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také online

Vítězný návrh
Rusina Frei Architekti

BUDOUCÍ PODOBA KOMUNITNĚ KULTURNÍHO CENTRA
Odborná porota pod taktovkou České komory architektů a Ing. arch. Evy Eichlerové vybrala vítězný návrh
budoucí podoby kulturně-komunitního centra v bývalém průmyslovém areálu v ulici Jiráskova. Studie
z dílny architektonické kanceláře Rusina Frei Architekti počítá s výstavbou společenského sálu s kapacitou
250-500 osob, kinosálem pro 80 osob, novou městskou komunitní knihovnou, zázemím pro depozitář
muzea, barem, kavárnou a dalšími prostory pro společenský život. Součástí projektu je i vybudování
nezbytných parkovacích míst. Podrobnosti na stranách 4-5.
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Pokračujeme v realizaci
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Základní povinnosti
podnikatele při
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Představujeme nového
šéfredaktora
Kde dni 1. září nastoupil do funkce mluvčího města Jonáš Krummer. Kromě komunikace s veřejností a médii má v kompetenci
správu webových stránek, sociálních sítí města a v roli šéfredaktora také pravidelné vydávání Moravskotřebovského zpravodaje. „Moravská Třebová je pro mě srdeční záležitostí, strávil jsem zde celý dosavadní život. Tento
pozitivní vztah se budu snažit vnášet i do každodenní práce mluvčího města. Ve zpravodaji chci i nadále navazovat na práci mého předchůdce Václava Dokoupila i vynikající spolupráci s redakční radou, sportovním redaktorem i všemi externími přispěvateli.“

Úředník odboru
dopravy
Aktuální informace naleznete vždy na úřední
desce na webových stránkách města. Případné dotazy směřujte na personalistku městského úřadu.

Otevřená radnice

S Mobilním rozhlasem budete vždy v obraze
Chcete zdarma dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce přímo do mobilu či
emailu? Zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu Moravská Třebová.
Přes webovou stránku www.moravskatrebova.mobilnirozhlas.cz
Stažením aplikace Zlepšeme Česko
Vyplněním registračního letáku a jeho
předáním v Turistickém informačním
centru (TIC) na náměstí T. G. Masaryka.
Mobilní rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost bezplatné rozesílky SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů. Důležitá zpráva
vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Navíc
máte možnost nahlašovat problémy v obci,
jako je nepořádek nebo vandalismus, nebo

výběrová řízení

pomáhat sousedům například při hledání
ztracených věcí a zatoulaných zvířat. Jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu,
která je bezplatnou součástí platformy Mobilní rozhlas. Pojďte s námi dál zlepšovat
Moravskou Třebovou.

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

Společenská
rubrika
Životní jubilea
Srpen
97 let – Miroslava Kyjovská
93 let – Marie Svojanovská
90 let – Milada Nedvědová, Alžběta
Plisková
85 let – Marie Koutná, Miloslav Fukárek, Marie Ptáčková
80 let – Eva Vedmochová, Petr Koutný,
Anna Procházková

Rozloučili jsme se
Srpen
Hermína Malíková (95 let)
Františka Olšanová (82 let)
Josef Smítal (74 let)

Uzavřená manželství
Kolik nás je...

Komunální volby 2022

V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 8. 2022
evidováno k trvalému pobytu celkem 9650
občanů ČR. V průběhu měsíce srpna se do
Moravské Třebové přistěhovalo 7 obyvatel, odhlásilo 25 osob, zemřelo 12 občanů
a narodilo se 8 dětí. V rámci Moravské Třebové v srpnu změnilo trvalý pobyt celkem
24 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky MV
ČR je v Moravské Třebové hlášeno 191 cizinců s povolením k pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 8. 2022 evidováno 9841 osob.
V měsíci srpnu se uskutečnilo 8 svatebních
obřadů.
■ | In
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Výsledky voleb do zastupitelstva města Moravská Třebová byly známy až po uzávěrce vydání Moravskotřebovského zpravodaje. Detailní přehledy najdete na https://volby.
cz/. Podrobnosti o novém složení zastupitelstva a vedení města přineseme v listopadovém vydání zpravodaje.

Vzpomínka
Dne 20. 9. uplynuly dva roky od odchodu milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka a dobrého kamaráda Stanislava Mildeho. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka Marie

Srpen
Tomáš Moravec (Bezděčí u Trnávky,
Unerázka) – Marie Báčová (Staré Město)

Narozené děti
ČervenEC
Emma Vopařilová
Kryštof Lachman
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci
nebo příbuzní.

Informace z radnice

Zprávy z radnice
Úprava prostranství
návsi v Udánkách

Až do 31. 10. bude na návsi v Udánkách probíhat oprava lávky přes potok, úprava zeleně a výstavba nových úseků chodníků. Stavební práce částečně omezí silniční provoz.
Prosíme řidiče o respektování dopravního značení a případné světelné signalizace.
V průběhu listopadu dojde k instalaci nové
ocelovo-dřevěné lávky a úpravě veřejného
prostranství na návsi v Udánkách kolem nedávno vysazené lípy. Stavebně budou upraveny dvě křižovatky místních komunikací
a dále dojde k propojení stávajících chodníků. „Cílem je dát území řád, pozvednout
prostor pro lidi a z celé návsi vytvořit příjemné místo pro obyvatele nejen Udánek. Obyvatelé si toto místo oblíbili. V roce 2020 sami
navrhli vybudování dětského hřiště s využi-

tím prostředků participativního rozpočtu.
V letošním roce díky projektu revitalizace
návsi dojde k dalšímu zvelebení navštěvované lokality,“ uvedl starosta Miloš Mička. Náklady na zhotovení projektu jsou 2,5 mil. Kč
bez DPH.

Rozhledna Pastýřka
opět otevřena
Od soboty 10. září byla po plánované rekonstrukci opět zpřístupněna rozhledna Pastýřka pro veřejnost. Turisté se opět mohou těšit
na krásné výhledy na Moravskou Třebovou
a přilehlé okolí. Z důvodu poškození dřevokaznými činiteli byly dřevěné sloupy vyměněny za ocelové. Práce probíhaly od konce mě-

síce června s celkovými náklady 1,8 mil. Kč
bez DPH.

Úprava frekventované
křižovatky
Na základě požadavku BESIPu byla prováděna oprava povrchu a doplnění dopravního
značení v nebezpečném úseku křižovatky ulic
Svitavská, Brněnská a Komenského. Investorem této realizace byla Správa a údržba silnic
Pardubického kraje. „V okolí křižovatky často docházelo k nebezpečným dopravním situacím, a proto veškeré úpravy po konzultaci s odborníky vedou ke zvýšení bezpečnosti
chodců i řidičů. Vozovka je v obou směrech
opatřena protiskluzovým nátěrem a poblíž
středového pruhu vznikl bezpečnostní ostrůvek s využitím vodorovného dopravního značení,“ uvedl starosta Miloš Mička.

Pracujeme na projektech občanů
Také v letošním roce město Moravská Třebová vyčlenilo 400 000 Kč na realizaci projektů, které v rámci participativního rozpočtu na území celého města navrhli sami
občané. Realizace jednotlivých návrhů probíhá průběžně, zároveň dochází k postupnému dokončování loňských projektů.
Z projektů, které byly schváleny v minulém
roce byla realizována revitalizace přírodního amfiteátru na Křížovém vrchu. Ten

byl doplněn o dřevěné lavičky a stůl, který
umožňuje příjemnější trávení času u nově
ohraničeného ohniště a zkrášluje prostředí u zrekonstruované vyhlídky u Plačící
Anny, jejíž oprava byla rovněž odhlasována
v rámci participativního rozpočtu.
Jako další projekt si lidé vybrali stavbu nového altánu, který se nachází v zahradě
mateřské školy v Boršově. Děti tráví především v teplých jarních a horkých letních

dnech většinu času venku a přístřešek jim
poskytne ochranu před sluncem. Sloužit
bude také pro jejich odpočinek, občerstvení a k dalším akcím pořádaných školkou.
Z projektů pro letošní rok bylo dokončeno
rozšíření dětského hřiště na ulici K. Čapka. Doplněním hracích prvků dojde k oživení hřiště, aby si zde mohlo hrát více dětí najednou.
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Představujeme budoucí podobu
komunitně kulturního centra
Do užší soutěže se zapojilo celkem šest renomovaných architektonických týmů, vítězné řešení schválila rada města a spolu s dalšími soutěžními návrhy bylo veřejnosti představeno ve čtvrtek 15. září od 17:00 hodin
přímo v průmyslovém areálu. „Vítězný architektonický návrh nám poslouží jako podklad
pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Zároveň budeme připraveni na čerpání dotací, které se budou týkat
podpory kulturně kreativních center. Náklady na realizaci celého projektu odhadujeme
na 300 mil. Kč. Je však vysoce pravděpodobné, že výstavba bude probíhat v dílčích stavebních etapách, což nám definuje i samotná vítězná studie,“ uvedl starosta Miloš Mička.
Město Moravská Třebová získalo do svého
majetku významné strategické území bývalého průmyslového areálu o rozloze jeden
hektar v roce 2020 za 11 mil. Kč. Od tohoto okamžiku k samotnému vyhlášení soutěže předcházel dlouhý proces příprav, jehož výsledkem byla prvotní komplexní analýza potenciálu a využitelnosti zamýšleného komunitně kulturního centra zpracovaná
renomovanou společností ONplan lab s.r.o.
Ta se zpracovávala napříč politickým spektrem, kulturními aktéry i se zapojením obča-
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nů. Kvalitu zadání ocenily všechny zúčastněné architektonické kanceláře.
Pro Moravskou Třebovou je důležitá především rozmanitost a multifunkčnost nabízených prostorů a služeb. „Kombinace různých
velikostí a typů sálů nám umožní využívat kulturní centrum jak pro velké celospolečenské
akce, tak i pro komorní činnost jednotlivých
spolků či pořádání soukromých oslav. Důležité pro nás je také, aby místo žilo po celý den
a nedocházelo k tomu, že se bude lidem otevírat pouze na večerní program. Proto jsme
se rozhodli pro spojení společenského sálu,
kinosálu, knihovny a kavárny. Knihovna by
pomohla oživit celý prostor a vytvořit vazby
na nedaleké gymnázium a domov pro seniory,“ doplňuje ředitelka kulturních služeb Marie Blažková.
Vítězem soutěže se stal návrh Rusina Frei,
s.r.o. „Návrh podle nás nejlépe splňoval požadavky, které začínají slovem pokora, přiměřenost, laskavost a vstřícnost k okolí. Hodně důležité je i to, že se dá areál opravovat
postupně po malých krocích, jak bude město
mít peníze,“ uvedla předsedkyně poroty a architektka Eva Eichlerová.
K obrazu Moravské Třebové patří pilovité střechy textilních továren. Spolu se stře-

dověkým jádrem města, renesančním zámkem a egyptologickou sbírkou tvoří industriální dědictví cennou kulturní vrstvu, stojící za
zachování. Konverzí továrny vznikne v Česku
unikátní kulturní centrum s výraznou architekturou. Areál bude otevřen a zpřístupněn
veřejnosti. Na styku s parkem vzniknou nové
veřejné prostory, umožňující konání venkovních akcí. Jednotlivé části centra jsou uspořádány jako díly stavebnice tak, aby byla možná jejich postupná výstavba a doplňování. Do
zachované tovární haly bude vestavěn multifunkční sál a kinosál se zázemím. Velký sál
lze prostorově propojit s foyer a s přísálím.
V nezastřešené části haly vznikne urbánní zahrada. Knihovna je umístěna v budově bývalé strojovny. Obě stavby propojuje kavárna.
„Myslíme si, že tady je šance udělat něco, co
nemá žádné město v republice. Kulturní centrum z průmyslového areálu. Nevíme, že by
něco takového jinde bylo,“ řekl architekt Martin Rusina.
Seznam účastníků architektonické soutěže:
Anagram&Gruppa LLC, CHYBIK+KRISTOF
ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. & Hejdová Duba architekti
s.r.o., PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o., ATELIER
BOD ARCHITEKTI S.R.O., Rusina Frei, s.r.o.
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Vítězný návrh podoby komunitně kulturního centra
bydlení

strojovna
vzduchotechniky

depozitář

zázemí účinkujících
foyer

kinosál
kanceláře

toalety

multifunkční sál
idea space

dvůr

bar

záchytné parkoviště

venkovní učebna

veřejné parkoviště

zahrada

kavárna

knihovna

komín - nádrž
na dešťovou vodu

hlavní vstup

venkovní sklad

piazzetta
venkovní stage

městský park

Etapizace
Princip stavebnice umožňuje více možných
způsobů postupné výstavby centra. V každém kroku mohou jednotlivé části fungovat
samostatně, aniž by to omezilo možnost jejich následného propojení do jednoho funkčního celku.

Fáze očištění
Odstranění střechy haly, přístaveb a vnitřku
kotelny. Vzniká prostor pro trávení volného
času venku a případné kulturní akce pod širým nebem. Lze provizorně využívat i očištěnou kotelnu.

Kavárna s předprostorem
Kavárna utváří první zázemí kulturního centra a stává se důležitým prvkem uprostřed veřejného prostoru. Upraví se její předprostor
a vznikne městská zahrada.

Knihovna a depozitář
Knihovna využívá prostor bývalé kotelny a je
přímo navázána na novou kavárnu. Depozitář umístěný podél severní hrany objektu
funguje nezávisle na veřejném prostoru.

Sály
Do haly jsou vestaveny velký sál a kinosál
se zázemím. Vzniká záchytné parkoviště pro
kulturní akce.

Bydlení
Ubytování v lince podél Jiráskovy ulice lze využívat například jako bydlení pro rezidenční
umělce či jako městské startovací byty.
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ŘíjNOVÉ Přistavení vleček a kontejnerů
Vlečky a kontejnery budou na podzim 2022
v rámci mobilního svozu odpadu přistavovány ve dnech a na místa dle níže uvedeného rozpisu: v pracovních dnech od 14:30 do
17:00, v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Kontejnery a vlečky budou přistavovány za
stálého dozoru pracovníků Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.
Datum
4. 10.
5. 10.
6. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.

Den
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

15. 10.

Sobota

17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Všichni pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s druhy odpadu, které mohou přebírat. A proto, prosím, dbejte jejich pokynů
a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno:
• velkoobjemový kontejner - na odpad ze
zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)

Místo přistavení vlečky a kontejneru
Brněnská – u autoškoly
Josefská – u prádelny
Olomoucká – u č. p. 40
Dr. Janského – parkoviště u č. p. 26
křižovatka Školní, Jiráskova – u kontejnerů
Pod Hamry
Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
Jevíčská – u Domu armády
Boršov – u retenční nádrže 9:00–9:55
parčík u Ondráčků 10:05–10:55
u řadových okálů (šestibytovky) 11:05–12:00
Udánky – u hasičky
Sušice – za hasičkou
Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady
Alšova – u bytovky č. p. 26
Dukelská – u kontejnerů na separovaný odpad
Západní – parkoviště před obchodem Konečný

• traktorová vlečka - na objemný odpad
(skříně, matrace,…), nebezpečný odpad
(plechovky od barev, autobaterie) a nerozebraný elektrotechnický odpad určený
ke zpětnému odběru (televizory, ledničky,
pračky, zářivky, výbojky, apod.)
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení:
• směsného komunálního odpadu z domácností
• odpadů separovaného sběru (papír, plast,
sklo, nápojové kartony)
• stavebního odpadu (bytová jádra, suť,
eternit, lepenka)
• automobilového odpadu (pneumatiky,
olejové filtry, provozní tekutiny)
Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je možno uložit na sběrovém dvoře v ulici Zahradnická.
Provozní doba sběrového dvora
v roce 2022:
pondělí od 13:00 do 17:00 hod.
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.
sobota od 8:00 do 14:00 hod.
■ | (jk)

Základní povinnosti podnikatele při nakládání s odpady
V roce 2020 vstoupil v platnost nový zákon č.
541/2020 Sb. o odpadech (dále jen „zákon“),
kterým se předchozí zákon č. 185/2001 Sb. ruší.
Mění se i prováděcí předpisy, nově vešel v platnost např. zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích
s ukončenou životností, který řeší mimo jiné výrobky, na které se vztahuje zpětný odběr.
Dle zákona je původcem odpadu každý, při
jehož činnosti vzniká odpad. Původci odpadů jsou tedy i kadeřnice, malé obchody, masérky, kavárny, účetní, zedníci, instalatéři, restaurační zařízení a další. Původcům odpadů
zákon ukládá povinnosti. Mezi tyto povinnosti
patří zejména:
• soustřeďovat odpady odděleně (tedy třídit
odpad),
• zabezpečit odpad před odcizením nebo
únikem a také jeho znehodnocením,
• zařazovat odpady podle druhu (Katalog odpadů - Vyhláška č. 8/2021 Sb.) a podle kategorie (nebezpečný odpad a ostatní odpad
- ust. § 7 zákona) a nakládat s ním podle jejich skutečných vlastností,
• prokázat orgánům provádějícím kontrolu,
že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu se zákonem (§
13 zákona), tedy např. odpadové firmě/zařízení určenému pro nakládání s odpady,
• v případě komunálního odpadu (ust. § 11
odst. 2 písm. a) zákona), který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu
(ust. § 11 odst. 2 písm. j) zákona), který sám
nezpracuje, mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou
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před jejich vznikem,
• předat údaje o své osobě a údaje o odpadu (s každou jednorázovou nebo první z
řady opakovaných dodávek odpadu) odpadové firmě/zařízení určenému pro nakládání s odpady, v případě odpadu určeného k uložení na skládku předat údaje formou základního popisu (stanoví vyhláška č.
273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady – dále též „vyhláška“),
• Při odstraňování stavby, provádění stavby
nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními a demoličními odpady, tak aby byla zajištěna nejvyšší možní míra jejich opětovného použití
a recyklace. Podrobnosti viz vyhláška §42,
• před ukončením činnosti provozovny předat odpady v provozovně soustředěné do
zařízení určeného pro nakládání s odpady.
Pokud původce nepředá odpad soustředěný v provozovně do zařízení určeného pro
nakládání s odpady do 60 dnů od ukončení činnosti v provozovně, má povinnost předat odpad do zařízení určeného pro nakládání s odpady vedle původce odpadu také
vlastník nemovitosti, která byla provozovnou původce odpadu, a kde jsou odpady
soustředěny,
• pokud právnická nebo podnikající fyzická
osoba umožňuje ve své provozovně fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí zajistit místa pro odpady papíru, plastů, skla,
kovů a biologický odpad (tedy umožnit, aby

fyzická osoba odpad v provozovně třídila),
• původce odpadu je povinen vést
průběžnou evidenci, která se vede samostatně za každý druh odpadu a za každou
provozovnu, kde odpad vzniká. Způsob,
četnost záznamů a rozsah vedení této evidence stanoví vyhláška. Evidence se archivuje po dobu 5 let,
• původce, který vyprodukoval nebo nakládal
v uplynulém kalendářním roce s více než
600 kg nebezpečných odpadů nebo s více
než 100 t ostatních odpadů je povinen zaslat hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence do 28. února. Hlášení se zasílá
prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí).
Mezi další povinnosti původců odpadů, kteří nakládají s nebezpečným odpadem, patří především
• zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu
stanoveném vyhláškou a výstražným
symbolem nebezpečnosti a
• zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit (§ 71
zákona).
• pokud původce odesílá nebezpečný odpad
ze své provozovny, řeší také povinnosti týkající se ohlašování přepravy nebezpečných
odpadů (§ 78 zákona).
■ | Alena Žvátorová, odbor životního prostředí

Různé

v Kanclárně panuje Čilý ruch
Začíná podzim a Kanclárna ožívá našimi stálými klienty, kteří se vrací po letní dovolené.
Lidé pracující jako psychologové, nutriční poradci, fotografové, umělci a další u nás nacházejí místo pro klid na svou práci, k tomu
skvěle slouží samostatná kancelář. Pro porady nebo školení je hojně využívána jednací místnost, navštěvují nás různé spolky,

obchodní týmy i politické strany. Neváhejte
a využijte prostory Kanclárny i Vy. Kontaktujte nás pomocí emailu, telefonu nebo našich
sociálních sítí. Budeme se těšit na Vaši zprávu.
FB: Kanclarna IG: Kanclarna e-mail: kanclarna@gmail.com
■ | Augustin Mrlina, za tým Kanclárny

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
Děkujeme všem, kteří nás navštívili na Dni
otevřených dveří, a přinášíme vám program
na měsíc říjen. Zveme těhotné ženy a jejich
partnery na předporodní kurz s porodní asistentkou, který se uskuteční 20. 10. a 3. 11.
vždy od 17 do 20 hodin v Kanclárně. Také
vás zveme na workshop Esenciální oleje nejen pro děti - 13. 10. od 10 do 11 hod., který proběhne v Krůčku, možnost přijít s dětmi, vstupné 90 Kč a další workshop Síla esenciálních olejů - 21. 10. od 17 do 18 hod., který proběhne v Kanclárně, vstupné 90 Kč. Od
října bude v Krůčku každý čtvrtek od 16 do

17 hodin probíhat Angličtina pro předškoláky
s Jindrou Hellerovou, kurzovné na říjen-leden
je 800 Kč. Neváhejte si přijít nakoupit oblečení a hračky do našeho Bazárku. Prodej bude
probíhat 30. 9. od 13 do 18 hod. a 1. 10. od
10 do 13 hod.
Veškeré dotazy a přihlášky prosíme na e-mail: krucekmt@gmail.com

PROGRAM ŘÍJEN
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Mama mimi cvičení 1,5–6 let
17:30–19:00 Kurz PÁNEVNÍHO DNA pro těhotné, maminky i starší ženy
ÚTERÝ
10:00–11:00 Mrňouskové pro nejmenší 3–18 m.

16:00–17:00 Kreativec od 3 do 6 let
18:30–20:00 JIN-DRA jóga pro ženy i muže
s Jindrou Hellerovou
STŘEDA
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1,5 roku
16:00–17:00 Klub a poradna pro těhotné (5.,
19. 10.)
17:30–18:30 Zpátky do formy (zdravotní cvič.)
ČTVRTEK
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek (6. 10.)
16:00–17:00 Angličtina pro předškoláky
18:30–19:30 Jóga smíchu pro dospělé (6. 10.)
PÁTEK
9:30–10:30 Kurz Pomoz mi, abych to dokázal
sám (uzavřený montessori kurz)
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Zdravotnictví

Pomáháme již třetím rokem
Od 1. 8. 2020 zahájilo svoji činnost SKP-CENTRUM, o.p.s. na území města Moravská Třebová. Konkrétně Služby podpory bydlení,
které pomáhají osobám v bytové nouzi, a to
formou poradny, terénních služeb a v neposlední řadě provozováním denního centra
pro osoby bez přístřeší. Právě třetí zmíněná součást služeb byla od
počátku nejvytíženější a za dva
roky denní centrum využilo téměř
50 osob a poskytli jsme více jak
1400 konzultací. Na denním centru
mohou osoby bez přístřeší využít
hygienické zázemí, tedy osprchovat se, vyprat si prádlo. Dostávají zde také
základní potravinovou pomoc ve formě instantní polévky a možnosti uvařit si kávu či

čaj. Polévek jsme za dvouleté období vydali 846 a klienti si u nás uvařili 987 šálků kávy.
V rámci poradny se nám podařilo uskutečnit
641 konzultací s osobami, které řeší problémy s bydlením nebo potřebují pomoc s jeho
hledáním. Celé období bylo poznamenáno
pandemií, přesto jsme provoz služeb
nepřerušili a i přes zvýšené hygienické nároky jsme tu pro klienty byli.
Služby podpory bydlení v Moravské Třebové začínaly jako projekt
Evropské unie financovaný z Operačního programu zaměstnanost
a vzhledem k tomu, že se ověřila
potřebnost takové pomoci, došlo k registraci sociální služby tak, aby mohla být pro klienty zaručená návaznost poskytované péče

Kurzy němčiny

Jóga se vrací
na gymnázium
Od 4. října se na gymnáziu opět začne
s pravidelným cvičením jógy. Cvičení bude
probíhat v malé tělocvičně každé úterý od
18:00 hod. Na setkání s těmi, kteří ke mně
rádi chodili v předchozích letech i na nová
setkání s těmi, kteří přijdou poprvé, se těší
váš cvičitel Miroslav Landa.

Společnost česko-německého porozumění nabízí od října kurzy němčiny pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé pod vedením odborných lektorů. První setkání všech
kurzistů a předání informací o kurzech bude
4. 10. v 16 hodin ve Středisku česko-německého porozumění, budova muzea I. poschodí, Svitavská ul.
Zájemci se mohou nahlásit na emailu: bgz-mtrebova@seznam.cz do konce září.

i po ukončení projektového období. „Nicméně nezahálíme a momentálně pracujeme na
další projektové výzvě, ať můžeme našim klientům poskytnout rozšíření služeb tam, kde
vidíme prostor. Pokud vás zajímá, co a jak děláme a chcete si prohléhnou prostory služby,
rádi vás uvidíme na Dnu otevřených dveří,
který proběhne 18. 10., navštívit nás můžete od 9:00 do 16:00. Těšíme se na vás na adrese Komenského 1663/50b v Moravské Třebové.“
■ | Lucie Polzerová, koordinátorka služby

ZMĚNY ORDINACE
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI a Pediatři
DR. NEUŽILOVÁ
27. 10. neordinuje, zástup Dr. Křížová,
Jevíčko, 12:00–16:00 hod., mobil 725
817 089
DR. NĚMCOVÁ
Ordinace je dočasně přestěhována na
3. budovu LDN, vchod zleva, mobil 606
777 162 (původní pevná linka do ordinace Hedvy zde není funkční)
DR. ZEMÁNKOVÁ
4. a 11. 10. ordinuje pro nemocné
8:00–11:00 hod.

Lékařská POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 239
pá: 18:00–21:00 hodin; so, ne, svátky: 9:00–
17:00 hod.
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky,
461 569 270
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ

Svitavská nemocnice, budova D přízemí,
461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod.
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí
KONTAKTY NA NEMOCNICE (ústředna)
SVITAVY			
461 569 111
LITOMYŠL		
461 655 111
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 		
465 710 111
PARDUBICE		
466 011 111

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
1.-2. 10. MDDr. Pospíšil Jiří

Svitavy, Pavlovova1457/5

731 108 167

8.-9. 10. MDDr. Pospíšil Lukáš

Svitavy, Dimitrovova 799/4

604 278 684

15.-16. 10. MDDr. Sedláková Iva

Mor. Třebová, Komenského 1417/22

461 312 484

22.-23. 10. MDDr. Sládek Petr

Svitavy, Jugoslávská 17

731 201 180

Svitavy, Dimitrovova 799/4

606 452 936

28. 10. MUDr. Slouka Lubomír

VÍKENDOVÝ PROVOZ
LÉKÁREN

29.-30. 10. MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b

461 316 172

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost Nemocnice Pardubice. Ordinační hodiny: so, ne
a svátky 8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin.
8 | Moravskotřebovský zpravodaj | říjen 2022

Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484
Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, bolest, průjem, alergii atd.
Otevřeno: NONSTOP

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

Sociální služby

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

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

Domov se zvláštním režimem Alzheimer centrum
Pobytová sociální služba je určena osobám,
které mají sníženou soběstačnost a nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí z důvodu stařecké
demence, demence Alzheimerova typu nebo
jiných typů demence a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Náš domov poskytuje potřebnou péči celkem 23 osobám nejčastěji s Alzheimerovou
chorobou.
Neexistuje jednotná definice Alzheimerovy choroby. Jedna uvádí, že Alzheimerova
choroba je neurodegenerativní onemocnění charakterizované postupným zhoršováním kognitivních (kognitivní = poznávací, prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná a reaguje) funkcí
spolu s klesající aktivitou každodenního života a neuropsychiatrickými příznaky nebo
změnami chování. Alzheimerova choroba
má velmi pomalý a plíživý počátek. Od vy-

puknutí nemoci po objevení prvních příznaků může uplynout i několik let, tento proces
je samozřejmě velmi individuální a může trvat i 20 let. Co je příčinou vzniku Alzheimerovy choroby, není stále zcela jasné. Stejně tak
není jasné, jak nemoci předcházet a zatím
bohužel také jak ji léčit. Jistě víme to, že dochází k ukládání patologické bílkoviny B-amyloidu, ta vytváří shluky, kolem kterých vzniká
řada dalších neurodegenerativních procesů.
Tak vznikají alzheimerovské plaky. Největším
rizikovým faktorem pro vznik choroby je bezesporu věk a genetická predispozice.
Velmi důležitá je včasná diagnostika nemoci.

Často se ale stává, že diagnóza se stanoví až
ve středním nebo pozdním stadiu, kdy léčba
již nedokáže zlepšit stav, ale pouze udržuje
mysl na momentální úrovni. K léčbě se používají tzv. kognitiva, která předepisuje neurolog, geriatr nebo psychiatr. Je proto velmi
důležité nepodceňovat drobné příznaky, které má člověk tendenci zlehčovat a nepřipisuje jim žádný význam. Je přece naprosto normální, že starý člověk občas něco zapomene,
neumí ovládat nové spotřebiče nebo si splete jména. Každou takovou změnu chování je
nutné pečlivě vnímat a soustředit se především na tyto první příznaky: zapomínání, odkládání věcí na neobvyklé místo, problémy
s řečí, bloudění po známých místech, časová dezorientace, změny nálady, ztráta zájmu
o koníčky nebo zhoršené vykonávání každodenních činností. Je také velmi důležité nenechat paměť a mysl strádat. Každodenní drobné tréninky paměti pomáhají udržovat mysl
bdělou. Existuje celá řada pomůcek pro takový trénink, např. různé sešity pro procvičování krátkodobé paměti, pozornosti, zrakově
prostorových dovedností nebo celé sady pro
kompletní kognitivní trénink. Na tyto pomůcky přispívají svým klientům starším 65 let
i pojišťovny, a to v rozmezí 300 až 2000 Kč
(více na www.alzheimer.cz/e-shop/prispevek-zp-2020/)

DEN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kampaň v ČR byla zahájena
v Moravské Třebové
Jako rodinná firma se zaměřujeme na
dlouhodobý horizont a myslíme na budou-

cí generace. Odpovědné využívání zdrojů,
trvanlivé a inovativní produkty, udržitelné
investice jsou pro nás zásadním pilířem,
a proto jsme také udržitelnost pevně zakotvili do naší firemní strategie. Oběhové

hospodářství, klimaticky neutrální dodávky energie, podpora rozmanitosti – to jsou
pro nás klíčové otázky na cestě k větší udržitelnosti.
Abychom mohli něco společně vrátit zpět,
nechali jsme se inspirovat Světovým dnem
úklidu, a proto jsme v září pořádali kampaně za čistší životní prostředí na různých
místech REHAU po celém světě. V České
republice se kampaně účastnily tři lokace:
Moravská Třebová, Jevíčko a Praha.
V Moravské Třebové probíhal sběr odpadků v sobotu 3. září. Pro sběr odpadků jsme
zvolili okolí přilehlé komunikace I/35 před
výrobním závodem REHAU a další dvě lokace v centru města – Knížecí louku a parkoviště Městského úřadu na Olomoucké
ulici. Této akce se zúčastnilo 39 zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Celkem bylo posbíráno 891 kg odpadu. Z tohoto množství bylo separováno 248,5 kg
plastů a 642,5 kg ostatního odpadu.
Tímto počinem zveme také sledující naší
sociální sítě, aby se zúčastnili naší instagramové výzvy. Všichni se mohou zapojit
tak, že uveřejní obrázky své vlastní úklidové akce, něco si opraví nebo představí svůj
recyklační projekt a označí globální REHAU
kanál @rehau.global. Více informací najdete: REHAU RETURN: Committed to the future.
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Kino

Program KINa na říjen
Vstupenky na https://www.ksmt.cz na místě
hodinu před začátkem představení

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
S KINEM
Připravili jsme pro vás prázdninový program
plný zábavy. Program pro děti bude v dopoledních i odpoledních hodinách. Můžete se
těšit na filmy jako Princ Mamánek nebo obnovenou premiéru Avataru u nás promítanou ve 3D.

kou, královnou Ludmilou. Jenže Ludvík je
princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí
se skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ
se jednoho rána probudí v lese v obyčejných
šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal, co je
život a snad konečně dospěl.
Režie: Jan Budař, hrají: J. Budař, O. Vetchý, J.
Nagyová, V. Kubařová, B. Polívka, M. Huba
a další

PREMIÉRY MĚSÍCE ŘÍJNA:

BLACK ADAM

INDIÁN

scifi fantasy film /USA/
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů - a stejně rychle
uvězněn - je Black Adam (Dwayne Johnson)
vysvobozen ze svého pozemského hrobu
a připraven rozpoutat v moderním světě jedinečnou formu spravedlnosti.
Režie: J. Collet Serra, hrají: D. Johnson, A.
Hodge, N. Centineo a další

komedie /ČR/
Komedie vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí
nedopatřením duch umírajícího indiánského
náčelníka a splyne s jeho prolhanou a zkaženou myslí.
Režie: Tomáš Svoboda, hrají: K. Roden, M.
Myšička, D. Olbrychski, J. Dušek a další

Program
1. 10. so /17:00/ Princezna rebelka
/19:00/ Indián
6. 10. čt

/19:00/ Světlonoc

7. 10. pá /19:00/ Úsměv
8. 10. so /17:00/ Cesta do Tvojzemí
/19:00/ Buko
13. 10. čt /19:00/ Běžná selhání
15. 10. so /17:00/ Websterovi ve filmu
/19:00/ J. Žižka
20. 10. čt /19:00/ Válečnice
21. 10. pá /19:00/ Black Adam
22. 10. so /17:00/ Cirkus Maximum
22. 10. so /19:00/ Black Adam
26. 10. st. /10:00/ Cirkus Maximum
/19:00/ J. Žižka
27. 10. čt /10:00/ Princ Mamánek
/17:30/ Avatar (obnovená premiéra)
28. 10. pá /17:00/ Princ Mamánek
/19:00/ Za vším hledej ženu
29. 10. so /17:00/ Princ Mamánek
/19:00/ Za vším hledej ženu
Změna programu vyhrazena
Sledujte www.ksmt.cz

Pozvánky
na kulturu
v Boršově
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

PRINC MAMÁNEK
pohádka /ČR/
Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený je velmi spjatý se svou milující mamin-

komedie /ČR/
Středobodem příběhu jsou tři kamarádky
a tři osudy. Ovšem osud si občas se vztahy
zahrává a přináší nečekaná překvapení.
Režie: Miloslav Šmídmajer, hrají: H. Vágnerová, B. Staňková, M. Vašut, M. Němec a další

Sdružení přátel kulturního domu
v Boršově srdečně zve na říjnové kulturní akce.

Boršovské
vinobraní
V sobotu 1. října se koná od 18:00 hodin tradiční Boršovské vinobraní. Hraje cimbálová muzika Aleše Smutného,
slovem a zpěvem doprovází Karel Hegner. Můžete se těšit na výborný burčák
a vína ze srdce jižní Moravy. Autobus
od muzea v 17:30, vstupné 80 Kč.

Ochotnické divadlo
z Boskovic
V neděli 16. října se představí od 15:00
hodin ochotnické divadlo z Boskovic
s komediální férií Blboviny autora Jiřího
Pálky. Jedná se o 9 mini příběhů napsaných formou skečů. Vstupné dobrovolné, autobus od muzea v 14:30 hodin.
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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

Brouček - divadlo pro
děti

Marimbový recitál
Ladislava Bilana jr.

9. 10. /16:00/ kinosál muzea
vstupné: 50 Kč děti, 80 Kč dospělí
Letošní sezónu pohádek začínáme se známým souborem LokVar a adaptací klasické literatury pro děti - Karafiátovými Broučky. Nebude chybět neposlušný Brouček, jeho
kamarádka Beruška, kmotříček, ani Janinka.
Představení je vhodné pro děti od tří let.

11. 10. /18:00/ dvorana muzea
vstupné: 120 Kč; senioři, studenti, ZTP: 80 Kč
Marimbový recitál Ladislava Bilana jr., vynikajícího hráče na bicí nástroje nastupující generace, který sólově, jako člen orchestru nebo jiných uskupení, vystupuje na nejvýznamnějších pódiích České republiky. Představil se však už i ve slavné Carnegie Hall. Na

koncertě zazní skladby pro marimbu a malý
bubínek s žánrovým přesahem mimo klasickou hudbu.

Benefiční koncert
speciální školy
14. 10. /19:00/ dvorana muzea
vstupné: 199 Kč předprodej/230 Kč na místě
Na benefičním koncertě Speciální základní,
mateřské a praktické školy MT ve spolupráci s Kulturními službami města MT vystoupí místní kapela StoneKid band a zpěvačka
a herečka Barbora Hrzánová, Mario Bihári
a Cigán tour.

Studio Ypsilon - Drama
v kostce
31. 10. /19:00/ kinosál muzea
vstupné: 350 Kč
Legendární Ypsilonka poprvé v Moravské
Třebové. Představí se nám s autorskou komedií autora, režiséra i seriálového herce Jiřího Havelky. Drama v kostce je komedie, která vás vtáhne do děje od první minuty a nepustí do poslední vteřiny. Vydařený kousek
o pěti hercích, dveřích a kostce. Zábavná inscenace, která vám představí abstraktní divadelní zákulisí.

Samhain - Dušičky
28. 10.–2. 11. od setmění do 20 hod., zámek
atmosférické instalace a prohlídky zámku

Zámek MoravskÁ Třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz
OTEVÍRACÍ DOBA V ŘÍJNU:
pátek-neděle 9:30–11:40 a 12:40–17:00

STÁLÉ EXPOZICE
Poklady Moravské Třebové včetně nové
věže
Středověká mučírna a Alchymistická laboratoř
Geologické zajímavosti Moravské Třebové

SAMHAIN – DUŠIČKY

Socha Plačící Anny na Křížovém vrchu bude
ozářena svícemi, tak neváhejte a přidejte
i tu svou. K Anně Vás od hřbitova dovede
cesta osvětlená loučemi, pokud počasí dovolí.
Atmosférickou instalaci na zámku spolu
s pracovníky Kulturních služeb města MT
připravují mistři světel z Friedlteamu, děti
z výtvarného oboru ZUŠ pod vedením paní

učitelky Kancírové a děti ze ZŠ U Kostela pod
vedením pana učitele Nováka.

DUŠIČKOVÉ VEČERNÍ
PROHLÍDKY ZÁMKU
28.–30. 10. vždy v 18:00 a 19:00 hod.
vstupné 130/90 Kč děti, senioři, ZTP
Už jste se někdy prošli po zámeckých komnatách večer a potmě? Tentokrát máte jedinečnou možnost to zakusit. A kdo bude průvodcem? Kdo ví? Možná některý ze zemřelých obyvatel tohoto zámku nebo … nechte
se překvapit.

28. 10.–2. 11. vždy od setmění do 20:00
hod.
Po šest večerů bude zámek a nádvoří zahalen do tajemné dušičkové nálady. Naplno se můžete ponořit do období, kdy je
hranice mezi světem živých a mrtvých tenká. Do doby, kdy už tma převládá nad světlem a rychle se blíží zima. Je to čas vzpomínání na naše předky, propojování se s rodovými kořeny a odpouštění. Čas zpomalení,
zanoření se do svého nitra a hluboké vnitřní
transformace.
Moravskotřebovský zpravodaj | říjen 2022 |
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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: Po: zavřeno, Út–Pá: 9:00–12:00 a 13:00–16:30, So–Ne: 13:00–16:00

STÁLÉ EXPOZICE:

ŘÍJNOVÁ MUZEJNÍ PŘEDNÁŠKA

HOLZMAISTEROVA SBÍRKA MIMOEVROPSKÉHO UMĚNÍ
PŘÍBĚHY Z DOB STAVITELŮ PYRAMID
GALERIE FRANTIŠKA STRÁŽNICKÉHO

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:

Jaromír Plicka
a archeologická podsbírka
moravskotřebovského muzea
19. 10. v 17:00 hod., kinosál muzea,
přednášející Lucie Žáková, kurátorka archeologické podsbírky Městského muzea Moravská Třebová

Karel Demel GRAFIKA
Ve výstavních prostorách městského muzea
můžete v současnosti vidět práce jednoho
z našich nejvýznamnějších výtvarníků v oblasti grafické tvorby Karla Demela. Výstava
potrvá do 23. října.

Moravskotřebovská radnice
Ve vestibulu radnice jsme pro vás připravili
panelovou výstavu Moravskotřebovská radnice, která zahajovala letošní Dny evropského dědictví. Výstava přibližuje stavební vývoj
radniční budovy a její rekonstrukci v 50. a 60.
letech 20. století, včetně okolností, které se
k tomuto vývoji pojily.

Dragster
Průmyslové muzeum Mladějov se zúčastnilo závodu Letohradský Hobby sprint na 1/8
míle dne 4. 9. Za muzeum letos závodníků
přibylo, konkrétně Miloš Kopřiva ml., Bohumil Sláma ml. a Tomáš Stančík. Byla tak větší šance na získání lepšího umístění. Dlouholetý závodník Bohumil Sláma st. předal
svůj speciálně postavený stroj Dragster, na
kterém celý život závodil, mladšímu Tomáši Stančíkovi se slovy: „Já svou štafetu předávám dál, ať závodí mladší“. Tomáš s Dragsterem nakonec získal pěkné 3. místo. A tak předaná štafeta půjde dál.
■ | Eva Kopřivová
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V návaznosti na probíhající výstavu na radnici jsme připravili přednášku týkající se života, činnosti a významu někdejšího správce muzea Jaromíra Plicky, od jehož narození
uplynulo na začátku letošního roku 120 let.
Zkušený
odborný
muzejní
pracovník
výrazně přispěl k rozvoji památkové péče
v Moravské Třebové v 50. a 60. letech
20. století. V obyvatelích města se snažil
zvýšit povědomí o historických a stavebních
památkách a o nutnosti jejich ochrany. Plicka
dohlížel při rekonstrukci domů v historickém
jádru města na stavební práce a před zahozením a zničením zachránil značné množství
archeologických nálezů, které uložil k uschování i ke studiu do našeho muzea. Zajímavý
je soubor kamnových kachlů získaný během
adaptace radnice 50. letech, a tento soubor
kachlů kurátorka přiblíží na přednášce posluchačům podrobněji.

Střípky z historie:
Marie Terezie
Návštěva Moravy v roce 1748
Marie Terezie, panovnice podunajské
monarchie, byla silná osobnost. Vynikala schopnostmi k diplomacii a jako
žena i matka se stala středem své početné rodiny. Ve společenském povědomí však spíše přetrvávají názory, které Marii Terezii jako českou královnu
hodnotí nejednoznačně – ztráta většiny
historického území Slezska či události
související se stavovskou volbou vzdorokrále Karla Albrechta. Taková mínění se jeví jako zkreslená. Marie Terezie
vybředla z mocenské krize počátečních
let své vlády, územní ztráty kompenzovala územními zisky a důsledným plněním vladařských povinností, mezi
které náležely i cesty po korunních zemích monarchie, postupně získala respekt příslušníků jednotlivých stavovských obcí. Jaký tedy byl „jeden den“
Marie Terezie na cestách? Odpověď
na tuto otázku lze nalézt v knize PhDr.
Zbyňka Svitáka nazvané Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748. Publikace o rozsahu více než 400 stran se
skládá z osmi základních kapitol, ve kterých jsou podrobně popsány příslušné
souvislosti. Týkají se záměrů panovnice
ohledně cesty na Moravu, příprav císařského dvora, krajských úřadů i magistrátů měst vybraných k návštěvě, průběhu desetidenního putování urozené
společnosti a jejího doprovodu na trase
Vídeň – Mikulov – Brno – Slavkov – Kroměříž – Olomouc – Olšany – Olomouc
– Brno – Mikulov – Vídeň. Více v knize
Zbyněk Sviták: Návštěva Marie Terezie
na Moravě v roce 1748.
■ | Stanislav Vaněk

Marie Terezie v Moravské Třebové
V domě s číslem 8 nocovala při své cestě po severních zemích v roce 1758 rakouská císařovna a česká královna Marie Terezie, její manžel František Lotrinský a syn Josef II. Městští zastupitelé jí
tehdy předložili žádost o povolení zřízení gymnázia v Moravské Třebové.

Historie

Jan Nečesal: Jak vypadala Moravská
Třebová v roce 1922 (10. část)
Zámek sám o sobě je zvláštní kapitola. Zde
byly liechtensteinské úřady, tj. ředitelství
lesů, správa kaolinových dolů. Bydlel zde lesní ředitel, něco málo bylo pronajato, a to jen
vedlejší budova, jejíž boční vchod vede do

Zámek
Bránské ulice a kde vlastně tvoří samostatný dům. V této bydleli pensisté, někdejší zaměstnanci knížete. Ve dvoře zámku nesmělo být nic uskladněno, jako třeba dnes. Prostranství bylo čisté, bez dnešní okrasy naštípaného dřeva a zazděného oblouku ve
sloupoví. Deputátní dřevo zaměstnanců bylo
složeno na tak zv. Zahradě „Holzgarten“, ležící při potoku, kde dnes je školní hřiště. Zámkem byl povolen průchod, takže jím bylo
možno procházeti jak z Jevíčské, tak od náměstí. Proti zámku stojí bývalý zámecký pivovar; tento dnes slouží celý obchodu ovocem
a zeleninou. Ze strany Zámecké ulice byl zvaný Bierhalle; nápis je znát i dnes. Ve sladovně

ré byly rozděleny školám. Neprodejný zbytek
braku byl prodán židovi. Tím se uvolnilo v domácnostech a získal se slušný peníz pro školní potřeby za věci, které by se jinak povalovaly někde na smetisku a hyzdily vzhled města
jako třeba dnes.
Od Německého domu dolů vede ulice Bránská. Její pravý roh tvoří dům č. 19 pekaře
Frant. Schwenk. Za tímto je obytný dům č. 2
s obchodem Heumann, obchod plátny. Další
obytný a za ním č. 6 dům mydláře Kluga. Za
tímto vede ulička ke kostelu. Za ní jest dům č.
8, kde se vyráběly ovocné šťávy; patřil učiteli
Wanitchek. Dále jest dům č. 12 krejčího Voita.
Konec uličky tvoří dva obytné domy. V jejich
dvorku lze spatřiti starou hradební zeď. Tato
jde k faře, pod níž se ztrácí, neboť fara jest
postavena na ní.
Levá strana Bránské začíná zmíněným Německým domem č. 1. Za ním je dům č. 3
s cukrářským krámkem Göbel. Tento byl
znám výrobou ibiškových bonbónů; jinak čistá, oblíbená cukrárna. Následuje dům č. 5
s hostincem Zecha. Zde za války – patřil již
rodině Gustava Hartla – se tajně scházeli členové odboje se s. Cihlářem, dle jeho vlastního sdělení. Dále jsou domy obytné. V jednom z nich, tj. na č. 13 byl klempíř Ferdinand
Trübauer. V předposledním domě č. 17 byl
obchod smíšeným zbožím Malitschek. Poslední rohový č. 21 – dnes je tam parčík – patřil Juliu Liedlovi, obchodníku drobným zvířectvem; byl posměšně nazýván Affenkönig,
podle malované firemní tabulky. Nejvíce prodával psy. Mnohé z nich, neprodejné, zkonsumoval. Objevil-li se na náměstí, všichni

Bierhalle, Zámecké nám
pivovaru se v pozdějších letech konal každoročně o prázdninách „Gerümpelmarkt - trh
haraburdí“. Byl vyhlášen v prázdninách, obyčejně v srpnu a každý občan vyložil věci, které
nepotřeboval a jichž se chtěl zbavit, na chodník před dům. V určitý den zapůjčil dopravce
F. Piffl koňský potah s valníkem a větší žáci
sbírali věci od domu k domu. Při tom zvonili
jako popeláři kdysi ve městech. Sebrané věci
složili v pivovaře, kde je zase jiní žáci a učitelé třídili. Po provedeném sběru a po vytřídění
byl vyhlášen den zahájení. Bývala to obyčejně sobota a neděle a tu se nahrnula spousta kupců z města i vesnic. Našlo se mnoho
věcí, které se daly ještě upotřebit a lidé jich
dobře ¾ koupili. Ceny byly haléřové a korunové. Vzdor tomu se sešly značné částky, kte-

Bránská ul. Pfortengasse

Roh ulice Bránská a Jevíčská
psi ho provázeli štěkotem. Byl to ferina. Jednou v hostinci prodal řezníkovi malého koníka, kterého tento sháněl. Vyzval ho ale před
svědky: „Jdi se na něho napřed podívat. Ale
co, malý koník, hotovo, kolik chceš? Pět set.
Řezník peníze vysázel, a že si pro něho hned
půjde. Jdi, manželka ti ho vydá.“ Ta však překvapena řekla, vždyť žádného nemá. Jak to,
teď mi ho prodal, šimla s černými fleky. Ta po
rozmýšlení sáhla pod postel, vytáhla dřevěného koníka na kolečkách se slovy: leda tohoto. Řezník vzteklý šel zpět do hostince a začal láteřit, že ho oklamal. Liedl se bránil, že
to není pravda. Svědkové zde všichni mi dosvědčí, že jsem tě vyzval, aby sis ho napřed
prohlédl, to jsi ale nechtěl. Chceš-li, zde máš
zpět 4 stovky, když ne, žaluj mě. Milý řezník
nemohl nic dělat.
Nyní zase zpět k jižní straně náměstí. Na rohu
jest již zmíněný dům č. 19 pekaře Schwenka. V přízemí vlevo byla pekárna, za ní byt
pekař. dělníků. U okna pekárny – první od
rohu Bránské – se prodávalo pečivo. Obyčejně sám majitel, nebo jeho manželka, byl-li zaneprázdněn v pivovaře, jehož byl činovníkem.
Mívali velmi dobré rohlíky. V prvním poschodí byly byty. Na tento dům navazuje č. 21. Kde
je dnes prodejna tabáku, byl holičský krámek
Heinrich Grimmer; za průjezdem pak krámek
kožešníka Josefa Gajdy. Jako další jest dům č.
23 drogerie Zum schwarzen Hund – u černého psa, majitel Josef Lüftner. V poschodí byty.
Následuje dům č. 25 – 27 A. J. Bauer, obchodník smíšeným zbožím, barvami a jiným různým. Později provozoval i velkoobchod. Byl
největším obchodníkem ve městě. Zboží, které prodával ve velkém, rozvážel koňským potahem, později nákladním autem Ford. V témže domě vedle vjezdu byl obchod papírnický a knihkupectví Babonitz-Bauer. V domě
bydlel a ordinoval Dr Bruch.
Moravskotřebovský zpravodaj | říjen 2022 |
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Inzerce
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Inzerce
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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
Upozorňujeme návštěvníky, že ve středu 26. října bude celá knihovna uzavřena
z důvodu školení personálu.
26. ročník Týdne knihoven: 3.–9. 10.
7. 10. Lampiónový průvod – tradiční
akce pro celou rodinu
Zejména vítáme děti v kostýmech (tři z nich
odměníme drobným překvapením).
Začínáme v 18:00 hod. pohádkou v muzeu,
pak za zvuků bubnů vyrazíme průvodem na
zámek, kde děti mohou plnit drobné zábavné úkoly. Součástí akce je večerní půjčování
pro děti i dospělé od 18:30 do 20:00 hod.
Na programu spolupracují: Kulturní služby
města M. Třebová, ochotnický soubor J. K.
Tyla a členové Klubu českých turistů.
Databáze osobností regionu
V Moravské Třebové žije mnoho zajímavých
osobností, mnozí rodáci dávno překročili
hranice města i regionu,
a přesto neexistuje
jejich seznam či databáze. To se nyní změní.
Od září se připojujeme k projektu Osobnosti regionu, a tak nově na našem webu www.
mkmt.cz najdete proklik na web Osobnostiregionu.cz. Seznamte se s první stovkou vý-

znamných Třebováků. Další budou stále přibývat. Budeme rovněž rádi za tipy na další
osobnosti, které byste od nás chtěli zpracovat a zveřejnit.
1.–15. 10. Říjnová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně. Výherce vybereme náhodně
a může si vybrat jednu z těchto knih: Zpátky z Afriky (C. Hofmann), Nejbližší východ (O.
Steinhauer), Smrt nosí rudé škorně (P. Hrdlička), Exil (J. Swallow), Kouzelná kuchyně pro
lepší hladinu krevního cukru.
Aktuální otázka zní: Tipněte si, kolik osob
se celkově zúčastní letošního lampionového průvodu?
1.–31. 10. Čtenářská výzva 2022: říjen
V říjnu jsme si připravili tato témata: kniha od
afrického autora; kniha, jejíž děj se odehrává
na horách; kniha s předmluvou.
1. 10.–30. 11. Výstava: Barevná fantazie pro potěchu oka i duše
Prodejní výstava moravskotřebovské umělkyně Danuše Navrátilové. Obrazy malované olejem a akrylem si můžete prohlédnout
v půjčovní době knihovny.

Hledáme název
budoucího
komunitně
kulturního centra
Máte nápad, jak by se zařízení, kde
bude kulturní sál, kino, knihovna a depozitář muzea, mohlo jmenovat? Co by
v novém kulturním centru, kde bude
kulturní sál, kino a knihovna, podle Vás
určitě nemělo chybět? Který návrh se
Vám nejvíc líbí? Až do konce letošního roku se za námi zastavte v knihovně, kde můžete vyplnit anketní lístek.
Zároveň nám můžete dát vědět, co by
v něm určitě nemělo chybět anebo se
prostě vyjádřit k návrhům.

19. 10. Přednáška: Pouť z Porta do
Santiaga de Compostela
Přijďte si poslechnout osobní zážitky moravskotřebovské knihovnice ze Svatojakubské cesty. Dozvíte se, jak se připravovala, jak
dlouho šla, co jí cesta přinesla atd. Začátek
v 17:30 hod. v kinosále muzea. Vstup zdarma.

Knihovna dětem
1. 10.–31. 12. Svět Boženy Němcové
Výstava výtvarných prací žáků 5. A z II. ZŠ
v Moravské Třebové. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.

Tvořivé středy pro děti
5. 10. Tanečnice
12. 10. Podkova
19. 10. Puzzle
26. 10. Šperk
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
4. a 18. 10. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
1.–31. 10. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy: Zuzanka a ježeček. Čtení, hraní, kreslení
a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.

Připravujeme na listopad:
Cestopisná přednáška moravskotřebovské
rodačky Jitky Vojtkové o pěší cestě napříč
Korsikou: Trek Dálková trasa GR 20.
21.–27. 11. revizi knihovního fondu
V tomto týdnu bude knihovna uzavřena.

Literární středa
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30. 11. Vánoční jarmark v knihovně
od 8:30 do 17:00 hod.

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

26. 10. Dýňové hrátky
Akce na podzimních prázdniny, více na letáku a webu DDM.

27. 10. Halloween & dušičky
Akce na podzimních prázdniny, více na letáku a webu DDM

Army tábor na střelnici
V termínu od 14.–20. srpna se střelnice v Linharticích stala útočištěm dvaceti osmi táborníků a nás, vedoucích. Společně jsme pořádali již osmý ročník Army tábora. Střelnici
jsme využili již třetím rokem a díky skvělým
vedoucím, úžasné spolupráci s SBS Moravská Třebová a bezva zázemí, jsme zažili týden, na který budeme dlouho a rádi vzpomínat. V areálu střelnice jsme měli spaní zajištěno ve dvou velkých vojenských stanech a to
opět díky vstřícnosti Velitelství Vojenské policie Olomouc. Každoročně připravujeme celotáborovou hru, ani tentokrát to nemohlo
být jinak. Celý týden jsme plnili úkoly jako ženisté a program byl opět velmi pestrý. Každý

účastník zastával nějakou důležitou „funkci“
v rámci družstva. Měli jsme například zásobovače, zdravotníky, průzkumníky, pyrotechniky, střelce, radisty a podobně. Kluci a holky se při různých aktivitách také seznamovali s terénem v blízkém okolí, aby byli připraveni na tradiční noční bojovku. Součástí
programu byly i aktivity v aquaparku, které
pro ně připravili členové klubu sportovního
potápění Medúza, pan Piňos a pan Slechan.
Nechyběla exkurze do Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové. I když tento tábor patří
svým zaměřením k náročnějším, je vždy brzy
plně obsazen. My jsme samozřejmě moc rádi
a motivuje nás to k pořádání dalších ročníků. Již nyní známe termín na příští rok a nejen to, máme i téma celotáborové hry, ale neprozradíme. Za sebe bych moc chtěla poděkovat nejen dětem a všem, kteří nás podporovali a pomáhali nám, ale samozřejmě také
pomocníkům a vedoucím, protože bez nich
by to nešlo, moc vám děkuji a těším se zase
příští rok...
■ | Andrea Aberlová, DDM a ZpDVPP Moravská Třebová

Hvězdárna Boleslava
Tecla při DDM
Moravská Třebová
Hvězdárna vás zve na pozorování částečného zatmění Slunce. K úkazu dojde 25. října. Začátek úkazu cca 11:13
hod, maximální fáze cca 12:18 hod, konec zatmění cca 13:24 hod SELČ, velikost zákrytu přibližně 43,3 %.
Bude-li nám přát počasí, budou pro návštěvníky připravena 2-3 pozorovací
stanoviště v přilehlém okolí HBT a také
na pozorovatelně. Můžeme tak umožnit
pozorování i celým kolektivům (v případě zájmu se prosím ohlaste co nejdříve v kanceláři DDM na čísle pevné linky
461 316 786 nebo mobil 731 151 790,
školní kolektivy zejména). K dispozici budou dalekohledy obsluhované někým z nás a také pomůcky pro pozorování pouhým okem (různé druhy bezpečných filtrů určených k pozorování
Slunce). V průběhu úkazu bude Slunce
vysoko na obloze, proto důrazně doporučujeme použití pouze pomůcek určených pro tento druh pozorování, v krajním případě svářecí sklíčko min. č. 14.
Sledujte prosím aktualizace na naší fb
stránce www.facebook.com/HvezdarnaBT.
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Školy

Aktuální dění v ZŠ Palackého
Fandíme na OV

kladní umělecké škole Moravská Třebová. Druháci a třeťáci ji navštívili dne 7. září.
V hudebním oboru se naučili novou písničku o tučňácích, které si pak i namalovali jako
masku ve výtvarném oboru. V rámci představování literárně dramatického oboru děti
zhlédly mimo jiné napínavou scénku a obdivovaly odvahu a umění dětských herců.
Přejeme všem dětem, začínajícím i zkušeným hudebníkům, výtvarníkům i hercům, ať
je letošní rok úspěšný.

Dne 8. 9. se žáci tříd 6. A, 8. B, 8. C, 9. A a 9. C
vydali na republikové finále Odznaku
všestrannosti v Brně, aby podpořili své spolužáky. Sponzoři akce připravili bohatý program, který se konal v areálu BeActive village.
V programu nechyběly ani akce od ČNB či
možnost vyzkoušet si jízdu na závodních koloběžkách pod taktem profesionálních závodníků.
■ | Ladislav Kotoulek a Karolína Krejzková, 6. A

■ | Z. Peřinová, ZŠ Palackého

OKÉNKO ZUŠ

Republikové finále Odznaku
všestrannosti
Z třináctého republikového finále, konaného
v Brně 8. a 9. září, jsme přivezli druhé místo.
Patronem celého klání byl stříbrný olympijský medailista z tokijských peřejí kanoista Lukáš Rohan, který podporoval 584 účastníků
a 45 družstev z celé České republiky a Ukrajiny.
Náš benjamínek v týmu Šimon Mlčoch nejen
potvrdil svoje dovednosti, ale předvedl na
jeho věk neuvěřitelnou taktickou vyspělost,
což mu přineslo druhé místo se ztrátou pou-

Hurá do školy

Pro mnoho dětí bylo 1. září dnem D. Se svými rodiči se vydaly poprvé do školy. Zde na ně
čekaly paní učitelky a odvedly si je do vyzdobených tříd. Děti se nedočkavě usadily do lavic a rodiče měli možnost si své ratolesti vyfotit, aby tak uchovali památku na tento významný den. Všechny tři třídy přišel přivítat
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hých dvaceti bodů na první příčku.
Patronem našeho družstva v letošním finále byl sdruženář Libor Foltman. I když jsme
v určité fázi soutěže byli i na prvním místě,
konečná devátá pozice v takto velké konkurenci je bezesporu úspěchem. Družstvo startovalo ve složení Jakub Vlček, Radovan Šimon, Jaromír Parolek, Ondřej Klíč, Simona
Pálková, Gréta Zemanová, Andrea Orálková
a Katka Kroupová.
Úspěšně nás reprezentovali i jednotlivci v kategorii ročníku 2011 Thea Trnková (5. místo),
Aneta Nečasová (11. místo), Beata Smékalová (17. místo). V elitní kategorii ročník 2007
obsadila Kristýna Schmidtová 8. místo.
■ | R. Cápal, V. Schmidtová

Dílny ZUŠ
Nový školní rok začal a s tím jsou spojené
i mnohé zájmové kroužky. Je tedy nejvhodnější doba nahlédnout, jak se říká, pod pokličku jednotlivých uměleckých oborů v Zá-

ředitel školy Petr Vágner, zástupkyně Jindřiška Hrdinová a zástupci města - místostarosta
Petr Frajvald s doprovodem, od kterých malí
žáčci dostali desky na písmenka, rozvrh hodin
a maketu ručičkových hodin. Všichni popřáli
dětem i rodičům příjemné chvíle, hodně úspěchů, radosti a navázání nových přátelství.
■ | Třídní učitelky prvních tříd ZŠ Palackého

V letošním školním roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR soutěž žáků základních uměleckých škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů, komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, hře na
elektronické klávesové nástroje a soutěžních přehlídkách ve sborovém zpěvu a literárně dramatickém oboru. Žáci
se pod vedením svých pedagogů jednotlivých studijních zaměření již nyní
pilně připravují k soutěžním výkonům.
Po dvouleté odmlce z důvodu covidových opatření proběhly v úvodu měsíce
září tradiční Umělecké dílny ZUŠ Moravská Třebová. Žáci si tak mohli společně zazpívat, zahrát na hudební nástroje, namalovat obrázek a zhlédnout
divadelní scénku. V případě zájmu prosíme zasílat přihlášky na vybraná studijní zaměření přes webové stránky
školy: www.zusmt.cz.
V průběhu září se žáci také úspěšně
prezentovali na akcích Dny českoněmecké kultury a Dnu českoukrajinské
kultury. Všem účinkujícím děkujeme za
spolupráci.
I v letošním školním roce probíhá systém plateb pouze elektronickou formou. Tímto prosíme rodiče, aby dodržovali variabilní a specifické symboly
a termíny splatnosti úplaty za vzdělání.
Velice děkujeme za pochopení.
Každé studijní zaměření hudebního
oboru má od určitého ročníku své specifické plnění kolektivní interpretace,
mezi která patří sborový zpěv a orchestrální hra. Jejich plnění je povinnou
součástí základního studijního zaměření a má svá zásadní opodstatnění, ať
už v podobě prestižních ocenění v soutěžích základních uměleckých škol, která jsou výsledkem letité spolupráce
a dlouhodobé přípravy či v dalším hudebním rozvoji žáků v kolektivní interpretaci.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

Školy

Aktuality z Gymnázia
a LSOŠ Moravská Třebová
Nicole Oyelakin šíří dobré
jméno školy
Od září teprve septimánka Nicole Oyelakin se
již v uplynulém školním roce zúčastnila kurzu
AP Chemistry, které odpovídá mezinárodní

maturitě z chemie. Jedná se o plnění náročných aktivit. Nicole musela strávit řadu hodin
studiem odborné literatury a řešením praktických úloh v chemické laboratoři. Nakonec
se s maximálním bodovým ohodnocením
zařadila mezi úspěšné absolventy projektu
a školní maturita z chemie už pro ni je určitě příjemným rozhovorem na oblíbené téma.

Adaptační a prožitkové kurzy
Úvod září je mimo jiné obdobím vzniku nových tříd. Pro rychlejší a snazší začlenění žáků
do čerstvých kolektivů pořádá naše škola již
řadu let adaptační a prožitkový kurz. Aktuální
primáni absolvovali 2 dny nabité atraktivními
stmelovacími aktivitami v Centru ekologické
výchovy Stolístek Linhartice. Třetí den absol-

Novinky ze ZŠ U Kostela
První dny v přípravce
První září je dnem vykročení do nové etapy
života nejen pro prvňáčky, ale i pro děti v přípravné třídě. Na tyto nové žáčky čekala vyzdobená třída, slavnostní přivítání od místostarostky města D. Maixnerové a ředitelky školy. I v následujících školních dnech bylo
nutné dětem ukázat, že se velké školy nemusejí bát. Společně jsme „prošmejdili“ školu od
sklepa po půdu, prolezli všechna patra i temnější zákoutí. Teď už se děti ve škole pohybují
odvážně a vědí, že se nemají čeho bát.
■ | Eva Izáková

Velký den pro malé školáky
Přesně 40 nedočkavých dětí zažilo 1. září
svůj první školní den v ZŠ U Kostela. Třídy

1. A i 1. B slavnostně přivítala ředitelka školy
Zdenka Šafaříková a místostarostka Daniela Maixnerová, která žákům předala pomůcky do výuky. Zároveň prvňáčci obdrželi výtvarné potřeby od svých učitelek a batůžek
s drobnými dárky od hejtmana Pardubického kraje.
Školákům přejeme úspěšný a pohodový rok.
■ | Renata Dopitová, 1. A, Kateřina Hicklová, 1. B

ZŠ U Kostela na Republikovém
finále OVOV 2022
7.–9. 9. se v Brně uskutečnilo republikové finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Své želízko v ohni měla i naše
škola. Obrovskou motivací bylo i setkání s úspěšnými olympioniky, velikou radost
měly děti ze setkání s atlety Petrem Svobodou, Adamem S. Helceletem, Denisou Helceletovou a bývalou vynikající sjezdařkou Šárkou Strachovou.
Náš reprezentant Adam Svozil závodil v kategorii roč. narození 2008 a ve veliké konkurenci kluků z celé republiky skončil na nádherném šestém místě. Adam ze sebe vydal
vše, ve většině disciplín si udělal osobní rekordy. Adamovi velice děkuji za reprezentaci naší školy.

vovali s třídní učitelkou interaktivní prohlídku
Moravské Třebové. Nováčci z 1. L a pozměněný kolektiv kvinty vyrazili na 2 dny do Starého Maletína, kde jim lektoři z výše zmíněného ekocentra opět vytvořili velmi zajímavý
program. Třetí den byl opět věnován netradiční prohlídce Moravské Třebové.

Skvělá reprezentace
republikovém finále OVOV
8. a 9. září reprezentovaly 2 žákyně z 2. AV
školu na sportovní akci nazvané Odznak všestrannosti olympijských vítězů. A nutno poznamenat, že byly úspěšné. V rámci těch nejlepších stejně starých sportovkyň z celé republiky obsadily Dita Václavíková a Magdaléna Krejčí 11. respektive 15. místo.

Exkurze na jižní Moravu
Již druhým rokem došlo k realizaci výjimečné
geograficko-historické exkurzi oktavánů na
jižní Moravu. Třídenní akce seznámila žáky
zejména s oblastí Lednicko-valtického areálu. Kromě ducha posílili maturanti rovněž
tělo, po všech lokalitách sledovaného regionu se totiž pohybovali na kole.
■ | Přemysl Dvořák

Tak zase jedem
Začátek nového školního roku už
máme za sebou a před sebou spoustu
nových výzev. Malé děti, které do školky v září přišly, už si přivykly na pravidelný režim, předškoláci se začnou pomalu připravovat k zápisu do ZŠ. Nejen o tom však školka je. Je i o přírodě
a kultuře v blízkém okolí. Máme za sebou divadelní představení O perníkové chaloupce a před sebou akce pro
rodiče a děti z MŠ. Na zahradě školky
máme vybudovaný nový edukativní altán, záhony pro rozmnožování rostlin,
vrbový tunel a nášlapný pocitový chodníček pro „bosé dětské nohy“. Hodně jsme toho v prostředí školky vybudovali, ale stále se máme co učit. Pro
děti byl jeden z nejlepších zážitků vrbový tunel na Knížecí louce, protože takový tunel na naší zahradě prostě nemáme. Sejdeme se a těšíme se tam zase
někdy příště.
■ | Děti a učitelky z MŠ Jiráskova a Tyršova

■ | Vladimíra Machačová

Přehlídka středních škol Svitavy 2022
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Svitavy
pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy a vybraných středních škol z jiných regionů Přehlídku středních škol 2022.
Akce se koná ve čtvrtek 20. října, pro veřejnost v době od 9:00 do 17:00 hod. v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy

(Multifunkční centrum Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické
pracovníky, výchovné poradce a všechny,
kteří chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání v našem regionu.
■ | Barbora Kabátová, ÚP ČR,

Kontaktní pracoviště Svitavy
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Různé

Říjnový program DušeProstoru
Senior setkávání proběhne ve čtvrtek 27. 10. v Penzionu pro seniory,
Felberova 31, Svitavy-Lány, od 15:30 do 16:30 hod. Čeká vás odpoledne plné zábavy, kvízů a povídání nejen o zdraví. Klubové činnosti, které jsou otevřeny všem, kdo mají zájem, chuť a odvahu se zúčastnit,
probíhají v úterý. Út 4. 10. bude patřit deskovým hrám. Pokud máte
nějakou svoji oblíbenou, vezměte ji s sebou. Na út 18. 10. je připraven
trénink paměti. Tu si procvičíme formou kvízů, hádanek a testů, čímž
přispějeme k udržení naší dobré duševní pohody. Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním budou v úterý 11. 10.
a 25. 10. Kromě kávy či čaje vám chceme nabídnout prostor vhodný ke
sdílení, podpoře a inspiraci. Už 5. 10. začíná kurz Harmonizace uměním. Jednotlivá setkání budou probíhat každou středu po dobu pěti
týdnů, tedy až do 2. 11. Pravidelná úterní setkávání i středeční kurz
Harmonizace uměním probíhají vždy od 15:30 do 17:30 hod. v prostorách Centra duševního zdraví Svitavy, nám. Míru 29/87 (v budově
Komerční banky). Sledujte nás na www.duseprostor.cz i na Facebook
Duše_Prostor, pište na duseprostor@gmail.com nebo messenger.
■ | Marie Boštíková

Program přednášek
Spolek DušeProstor vás srdečně zve na říjnové přednášky. První se
týká problematiky poruch příjmu potravy. Druhá přednáška se věnuje
problematice související se stárnutím populace. Uskuteční se 27. 10.
od 17 hodin v učebně č. 2 ve svitavské Fabrice. Dozvíme se, jak je v ČR
plánována péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a obdobnými onemocněními. Přednášet bude národní koordinátorka pro oblast demencí Markéta Švejdová Jandová.
Přijďte. Těšíme se na Vás.
■ | Hana Barvová
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charita

Charita Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová, Kostelní nám. 24/3,
tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz
www.mtrebova.charita.cz

Setkání seniorů

Setkání seniorů se uskuteční 3. 10. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v M. Třebové.

Návštěvy hřbitova

Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 12. a 26. října. Odjezd ve 14:00
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T:
603 750 838.

S-Klub pro aktivní seniory
z Moravskotřebovska a Jevíčka
a blízkého okolí

Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 6. a 20. října vždy
v 16 hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček). Setkání probíhají pravidelně jednou
za 14 dní. Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Iva Kopřivová, telefon: 731 608 323,
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

Beseda o reformě
psychiatrické péče
4. 10., 15:00–17:00, Laskavárna, Svitavská 6/5
Promítneme krátký film Sousedé, který navodí téma besedy: reforma psychiatrické péče.
Dozvíte se, jak probíhá reforma v Pardubickém kraji, jak funguje služba pro lidi s duševním onemocněním v Moravské Třebové
a jaké to je být peer konzultantem. Besedu
bude moderovat Leona Hovorková. Hosté
budou Jaroslav Marek – koordinátor reformy psychiatrické péče Pardubického kraje,
Iva Sykáčková – peer konzultantka a koordinátorka krajské svépomocné skupiny DIVY-ZNA a Pavla Preisnerová – vedoucí služby
O krok dál Charity Moravská Třebová. Těšíme se na Vás.
Kontakt: Pavla Preisnerová, telefon: 734 797
497, e-mail: pavla.preisnerova@mtrebova.
charita.cz

Vědomostní kvíz na téma
duševní zdraví
17. 10., 17:00–19:00, Laskavárna, Svitavská 6/5
Na co se můžete těšit? Na netradičně tradiční vědomostní kvíz na téma duševní zdraví a destigmatizace nejen v našem regionu.
Kvíz je spojený s následnou diskuzí na toto
téma. Přijďte se pobavit a dozvědět se více
o tématu duševního zdraví. Kvíz je pořádaný
ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.
Kontakt: Pavla Preisnerová, telefon: 734 797
497, e-mail: pavla.preisnerova@mtrebova.
charita.cz

Ve středu 23. listopadu se v kinosále muzea uskuteční beseda s hercem a režisérem Jiřím Strachem.
Přesný čas bude upřesněn v průběhu října. Srdečně zvou pořadatelé
bratři františkáni.

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

18 hod. klášterní kostel

út

18 hod. klášterní kostel

st

18 hod. klášterní kostel

čt

18 hod. klášterní kostel

pá	18 hod. klášterní kostel
čt	16:30 hod. klášterní kostel –
mše sv. pro rodiny s dětmi

Milostivé léto pomáhá
občanům k oddlužení
Termíny jako dluhy, exekuce či oddlužení
jsou v Občanské poradně Charity Moravská
Třebová skloňovány prakticky neustále, proto se znovu Občanská poradna ve snaze pomoci lidem vyřešit jejich neutěšenou finanční situaci připojuje k akci s názvem Milostivé
léto II. První akce se uskutečnila od loňského 28. října do letošního 28. ledna a exekutoři v ní zastavili zatím 42 tisíc exekucí. Podle
iniciátorů zákona se jedná na dlouhou dobu
o poslední šanci zbavit se tímto způsobem
dluhů vůči státu, které vymáhá soudní exekutor. Akce Milostivé léto se týká pouze fyzických osob, které mají dluh vůči státu a jiným
veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem a vztahuje se pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.
Kontakt: Michaela Gošová, telefon: 604 224
261, e-mail: michaela.gosova@mtrebova.
charita.cz
Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www. facebook.com/charita.trebova, nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová. Krásné pohodové dny
Vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová.

Beseda s režisérem Jiřím Strachem

Římskokatolická
farnost

■ | (pm)

so:	18 hod. farní kostel (mše sv.
s nedělní platností)
ne

8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Sbor Českobratrské
církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská
Třebová, telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
web: moravska-trebova.evangnet.cz
farář: Ivo David

Bohoslužby – říjen, kostel
2. 10.

9:00 hod., v ysluhování Večeře Páně

9. 10.

14:00 hod.

16. 10.

9:00 hod.

23. 10.

9:00 hod.

30. 10.

9:00 hod., b
 ohoslužby Církve bratrské

Evangelická kavárnička
18. 10., modlitebna – neformální setkání, duchovní zamyšlení, rozhovory, začátek v 15:00 hod.

Biblické hodiny
dle aktuálních informací na vývěsce
sboru.

Romské bohoslužby
1., 8., 15., 22., 29. 10., modlitebna, kazatel Jan Vrba, začátek ve 14:00 hod.
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Volejbalové soustředění žákyň
Volejbalovou sezónu 2022–2023 jsme otevřeli soustředěním, které se konalo 15.–19. 8.
na volejbalových kurtech v areálu TJ Slovan.
Přes 30 děvčat pilovalo své volejbalové dovednosti pod vedením trenérek Hany Vávrové, Adély Tylšarové, Lucie Krajčiové, Pavly
Maňasové a Vendy Izákové.
Náplní týdne byly kromě standardních tréninků herních dovedností i návštěvy aquaparku, lekce spinningu pod vedením Romana Truhláře nebo trampolíny a cvičení na
bosu pod patronátem Lucie Slavíčkové. Občerstvení bylo zajištěno Stanislavem Smékalem v hospůdce Na Stadioně. Městu Moravská Třebová děkujeme za možnost kdykoli navštívit místní aquapark, abychom se
osvěžili. Dokonce jsme měli i příležitost vyslechnout přednášku o potápění od potápěčů Viléma Slechana a Ivana Piňose. Trávení poledního klidu nám bylo umožněno

v prostorách haly na stolní tenis, kde byl
dostatek místa na odpočinek v příjemném
chládku, čímž chceme poděkovat J. Maděrovi.
Soustředění bylo začátkem přípravy na soutěže, které děvčata čekají v blízké budoucnosti. Konkrétně žákyním kategorie D1 (tzv.
trojky) proběhla kvalifikace již 11. 9. v Lanškrouně. Mladší a starší žákyně pak odehrály první zápasy sezóny 17. respektive 18. září.
Na závěr také musíme moc poděkovat všem,
kteří se spolupodíleli na zdárném průběhu
celého soustředění. Jmenovitě: R. Truhlářovi,
L. Slavíčkové, manželům Vopařilovým, rodině
Smékalových a děvčatům Veronice Tylšarové
a Natálce Jánské.
Všem přejeme hodně volejbalových úspěchů, radost ze hry a samozřejmě všechno
toto bez vážných úrazů.
■ | Pavlína Maňasová a Matěj Krajči

Zprávy z atletiky
Ani o prázdninách naše atletky nezahálely. Zúčastnily se seriálu běžeckých závodů Iscarex,
kde v celkovém pořadí vybojovala Dita Václavíková první a Magdalena Krejčí třetí místo.
První závody po prázdninách se konaly v Ústí
nad Orlicí 7. 9. Bylo to čtvrté a zároveň poslední kolo družstev mladších žáků a žákyň. Kluci i holky se zúčastnili ve velmi omezených počtech a snažili se urvat co nejlepší výsledek. Děvčata ve složení Jolana Krejčí,
Nikol Kučerová, Adéla Friedlová a Anna Šestáková nakonec vypojovala konečné 7. místo z 9 družstev a kluci ve složení Jakub Kučera, Jakub Holík, Matyáš Zvára a Jonáš Chládek
skončili také na 7. místě z 8 družstev. Jednotlivé výkony najdete na www.atletika.cz.
Ve stejném termínu se konalo Republikové finále OVOV (Sazka olympijský víceboj), kterého se zúčastnili tři reprezentanti našeho oddílu a všichni si vedli velice dobře. Dita Václa-

víková skončila desetiboj na 11. místě, Magdalena Krejčí na 15. místě a Adam Svozílek na
6. místě ve své kategorii.
Dětem patří velký dík a gratulace za předvedené výkony.
■ | Za AK trenéři
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TJ Slovan Moravská Třebová, oddíl volejbalu, rozšiřuje svoji činnost ve školním roce 2022/23 o pohybovou přípravu dívek a chlapců ročníku 2016
a mladší. Námi nabízená aktivita bude
probíhat pod vedením trenérek volejbalu od 1. 10. v tělocvičně Integrované
střední školy MT (ulice J. K. Tyla) každý
čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin.
Na setkání s vámi se těší kolektiv trenérů volejbalového oddílu.

Ohlédnutí za
skautským Jamboree
V termínu od 2. do 12. 8. probíhalo
v Praze mezinárodní setkání skautů
a skautek, středoevropské Jamboree,
kterého se účastnilo asi 1200 skautů
z 23 zemí. Naše středisko zde zastoupila družina skautek Soviček, ke které se
přidali chlapci z oddílu z Úval u Prahy.
Všichni společně na pražském Výstavišti v Holešovicích strávili krásných deset
dní. Čekala nás zde spousta zábavných
aktivit, sportu, nových her, poznávání
jiných kultur, setkání se zahraničními
i tuzemskými skauty a mnoho dalšího.
V rámci akce jsme poznali o trošku lépe
naše hlavní město, pomohli s jeho zvelebením při natírání plotu anebo třeba podnikli výpravu na hrad Karlštejn
a lom Velká Amerika. Nechyběli jsme
ani při skautském průvodu, který vedl
z Výstaviště v Holešovicích až na Letenskou pláň. Z akce si odvážíme spoustu
zajímavých zkušeností, nezapomenutelných zážitků a nových přátel.
■ | Simona Otevřelová

Final Four 2023 v sálové kopané bude hostit Litovel
To nejlepší z české sálové kopané budou
v březnu 2023 pod pořadatelskou taktovkou
Moravské Třebové hostit Hanácké Benátky.
Na dohled od Moravské Třebové v hale s kapacitou 500 diváků proběhne klání čtyř nej-

Nabídka
volejbalového
oddílu

lepších týmů České republiky. Moravská Třebová bude v příštím ročníku celostátní ligy
obhajovat luhačovické stříbrné medaile.
■ | (pm)

Sport

Závod Moravská Sněžka
Ahoj sportovci, čeká nás 2. ročník sportovní výzvy nejen pro běžce, ale i pro všechny fanoušky netradičních zážitků. V rámci 2. ročníku Moravská Sněžka na vás čeká
10 běžeckých okruhů v blízkosti Moravské
Třebové. Každý z okruhů má cca 2 km a zavede vás z centra závodu pod bývalou sjezdovkou k rozhledně Pastýřka a zpět. Jeden
okruh má převýšení 160 metrů, celkově,
tedy virtuálně, vystoupáte na naši nejvyš-

ší horu. Cíl je na vrcholu rozhledny Pastýřka. Jsou vypsány 3 kategorie: jednotlivci - pro ty, kteří spoléhají sami na sebe
a 2 a 3členné štafety pro ty, kteří rádi sdílí pocity a zážitky s kamarády. Ve štafetě se
v okruzích pravidelně střídáte a závěrečný
běží všichni 2 nebo 3 členové společně. Po
závodě se můžete těšit na afterparty nejen
pro závodníky. Pro informace o aktuálním
dění sledujte FB události. Dorazte závodit

nebo fandit, zvěte svoje kamarády a budeme rádi i za sdílení na sociálních sítích
i mimo ně.
Těšíme se na Vás!

Kvalifikace krajského přeboru starších žákyň ve volejbalu
Dne 18. 9. nastoupily hráčky TJ Slovan Moravská Třebová k prvním zápasům sezóny, které se odehrály v lanškrounské hale Střelnice,
v rámci kvalifikace krajského přeboru starších žákyň (hráčky narozené 1. 1. 2008 a mladší) skupiny A. Jednalo se o první ostré zápasy družstva v tomto složení. Soupeřkami nám
byla družstva: TJ Spartak Polička, VO TJ Lanškroun, TJ Svitavy B, Orel Letohrad a VK Choceň.

Děvčata na hřišti předváděla výkony, na kterých bude možné ve zbytku sezóny stavět,
případně se poučí z chyb. Nejlepší výkony pak
předvedla v zápase se Svitavami, se kterými
uhrála remízu 1:1 na sety, ale v součtu míčů
zvítězila 45:41. Dále pak potrápila Choceň
a Poličku, ve druhém setu pak i Lanškroun.
Pouze celek Letohradu byl nad naše síly.
Za předvedené výkony si děvčata zaslou-

ží pochvalu, nicméně nesmí usnout na vavřínech, jelikož 9. 10. je čeká první kolo krajského přeboru, a to rovnou na domácí půdě.
Sestava: Beyerová T., Hegerová A., Krajčiová
B., Maňasová K., Oyelakin V., Rotröckelová S.,
Sulová K., Šatníková E.
Funkcionáři: Vávrová H., Maňasová P., Krajči M.

Espiral na
mistrovství ČR
v twirlingu

vybojovala 2. místo.
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci.

Ve dnech 3.–4. 9. se v Hradci Králové
konala nejvyšší soutěž v roce, a to mistrovství ČR v twirlingu. Této soutěže se
mohou zúčastnit pouze twirleři, kteří splní náročné zkoušky. Za Espiral to
je Eliška Peňáková, Veronika Kynclová
a Andrea Štolová. Dohromady děvčata
soutěžila s šesti choreografiemi. Zlatou
příčku obsadilo jak taneční duo Andrey
Štolové a Veroniky Kynclové, tak i povinné duo Elišky Peňákové a Veroniky
Kynclové. Toto duo, tak jako loni, bude
naši republiku reprezentovat na mistrovství Evropy v Itálii. V sólových disciplínách holky obsadily v povinné hůlce:
4. místo Veronika Kynclová a 5. místo
Eliška Peňáková. A v rytmickém sóle:
5. místo Veronika Kynclová a 6. místo
Eliška Peňáková. Děkujeme děvčatům
za úspěšnou reprezentaci naší skupiny
i města Moravská Třebová.

■ | Daniela Dvořáková , za mažoretky Střípky

■ | Andrea Štolová

Nová sezóna u Střípků
Ve dnech 3. a 4. 9. se konalo mistrovství České republiky v twirlingu kategorie A, kde náš
tým zastupovala Zuzana Dvořáková. Ve velké konkurenci si v rytmickém tanečním sóle,
letos poprvé v kategorii senior, vybojovala
krásné 4. místo a v povinném sóle se 2 hůlkami získala stříbrnou medaili, titul I. vicemistra
ČR a tím i nominaci na ME v Itálii.
Této soutěže se mohli zúčastnit i vybraní twirleři kategorie B z Národního poháru konaného v červnu. Nabídky využili 3 naši twirleři.
Daniel Kalenčuk obsadil v sóle s 1 povinnou
hůlkou zlatou příčku, Daniela Vaníčková si odvezla 2x stříbrnou medaili (za rytmické taneční sólo a za 1 povinnou hůlku) a Nela Sýkorová taktéž stříbro za rytmické taneční sólo.
10. 9. si naše členka Nikola Malachová na
soutěži v klasice O zlatý dukát v Šumperku
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Historická sezóna pro
české travní lyžování
Česká reprezentace na závěrečné zastávce
Světového poháru ovládla všechny závody.
Za sezónu navíc získala velké křišťálové glóby ve všech kategoriích včetně hodnocení
národů. Stalo se tomu tak poprvé v historii.
„Sám jsem nečekal, že budeme v závěru SP
tak dominovat, obzvlášť na italské půdě. Samozřejmě jsem rád, že jsme vyhráli celko-

vé hodnocení národů, ale především jsem
šťastný za všechny závodníky, kteří se umístili na bedně jak v celkovém hodnocení SP,
tak v jednotlivých disciplínách,“ zhodnotil
veleúspěšnou českou sezónu reprezentační
trenér Daniel Mačát.
■ | (pm)

Tereza Radová
bronzová na
MS v hokeji
Pokud vám to z nějakého důvodu
uteklo, ženská hokejová reprezentace vybojovala na mistrovství světa v Dánsku bronzovou medaili. Moravskotřebovská lvice Tereza Radová
(na fotografii vlevo nahoře) na hrad!
■ | (pm)

Hokejová škola bruslení
Hokejový klub Slovan Moravská Třebová připravuje v sezóně 22/23 další ročník tradiční
školy bruslení. Hokejová škola bruslení je určena pro děti všech věkových kategorií, které se chtějí naučit bruslit, nebo se stát malými hokejisty.
Bruslení jako takové představuje pro děti nevšední zábavu a pomáhá jim zlepšit koordinaci a obratnost. Dětem se věnují trenéři,
kteří je formou zábavných her naučí nejprve na bruslích chodit, přenášet váhu, padat
a vstávat a následně je seznámí se základními bruslařskými technikami – jak se správně
rozjet, zatočit i zastavit.
Pokud Vaše děti bruslení a hokej jako takový
po absolvování školy bruslení nadchne, mohou následně nastoupit do hokejové přípravky, registrovat se v našem klubu a nastupovat v mládežnických mistrovských soutěžích.
Jestli si chce Vaše dítko osvojit základy bruslení, neváhejte a přijďte mezi nás.
Vice informací na klubovém webu www.
hcslovan.com
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