREKVICE

15:30

BORŠOV

16.4.

SOBOTA

BORŠOV : OPATOV

16:00

BORŠOV

24.4.

NEDĚLE

MORAŠICE : BORŠOV

16:00

MORAŠICE

30.4.

SOBOTA

BORŠOV : RADIMĚŘ

16:00

BORŠOV

7.5.

SOBOTA

DL. LOUČKA : BORŠOV

16:30

KŘENOV

14.5.

SOBOTA

BORŠOV : HRADEC n. SVITAVOU

16:30

BORŠOV

21.5.

SOBOTA

BOROVÁ : BORŠOV

16:30

TELECÍ

28.5.

SOBOTA

BORŠOV : LINHARTICE

17:00

BORŠOV

4.6.

SOBOTA

MLADĚJOV : BORŠOV

17:00

MLADĚJOV

11.6.

SOBOTA

BORŠOV : DOLNÍ UJEZD B

17:00

BORŠOV

18.6.

SOBOTA

JANOV : BORŠOV

17:00

JANOV

Iva Kodešová ve
světové stovce!
Začátek roku 2022 se, i přes rozpačitý
rozjezd v Karlových Varech, moravskotřebovské hráčce skutečně vydařil. Na
další turnaj seniorské ITF Tour, který se
konal 11. až 13. března v Modřanech,
odjížděla s cílem obhájit druhé místo.
A svůj cíl dokonce překonala. Turnaj po
výborných výkonech vyhrála a toto vítězství ji posunulo na 91. místo ve světovém žebříčku v kategorii 45+.

Kamila Orálková si Mistrovství světa
juniorů a dorostenců v americkém Soldier Hollow moc užila.
■ | (pm)

Rozlosování fotbalových soutěží SKP Slovan Moravská Třebová
Den Datum Čas Divize C Ženy
SO
12.3.
NE
13.3.
SO
19.3.
NE
20.3.
SO
26.3.
NE
27.3.
SO
2.4.
NE
3.4.
SO
9.4.
NE
10.4. 10:00 KOTVRDOVICE - Ž
SO
16.4. 13:30 Ž - JEVIŠOVICE
NE
17.4.
SO
23.4.
NE
24.4. 16:00 LÍŠEŇ - Ž
SO
30.4.
NE
1.5. 13:30 Ž - MEDLÁNKY
SO
7.5.
NE
8.5.
VOLNO
SO
14.5.
NE
15.5. 14:00 Ž - TŘEBÍČ
SO
21.5.
NE
22.5. 14:30 Ž - TASOVICE
SO
28.5.
NE
29.5. 13:00 OKŘÍŠKY - Ž
SO
4.6.
NE
5.6. 14:30 Ž - H. HERŠPICE
SO
11.6.
NE
12.6.
SO
18.6.
NE
19.6.

Čas KP muži A
14:30 A - PARDUBIČKY
15:00 A - HOLICE
15:00 H. MĚSTEC - A
15:30 A - LITOMYŠL
15:30 PARDUBIČKY - A
16:00 A - Č. TŘEBOVÁ
16:00 CHOCEŇ - A
16:00 A - PROSEČ
14:30 LUŽE - A
16:30 A - R. BĚLÁ
17:00 H. ŘEDICE - A
17:00 A - LANŠKROUN
17:00 SVITAVY - A
17:00 A - TŘEMOŠNICE
10:15 CHRUDIM - A
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Čas 1.B muži B

Čas III.tř. muži C

Čas KP dorost
11:30 HOLICE - D

Čas KP žáci

Čas Přípravka

12:30 PŘELOUČ - D
15:00 B - JAROMĚŘICE
15:30 POMEZÍ -B
15:30 B - BYSTRÉ
16:00 Č. HEŘMANICE - B
16:00 B - KUNČINA
16:00 ŽICHLÍNEK - B
16:30 B - BŘEZOVÁ
16:30 DOBŘÍKOV - B

10:15 C - VENDOLÍ
10:15 C - SEBRANICE

12:30 D - CHRUDIM

15:30 ROHOZNÁ - C

12:30 LANŠKROUN - D
13:00 D - MORAVANY

10:15 C - ČISTÁ

14:30 LETOHRAD - D

16:00 VENDOLÍ - C

13:30 D - ÚSTÍ

09:30 Ž - HLINSKO

13:00 PROSETÍN - D

09:30 Č. TŘEBOVÁ - Ž

VOLNO
16:30 TŘEBAŘOV - C

14:00 D - HLINSKO
10:15 C - M. TRNÁVKA 16:30 H. MĚSTEC - D

17:00 B - JABLONNÉ
16:00 SEMANÍN - B

16:30 S. MĚSTO - C

14:30 D - D. ÚJEZD

10:15 C - KOCLÍŘOV

10:15 PARDUBIČKY - D

17:00 B - LANŠKROUN

17:00 SEBRANICE - C

14:30 D - Č. TŘEBOVÁ

16:00 SLOUPNICE - B

10:15 C - ROHOZNÁ
14:00 ČISTÁ - C

14:30 CHOCEŇ - D
14:30 D - POLIČKA

09:00 SVITAVY

09:00 SVITAVY
09:00 DOMA

09:30 Ž - PARDUBIČKY 09:00 ŽAMBERK
09:00 PARDUBICE
10:00 MORAVANY - Ž
09:30 Ž - POLIČKA
09:00 PARDUBIČKY
13:30 ÚSTÍ - Ž
09:30 Ž - HOLICE
09:30 Ž - LETOHRAD
09:30 LANŠKROUN - Ž

09:00 POLIČKA

Sport

Třiadvacet vteřin od titulu...
Šakalové berou stříbro
Šakalím hrdinou semifinále se stal Václav
Novotný. Nastřílel pět z osmi semifinálových
gólů svého týmu a na jeho ostrou palbu nenašla Polička patřičnou reakci. V prvním
utkání dvěma trefami dorovnal dvoubrankový poličský náskok a postaral se o nerozhodný výsledek. Při střelecké chuti zůstal
rovněž v odvetě, to zapsal dokonce hattrick,
přičemž skóre otevřel hned v úvodní minutě. Zlomové bylo, když se Šakalové za stavu 1:1 utrhli do vedení 4:1, historickou šanci
si potom nenechali ujít ani v závěrečné přestřelce.
Ve finále sahala Moravská Třebová po historickém titulu! Po vyrovnaném, spíše opatrném a smírném prvním poločase udeřil po změně stran dvakrát Vojtěch Pazdera
a všechno se jevilo tak, že se dohraje podle
šakalího scénáře. Ještě na počátku 38. minuty svítilo na ukazateli skóre 3:1, jenže finiš
obhájců titulu byl mohutný. Hrdý nejprve
snížil a v samotném závěru nezachytili Šakalové poslední útok soupeře, na jehož konci
byla přesná střela Mešiče. Psal se čas 39:37,

kolik chybělo do zlatého konce, si každý lehce spočítá sám… Do prodloužení si oba celky
přenesly pět chyb, Šakalové je bohužel záhy
dvěma fauly „proměnili“ a neomylný exekutor prodloužených penalt Hrdý nemilosrdně trestal. Stejnou výhodu dostal ke konci

i Novotný, branku ale netrefil a moravskotřebovští zůstali těsně pod vysněným vrcholem. I tak ale dosáhli skvělého úspěchu a náleží jim obrovská gratulace.

Final Four celostátní ligy
v Luhačovicích
Semifinále:
VPS Stavoblock Polička – FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová 2:2 (1:0) Branky:
19. Poul, 24. Mužík – 32. a 34. Novotný. Rozhodčí: Hamrník – Sýkora. ŽK: 2:0.
FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – VPS Stavoblock Polička 6:3 (2:1) Branky:
1., 28. a 39. Novotný, 20. Lapčík, 27. Lasovský, 40. Pazdera – 7. Cupák, 36. Jílek, 40. Poul.
Rozhodčí: Sýkora – Daněk. ŽK: 0:5. ČK: 0:1
(Doubravský).
Finále:
FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – AC Sparta Praha 3:5 po prodl. (1:1, 3:3)
Branky: 28. a 32. Pazdera, 3. Brázdil – 38.,
41. a 44. Hrdý, 10. Vondrka, 40. Mešič. Rozhodčí: Sýkora – Daněk. ŽK: 3:4. ČK: 1:1 (Lasovský – Koutenský).
Moravská Třebová: Ehrenberger, Vykydal –
Novotný, Lapčík, Sedláček, Bambušek, Lasovský, Pazdera, Brázdil, R. Matocha, Vogl, Šmerda. Trenér: Jan Trefil.
■ | (pm)

Tohle bylo naše Nagano, říká po stříbrném úspěchu šéf Šakalů Matoušek
Po dvanácti letech od svého založení se klub
sálového fotbalu FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová málem vyšplhal na pomyslný vrchol domácí sálovkářské pyramidy. Titul
byl na finálovém turnaji celostátní ligy v Luhačovicích neskutečně blízko. Nevyšlo to, ale
pozornost si svými výkony třebovští futsalisté vysloužili značnou.
Od samotných skromných začátků až k současné euforii vede Šakaly Petr Matoušek. Trpělivou prací poskládal tým, který se v uplynulé sezoně jako rovný rovnému postavil
soupeřům, kteří po dlouhá léta udávali tón
české sálové kopané. A s výjimkou finálových přemožitelů ze Sparty je nechal za sebou.
Druhé místo na Final Four, Šakalové jsou vicemistry republiky. Jak vám
to zní?
Final Four je úplně jiná disciplína v rámci
celostátní ligy. Na české půdě jsme nezažili nic těžšího, ale troufnu si říct, že ostudu jsme neudělali. Asi nebudu úplně daleko od toho, když řeknu, že jsme se dotkli
futsalového nebe. Šakalové fungují dvanáctým rokem, z toho celých šest sezon v nejvyšší soutěži. Posunujeme se postupnými
kroky, snažíme se stále zlepšovat, ale to, co
se stalo v tomto ročníku, se nám v dobrém
slova smyslu vymklo kontrole. Před soutěží
jsme si tajně mysleli na postup do semifinále a nám ve finále chybělo třiadvacet vteřin
k tomu, abychom získali titul mistrů České
republiky. Je to něco neuvěřitelného. Par-

ta lidí, která se tu vytvořila, je bez přehánění jedna velká rodina, která funguje jako
celistvý organismus plný pokory, vzájemné
pomoci a nekončící bojovnosti. Chtěl bych
všem bez výjimky tímto poděkovat. Hluboce se před nimi klaním a díky nim se mi podařilo splnit slib, který jsem dal po úmrtí
mého táty, našeho největšího fanouška. Ta
medaile je pro něho.
Soudě podle ohlasu jste dokázali
slušně strhnout sportovní veřejnost nejen ve vašem městě. Vážíte si
toho?
Moravská Třebová žila sálovým fotbalem. Je
neskutečné, kolik lidí nám fandilo buď přímo v hale, nebo všude možně u přenosu. Je
to neuvěřitelná síla, která nás hnala dopředu. Mnohdy naši fanoušci nebyli naším šestým, ale i sedmým a osmým hráčem. Dá se
bez přehánění říct, že tohle bylo naše Nagano a doufám, že si to všichni užili.
Jen ta třešnička na dortu chyběla.
Nejprve skalp okresních rivalů z Poličky, potom tři minuty před koncem
finále vedení 3:1. Vaše hodnocení?
Pokud bych se měl vyjádřit k utkáním, zápasy
s Poličkou byly podle mého názoru předčasným finále. Ať úrovní hry, nasazením, bouřlivou kulisou, tak hlavně stylem vedení boje.
Strašně jsme Poličce přáli medaili, ale Chemcomex Praha je i za cenu obrovských ztrát
překonal. Všichni věříme, že David Cupák,
Martin Mareš i Milan Bialek budou brzy fit. Fi-

nále jsme měli dlouho pod kontrolou, ale nakonec nám ten pověstný poslední krok chyběl. Spartě každopádně gratulujeme. Pro nás
má ale tohle stříbro cenu zlata. Beru to tak,
že jsme dostali šanci se poučit, abychom se
příště vrátili ještě silnější.
Zajímavostí na vašich výkonech je
fakt, že Šakalí hněv reprezentuje
město, kde není odpovídající sportovní hala…
Dokážu si představit, že pokud by v Moravské Třebové sportovní hala byla, na naše
utkání by chodil plný dům. Sálový fotbal je
atraktivní sport a opravdu můžeme potvrdit, že se v něm nechodí daleko pro dramatické zvraty během několika vteřin. My už ale
nemůžeme udělat pro popularizaci halových
sportů v Moravské Třebové více. Máme kompletní sadu medailí z českého poháru, získali jsme stříbrnou medaili v evropské lize a teď
naposledy titul vicemistra České republiky.
Jsme připraveni převzít zodpovědnost za budoucnost tohoto sportu ve městě, za výchovu mládeže, za veškerý servis, který potřebujete, pokud chcete nějaký sport dělat na té
nejvyšší české a klidně i evropské úrovni. Nebojíme se výzev, umíme bojovat. Tímto předáváme pomyslný míč na stranu místních
politiků, aby se konečně přestali bát a ukázali, co všechno jsou schopni pro rozvoj města obětovat. Moravská Třebová totiž dokáže
všechno, co si usmyslí. Stačí chtít. My jsme
toho příkladem.
■ | (rh, pm)
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Sportoviště TJ Slovan
pro všechny
Přemýšlíte občas o tom, jak využít váš volný
čas? Nevíte, kam s dětmi za krásného nebo
naopak špatného počasí? Sportoviště TJ Slovan jsou zde pro všechny.
Moravská Třebová nabízí spoustu možností zábavy za každého počasí. Jedinečné okolí našeho města, které je často nedoceněné,
poskytuje nespočet tras pro kratší procházky i delší túry. Po krásných místech se zajímavými výhledy lze putovat pěšky i na kole.
Inspirací pro vás může být pravidelná nabídka aktivit Klubu českých turistů.
Od dubna do října můžete v případě příznivého počasí s rodinou či přáteli využít areál
volejbalových kurtů. Po vašem „urputném“
zápase ve volejbale, nohejbale či vybíjené
získáte zpět vydanou energii v blízkém občerstvení na tenisových kurtech nebo v hospůdce na fotbalovém stadionu. Jednoduše
tak spojíte příjemné s užitečným.
Kvalitním zázemím pro sportování za nevlídného počasí je jistě Rehau arena – zimní stadion. Ta je dnes velmi moderním sportovištěm dobře vybaveným k celoročnímu využití. Led v jarních měsících nahrazuje plas-

tový povrch umožňující provozovat téměř
všechny halové sporty. V aréně si lze zahrát
florbal, basketbal, volejbal, fotbálek či využít
gymnastické nářadí.
Moravská Třebová také disponuje velmi
kvalitním zázemím pro stolní tenis. Přijďte
s vašimi dětmi do budovy sousedící s aquaparkem. Zavzpomínejte na časy, kdy ping-pongové stoly byly nezbytnou výbavou každé sušárny a kočárkárny. Uvidíte, že vaše ratolesti budou stejně nadšené, jako jste dřív
bývali vy.
Město Moravská Třebová nabízí v oblasti
sportu nejen tyto, ale i mnoho dalších zajímavých příležitostí, které mohou být dobrou alternativou smysluplného, cenově dostupného a zdravého vyžití. Sportoviště jsou
otevřena všem, kteří projeví zájem a jsou
ochotni respektovat pravidla pro jejich užívání. V takovém případě můžete kontaktovat předsedu TJ Slovan či předsedy jednotlivých oddílů zodpovědných za správu sportovišť. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách slovanmt.cz.

Nejlepší hráči
celostátní ligy
a Final Four
V průběhu závěrečného ceremoniálu
na Final Four v luhačovické sportovní hale Radostova byl vyhlášen nejlepším gólmanem Final Four a celé
ligy Jan Ehrenberger z týmu FK Slovan
Šakalí hněv Moravská Třebová. Zároveň cenu pro nejlepšího obránce celostátní ligy v sálové kopané
získal nejlepší střelec ligy Václav
Novotný také z Moravské Třebové.
■ | (pm)

Jan Ehrenberger

Václav Novotný

Podporujeme Ukrajinu
TJ Slovan přispěl do humanitárních sbírek na
pomoc Ukrajině částkou 25 000 korun. Téměř patnáct tisíc korun bylo vybráno jako
dobrovolné vstupné na hokejovém utkání O
pohár starosty města mezi HC Slovan Moravská Třebová a TJ Lanškroun. Děkujeme všem
zaměstnancům, dobrovolníkům a fanouškům.

Vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku 2021
Srdečně vás zveme na slavnostní vyhlášení
25. ročníku ankety Sportovec města Moravská Třebová.
Slavnostní ceremoniál se uskuteční 6. května
od 17:30 hodin ve dvoraně muzea.
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