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kUltUrnícH akcí 
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PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Milí Třebováci, jsou před námi poslední týdny roku 2022. Kromě naděje a radostného očekávání 

blížících se Vánoc se také letos můžeme těšit z vánočního stromu na náměstí, výzdoby na nádvoří 
zámku a v ulicích města. Kéž bychom si navzdory všem výzvám uplynulého roku zachovali 

optimismus, víru, zdravé rodinné vztahy a přátelství. Požehnané vánoční svátky a úspěšný vstup 
do nového roku vám přejí Pavel Charvát, Václav Dokoupil a Miloš Mička. 

chytrý zpravodaj 
je dostupný
také online
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InFormace z radnIce

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
říjen 
93 let – Bobríková Jozefa
92 let – Halonek alexandr
91 let – veselá emilie, křivková vlasta
90 let – krčková růžena
85 let – tumová Jiřina
80 let – Hýblová vlasta, olžbut Jan, 
maurerová marie, Šiborová alena

rOzlOučili jSme Se
říjen
99 let – kupková Jarmila
81 let – Bábek ladislav, vedmoch oskar
80 let – amortová ludmila, Huňková eva

uzavřená manŽelStví
říjen
andrlík dušan (m. třebová) – mrázková 
květoslava (m.třebová) 
diblík dominik (lanškroun) – černá ni-
kola (počenice)

narOzené děti 
září
purket tobias
Štrajtová adéla

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

vzpOmínka
9. prosince uběhne 15 smutných roků 
od úmrtí milovaného manžela, tatín-
ka a dědečka Jiřího kasla. s  láskou na 
něho vzpomíná manželka marie s  ro-
dinou.

v  informačním systému městského úřadu 
v moravské třebové bylo k 31. 10. 2022 evi-
dováno k trvalému pobytu celkem 9619 ob-
čanů čr. v průběhu měsíce října se do mo-
ravské třebové přistěhovalo 9 obyvatel, od-
hlásilo 13 osob, zemřelo 14 občanů a narodi-
lo se 8 dětí. v rámci moravské třebové v září 
změnilo trvalý pobyt celkem 17 osob.
dle odboru azylové a migrační politiky mvčr 
je v  moravské třebové hlášeno 204 cizin-
ců s povolením k pobytu na území české re-
publiky. celkem je tedy v moravské třebové 
k 31. 10. 2022 evidováno 9823 osob. 
v měsíci říjnu se uskutečnilo 6 svatebních ob-
řadů a 5 obřadů k vítání občánků.

■   |   (In)

zástupci českého zahrádkářského svazu zo 
v  moravské třebové ve spolupráci se zdra-
vým městem a ma21 moravská třebová vy-
hodnotili tradiční soutěž o  nejlepší květino-
vou výzdobu ve městě. 
„děkuji všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu 
pro zdárný průběh soutěže rozkvetlé měs-
to. velké díky patří především zdeňku kadle-
covi, který soutěži věnoval nezištně velkou 
část svého volného času. Jsme rádi, že obča-
né díky rozkvetlým oknům a předzahrádkám 
zdobí naše město,“ uvedl místostarosta vác-
lav dokoupil. v roce 2022 organizátoři pořídili 
204 fotografií květinových výzdob z moravské 
třebové, Boršova, Udánek a sušic, jež jsou vi-
ditelné přímo z ulice. komise tyto fotografie 

v  průběhu minulého týdne se v  moravské 
třebové otevřelo nové discgolfové hřiště na 
louce za bytovými domy v ulici Hřebečské.
„myšlenka vytvoření nové volnočasové akti-
vity vzešla přímo od obyvatel našeho města 
v  rámci letošního participativního rozpočtu. 
Instalace herních prvků je dokončena, slav-
nostní otevření s doprovodným programem 
pro školy a veřejnost proběhne na jaře příští-
ho roku. díky participativnímu rozpočtu mo-
hou lidé spoluutvářet místo, ve kterém žije-
me. za poslední roky se díky tomu podaři-
lo realizovat hned několik skvělých projektů, 
a proto na nápady občanů vyčleníme finanč-
ní prostředky i  v  příštím roce,“ uvedl mís-
tostarosta václav dokoupil. 
discgolf je zábavná pohybová aktivita pro 
každého. cílem hry je projít vytyčenou trasu 
s co nejmenším počtem hodů diskem. 
trasu tvoří 3 jamky (respektive 6 jamek) 
z  nichž každá začíná na výhozišti – odkud 
hráč hází první hod – a  končí discgolfovým 
košem. další hod provádí hráč z místa, kde 
disk zůstal po předchozím hodu ležet. pro 
každý hod může hráč použít jiný disk.
poté, co hráč umístí svůj disk do discgolfové-

Gratulujeme výhercům SOutěŽe rOzkvetlé měStO 2022

nOvé diScGOlfOvé hřiště

výběrOvá řízení

architekt měSta
podrobnosti naleznete na úřední desce 
a  webových stránkách města. případné do-
tazy směřujte na personalistku městského 
úřadu.

vyhodnotila a do ankety v mobilním rozhlasu 
postoupilo 25 květinových výzdob oken, bal-
konů, teras a předzahrádek rodinných a by-
tových domů a  5 květinových výzdob ve fir-
mách a  provozovnách. Hlasování proběhlo 

ho koše, se přesune na výhoziště jamky ná-
sledující, až dokud neobejde celé hřiště.
projekt umožní další sportovní využití pro ob-
čany z moravské třebové a jeho náklady jsou 
93 920 kč (bez dpH).

■   |   (jk)

v říjnu. vyhrálo deset nejkrásnějších rozkvet-
lých oken, balkonů, teras a předzahrádek ro-
dinných a bytových domů. mezi výherce pa-
tří: manželé nečasovi, strakovi, Hudouskovi, 
kantůrkovi, pliskovi, machánkovi, smolíkovi, 
nečasovi, vladimíra riemerová, mojmír ská-
cel, Yuliya velichko. majitelům věnuje zdra-
vé město moravská třebová hodnotné ceny. 
čestné uznání patří restauraci na cihlářce za 
pěkně vyzdobené posezení před restaurací.

■   |   pavlína Horáčková, za zdravé město a ma21

http://www.moravskatrebova.cz
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nOvé OSvětlení 
na kníŽecí lOuce
Instalace pěti moderních zařízení po-
vede ke zvýšení bezpečnosti osob po-
dél frekventovaného úseku cyklostez-
ky. díky plně autonomnímu systému 
jsou lampy funkční i  při delší nepříz-
ni počasí a do budoucna městu zajistí 
úspory nákladů za energie. 
„náklady na pořízení solární lampy 
jsou kompenzovány tím, že pro její 
instalaci nemusíme platit za výkopo-
vé práce a další úkony spojené s po-
kládkou kabelů do země. díky využi-
tí sluneční energie je následný provoz 
téměř zdarma. pohybové čidlo navíc 
umožňuje regulaci intenzity svícení. 
v klidovém režimu lampa přechází do 
úsporného módu a v okamžiku pohy-
bu chodců v  jejím okolí se intenzita 
svícení automaticky zvýší,“ vysvětluje 
místostarosta václav dokoupil.
celková cena za instalaci pěti světel-
ných bodů činí 295 tis. kč bez dpH 
s funkční životností lamp 25 let a pě-
tiletou zárukou.

■   |   (jk)

Žijeme třebOvOu
tradiční podzimní výsadby v  lokali-
tách moravské třebové jsme letos „vy-
měnili“ za obrácenou činnost – klestě-
ní. ve spolupráci s  odborem životní-
ho prostředí budeme obnovovat jed-
nu z  historických okružních tras na 
křížovém vrchu. touto spoluprací za-
čínáme nový seriál obnovy křížového 
vrchu jako rekreační vycházkové des-
tinace moravskotřebovských měšťa-
nů. zveme všechny, kteří chtějí přiložit 
ruku k dílu a podílet se na rozvoji na-
šeho města. více informací naleznete 
na FB spolku či www.zijemetrebovou.
cz. těšíme se na vás v sobotu 3. 12. od 
14:00 (sraz u sochy plačící anny).

InFormace z radnIce

1. StarOSta měSta
• ekonomický a strategic-

ký rozvoj města, spolu-
práce s komisí pro in-
vestice a strategické 
plánování

• technické služby mo-
ravská třebová, místní 
komunikace, odpadové 
hospodářství, veřejná zeleň

• doprava, dopravní obslužnost, parkování, 
cyklo doprava, dopravní komise

• správa majetku města 
• podpora podnikání, kontakt s podnikateli 
• realizace strategického plánu města  

2. uvOlněný míStOStarOSta 
měSta
• životní prostředí, ko-

mise životního pro-
středí

• sociální politika a za-
městnanost (sociální 
služby města mor. tře-
bová, romská proble-
matika, komise rady 
města sociální, zdravotní a péče o děti, 
kontakt s Úřadem práce)

• zdravotnictví
• městské části (Boršov, sušice, Udánky), sa-

mosprávné komise
• rozvoj turistického ruchu, kontakt s turis-

kOmpetence vedení měSta 
tickým informačním centrem

• kultura, kulturní služby města mor. tře-
bová

• městský informační systém (městský roz-
hlas, mtz, tIc, informování veřejnosti, in-
formační systém úřadu) 

• kontakt s partnerskými městy (vlaardin-
gen, Banská Štiavnica, staufenberg) 

• projekt zdravé město a místní agenda 21 
(zodpovědný politik)

• sport

3. neuvOlněný míStOStarOSta 
měSta
• vodovody a kanalizace 

(zastupování města ve 
skupinovém vodovodu 
moravskotřebovska)

• financování a hospoda-
ření města, spolupráce 
s finančním výborem za-
stupitelstva

• investiční rozvoj města
• školství a mládež, školy a školská zařízení, 

komise pro výchovu a vzdělávání 
• bytová politika, bytová komise 

4. radní pOvěřený řízením 
měStSké pOlicie
• veřejný pořádek a kriminalita, městská 

policie, spolupráce s policií čr, komise pro 
prevenci kriminality

na území města jsou od 1. listopadu k  dis-
pozici tři stanice na dobíjení elektrokol po-
werbox, které jsou schopny obsloužit až šest 
majitelů najednou přes nabíjecí kabely a dva 
majitele prostřednictvím vlastních nabíječek. 
výstavba moderních zařízení byla financo-
vána s  využitím dotace pardubického kraje 
a pomůže zvýšit atraktivitu města pro spor-
tovce i turisty. 
„pro umístění stanic jsme záměrně zvolili lo-
kality poblíž sportovišť, kde budou cyklis-
tům sloužit nejčastěji. nové dobíjecí stani-
ce jsou k dispozici vedle kavárny na knížecí 
louce, poblíž sportovního areálu u zŠ palac-
kého a v areálu tJ slovan moravská třebová. 
v každém zařízení je připravena sada kabe-
lů použitelných pro různé typy baterií a díky 
tomu je nabíjecí stanice kompatibilní s 90 % 
elektrokol provozovaných na českém trhu. 
celkové náklady bezmála 230 tis. kč bez dpH 
byly financovány i díky dotaci pardubického 
kraje v celkové výši 70 %,“ uvedl místostaros-
ta václav dokoupil. 
dobíjecí stanice jsou osazeny precizní elek-
tronikou a značkovými průmyslovými ac-dc 
nabíječi certifikovanými pro použití s  li-Ion 

technologií baterií elektrokol. dobití běžné 
baterie (s kapacitou 500 Wh) z 30 % na 70 % 
kapacity bude na nabíjecí stanici powerbox.
one 6p trvat přibližně 60 minut. 
v roce 2021 byla v rámci česko-polského pro-
jektu na hranici na hraně dokončena výstav-
ba singltreku moravská třebová. Instalace 
nabíjecích stanic pro elektrokola povede ke 
zvýšení počtu cykloturistů v regionu a k jejich 
dalšímu pobytu na území města. moravská 
třebová leží v  centru regionu moravskotře-
bovska a  Jevíčska, který má velký potenciál 
cykloturistiky a také je napojena na síť cyklo-
busů oblasti českomoravské pomezí.

■   |   (jk)

cykliSté mOhOu vyuŽívat nOvé dObíjecí Stanice 
eleKtroKol
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městská polIcIe

radkO martínek 
uveden dO Síně 
Slávy – pOcta za 
rOzvOj venkOva
stálá komise senátu pro rozvoj ven-
kova ve spolupráci se spolkem pro 
obnovu venkova čr, svazem měst 
a obcí čr, sdružením místních samo-
správ čr a  národním divadlem po-
řádala ve valdštejnském paláci, síd-
le horní parlamentní komory, vyhla-
šování osobnosti venkova roku 2022. 
do pomyslné síně slávy byl za letošní 
rok uveden bývalý starosta a dlouho-
letý zastupitel města moravská třebo-
vá radko martínek. „Gratuluji radko 
martínkovi k získání ocenění horní ko-
mory parlamentu za celoživotní práci 
a přínos venkovu a zároveň bych mu 
touto cestou rád poděkoval za práci, 
kterou vykonal pro občany v  morav-
ské třebové a přilehlém okolí,“ uvedl 
starosta pavel charvát.

místech platí zcela odlišná pravidla, a to jak 
pro řidiče tak chodce. 
zatím co před přechodem pro chodce je ři-
dič povinen snížit rychlost jízdy nebo za-
stavit vozidlo a nesmí ohrozit nebo omezit 
chodce, který přechází pozemní komunika-
ci po přechodu pro chodce nebo který zjev-
ně hodlá přecházet pozemní komunikaci po 
přechodu pro chodce. 
kdežto místo pro přecházení je takové mís-
to, které je stavebně uzpůsobené pro pře-
cházení chodců (např. snížený obrubník). ov-
šem na těchto místech již pro chodce pla-
tí stejná pravidla jako při přecházení mimo 
přechod. to znamená, že před vstupem na 
vozovku se chodec musí přesvědčit, zda-
li může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe 
i ostatní účastníky provozu na pozemních ko-
munikacích. Řidič, na rozdíl od přechodu pro 
chodce, již nemá povinnost snížit rychlost jíz-
dy nebo zastavit vozidlo.

■   |   radovan zobač, velitel městské policie

v minulém období městská policie řešila 589 
událostí. 
mimo stanovenou pochůzkovou činnost se 
městská policie zaměřovala také na dodržo-
vání nastaveného dopravního režimu v  na-
šem městě. 

mýtuS zvaný abSOlutní 
přednOSt chOdců
vzhledem k  rekonstrukcím mnoha vozovek 
v našem městě a zvyšujícím se počtům dota-
zů od občanů našeho města, bych vám chtěl 
připomenout několik základních pravidel 
ohledně pohybu chodců v provozu. chodec, 
který se chystá přejít přes pozemní komuni-
kaci, rozhodně nemá vždy přednost! 
zákon o  provozu na pozemních komunika-
cích č. 361/2000 sb. se zabývá a určuje, mimo 
jiné, nejen povinnostmi řidiče i pravidly pro 
pohyb chodců.
v § 54 se píše: 
(1) je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným 
provozem, přechod pro chodce, místo pro 
přecházení vozovky, nadchod nebo pod-
chod vyznačený dopravní značkou přechod 
pro chodce, podchod nebo nadchod, musí 
chodec přecházet jen na těchto místech. 
na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
(2) mimo přechod pro chodce je dovoleno 
přecházet vozovku jen kolmo k její ose. před 
vstupem na vozovku se chodec musí pře-
svědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by 
ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. chodec smí pře-
cházet vozovku, jen pokud s  ohledem na 
vzdálenost a  rychlost jízdy přijíždějících vo-
zidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně 
směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro 
chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bez-
důvodně zastavovat nebo zdržovat. nevido-
mý chodec signalizuje úmysl přejít vozov-
ku mávnutím bílou slepeckou holí ve smě-

ru přecházení. chodec nesmí vstupovat na 
přechod pro chodce nebo na vozovku, při-
jíždějí-li vozidla s  právem přednostní jíz-
dy; nachází-li se na přechodu pro chodce 
nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit 
prostor pro projetí těchto vozidel. chodec 
nesmí vstupovat na přechod pro chodce 
nebo na vozovku bezprostředně před blí-
žícím se vozidlem. chodec musí dát před-
nost tramvaji.
(4) chodec nesmí překonávat zábradlí nebo 
jiné zábrany na vozovce.
v § 5 – povinnosti řidiče se píše, že 
řidič je povinen
- snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo 
před přechodem pro chodce, sníží-li rych-
lost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přecho-
dem pro chodce i řidiči ostatních vozidel je-
doucích stejným směrem.
řidič nesmí
- ohrozit nebo omezit chodce, který přechá-
zí pozemní komunikaci po přechodu pro 
chodce nebo který zjevně hodlá přecházet 
pozemní komunikaci po přechodu pro chod-
ce, v případě potřeby je řidič povinen i zasta-
vit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto 
povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.

také bych rád vysvětlil dva pojmy a  místa, 
po kterých chodec může překonávat vozov-
ku. Jedná se o přechod pro chodce a mís-
to pro přecházení vozovky. na těchto dvou 

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

Přechod pro chodce Místo pro přecházení vozovky



moravskotřebovský zpravodaj   |   prosInec 2022   |    5

rodInnÉ centrUm

rOdinné centrum krůček

děkujeme všem účastníkům, kteří navštívili 
naši dušičkovou tajuplnou cestu ducha emíl-
ka a máme velkou radost, že je krůček v pod-
zimních měsících plný a  že oceňujete naši 
snahu a  práci. v  prosinci se na vás bude-

me těšit s pravidelným programem, také nás 
můžete vidět 4. 12. v  nebeských dílničkách 
v  rámci mikuláše na zámku. krůček bude 
v  letošním roce otevřen pouze do 16. 12., 
poté si užijte volno před vánoci. přijměte po-
zvání na vánoční setkání s krůčkem u Betlé-
ma u truhlářství Fiebich na ul. svitavská dne 
19. 12. od 16 hod., kde si s dětmi zazpíváme 
koledy. také vás srdečně zveme na vánoční 
workshop 9. 12. od 16 do 18 hod. – výroba 
originálních svíček ze sójového vosku. veške-
ré dotazy a přihlášky prosíme na e-mail: kru-
cekmt@gmail.com.
těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám 
klidné a radostné vánoce.

■   |   tým krůčku

prOGram prOSinec
pOndělí
10:00–11:00 mama mimi cvičení od 1,5 roku 
do 6 let
17:30–19:00 kurz pánevníHo dna pro tě-
hotné, maminky i starší ženy

Úterý
10:00–11:00 mrňouskové pro nejmenší od 
3 m. do 1,5 roku
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 
(14. 12.)
17:30–18:30 zpátky do formy (zdravotní cvi-
čení)

čtvrtek
9:00–10:30 klub kontaktních maminek 
(1., 15. 12.)
16:00–17:00 angličtina pro předškoláky
18:30–19:30 Jóga smíchu pro dospělé (8. 12.)

páteK
9:30–10:30 kurz pomoz mi, abych to dokázal 
sám (uzavřený montessori kurz, do 2. 12.)
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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

3. 12. mikulášSký 
karneval
akce pro rodiče s dětmi, od 15:00 hod. v sále 
na písku. podrobnosti na plakátech nebo fb 
a  webu ddm. akce ve spolupráci se zdra-
vým městem a vsŠ a voŠ ministerstva obra-
ny v mt. 

14. 12. GymnaStika
soutěž jednotlivců, pro 1.–5. třídu zŠ, prezen-
tace od 13:00 hod. v malé tělocvičně zŠ pa-
lackého, pod záštitou zdravého města.

20. 12. 2022 – 31. 1.2023 
zimní leS S pOhádkami
podrobnosti na plakátku, FB a webu ddm

přání a pOděkOvání 
rok se s  rokem sešel a  jak už to tak bývá, 
tento čas vybízí k  bilancování. my jsme vel-
mi rádi, že jsme po všech covidových omeze-
ních mohli naši činnost rozjet zase ne na 100, 
ale na 200 %. to by samozřejmě nebylo mož-
né bez podpory vás všech našich příznivců. 
chtěli bychom poděkovat vedoucím kroužků 

a  spolupracovníkům, za jejich ochotu, trpě-
livost a  vstřícnost. velké poděkování samo-
zřejmě patří také rodičům a dětem. čeká nás 
nejkrásnější období v  roce a my vám přeje-
me, jen to nejlepší co se dá přát. a společně 
si pojďme popřát, ať nová vyhláška mŠmt ne-
gativně neovlivní naše další fungování a my 
vám budeme moci přinášet radost a dobrou 
náladu, alespoň ve stejné míře jako dosud. 
krásné vánoce

■   |   pracovníci ddm

průzkum 
rádi bychom do nabídky táborů vrátili po-
byty pro rodiče a prarodiče s dětmi v chor-
vatsku. tyto pobyty jsme již pořádali a  byl 
o ně velký zájem. Jedná se o pobyt s ubytová-
ním buď ve stanech, nebo mobilhomech. Bě-
hem pobytu máme pro děti připravený pro-
gram, kterého se mohou zúčastnit i dospělá-
ci. stravování si připravuje každý sám ve vy-
bavených kuchyňkách. termín plánujeme od 
30. 6.–9. 7. 2023.
v  tuto chvíli cenu jen odhadujeme, protože 
částka pobytu se bude odvíjet od počtu zá-
jemců. tedy asi 10  000 kč za jednu osobu. 
v  ceně bude zahrnuta doprava autobusem, 
ubytování, program pro děti (včetně materi-
álu a pedagogického dozoru), služby delegá-
ta. přesné informace budou sděleny, až po-
dle zájmu o tento pobyt. Budeme rádi za vaši 
odezvu, názory i  připomínky, které prosím 
pište na email: j.chadimova@ddm-mt.cz

lezecké závOdy 
zŠ velké opatovice pořádala lezecké závody 
a ty si nenecháme nikdy ujít. nejsme sice úpl-
ně závodní lezci, ale proč to jednou za čas ne-
zkusit. třeba se na nás usměje štěstí a  tře-
ba to i  zacinká. v  našich řadách máme lez-
ce, kteří dobře vědí, jak to na závodech chodí. 
ale vezeme i  lezce, kteří s námi jedou popr-
vé. takže spolu s radostí ze zameškání ško-
ly a nabalenou čokoládou od mámy, jsme si 
s sebou vezli i menší nervozitu. někdo mož-
ná i  trochu větší. po počátečním rozkouká-
ní se už jen lezlo a lezlo a všichni předvádě-
li úžasné výkony. Hrdí jsme byli na všech na-
šich 11 dětí. někomu se dařilo víc a štěstí mu 
přálo, jinému zase tolik ne. to je asi život, to 
jsou hold závody. I tak jsme si na bednu ně-
kolikrát vylezli!
edita nečasová - 1. místo, linda kolomá - 1. 
místo, agáta augustová - 2. místo, ondřej 
smolík - 2. místo, Jakub nečas - 3. místo

z krOuŽku šachu ddm 
aŽ na miStrOvStví čech
náš příběh začíná pře dvěma lety, kdy jedna 
9letá dívenka jménem eliška byla tatínkem 
přivedena do kroužku šachu, který pořádá 
dům dětí a mládeže v moravské třebové.
dříve hrála šachy jen tak pro zábavu s bra-
trem, občas s  tátou nebo na počítači. nyní 
měla možnost porovnat svoje vědomosti 
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a  dovednosti s  věkově podobnými či starší-
mi hráči a hráčkami. kroužky jsou výbornou 
příležitostí vyzkoušet svoje dovednosti a najít 
si cestičku ke zlepšování se. také dítě může 
zjistit, že ho tato zábava vlastně vůbec ne-
zajímá a může se přeorientovat na jiný druh 
sportu nebo zábavy. v našem případě eliška 
projevila nadání, předpoklady, a navíc začala 
mít i první úspěchy v kategorii děvčat. těch 
v šachu není mnoho a každá takto nadšená 
dívka ochotná hrát šachy a učit se je a rozví-
jet se v nich, je vítána. díky kroužku nalezla 
i  kamarády, kteří jí byli podporovateli a pří-
jemnými soupeři, od kterých se může mnoho 
učit. pokud rodič dělá nějaký sport na úrov-
ni trenérské, zpravidla je lepší, když trénink 
vede někdo jiný. a tak je tomu i u elišky.
po absolvování několika turnajů se ukázalo, 
že kvalita hry narostla a z elišky se stala hráč-
ka začátečník s ambicí „šlapat na paty“ nejlep-
ším hráčkám své kategorie. dostala se tak na 
finále přeboru, kde již byli jen nejlepší hráči 
a hráčky. a na úrovni partií to bylo hned znát. 
z dívenky chodící do kroužku, jež absolvova-
la několik turnajů se střídavými úspěchy, se 
pomalu stává výkonnostní sportovkyně. líté 
boje ve finále krajského přeboru ukazovaly, 
kde je třeba přidat, kde jsme něco nedoděla-
li. nervy rodičů i trenérů, kteří mohli sledovat 
turnajové partie pomocí internetového zpra-
vodajství, byly napnuté k prasknutí. přestože 
to nakonec nedopadlo úplně podle představ, 
bylo rozhodnuto o šanci dostat se dokonce na 
mistrovství čech, což je takové půlfinále mis-

trovství české republiky kategorie do 12 let. 
díky podpoře klubu, ve kterém eliška hraje 
a příležitosti, kterou doslova „chytila za pače-
sy“ navštěvováním kroužku šachu, se v říjnu 
sen o mistrovství čech stal skutečností. s ka-
marádem z kroužku a tátou-trenérem vyrazi-
la tato minivýprava do Harrachova. velký ho-
tel a setkání asi 200 mladých šachistů a ša-
chistek byl velký zážitek i  zkušenost. najed-
nou bylo třeba umět se chovat při partiích, 
společném jídle, při jednání s velmistry ana-
lyzujícími partie, při setkání s ostatními dět-
mi a navazování nových přátelství a vztahů. 
tedy zážitky a  dovednosti nejen sportov-
ní, ale také kulturní a  společenské. zvláště 

setkání se slovenskou velmistryní a  repre-
zentantkou bylo pro elišku velmi inspirativ-
ní a povzbuzující do budoucnosti. eliška na-
konec skončila sice v druhé polovině startov-
ního pole, stejně jako její kamarádky z kraje 
a kamarád z kroužku i oddílu. o to víc si však 
odnesla nadšení pro tuto hru a sport do bu-
doucnosti a chuť se zlepšovat, neboť viděla, 
jak hra může být krásná a  jaké možnosti se 
jí otevírají. přitom získala dovednosti z etiky, 
kultury a společenského chování. a to je asi 
to nejdůležitější, co si děti z  pravidelné čin-
nosti v  kroužcích mají odnést. chuť, nadše-
ní a radost ze hry, sportu, činnosti a otevřené 
možnosti rozvoje osobnosti do budoucnosti. 
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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

půjčOvní dOba O vánOcích:
ve čtvrtek 22. 12. budou všechna oddělení 
knihovny otevřena do 15:00 hod. ve dnech 
23.–26. 12. bude celá knihovna uzavřena.
od úterý 27. do čtvrtka 29. 12. bude dět-
ské a  dospělé oddělení otevřeno od 8:30 
do 15:00 hod., studovna zůstane uzavře-
na. od pátku 30. 12 do neděle 1. 1. bude 
celá knihovna uzavřena. od pondělí 2. ledna 
bude již běžná otvírací doba.  

městská knihovna ladislava z  boskovic 
v  moravské třebové a  její zaměstnanci 
vám děkují za přízeň a přejí krásně proži-
té vánoční svátky.

1.–15. 12. prOSincOvá SOutěŽ O knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnamt@seznam.cz, 
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěž-
ní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit pří-
mo v knihovně. výherce vybereme náhodně 
a  může si vybrat jednu z  těchto knih: osví-
cení zoufalého muže (J. ludvíková), nejtem-
nější úsvit (a. martinez), nádech do ticha (c. 
staincliffeová), nomád (J. swallow), Umění 
nestárnout (B. doherty). 
aktuální otázka zní: jak často musíme ze 
zákona vykonat revizi knihovního fondu?

1.–31.12. čtenářSká výzva 2022: prOSinec
v prosinci jsme si připravili tato témata: kni-
ha, která má na obálce strom; kniha, jejíž ná-
zev neobsahuje písmeno a; literatura faktu. 

2. 12.–28. 2. výStava: mOravSká třebO-
vá Očima rOdáka
výstava moravskotřebovského rodáka marti-
na dlábka. Fotografie si můžete prohlédnout 
v půjčovní době knihovny. 

5.–22. 12. vánOční překvapení
oblíbená vánoční edice půjčování naslepo 
bude připravena i letos. v dospělém odděle-
ní si vyberte vánočně zabalené utajené knihy, 
které si můžete půjčit domů a užít si moment 
překvapení, jakou knihu asi objevíte.

8. 12. Seznámení S rObOty prO dOSpělé
možná jste to už slyšeli: v  knihovně máme 
roboty a  nebojíme se je použít. Jsou určeni 

především pro děti, ale určitě zaujmou i do-
spělé. patříte-li mezi ně, zveme vás ve čtvr-
tek 8. prosince od 17:00 do 19:00 do knihov-
ny. naučíte se ovládat roboty typu Blue-bot, 
vykonávat různé úkoly, překonávat překážky 
apod. prosíme, abyste se z důvodu omezené 
kapacity hlásili předem buď osobně v knihov-
ně, nebo na e-mail knihovna@mkmt.cz.

dárkOvé pOukazy
poukaz na členství můžete jako zajímavý dá-
rek pořídit i letos. darujete tak svým blízkým 
365 dní půjčování knih, periodik, her, au-
dioknih, e-knih a všech dalších služeb, které 
knihovna svým čtenářům nabízí.

knihOvna dětem
8. 12. lekce rObOtiky prO děti
nemůžeš se dočkat, než roboty uvidíš ve ško-
le? přijď do knihovny. naučíš se ovládat roboty 
typu Blue-bot, vykonávat různé úkoly, překo-
návat překážky apod. akce se koná v dětském 
oddělení od 15:00 do 17:00 hod. prosíme, na-
hlas se předem buď osobně v knihovně, nebo 
na e-mail knihovna@mkmt.cz.

1.–31. 12. Svět bOŽeny němcOvé
výstava výtvarných prací žáků 5. a  z  II. zŠ 
v moravské třebové. výtvarná díla si může-
te prohlédnout v dětském oddělení v půjčov-
ní době.

tvOřivé Středy prO děti
  7. 12. vánoční přání
14. 12. andílek
21. 12. vánoční stromeček
začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení

13. 12. OdpOledne S pOhádkOvOu ba-
bičkOu věrOu nápravníkOvOu
čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. 
začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.

adventní kalendář
v dětském oddělení je pro děti připraven ad-
ventní kalendář. každý den čeká na prvního 
dětského návštěvníka, který si vypůjčí ales-
poň 1 knihu nebo 1 časopis, drobný dárek. 
otevřeno je denně, kromě pátku a  nedě-
le, vždy od 12:00 do 17:00 hod., v sobotu od 
8:30 do 11:30 hod.

5. 12. mikuláš v knihOvně
od 15:00 do 16:00 hod vybarvujeme miku-
lášské omalovánky. v  16:00 hod. přijde do 
knihovny mikuláš. rozdávání sladkých od-
měn za básničku či písničku. 

připravujeme na leden:
24. 1. přednáška vladěny Halatové o bezlep-
kovém stravování (+ ochutnávka a prodej ku-
chařek) v prostorách knihovny.

kníŽky j. mikeše
Během roku vydal náš spoluobčan 
Jaromír mikeš vlastním nákladem 
a  s  podporou města dvě knížky: nej-
lepší čaj v  životě a  rumové neleze-
ní (k  zakoupení v  infocentru). vyprá-
ví v nich o svém dětství, studiu, vojně, 
práci a  koníčcích (horolezectví, hud-
ba – proč ne band). Jarda je člověk 
více profesí, dovedností a nadání: tex-
tilní technik a  návrhář, učitel, hudeb-
ník a skladatel, horolezec, kreslíř a vy-
pravěč. nehraje si na „velkou litera-
turu“. Jeho jazyk je prostý, hovorový, 
ale nepostrádá vtip a jadrnou šťavna-
tost. Jarda je člověk veskrze pozitivní. 
zážitky, třeba i vážné, líčí s humorem 
a  nadhledem, nešetří sebeironií. ne-
stydí se přiznat i  trapasy. Jeho beze-
lstná upřímnost je odzbrojující. Jardo-
vy příhody se dají přečíst za večer, ale 
lepší je podávat si je po lžičkách jako 
lék na chmury. své texty doprovází fo-
tografiemi mnoha blízkých kamarádů 
a  také výbornými kresbami, které vy-
loudí úsměv. prozradím, že už nyní se 
můžeme těšit na třetí pokračování Jar-
dových vyprávěnek, obdařených tak 
optimistickým člověčenstvím.

■   |   J. strouhal

mailto:knihovnaMT@seznam.cz
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tečná kapacita školních družin.
Již proběhla první jednání všech pracovních 
skupin, kde jsme zpracovávali výstupy z šetře-
ní ve školách a také jsme začali s aktualizací 
prioritních oblastí, kterými se budeme v rámci 
plánování dále zabývat. další schůzky pracov-
ních skupin jsou aktuálně na přelomu listopa-
du a prosince. 25. 10. se v Jevíčku sešel řídící 
výbor, který schválil všechny potřebné doku-
menty, a přivítali jsme několik nových členů.
v  rámci plnění ročního akčního plánu pro 
školní rok 2022/2023 se konají v území i aktivi-
ty, které nejsou přímou součástí projektu ma-
pIII. Jejich realizace je možná díky navázané 
spolupráci v území z předchozího projektu. Již 
proběhlo několik akcí, seminářů a worksho-
pů pro různé cílové skupiny např. Burza po-
můcek do výuky, nápady na badatelské aktivi-
ty ve výuce, seminář na podporu matematic-
ké gramotnosti abaku a singapurská metoda, 
seminář na podporu čtenářské gramotnos-
ti, inspirace na adventní tvoření pro mŠ z ne-
tradičních materiálů, nebo nápady na vede-
ní třídnických hodin. poslední akcí letošního 
roku bude seminář Finanční gramotnost pro 
žáky 1. stupně základních škol, který proběh-
ne 7. 12. 

■   |   radka Báčová, manažer projektu

prOSincOvý 
prOGram 
dušeprOStOru
srdečně vás zveme na naše prosincové 
aktivity. 
klubové činnosti, které jsou otevřeny 
všem, kdo mají zájem, chuť a odvahu se 
zúčastnit, probíhají v  úterý. 13. 12. bu-
deme trénovat paměť formou kvízů, há-
danek a testů. přijďte se s námi pobavit. 
sraz v centru duševního zdraví v 15:30 
hod. 
pravidelná setkávání lidí se zkušenos-
tí s  duševním onemocněním budou 
v  úterý 6. a  20.  12. kromě kávy či čaje 
vám chceme nabídnout prostor vhod-
ný k otevřenému a bezpečnému sdílení, 
podpoře a inspiraci. všechna pravidelná 
úterní setkávání probíhají vždy od 15:30 
do 17:30 hod. v  prostorách centra du-
ševního zdraví svitavy, nám. míru 29/87 
(v budově komerční banky).
dále jsme pro vás připravili přednášku 
mUdr. Hollého na téma O vztahu těla 
a duše, která se koná dne 8. 12. v měst-
ské knihovně v litomyšli v 17 hod. přijď-
te si poslechnout zajímavé informace, 
které jste možná o  sobě dosud netu-
šili. na 10. 12. 2022 jsme pro vás ještě 
připravili výlet do předvánoční prahy. 
přidejte se k  nám a  zažijte neopakova-
telnou atmosféru prahy v tomto období. 
sraz je v 8:15 hod. na vlakovém nádra-
ží ve svitavách. pojedeme spojem v 8:37 
hod., v praze budeme okolo 11. hodiny. 
návrat plánujeme v  18 hodin. sleduj-
te nás na duseprostor.cz i na Facebook 
duše_prostor, pište nám na dusepro-
stor@gmail.com nebo messenger. 
děkujeme, že k  nám chodíte a  přijď-
te zase. těšíme se na setkávání s vámi. 
na závěr roku mi dovolte, abych vám 
za všechny z dušeprostoru popřál krás-
né vánoce a krásný, šťastný a spokojený 
celý příští rok 2023. 

■   |   luděk sapara, za dušeprostor, z. s.

plánOvání rOzvOje vzdělávání
od 1. 8. začala mas moravskotřebovsko a Je-
víčsko o.p.s. realizovat projekt map III rozvo-
je vzdělávání. realizace projektu bude probí-
hat do 31. 10. 2023 a jeho hlavní aktivitou je 
akční plánování rozvoje vzdělávání v území do 
roku 2025. 
v  průběhu prvního měsíce realizace projek-
tu jsme se věnovali především aktualizaci do-
kumentů a také sestavení řídícího výboru a 
jednotlivých pracovních skupin. Jsme velmi 
rádi, že se většina členů řídícího výboru pro-
jektu mapII rozhodla pokračovat i v navazují-
cím projektu, včetně předsedy miroslava Ša-
fáře. pracovních skupin je stejně jako v před-
chozím projektu 5: ps Financování, ps rovné 
příležitosti, ps čtenářská gramotnost, ps ma-
tematická gramotnost a ps polytechnika. kaž-
dá skupina zahrnuje 4-5 členů z řad pedagogů 
a dalších aktérů v oblasti vzdělávání v území.
Během podzimních měsíců jsme osobně na-
vštívili všechny mateřské a základní školy v re-
gionu a v rámci osobních rozhovorů jsme zjiš-
ťovali potřeby škol a aktuální situaci v různých 
oblastech. témata, která se nejčastěji opako-
vala, jsou např. dopravní dostupnost, nedo-
statek provozních zaměstnanců a aprobova-
ných pedagogů na II. stupni základních škol, 
energetická náročnost budov nebo nedosta-

Opět váS zdravíme z blatOuchu

posíláme pozdravy z Blatouchu. dlouho jsme 
vás neinformovali, co se u nás děje. od za-
čátku školního roku proběhlo v lesním klubu 
hned několik událostí a změn. 
velkou změnou je nový domov Blatouchu. 
nové místo pro Blatouch jsme vybrali pod 
kopcem ostrý na rozhraní katastru linhar-
tic, rozstání a moravské třebové. o víken-
du v termínu 21. až 23. 10. probíhala pracov-
ní brigáda. sešla se nás skvělá parta. spo-
lečně jsme připravili nové místo, sekali jsme 
a hrabali trávu, připravili jsme podlahu pro 
jurtu, kterou už nedočkavě vyhlížíme. v dal-
ších dnech se děti loučily se starým místem 

v  Udánkách, kde jsme od dubna působi-
li. sbalili jsme všechny věci, domeček, toale-
tu, teepee, maringotku a všechno kolem, co 
jsme nashromáždili a hurá směr nový začá-
tek. všem, kteří pomáhali ať už s přípravou 
nového zázemí nebo se stěhováním, ještě 
jednou velice děkujeme.
a na novém místě proběhlo už také několik 
událostí. ve čtvrtek 3. 11. jsme oslavili společ-
ně s žáky 2. stupně speciální školy den stro-
mů. a že to byla oslava, jak se patří. tvořili 
jsme nádherné květiny z darů stromů, tedy 
z listí. Žáci nám pomohli se dřevem, uděla-
li jsme zásoby na zimu, opekli špekáčky na 

ohni. v pátek 11. 11. jsme pořádali svatomar-
tinské setkání. společně jsme seděli u ohně, 
opekli si špekáčky, zabubnovali si a zazpíva-
li. děti si vyrobily lucerničku. všem zúčastně-
ným děkujeme.
rádi bychom vám nabídli ještě volná místa 
pro děti na jeden, dva nebo tři dny v týdnu. 
můžete se za námi přijít kdykoliv podívat. pro 
více informací nás kontaktujte na email lkbla-
touch@seznam.cz nebo na telefonním čísle 
725 301 421.
na závěr vám všem přejeme krásné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku jen vše dobré.

■   |   lk Blatouch 

mailto:lkblatouch@seznam.cz
mailto:lkblatouch@seznam.cz
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kIno

prOGram kina na prOSinec
vstupenky na https://www.ksmt.cz na místě 
hodinu před začátkem představení

premiéry měSíce 
prOSince:

největší dar 
pohádka /čr/
v nové pohádce se snoubí svět starých slo-
vanských bohů a  bohyní s  životem svéráz-
ných obyvatel malé valašské vísky. Bohyně 
zimy morena najde způsob, jak se vyhnout 
tomu, aby na zem přišlo jaro, Bohyně jara 
vesna musí spojit své síly s  lidmi a  dalšími 
bohy, aby země přece jen rozkvetla jak má 
a jak potřebuje. 

režie: m. santovjáková Gerlíková, d. Hrubá, 
hrají: B. polívka, s. rojková, ch. poullain, p. 
čtvrtníček, J. dvořák a další

avatar: the Way Of Water
fantasy film /uSa/ 2d, 3d
po deseti letech se znovu setkáváme s  Jac-

vánOční prOhlídky muzea

prOGram
1. 12. čt /19:00/ a pak přišla láska
2. 12. pá /19:00/ když promluvila
3. 12. so /17:00/ největší dar
 /19:00/ vánoční příběh
8. 12. čt /19:00/ za vším hledej 

ženu
9. 12. pá /19:00/ black panther: 

Wakanda nechť 
žije

10. 12. so /17:00/ princ mamánek 
10. 12.so /19:00/ il boemo 
15. 12. čt /18:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
16. 12. pá /18:00/ avatar: the Way of 

Water /2d/
17. 12. so /16:00/ největší dar
 /18:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
22. 12. čt /17:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
23. 12. pá /17:00/ avatar: the Way of 

Water /2d/
27. 12. út /16:00/ divnosvět
 /18:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
28. 12. st /16:00/ princ mamánek
 /19:00/ vánoční příběh
29. 12. čt /16:00/ kocour v botách
 /18:00/ avatar: the Way of 

Water /2d/
30. 12. pá /16:00/ největší dar
 /19:00/ za vším hledej 

ženu

tento měsíc nově – možnost zakou-
pit před filmovým představením pop-
corn

změna programu vyhrazena
sledujte www.ksmt.cz

průmyslové muzeum mladějov vás zve dne 
17. prosince na sváteční adventní prohlíd-
ky expozic muzea, které vám představí prů-
vodce v dobovém oblečení. v občerstvení se 
bude nabízet kromě punče a svařeného vína 
také tradiční Boží milosti. 

prohlídky začínají v  časech: 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00 a poslední v 16:00 hodin. 
srdečně vás zve průmyslové muzeum mla-
dějov.
přejeme vám krásné prožití vánočních svátků.

■   |   eva kopřivová

kem sully, neytiri a  jejich dětmi, kteří stále 
bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
režie: J. cameron, hrají: z. saldana, s. 
Worthington, s. Weaver, c. curtis a další

il bOemO
historické drama /čr, it, Sk/     
Historický velkofilm inspirovaný skutečným 
příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hu-
debních skladatelů Josefa myslivečka. zave-
de diváka do slunné Itálie, kde mysliveček žil, 
tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v za-
pomnění.
režie: petr václav, hrají: v. dyk, B. ronchi, e. 
radonicich a další

http://www.ksmt.cz/
http://www.ksmt.cz/


moravskotřebovský zpravodaj   |   prosInec 2022   |    11

zámek

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 13:00–17:00, So–ne: zavřeno

Stálé eXpOzice: 
HolzmaIsterova sBírka mImoevropskÉ-
Ho Umění
pŘíBěHY z doB stavItelŮ pYramId
GalerIe FrantIŠka stráŽnIckÉHo 

výStavy:
zimní třebOvá 
9. 12. 2022–31. 1. 2023
srdečně zveme na zámek na výstavu, kte-
rá bude otevřena od 9. 12. ve výstavních 
prostorách na zámku. na výstavě si bude-
te moci prohlédnout obrazy a  fotografie 
autorů spojených s  městem, jak ho zachy-
tili v  zimním období v  průběhu posledních 
sta let.  
otevřeno dle otevíracích hodin zámku.
vstupné: 40 kč dospělí/20 kč děti, senioři

prOSincOvá přednáška:
pití piva v pravěku a StředOvěku 
na mOravSkOtřebOvSku
15. 12. v 18:00 pivovar u zámku 
městské muzeum společně s  archeologic-
kým oddělením regionálního muzea v lito-
myšli a knížecím pivovarem v moravské tře-
bové pořádá přednášku, která se uskuteční 
15. 12. v knížecím pivovaru - v pivnici u zám-
ku. přednášející Jana němcová, archeolož-
ka rml v litomyšli nám přiblíží jaké a jak se 
mohlo konzumovat pivo v našem městě dle 
archeologických nálezů a výzkumů.
přednáška nás provede obdobími, ve kte-
rých můžeme archeologicky doložit konzu-
maci nápoje, který připomíná dnešní pivo. 
Jeho pití můžeme v  evropě předpokládat, 
už od mladší doby kamenné, kdy se tu pěs-
tovalo obilí, které bylo a  je pro jeho výro-
bu nezbytné. přímé doklady jsou však až 
z pozdějších období pravěku (z doby želez-
né – halštatu). můžete se dozvědět, jak tako-
vé pravěké pivo zřejmě chutnalo. Jaké jsou 
archeologické doklady pro jeho konzuma-
ci u nás, a seznámíte se s tím, jak vypadaly 
v pravěku a středověku nádoby, ve kterých 
se pivo podávalo. zjistíte, kde se ve středo-
věku pivo připravovalo a  jak vypadal život 
v krčmě.

Stálé eXpOzice
poklady moravské třebové 
Středověká mučírna a alchymistická laboratoř
náš zámek je od pátku do neděle otevřený 

zámek mOravSká třebOvá
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz 
Otevírací dOba v prOSinci: 2.–3. 12.; 9.–11. 12.; 16.–18. 12. otevřeno 9:30–11:40 
a 12:40–17:00 | 27.–31. 12. otevřeno 12:40–19:00 – vánoční prohlídky zámku, výstava

i mimo hlavní sezónu, kdy už mají státní pa-
mátky zavřeno. přemýšlíte-li, jak si obohatit 
volný čas, rádi vás v  listopadu provedeme 
našimi expozicemi. a  sladkou tečkou může 
být návštěva zámecké kavárny.

dárkOvé vStupenky
chcete-li potěšit vaše blízké netradič-
ním vánočním dárkem, darujte jim pod 
stromeček náš dárkový poukaz do zá-
mecké expozice dle vlastního výbě-
ru, který můžete zakoupit na poklad-
ně zámku v její otevírací době. cena se 
odvíjí od výše vstupného (120/80/40 
kč), platnost poukazu je minimálně do 
konce roku 2023.
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kUltUra

v  Moravské 
Třebové

Advent
Světelná spirála

26. 11.–8. 1. | nádvoří zámku | zdarma
Spirála vás uvede do období určeného 

ke zklidnění, spatření zázraků, rozdmýchání 
vnitřní radosti, vnímání světla v sobě 

a kolem sebe, setkávání s druhými 
a především se sebou. Na chvíli zapomeňte na všední 

svět, zatočte se do středu spirály s nadšením dítěte 
a možná ucítíte obejmutí anděla.

Mikuláš na zámku
4. 12. | 16–19 h | nádvoří zámku | 50 Kč

Pouze jeden den v roce můžeme pootevřít pekelnou 
bránu a nakouknout pod pokličky čertovských kotlíků. 
Zvážit se na pekelné váze hříchů nebo zkusit obehrát 

čerty v kostkách. Stejně tak jste zváni na návštěvu 
království nebeského, kde vás srdečně přivítají andělé 
a svatý Mikuláš. Možnost zakoupení vstupenek online 

na www.ksmt.cz. Vstup pouze severní bránou.

Výstava Zimní Třebová
9. 12.–31. 1. | 10–17 h 

výstavní prostory zámku
40 Kč dospělí | 20 Kč děti, senioři

Město Moravská Třebová v zimním období, 
tak jak ji autoři zachytili na obrazech 

a fotografiích v průběhu posledního století.

Svatá Lucie
9.–14. 12. | nádvoří zámku | zdarma

Atmosférická instalace 
na nádvoří zámku připomínající 

staré lidové zvyky a tradice. 
Svátek svaté Lucie je příslibem 

nového světla a čistoty přicházející 
do našeho života.

Vánoční prohlídky zámku
9.–11. 12. | 16.–18. 12. | 10–17 h | zámek
27.–31. 12. | 13–19 h | zámek
130 Kč dospělí | 90 Kč děti, senioři
Speciálně svátečně naladěné prohlídky expozice Poklady 
Moravské Třebové s bohatou vánoční výzdobou interiérů, 
výkladem obohaceným o zvyky našich předků a vysvětlením 
jejich významu. Tisíci světýlky budou se setměním 
také zářit nejen zámecké arkády.

Dechový orchestr Malá Haná
vánoční koncert
11. 12. | 18 h | dvorana muzea
130 Kč, seniorské 90 Kč
Vyjímečné hudební těleso regionu Malá Haná 
se vám představí s novým vánočním programem, 
uslyšíte skladby zahrnující vážnou hudbu, písně 
z muzikálů, či skladby z oblasti swingové a populární hudby. 

Pojďme spolu do Betléma
divadlo pro děti
18. 12. | 16 h | kinosál muzea
80 Kč dospělí | 50 Kč děti
Vánoční příběh o narození Ježíška hraje soubor ToTeM 
s papírovými loutkami. I diváci si vyrobí svou vlastní loutku, 
s níž se mohou vydat na cestu do Betléma. Po skončení 
inscenace proběhne před muzeem od 17 h předání 
Betlémského světla od moravskotřebovských Junáků.

AcousticBox
adventní koncert 
18. 12. | 18 h | dvorana muzea 
100 Kč předprodej, 130 na místě
Přijďte se naladit na vánoční čas se skupinou 
AcousticBox, která si pro vás připravila speciální 
program s vánočními písněmi.

Silvestrovský ohňostroj
31. 12. | 18 h | Knížecí louka | zdarma 
Přijďte se rozloučit s uplynulým rokem a přivítat nový 
ohňostrojem, který rozzáří oblohu nad Knížecí loukou. 
Můžete ho sledovat z různých míst ve městě nebo ze svých 
domovů, pusťte si k němu hudbu, kterou najdete v odkazu 
na našem youtube kanálu, webu nebo fb.

kulturni.sluzby www.ksmt.cz
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26. 11.–8. 1. | nádvoří zámku | zdarma
Spirála vás uvede do období určeného 

ke zklidnění, spatření zázraků, rozdmýchání 
vnitřní radosti, vnímání světla v sobě 

a kolem sebe, setkávání s druhými 
a především se sebou. Na chvíli zapomeňte na všední 

svět, zatočte se do středu spirály s nadšením dítěte 
a možná ucítíte obejmutí anděla.

Mikuláš na zámku
4. 12. | 16–19 h | nádvoří zámku | 50 Kč

Pouze jeden den v roce můžeme pootevřít pekelnou 
bránu a nakouknout pod pokličky čertovských kotlíků. 
Zvážit se na pekelné váze hříchů nebo zkusit obehrát 

čerty v kostkách. Stejně tak jste zváni na návštěvu 
království nebeského, kde vás srdečně přivítají andělé 
a svatý Mikuláš. Možnost zakoupení vstupenek online 

na www.ksmt.cz. Vstup pouze severní bránou.

Výstava Zimní Třebová
9. 12.–31. 1. | 10–17 h 

výstavní prostory zámku
40 Kč dospělí | 20 Kč děti, senioři

Město Moravská Třebová v zimním období, 
tak jak ji autoři zachytili na obrazech 

a fotografiích v průběhu posledního století.

Svatá Lucie
9.–14. 12. | nádvoří zámku | zdarma

Atmosférická instalace 
na nádvoří zámku připomínající 

staré lidové zvyky a tradice. 
Svátek svaté Lucie je příslibem 

nového světla a čistoty přicházející 
do našeho života.

Vánoční prohlídky zámku
9.–11. 12. | 16.–18. 12. | 10–17 h | zámek
27.–31. 12. | 13–19 h | zámek
130 Kč dospělí | 90 Kč děti, senioři
Speciálně svátečně naladěné prohlídky expozice Poklady 
Moravské Třebové s bohatou vánoční výzdobou interiérů, 
výkladem obohaceným o zvyky našich předků a vysvětlením 
jejich významu. Tisíci světýlky budou se setměním 
také zářit nejen zámecké arkády.

Dechový orchestr Malá Haná
vánoční koncert
11. 12. | 18 h | dvorana muzea
130 Kč, seniorské 90 Kč
Vyjímečné hudební těleso regionu Malá Haná 
se vám představí s novým vánočním programem, 
uslyšíte skladby zahrnující vážnou hudbu, písně 
z muzikálů, či skladby z oblasti swingové a populární hudby. 

Pojďme spolu do Betléma
divadlo pro děti
18. 12. | 16 h | kinosál muzea
80 Kč dospělí | 50 Kč děti
Vánoční příběh o narození Ježíška hraje soubor ToTeM 
s papírovými loutkami. I diváci si vyrobí svou vlastní loutku, 
s níž se mohou vydat na cestu do Betléma. Po skončení 
inscenace proběhne před muzeem od 17 h předání 
Betlémského světla od moravskotřebovských Junáků.

AcousticBox
adventní koncert 
18. 12. | 18 h | dvorana muzea 
100 Kč předprodej, 130 na místě
Přijďte se naladit na vánoční čas se skupinou 
AcousticBox, která si pro vás připravila speciální 
program s vánočními písněmi.

Silvestrovský ohňostroj
31. 12. | 18 h | Knížecí louka | zdarma 
Přijďte se rozloučit s uplynulým rokem a přivítat nový 
ohňostrojem, který rozzáří oblohu nad Knížecí loukou. 
Můžete ho sledovat z různých míst ve městě nebo ze svých 
domovů, pusťte si k němu hudbu, kterou najdete v odkazu 
na našem youtube kanálu, webu nebo fb.

kulturni.sluzby www.ksmt.cz
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zdravotnIctví

změny Ordinační 
dOby lékařů
praktičtí lékaři 
mudr. Grepl
23. 12.  zavřeno 
27.–30. 12. 7:00–10:00
dr. němcOvá
23. 12.  zavřeno
27.–28. 12. 8:00–11:00
29.–30. 12. zavřeno
dr. neuŽilOvá petra
23., 29., 30. 12. zavřeno, zástup dr. klug
27. 12. změna ordinační doby 8:00–
12:00
dr. marOSSy
změna ordinační doby v  úterý 7:00–
10:00
dr. inGrOvá 
14. a  19.–30.12. zavřeno, zástup dr. 
klincová

pediatři
dr. heGerOvá
29. a 30. 12. zavřeno, zastupuje dr. tro-
jáková 8:00–11:00 po předchozí domlu-
vě na 461 352 221. aktuality z ordinace 
na www.mudrpetrahegerova.cz
dr. zemánkOvá
23. 12. ordinace pouze 8:00–11:00. ak-
tuality z ordinace na www.mudrivana-
zemankova.cz
dr. trOjákOvá
22. a 23. 12. zavřeno, zastupuje dr. He-
gerová městečko trnávka, po předcho-
zí domluvě na 461 329 213, akutní sta-
vy, čt 8:00–11:00, pá 10:00–12:00
27.–28. 12. zavřeno, zastupuje dr. 
zemánková po předchozí domlu-
vě 461  352  223, akutní stavy út 8:00–
11:00, st 10:00–12:00. aktuality z ordi-
nace na www.pediatrietrojakova.cz

dOvOlená OdbOrných 
ambulancí 
plicní
20.–30. 12. 
kOŽní
19.–30. 12.
orl
23.–30. 12.
Oční
6. 12. odpoledne
9., 23., 27.–30. 12.
pSychiatrie
28. 12.–3. 1.
OrtOpedie
24.–30. 12.
od 1. 1. 2023 ordinace pouze po + st 
v době 8:00–15:00
urOlOGie
13., 20. 12.

zubní pOhOtOvOSt

3.–4. 12. mUdr. kincová milena Hradec nad svitavou 549 461 548 230

10.–11. 12. mUdr. Hřebabetzká alena staré město 134 461 312 501

17.–18. 12. mUdr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140

23. 12. mddr. kohout tomáš městečko trnávka 5 722 925 567

24. 12. mUdr. komárková Barbora m. třebová, svitavská 36 734 113 860

25. 12. mUdr. librová anežka m. třebová, komenského 1417/22 461 312 484 

26. 12. mUdr. koukola michal svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970

27. 12. mUdr. morávková táňa svitavy, dimitrovova 799/4 776 117 026

28. 12. mddr. pospíšil Jiří svitavy, pavlovova1457/5 731 108 167

29. 12. mddr. pospíšil lukáš svitavy, dimitrovova 799/4 604 278 684

30. 12. mddr. sedláková Iva m. třebová, komenského 1417/22 461 312 484

31. 12. mddr. sládek petr svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180

1. 1. 2023 mUdr. slouka lubomír svitavy, dimitrovova 799/4 606 452 936

ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. mimo tyto hodiny přijí-
má akutní bolesti stomatologická pohotovost nemocnice pardubice. ordinační hodiny: so, ne 
a svátky 8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin.

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

lékařSká pOhOtOvOStní 
SluŽba

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 

víkendOvý prOvOz lékáren 

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

http://www.mudrivanazemankova.cz
http://www.mudrivanazemankova.cz


moravskotřebovský zpravodaj   |   prosInec 2022   |    15

socIální slUŽBY

rOk 2022 nám utekl jakO 
vOda
Blíží se konec roku a toto období u každého 
je časem zastavení se, ohlédnutí, rekapitula-
ce, jaký uplynulý čas byl a co nám přinesl no-
vého. stejně tak i my si dovolíme zhodnotit 
uplynulé měsíce roku 2022.

dOmOv prO SeniOry 
domov byl průběžně v roce 2022 obsazo-
ván novými zájemci o  poskytovanou služ-

bu. s ohledem na velký počet seniorů, kdy 
služba je poskytována ve dvou budovách 
propojených zahradou a  prostorným ná-
dvořím. naším dlouhodobým cílem je, aby 
se u  nás klienti cítili dobře, proto je vel-
ké úsilí věnováno zpříjemňování prostře-
dí pro volný čas. v rámci projektu realizo-
vaného za pomoci nadačního fondu čes-
kého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata 
byly pořízeny vyvýšené záhony a  mobilní 
zahrádky. podařilo se nám i nahradit men-
ší televizory ve společných prostorách vel-
kými obrazovkami darovanými firmou t-
-mobile prostřednictvím Ježíškových vnou-
čat. po nástupu do domova nejčastěji se-
niory provází pocit osamění a  odloučení, 
proto se snažíme s  tímto stále pracovat 
a pomáhat při navázání nových přátelství. 
v  průběhu roku jsme tak prožili spoustu 
krásných společných setkání nejen na ak-

cích pořádaných v domově – na kavárnič-
kách, společném setkání k rozloučení s lé-
tem, společném setkání generací – setká-
ní s dětmi ze zŠ a mŠ, společném setkání 
ke dni seniorů, ale i při společném tvoře-
ní, pečení, hraní her, kulturních vystoupe-
ních… poděkování patří i  dobrovolníkům 
a  duchovnímu správci pasekovi z  římsko-
katolické farnosti. 

pečOvatelSká SluŽba
pro pečovatelskou službu se díky dotaci In-

tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu prostřednictvím mas moravskotře-

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

bovsko a  Jevíčsko o.p.s. pořídila dvě auta. 
díky tomu se zvýšil komfort a  bezpečnost 
nejen pro klienty, kteří využívají úkony do-
provodu s přepravou, ale také pro samotné 
pečovatelky. pečovatelská služba se může 
pochlubit neustále narůstajícím počtem no-
vých klientů, což svědčí o  kvalitě poskyto-
vané péče a  spokojenosti klientů. rovněž 
se zvyšuje počet klientů, které pečovatel-
ská služba doprovází až do posledních oka-
mžiků jejich života i ve spolupráci s rodina-
mi klientů. 

OdlehčOvací SluŽba
o  odlehčovací službu byl v  letošním roce 
poměrně velký zájem a s kapacitou 2 lůžka 
bylo z velké části obsazeno. proti původní-
mu umístění došlo k  rozdělení na 2 jedno-
lůžkové pokoje, což se velmi osvědčilo.

dOmOv Se zvláštním 
reŽimem
domovu se zvláštním režimem se v  roce 
2022 dařilo udržovat téměř 100% obsaze-
nost. zájem o tuto službu je vysoký. neustá-
le probíhá doplňování potřebného vybavení 
(polohovací pomůcky, poličky, zahradní ná-
bytek), zútulňování a zpříjemňování prostře-
dí tak, aby se zde klienti cítili „jako doma“. 
v této oblasti bychom velmi rádi poděkovali 
všem sponzorům.
I přes turbulenci dnů letošního roku se nám 
v  sociálních službách dařilo zachovat pří-
jemnou atmosféru, klid a pohodu, kterou si 
naši klienti za svoji celoživotní práci a rozdá-
vanou lásku zaslouží.

přejeme všem krásně prožité vánoční svát-
ky a do nového roku mnoho zdraví a splně-
ní všech přání.

■   |   kolektiv pracovníků sociálních služeb

http://www.ddmt.cz
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mateŘskÉ ŠkolY

16. rOčník kukátka 
Se vydařil
středa 9. 11. byla ve znamení, v pořa-
dí již 16. ročníku, krajské přehlídky ma-
lých divadelních forem, která se usku-
tečnila u nás v moravské třebové v ki-
nosálu muzea. pořadatelem byla naše 
speciální základní škola, mateřská ško-
la a praktická škola mt. kromě účinkují-
cích z naší školy přijeli se svým pedago-
gickým doprovodem i  žáci speciálních 
a základních škol z Jevíčka, lanškrouna, 
Ústí nad orlicí a Brna. dopolední pro-
gram moderoval v  historickém kostý-
mu ladislav vilém ze Žerotína (já), ne-
chyběla ani Bohunka Žerotínská ze Že-
rotína (moje kolegyně) a evelína z kop-
řivova (eva doleželová kopřivová, která 
ušila a šije krásné historické kostýmy). 
na jevišti se tančilo, hrály se pohádky 
a všichni se zaujetím sledovali úžasná 
vystoupení. neviditelná porota měla 
před sebou velmi těžký úkol, totiž vy-
brat ta nej vystoupení, a proto se nako-
nec rozhodla, že si první místa zaslouží 
úplně všichni. Už teď se těšíme, jak se 
za rok u nás v moravské třebové sejde-
me znovu. 
závěrem bych chtěl poděkovat za fi-
nanční podporu pardubickému kraji, 
kulturním službám moravská třebo-
vá za spolupráci, zvukaři a osvětlovači 
pavlu machálkovi, evě doleželové kop-
řivové za zapůjčení krásných historic-
kých kostýmů, kolegům a  kolegyním 
naší školy, kteří se podíleli na organi-
zaci, a  velkou podtrženou jedničkou 
bych chtěl ocenit hlavní organizátor-
ku kUkátka lenku Houserovou mo-
ravcovou.
■   |  miroslav muselík (ladislav velén ze Žiro-

tína), statutární zástupce ředitelky školy

pOzvánka na 
vánOční příběh
praktická škola dvouletá moravská 
třebová vás srdečně zve v pátek 9. 12. 
v 10:00 hodin na náměstí t. G. masary-
ka moravská třebová na krátké vánoč-
ní představení (cca 10minutové), které 
zahrajeme u vánočního stromu. 
těší se žáci a učitelé prŠ dvouleté

mš jiráSkOva
brambOrOvý den u hvězdiček
od samého rána bylo v  naší třídě živo a  ve-
selo. nastal Bramborový den, který zakončo-
val týdenní téma: pole, políčko. maminky nám 
poskytly nejen recepty, ale pochoutky nám 
také připravily. ke vzniku Hvězdičkové kuchař-
ky byl už jen krůček a děti ji obohatily o své 
milé kresby.  ale pěkně od začátku. dopole-
dne děti pracovaly s  bramborovými tiskát-
ky, sázely brambory a s košíkem zvládly i sla-
lom. na traktůrcích vozily jak jinak, než bram-
bory. aktivity doplnily omalovánky a mandaly. 
děti byly k neutišení, pobyt na zahradě a od-
počinek po obědě jim velice prospěl. odpole-
dne bylo tady. děti předvedly rodičům krátký 
program a pak se všichni společně pustili do 
tvoření podzimního strašidýlka. při kávě, čaji 
a všech těch dobrotkách šla všem práce pěk-
ně od ruky. děkujeme za příjemné odpoledne 
a budeme se těšit na příští setkání. 

■   |   děti a učitelky od Hvězdiček z mŠ Jiráskova

dušičkOvá dílnička
po delší covidové pauze se opět obnovila tra-
dice odpoledních dílniček pro rodiče s  dětmi. 
celý týden jsme si s dětmi povídali o podzim-
ních svátcích - dušičkách a  Halloweenu, jaké 
jsou zvyky a tradice. a proto i v dílničce si rodiče 
s dětmi vyráběli svítícího ducha z kelímku. ce-
lou dobu panovala příjemná atmosféra s drob-
ným občerstvením pro všechny zúčastněné. 
touto cestou chceme rodičům poděkovat za 
dosavadní spolupráci a těšíme se na další akce.

■   |   červená třída, mŠ Jiráskova

podzim v naší školce i na jejich odloučených 
pracovištích v  sušících a  Boršově se nesl 
ve znamení oslav, jeho tradic a  krás. teplé 
dny přímo vybízely k dlouhým procházkám. 
v rámci podzimních témat si děti vyzkouše-
ly péct jablkový závin, krájet jablíčka na jab-
lečný kompot, pekly řepu i ovocnou buchtu, 
ochutnávaly ovoce i zeleninu. předškoláci na-
vštívili hvězdárnu, kde sledovali částečné za-
tmění slunce. na zahradě proběhla společná 
drakiáda plná úkolů, tvoření a zábavy.
začátek listopadu byl zahalen tématem du-
šiček i Halloweenu. děti vyráběly lucerničky, 

v  odloučeném pracovišti mŠ Boršov I. mateř-
ské školy piaristická se konala na začátku listo-
padu naše pravidelná podzimní akce putování 
s lampionem. děti společně s rodiči procháze-
li strašidelnou stezku a plnili připravené úkoly. 
za odvahu a splnění všech úkolů, byly děti od-
měněny. na závěr proběhlo společné posezení 
s dětmi a rodiči. 
rádi bychom touto cestou srdečně poděkova-
li Honebnímu společenstvu Boršov za finanční 
dar pro naši mŠ. tento dar jsme využili k mo-
dernizaci a zvelebení herny naší školky. tohoto 
daru si velmi vážíme a ještě jednou děkujeme.

■   |   Učitelky mŠ

navštívily místní hřbitov a  lapidárium, zapa-
lovaly svíčky. ale také dlabaly dýně a užily si 
den v maskách i malinko strašidelnou stezku, 
při které plnily úkoly. některé třídy navštívil 
stolístek či divadlo Jojo. dokonce za námi při-
jeli i chovatelé papoušků. Jejich velice zajíma-
vý výukový program se dětem moc líbil. Jana 
mazurová z knihovny nás seznámila s knihou 
zuzanka a ježeček. Jsme moc rádi, že pokra-
čuje spolupráce logopedkou klárou Brýdlo-
vou, která pravidelně navštěvuje naše třídy 
a individuálně se věnuje dětem, které potře-
bují logopedickou péči.
a co nás čeká dál? moc se těšíme na spolu-
práci se zŠ U kostela, kterou budeme s dět-
mi pravidelně navštěvovat. čekají nás tvoři-
vé dílny, pobyt v tělocvičně nebo také práce 
s počítači v učebně informatiky. 
více o aktivitách a každodenním životě v naší 
školce můžete sledovat na našich nových 
webových stránkách a také na Facebooku.

■   |   kolektiv mŠ

pOdzim na piarce

cO Se dělO v mš bOršOv
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ŠkolY

zprávy ze zš u kOStela

lOGická Olympiáda
Říjen je u nás v zŠ U kostela měsícem logického 
myšlení. naši žáci se účastní logické olympiá-
dy, kterou pořádá mensa čr. nominačního kola 
této soutěže se zúčastnilo v naší škole 46 žáků 
ve 2 kategoriích. v kategorii a patřili 4 žáci 3. až 
5. tříd naší školy mezi 50 % nejúspěšnějších dětí 
této kategorie (z 17 701 řešitelů). nejúspěšněj-
ší z  nich byli dominik Baláž (4. B), Jan Žvátora 
(5.  a) a  němcová ema (4. B). v  kategorii žáků 
druhého stupně zŠ a  odpovídajících ročníků 
gymnázií (kategorie B) řešilo logickou olympiá-
du 26 368 žáků z celého česka. nejlepší z naší 
školy byli v této kategorii adam svozil (9. B) a Ja-
roslav mlejnek (8. a), kteří měli výsledek testu 
lepší než 90 % všech soutěžící. dalších 13 našich 
žáků 2. stupně překonalo svým výsledkem polo-
vinu všech řešitelů této kategorie.

■   |   martin krejčí

bee-bOti v hOdinách matematiky
Hodiny matematiky si u nás žáci zpestřují pra-
cí s  Bee-Boti již od 1. třídy. včelka je didak-
tická pomůcka, která je vhodná pro rozvoj lo-
gického myšlení, prostorové orientace a plá-
nování. Žákům slouží jako vhodná pomůcka 
k  praktickým základům programování. začí-
nají se seznamováním funkcí, sami si dokáží 
naprogramovat cestu, kterou se má Bee-Bot 
vydat, aby nenarazil na žádnou překážku. 
děti práce se včelkami hodně baví. a nejen je.

■   |   Učitelky 1. stupně zŠ U kostela

dílny čtení
čtení knížek může být i na pohodu. najdu si 
své místečko ve třídě, uvelebím se, v klidu si 
čtu a snažím se najít v knize odpověď na za-
daný úkol. pak si celá třída o tom povídáme 
a vzájemně si nasloucháme. taková je dílna 
čtení. od letošního školního roku ji máme 
jako pravidelnou hodinu v  rozvrhu v  rámci 
hodin českého jazyka. Žáci si tak zlepšují své 
čtenářské dovednosti a obohacují je o čtení 
s porozuměním.

■   |   Učitelky 1. stupně zŠ U kostela

flOrián náS nechytil
dne 4. 11. se ti nejodvážnější z  odvážných 
žáků 8. a zúčastnili Halloweenské stezky. se-
tkali jsme se ve 20:40 před vchodem do školy 
a plni očekávání vešli do „jámy lvové“, netuše, 
zda z ní vyjdeme živi. atmosféra i dospělému 
člověku naháněla „husí kůži“. Hned na star-
tu nás přivítal kostlivec Florián, kterého jsme 
již znali z filmu. Jeho tvůrci, žáci 9. B, pod ve-
dením hlavního „rejži“ vlastíka nováka sesta-
vili příběh, který nám nastínil zápletku a za-
žehnul jiskru zvědavosti. zřejmě máme kaž-
dý toho svého anděla strážného, jelikož jsme 
všechna stanoviště prošli bez ztráty puntíku 
a sestavili tajný kód, díky kterému jsme moh-
li opustit brány mordoru.
chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíle-
li na přípravě této akce. moc se vám to povedlo.

■   |   kolektiv tř. 8. a

hOrOlezecká Stěna a keramická díl-
na v ddm
chtěli bychom moc poděkovat ddm za akci, 
kterou nám každým rokem nabízejí. na horole-
zeckou stěnu se děti vždy těší a užijí si tam kaž-
dičkou minutu. ve druhé části děti tvořily z hlí-
ny dárek s vánoční tematikou a byly také moc 
spokojené. každý rok se sem rádi vracíme.

■   |   Učitelky 2. a 3. třídy zŠ U kostela

turnaje ve flOrbalu jSOu zpět
dne 8. 11. se uskutečnil turnaj 6. a 7. tříd. klu-
kům se nebývale dařilo, postoupili ze skupi-
ny a obsadili nečekané 3. místo. o týden poz-
ději se pořádal turnaj pro 8. a 9. třídy. za naši 
školu se zúčastnila družstva dívek i chlapců. 
dívky hrály pouze jeden zápas, který prohrá-
ly 0:1. zato chlapci se vyznamenali a ze čtyř-
členné skupiny, kterou vyhráli, postoupili do 
semifinále.  I tam se jim dařilo a vybojovali si 
postup do finále,  které bohužel prohráli na 
nájezdy. všem děkuji za reprezentaci školy 
a těším se na další sportovní zážitky. 

■   |   v. machačová 

pythaGOriáda
v říjnu proběhlo školní kolo matematické sou-
těže pythagoriáda pro žáky šestých až devá-
tých tříd. do okresního kola za naši školu s 11 
body postoupili Jan troják z 8. B a adam svozil 
z 9. B. Gratulujeme všem úspěšným řešitelům.

■   |   eva pallová

vytvOř Si Svůj kOmikS
literárně a výtvarně nadaní žáci 8. a 9. roční-
ků předvedli své dovednosti v soutěži vytvoř 
si svůj komiks, kterou pořádalo Gymnázium 
Jevíčko. cílem bylo zpracovat pohádkový pří-
běh v  podobě komiksu na papír a2. v  kon-
kurenci 40 žáků obsadila karolína klučková 
(8. B) se svým příběhem slepý pepa 3. místo. 
anna růžičková z 9. c získala speciální oce-
nění za originální zpracování komiksu lekt-
var mládí. ostatní žáci také zaslouží pochva-
lu, všichni vytvořili nápadité a hezky zpraco-
vané příběhy.

■   |   tereza klímová

zš palackéhO 
pOhádkOvý den
ve čtvrtek 3. 11. se škola a  všední vyučování 
změnily, jako mávnutím kouzelného proutku, 
v  dopolední pohádku. třídy byly plné živých 
princezen, kocourů v  botách, trpaslíků a  dal-
ších postaviček. místo paní učitelky zavítal do 
třídy vlk, červená karkulka, babička… kromě 
pohádkových hodin čekalo na mladší žáky pl-
nění zajímavých pohádkových úkolů, které si 
pro ně připravily starší děti pod vedením škol-
ního parlamentu. v podvečerních hodinách se 
rodiče i děti mohli podívat na taneční vystou-
pení žáků pod vedením vychovatelky a. dra-
hošové a ředitel školy zahájil lampionový prů-
vod. zatímco se děti procházely, žáci druhého 
stupně se převlékali do strašidelných kostýmů 
a chystali pro mladší spolužáky halloweenské 
úkoly. podle spokojených výrazů ve tvářích dětí 
a snad i rodičů, soudíme, že se po dvou letech 
vrátila jedna z oblíbených akcí na naší škole.
na závěr bychom chtěli poděkovat všem žá-
kům naší školy i jejich učitelům, kteří pomá-
hali s organizací celého dne.

■   |   Učitelé 1. stupně

knihOvna a zš palackéhO
dne 19. 10. zavítala 2. B do naší knihovny. J. 
mazurová nám zahrála pohádku, kterou děti 
doprovodily na hudební nástroje. poté násle-

dovala práce s texty, ve kterých hledaly chyby 
a opravovaly je. nakonec proběhla společná 
četba. Jako vždy jsme byli opět nadšení. Janě 
mazurové moc děkujeme.
další spolupráce s  knihovnou proběhla bě-
hem října, kdy paní knihovnice navštívily tří-
dy na 1. stupni. děkujeme a těšíme se na dal-
ší návštěvu.

■   |   l. krajčiová

SOutěŽe
Během října a listopadu se žáci zúčastnili ná-
sledujících soutěží:
florbal – obvodní kolo chlapci III. kategorie 
(6.–7. roč.) - 3. místo
florbal – obvodní kolo dívky III. kategorie (6.–
7. roč.) - 3. místo
malá kopaná chlapci III. kategorie – obvodní 
kolo - 1. místo, okresní kolo - 5. místo
futsalová liga 7 - 3. místo - 1. kolo
futsalová liga 9 - 5. místo - 1. kolo
volejbal - okresní kolo dívky III. kategorie - 
3. místo
přírodovědný klokan - školní kolo 12. 10., 
účast 34 žáků 8. a 9. roč.
hledáme nejlepšího mladého chemika - 
školní kolo, žáci 9. tříd - 3 nejlepší postup do 
krajského kola, které se uskuteční v pardubi-
cích na spŠcH.

den Otevřených dveří
pořádá zš palackého

v úterý 20. 12. od 8 do 12 h. ve třídách, 
odborných učebnách, v tělocvičnách, ba-
zénu a dalších prostorách školy. odpole-
dne od 14.30 do 16 h ve školní družině.

prOGram:
8:00–10:30 jarmark
8:30–8:50 vystoupení dětí u stromečku
9:00–10:00 program ve třídách

přijd‘te se podívat na vánočně vyzdobe-
nou školu a společně s námi si užít před-
vánoční atmosféru.



18   |   moravskotřebovský zpravodaj   |   prosInec 2022

ŠkolY

OkénkO zuš
26. listopadu proběhlo na náměs-
tí v  moravské třebové ve spolupráci 
s kulturními službami vánoční vystou-
pení zUŠ při příležitosti rozsvícení vá-
nočního stromu. z  rozmanitého pro-
gramu bylo možné slyšet žáky sboro-
vého zpěvu všech věkových kategorií, 
komorní zpěvy i  sólová čísla. pro nej-
menší zpěváčky a pokročilejší zpívánky 
bylo toto prostředí premiérovou zále-
žitostí. všichni vystupující si vystoupe-
ní velmi užili, mnozí z nich získali cen-
né nové zkušenosti a načerpali advent-
ní atmosféru.
srdečně vás zveme na pestrý prosin-
cový program naší zUŠ. věříme, že 
i v tak nabitém období, jako je advent, 
si najdete čas na kulturní chvilku. 2. 12. 
v  14:30 hod. proběhne adventní vy-
stoupení zUŠ v zŠ a mŠ třebařov. mi-
kulášský a vánoční podvečer s múzami 
se uskuteční vždy v 17:30 hod. v kon-
certním sále zUŠ v  termínech 8. a 15. 
12. akce s názvem předvánoční hudeb-
ní mejdan se bude konat 14. 12. v pro-
storách zámeckého nádvoří v  17:00 
hod. ve spolupráci s  charitou morav-
ská třebová. vystoupí kapely jako Jejda 
Band, Hobby Band, Bubny Band, Joke 
nebo také ochotnické divadlo J. k. tyla 
moravská třebová. těšíme se na vás.
přejeme vám klidné a  pohodové vá-
noční svátky, děkujeme za projevenou 
důvěru a vstřícnou spolupráci v  letoš-
ním roce a do nového roku 2023 vám 
přejeme zejména pevné zdraví, hodně 
štěstí, optimismu a spoustu osobních, 
pracovních a studijních úspěchů.  

■   |  zUŠ moravská třebová

aktuality z Gymnázia a lSOš mOravSká třebOvá

den jazyků
Již druhým rokem pořádala předmětová ko-
mise cizích jazyků pro celou školu projekto-
vý den zaměřený na odlišné mateřštiny. Žáci 
se tak dozvěděli spoustu zajímavosti, vyzkou-
šeli si řadu aktivit a potvrdili si známé masa-
rykovo heslo: „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člo-
věkem“.

eXkurze a prOjektOvé dny
přestože podzimní dny občas neoplývají pří-
jemným počasím, žáci v  uplynulém obdo-
bí strávili několik dní při terénní výuce. pri-
máni zavítali do všestar u  Hradce králové 
na prohlídku tamější archeologické vesnič-
ky. sekundáni poznávali moravskou třebo-
vou a jedním z jejich hlavních cílů byl františ-
kánský klášter, ve kterém si prohlédli vnějšek 
i útroby církevní památky. a 1. listopadu se 
opět primáni vydali do Udánského lesa, aby 
si formou netradičních aktivit osvěžili a rozší-
řili své dosavadní poznatky z biologie.

Skvělá reprezentace v republikOvém 
finále
Už v předchozím čísle zpravodaje jste se do-
zvěděli o prvenství žákyň sekundy v krajském 
kole přespolního běhu. v závěru října se naše 
reprezentantky zúčastnily celorepublikového 

finále u pilské přehrady ve Žďáru nad sáza-
vou. v nabité konkurenci se jim nakonec po-
dařilo obsadit výborné 11. místo mezi týmy 
a magdalena krejčí ve své kategorii při srov-
nání jednotlivých časů zaujala krásné 25. 
místo.

pOřádali jSme další rOčník miniO-
lympiády z přírOdOvědy
ve středu 16. listopadu proběhl u nás ve ško-
le další ročník miniolympiády z  přírodově-
dy. soutěž, která patří k  tradičním událos-
tem podzimního dění ve škole, letos přilá-
kala téměř 50 účastníků z 5. tříd základních 
škol z moravské třebové, svitav, Hradce nad 
svitavou, Jaroměřic a české třebové. kromě 
samotné soutěžní části čekal na páťáky také 
bohatý program v laboratořích biologie, che-
mie, fyziky a v učebně výtvarné výchovy. vítě-
zem celého klání se nakonec stal michal váně 
ze zŠ Habermannova z české třebové.

pOzvánka na adventní dílny
5. až 7. prosince proběhnou v  naší škole 
vždy od 16:00 do 18:00 hodin adventní díl-
ny. v  učebně výtvarné výchovy si budete 
moci vyrobit vánoční dekorace. vstupné je 
100 kč.

■   |  přemysl dvořák

Grantové programy evropské unie i  dalších 
subjektů dnes nabízejí školám nepřeberný 

pOdzim na iSš ve znamení 
zahraničních výjezdů

počet možností a  způsobů zatraktivnění vý-
uky. cesta od přání k realizaci je však někdy 
složitá, a ne vždy se jí podaří úspěšně zvlád-
nout. pokud se však zájem žáků potká s nad-
šením učitelů a ti se zase mohou spolehnout 
na podporu od vedení školy, je vše na dob-
ré cestě. Je-li k tomu možné přidat podporu 
zřizovatele a spolupráci se sociálními partne-
ry v podobě města moravská třebová a zdej-
šího spolku přátel vlaardingenu, vede spo-
lečná synergie ke skvělým výsledkům. třeba 
v podobě celé řady zahraničních mobilit, rea-
lizovaných v průběhu letošního podzimu uči-
teli i žáky naší školy.
Již v  průběhu září vyrazila pětice učitelů 
v  rámci projektu I-kap II na týdenní stáže 

s  cílem poznat vzdělávací systém a  fungo-
vání středního školství v  jiných evropských 
státech – konkrétně polsku, maďarsku, slo-
vinsku, chorvatsku a Itálii. na přelomu října 
a  listopadu se třída 3. oma studijního obo-
ru bezpečnostně právní činnost se svou tříd-
ní učitelkou Jiřinou cvrkalovou zúčastnila 
studijního pobytu v městečku Bahratal v ně-
mecku. projektový týden probíhal v rámci ak-
tivity one Week For Future vždy současně 
pro českou a německou skupinu žáků.  
od konce října se pak žáci Integrované střed-
ní školy moravská třebová ve dvoutýdenních 
turnusech účastní odborné stáže v  hotelu 
Het ros van twente v obci de lutte v nizo-
zemsku. ve stylovém hotelu se stážisté prů-
běžně seznamují se všemi hotelovými provo-
zy, regionálními potravinami a zdejší gastro-
nomií. poděkování patří jak žákům za vzor-
nou reprezentaci školy, tak pracovníkům 
pedagogického doprovodu: liboru podhor-
nému, vítu kastnerovi a učitelce odborného 
výcviku martě Šimáškové.
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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 5. 12. v 10:00 v re-
fektáři františkánského kláštera v mor. třebové.
návštěvy hřbitOva  
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 7. a 21. prosince. odjezd ve 13:30 
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. svi-
tavské. kontakt na řidiče: vlastimil endl, t: 
603 750 838.
S-klub prO aktivní SeniOry z mOravSkO-
třebOvSka a jevíčka a blízkéhO OkOlí
srdečně vás zveme na setkání s-klubu, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 1. a  15. 12. vždy 
v 16 hodin. s-klub má zázemí v budově chari-
ty moravská třebová (denní stacionář dome-
ček). 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
pOtravinOvá Sbírka
v  sobotu, 12. 11., proběhla po celé české 
republice podzimní část  potravinové sbír-
ky. v penny marketu v moravské třebové se 
díky vám podařilo shromáždit neuvěřitel-

ných 643,7 kg potravin a drogerie. vám všem 
patří velké poděkování.
tříkrálOvá Sbírka Se blíŽí – pOmáhat 
je in, ukaŽ, Že jSi kinG
největší sbírková akce se bude konat celo-
státně již třiadvacátým rokem. opět se tedy 
můžete těšit nejen na koledníky, kteří k vám 
zavítají v sobotu 7. 1., ale také na tříkrálový 
koncert, který se uskuteční 8. 1. od 18 hod. 
a odvysílá ho již tradičně česká televize. za-
pojit se můžete nejen darem, který pomáhá 
lidem v  nouzi, ale také aktivně jako dobro-
volník. pojďte s námi koledovat. nezáleží na 
věku, důležité je nadšení a chuť pomáhat. ko-
ledníci tříkrálové sbírky jsou skuteční králo-
vé. mají odvahu a přinášejí dobro a radost do 
života ostatních. tříkrálová sbírka vás potře-
buje a my vám děkujeme za pomoc a ochotu. 
kontakt: Iva kopřivová, telefon: 731 608 323, 
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
charita moravská třebová přeje všem kli-
entům, dobrovolníkům, partnerům, zaměst-
nancům, dárcům a příznivcům krásné a po-
hodové vánoce. nikdy nejste sami, společně 

táhneme za jeden provaz a můžeme jít o krok 
dál. anděl jim řekl: „nebojte se! zvěstuji vám 
velikou radost, radost pro všechen lid, v měs-
tě davidově se vám dnes narodil spasitel – 
to je kristus pán.“ Bližší informace o celkové 
činnosti charity najdete na: www.mtrebova.
charita.cz nebo www. facebook.com/charita.
trebova, nebo osobně na adrese charity, svi-
tavská 655/44, moravská třebová. 
krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci 
charity moravská třebová

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 – prOSinec, mOdlitebna
4. 12.   9:00 hod., vysluhování večeře páně, 

2. adventní neděle
11. 12. 14:00 hod., 3. adventní neděle 
18. 12. 9:00 hod., 4. adventní neděle
24. 12. 16:00 hod., Štědrý den
25. 12.  9:00 hod., narození páně – Boží hod 

vánoční
26. 12.  9:00 hod., Štěpána mučedníka, vyslu-

hování večeře páně
1. 1. 2023  9:00 hod., vysluhování večeře páně
evanGelická kavárnička
13. 12., modlitebna – neformální setkání, du-
chovní zamyšlení, rozhovory, začátek v 15:00 
hod.
biblické hOdiny
9., 16. 12., modlitebna, téma – kniha tobijáš, 
začátek v 15:00 hod.
rOmSké bOhOSluŽby
3., 10., 17., 24., 31., modlitebna, kazatel Jan 
vrba, začátek ve 14:00 hod.

římSkOkatOlická farnOSt
kostelní nám. č. 24/3, 571 01 m. 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

reŽim bOhOSluŽeb:
po, út, pá: 18 hod. klášterní kostel 
st: 6 hod. klášterní kostel (roráty)
 18 hod. klášterní kostel

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

 18 hod. klášterní kostel 
so: 7 hod. klášterní kostel (roráty)
  18 hod. farní k. (mše sv. s nedělní platností)
ne: 8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel
zveme vás na adoraci s výstavem nejsvětější 
svátosti každý všední den do klášterního kos-
tela od 17 hodin.
zpovědní den před vánoci bude v pondělí 
19. 12. 10–12 hod. a odpoledne 14–18 hod.

pOřad vánOčních bOhOSluŽeb římSkOkatOlické farnOSti

datum – svátek moravská třebová Okolní farnostifarní kostel klášterní kostel
24. 12. (sobota) 
štědrý den 24:00 15:30

(„půlnoční“ pro rodiny s dětmi)

st. město 21:30
Boršov     20:00

25. 12. (neděle) 
narOzení páně 8:00 11:00 st. město   9:30

Boršov     11:00
26. 12. (pondělí) 
sv. štěpán 18:00

30. 12. (pátek) 
svátek sv. rodiny 18:00

31. 12. (sobota) 
sv. SilveStr --- 17:00

(děkovná mše sv.) ---

1. 1. 2022 (neděle)
matky bOŽí panny marie 8:00 11:00 st. město   9:30

Boršov     11:00

ve všední dny (27.–30. 12.) jsou slouženy mše sv. jako obvykle v 18 hodin v klášterním kostele.
zpovědní den před vánoci: pondělí 19. 12. v časech 10–12 hodin a 14–18 hodin.
zpříStupnění betlémů prO veřejnOSt: 25.–26. 12. farní kostel: 14:00–16:00 hod. | kláš-
terní kostel: 15:00–17:00 hod. | kaple sv. petra: 15:00–17:00 hod.
27.–30. 12. kaple sv. petra: 14:00–16:00 hod.

mailto:iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
mailto:iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
mailto:moravska-trebova@evangnet.cz
mailto:trebova.ofm@centrum.cz
http://www.farnostmt.cz/
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SpOlek branných SpOrtů 
– klub mládeŽe 
na začátku září jsme zahájili ve spolupráci 
s ddm maják dva zájmové kroužky a samostat-
ný trénink střelecké mládeže. trénujeme na naší 
střelnici spolku branných sportů v  linharticích 
a hned od počátku se děti intenzivně připravo-
valy na branné víceboje.
začali jsme branným vícebojem mládeže 
23. a 24. září - memoriál j. Gruncla pořádáme 
jako přípravný závod ve spolupráci se střelec-
kou mládeží v křenově na střelnici v linharticích. 
zúčastnily se ho děti ve dvou kategoriích, v jed-
né kategorii dospělí a v další smíšená družstva 
včetně rodičů a  trenérů. soutěžilo 21 družstev 
v disciplínách: mířená střelba ze vzduchové puš-
ky a běh terénem na 1500 m se stanovišti - hod 
granátem do dálky a na cíl, lanová a překážková 
dráha, určení azimutu, přenos raněného, střelba 
ze vzduchové pušky po zátěži.
družstva na prvních místech:
kat. a: Šimon kukrle, adam Beránek a dan Ho-
ráček
kat. B: karolína Šulcová, ema dostálová a lucie 
straková
kat. c+d: lukáš Balabán, kateřina zlámalová 
a stanislav Gruncl
kat. rodiče s dětmi: Štěpán kukrle, Šimon kukr-
le a tomáš kukrle
závod jsme brali nejen jako soutěž, ale i jako zá-
bavu, poděkování patří všem našim dětem, je-
jich rodičům a trenérům, kteří nám pomohli tuto 
náročnou soutěž zorganizovat.
příprava se zúročila na mezinárodním mčr 
v branném víceboji mládeže Bts čr. 28. ročník 
memoriálu Bernarda nechvily se konal ve dnech 

7. a 8. 10. v prudké u doubravníku. poměřit síly 
přijelo 81 dětí a mládežníků ze spolků sBts čr 
a  sBč sr. soutěžilo 27 družstev v  disciplínách: 
mířená střelba ze vzduchové pušky, testy ze 
zdravovědy a běh terénem na 2400 m se stano-
višti - střelba po zátěži, hod granátem na cíl a do 
dálky, přenos raněného a překážková dráha.
z klubu mládeže sBs moravská třebová se umís-
tili nejlépe:
družstva – kat. a: 2. místo tomáš rolínek, adam 
Beránek a nikolas cekov
kat. B: 3. místo dominik müller, Josef Holík a eli-
zabeth podhorská
kat. c: 3. místo martin sejbal, pavlína Hermano-
vá a adéla kostíková
kat. d: 2. místo michela přidalová, Jakub koudel-
ka a Josef čapka
výsledky jednotlivců v mířené střelbě: 
1. místo lukáš kaděra s  maximálním možným 
nástřelem 50 bodů obhájil loňské prvenství.
děkuji dětem za reprezentaci našeho spolku 
a města moravská třebová.
podmínky pro celoroční trénování mládeže na 
naší střelnici sBs mt v linharticích se nám letos 
podařilo opět výrazně zlepšit díky finanční pod-
poře města moravská třebová na technické vy-
bavení klubu mládeže. podpora z  pardubické-
ho kraje nám pomohla zrealizovat zavětrování 
klubovny a další projekt vzduchovková střelnice 
pro mládež za podpory dotací z kraje nyní reali-
zujeme. celoroční fungování klubu mládeže se 
nám daří díky dotaci můj klub z  národní spor-
tovní agentury.

■   |   tomáš přidal, hlavní trenér mládeže

turiStický OSmadvacátý říjen
po dvouleté covidové odmlce jsme se ten-
to den sešli u znovu otevřené pastýřky, aby-
chom se připojili k celostátní akci klubu čes-
kých turistů měsíc věží a  rozhleden, aneb 
stoupá celá rodina. z názvu akce je jasné, že 
volba místa - rozhledna pastýřka se jako ko-
nec putování nabízela. I vzhledem k termínu, 
který jsme zvolili, jsme chtěli akci pojmout 
stylově. ti, kteří k rozhledně vystoupali, upo-

slechli naši výzvu obléci se do barev naší stát-
ní vlajky. převažovala červená a  modrá, ale 
ani bílá se mezi přicházejícími neztratila. ač 
nám počasí nedopřálo výhledů do kraje, od-
měnou byla nejen možnost společné oslavy 
dne české státnosti, ale i plápolající oheň, na 
kterém jsme si mohli připravit nějakou dob-
rotu z batůžku.

■   |   kčt tJ slovan moravská třebová

jiří kadidlO je prOStě 
nejlepší 
Jiří kadidlo je nejlepší český triatlonista 
(50-54 let) na dlouhých tratích pro rok 
2022 a je mistr české republiky pro rok 
2022 v maratonu (m50). 

■   |   (pm)

pOděkOvání

junák – čeSký Skaut
Junák – český skaut, středisko moravská tře-
bová, děkuje touto cestou městu moravská 
třebová za podporu v roce 2022 formou do-
tace na provoz kluboven a zabezpečení akcí. 
poděkování společně s přáním šťastného no-
vého roku 2023 náleží také ostatním našim 
sponzorům a příznivcům.

tj SOkOl bOršOv
členové tJ sokol Boršov by chtěli touto ces-
tou poděkovat městu moravská třebová za 
finanční podporu, kterou nám město poskyt-
lo v roce 2022. z finančních prostředků hradi-
la naše jednota svou činnost, provoz a údrž-
bu sportovního areálu. 

■   |   petr Hanák, za členy tJ sokol Boršov

přijďte Si prO 
betlémSké SvětlO 
v mOravSké třebOvé 

moravskotřebovští skau-
ti a skautky srdečně zvou 
na předání Betlémského 
světla veřejnosti v nedě-
li 18. 12. symbol pokoje 
a  míru zažehnutý v  Bet-
lémě budou rozdávat 

od 17 hodin u  městského muzea (po 
skončení divadelního představení).
vánoční plamínek si také tradičně mů-
žete odnést přímo ke štědrovečernímu 
stolu od betléma u stolařství pana Fie-
bicha (vedle kláštera bratří Františká-
nů), kde jej skauti budou předávat na 
Štědrý den, v sobotu 24. 12. v 17 hodin. 
nezapomeňte si lampičku nebo svíčku. 
Junák – český skaut, středisko morav-
ská třebová, z. s. a svaz skautů a skau-
tek čr, 38. oddíl skautů sv. Františka 
moravská třebová, z. s.
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zakOnčení letOšních cyklOmanů

dO SpOrtOvníhO nebe Odešel karel vašek

vyhlášení cyklOmanu 2022
v  sobotu 12. 11. proběhl galavečer spojený 
s vyhlášením výsledků cyklomanu 2022. ab-
solutním vítězem se stal libor meišner.

vyhlášení Seriálu 
cyklOmánek 2022
v této sezóně proběhlo celkem osm závodů. 
celkově se cyklománku zúčastnilo 79 dětí. 
alespoň šest závodů absolvovalo 17 cyklistů. 
z nich byl vylosován výherce poukazu v hod-
notě 5 000 kč na nové kolo.

■   |   vendula Bečvářová

se smutkem v duši jsem přijal zprávu, že do 
fotbalového nebe odešel další z mých spolu-
hráčů, karel vašek. Byli jsme si hodně blíz-
cí. celé mládí jsme prožili společně. Byd-
leli jsme v  jednom domě, na stejném pod-
laží. na určitou dobu jsme byli švagři. to, 
když si tři spoluhráči ze slovanu, spolu ješ-
tě s karlem Fréharem, vzali postupně tři se-
stry z městečka trnávky. náš fotbalový život 
byl spojen se slovanem. Byli jsme u vysněné-
ho cíle, postupu slovanu do krajského pře-
boru. s parťákem kájou jsme odehráli mno-
ho utkání. I na další štaci, v sokolu městeč-

ko trnávka, jsme bojovali bok po boku. Hrá-
li jsme tam ve „zlatých časech“ trnaváckého 
fotbalu. společně jsme hájili i barvy závodu 
Hedva Barevna v kopané, hokeji a nohejbale, 
a převážně ve vítězných zápasech. karel byl 
všestranný sportovec. slovan velmi úspěšně 
reprezentoval v silovém trojboji, kde se stal 
okresním i  krajským přeborníkem. kájo dě-
kuji ti za spoustu krásných okamžiků, které 
jsme spolu prožili.
čest tvé památce. vzpomíná václav procház-
ka, skp slovan moravská třebová, tJ sokol 
Boršov a tJ sokol městečko trnávka.

jubileum deSetibOjaře 
petra krátkéhO

dne 7. prosince se do-
žívá významného život-
ního jubilea 75 let mo-
ravskotřebovský rodák 
petr krátký. předchůd-
ce r. změlíka, t. dvořá-

ka a r. Šebrleho vystudoval Ftvs na Uni-
verzitě karlově, kde také od roku 1976 
působil jako odborný asistent na kated-
ře atletiky a později v letech 2006–2009 
jako její vedoucí.
atletice se věnoval aktivně a  v  letech 
1969–1977 reprezentoval českosloven-
sko v  desetiboji. v  této době získal na 
mistrovství republiky 4 tituly, 2 stříbr-
né a 1 bronzovou medaili. v roce 1975 
zvítězil hned v  1. ročníku slavného de-
setiboje v  rakouském Götzisu. svoji ži-
votní formu mohl uplatnit na oH 1976 
v  montrealu, ale ne vlastní vinou se 
v  nominačním závodě nekvalifikoval. 
nebyla mu totiž vrácena zapůjčená tyč 
a neskočil tak základní výšku. dle papí-
rových předpokladů měl na umístění do 
10. místa. za své výkony mu byl udělen 
titul mistr sportu.
sport se stal jeho celoživotní náplní. Ješ-
tě dnes působí jako lektor Univerzity 3. 
věku při Ftvs. do dalších let přejeme 
hodně elánu, optimismu a pevné zdraví.

■   |   Jan k.

další, již pátá sezóna klubu přátel otužování 
a zotav – zimních otužilců a vodomilů mo-
ravská třebová letos začala už během září. 
teplé slunečné podzimní počasí nám přichy-
talo mnoho krásných barevných koláží pro 
pozadí při focení na břehu i  ve vodě lomu 
mrtvák v Březině. 
stále platí, že nikdy a  v  žádném věku není 
pozdě na to začít s  novými věcmi. třeba 
i s otužováním. postupně se k nám přidáva-
jí noví zájemci ze všech věkových kategorií. 
tak proč by ne třeba i vy? kdo váhá, klidně 
mu můžeme poskytnout individuální přístup. 
v  týdnu michal Heger chodívá plavat skoro 
každé ráno, libor dvořák většinou zase od-
poledne a my všichni ostatní si děláváme čas 
na plavání o nedělích. kontakty na nás najde-
te na Facebooku otužilci mt. naše výsledky 
jsou pomalu vidět. zvláště skupina začáteční-
ků pod vedením libora truhláře v jeho sou-
kromém bazénku ve starém městě se v ne-
děli dopoledne perfektně rozrůstá. Jejich po-
čet se už pomalu blíží ke dvacítce členů, a to 
od dětí až po důchodce. třeba taková eva 
trefilová se hned v  prvním roce dostala na 
zajímavou dobu, kterou dokáže strávit a uží-
vat si plavání ve studené vodě. a tak si zajede 
i odpoledne s druhou skupinou ve 14:00 od 
lidlu do Březiny.

první naší zahajovací akcí byla 3. svatovác-
lavská bójka na lomu mrtvák v  Březině. tu 
jsme však ze čtvrtečního státního svátku mi-
mořádně přesunuli na první říjnovou neděli. 
z  jedenácti nás větší polovina doplavala cca 
300m trasu k bójce uprostřed jezera a od ní 
zpět ke břehu.  
letošní pátou otužileckou sezónu chceme 
pokračovat svou účastí na některých vybra-
ných závodech českého poháru zimního 
plavání. konkrétně plánujeme 3. 12. plavat 
100 m a 250 m na tiché orlici napříč choc-
ní v  parku peliny, v  lednu poté první sobo-
tu 7. chceme plavat na závodech v pardubic-
kém labi a třetí sobotu na zámeckém okru-
hu opět na orlici v chocni. 
vánoční víkendový program bude mít každý 
z  nás hodně nabitý. proto oslavit půlkulaté 
výročí na 5. ročníku vánočního čvachtání na 

OtuŽilci a vOdOmilOvé hrázi Boršáku, které stálo na počátku aktivit 
klubu přátel otužování, jsme se rozhodli svo-
lat už na „zlatou“ 4. neděli adventní odpoled-
ne. v rámci této naší malé oslavy plánujeme, 
že obdržíme oficiální otužilecký křest z rukou 
Františka karbuly. tento dlouholetý otužilec, 
vodní záchranář a plavčík ve svitavském kry-
tém bazénu, je ale hlavně členem oddílu zim-
ního plavání sokol Hradec králové. klub s ná-
zvem zotav (zimní otužilci a  vodomilové) 
moravská třebová tak bude oficiálně přijatý 
mezi ostatní oddíly českého zimního plavání. 
srdečně vás tímto zveme, přijďte nás podpo-
řit nebo se sami zkusit ponořit.

https://www.facebook.com/groups/346166809304667/user/100031061914515/?__cft__%5b0%5d=AZVfJQutlCou2kVIn9JV4YuLiGn0hEIW0Bujmt1tyxuADAwcYpNX-lByK-PKkoRH66bJv3UT404Kedhh93zkvRLgGtzOFOaBQVD7Mw34S41uqWnIqLwai6UAg-Rp1ZtRaSZXj0kMQXt3EskAGHxmKEYm2-0ABZeXiQssy7cFmpVobpO2f_lZRmXPIPynKvViR0c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/346166809304667/user/100031061914515/?__cft__%5b0%5d=AZVfJQutlCou2kVIn9JV4YuLiGn0hEIW0Bujmt1tyxuADAwcYpNX-lByK-PKkoRH66bJv3UT404Kedhh93zkvRLgGtzOFOaBQVD7Mw34S41uqWnIqLwai6UAg-Rp1ZtRaSZXj0kMQXt3EskAGHxmKEYm2-0ABZeXiQssy7cFmpVobpO2f_lZRmXPIPynKvViR0c&__tn__=-%5dK-R


rOzlOučení 
S atletickOu 
SezónOu
v neděli 13. 11. se v praze uskutečnila 
legendární velká kunratická. ak slovan 
zde měl svého zástupce Jakuba koblov-
ského,  který si vybojoval druhé místo 
v kategorii dorostenců. 
na konci října, o  podzimních prázd-
ninách, uspořádal atletický oddíl tré-
nink pro děti v Ústí nad orlicí. podmín-
ky byly ideální, počasí nám přálo a děti 
naběhaly  pěkný počet kilometrů. tré-
novali jsme dvoufázově na stadionu 
i v terénu. odpoledne byla regenerace 
v bazénu, sauně nebo vířivce. do Ústí 
se určitě brzy vrátíme.

■   |   trenéři ak slovan

sport

www.moravskatrebova.cz

napůl úspěšně vstoupili do nové sezóny sá-
loví fotbalisté Fk slovan Šakalí hněv morav-
ská třebová. mohelnická hala byla v sobotu 
12. listopadu večer svědkem úvodního děj-
ství nového ročníku tuzemské nejvyšší soutě-
že sálového fotbalu. Jediný moravskotřebov-
ský ligový zástupce kolektivních sportů nej-
prve po boji padl s  varnsdorfem a  pak po-
razil Jilemnici. zápas s  varnsdorfem přinesl 
na začátek sezóny svižnou sálovku a potvrze-
ní faktu, že severočeský celek vnese do sou-
těže nejenom potřebné oživení, ale i nespor-
nou kvalitu. Šakalové proti silnému soupeři, 
s výjimkou úvodního gólu, tahali za kratší ko-
nec a  nemohli se celý zápas dostat do hry. 
„těžký zápas proti těžkému protivníkovi. nás 
srazila do kolen horší obrana a neproměňo-
vání i těch nejvyloženějších šancí. dvě nepro-
měněné penalty hovoří za vše,“ popsal utká-
ní moravskotřebovský prezident petr matou-
šek. zápas s  Jilemnici byl pravým opakem 

šakalOvé začali Sezónu napůl ÚSpěšně
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předchozího duelu. Šakalové od prvních chvil 
převzali otěže utkání a hned na začátku zápa-
su si vytvořili dvougólový náskok, který poté 
postupně navyšovali až na rozdíl čtyř branek. 
o čisté konto pak moravskotřebovští futsalis-
té přišli v samotném závěru. 
Šakaly opět uvidíte 26. 11. v 17:00 a v 19:00 
v poličce. soupeřem moravské třebové bude 
další ambiciózní nováček soutěže, pco ru-
dolfov, a staří známí Bombarďáci z větřní.
fk Slovan šakalí hněv moravská třebová - 
Futsal varnsdorf 4:5 (1:2), branky: robin ma-
tocha, michal sedláček, petr Brázdil, martin 
lapčík.
fk Slovan šakalí hněv moravská třebová 
- Jilemnice 4:1 (2:0), branky: petr slováček 2, 
vojta pazdera, philda leasure.
moravská třebová: ehrenberger (c) - Bráz-
dil, sedláček, Bambušek, leasure, slováček, 
lapčík, matocha r., Šmerda, pazdera.

■   |   (pm)

twirlingová skupina espiral moravská třebo-
vá tímto chce poděkovat za podporu v roce 
2022 všem našim příznivcům, rodičům děv-
čat, fanouškům i sponzorům. 
především děkujeme městu moravská tře-
bová za poskytnuté finanční příspěvky, a  to 
jak na činnost kroužku, tak na přípravu na 
mezinárodní soutěže, které nás čekají v příš-
tím roce. na tyto soutěže si naše děvčata vy-
bojovala postup na letošním mistrovství čr 

ve dnech 26. až 30. října se konal na fran-
couzském okruhu paul ricard, kde se letos 
jel i závod Formule 1, druhý ročník FIa mo-
torsport Games, pořádný mezinárodní au-
tomobilovou Federací FIa, známé také jako 
olympijské hry motoristického sportu.
tohoto světového podniku se zúčastni-
lo přes 1000 závodníků ze 72 zemí, zá-
vodilo se v  16 motoristických disciplí-
nách. mezi nimi byly i čtyři motokárové 
včetně karting endurance, na kte-
rý se specializuje a patří mezi nej-
lepší v  čr zdeněk ošťádal, kte-
rý byl součástí českého 4člen-
ného týmu. tento tým vybral 
autoklub čr, v  týmu byla po-
vinně i jedna žena. závod se jel 
na 4 hodiny. měřený trénink od-
jel zdeněk a  vybojoval 2. místo na 
startovním roštu. po startu se čes-

fOtbalOvé zprávy

podzimní část sezóny definitivně zatáhla svo-
ji oponu. Fotbal na slavnostním ukončení se-
zóny v Hospůdce U němců v petrušově vyhlá-
sil své nejlepší individuality uplynulého roku. 
všichni víme, že fotbal je sport kolektivní, ale 
občas je potřeba vypíchnout ty nejlepší osob-
nosti. nejlepším trenérem 2022 se stal kouč 
mladších žáků pospíšil lukáš. nejlepším juni-
orem 2022 pavel lexman a nejlepším hráčem 
roku 2022 pak libor lebiš. Gratulujeme. 
Fotbal se pomalu přesunul do sportovních 
hal (Šakalové do toho). Jedna krásná vyrost-
la v měníně, malebné obci s 1800 obyvateli. 
a právě měnín hostil turnaj mladších přípra-
vek. no, a hrál tam i slovan. děkujeme luď-
kovi potáčkovi.

■   |   (pm)

v twirlingu. díky této podpoře se může naše 
skupina rozrůstat, trénovat i účastnit se vý-
ukových seminářů s  profesionálními lekto-
ry z čr i zahraničí. věříme, že budeme moci 
i v příštím roce opět úspěšně reprezentovat 
naše město moravská třebová na celore-
publikových i zahraničních soutěžích.
všem našim příznivcům přejeme krásné vánoční 
svátky, hlavně hodně zdraví a úspěšný nový rok.

■   |   Jitka a andrea Štolovy

ký tým propadl až na 12. místo, ani po dru-
hém střídání se nepodařilo v  pořadí posu-
nout. třetí střídání jel zdeněk a posunul tým 
na 6. místo, při čtvrtém střídání se aleš Bur-
ger posunul na 4. místo, ale se ztrátou více 

jak 30 vteřin na pódiové umístění. na po-
sledních 45 minut nastoupil do motokáry 
opět zdeněk a 7 minut před koncem zá-
vodu se mu úžasným manévrem podaři-
lo předjet v té chvíli třetího jezdce z velké 

Británie. do cíle pozici udržel a čes-
ký tým získal bronzové medaile.
v hodnocení národů jsme obsadili 

osmé místo, do hodnocení se za-
početlo ještě 2. místo v katego-
rii Historic rally posádce Štajf-

-zelinka. další FIa motorsport 
Games se budou konat opět za dva 
roky, tentokrát ve španělské valencii.

■   |   zdeněk ošťádal st.

eSpiral děkuje za pOdpOru

zdeněk Ošťádal na fia mOtOrSpOrt GameS
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