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vanDr skrz maló 
hanó a otevření nové 
zámecké exPozice 5 13 14

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 sku-
piny Proč ne Band. Pokud nejste příznivci turistiky, můžete se těšit na otevření nové zámecké ex-
pozice ve věži zámku od 9:30 do 17:00 hodin jako součásti renovované prohlídkové trasy Poklady 

Moravské Třebové. 

chytrý zpravodaj 
je dostupný
také online
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KoliK Nás jE... 

Otevřená 
raDNicE
veškeré podklady z jednání zastupitel-
stva města, vč. zápisu, usnesení, zvu-
kového záznamu a  výsledků hlasová-
ní naleznete na webových stránkách 
města v záložce radnice. zde je k dispo-
zici 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) – ve-
ronika Dobešová (moravská třebová) 
jaromír Fučík (česká třebová) – jitka 
Faktorová (moravská třebová)
martin knichal (třebařov) – nela vlko-
vá (tatenice) 

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

v  informačním systému městského úřadu 
v moravské třebové bylo k 28. 2. 2022 evi-
dováno k trvalému pobytu celkem 9677 ob-
čanů čr. v průběhu měsíce února se do mo-
ravské třebové přistěhovalo 10 obyvatel, 
odhlásilo 6 osob, zemřelo 18 občanů a na-

rodilo se 9 dětí. v  rámci moravské třebo-
vé v únoru změnilo trvalý pobyt celkem 21 
osob.
Dle odboru azylové a  migrační politiky 
mvčr je v moravské třebové hlášeno 170 ci-
zinců s povolením k pobytu na území české 

chcete zdarma dostávat upozornění na blíží-
cí se nebezpečí, odstávky a výpadky energií, 
ankety, pozvánky na kulturní, společenské 
a  sportovní akce přímo do mobilu či emai-
lu? nezapomeňte zkontrolovat, zda ve svém 
osobním profilu máte doplněn kontaktní 
email a adresu bydliště, protože bez uvede-
ní adresy vám nemůžeme zasílat pravidelné 
informace prostřednictvím emailu a sms. jak 
doplnit údaje? 
1. Navštivte www.moravskatrebova.mo-

bilnirozhlas.cz
2. vpravo nahoře klikněte na přihlásit se
3. zadejte telefonní číslo, obdržíte kont-

rolní kód

4. v nastavení profilu doplňte kontaktní 
údaje (email, adresa)

mobilní rozhlas není pouze moderní obdo-
bou klasického obecního rozhlasu. nabízí 
občanům mnohem víc. kombinuje možnost 
bezplatné rozesílky sms zpráv, hlasových 
zpráv a e-mailů. Důležitá zpráva vás tedy za-
stihne, ať už jste kdekoli. navíc máte možnost 
nahlašovat problémy v obci, jako je nepořá-
dek nebo vandalismus, nebo pomáhat sou-
sedům například při hledání ztracených věcí 
a zatoulaných zvířat. jednoduše přes aplika-
ci v  mobilním telefonu, která je bezplatnou 
součástí platformy mobilní rozhlas. Pojďte 
s námi dál zlepšovat moravskou třebovou.

DOplnění úDajů v mObilním ROzhlaSu

výběROvá řízení

veDOucí ODbORu SOciálních věcí 
a škOlStví 

StRáŽník/StRáŽnice měStSké 
policiE
Podrobnosti a  aktuálně vyhlášená výbě-
rová řízení jsou vždy k dispozici na úřední 
desce. 

republiky. celkem je tedy v moravské třebo-
vé 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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pOmáháme ukRajině

Přes třináct kilometrů tratí na knížecí lou-
ce a  na kopci pod Pastýřkou opět čeká na 
vaši návštěvu. s ohledem na probíhající těž-
bu dřeva bude na začátku dubna do odvo-
lání nepřístupná část trailů, konkrétně úseky 
označené červenou barvou a čísly 1-4 (u kru-

háče, u kříže, nad sjezdovkou, k jahnovu ka-
meni). Při pohybu na singltreku dbejte zvý-
šené opatrnosti a sledujte informativní tabu-
le. veškeré aktuální informace naleznete na 
webu a Facebooku singltreku. 

SingltRek OtevíRá 
NovoU sEzóNU

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 při-
hlásit i jako dobrovolníci a pomáhat ukrajin-
ským uprchlíkům s  ubytováním a  začleně-
ním do každodenního života. ke dni uzávěr-
ky zpravodaje našlo v moravské třebové do-
časné zázemí celkem 100 ukrajinských osob, 
většinou žen a dětí. Děkujeme za vaši pomoc. 
humanitární sbírka se po vzájemné dohodě 
starostů moravské třebové, letovic a  kolo-
čavy konala ve dnech 1.–3. března. veškerý 
materiál prostřednictvím kamionové dopra-
vy dorazil do koločavy, kde byl za pomoci na-
šich partnerů následně rozdělen lidem, kte-
ří pomoc skutečně potřebují. „vážení přáte-
lé, obec koločava by ráda vyjádřila upřímné 
poděkování vám, našim přátelům, za huma-
nitární pomoc poskytovanou ukrajině, které 
se jí i nadále dostává během války s ruskem. 
vaše vytrvalá podpora našich občanů v těch-
to časech pro naši zemi tak těžkých je sym-
bolem skutečného přátelství a  evropského 

bratrství. Díky vám v rámci humanitární po-
moci i nadále dostáváme potraviny, oblečení, 
léky i další nezbytnosti. tato vaše pomoc je 
pro nás neocenitelná. na oplátku vám chce-
me popřát pevné zdraví, inspiraci pro dob-
ré 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 se-
znam dobrovolníků, do kterého můžete na-
hlásit volné ubytovací kapacity v  moravské 
třebové a okolí pro případnou pomoc uprch-
líkům a rodinám z ukrajiny. nabídky zasílej-
te na adresu krizovystab@mtrebova.cz, do 
předmětu uveďte „ubytování ukrajina“ a do 
zprávy nezapomeňte uvést: počet volných lů-
žek, adresu a váš telefon a email. v případě 
potřeby konkrétní pomoci vás budeme kon-
taktovat. 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 rus-
ky a  jste ochotni pomoci, napište nám na 
adresu krizovystab@mtrebova.cz, do před-
mětu 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 za-
sílejte na adresu krizovystab@mtrebova.cz, 
do předmětu uveďte „doučovaní čj“.
Staňte Se patROnem ukRajinSkých 
roDiN
Pomoc s  prvními kroky v  novém prostře-
dí. co dělá takový patron? Pomáhá s otevře-
ným srdcem, doprovází, radí a  tak celkově 
je v rámci možností vždy nablízku. Pomůže-
te? Pokud je vaše odpověď ano, kontaktuj-
te, prosím, ivu kopřivovou (731 608 323,  iva.
koprivova@mtrebova.charita.cz). Děkujeme, 
že pomáháte. 
finanční příSpěvky
Pro zasílání finančních příspěvků využijte jed-
nu z již existujících sbírek humanitárních or-
ganizací (člověk v tísni, charita česká repub-
lika, uniceF česká republika).  

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) 

2 %
1 %

37 %

9 % 11 %

6 %

12 %

22 %

svoz SKO vč. likvidace
svoz plastu vč. likvidace
svoz papíru vč. likvidace
svoz bio  vč. likvidace

v voz ko e
sb rové dvory a p ekladi t
ostatní provozní náklady
mimo ádné svozy jaro podzim
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město dlouhodobě usilovalo o  zisk areálu 
kvůli jeho výhodné poloze ve středu města 
na vybudování kulturního sálu. to se nako-
nec za cca 11 milionů korun podařilo. myslel 
jsem, že začne urgentně příprava projektu, 
tak aby bylo možné sál postavit s pomocí ev-
ropských dotací, protože město vlastní pro-
středky nemá. kraj dal tomuto projektu pri-
oritu. místo toho začal neuvěřitelný příběh 
posuzování využití areálu, jehož závěrem je 
vybudování sálu, kina, kavárny, nové knihov-
ny, 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 mili-
onů korun a provozní náklady města se zvý-
ší o minimálně 10 milionů ročně. stavět tako-
vý 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 při-
pravované dostavbě zŠ u kostela bude úplně 
volná budova zŠ na křižovatce. Do uprázdně-
né budovy se knihovna vejde bez problémů, 
pokud je její přesun skutečně potřeba. ve-
jdou se sem i kanceláře a nutné zázemí ve-
dení kulturních služeb, stejně tak vedení mu-
zea s provozním zázemím. je zde také možné 
umístit depozitáře muzea, restaurátorskou 
dílnu, knihovnu a studovnu, nemusí být sou-
částí nového sálu na jiráskové ulici. v areálu 
na jiráskově ulici pak stačí postavit sál s nut-
ným vybavením a dostatečným parkovištěm 
za podstatně méně peněz. je dost těžko po-
chopitelné, že vedení města na tyto možnos-
ti vůbec nereaguje. to navíc v situaci, kdy se 
zhoršují reálné odhady ekonomického vývo-
je, o vývoji mezinárodní situace snad ani ne-
třeba mluvit. a tak se bude vyhlašovat archi-
tektonická soutěž za miliony korun v původ-

ním megalomanském zadání. Po kritice mé 
a několika málo dalších zastupitelů s realiza-
cí rozdělenou alespoň do dvou etap. nejpr-
ve sál a pak knihovna. (vedení města to pů-
vodně navrhovalo obráceně!) soutěž bude tr-
vat 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 zvole-
ným postupem připravilo o reálnou možnost 
ucházet se o dotace ve výši cca 150 milionů 
korun. ještě víc je mi ovšem líto, že reálné vy-
užití prostor bývalé miltry se odkládá na ne-
určito. takto připravený projekt je nerealizo-
vatelný a vynaložené prostředky na jeho pří-
pravu budou z velké části zmarněny. město 
má mnoho jiných problémů, které všichni vi-
díme kolem sebe. o  to víc by se mělo obe-
zřetně zacházet s omezenými prostředky. 

■   |   radko martínek

vyuŽití aReálu miltRa v jiRáSkOvě ulici, 
neSkutečný příběh

kOmentář k záměRu výStavby kultuRně kOmunitníhO centRa

vážení spoluobčané, není standardní, aby-
chom reagovali na článek psaný zastupite-
lem našeho města. Pokud v  něm ale zazní-
vá několik nepravd a  domněnek, které po-
škozují celý projekt, považujeme za nutné 
vše uvést na správnou míru. tento způsob 
komunikace nás mrzí o to více, že k proble-
matice výstavby kulturního centra bylo svo-
láno několik pracovních jednání zastupitel-
stva města, kde byl objasňován nejen zvole-
ný postup i konečná obsahová náplň budou-
cího centra.
Pan martínek uvádí, že by preferoval ur-
gentní přípravu projektu. celý objekt areá-
lu 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 nápl-
ně budoucího kulturního centra. 
Pan martínek jako dlouholetý zastupitel jis-
tě ví, že u zakázky za 200 mil. kč (vlastní ob-
jekt kulturního sálu) jsou odhadované nákla-
dy na zpracování projektové dokumentace 
minimálně v  částce 10 mil. kč, že tato výše 
podléhá pravidlům dle zákona o zadávání ve-
řejných zakázek a že nelze vše řešit nějakým 
„urgentním“ způsobem. navíc, nepřipravuje-
me stavbu typizovaného rodinného domu, 
ale objekt, který budou využívat budoucí ge-
nerace našeho města.
u  tako velkého projektu je tedy naprosto 
nutná přípravná fáze, jasné nadefinování po-
třeb, a to není možné svěřit do rukou pouze 
kulturním službám nebo „náhodně“ urče-
nému projektantovi. proto byla vytvořena 
komplexní analýza od renomované spo-

lečnosti Onplan lab s.r.o., celý záměr prů-
běžně konzultujeme s  odborníky, archi-
tekty, zástupci pardubického kraje, minis-
terstva pro místní rozvoj čR a řediteli kul-
turních center a muzeí po celém česku. 
Pan kolega také rozporuje cenu výstavby. 
zde si město ve spolupráci s  městským ar-
chitektem zadalo zpracování dvou odhadů 
investičních nákladů dle jasně definovaných 
prostorových podmínek. není nám tedy zná-
mo, 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 stavební-
ho povolení. zadáno je vybudování 40 – 60 
parkovacích míst a  zpřesnění tohoto počtu 
bude až na základě budoucího požadavku 
města pro dopracování návrhu stavby. Dal-
ší zavádějící informací je, že příjezdová ces-
ta 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 jed-
náních, ale zcela však postrádá prostory pro 
přednáškové a vzdělávací aktivity, které mají 
do budoucnosti tvořit, z pohledu státní kon-
cepce knihoven, čím dál větší podíl náplně 
jejich činnosti. Budova základní školy také 

zcela jistě nevyhovuje zejména technickým 
podmínkám pro depozit sbírkových předmě-
tů - vytvoření stálého prostředí (temno a 15 
stupňů c), bezbariérovost. ochrana sbírko-
vých předmětů je v  budově zŠ téměř nere-
alizovatelná. nosnost patra pak neumožňu-
je využití regálových systémů, které jsou pro 
depozit zásadní.
Pan martínek rovněž tvrdí, že dotační mož-
nosti jsou definitivně pryč. Dotační titu-
ly nPo, iroP aj. nejsou doposud termínově 
ukotveny a  tudíž není vyloučeno, že by mo-
ravská třebová mohla o dotační finance žá-
dat. je však podstatné opakovaně zmínit, 
že nám nejsou známy dotační zdroje, které 
by zafinancovaly výstavbu pouze kulturní-
ho 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 projek-
tu jednoznačně komunitní život vnáší. sou-
časná smutná geopolitická situace nám na-
opak 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 mil-
try za 14 mil. kč, a přišlo tak o více času pro 
přípravu celého záměru. ale to je v tuto chví-
li nepodstatné. Podstatná je skutečnost, že 
v součinnosti s odborníky připravujeme tako-
vý koncept kulturního centra a kulturního ži-
vota, který bude hodný našeho města a který 
budou využívat naše generace.

■   |   miloš mička, Daniela maixnerová
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řSD OpRaví úSek Silnice i/35

RekOnStRukce vOzOvky v Sušicích

úplná uzavíRka tunelu hřebeč 

ředitelství silnic a  dálnic v  úterý 19. dubna 
zahájí opravu 1,7 km dlouhého úseku silnice 
i/35 ve směru od kruhového objezdu k mos-
tu nad železniční tratí v ul. olomoucká. sta-
vební práce budou rozděleny do tří etap 
a v  termínu od 19. 4. do 31. 5. bude nutné 

Pardubický kraj v  letošním roce plánuje do-
končení opravy vozovky v úseku od odbočky 
k betonárce v sušicích po železniční přejezd 
ve směru na staré město. v termínu uzávěrky 

až do 30. listopadu potrvá úplná uzavírka sil-
nice i/35 - tunelu hřebeč z důvodu oprav sta-
vebně technologické části tunelu. objízdná 
trasa bude pro veškerou dopravu vedena po 
silnici iii/36826.

počítat s  dopravním omezením a  zvýšenou 
frekvencí dopravy v  centru města. Po celou 
dobu rekonstrukce bude platit zákaz zasta-
vení v ulicích olomoucká, komenského a Br-
něnská. 

zpravodaje nebyl znám termín zahájení sta-
vebních prací, proto sledujte webové stránky 
a mobilní rozhlas. 

zpRávy z RaDnice 
rEvitalizacE UlicE svitavsKá 
pOkRačuje
na jaře letošního roku se dočkáme dokonče-
ní celkové revitalizace ulice svitavská. v  ter-
mínu od 14. do 18. března dojde vlivem sta-
vebních prací k  úplné dopravní uzavírce 
v  úseku od vjezdu do polikliniky po bytový 
dům svitavská 19. vjezd do polikliniky a pro-

dejny Penny market bude umožněn pouze ve 
směru od svitav. Po dobu výstavby nové ne-
mocnice zůstává uzavřena část ulice Školní. 
Prosíme řidiče, aby při průjezdu stavbou do-
držovali sníženou rychlost.

DOčaSná uzavíRka 
21. 3. – 12. 4.
uzavřen bude v  uvedeném termínu úsek 
od křižovatky ulice svitavská s ulicí Dr. ján-

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 smě-
ru od centra moravské třebové. návštěvní-
kům Penny marketu bude zároveň umož-
něn příjezd do prodejny ulicí Dr. jánského, 
kde bude zřízen provizorní sjezd na parko-
viště. 

DOčaSná uzavíRka  
12. 4. – 15. 4.
uzavřen bude úsek od vjezdu do poliklini-
ky po bytový dům svitavská č.p. 19. objízd-
ná trasa povede ulicemi j. k. tyla a  jirás-
kova. návštěvníkům polikliniky a  prodej-
ny Penny bude umožněn příjezd ze smě-
ru od svitav. 

změna ROzmíStění 
autObuSOvých zaStávek
zastávka ,,u  komína“ (linky č. 680873, 
680880) bude v obou směrech dočasně pře-
sunuta od 21. 3. do 15. 4. Pro spoje jedoucí 
ve směru na svitavy, bude přesunuta v rám-
ci ulice svitavská. Pro spoje jedoucí ve směru 
na aut. nádr. v moravské třebové, bude pře-
sunuta 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. 

úSpěch ve zpRavODaji 
i na SOciálních Sítích
v celostátní sou-
těži zlatý lajk 
2021 se Face-
book stránka 
města moravská 
třebová umísti-
la na skvělém 2. 
místě z  celkové-
ho počtu 78 při-
hlášených měst-
ských sociálních 
sítí v  kategorii 
obcí a měst od 2 
do 10 tisíc oby-
vatel. Děkujeme 
za vaši přízeň, i nadále vám budeme 
přinášet aktuální informace z  dění 
v  našem městě. moravskotřebov-
ský 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 mo-
ravskotřebovska 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 ener-
getických společností a celkové navy-
šování 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 funk-
ci skončil jiří kobylka. „Děkujeme za 
veškeré úsilí a hodnoty, které po ce-
lou dobu mládeži i celému městu pře-
dával. zároveň tímto přejeme hodně 
zdaru nové ředitelce, kterou se sta-
la andrea aberlová. jsme přesvědče-
ni, 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. 
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v letošním roce jsme od občanů obdrželi cel-
kem pět nominací na ocenění cena města mo-
ravská třebová za rok 2021. níže přidáváme 
podrobnosti k jednotlivým osobnostem, které 
byly obsaženy v obdržených nominacích: 

kaRel ROušaR
navržen za propagaci zdravého životního sty-
lu a  inspiraci pro mládež. skromný „mládež-
ník“, který ve svých 83 letech inspiruje všechny 
generace třebováků k pohybu, zdravému ži-
votnímu stylu a vztahu k našemu městu. zná-
mý je díky svým výstupům na rozhlednu Pas-
týřka a úklidem nepořádku kolem rozhledny 
a na lesních cestách. Pokud mu to zdraví do-
volí, každý den ráno se vydává na rozhlednu 
Pastýřka. tímto způsobem od roku 2011 ab-
solvoval už více než 3 100 výstupů. karel rou-
šar se díky svým aktivitám v roce 2021 stal ofi-
ciálním ambasadorem a  startérem prvního 
ročníku závodu s názvem moravská sněžka.

hana hORSká 
navržena za pedagogickou činnost, výtvar-
nou tvorbu a  propagaci města moravská 
třebová v  zahraničí. je autorkou myšlenky 
a hlavní organizátorkou mezinárodní soutě-
že Pod modrou oblohou, která se konala v le-
tech 2005 – 2014. Dodnes to byla jediná sou-
těž tohoto druhu na světě. Bill Gates, spolu-
zakladatel microsoftu v osobním dopise oce-
nil práci h. horské ve smysluplném propojení 
výtvarné tvorby s využitím počítačové techni-
ky. Do soutěže přišlo více než 22 000 výtvar-
ných prací ze škol z partnerských měst ze slo-
venska, 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 moravskotře-
bovskou mládeží, propagaci skautingu a šíře-
ní dobrého jména města moravská třebová. 
rodilý třebovák v  místním skautském stře-
disku působí od roku 1969. od roku 2000 je 
vedoucím střediska junák-český skaut stře-
disko moravská třebová. za více než padesát 
let jeho působení zejména na tábořišti kví-
čalka šíří skautskou myšlenku, ale především 
tvoří pevné a přátelské vztahy. Díky společ-
né práci na tábořišti i skautském domě, pře-
trvávají přátelství všech generací do dneš-
ních 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 dob-
rou radou, nebo i napomenul a dal radu do 
života, když to bylo potřeba.

nOminace na cenu měSta za ROk 2021

Po dvouleté pauze 
se destinační společ-
nost českomoravské 
pomezí opět vydává 
na veletrhy cestovní-

ho ruchu, kde bude prezentována bohatá tu-
ristická nabídka regionu českomoravské po-
mezí a měst litomyšl, moravská třebová, svi-
tavy, Polička a vysoké mýto.
Díky aktuálně realizovanému česko-polské-
mu projektu Pokladnice zážitků se již regi-
on úspěšně prezentoval na veletrhu mtt ve 
Wroclawi a veletrhu Dovolená 2022 v ostra-
vě. v následujících týdnech budou v rámci to-
hoto projektu představeny turistické atrakti-
vity českomoravského pomezí také na vele-
trzích GloBalnie v  katowicích a  euroregion 
tour v  jablonci nad nisou. Díky spolupráci 
se sdružením české dědictví unesco a De-
stinační společností východní čechy budou 
materiály regionu na pomezí čech a moravy 
prezentovány také návštěvníkům pražských 
veletrhů holiday World a For Bikes.

jarní veletržní sezónou ale propagace česko-
moravského pomezí nekončí, ba právě na-
opak. 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 milov-
níky památek a historie, putování za rozhled-
nami nebo výletů na kole. Dozví se o pláno-
vaných akcích v jednotlivých městech, soutě-
žích nebo třeba nové stolní hře prezentující 
region. návštěvníci se mohou také aktivně 
zapojit v rámci soutěžního kvízu, který prově-
ří jejich znalosti turistické oblasti českomo-
ravské pomezí.
kromě prezentačních akcí jsou na jarní a let-
ní měsíce připraveny kampaně v různých ty-
pech médií. nabídka českomoravského po-
mezí bude prezentována v tištěných titulech 
i v rámci televizní či outdoorové kampaně. ta 
bude zaměřena zejména na plochy na nádra-
žích a  v  prostředcích veřejné dopravy. chy-

bět nebudou ani propagační aktivity v  on-
-line prostředí v podobě bannerových kam-
paní a prezentace na sociálních sítích.
Pro návštěvníky jsou na letošní sezónu při-
praveny také oblíbené soutěže propojující 
atraktivní turistické cíle českomoravského 
pomezí a vzhledem k mezinárodní spoluprá-
ci také svídnicko-javorského knížectví na pol-
ské straně hranice. všichni, kteří si rádi hra-
jí, se mohou zúčastnit klasické razítkové sou-
těže nebo zkusit štěstí v soutěži v rámci nové 
mobilní aplikace Pokladnice zážitků.

■   |   jiří zámečník

čeSkOmORavSké pOmezí Se pRezentuje na veletRzích a akcích v čeSku a pOlSku

lukáš tRantíRek 
navržen za vědeckou práci ve vývoji léčiv. 
absolvent moravskotřebovského gymnázia 
v  minulém roce obdržel prestižní cenu ru-
dolfa lukeše, kterou uděluje česká společ-
nost chemická ve spolupráci s nadací expe-
rientia. lukáš trantírek působí ve  výzkum-
ném ústavu ceitec masarykovy univerzity 
v Brně. oceněný vědec vyvíjí technologii in-
-cell nmr (vnitrobuněčná nukleární magne-
tická rezonance), což je jediná metoda, která 
dnes umožňuje zkoumat strukturu biomole-
kul a jejich interakcí přímo uvnitř živých bu-
něk. „tato metoda nám jinými slovy umožňu-
je posoudit vliv vnitrobuněčného prostředí 
na chemickou strukturu a reaktivitu organic-
kých látek. Díky této informaci pak můžeme 
správně nasměrovat či zefektivnit vývoj lé-
čiv,” vysvětluje lukáš trantírek význam tech-
nologie pro medicinální chemii.

magDalena bazalOvá – caRteR
navržena za vědecký přínos v  oblasti léč-
by 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 zpravoda-
je. Podrobnosti k  oceněné osobnosti proto 
přineseme v některém z následujících vydání 
moravskotřebovského zpravodaje. 
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kancláRna v mORavSké 
třebOvé a my z p-pink

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 při-
nášíme velké programové změny v pravidel-
ných 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 tře-
bová a agenda 21. rodiče s dětmi zveme na 
venkovní hru putování velikonočního zajíč-
ka na trase v moravské třebové s úkoly a od-
měnou ve dnech 10.–18. 4. Úkoly koncipová-
ny 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 tradič-
ní 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 nalez-
nete na našich FB stránkách. veškeré přihláš-
ky a dotazy na krucekmt@gmail.com. těšíme 
se na vaši návštěvu.

■   |   tým krůčku

když na sebe věci 
navazují, tak je 
to fajn. na pod-

zim 2021 jsme uspořádali v  moravské tře-
bové akademii začínajícího podnikání (azP) 
a  z  toho vzešli noví podnikatelé, které Par-
dubický podnikatelský inkubátor, P-Pink, za-
řadil mezi své klienty. když na azP navazuje 
další spolupráce, tak je to prospěšné pro úze-
mí moravskotřebovska. město moravská tře-
bová koncem roku 2021 dokončilo moderni-
zaci starších prostor a vybudovalo kanclárnu 
- sdílené kanceláře pro začínající a další pod-
nikatele. 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 inku-
bátor, P-Pink, nasměroval právě do morav-
ské třebové. augustin načerpal nové znalosti 
a nyní je využívá v praxi. od nového roku pra-
cuje 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 měs-
tě moravská třebová.
eliška pánkOvá
je manažerkou neziskové organizace mateř-
ského a rodinného centra krůček, které síd-
lí ve stejné budově jako kanclárna už několik 
roků. krůček slouží maminkám na mD a  je-
jich dětem. ve spolupráci s kanclárnou chtě-

jí připravovat společné akce. jako bonus plá-
nují 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 podnikatelka-
mi a  díky kombinaci obou zařízení neztratí 
kontakt s dalšími podnikateli a se svou pro-
fesí.
Daniela maixneROvá
je podnikatelkou, místostarostkou a  spoju-
jícím článkem mezi P-Pink, městem, mateř-
ským a rodinným centrem krůček i kanclár-
nou. cílem vedení města a  nás z  P-Pink je 
vytvoření komunity nových ale i  již prospe-
rujících podnikatelů. město dodalo prosto-
ry a my z P-Pink s našim know how budeme 

cOwORking – nejen SDílená kancelář
Pojem coworking zná svět zhruba od roku 
2005, kdy se v san Francisku otevřela první 
sdílená kancelář. Do české republiky cowor-
king 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, fo-
tografové, majitelé malé firmy i lidé z velkých 
firem. ti sice mají své vlastní prostory a kan-
celáře, ale hledají mimo ně tvůrčí prostře-
dí, možnost dalšího vzdělání a kontakt s lid-
mi z jiných oborů. to je přesně to, co u nás, 

krom běžného kancelářského vybavení, mů-
žete najít. jsme rádi, že se vám naše prosto-
ry líbí, využíváte je a vracíte se. Přijďte i vy vy-
zkoušet kanclárnu, těšíme se na nové tváře.
chystáme pro vás další workshopy a  semi-
náře, například seriál o kryptoměnách nebo 
seberozvojový workshop pod vedením kou-
če michaela havlíka. Pro aktuální informa-
ce o chystaných akcích sledujte naše sociální 
sítě. FB: kanclarna; iG: kanclarna 
těšíme se na vaši návštěvu.

■   |   augustin mrlina, tým kanclárny

obohacovat program moravskotřebovských 
akcí. Probíhá komunikace a plánování a prv-
ní naše akce v třebové bude v květnu. 
my všichni čtyři a ještě něcO navíc…
město si přeje, abychom jim pomohli pod-
chytit i středoškoláky a přilákali je ke spolu-
práci. líbí se jim náš projekt pro studenty ob-
jev v  sobě podnikatele, aktuálně stanovuje-
me datum konání. P-Pink moc oceňuje akti-
vity, které augustin, eliška a Daniela se svými 
kolegy v moravské třebové plánují a realizují. 
Budeme jim co nejvíce nápomocni. 

■   |   hana Štěpánová, P-Pink
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městská Policie

v minulém období městská policie řešila 506 
událostí. mimo stanovenou pochůzkovou 
činnost a plnění úkolů vyplývajících z mimo-
řádných opatření, se městská policie zamě-
řovala na dodržování nastaveného dopravní-
ho režimu v našem městě. 

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 veřejné-
ho majetku tolerovat nemůžeme. Přesně to 
se stalo o jednom víkendu na zámku, kde se 
skupinka dětí rozhodla udělat večírek. Po je-
jich odchodu zůstalo na místě množství lah-
ví od alkoholu a poničené kachličky a výmal-
ba. s využitím městského kamerového systé-
mu jsme byli schopni děti identifikovat a je-
jich totožnost předat na osPoD při sociálním 
odboru měÚ, kde bude mít celý incident do-
hru. Pokud jste svědky podobného jednání, 
neváhejte ihned kontaktovat městskou poli-
cii, nebo Policii čr.

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

návštěvy v lDn 
pOvOleny
Podmínkou návštěvy je bezinfekčnost 
osob. je na plné zodpovědnosti ná-
vštěv, aby neměly žádné projevy respi-
račního nebo jiného přenosného one-
mocnění! 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 poda-
řilo obnovit provoz psychiatrické am-
bulance v přízemí polikliniky v ulici svi-
tavská. 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, kte-
rá vám pomůže vyhledat nejbližší-
ho lékaře, ale také možnost pohoto-
vosti, ostatních ambulantních zaříze-
ní a ostatních zdravotnických zařízení. 
mapa nabízí vyhledání nejbližšího lé-
kaře v  oblasti primární péče, ale také 
akutní či pohotovostní služby na zákla-
dě lokalizace. více zde: https://mapy.
pardubickykraj.cz/app/map/uzis/.

DODRŽujte DOpRavní 
značení
v následujících měsících dojde k  několika 
souběžným uzavírkám ulic v našem městě.
k  dopravnímu omezení dojde v  ulicích svi-
tavská, olomoucká, komenského, Brněnská 
a  v  sušicích. s  ohledem na zachování bez-
pečnosti a plynulosti silničního provozu vy-
zýváme ke zvýšené opatrnosti a  ohledupl-
nosti.
strážníci městské policie budou ve zmíně-
ných lokalitách dohlížet na dodržování do-
pravního značení ve zvýšené míře.
aktuální situaci sledujte na webu města 
a v mobilním rozhlasu. Děkujeme za trpěli-
vost.

■   |   radovan zobač, velitel městské policie
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sociální sluŽBy

7. Duben SvětOvý 
Den zDRaví   
tento den by nám měl připomenout, 
že zdraví je to nejcennější, co v  živo-
tě máme. zdraví určuje kvalitu naše-
ho života, proto o  něj musíme pravi-
delně pečovat. jak? Především zdra-
vým životním stylem a  pravidelnými 
preventivními prohlídkami. Preven-
ci není radno zanedbávat. Preventiv-
ní prohlídku (PP) bychom měli absol-
vovat 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 ro-
dině, zjistí vaše pracovní zatížení, vaše 
návyky a zlozvyky, a tak zjistí předpo-
kládaná zdravotní rizika. Pl také zkon-
troluje 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. sou-
částí PP je i onkologická prevence za-
měřená na hodnocení rizik z  osobní, 
pracovní a rodinné anamnézy. Při po-
dezření na onkologické onemocnění 
vám Pl doporučí další odborná vyšet-
ření (zdroj vzP).jaká další vyšetření by 
měla být součástí PP, uvedeme v příš-
tím čísle mt zpravodaje.

■   |   ik

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 bydle-
la necelé 3 roky s rodinou v chrastové lho-
tě. Paní k. je dodnes velmi skromná, milá, 
příjemná a veselá paní, která se těší dobré-
mu zdraví a skvělé náladě, kterou ji pomá-
há udržet její rodina. Po válce trvale až do 
svého odchodu do důchodu pracovala v zá-
vodu kras jako šička. její zálibou života byla 

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

práce na zahradě, obzvláště pěstovaní kyti-
ček. každodenní ranní náplní paní k. je za-
metání chodníku před svým domem. tyto 
činnosti ji do dnešních dní udržují v neustá-
lém pohybu a v dobré kondici. 
jako recept na dlouhověkost od paní k. by-
chom mohli uvést střídmost v  jídle, skrom-
nost, 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 kolek-
tiv 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
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ORAVSKÁ TŘEBOVÁ

M
ÍSTNÍ SKUPINA ČČK

kDyŽ DObře Slyšet není SamOzřejmOSt
mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří bu-
dou potřebovat brýle, horší je však předsta-
va, že nebudou slyšet jako dříve a  budou 
muset sluchovou ztrátu nějakým způsobem 
kompenzovat. Pokud máte potíže se slu-
chem, neváhejte se na nás obrátit. v  rám-
ci sociálních služeb tichého světa nabízí-
me podporu osobám se sluchovým postiže-
ním při vyřizování žádostí o příspěvky, např. 
kompenzační pomůcky a také poradenství, 
jak postupovat při řešení ztráty sluchu. kro-
mě toho poskytujeme pomoc při návštěvě 
úřadů, nemocnic či podporu při řešení ži-
votních událostí. nejen seniorům, kteří mají 
problémy se sluchem, pomáháme např. při 
pořizování sluchadel, světelné signalizace, 
zesilovače tv a  jiných pomůcek, které při-
spívají ke zkvalitnění jejich života. naši pra-
covníci mohou za klienty přijet kamkoliv po 
Pardubickém kraji, či se s nimi spojit online. 
všechny naše služby jsou zdarma. v přípa-
dě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás ne-
váhejte kontaktovat. adresa pobočky: jana 

Palacha 1552, 530 02 Pardubice, kontaktní 
osoba: Pavla míková, telefon: 722 975 567, 
e-mail: pavla.mikova@tichysvet.cz. naši po-
bočku můžete navštívit i  osobně bez ob-
jednání každé úterý a  čtvrtek v  čase 9:00–
16:00 hod. odkaz na webové stránky: htt-
ps://www.tichysvet.cz/. 
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zDravotnictví

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

DR. max, nám tgm 3 
so+ne zavřeno

DR. max u penny 
so 8:00–12:00; ne zavřeno
čeRpací Stanice Omv
Dvorní 1452/20, mt, tel. 461 311 484 

lze zde zakoupit volně prodejné léky na tep-
lotu, bolest, průjem, alergii atd.
otevřeno: nonstoP

nejbliŽší lékáRny Otevřené 
O víkenDu:
DR. max kauflanD
a. slavíčka 892/1, svitavy tel. 461 310 580

DR. max hypeRmaRket albeRt
u tří mostů 844/2, svitavy tel. 461 616 002
so+ne 8:00–20:00

víkenDOvý pROvOz lékáRen 

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/aktu-
alne/

meDiclinic i. (DR. ingROvá 
a DR. navRátilOvá)
po–st 8:00–12:00 (Dr. ingrová, ordina-
ce meDiclinic i.) 
čt + pá neordinuje. klienty ošetří ordi-
nace 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 poliklini-
ky, 461 569 270 
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.

pOhOtOvOStní SluŽba ORl 
pRO Děti a DOSpělé
svitavská nemocnice, budova D příze-
mí, 461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod. 
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hod.
mimo tento čas orl oddělení nemoc-
nice Ústí nad orlicí

kOntakty na nemOcnice 
(úStřeDna)
svitavy 461 569 111
litomyŠl 461 655 111
Ústí naD orlicí  465 710 111
ParDuBice 466 011 111

■   |   ivana kantůrková

Rehabilitace v nOvém 
kabátě
v  letních měsících se dočkáme stěhování 
rehabilitace do prostor v  budově nové ne-
mocnice. nově vybavené pracoviště bude 
disponovat nejnovější zdravotní technikou. 
Pomáhat klientům od bolesti budou spolu 
se vstřícnými zaměstnanci i nejnovější mo-
del magnetoterapeutického přístroje, vyso-
koindukční magnetický stimulátor pozitiv-
ně ovlivňující problémy ve tkáních do hloub-
ky až 10 cm s  konkrétním zacílením, vyso-
kovýkonný terapeutický laser, kombinované 
elektroléčebné přístroje, výkonný přístroj 
pro ultrazvukovou terapii, přístroj pro dia-
termii (prohřívání) a  kryoterapii (chlazení) 
postižených částí těla, který je vhodný ze-
jména pro akutní stavy poranění a  zánětů. 
těšit se můžete na plně vybavené cvičebny 
a  tělocvičny. nedílnou součástí bude kom-
pletní vodoléčba včetně suchého masážní-
ho vodního lůžka.
Přechodem do nové nemocnice chceme ne-
jen zvýšit kvalitu péče stávající, ale i rozšířit 
služby. Budeme provádět vyšetření nohou 
pomocí podoskopu s poradenstvím a mož-
ností nabídky termoplastických stélek znač-
ky 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 po-
tíží spojených se špatnou funkcí nohy, a pře-
devším u dětí. Dále nabídneme rehabilitaci 
dna pánevního vysokoindukčním magnetic-
kým stimulátorem jako součást komplexní 
léčby některých forem inkontinence.  
téměř všechny služby jsou hrazeny z veřej-
ného zdravotního pojištění. Poukaz na ošet-
ření/vyšetření Ft může vystavit váš praktický 
či rehabilitační lékař, neurolog, ortoped, chi-
rurg, popřípadě lékaři jiných specializací. 
těší se na vás tým rehabilitačních pracovní-
ků 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 - chi-
rurgické zákrokové lehátko, moderní chirur-
gické nástroje a přístroj na elektrokoagula-
ci, který pozitivně ovlivňuje pooperační ho-
jení. toto vybavení nabízí možnosti rozšíření 
služeb. zkušený chirurg muDr. vladimír hr-
níčko bude provádět operaci karpálního tu-
nelu přímo na poliklinice moravskotřebov-
ské nemocnice. v případě zájmu o konzulta-
ci kontaktujte přímo chirurgickou ambulan-
ci, tel. 461 352 336 nebo e-mail: chirurgie@
nnpmt.cz
chirurgická léčba karpálního tunelu je využí-
vána v případě, že dojde k plnému rozvinu-
tí nemoci a konzervativní léčba nezabírá. jde 
o  nenáročnou operaci proříznutí příčného 
vazu v zápěstí a následnému uvolnění struk-
tur uložených v karpálním tunelu. k úlevě do-
jde po  1 až 2 dnech. končetinu však může-
te zatížit až po 3 měsících. na druhou stra-
nu, operační zákrok odstraní vaše problémy 
trvale.  

nemOcnice náSleDné péče
nemocnice následné péče moravská třebová
Svitavská 36, moravská třebová, tel. 461 352 257  
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz
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zubní pOhOtOvOSt

2.–3. 4. 2022 muDr. Doležal Petr svitavy, u stadionu 1207/42 461 532 253
9.–10. 4. 2022 muDr. Školařová ludmila moravská třebová, Piaristická 6b 461 316 172

15. 4. 2022 muDr. horák Pavel svitavy, Pavlovova 24 777 511 011
16.–17.4. 2022 muDr. hřebabetzká alena staré město 134 461 312 501

18. 4. 2022 muDr. illová jana Brněnec 90 461 523 140
23.–24.4. 2022 muDr. jagoš tomáš jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

30. 4.–1. 5. 2022 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 nemoc-
nice Pardubice.  ordinační hodiny: so, ne a svátky 8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin.

ORDinační hODiny ODbORných ambulancí
inteRní 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

DiabetOlOgická 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 

gynekOlOgická 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 461 352 336
Po–Pá   7:15–12:00 12:30–14:30

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  

pSychiatRická 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

kaRDiOlOgická ambulance
muDR. kelča, SeStRa a. lipavSká 461 352 451
     odběry ordinace uzv ordinace
Po, st  6:45–7:30 7:30–10:00 10:00–11:30 12:15-16:00
Út, čt  6:45–7:30 7:30–11:30  12:15–15:00
Pá    6:45–7:30 7:30–12:00

neuROlOgická ambulance
muDR. hánělOvá, muDR. šnajDROvá 
SeStRa i. kRutílkOvá  461 352 392
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
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

ORtOpeDická ambulance
muDR. náDeníček
SeStRy e. lachmanOvá, p. DRašneROvá 461 352 244
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  

Oční ambulance
muDR. číšecký, SeStRa R. kaRlíkOvá 461 312 569
     akutní objednaní
Po    7:00–8:00 8:00–12:00 12:30–15:00
Út, st  7:00–8:00 8:00–12:00 12:30–17:00
čt, Pá  7:00–8:00 8:00–12:00 -

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
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kino

pROgRam kina na Duben
vstupenky je možné zakoupit on-line od 
1. v měsíci na stránkách www.ksmt.cz. po-
kladna je otevřena hodinu před začátkem 
představení.

mORbiuS /uSa/
pátek 1. 4., 19:00, horor, 104 min., český da-
bing, nevhodné do 12 let, vstupné 130 kč

příšeRákOvi 2 /uSa/
sobota 2. 4., 17:00, animovaný film, 103 min., 
český dabing, vstupné 120 kč

známí neznámí /čR, SR/
sobota 2. 4., 19:00, 100 min., nevhodné do 
12 let, vstupné 140 kč

pOSleDní závOD /čR/
čtvrtek 7. 4., 19:00, nový český film, 95 min., 
nevhodné do 12 let, vstupné 120 kč     

fantaStická zvířata: 
bRumbálOva tajemStví /uSa/
pátek 8. 4., 18:00, dobrodružný fantasy film, 
143 min., český dabing, vstupné 130 kč 

 jeŽek SOnic 2 /uSa/  
sobota 9. 4., 17:00, animovaný film, 122 min., 
český dabing, vstupné 140 kč

 

StínOhRa /čR, SR/
sobota 9. 4., 19:00, thriller, 110 min., český 
dabing, nevhodné do 12 let, vstupné 130 kč

Dfc – legenDa Se vRací  
/čR/
středa 13. 4., 09:30, dokumentární film, 
80 min., pro školy, vstupné 20 kč     

fantaStická zvířata: 
bRumbálOva tajemStví /uSa/
čtvrtek 14. 4., 18:00, dobrodružný fantasy 
film, 143 min., český dabing, vstupné 130 kč 
 

tajemStví StaRé 
bambitky 2 /čR/
pátek 15. 4., 17:00, česká pohádka, 100 min., 
vstupné 130 kč

známí neznámí /čR, SR/
pátek 15. 4., 19:00, 100 min., nevhodné do 
12 let, 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., pří-
stupný od 15 let, vstupné 140 kč 
 

pROmlčenO /čR/
čtvrtek 28. 4., 19:00, akční thriller, 95 min., 
nevhodné do 12 let, vstupné 120 kč
 

pO čem muŽi tOuŽí 2 /čR/  
pátek 29. 4., 19:00, 95 min., nevhodné do 
12 let, vstupné 140 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/  
sobota 30. 4., 19:00, 95 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 zá-
vislé na aktuálních vládních opat-
řeních a omezeních v oblasti kultu-
ry a shromažďování.

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 ry-
šánek schmiedtové chopili nejklasičtějšího 
díla českého dramatu maryši aloise a viléma 
mrštíkových. tragický příběh nešťastné dívky 
donucené podlehnout společenskému a ro-
dinnému nátlaku zná asi každý. co je ale na 
tomto příběhu současného? jakým očekává-
ním, požadavkům a  „dobrým radám“ jsme 
vystaveni my? 
Pavla Gajdošíková získala za svůj mimořádný 
jevištní výkon v roli maryši cenu divadelní kri-
tiky v kategorii nejlepší ženský herecký výkon 
roku 2018. za stejnou roli získala také nomi-
naci na cenu thálie 2018.

Dny SlOvenSké kultuRy
20.–24. 4. muzeum
v  letošním programu bychom vám rádi 
představili slovenskou kulturu napříč žán-
ry.
těšit se můžete na slovenské filmy, cesto-
vatelskou přednášku o krásách slovenska, 
divadlo, posezení u cimbálové muziky, po-
hádku nebo výrazový tanec. Dále, jako již 
tradičně po celou dobu festivalu, vám míst-
ní restaurace budou nabízet speciality slo-
venské 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 význam-
ných pódií doma i v zahraničí, spolupracuje 
s předními českými dirigenty a orchestry.

vStupenky 
v infOcentRu
od 1. dubna je možné zakoupit vstu-
penky na kulturní program a kino pří-
mo v turistickém informačním cent-
ru na náměstí t. G. masaryka. 
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zámek

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 realiza-
ce nové expozice ve věži zámku financo-
vaná z  mikroprojektu fondu euroregionu 
Glacensis s názvem nová expozice ve věži 
zámku.
tato expozice připomíná působení jedno-
ho z  nejvýznamnějších moravských šlech-
ticů své doby ladislava velena ze Žerotína 
na moravskotřebovském zámku. 
v rámci projektu tak vznikla Žerotínova pra-
covna a ložnice, která zároveň s novým po-
jetím interaktivní části v prvním patře věže 
představuje vývoj moravskotřebovského 

panství a jeho držitelů v období kolem dra-
matického roku 1620.
nová expozice je začleněna do stávající pro-
hlídkové trasy Poklady moravské třebové, 
kde ve spolupráci s historiky městského mu-
zea moravská třebová došlo k  přesunu ně-

zámek mORavSká třebOvá
tel.: 731 151 784 
zamek.pokladna@ksmt.cz 
www.zamekmoravskatrebova.cz

kterých místností, abychom dosáhli chrono-
logicky správného sledu historických událos-
tí v dějinách zámku i města. věříme, že pro 
návštěvníka tak vznikl atraktivnější  a  pře-
hlednější 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!
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muzeum

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

aktuální výStavy
ve dvoraně městského muzea probíhá vý-
stava komenský v  komiksu. výstava zá-
bavnou formou komiksových listů přibližu-
je život a dílo této významné osobnosti. ná-
vštěvníci si ji mohou prohlédnout zdarma až 

do 2. května. srdečně zveme nejen milovní-
ky 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.

heReRet zapůjčena na výStavu 
tutanchamOn
zapůjčení moravskotřebovské mumie na ev-
ropskou výstavu tutanchamon - jeho hrob-
ka a poklady.  
v  letošním roce se od konce dubna budou 
muset návštěvníci naší muzejní expozice 
obejít bez mumie. 
ta totiž poputuje jako zápůjčka na význam-
nou 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 reprezen-
tantem 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 zá-
roveň městu samotnému může přinést znač-
nou publicitu. 
a  pokud by někomu letos opravdu hodně 
chyběla, může si ji prohlédnout spolu s tu-
tanchamonem na výstavě v Brně.

Stálé expOzice
poklady moravské třebové
Středověká mučírna a  alchymistická labo-
ratoř
jak se žilo na venkově
geologické zajímavosti moravské třebové

výStava fOtOgRafií 
RObeRta vanO memORieS
výStava fOtOgRafií RObeRta vanO me-
mORieS
pátek - neděle  1.–3. 4.  výstavní prosto-
ry zámku

Poslední možnost zhlédnout výstavu světově 
uznávaného fotografa slovenského původu 
roberta vano. tématem vystavovaných foto-
grafií je portrét, móda a glamour.

velikOnOční pROhlíDky   
čtvrtek–neděle 14.–17. 4.  
v  tomto období pro vás máme připraveny 
speciální velikonoční prohlídky expozice jak 
se žilo na venkově s krásnou velikonoční vý-
zdobou interiérů, výkladem obohaceným 
o  zvyky našich předků a  vysvětlením jejich 
významu. 
velikonoční atmosférou obohatíme také zá-
mecké exteriéry, které nám pomohou dotvo-
řit 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. kras-
lice či zvířátka na špejli můžete zapíchnout 
do obilím osetých kádí. na trávníku udělej-
te hnízdečka zajíčků, kuřátek, kytiček. tvoří-
me společně.

velikOnOční Dílničky
sobota - neděle 16.–17. 4. ve 14:00–16:00
Děti si mohou vlastnoručně uplést pomláz-
ku z proutí nebo vyzkoušet některé techniky 
zdobení vajíček, případně jiných velikonoč-
ních výrobků, pod vedením zkušených lek-
torů.

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-ukra-
jinského konfliktu. Pro pochopení širšího 
kontextu války na ukrajině jsme pozvali ga-
ranta ukrajinských studií Filozofické fakulty 
masarykovy univerzity, přednášejícího PhDr. 
Petra kalinu, PhD., který se pokusí přiblížit 
a objasnit vznik současného válečného kon-
fliktu. 
přednáška začíná v 19:00 hodin v kinosá-
le muzea
vstupné dobrovolné 
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Pozvánky

zájezD flORia kROměříŽ
zo čzs v moravské třebové vás zve na 
zájezd Floria kroměříž a  jarní zahrad-
nické 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. dub-
na. cena zájezdu 250 kč. 

kOnceRt Olympic
obec chornice srdečně zve na hudeb-
ní vystoupení skupiny olympic, kte-
ré se uskuteční 23. dubna v kD chor-
nice. Předprodej vstupenek v kancelá-
ři obecního úřadu chornice, nebo na 
tel. 461 327 807.

Obecní pleS v bORšOvě 
Po roční odmlce si vás dovolujeme po-
zvat v sobotu 2. 4. na tradiční obecní 
ples, který se bude konat v kD Boršov. 
můžete se těšit na bohatou tombo-
lu, 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 za-
koupení v informačním centru od 23. 3.

DětSký kaRneval 
Dne 9. 4. se uskuteční v kD Boršov tra-
diční Dětský karneval. můžete se tě-
šit na soutěže masek, tanec a soutěže 
o ceny. občerstvení zajištěno, vstupné 
dobrovolné.

OpeRace pvc - jaRní 
úkliD příRODy
zveme příznivce čisté přírody v  okolí 
města na 17. ročník jarní úklidové akce 
operace pvc (Poctivě vyčištěné ces-
ty), 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 Pek-
le, kde bude připraven oheň na opéká-
ní párků. Dobrovolníci všech věkových 
kategorií vítáni, pracovní rukavice a ob-
čerstvení s sebou. akce je součástí ce-
lostátního projektu ukliďme česko.

■   |   junák moravská třebová

Dfc legenDa Se vRací
13. dubna v 9:30 hod., vstupné 20 kč
městské muzeum, Svitavská 18, mo-
ravská třebová
Pozvánka na promítání česko-němec-
kého dokumentárního filmu 

vyznavači geocachingu z  mo-
ravské třebové, velkých opa-
tovic a litovle pořádají v sobotu 
21. 5. geocachingový závod, bě-
hem kterého mají účastníci na-
lézt až 60 keší (schránek) ukry-
tých na katastru města. závod 
je určen nejen hráčům geoca-
chingu, ale i  ostatním zájem-
cům, kteří by rádi zkusili tuto 
hru. závodit lze ve třech kategoriích – jed-
notlivci, týmy a rodinné týmy. Prezence je od 
9:30 na nádvoří zámku v moravské třebové, 
start závodu v 10:00. Pořadatelé budou pří-
tomni po celou dobu trvání akce, takže lze 
startovat a vyzkoušet si část závodu i pozdě-
ji. 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. sou-
částí 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 covi-
dem se můžete těšit na divadelní představe-
ní v podání Ds městečko trnávka s názvem 
manželka se nepůjčuje. Přijďte se dobře po-
bavit v neděli 27. 3. od 15 hodin do kD Bor-
šov. autobus odjíždí od muzea v 14:30 hod., 
po skončení představení vás zaveze zpět do 
moravské třebové. vstupné je dobrovolné.

závOD 6 hODin v mORavSké třebOvé
Pro účast v  závodě nemusíte 
být registrovaným hráčem geo-
cachingu, stačí vzít si chytrý te-
lefon s  čtečkou Qr kódu kvůli 
potvrzení nálezu keše. neumí-
te-li pracovat s mapou a naviga-
cí v  telefonu, lze si vyžádat na 
startu  papírovou mapu, pořa-
datelé vám poradí. není nutné 
nalézt všechny keše, pokud ne-

chcete zvítězit, ale hru si jen vyzkoušet.
závod bude za každého počasí. registrovaní 
hráči se hlásí na webové stránce geocachin-
gu (event Gc8zecB), ostatní závodníci mai-
lem na mtlhvls@gmail.com. Další informace 
na https://www.kudyznudy.cz/akce/geoza-
vod-6-hodin-v-moravske-trebove. 

jawa 350 Sv v mlaDějOvě

tento historický motocykl se čtyřdobým jed-
noválcem o výkonu 12 koní spatřil světlo svě-
ta poprvé v roce 1934 pod značkou jawa 350 
sv. motocykly značky jawa dosáhly světové 
proslulosti. třistapadesátka, tedy motocy-
kl třídy 350 kubických centimetrů, jež se stal 
dobrým středem mezi slabší dvěstěpade-
sátkou a  půllitrem, dělaly značce jawa dob-
ré jméno.
Po několika letech renovace se Bohumilu 
slámovi podařil malý zázrak, a  mohl před-
vést výsledky své práce. zatím byl motocykl 
jawa 350 sv předveden v provozu jen malé-
mu okruhu pracovníků. Další veřejná ukázka 
proběhne na akci muzea historie v pohybu, 

která proběhne 18. 6. v Průmyslovém muzeu 
mladějov na moravě. 
více informací na našich webových strán-
kách www.mladejov.cz.

■   |   eva kopřivová

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, prohlédne-
me si krásné výrobky a někteří z nás si jistě 
i odnesou krásné výtvory s velikonoční a jar-
ní 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
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jan nečeSal: jak vypaDala mORavSká 
třebOvá v ROce 1922 (4. čáSt)
vrátíme se zpět na ulici komenského a pokra-
čujeme za ulicí nowakovou-jiráskovou. Pravý 
roh tvoří domek stolaře Böhma; dnes je tam 
parčík s památníkem adolfa cihláře. následu-
je dům stavitele Frant. habichera. jeho dvůr 
se táhne až k cestě do musea /okolo továrny 
na jiráskově/. na konci zahrady má postave-
ný obytný dům pro svoje kočí. na jeho dům 
na komenského navazuje dům č. 48 - 50 do-
pravce a  obchodníka uhlím Frant. Piffla, tře-
bovského Fügnera. v roce 1945 byl tento dům 
vypálen; dnes je na jeho místě i v domě sta-
vitele habichera umístěna veterinární nemoc-
nice. Dále za těmito domy stojí vila továrníka 
m. schura. zde bydlel jeho ředitel továrny na 
jiráskově ulici. majitel sám zde rovněž byd-
lel, pokud se někdy ve třebové zdržoval; hlav-
ní sídlo měl ve vídni, jako většina zdejších to-
várníků. za tímto domem následují dva nízké 
domky. tyto po roce 1945 „padly za oběť“ cha-
ritě. jejich soused je honosný dům, v němž by-
dleli úředníci a mistři fy schur. řadu zakonču-
je hostinec „zum schwarzen adler“, hostinec 
„u černého orla“. Dům byl majetkem tovární-
ka herrmanna, výrobce likérů na rybničním 
náměstí. toho času je tam jednotný klub pra-
cujících. vlastní roh ulice orlí - komenského 
a svitavské tvoří hotel steinbrecher, dnes mo-
rava. tehdy byl velký rožní lokál ještě přízem-
ní stavbou a byl v něm obchod smíšeným zbo-
žím ludwig Batke. vrátíme se zase na hlavní 
křižovatku ku gymnasiu. musím ještě uvésti, 
že po ulici komenského nebyl prakticky žád-
ný provoz. Byla dlážděna „kočičími hlavami“ 
a kdo nemusel, tudy nejel. jedině uhlaři fy Pi-
ffl, 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 potře-
by, dle počtu žáků té které školy. za budo-
vou 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.

v  zahradě za školou je patrna dosud stará 
hradební zeď s  hláskou. za křižovatkou uli-
ce Frohngasse – robotní, dnes marxovy a ko-
menského je komplex měšťanského pivova-
ru. Do této ulice zasahuje ohradnou zdí, která 
se táhne až k obytnému domu za dnešní au-
toopravnou. v zahradě, či dvoře pivovaru lze 
též spatřiti kousek staré hradební zdi s hlás-
kou. na místě dnešní autoopravny byla dílna 
„eisenhof“ jakob hannak, židovská firma. Byla 
to zámečnická dílna (strana 6 strojopisu) zho-
tovující hlavně vozové brzdy /dlouhé šrouby, 
čili šlajfy/. tyto rozesílala i do světa, hlavně na 
Balkán. za jejím vjezdem je budova býv. řez-
níka niederle-ho; zde začíná ulice svitavská 
a Brněnská.
Poznovu zpět ku hlavní křižovatce holzmais-
terovy a  olomoucké. na pravé straně olo-
moucké je budova gymnasia s  věžičkou, 
opatřenou hodinami. za budovou odboču-
je doprava ulice Piaristická – Piaristengasse. 
Po její pravé straně je bývalá školní zahrada, 
dnes jen prázdné prostranství. na jejím kon-
ci jsou dva malé obytné domky. v posledním 
byl holičský krámek just. /Druhý just je na 
holzmaistrově ulici/. za domky je stráň a na-
hoře 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 pad-
lým. tento byl údajně r. 1945 partyzány zni-
čen. je to nepochopitelné, poněvadž i v čes-
kých městech a vesnicích stojí pomníky pad-

lých, kteří stejně bojovali v i. světové válce za 
bývalé rakousko-uhersko. Přechod zámecké-
ho pivovaru k zámku tvoří kamenný oblouk, 
brána. Dole pod zámkem je zámecký mlýn 
– schlossmühle; patřil aloisu stenzlovi, poz-
dějšímu poslanci a  vedoucímu sudetských 
poslanců. Po levé straně ulice Piaristické je 
budova patřící rodině zecha; zde se vyrábě-
la sodovka /limonáda/; dnes budovy opano-
valy vodovodní služby. za touto budovou jest 
vjezd do hospodářství hugo Wirschicha, rol-
níka. Dále navazuje větší činžovní dům /údaj-
ně stich-haus/, dnes je v něm mateřská škol-
ka. na tento navazuje barevna firmy Franz 
Bittner; zde se prováděl modrotisk na plát-
na. za zahradou továrny jsou rodinné dom-
ky. rovněž i na rybničním náměstí.  z  toho-
to náměstí doleva běží vodní ulice. Dále je na 
plácku malý parčík s velkými lipami. na kon-
ci stojí palírna židovské firmy leopold herr-
mann´s söhne. vyráběli likéry; patřil jim též 
hostinec „zum schwarzen adler“ na orlí – ko-
menského ulici, který pronajímali. za palír-
nou se točí cesta nalevo na jevíčskou ulici. 
Pokračujeme opět po pravé straně olomouc-
ké 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. ná-
sleduje 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 ponej-
více domácké dělníky. nyní je v  domě druž-
stvo vkus. rožní dům č. 24 je činžovní. zde 
ustupuje fronta domů. následují ještě dva 
domy patřící již více méně do ulice horní, kte-
rá zde z olomoucké odbočuje. zde byly asi 4 
nízké domky. na malém plácku stojí dům č. 7 
továrnička firmy johann Wagner&sohn, slé-
várna mosazi /žlutých kovů/; vyráběla zvony. 
Dnes je zde obnova, opravna pneumatik. hor-
ní ulice pokračuje rodinnými domky, kterých 
je jen po pravé straně několik. levou její stra-
nu tvoří „záda“ domů z olomoucké ulice. 

Habicherova vila Náhon k mlýnu pod zámkem Ul. Komenského (Orlí), hostinec Zum schwarzen Adler

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

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

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

1.–30. 4. Den země 
Půjčovní výstava literatury s  tématikou 
ochrany přírody a ekologie. Přístupno v do-
spělém oddělení v půjčovní době knihovny. 

1.–30. 4. čtenářSká výzva 2022: Duben
v dubnu vám pomůžeme výstavkami na tato té-
mata: kniha, ve které je postava na útěku; kni-
ha 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 au-
torky a  můžete si ji prohlédnout v  půjčovní 
době knihovny.

knihOvna Dětem
1.–30. 4. mODRá planeta
výstava prací zŠ výtvarné soutěže modrá pla-
neta. 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.

mlaDý čtenář 2022
vyhodnocení 39. ročníku soutěže mladý čte-
nář 2022 na téma svět robotů:

výtvaRná čáSt:
mateřské školky: 1. místo jan h. (mŠ Piaris-
tická), 2. místo michaela P. (mŠ Piaristická), 3. 
místo emma n. (mŠ Piaristická), čestné uzná-
ní rozálie t. (mŠ Piaristická), jonáš r. (mŠ Pia-
ristická), 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), 

čestné uznání Štěpán D. (zŠ kunčina)
ii. stupeň zš: 1. místo Dominik D. a adam e. 
(zŠ u kostela, pracoviště křižovatka), 2. mís-
to Štěpánka P. (zŠ u kostela, pracoviště kři-
žovatka), 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. (Gymná-
zium moravská třebová), 2. místo klára F. 
(Gymnázium moravská třebová)

prostorová 3D tvorBa:
mateřské školky: 1 místo třída sluníček a li-
štiček (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.

O zámeckOu kORunku

mts střípky si dne 5. 3. jely zasoutěžit v  dis-
ciplíně 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 Bryn-
dové byly za svoji snahu v  miniformaci (mF) 
oceněny zlatem. o  něco málo starším stříp-
kům 4, které trénuje Dominika halousková 
a  zuzka Dvořáková, se podařilo získat v  mF 
2. místo, střípky 3 (trenérka kateřina tuma-
ková) si v  mF odnesly taktéž stříbro a  ostříle-
né střípky 1 (nejstarší) pod vedením k. tuma-
kové 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. lu-
cie matoušková si vybojovala stříbro, magda 
tichá se umístila na 7. místě, Barča tumako-
vá 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 od-
nesly stříbrnou medaili. i když soutěž trvala do 
pozdních večerních hodin, všichni jsme si ji uži-
li a těšíme se na další v kolíně dne 26. 3. Děku-
jeme, že nám držíte pěsti.

■   |   za mažoretky střípky Daniela Dvořáková

Nově nabízíme k vypůjčení UA slovníky a konverzace
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DDm

Dům Dětí a mláDeŽe maják
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků moravská třebová
jevíčská 55, 571 01 moravská třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

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, při-
hlášky 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 připo-
meneme 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  Gymnázi-
em a leteckou střední odbornou školou mo-
ravská 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, soutě-
že s  audiencí u  čarodějnice, přehlídka + 

vyhodnocení masek – miss čarodějnice 
a  nejkrásnější čaroděj, vystoupení krouž-
ků DDm a  čarodějek z  mŠ Útěchov, pre-
zentace hBt a  skm, tombola, symbolic-
ké upálení čarodějnice, občerstvení zajiš-
těno, slosovatelné vstupné – děti do 5let 
a masky mají vstup zdarma. akce ve spo-
lupráci s místním zm-ma21, ks a zámkem, 
více na plakátech.

během měSíce Dubna pROběhnOu 
ObvODní kOla ve vybíjené
21. 4. florbal ii. kategorie
okresní kolo od 9:00 hod. v tělocvičně zŠ Pa-
lackého

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 vy-
dařil. celý týden jsme putovali pravěkem, 
poznávali dinosau-
ry a  plnili úkoly. vy-
ráběli jsme amule-
ty na ochranu před 
zlými duchy, posta-
vili obětní oltář, obě-
tovali vlastnoručně 
vyrobené bambul-
ky a  fimem ozdobili 
lžičky, kterými jsme 
ochutnávali čaj uva-
řený na ohništi. čtr-
náct dětí se rozdě-
lilo na oddíl mod-
rých a  žlutých a  ve 
svých barvách celý 
týden soutěžilo. vy-

hrát však může jen jeden a tentokrát to byli 
modří. jak se říká sláva vítězům, čest poraže-
ným a já vám všem moc děkuji. Byli jste úžas-
ná parta. těším se na vás na našich příměst-
ských táborech.

připRavujeme v květnu:

7. 5. mORavSkOtřebOvSká peRla
celorepubliková mažoretková soutěž

8. 5. malý DětřichOvSký 
memORiál
tradiční běh pro děti na nám. tGm, prezen-
ce od 8:00 hod.

11. 5. mc DOnalDS cup ii. 
KatEgoriE
okresní kolo od 9:00 hod. hřiště tj slovan

11. 5. květinOvý Den
zakoupením kytičky můžete podpořit onko-
logická centra v  čr, tradiční akce ve spolu-
práci 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 ko-
můrka. Povyprávět o tom, jak se žilo dřív, nám 
totiž přišli paní Danielová a pan kadlec. Poví-
dali jsme si o  starých řemeslech, s  obdivem 
jsme sledovali obratnou práci rukou na kolo-
vrátku. Dokonce jsme si osahali opravdovou 
srst lamy a velblouda, ze kterých se ve světě 
také vyrábí oblečení. a jestlipak víte, jak vypa-
dá 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 oble-
čení. a že to nebyla levná a samozřejmá věc.
na závěr jsme si ozdobili dřevěného beránka 

ovčí vlnou a uplstili dáreček. těšíme se na dal-
ší setkání.

■   |   kolektiv učitelů 1. stupně

nOvinky 
z gymnázia a lSOš 
mORavSká třebOvá

pODvečeR pRO ukRajinu
nikoho z  nás nenechávají událos-
ti odehrávající se na ukrajině v  kli-
du. Protože i my chceme obyvatelům 
napadeného státu pomoci, rozhodli 
jsme se, že 12. dubna od 17:00 uspo-
řádáme ve dvoraně místního muzea 
benefici. těšit se můžete na vystoupe-
ní školního sboru young voices i dal-
ší zajímavá vystoupení. součástí akce 
bude rovněž distribuce velikonoč-
ních 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, kte-
rý momentálně pracuje v  organizaci 
člověk v tísni. Při povídání se věnoval 
zejména fungování organizace a reali-
zaci humanitární pomoci.

Další pROjektOvý Den 
S viRtuální RealitOu
v pondělí 14. března se konal již dru-
hý projektový den realizovaný v rám-
ci projektu implementace krajského 
akčního plánu 2 (zkráceně ikaP 2). 
tentokrát se akce účastnili žáci zŠ Pa-
lackého moravská třebová, kteří pra-
covali s  brýlemi na virtuální realitu. 
v tomto prostředí se zabývali létáním 
a průzkumem sluneční soustavy.

■   |   Přemysl Dvořák

DOfe při integROvané StřeDní škOle  
mORavSká třebOvá

Práce v  online prostředí se během uplynu-
lých dvou let zintenzívnila, studenti byli nu-
ceni spoustu, i volnočasových, aktivit dělat ji-
nak, než obvykle. činnost centra the Duke of 
edinburgh award neustala ani v době pande-
mie a s velkým potěšením jsme po postup-
ném uvolňování opatření v  novém školním 
roce utvořili skupinu bronzových účastníků 
prestižního programu britské královské rodi-

ny. Škola za přínos neformálnímu vzdělává-
ní získává letošní cenu lady luisy abrahams, 
zakladatelky programu v české republice. 
za povšimnutí také stojí návaznost progra-
mu na mezinárodní aktivity školy. v progra-
mu erasmus+ byly uskutečněny mobility do 
národního parku Bavorský les a ostrá expe-
dice s berlínským DoFe. v březnu odcestoval 
expediční hodnotitel na metodický kurz prá-
ce s mládeží ohroženou neúspěchem, kona-
ný v Dublinu. 
Pozadu v  návaznosti nezůstávají ani sami 
žáci. Dobrovolnická činnost bude letos v du-
chu školního časopisu a spolupráce se školní 
knihovnou a rodilou mluvčí Giannou hickman. 
vzhledem k  nejlépe zpracované žádosti pro-
jektu the Prague Peak education Fund získá 
škola pro cizojazyčnou sekci jako jedna ze tří 
v republice sto knih v anglickém jazyce. 

■   |   hana konečná

huRá na hORy
součástí výuky jsou i aktivity, které jsou realizo-
vány 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-

cích. zkušení lyžaři pilovali svoji techniku, za-
čátečníci postupovali po malých krůčcích, až 
se nakonec dostali na „velký kopec“. Při večer-
ních programech si děti užily zábavu a naváza-
ly nová přátelství. unavení, ale spokojení jsme 
se všichni vrátili ve zdraví domů.

■   |   tereza klímová
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centRum pRO RODinu SluníčkO

centrum pro rodinu Sluníčko
kostelní nám. 24/3, 571 01 moravská třebová, tel.: 736 609 318, 
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

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

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

záklaDní škOla u kOStela
ODešla velká Duše škOly

navždy nás opustila jaro-
slava Skácelíková, dlouho-
letá ředitelka základní ško-
ly na kostelním náměstí. 
všichni jsme ji znali jako vi-
tální, drobnou ženu s velkou 
kuráží. Paní ředitelka vždy 
dokázala s  grácií vyřešit ja-

kýkoliv problém, neuhýbala, ani necouvla 
před výzvami. na škole působila 39 let, v po-
zici ředitelky od roku 2003. vyučovala přede-
vším český a německý jazyk, dějepis. 
Děti, které naši školu navštěvovaly a navštěvu-
jí, pro ni byly bez výhrad vždy na prvním mís-
tě. i  v  posledních letech pedagogické kariéry 
se pilně vzdělávala, aby dokázala být tou nej-
lepší pedagožkou. Žáci si jí za to a za mnoho 
dalšího, co pro ně dělala, velmi vážili. těšila se 
velké oblibě, protože učila s  důvtipem, zapo-
jovala do výuky netradiční metody, hry, byla 
pro žáky velmi dobře čitelná. ke každému při-
stupovala individuálně, díky letitým zkušenos-
tem a bystré mysli rychle vyhodnotila, co žá-
kovi při osvojování znalostí a  dovedností po-
může. v  každém hlášení školním rozhlasem 
žákům popřála velmi úspěšný den, protože vě-
řila, že úspěch není jen pro vyvolené. Pro nás, 
pedagogický sbor, byla velkou inspirací a vzo-
rem. Pro školu žila. v tichosti, soukromí, o kte-
ré 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 vzpomín-
ku na ni. 
rodina paní skácelíkové zároveň děkuje všem 
občanům, přátelům a bývalým studentům za 
povzbuzení v těžkých chvílích a vyslovené pro-
jevy 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 zaží-
valy pocit štěstí, když jim pod rukama vznika-
lo něco nového. velmi rychle se naučily pra-
covat s  keramickou hlínou. Připomínkou je-
jich 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 po-
volání a řemesel nás navštívili příslušníci po-
řádkové služby Pčr. Děti si vyzkoušely růz-
né druhy výstroje a  výzbroje, seznámily se 
s náplní práce policistů. o týden později jsme 
přivítali v mŠ místní chovatele ovcí, kteří for-
mou pohádky přiblížili dětem ruční zpracová-
ní vlny. odměnou si děti odnesly domů vlast-
noručně 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 moh-
li obléct hasičský oděv, vyfotili se v helmách, 
prohlédli si hadici a mohli si osahat další ha-
sičské vybavení. rozděleni do dvou skupin, 
v odděleném prostoru si děti vyzkoušely, jak 
se dorozumívá vysílačkou. lištičky a sluníčka 

beseda velmi zaujala. jako poděkování hasi-
čům 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 

OkénkO zuš
v  lednu absolvovaly alžběta Pokorná 
a Dorota matoušů, žákyně výtvarného 
oboru zuŠ moravská třebová, talento-
vé zkoušky na střední umělecké školy 
s  výtvarným zaměřením. Po intenziv-
ní přípravě pod vedením lucie mucho-
vičové byly na všechny vybrané školy 
přijaty. Pro své další studium si zvoli-
ly střední školu uměleckoprůmyslovou 
v Ústí nad orlicí. 
24. února proběhlo okresní kolo v só-
lovém a  komorním zpěvu v  zuŠ Bo-
huslava martinů Polička. všichni sou-
těžící: Štěpán kukrle, magdaléna kru-
pičková, zuzana Dorazilová, kristýna 
klíčová, viktorie Bártová, veronika ol-
šovská, vít Pavelka a duo viktorie Bár-
tová a  kristýna klíčová získali pod ve-
dením ivy klíčové a  za klavírních do-
provodů lenky zahradníkové a veroni-
ky navrátilové 1. místa, z nichž tři byla 
s  postupem do krajského kola, které 
proběhne v  zuŠ Pardubice. všem žá-
kyním, žákům, pedagožkám a korepe-
titorkám srdečně blahopřejeme k  zís-
kaným úspěchům, děkujeme za pres-
tižní reprezentaci školy i našeho města 
a v krajské konkurenci přejeme i nadá-
le hodně štěstí.
srdečně vás zveme 7. dubna na třídní 
koncert tamary mengrové a 21. a 28. 
dubna na Podvečery s  múzami, kte-
ré se budou konat vždy v  17:30 hod. 
v koncertním sále. 

■   |   zuŠ moravská třebová
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charita

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

Duchovní správce: 
P. mgr. eliáš tomáš Paseka oFm, 
svitavská 6/5, moravská třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz
pRaviDelné bOhOSluŽby: 
po–pá:  18:00  klášterní kostel 
čt:  16:30  klášterní 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 svátos-
ti ve všední dny v  17:00 v  klášterním 
kostele.

SbOR čeSkObRatRSké 
cíRkve evangelické
svitavská 961/40, 571 01 moravská 
třebová, telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
farář: ivo David
bOhOSluŽby – 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, du-
chovní 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 rezer-
vována pro romské bohoslužby, začá-
tek v 14:00 hod.

chaRita mORavSká třebOvá
charita moravská třebová
kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800  
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

Setkání SeniORů  
setkání 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. svi-
tavské. 
kontakt na řidiče: vlastimil endl, t: 
603 750 838.
S-klub pRO aktivní SeniORy z mO-
RavSkOtřebOvSka a jevíčka a blízké-
hO OkOlí
srdečně vás zveme na setkání s-klubu, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 7. a 21. 4. vždy v 16 
hodin. s-klub má zázemí v  budově charity 
moravská třebová (Denní stacionář Dome-
ček). setkání probíhají pravidelně jednou za 
14 dní. nebojte se říct o  setkání svým zná-
mým.
kontakt: iva kopřivová, telefon: 731 608 323, 
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
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 pod-
poru při zajišťování umístění dětí do škol, po-
ptávání tlumočníků, hledání bydlení a práce, 
řešení dokladů (víza), komunikace s  dalšími 
organizacemi (centrum na podporu integra-
ce cizinců Pardubice). Dospělí uprchlíci (bez-
dětní, případně s již dospělými dětmi) se mo-
hou v těchto záležitostech obracet na občan-
skou poradnu (tel.: 736 503 393).

covníky občanské poradny v  ulici  Brán-
ská 210/18 (nad andělským obchodem, boč-
ní vchod) v po až st od 8-12 a 13-17 hod., ve čt 
od 7-12 a 13-16 hod. je vhodné předchozí ob-
jednání schůzky na číslech 604 224 261, 737 
412 206, 731 604 564, 736 503 393 či emai-
lu: 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 na-
jdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo www. 
facebook.com/charita.trebova, nebo osobně 
na adrese charity, svitavská 655/44, mt. 

■   |   (pm)

koordinátor pro mimořádné události: olga 
Šašinková, tel.: 731 631 146, e-mail: olga.sa-
sinkova@mtrebova.charita.cz
StOp Stav humanitáRníhO šatníku 
kvůli naplněné kapacitě bude až do odvolá-
ní 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 exeku-
cích, které zlepší život předluženým lidem. 
Dochází k  polidštění exekucí, není možné 
zabavovat tolik věcí v  domácnosti, zvýšil se 
tlak na poctivé chování exekutorů (např. po-
vinností nahrávat veškeré telefonické hovo-
ry). 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 dlu-
hy někoho jiného, můžete se obrátit na pra-

pOřaD bOhOSluŽeb O velikOnOcích 2022

Datum – svátek moravská třebová – kostely Staré město Boršov
farní klášterní

11. 4. (pondělí)
zpOvěDní Den --- 18:00 hod. --- ---

14. 4.
zelený čtvrtek

18:00 mše sv. 
21:00 adorace --- 17:00 15:30

15.4.
velký pátek

8:00 modlitba Breviáře 
15:00 křížová cesta a poté 
velkOpáteční ObřaDy

---
17:00 

velkopáteční 
obřady

15:30
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

17. 4. 
zmRtvýchvStání páně 
boží hod velikonoční

8:00 11:00 9:30 11:00

18. 4. 
pondělí velikonoční  --- 18:00  ---  ---

zPověDní Den: pondělí 11. 4.,10:00–12:00 a 16:00–18:00 – klášter m.třebová
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iva kODešOvá ve 
SvětOvé StOvce!
začátek roku 2022 se, i přes rozpačitý 
rozjezd v karlových varech, moravsko-
třebovské 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 ví-
tězství ji posunulo na 91. místo ve svě-
tovém žebříčku v kategorii 45+.

kamila Orálková si mistrovství světa 
juniorů a dorostenců v americkém sol-
dier hollow moc užila.

■   |   (pm)
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bORšOv – ROzpiS utkání jaRO 2022

Datum DEN utkání čaS hřiště
3.4. neDěle horní ÚjezD : BorŠov 15:30 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

mčR ve Střelbě DRuŽStev laSeROvOu puškOu
v  sobotu 5. 3. jsme se po roční „covidové“ 
pauze zúčastnili mistrovství české repub-
liky ve střelbě tříčlenných družstev lasero-
vou puškou v  kunovicích. závod pořádal 

svaz branně technických sportů čr. Příprav-
ný 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 Dostálo-
vá 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 dě-
tem děkuji.

■   |   tomáš Přidal, trenér mládeže

ROzlOSOvání fOtbalOvých SOutěŽí Skp SlOvan mORavSká třebOvá

Den Datum Čas Divize C Ženy Čas KP muži A Čas 1.B muži B Čas III.tř. muži C Čas KP dorost Čas KP žáci Čas Přípravka
SO 12.3. 14:30 A - PARDUBIČKY 11:30 HOLICE - D
NE 13.3.
SO 19.3. 12:30 PŘELOUČ - D
NE 20.3. 15:00 A - HOLICE
SO 26.3. 15:00 B - JAROMĚŘICE 10:15 C - VENDOLÍ 12:30 D - CHRUDIM
NE 27.3. 15:00 H. MĚSTEC - A
SO 2.4. 15:30 A - LITOMYŠL 10:15 C - SEBRANICE
NE 3.4. 15:30 POMEZÍ -B 12:30 LANŠKROUN - D
SO 9.4. 15:30 B - BYSTRÉ 15:30 ROHOZNÁ - C 13:00 D - MORAVANY
NE 10.4. 10:00 KOTVRDOVICE - Ž 15:30 PARDUBIČKY - A 09:00 SVITAVY
SO 16.4. 13:30 Ž - JEVIŠOVICE 16:00 A - Č. TŘEBOVÁ 10:15 C - ČISTÁ 14:30 LETOHRAD - D
NE 17.4. 16:00 Č. HEŘMANICE - B
SO 23.4. 16:00 CHOCEŇ - A 16:00 VENDOLÍ - C 13:30 D - ÚSTÍ 09:30 Ž - HLINSKO
NE 24.4. 16:00 LÍŠEŇ - Ž 16:00 B - KUNČINA 09:00 SVITAVY
SO 30.4. 16:00 ŽICHLÍNEK - B VOLNO 13:00 PROSETÍN - D 09:30 Č. TŘEBOVÁ - Ž 09:00 DOMA
NE 1.5. 13:30 Ž - MEDLÁNKY 16:00 A - PROSEČ
SO 7.5. 16:30 B - BŘEZOVÁ 16:30 TŘEBAŘOV - C
NE 8.5. VOLNO 14:30 LUŽE - A 14:00 D - HLINSKO 09:30 Ž - PARDUBIČKY 09:00 ŽAMBERK
SO 14.5. 16:30 DOBŘÍKOV - B 10:15 C - M. TRNÁVKA 16:30 H. MĚSTEC - D 09:00 PARDUBICE
NE 15.5. 14:00 Ž - TŘEBÍČ 16:30 A - R. BĚLÁ 10:00 MORAVANY - Ž
SO 21.5. 17:00 H. ŘEDICE - A 16:30 S. MĚSTO - C 14:30 D - D. ÚJEZD 09:30 Ž - POLIČKA 09:00 PARDUBIČKY
NE 22.5. 14:30 Ž - TASOVICE 17:00 B - JABLONNÉ
SO 28.5. 16:00 SEMANÍN - B 10:15 C - KOCLÍŘOV 10:15 PARDUBIČKY - D 09:00 POLIČKA
NE 29.5. 13:00 OKŘÍŠKY - Ž 17:00 A - LANŠKROUN 13:30 ÚSTÍ - Ž
SO 4.6. 17:00 B - LANŠKROUN 17:00 SEBRANICE - C 14:30 D - Č. TŘEBOVÁ 09:30 Ž - HOLICE
NE 5.6. 14:30 Ž - H. HERŠPICE 17:00 SVITAVY - A
SO 11.6. 16:00 SLOUPNICE - B 10:15 C - ROHOZNÁ 09:30 Ž - LETOHRAD
NE 12.6. 17:00 A - TŘEMOŠNICE 14:30 CHOCEŇ - D
SO 18.6. 10:15 CHRUDIM - A 14:00 ČISTÁ - C 14:30 D - POLIČKA
NE 19.6. 09:30 LANŠKROUN - Ž
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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 ne-
našla Polička patřičnou reakci. v  prvním 
utkání dvěma trefami dorovnal dvoubran-
kový poličský náskok a postaral se o neroz-
hodný výsledek. Při střelecké chuti zůstal 
rovněž v odvetě, to zapsal dokonce hattrick, 
přičemž skóre otevřel hned v úvodní minu-
tě. zlomové bylo, když se Šakalové za sta-
vu 1:1 utrhli do vedení 4:1, historickou šanci 
si potom nenechali ujít ani v závěrečné pře-
střelce.
ve finále sahala moravská třebová po his-
torickém titulu! Po vyrovnaném, spíše opa-
trném a  smírném prvním poločase ude-
řil po změně stran dvakrát vojtěch Pazdera 
a všechno se jevilo tak, že se dohraje podle 
šakalího scénáře. ještě na počátku 38.  mi-
nuty svítilo na ukazateli skóre 3:1, jenže finiš 
obhájců titulu byl mohutný. hrdý nejprve 
snížil a v samotném závěru nezachytili Šaka-
lové poslední útok soupeře, na jehož konci 
byla přesná střela mešiče. Psal se čas 39:37, 

kolik chybělo do zlatého konce, si každý leh-
ce spočítá sám… Do prodloužení si oba celky 
přenesly pět chyb, Šakalové je bohužel záhy 
dvěma fauly „proměnili“ a neomylný exeku-
tor prodloužených penalt hrdý nemilosrd-
ně trestal. stejnou výhodu dostal ke konci 

i  novotný, branku ale netrefil a  moravsko-
třebovští zůstali těsně pod vysněným vrcho-
lem. i tak ale dosáhli skvělého úspěchu a ná-
leží jim obrovská gratulace. 

final fOuR celOStátní ligy 
v luhačOvicích
Semifinále: 
vPs stavoblock Polička – fk Slovan šaka-
lí hněv moravská třebová 2:2 (1:0) Branky: 
19. Poul, 24. mužík – 32. a 34. novotný. roz-
hodčí: hamrník – sýkora. Žk: 2:0. 
fk Slovan šakalí hněv moravská třebo-
vá – vPs stavoblock Polička 6:3 (2:1) Branky: 
1., 28. a 39. novotný, 20.  lapčík, 27.  lasov-
ský, 40. Pazdera – 7. cupák, 36. jílek, 40. Poul. 
rozhodčí: sýkora – Daněk. Žk: 0:5. čk: 0:1 
(Doubravský). 
finále: 
fk Slovan šakalí hněv moravská třebo-
vá – 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. roz-
hodčí: sýkora – Daněk. Žk: 3:4. čk: 1:1 (lasov-
ský – koutenský). 
moravská třebová: ehrenberger, vykydal – 
novotný, lapčík, sedláček, Bambušek, lasov-
ský, Pazdera, Brázdil, r. matocha, vogl, Šmer-
da. 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 mo-
ravská třebová málem vyšplhal na pomysl-
ný vrchol domácí sálovkářské pyramidy. titul 
byl na finálovém turnaji celostátní ligy v lu-
hačovicích neskutečně blízko. nevyšlo to, ale 
pozornost si svými výkony třebovští futsalis-
té vysloužili značnou. 
od samotných skromných začátků až k sou-
časné euforii vede Šakaly Petr matoušek. tr-
pělivou prací poskládal tým, který se v uply-
nulé sezoně jako rovný rovnému postavil 
soupeřům, kteří po dlouhá léta udávali tón 
české sálové kopané. a  s  výjimkou finálo-
vých přemožitelů ze sparty je nechal za se-
bou. 

DRuhé míStO na final fOuR, šakalO-
vé jSOu vicemiStRy Republiky. jak vám 
tO zní? 
Final Four je úplně jiná disciplína v  rámci 
celostátní ligy. na české půdě jsme neza-
žili nic těžšího, ale troufnu si říct, že ostu-
du jsme neudělali. asi nebudu úplně dale-
ko od toho, když řeknu, že jsme se dotkli 
futsalového nebe. Šakalové fungují dvanác-
tým rokem, z toho celých šest sezon v nej-
vyšší 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 semifiná-
le 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 přehá-
nění jedna velká rodina, která funguje jako 
celistvý organismus plný pokory, vzájemné 
pomoci a  nekončící bojovnosti. chtěl bych 
všem bez výjimky tímto poděkovat. hlubo-
ce se před nimi klaním a díky nim se mi po-
dařilo 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 veřej-
nOSt nejen ve vašem měStě. váŽíte Si 
tOhO? 
moravská třebová žila sálovým fotbalem. je 
neskutečné, kolik lidí nám fandilo buď pří-
mo v hale, nebo všude možně u přenosu. je 
to neuvěřitelná síla, která nás hnala dopře-
du. mnohdy naši fanoušci nebyli naším šes-
tým, ale i sedmým a osmým hráčem. Dá se 
bez přehánění říct, že tohle bylo naše naga-
no a doufám, že si to všichni užili. 

jen ta třešnička na DORtu chyběla. 
nejpRve Skalp OkReSních Rivalů z pO-
ličky, 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 předčas-
ným finále. ať úrovní hry, nasazením, bouřli-
vou kulisou, tak hlavně stylem vedení boje. 
strašně jsme Poličce přáli medaili, ale chem-
comex 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 na-
konec nám ten pověstný poslední krok chy-
běl. 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 SpOR-
tOvní hala…
Dokážu si představit, že pokud by v morav-
ské třebové sportovní hala byla, na naše 
utkání by chodil plný dům. sálový fotbal je 
atraktivní sport a  opravdu můžeme potvr-
dit, že se v něm nechodí daleko pro drama-
tické zvraty během několika vteřin. my už ale 
nemůžeme udělat pro popularizaci halových 
sportů v moravské třebové více. máme kom-
pletní sadu medailí z českého poháru, získa-
li jsme stříbrnou medaili v evropské lize a teď 
naposledy titul vicemistra české republiky. 
jsme připraveni převzít zodpovědnost za bu-
doucnost tohoto sportu ve městě, za výcho-
vu mládeže, za veškerý servis, který potřebu-
jete, pokud chcete nějaký sport dělat na té 
nejvyšší české a klidně i evropské úrovni. ne-
bojíme se výzev, umíme bojovat. tímto pře-
dáváme pomyslný míč na stranu místních 
politiků, aby se konečně přestali bát a ukáza-
li, co všechno jsou schopni pro rozvoj měs-
ta obětovat. moravská třebová totiž dokáže 
všechno, co si usmyslí. stačí chtít. my jsme 
toho příkladem.

■   |  (rh, pm)



nejlepší hRáči 
celOStátní ligy 
a final fOuR
v průběhu závěrečného ceremoniálu 
na Final Four v  luhačovické sportov-
ní hale radostova byl vyhlášen nej-
lepším gólmanem Final Four a  celé 
ligy jan ehrenberger z týmu Fk slovan 
Šakalí hněv moravská třebová. zá-
roveň cenu pro nejlepšího obrán-
ce celostátní ligy v  sálové kopané 
získal nejlepší střelec ligy  václav 
novotný také z moravské třebové.

■   |   (pm)
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www.moravskatrebova.cz

srdečně vás zveme na slavnostní vyhlášení 
25. ročníku ankety sportovec města morav-
ská třebová. 
slavnostní ceremoniál se uskuteční 6. května 
od 17:30 hodin ve dvoraně muzea. 

vyhlášení výSleDků ankety SpORtOvec ROku 2021 
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Jan Ehrenberger

Václav Novotný

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 slo-
van jsou zde pro všechny.
moravská třebová nabízí spoustu možnos-
tí zábavy za každého počasí. jedinečné oko-
lí našeho města, které je často nedoceněné, 
poskytuje nespočet tras pro kratší procház-
ky i delší túry. Po krásných místech se zají-
mavými výhledy lze putovat pěšky i na kole. 
inspirací pro vás může být pravidelná nabíd-
ka aktivit klubu českých turistů. 
od dubna do října můžete v případě přízni-
vého počasí s rodinou či přáteli využít areál 
volejbalových kurtů. Po vašem „urputném“ 
zápase ve volejbale, nohejbale či vybíjené 
získáte zpět vydanou energii v  blízkém ob-
čerstvení na tenisových kurtech nebo v hos-
půdce na fotbalovém stadionu. jednoduše 
tak spojíte příjemné s užitečným. 
kvalitním zázemím pro sportování za nevlíd-
ného počasí je jistě rehau arena – zimní sta-
dion. ta je dnes velmi moderním sportovi-
štěm dobře vybaveným k celoročnímu vyu-
žití. 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 aqua-
parkem. zavzpomínejte na časy, kdy ping-
-pongové stoly byly nezbytnou výbavou kaž-
dé sušárny a kočárkárny. uvidíte, že vaše ra-
tolesti budou stejně nadšené, jako jste dřív 
bývali vy.
město moravská třebová nabízí v  oblasti 
sportu nejen tyto, ale i mnoho dalších zají-
mavých příležitostí, které mohou být dob-
rou alternativou smysluplného, cenově do-
stupného a zdravého vyžití. sportoviště jsou 
otevřena všem, kteří projeví zájem a  jsou 
ochotni respektovat pravidla pro jejich uží-
vání. v  takovém případě můžete kontakto-
vat předsedu tj slovan či předsedy jednot-
livých oddílů zodpovědných za správu spor-
tovišť. všechny potřebné informace nalez-
nete na stránkách slovanmt.cz.

pODpORujeme ukRajinu
TJ Slovan přispěl do humanitárních sbírek na 
pomoc Ukrajině částkou 25 000 korun. Té-
měř patnáct tisíc korun bylo vybráno jako  

dobrovolné vstupné na hokejovém utkání O 
pohár starosty města mezi HC Slovan Morav-
ská Třebová a TJ Lanškroun. Děkujeme všem 
zaměstnancům, dobrovolníkům a fanouškům. 


