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PŘEjEME úSPěšnÝ VSTuP dO ROKu 2023
Milí Třebováci, na prahu nového roku máme jediné přání. Abychom si uchovali naději. Nedávno 
jsme dokázali překonat období plné omezení spojených s protiepidemickými opatřeními. Nyní 

denně slyšíme o válečném konfliktu na Ukrajině a energetické krizi spojené s růstem cen. To vše 
různým způsobem zasáhlo každého z nás. Všechny překážky jsou zde ale přeci od toho, abychom 
je překonávali. Berme to všechno prosím společně jako výzvu. Jako zkoušku naší vůle, vytrvalosti, 
ale i schopnosti si vzájemně pomáhat, nebo se uskromnit tam, kde je to nezbytné. Přejeme vám 

především pevné zdraví a spokojenost v osobním i rodinném životě.

Pavel Charvát, Václav Dokoupil, Miloš Mička 

chytrý zpravodaj 
je dostupný
také online
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KoliK nás je... 

Otevřená radnice
veškeré podklady z jednání zastupitel-
stva města, vč. zápisu, usnesení, zvu-
kového záznamu a  výsledků hlasová-
ní naleznete na webových stránkách 
města v záložce radnice. Zde je k dispo-
zici také usnesení z jednání rady města. 
více na www.moravskatrebova.cz.

SpOlečenSká 
rubrika 
ŽivOtní jubilea
liStOpad 
105 let – luterová Bohumila
93 let – tureček Josef
91 let – Jan hýbl
90 let – pelíšková květoslava
85 let – Říhová ida, Burešová Jarmila
80 let – pokorná miloslava, kužílek Jo-
sef, nepožitková marie, odehnalová 
marie

rOzlOučili jSme Se
liStOpad
97 let – kyjovská miroslava
84 let – langhamer rudolf
79 let – neumann František
77 let – motýlová vlasta
73 let – Štrajtová naděžda
68 let – Bubeník Zdeněk
66 let – vašek karel
65 let – podmanická marie
49 let – hes tomáš

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

v  informačním systému městského úřadu 
v moravské třebové bylo k 30. 11. 2022 evi-
dováno k trvalému pobytu celkem 9595 ob-
čanů čr. v průběhu měsíce listopadu se do 
moravské třebové přistěhovalo 9 obyvatel, 
odhlásilo 16 osob, zemřelo 20 občanů a na-
rodily se 3 děti. v  rámci moravské třebové 
v  listopadu změnilo trvalý pobyt celkem 14 
osob.
dle odboru azylové a  migrační politiky 
mvčr je v moravské třebové hlášeno 209 ci-
zinců s povolením k pobytu na území české 
republiky. celkem je tedy v  moravské tře-
bové k  30. 11. 2022 evidováno 9804 osob. 
v měsíci listopadu se uskutečnil 1 slavnostní 
obřad k diamantové svatbě a 2 obřady k ví-
tání občánků. 

■   |   (in)

od 1. do 31. ledna 2023 je možné podávat 
žádostí o dotace z rozpočtu města určené na 
podporu akcí a činností neziskových organi-
zací, právnických a fyzických osob, které pů-
sobí na území města a provozují veřejně pro-
spěšné aktivity a volnočasovou činnost. 
Jednorázově poskytované neinvestiční dota-
ce jsou vázané na konkrétní činnosti nebo 

počátkem prosince nás velmi zasáhla smut-
ná zpráva. Zemřel totiž dlouholetý pedagog 
a ředitel moravskotřebovského gymnázia Jo-
sef pilgr. v naší škole působil jako učitel od 
roku 1965, v letech 1992 až 1999 byl zástup-
cem ředitele a v období 1999–2003 vykoná-
val funkci ředitele školy.
Byl skvělým kolegou a  ředitelem, za kterým 
jsme mohli kdykoliv přijít a  požádat o  radu 
nebo o pomoc a nikdy jsme nebyli odmítnu-
ti. vždy se nám maximálně snažil vyjít vstříc 
a najít řešení. rádi vzpomínáme na jeho smy-
sl pro humor a jeho smích se často rozléhal 
po celé škole. příjemnou a konstruktivní at-
mosféru nám často chválili kolegové z jiných 
škol. Josef pilgr byl přísným, ale spravedlivým 
pedagogem a  celá řada jeho studentů  do-
dnes oceňuje, co jim dal a co je naučil.
nikdy na vás, milý kolego, nezapomeneme.

■   |   kolektiv zaměstnanců GalsoŠ mt

zíSkejte dOtaci z rOzpOčtu měSta

Odešel jOSef pilgr

akce, zaměřené na podporu aktivit zejména 
v následujících oblastech: kultura, sport a tu-
ristika, sociální služby a životní prostředí. ma-
ximální výše dotace v  jednotlivém případě 
činí 70 000 kč. veškeré dotazy a úkony spo-
jené s žádostmi o finanční podporu směřuj-
te na ivanu kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz, 
+420 461 353 162).

ŽivOtní jubileum
dne 25. listopadu oslavila Bohumila lutero-
vá úctyhodných 105 let života. „přejeme paní 
Bohumile ještě mnoho radostných chvil a se-
tkání s  blízkými. pro své okolí je velkou in-

spirací díky své nezdolnosti, poctivosti a po-
zitivnímu přístupu ke každému novému dnu. 
všem zaměstnancům sociálních služeb měs-
ta moravská třebová děkujeme za péči, kte-
rou našim seniorům denně poskytují,“ dopl-
nil místostarosta václav dokoupil.

zprávy z radnice

http://www.moravskatrebova.cz
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ceny energií a SvOzu 
Odpadu v rOce 2023

změna ceny vOdnéhO 
a StOčnéhO
Zastupitelé na prosincovém jednání 
vzali na vědomí ceny vodného a stoč-
ného, které každoročně schvaluje 
svazek obcí skupinový vodovod mo-
ravskotřebovska. 
pro rok 2023 je stanoveno vodné ve 
výši 58,19 kč/m3 s dph a stočné výši 
65,28 kč/m3 s  dph. celkové nákla-
dy za vodné a stočné tak lidem opro-
ti minulému roku vzrostou dohroma-
dy o 16 %.
důvodem zdražení je navýšení cen 
materiálu a energií v roce 2022. v ná-
vrhu ceny jsou zahrnuty také plá-
nované investice na rok 2023, kte-
ré se v  moravské třebové budou tý-
kat výměny vodovodu v  ulici sluneč-
ní a opravy vodojemů v Boršově a nad 
retenční nádrží.

SvOz Odpadu
poplatek za komunální odpad na rok 
2023 je schválen ve výši 963 kč za oso-
bu. Úhradu poplatku lze provést ve 
dvou stejných splátkách, a  to nejpoz-
ději do 31. března a do 30. září přísluš-
ného kalendářního roku v občanském 
informačním centru. harmonogram 
svozu a veškeré další podrobnosti na-
leznete v poštovních schránkách. elek-
tronicky je dostupný také na webo-
vých stránkách technických služeb 
www.tsmt.cz.

• náklady za sběr a svoz odpadu – 
13,2 mil. kč 

• příjem z poplatku za odpad – 
8,1 mil. kč 

• odměna za třídění od eko kom – 
2 mil. kč. 

• doplatek z rozpočtu města – 
3,1 mil. kč 

důvOd navýšení
ceny pohonných hmot a energií, zvý-
šení ceny za uložení odpadu na sklád-
ce, růst provozních nákladů v důsled-
ku inflace.
co je v  poplatku zahrnuto? svoz pa-
píru a  plastu, úklid černých skládek, 
provoz sběrného dvora, provoz kom-
postárny, rozšíření kontejnerového 
stání, doplatek obyvatelům města.
poplatek je splatný ve dvou stejných 
splátkách, a to nejpozději do 31. břez-
na a do 30. září 2023.

inFormace Z radnice

přání za kSčm 
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pevné 
nervy v roce 2023 přeje všem

■   |   měsv ksčm moravská třebová

město moravská třebová se stejně jako dal-
ší samosprávy v čr musí vyrovnat s nega-
tivními dopady růstu cen energií do obec-
ních rozpočtů. „pro naše město máme pro 
rok 2023 zajištěné dodávky plynu i elektřiny 
v rámci státem zastropovaných cen. i přes-
to se musíme vypořádat s nárůstem nákla-
dů, které se meziročně zvýší až čtyřnásob-
ně. tyto razantní dopady jsme nuceni kom-
penzovat snahou o  zavedení úsporných 
opatření v  rámci městského úřadu i  všech 
organizací ve městě, včetně školských zaří-
zení. ve všech případech se snažíme o ma-
ximální úspory na jedné straně, a zachová-
ní provozu základní infrastruktury a služeb 
pro občany na straně druhé,“ uvedl staros-
ta pavel charvát. 
v rámci všech organizací došlo po konzulta-
ci s řediteli a vedoucími pracovníky k zajiš-
tění dílčích energetických úspor, spojených 
zpravidla s redukcí teploty a omezení málo 
využívaných provozů. po vzoru jiných měst 
dochází nově k  redukci osvětlení pamá-
tek a  veřejného osvětlení v  nočních hodi-
nách od 24:00 do 04:00, kdy je pohyb veřej-
nosti v ulicích minimální. co se týče zimní-
ho stadionu a plaveckého bazénu, úsporná 
opatření byla po konzultaci s  ředitelem ZŠ 
a  předsedou tJ slovan nastavena tak, aby 
neomezila pohyb dětí, školní výuku a  har-
monogram celostátně nastavených hokejo-
vých soutěží. v rámci letního provozu aqua-

vážení třebováci,
všichni teď řešíme vysoké 
ceny energií a  samozřej-
mě se tím zabýváme také 
ve vedení města. i  přes 
vládou zastropované ceny 
nám hrozí, že vydáme za 
energie zhruba 4x tolik 

než v minulosti, pokud vůbec nic neuděláme, 
což nemůžeme dopustit. proto je již v běhu 
celá řada opatření, která se dotknou komfor-
tu každého z nás. Zkuste prosím tato opatře-
ní přijmout tak jak jsou, jakékoliv jejich zmír-
ňování by vedlo jen k tomu, že budou peníze 
chybět jinde. 
krátce se chci zmínit o tom, co plánujeme 
v  roce 2023. asi je všem jasné, že je nevy-
hnutelné po výstavbě nových inženýrských 
sítí zahájit generální rekonstrukci ulic neru-
dova a  následně lázeňské. konečně zahájí-
me i  výstavbu sítí pro bytové domy a dom-
ky navazující na od kaufland v lokalitě Jiho-
západ (mimochodem kaufland plánuje ote-
vření v srpnu 2023). máme přislíbeno od 1. 
náměstka hejtmana pardubického kraje fi-
nancování nové křižovatky na ulici komen-
ského u od kubík a to včetně i nového pří-
jezdu na autobusové nádraží. v těchto dnech 

ÚSpOrná Opatření

SlOvO StarOSty

parku dojde k  dílčímu zkrácení otevírací 
doby na začátku a konci každého dne, kdy 
bývá návštěvnost nejnižší. Úsporná opatře-
ní se promítnou i do plánování kulturní pro-
dukce na rok 2023, kde se meziročně počítá 
s úsporou až 0,5 mil. kč. 

SOuhrn Opatření 

• omezení osvětlení památek – kalvárie, 
muzeum, zámek

• omezení veřejného osvětlení – vypínání 
v čase 24:00 – 04:00 

• plavecký bazén – provoz omezen v obdo-
bí červen, červenec, srpen, září + 4. týden 
prosinec a 1. týden leden

• zimní stadion – omezení začátku a konce 
sezóny dle rozpisu soutěžních utkání

• snížení teploty vytápění – muzeum, ksmt, 
zámek, školy

• aquapark – provoz červen až září
1. 6.–30. 6. 10:00-19:00
1. 7.–31. 8. 9:00–20:00
od 1. 9. 10:00–19:00

se již opravuje bývalá latinská škola na kos-
telním náměstí. máme informaci, že budeme 
příjemcem dotace ve výši vyšších desítek mi-
lionů na kompletní rekonstrukci prostor mu-
zea včetně nových atraktivních expozic, pro-
to zahájíme v  roce 2023 detailní projektové 
práce a možná už i  realizaci. máme zažádá-
no o dotaci na přístavbu ZŠ u kostela a tJ slo-
van o  dotaci na hřiště s  umělým trávníkem. 
u těchto dvou investic jsme v očekávání, jak 
dotační loterie dopadne. s  vysokou pravdě-
podobností započneme i  úvodní projekční 
práce na přestavbu bývalého průmyslové-
ho areálu v ulici Jiráskové na komunitně-kul-
turní centrum. připravujeme projekty pro žá-
dosti o dotaci na přestavbu kulturního domu 
v Boršově. 
a v neposlední řadě budeme připravovat in-
vestice na úspory energií, tedy další fotovol-
taiky na budovách města, výměny svítidel ve-
řejného osvětlení za úspornější atd. velká 
většina našich záměrů má reálný základ a dá-
váme tomu veškerou možnou energii, aby co 
nejdříve došlo k  jejich realizaci. Za sebe, za 
kolegy a za všechny zaměstnance města sli-
buji, že se o to za naše krásné město „pope-
reme“.  přeji vám do nového roku 2023 hod-
ně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
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v současné chvíli jsou již dokončeny práce na 
rekonstrukci startovacích bytů v  ulici Brán-
ské, které jsou určeny především pro mladé 

rodiny. Záměrem města je pronajmutí cel-
kem čtyř bytových jednotek v bytovém domě 
č. p. 46 v ulici Bránské. vybraní nájemci uza-
vřou s  městem moravská třebová smlouvy 
o  nájmu bytu na dobu  určitou (maximálně 
na dobu 3 let).

pOdávání ŽádOStí:
Zájemci mohou podat žádost na podatelnu 
měÚ moravská třebová, ul. olomoucká č. o. 
2 nebo přímo na odbor majetku města měÚ, 
nám. t. G. masaryka č. o. 29, nejpozději do 6. 
1. 2023 do 12:00 hodin. 

oznámení městského úřadu s  podmínka-
mi pronájmu startovacích bytů a  dalšími 

StartOvací bydlení v ulici bránSké

rekOnStrukce 
latinSké škOly
v průběhu listopadu započaly práce na 
rekonstrukci občanského vybavení bý-
valé latinské školy v ulici kostelní ná-
městí. už v létě příštího roku zde vznik-
nou dva multifunkční prostory, které 
budou veřejnosti sloužit pro výstavy, 
přednášky, školení, zasedání a  mno-
ho dalších společenských aktivit.  „his-
toricky cenná budova se díky tomuto 
projektu po dlouhé době opět důstoj-
ným způsobem otevře veřejnosti. Zá-
roveň nám záleží na připomínce staletí 
tradic a kulturních kořenů našich před-
ků. proto zde bude nově sídlit společ-
nosti česko-německého porozumě-
ní Walthera hensela i  stálá expozice 
a sbírky lidové kultury hřebečského re-
gionu,“ uvedl místostarosta václav do-
koupil.
při rekonstrukci bude kladen důraz 
na zachování celkového vnějšího re-
nesančního vzhledu. v  současné chví-
li se budova nachází na seznamu kul-
turních památek chráněných státem. 
v  průběhu rekonstrukce proběhne 
očištění od necitlivých rekonstrukčních 
zásahů v minulosti se snahou o maxi-
mální odhalení původních historických 
prvků pomocí využití tradičních mate-
riálů.
v  druhém patře budovy vznikne nové 
odloučené pracoviště městského mu-
zea, zaměřené na muzejní sbírky, vý-
stavní a edukační činnost. kapacita sálu 
v bývalé latinské škole je plánována až 
pro 50 osob. projekt zároveň počítá se 
vznikem 6 až 9 pracovních míst. ná-
klady na realizaci projektu činí 4,2 mil. 
kč, které jsou financovány prostřednic-
tvím dotace z místní akční skupiny mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

podrobnostmi naleznete na úřední desce 
a  webových stránkách města www.morav-
skatrebova.cz.

na místě bývalé městské tržnice na ulici ko-
menského došlo k provizorní úpravě plochy 
pomocí asfaltového recyklátu a zachovalých 
částí podlah po předchozí stavbě. díky této 
realizaci vznikla přímo v  centru města plo-
cha, kde mohou občané zaparkovat svůj au-
tomobil, což by mělo výrazně pomoci obyva-
telům města žijícím v samotném historickém 
centru.
„provizorní plochou jsme místo označili pře-
devším z důvodu využití asfaltového recyk-

látu při realizaci projektu. velmi rád bych 
touto cestou apeloval na občany města 
a především pak na jejich ohleduplnost při 
parkování v  místě nově vzniklé plochy pro 
parkování. Zároveň bych chtěl touto cestou 
poděkovat vedení moravskotřebovského 
cestmistrovství správy a  údržby silnic par-
dubického kraje, že nám celou tuto úpravu 
ve velmi krátkém čase naprosto profesionál-
ně pomohli zrealizovat,“ uvedl starosta pa-
vel charvát.

plOcha prO OdStavení vOzidel v ulici kOmenSkéhO

město moravská třebová by touto cestou 
rádo poděkovalo rodině mlčochových za dar 
krásného vánočního stromu, který v  tomto 
svátečním čase zdobí náměstí. „Je skvělé, že 
se sami občané tímto způsobem zapojují do 
krásné výzdoby našeho města. doufám, že 
na tuto tradici navážeme i příští rok. pokud 
máte na svém pozemku hezký strom, který 
byste chtěli darovat ostatním, obracejte se 
na dispečink technických služeb, které pro 
město každoročně zajišťují kácení a přepra-
vu stromu na náměstí,“ doplnil místostarosta 
václav dokoupil.

pOděkOvání
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městská policie

umožněno pouze držitelům platných par-
kovacích karet vydaných městským úřadem 
pro rok 2023. důvodem této úpravy byla 
snaha v místě bydlícím občanům zjednodu-
šit možnost zaparkování svého vozidla. dále 
bude zrušena možnost parkování na Zámec-
kém náměstí, rezidenti však mohou využít 
nově zřízená parkovací místa v  ulicích Zá-
mecká a Bránská.

ceník:
parkovací automat: 
1. hodina – 10 kč
každá další hodina – 20 kč

aplikace:
1. hodina – 10 kč
každá další hodina – 20 kč
prvních 20 minut zdarma

roční parkovací karta:
rezidenti – 2 000 kč
nerezidenti – 4 000 kč

■   |   radovan Zobač, velitel městské policie

nOvý SyStém parkOvání
vážení spoluobčané,
po velmi dlouhé době se v  centru upravuje 
systém parkování vozidel. od nového roku 
přechází město moravská třebová na tzv. 
hybridní systém plateb za parkování. obča-
né budou mít nově možnost zaplatit za par-
kování nejen u  parkovacího automatu, ale 
i  prostřednictvím mobilní aplikace mpla. 
tato aplikace občanům značně zjednoduší 
úhradu parkovacího poplatku. Již nebudou 
muset chodit k parkovacímu automatu a hle-
dat drobné, ale jednoduše zaplatí pár „klik-
nutími“ v  mobilní  aplikaci. další výhodou je 
možnost zaplacení poplatku v klidu domova 
s  nastavením data parkování dopředu, aniž 
by občan musel čerpat mobilní data. velkým 
bonusem nového systému je především 

rychlost vyřízení parkovacího lístku a  prv-
ních 20 minut parkování zdarma při využi-
tí mobilní aplikace. 
další možností úhrady parkovného je přes 
web: mpla.io, kde můžete pomocí možnos-
ti Zaplatit parkovné uhradit poplatek za 
stání vašeho vozidla. aplikaci mpla a  její 
webové rozhraní využívá řada okolních měst 
(svitavy, litomyšl, česká třebová, mohel-
nice, letovice a  olomouc) a  využití aplikace 
se tedy nevztahuje pouze na území města 
moravská třebová. 
aplikace mpla dostupná v obchodě aplikací 
appstore (ios) a oBchod play (android). 
s touto změnou je spojená i úprava doprav-
ního značení v  centru města. od nového 
roku bude stání v historickém centru na uli-
cích Zámecká, krátká, Bránská, kostelní ná-
městí, stará, hvězdní, marxova a pivovarská 

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

© Seznam.cz, a.s., 2021 and others

© Seznam.cz, a.s., 2021 and others
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parkování pro držitele parkovacích karet
parkování pro držitele parkovacích karet, lístku a uživatele aplikace
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rodinné centrum

rOdinné centrum krůček

přejeme všem šťastný vstup do nového roku 
a budeme se od ledna těšit na naše společná 
setkání v krůčku. připravujeme pro vás pravi-
delný program obohacený o některé novinky 
a také i spoustu jednorázových akcí. krůček 
bude otevřen od 9. ledna. 12. 1. od 18 do19 
se můžete těšit na workshop v kanclárně jak 
zvládnout stres jinak - povídání o alterna-
tivních metodách řešení problémů, vstupné 
120 kč, tento workshop proběhne i v krůčku 
19. 1. od 10 do 11, kam můžete přijít i s dět-
mi, vstupné 90 kč. veškeré dotazy a přihláš-
ky prosíme na e-mail: krucekmt@gmail.com. 
těšíme se na vaši návštěvu v  novém roce 
2023.

■   |   tým krůčku

prOgram leden
pOndělí
10:00–11:00 mama mimi cvičení od 1,5 roku 
do 6 let
16:00–17:00 Free - talk klevetíme anglicky
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 
(11. a 25. 1.)
17:30–18:30 Zpátky do formy (zdravotní cvi-
čení)
čtvrtek
9:00–10:30 klub kontaktních maminek 
(12. a 26. 1.)
16:00–17:00 angličtina pro předškoláky (uza-
vřený kurz)
17:00–18:00 veverky - hrátky v  tělocvičně 
u kostela od 2 do 6 let
18:30–19:30 Jóga smíchu pro dospělé (12. 1.)
PáTeK
9:30–10:30 kurz pomoz mi, abych to dokázal 
sám (uzavřený montessori kurz od 13. 1.)

v  červenci 2020 zahájila květná 
Zahrada, z.ú. realizaci projektu 
hledáme řešení v moravské tře-
bové. projekt byl součástí strate-
gického plánu sociálního začle-
ňování  města  moravská třebo-
vá na období 2019 až 2022 a byl financován 
z operačního programu Zaměstnanost pod 
číslem cZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016193. 
projekt jsme úspěšně zakončili v říjnu 2022.
Jeho vznik iniciovalo město moravská tře-
bová ve spolupráci s agenturou pro sociál-
ní začleňování ministerstva pro místní roz-
voj. nad jeho tvorbou se sešli všichni, kteří 
v moravské třebové pracují s lidmi ohrože-
nými sociálním vyloučením. počínaje sociál-
ním odborem městského úřadu, přes Úřad 
práce, charitu moravská třebová, květ-
nou Zahradu, Řeholní dům menších bratří 
(františkáni), skp-centrum, až po technické 
služby města mor. třebová. Byla nastarto-
vána řada dalších aktivit a projektů (město 
a  jeho komunitní centrum, charita morav-
ská třebová s  několika projekty, skp-cent-

rum a další). projekt podpořil více 
než 100 lidí z  ohrožených skupin, 
do kterých patřili, mimo národ-
nostních a etnických menšin, také 
absolventi, matky samoživitelky po 
rodičovské dovolené, osoby starší 

55 let, lidé se zdravotním postižením nebo 
s dluhy. 
projekt hledáme řešení v  moravské tře-
bové se velmi dobře rozběhnul, a  to přes 
všechny obtíže spojené s  covidovou situa-
cí v  čr. s  účastníky projektu pracoval tým 
odborníků, a  to s  každým z  nich individu-
álně a podle jeho potřeb. náš tým dokázal 
pomoci několika desítkám lidí při nalezení 
práce, a to jak na volném trhu, tak zpočát-
ku na tréninkových pracovních místech. ta 
vznikala v různých firmách i chráněných díl-
nách. celkem se zapojilo 25 zaměstnavate-
lů, firem i  živnostníků, realizovali jsme 65 
tréninkových pracovních míst. téměř polo-
vina účastníků projektu na těchto místech 
má práci i po ukončení projektu, což je vý-
znamný úspěch.

projekt hledáme řešení v moravské třebo-
vé skončil v říjnu 2022. květná Zahrada, z.ú. 
připravila jeho pokračování, které by mělo 
začít v  lednu či únoru 2023, pokud bude 
schváleno ministerstvem práce a sociálních 
věcí v rámci operačního programu Zaměst-
nanost+ (opZ+). 
Budeme se těšit na každého dalšího zájem-
ce o účast v novém projektu, rádi vás pod-
poříme v  tom, aby se zlepšila vaše životní 
situace. najdete nás opět v našem projek-
tovém centru na adrese Zámecké nám. 6 
v moravské třebové. věříme, že v této slo-
žité době přinese navazující projekt do mo-
ravské třebové pokračování nastartova-
ných změn, desítkám lidí taky práci a celko-
vé zlepšení situace ve městě.
děkujeme městu moravská třebová, pra-
covnicím kontaktního pracoviště Úřadu 
práce, všem spolupracujícím zaměstnavate-
lům - charita moravská třebová, technické 
služby města moravská třebová s.r.o., atek 
s.r.o., mlčochová Šárka, hrádková ivana, 
ZŠ moravská třebová (československé ar-
mády 179), doležal daniel, vox Group a.s., 
ZŠ moravská třebová (palackého 1351), ZŠ 
moravská třebová (kostelní náměstí 21), 
speramus s.r.o., Řeholní dům menších bra-
tří v  moravské třebové, ekocentrum sto-
lístek linhartice, komunitní klub morav-
ská třebová, m-Závlaha, lucorp s.r.o., da-
vid čonka, kulturní služby města moravská 
třebová, Římskokatolická farnost moravská 
třebová, target services s.r.o., krůček mo-
ravská třebová, pkkZ a.s., sport servis Je-
žek, Farma na rychtě a  přejeme klidný zá-
věr roku 2022. 

■   |   Jitka němcová, irena poslušná,  
adéla homolová, marie alexandra loučná,  

Ferdinand raditsch, květná Zahrada, z.ú.

hledáme řešení v mOravSké třebOvé

mailto:krucekmt@gmail.com
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ddm

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

18. 1. švihadlOvý čtyřbOj
tradiční akce pro školy. soutěž pro hol-
ky i kluky 1. až 3. tříd. soutěží se ve čtyřech 
disciplínách přeskok snožmo, po jedné noze, 
střídnonož a  vzad. každá disciplína trvá 1 
minutu. počítá se součet všech přeskoků ze 
čtyř disciplín. v každé kategorii první tři ob-
drží diplom a  medaile věnované Zdravým 
městem mor. třebová. Bližší informace na 
propozicích.

28. 1. mOravSkOtřebOvSký 
tWirling
celorepubliková soutěž v tělocvičně isŠ. více 
informací na plakátku, na našem webu a Fb 
mts střípky ddm moravská třebová. 

aŽ dO 31. 1. pOkračuje akce zimní 
leS S pOhádkami
stačí si z našeho webu stáhnout herní kar-
tičku a  vydat se na procházku do lesa ces-

tou ke studánce. Filmové pohádky má kaž-
dý rád a tak otázky a soutěže pro vás budou 
jistě jednoduché. Za vyplněnou kartičku si 
v ddm nezapomeňte vyzvednout zaslouže-
nou odměnu. akce je vhodná i pro třídní ko-
lektivy. podrobnosti na plakátku, FB a webu 
ddm.

mikulášSký karneval 
v sobotu 3. prosince se konal tradiční mi-
kulášský karneval. po delší době jsme jej 
pořádali v  sále na písku. Účast byla veli-
ká, harmonogram bohatý a  nás moc těší 
skvělé ohlasy. děti měly úžasné masky, 
vyrobily si krásné výtvory v  našich dílnič-
kách a  program zpestřila vystoupení na-
šich kroužků. atmosféra v  sále byla kou-
zelná, nic na ní nezměnil ani příchod miku-
láše, anděla a hodných čertů. Zástup dětí, 
které se nebály a chtěly mikulášovi a jeho 
doprovodu říct básničku nebo zazpívat 
písničku byl velký a  jsme za to moc rádi. 

chtěli bychom poděkovat vedení vojenské 
střední školy a  vyšší odborné školy mo 
mt za možnost akci opět pořádat v  tom-
to sále a také za zajištění občerstvení. sa-
mozřejmě děkujeme všem našim vedou-
cím kroužků, vystupujícím a pomocníkům, 
kteří se s  námi na přípravě akce podíleli. 
no, a velké poděkování patří všem malým 
i velkým návštěvníkům, byli jste úžasní! už 
teď se těšíme na příští rok.

lednOvý 
prOgram 
dušeprOStOru
srdečně vás zveme na naše lednové 
aktivity. 
klubové činnosti, které jsou otevřeny 
pro všechny, kteří mají zájem a chuť se 
zúčastnit, probíhají tato úterý v měsíci: 
10. 1. přijďte si zahrát deskové hry 
s  našimi zkušenými lektory, kteří 
vás rádi naučí nové, vámi dosud 
nevyzkoušené hry. 
24. 1. v  rámci iQ tréninku si můžete 
vyzkoušet svoje znalosti, dovednosti 
a schopnosti.

pravidelná setkávání lidí se zkuše-
ností s duševním onemocněním bu-
dou v úterý 3., 17. a 31. 1. kromě kávy 
či čaje vám chceme nabídnout prostor 
vhodný k  otevřenému a  bezpečnému 
sdílení, podpoře a inspiraci.

všechna pravidelná úterní setkávání 
probíhají vždy od 15:30 do 17:30 hod. 
v  prostorách centra duševního zdraví 
svitavy, nám. míru 29/87 (v budově ko-
merční banky). sledujte nás na www.
duseprostor.cz, i na Facebooku duše_
prostor, pište nám na duseprostor@
gmail.com nebo messenger. 
děkujeme, že k nám chodíte a přijďte 
zase. těšíme se na setkávání s vámi. 
do nového roku mi dovolte, abych 
vám za nás z dušeprostoru popřál klid-
ný a pohodový rok 2023, naplněný jen 
krásnými a příjemnými zážitky.

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

vánOční nadílka v blatOuchu 

i  v  Blatouchu jsme si nadělili vánoční dáre-
ček. velký v průměru 6 metrů a kulatý… ptá-
te se, co to asi je? v prosinci k nám přijeli tři 
šikovní chlapci a  postavili nám jurtu, která 
bude sloužit jako další zázemí pro lesní klub. 
všichni jsme z ní nadšeni. Jurta má dvě velká 
prosklená okna a dveře, takže je v ní dostatek 
světla. teplíčko nám obstarávají velká kamín-
ka. děti si zde hrají, odpočívají, tvoří nebo jen 

koukají z okna ven. 
přijďte se za námi podívat a třeba i vašim dě-
tem se bude v lesním klubu líbit, a nám při-
budou další kamarádi. pár volných míst stále 
máme. 
plánujeme akci den otevřené jurty na pátek 
13. 1. od 9 hodin po celý den. těšíme se na 
vás.

■   |   lk Blatouch
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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

městská knihovna ladislava z  boskovic 
v  moravské třebové děkuje všem čtená-
řům a návštěvníkům za přízeň. do nového 
roku vám přejeme hodně zdraví a spoko-
jenosti. těšíme se na vás v roce 2023. 

ceník SluŽeb v rOce 2023 zůStává 
Stejný, tedy:
rOční regiStrační pOplatky:

dospělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 kč

důchodci, držitelé Ztp,  
studenti, učni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 kč

děti od 7 do 14 let včetně . . . . . . . . . . . 60 kč

držitelé Ztp/p,  
děti do šesti let včetně . . . . . . . . . . .   zdarma

poplatek za pozdní vrácení knih činí 3 kč za 
každý den a za každý půjčený dokument. po-
čítají se pouze dny, kdy máme otevřeno. na-
dále platí, že vás na blížící se konec výpůjčky 
upozorníme 7 dní předem e-mailem a v po-
slední den ještě smskou.

půjčOvní dOba v rOce 2023:
dOSpělé Oddělení
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.

dětSké Oddělení
pondělí-čtvrtek: 12:00–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.

19. 1. Seznámení S rObOty prO 
dOSpělé
možná jste to už slyšeli: v knihovně máme ro-
boty a nebojíme se je použít. Jsou určení pře-
devším pro děti, ale určitě zaujmou i dospě-
lé. patříte-li mezi ně, zveme vás ve čtvrtek 19. 
ledna od 17:00 do 19:00 do knihovny. naučí-
te se ovládat roboty typu Blue-bot, vykonávat 
různé úkoly, překonávat překážky apod. pro-
síme, abyste se z důvodu omezené kapacity 
hlásili předem buď osobně v knihovně, nebo 
na e-mail knihovna@mkmt.cz.

24. 1. přednáška: bezlepkOvá 
dieta S OchutnávkOu Od autOrky 
a lektOrky vladěny halatOvé
dozvíte se, co znamená bezlepková dieta 
a koho se týká, jaké jsou základy bezlepkové 
diety, jaké jsou přidružené intolerance a aler-
gie, jak péct bez lepku a dalších alergenů, jak 
nakupovat a  jak žít s  bezlepkovou dietou. 

akce se koná v  dětském oddělení knihovny 
od 17:00 hod. vstup zdarma.

1.–15. 1. lednOvá SOutěŽ O knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnamt@seznam.cz, 
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěž-
ní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit pří-
mo v  knihovně. výherce vybereme náhod-
ně a může si vybrat jednu z těchto knih: dal-
ší oběť (h. h. durrant), dívka, která lhala (p. 
Jansa), nejtemnější úsvit (a. martinez), po-
zvánka (l. Foley), Barcelona: průvodce s ma-
pou. 
aktuální otázka zní: roboty jakého typu 
máme u nás v knihovně?

1.–31. 1. čtenářSká výzva 2023: 
leden
v  lednu jsme si připravili tato témata: kni-
ha, která má žlutou obálku; kniha, jejíž autor 
nosí brýle, kniha napsaná dvěma autory. 

1.–31. 1. výprOdej knih a čaSOpiSů
nabízíme vyřazené části fondu: v  půjčovní 
době si můžete zakoupit časopis za 5 kč/ks, 
případně knihu za 10 kč/ks.

1. 1.–28. 2. výStava: mOravSká 
třebOvá Očima rOdáka
výstava moravskotřebovského rodáka marti-
na dlábka. Fotografie si můžete prohlédnout 
v půjčovní době knihovny. 

knihOvna dětem:
19. 1. lekce rObOtiky prO děti
nemůžeš se dočkat, než roboty uvidíš ve ško-
le? přijď do knihovny. naučíš se ovládat robo-
ty typu Blue-bot, vykonávat různé úkoly, pře-
konávat překážky apod. akce se koná ve čtvr-
tek 19. ledna v dětském oddělení od 15:00 do 
17:00 hod. prosíme, nahlas se předem buď 
osobně v  knihovně, nebo na e-mail knihov-
na@mkmt.cz.

tvOřivé Středy 

  4. 1. Sněhulák
11. 1. tučňák
18. 1. lední medvěd
25. 1. pravěké zvíře
Začátek je vždy v 15:00 hod. v dětském od-
dělení.

3., 17. a 31. 1. OdpOledne 
S pOhádkOvOu babičkOu věrOu 
nápravníkOvOu
čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších akti-
vit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském od-
dělení.

výStava: barevný Svět
výstava výtvarných prací žáků a  studentů 
z Gymnázia a letecké střední školy morav-
ské třebové. výtvarná díla si můžete pro-
hlédnout v  dětském oddělení v  půjčovní 
době.

mladý čtenář 2023
městská knihovna vyhlašuje 40. ročník soutě-
že mladý čtenář 2023. Jedná se o výtvarnou 
a literární soutěž na téma Jurský park – svět 
dinosaurů. pravidla soutěže a bližší informa-
ce získáte v dětském oddělení knihovny.

SOutěŽ lOvci perel
od 16. 1. do 23. 11. 2023 probíhá 11. ročník 
oblíbené čtenářské soutěže lovci perel. pra-
vidla soutěže a bližší informace získáte v dět-
ském oddělení knihovny. 

výsledky 10. ročníku soutěže lovci perel:
1. místo: Jonáš Ježek, 2. místo: Berenika Biso-
vá, 3. místo: Barnabáš Bis

připravujeme na ÚnOr:
16. 2. lekce rObOtiky prO děti
od 15:00 do 17:00 hod.
16. 2. lekce rObOtiky prO dOSpělé
od 17:00 do 19:00 hod.

21. 2. přednáška: traSa alta via 1
o  přechodu dolomit bude přednášet mo-
ravskotřebovská rodačka Jitka vojtková. akce 
se koná od 17:30 hod. v  rytířském sále na 
zámku. vstup zdarma.

mailto:knihovnaMT@seznam.cz
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kultura a kino

kinO – leden

vstupenky na www.ksmt.cz; na místě hodinu 
před začátkem představení

nOvě zahajujeme 
prOmítání i v neděli

mikulášOvy patálie: jak tO celé 
začalO
/francie/
patálie malého mikuláše, od rvaček na škol-
ním dvoře až po dobrodružství na letním tá-
boře, si v průběhu let zamilovaly více než čty-
ři generace dětí na celém světě. oblíbená po-
stavička nyní poprvé ožívá v původní ilustra-
ci sempého v  animovaném filmu pro celou 
rodinu.
režie: a. Fredon, český dabing

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

přání k narOzeninám 
komedie /čr/  
líba – maminka, babička, ale především vlád-
kyně rodiny má kulaté narozeniny. v  tento 
den ale neslaví narozeniny jenom ona… malá 
lež a neplánovaná návštěva spustí lavinu ne-
čekaných událostí a  jedna nepředvídatelná 
situace stíhá druhou.
režie: marta Ferencová, hrají: e. holubová, J. 
dušek, v. k. kubařová, t. klus a další

prOgram
 5. 1. čt /19:00/ kůň
 6. 1. pá /19:00/ Operace fortune
 7. 1. so /17:00/ kvík
 /19:00/ piargy
 8. 1. ne /17:00/ mikulášovy 

patálie: jak to celé 
začalo

 /19:00/ Srdeční záležitost
12. 1. čt /18:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
13. 1. pá /18:00/ adam Ondra: 

posunout hranice
14. 1. so /16:00/ Úžasný mauric
 /18:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
15. 1. ne /16:00/ princezna zakletá 

v čase 2
 /19:00/ grand prix
19. 1. čt /19:00/ il boemo
20. 1. pá /19:00/ blízko
21. 1. so /17:00/ zoubková víla
 /19:00/ přání 

k narozeninám
22. 1. ne /19:00/ přání 

k narozeninám
26. 1. čt /18:00/ avatar: the Way of 

Water /2d/
27. 1. pá /19:00/ přání 

k narozeninám
28. 1. so /17:00/ mikulášovy 

patálie: jak to celé 
začalo

 /19:00/ babylon
29. 1. ne /17:00/ největší dar
 /19:00/ a pak přišla láska

Změna programu vyhrazena
sledujte www.ksmt.cz

nOvinka prO děti
karta 9 + 1 
co to znamená? děti si vyzvednou na před-
stavení divadelní kartu, kde budeme zazna-
menávat, kolika našich představení pro děti 
se zúčastnily. až nasbírají devět pohádek 
v roce 2023, budou odměněny jednou place-
nou pohádkou zdarma. na tuto kartu se bu-
dou započítávat všechny veřejné pohádkové 
vystoupení ksmt - pohádkové neděle během 
školního roku i prázdnin.

příběh SněhOvé vlOčky /divadlO 
pěti elementů/
divadlo pro děti
22. 1. /16:00/ dvorana muzea
vstupné: 50 kč děti, 80 kč dospělí
povídala vločce vločka, že si radši ještě počká, 
než se k zemi rozletí… kam se vločky při svém 
putování vydají? to se dozvíme v divadelním 

kulturní SluŽby
kulturní služby města moravská třebová, Svitavská 18, mor. třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze na místě

představení prodchnutém zimními radován-
kami, hudbou, zpěvem a  jemnou poetikou 
dětských básní.

perla měStSký pleS
28. 1. /20:00 / sál na písku
vstupné: 290 kč
večer bude zahájen slavnostním předtan-
čením taneční školy tak dance krok pod 
vedením tomáše chmely, která se vám 
během večera představí celkem dvakrát. 
k  tanci bude hrát energická kapela s  vel-
kou dechovou sekcí the people, se kterou 
jste se mohli seznámit již v rámci rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí. následovat 
bude velkolepé taneční vystoupení s barev-
nými led křídly crystaliZe a těšit se může-
te na barmanskou show v  podání finalisty 
muže roku 2019 tomáše vančury. večerem 
bude provázet moderátor ondra pokorný. 
nebude chybět ani bohatá tombola a  ob-
čerstvení.

maSOpuStní výtvarná dílna
3. 2. /9:00–12:00/ muzeum
vstupné: 100 kč
výtvarná dílna v době pololetních prázdnin, 
je určena pro děti 6–12 let staré. děti si vyro-
bí masku, kterou si budou moci odnést a po-
užít v masopustním průvodu 18. 2. přihlašuj-
te své děti na www.ksmt.cz , aby tvořivě vyu-
žily čas volna. kapacita omezena.

11. února 2023 od 20:00 hodin dům armá-
dy na písku. 
k  poslechu a  tanci zahraje skvělá hudební 
skupina Quattro, součástí programu bude 
stylové předtančení a  soutěž o  hodnot-
né ceny. předprodej lístků od 2. ledna 2023 
v turistickém informačním centru, nám. t. G. 
masaryka. vstupné 200 kč.

lidOvý pleS – 73. rOčník 

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


10   |   moravskotřebovský zpravodaj   |   leden 2023

muZeum a 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
v roce 2023 je pro vás zámek otevřen i v zim-
ních měsících, a to vždy od pátku do neděle.
srdečně zveme všechny obyvatele morav-
ské třebové k návštěvě našeho překrásného 
zámku v období, které není přeplněno turis-
ty, a mohou si prohlídku náležitě užít. nabízí-
me dva zámecké okruhy s průvodcem:

StředOvěká mučírna 
a alchymiStická labOratOř
expozice pojednává o  vývoji tortury v  če-
chách a  rozkvětu alchymistické vědy na 
tomto zámku. provedeme vás přízemními 
a  sklepními prostory nejstarší části zámku 
a necháme okusit něco málo z práva útrpné-
ho, či přičichnout k tajemným baňkám mistra 
Bonaciny, dvorního alchymisty a lékaře ladi-
slava velena ze Žerotína.

zámek mOravSká třebOvá
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz 
Otevírací dOba v lednu: neděle 1. 1. zavřeno; pátek–neděle otevřeno  
9:30–11:40 a 12:40–17:00

pOklady mOravSké třebOvé
okruh věnovaný historii zámku i města mo-
ravská třebová od rané renesance až do 19. 
století. v první části prohlídky vám předsta-
víme stavební vývoj našeho zámku a nahléd-
nete do života významných osobností šlech-
tických rodů Boskoviců, Žerotínů a  lichten-
štejnů. v druhé části se navrátíte do časů ně-
kolika významných měšťanů našeho města.

výStava zimní třebOvá
2.–31. 1. ve výstavních prostorách zámku 
Ještě v lednu pokračuje výstava obrazů a fo-
tografií Zimní třebová, tak jak byla umělci 
a fotografy zachycena v průběhu posledního 
století. výstavu připravilo městské muzeum 
moravská třebová a  je přístupná v  otevíra-
cí době zámku, v ostatních dnech pouze pro 
skupiny na objednávku předem.

Stálé eXpOzice: 
hOlzmaiSterOva Sbírka 
mimOevrOpSkéhO umění
ve stálé expozici uvidíte unikátní artefakty 
z mimoevropské podsbírky, které si ze svých 
cest přivezl někdejší mecenáš muzea ludwig 
holzmaister. setkáte se s předměty z  indie, 
Barmy, tibetu či Japonska. raritou jsou čtyři 
samurajské meče, ten nejvzácnější je s čepe-
lí z 15. století. tyto meče ochraňuje japonský 
mnich komusó. expozici uzavírá významná 
egyptologická sbírka, která je po náprstkově 
muzeu v praze druhou největší egyptologic-
kou sbírkou v čr. 

vánOční dárek

průmyslové muzeum mladějov má ve svých 
sbírkách jediný exponát ve střední evropě, je 
jím lanový bagr Škoda d-500. díky vánoční-
mu dárku od p. kosiny nebude našemu bag-
ru smutno, dostal totiž malého brášku - mo-
del lanového bagru. oba funkční stroje bu-
dou k vidění v červnu na naši každoroční akci 
s názvem historie v pohybu.
přejeme vám vše nejlepší do nového roku 
2023.

■   |   eva kopřivová

příběhy z dOb Stavitelů pyramid
Ústředním motivem nové expozice je pa-
pyrus – Westcar, jehož originál se nachází 
v egyptském muzeu v Berlíně a v moravské 
třebové návštěvníci uvidí jeho faksimilii. pa-
pyrus Westcar nese text první povídkové kni-
hy na světě, kdy z  jednoho rámcového pří-
běhu vycházejí další epizody, podobně jako 
v pohádkách tisíce a jedné noci. expozici však 
doplní další literární díla z dob faraonského 
egypta s demonstrací různých textů té doby 
včetně písanek, naučení či účtů.
expozice návštěvníkům také přibližuje teh-
dejší varianty psaného textu od písma hiero-
glyfického, hieratického, démotického až po 

písmo řecké a koptské. v expozici jsou k vi-
dění originály předmětů zapůjčené ze sbí-
rek národního muzea – náprstkova muzea 
asijských, afrických a  amerických kultur od-
kazující na reálie či historické osobnosti zmi-
ňované v příbězích papyru Westcar, ať už to 
jsou mudrc imhotep, král sahure či královna 
chentkaus.   
autor expozice, egyptolog náprstkova muzea 
pavel onderka, myslel v  koncepci i  na malé 
návštěvníky a  prohlídku expozice doprovází 
krátký animovaný film poutavě zpracovávající 
jeden z příběhů papyru Westcar, který určitě 
zaujme nejen dětského diváka.
vizuální dominantou expozice jsou pak mo-
dely abúsíru, tedy rozsáhlé nekropole staroe-
gyptských panovníků, a sahuerovy pyramidy, 
jež doprovázely úspěšnou výstavu slunečních 
králů v národním muzeu v roce 2021. 

prObíhající výStava: 
zimní třebOvá
9. 12.–31. 1. 2023
na zámku je do konce ledna k vidění výsta-
va s  tematikou našeho města. pro zájemce 
je připraven i  lehký kvíz, při kterém lze po-
znávat moravskou třebovou na starých foto-
grafiích. 

muzejní přednáška:
první letošní přednášku chystáme ve spolu-
práci se společností česko-německého poro-
zumění na 1. 2., bude se týkat významné mo-
ravskotřebovské osobnosti aloise czernyho, 
který je těsně spjat s naším muzeem a jeho 
muzejními sbírkami. podrobnější informace 
se pak dozvíte v únorovém zpravodaji.  
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volBy

Informace voličům
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

ve dnech 13. a 14. ledna 2023 ve městě Moravská Třebová
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

informuji voliče,
1. že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání volby prezidenta České republiky jsou:

Volební okrsek č. 1
Volební místnost se sídlem: Základní škola Moravská Třebová, 
ul. Palackého č. o. 35
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Jiráskova 
č. o. 97–113 (lichá č. o.), Holandská a Sportovní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 2
Volební místnost se sídlem: Základní škola Moravská Třebová, 
ul. Palackého č. o. 35
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Jiráskova 
č. o. 102–130 (sudá č. o.), Západní a Hřebečská v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 3
Volební místnost se sídlem: Gymnázium a Letecká střední odborná 
škola Moravská Třebová, ul. Svitavská č. o. 16
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: 
B. Němcové, Jiráskova č. o. 1–96, 98, 100, J. K. Tyla, Palackého, 
Školní a Zahradnická v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 4
Volební místnost se sídlem: Udánská hospoda, Udánky č. p. 15
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města: 
Udánky, Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 5
Volební místnost se sídlem: Speciální základní škola, mateřská škola 
a praktická škola, ul. Komenského č. o. 26, (vchod z ulice 9. května, 
budova nového internátu)
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: 
Bezručova, K. Čapka, Komenského, Lidická, Nová, Sluneční, Tyršova 
a 9. května v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 6
Volební místnost se sídlem: Městský úřad Moravská Třebová, 
ul. Olomoucká č. o. 2, zasedací místnost ve 2. NP (POZOR ZMĚNA 
SÍDLA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI)
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Anenské 
údolí, Garážní, Horní, Jateční, Josefská, Lanškrounská, Lázeňská, 
Mlýnská, Nádražní, Na Stráni, Olomoucká, Piaristická, Rybní, 
Rybní nám. a Vodní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 7
Volební místnost se sídlem: Mateřská škola Sušice, Sušice č. p. 52
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města: 
Sušice, Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 8
Volební místnost se sídlem: Mateřská škola Boršov, Boršov č. p. 102
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města: 
Boršov, Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 9
Volební místnost se sídlem: Základní škola Moravská Třebová, 
ul. Palackého č. o. 35
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: 
Dr. Janského, Dr. Loubala, Svitavská a Tovární v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 10
Volební místnost se sídlem: Integrovaná střední škola Moravská 
Třebová, ul. Brněnská č. o. 41
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Brněnská, 
Dukelská, Míru, Nové sady, Polní, Třešňová alej a Údolní v Moravské 
Třebové.

Volební okrsek č. 11
Volební místnost se sídlem: Městský úřad Moravská Třebová,  
nám. T. G. Masaryka č. o. 29
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: 
Bránská, Cechovní, Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdova, Hvězdní, 
Kostelní nám., Krátká, Marxova, nám. T. G. Masaryka, Pivovarská, 
Poštovní, Stará, Tichá, Zámecké nám., Zámecká a Ztracená 
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 12
Volební místnost se sídlem: Dům dětí a mládeže,  
ul. Jevíčská č. o. 55
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Alšova, 
Dvorní, Jánská, Jevíčská, Křížový vrch, Mánesova, Nerudova, 
Olivetská hora, Panenská, Pod Hamry, Strážnického a U Písku 
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 13
Volební místnost se sídlem: Sociální služby města Moravská Třebová, 
ul. Svitavská č. o. 8
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Svitavská 
č. o. 8 (domov pro seniory a domov se zvláštním určením) a č. o. 20 
a 24 (bývalé penziony).

3. Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho 
trvalého pobytu) nejpozději do úterý 10. ledna 2023, v den volby může 
volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

5. Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta 
republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), 
může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na 
území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

6. Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči 
obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I. kola volby vyrozuměni 
o době a místě konání II. kola volby.

V Moravské Třebové dne 19. 12. 2022

 Ing. Pavel Charvát
 starosta města
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Zdravotnictví

změny Ordinační 
dOby lékařů
praktičtí lékaři 
dr. neuŽilOvá
16.–20. 1. dovolená, zástup dr. mad-
ron, m. trnávka, tel. 461 329 139

dr. marOSSy
Úprava ordinační doby - každé úterý 
8:00–10:00

dr. grepl
24. 1. neordinuje, akutní potíže – ordi-
nace dr. němcové

dr. němcOvá 
ordinace je přestěhována zpět do pro-
stor hedvy, mobil 606 777 162. od led-
na nastanou v  ordinaci dr. němco-
vé změny, informace o  změnách však 
v  době uzávěrky zpravodaje nejsou 
k dispozici, proto budou zveřejněny až 
v únorovém čísle. 

zubní pOhOtOvOSt

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

7.–8. 1. mudr. Školařová ludmila mor. třebová, piaristická 6b 461 316 172

14.–15. 1. mddr. sedláková iva mor. třebová, komenského 1417/22 461 312 484

21.–22. 1. mudr. doležal petr svitavy, u stadionu 1207/42 461 532 253

28.–29. 1. mudr. horák pavel svitavy, pavlovova 24 777 511 011

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.

vážené dámy, vážení pánové, 
nemocnice následné péče moravská třebo-
vá prošla v roce 2022 historickou proměnou. 
vybudováním nového objektu a  uvedením 
do provozu v  létě roku 2022 byly vytvořeny 
velmi komfortní podmínky pro poskytování 
lůžkové následné péče a  rehabilitační péče 
včetně ambulantních služeb. nemocnice 
společně s kvalitním zázemím pro ambulant-
ní služby na poliklinice přestavuje moderní 
zdravotnické zařízení 21. století. velká inves-
tice pardubického kraje do tohoto projektu 
je také významným stabilizačním prvkem pro 
celou zdravotní péči na moravskotřebovsku.
Jakkoliv je kvalita a  rozsah zdravotní péče 
v  naší nemocnici na vysoké úrovni, dovol-
te mi vám všem popřát v  novém roce pře-

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

devším pevné zdraví, klid a  vnitřní poho-
du v  osobním životě. nám všem také v  ne-
poslední řadě zklidnění velmi turbulentního 
světa.
s úctou váš

■   |   pavel havíř

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

dr. maX, nám tgm 3 
so+ne zavřeno

dr. maX u penny 
so 8:00–12:00; ne zavřeno

čerpací Stanice Omv
dvorní 1452/20, mt, tel. 461 311 484 
lze zde zakoupit volně prodejné léky 
na teplotu, bolest, průjem, alergii atd.
otevřeno: nonstop

nejbliŽší lékárny 
Otevřené O víkendu:

dr. maX kaufland
a. slavíčka 892/1, svitavy  
tel. 461 310 580

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

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

mailto:info@nnpmt.cz
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sociální sluŽBy

služby podpory bydlení v moravské třebo-
vé se letos společně s františkánským kláš-
terem zapojily do organizace akce noc ven-
ku, což je celorepubliková kampaň, která 
se snaží zážitkovou formou přiblížit život 
lidí, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou. 
v české republice se tato kampaň koná již 
od roku 2012, pro moravskou třebovou byl 
letošní ročník premiérou.
celá akce proběhla 24. 11. 2022 v prosto-
ru lučních lázní. sešli jsme se v 17 hodin 
a  poslechli si zahajovací řeč nového mo-
ravskotřebovského starosty pavla char-
váta. následoval projev předsedy správní 
rady skp-centrum, o.p.s. petra Šilara, za-
hajovací proslovy zakončil svým požehná-
ním tomáš eliáš paseka, místní kněz. po 
slavnostním zahájení se program věnoval 
problematice bezdomovectví přímo v mo-
ravské třebové, bratr Šimon odpovídal 
na dotazy o  službě františkánů osobám 
na okraji společnosti, zmínil začátky před 
zhruba patnácti lety, jak se za tu dobu prá-

ce františkánů posunula a rozrostla. před-
stavili jsme další služby, které na území 
města s osobami bez přístřeší pracují. vel-
mi zajímavý a  poutavý byl příběh, který 
přečetla irena Wölfelová, účetní a sociální 
pracovnice kláštera. Jednalo se o skutečný 
příběh člověka, který žil na ulici, dostal se 
do kláštera a své šance na „normální“ život 
se chopil. dnes žije v bytě, má práci, part-
nerku a životní zkušenost, kterou rád sdí-
lí, aby vysvětlil, jak jednoduché je skončit 
na ulici, že nikdo předem neví, jestli to ne-
bude zrovna jeho příběh. program byl za-
vršen přednáškou o technikách přežití, co 
dělat a co rozhodně nedělat, když jste nu-
ceni v zimních měsících strávit noc venku. 
potřebné informace pro bezpečné přespá-
ní nám předal podplukovník ing. Jaroslav 
Záleský, ph.d. z univerzity obrany v Brně. 
posledním bodem programu bylo samot-
né přespání venku, kterého se nakonec 
účastnili dva odvážní. akce byla ukončena 
25. 11. v  šest hodin ráno. po celou dobu 

programu byl všem účastníkům k dispozi-
ci čaj, káva, výborná polévka a sladké ko-
láčky.
„Za skp-centrum, o.p.s. bych chtěla touto 
cestou poděkovat všem, kteří přišli a pod-
pořili tak konání akce. poděkování pat-
ří městu, které nám poskytlo luční lázně. 
velké díky patří těm, kteří přispěli trvanlivý-
mi potravinami pro potřebné nebo přinesli 
občerstvení pro účastníky akce a také těm, 
kteří přispěli k  vybudování zázemí (půjče-
ní karavanu, světel apod.). samozřejmě 
i  těm, kteří se zapojili do programu a  byli 
ochotni vystoupit. obdiv a  díky patří i  od-
vážným, kteří si noc venku zkusili se vším 
všudy a zůstali až do rána. věřím, že ohla-
sy akce se budou městem šířit a další roč-
ník už bude v hojnějším počtu účastníků,“ 
sdělila lucie polzerová, koordinátorka slu-
žeb podpory bydlení.

■   |   lucie polzerová,  
koordinátorka služeb podpory bydlení

první nOc venku v mOravSké třebOvé

pečOvatelSká SluŽba 
prvními slovy v novém roce chceme poděko-
vat Jiřině Jiruškové za krásná ručně malovaná 
vánoční přání, která nám vytvořila, abychom 
jimi před vánoci mohli potěšit klienty pečo-
vatelské služby a současně jim popřát vese-
lé vánoce. tímto, doufáme, že milým potěše-
ním, jsme úspěšně ukončili rok 2022 a v no-
vém roce vítáme nejen klienty pečovatelské 
služby, ale i  spoluobčany města moravská 
třebová. i v tomto novém roce jsme připra-
veni být na blízku a pomáhat stávajícím i no-
vým klientům pečovatelské služby. stejně 
jako v  předchozích letech je naším úkolem 
pro letošní rok poskytovat plnohodnotnou 
péči s  milým a  vřelým přístupem zejména 
v domácnostech klientů. pečovatelka provází 
klienta dle jeho požadavků, třeba již od brz-
kého rána, kdy mu pomůže s přijetím nové-
ho dne. pečovatelky poskytují péči na zákla-
dě vzájemné dohody a individuálního plánu, 
který společně nastaví. každý náš klient je in-
dividuální bytost, má jiné potřeby a požadav-
ky a dle toho je potřeba k němu přistupovat. 
od ledna do konce listopadu roku 2022 jsme 
přijali 66 nových klientů. Jejich rozpětí využí-
vání pečovatelské služby je široké – od do-
vozu oběda, přípravy snídaně, podání obě-
da, zabezpečení nákupů i pochůzek, zajiště-
ní osobní hygieny v domácím i v našem pe-
čovatelském středisku osobní hygieny až po 

přepravu s  doprovodem. i  zajištění přepra-
vy s doprovodem je pro naše klienty stěžejní 
úkon. mnohdy se samy doma zaobírali sta-
rostí, jak se dostanou k lékaři, že by rádi na 
hřbitov, ale již tam nedojdou, že by si rádi 
sami nakoupili, ale není, kdo jim těžký nákup 
odveze domů a touto poskytovanou službou 
mají o  starost méně. průměrně denně tuto 
službu doprovodu s  přepravou využije asi 

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

5 klientů pečovatelské služby. Za těchto je-
denáct měsíců pečovatelská služba poskyt-
la péči 214 klientům, rozvezla 12 545 obě-
dů, poskytla 5 947 hodin přímé péče a zajisti-
la 2 115 přeprav s doprovodem. v současné 
chvíli máme 7 pečovatelek, tudíž současně 
poskytujeme péči 7 klientům. a je už oprav-
du na našich klientech, zda potřebují pomoc 
s koupáním nebo si přejí nakoupit či jen tak 
popovídat, aby se necítili osamoceni. 
děkujeme současným i  budoucím klientům 
za spolupráci a všem za velkou důvěru, kte-
rou vkládáte do našich rukou při poskytová-
ní péče. těšíme se na společnou spolupráci 
v roce 2023. 

■   |   kolektiv pečovatelské služby

http://www.ddmt.cz
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mateŘské Školy

dO nOvéhO rOku
počasí se nám rychle mění. od letních 
slunečných dní, přes radovánky v chla-
divém deštivém počasí, je tu adventní 
čas a vánoční svátky.
mimo pravidelné školní aktivity je po-
třeba vyzdvihnout např. oblíbenou hru 
na zobcovou flétničku s  tomášem Bi-
jou ze ZuŠ, tak i dvakrát týdně probí-
hající výuku anglického jazyka s lektor-
kou ivonou hynštovou. Jako ochutnáv-
ku toho, co děti již zvládly od září, před-
vedly na vánočním posezení s rodiči ve 
školce. všem školkám a školským zaří-
zením město nachystalo malé i  men-
ší smrčky okolo morového sloupu na 
našem náměstí. všechny předškolní 
děti je pak nastrojily vlastními výrobky 
a  vánočními ozdobami, odolávajícím 
dešti a sněhu. naše kroky pak zamíři-
ly s vánoční písničkou a verši k senio-
rům v  domově důchodců. přišli jsme 
jim udělat radost a vyloudit úsměv ve 
tvářích s milou vzpomínkou na vánoční 
čas v jejich rodině „jako za mlada“ a po-
těšit je i nyní ve stáří. Závěrečný tanec 
mazurky s  textem „poslouchej babič-
ko, mazurku mou“ jim vzpomínky ješ-
tě více oživil a potěšil. děti všechny pří-
tomné obdarovaly maličkým andílkem 
vyrobeným z papíru. udělal jim velikou 
radost, povedlo se. očka svítila všem 
zúčastněným.
přejeme i  vám všem štěstím a  láskou 
naplněné dny a mnoho a mnoho zdra-
ví v tomto novém roce.

■   |   mŠ Jiráskova a tyršova

mš piariStická
advent na piarce
děti z hlavní budovy a Zvonečku se velice ra-
dovaly, že mohly letos opět ozdobit stromeč-
ky na náměstí. Bylo nám ctí zazpívat a zahrát 

při slavnostním rozsvěcením vánočního stro-
mu. navštívili jsme vánoční jarmark v knihov-
ně. ve všech třídách se pekly perníky a také 
nás samozřejmě jako každý rok navštívil mi-

tento projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí české repub-
liky na základě rozhodnutí ministra život-
ního prostředí.

naše mateřská škola se nachází v  blízkos-
ti centra města moravská třebová. od roku 
2017 se snažíme postupnými kroky realizo-
vat projekt přírodní učebny, který je součás-
tí našeho školního vzdělávacího programu 
a  vychází z  plánu evvo naší mateřské ško-
ly. koncept přírodní učebny jsme vytvořili ve 
snaze plně využít potenciál školní zahrady 
pro rozvoj a  upevňování enviromentálního 
cítění dětí, které navštěvují naši školku, bu-
dování pozitivního vztahu k přírodě a ochra-
ně životního prostředí. vybudování edukativ-
ního altánu je dalším krokem v realizaci pro-
jektu přírodní učebny.
hlavním záměrem projektu bylo vybudová-
ní dřevěného edukativního altánu v  zahra-

dě naší mateřské školy. Za hlavní přínos altá-
nu považujeme možnost pobývat s dětmi ve 
venkovním prostředí bez ohledu na rozma-
ry počasí. Zahrada v méně příznivém počasí 
nabízí svoji jinou tvář, kterou děti neznají, ale 
nyní ji budou moci zkoumat a objevovat. do 
stěn altánu jsou zabudovány naučné interak-
tivní tabule se čtyřmi druhy biotopů (město, 
les, louka, rybník), které doplňuje černá mag-
netická tabule na křídy. altán bude využíván 
nejen dětmi, ale i jejich rodiči, a to v případě 
tvořivých dílen, zábavních odpoledních nebo 
při besedách s odborníky.
na vybudování edukativního altánu získa-
la naše mateřská škola dotaci ve výši 100 
130 kč. v průběhu realizace projektu bohu-
žel vzrostly ceny materiálů a  edukativní al-
tán jsme mohli dokončit díky finanční pomo-
ci města moravská třebová.

■   |   magda srncová, ředitelka ii. mŠ Jiráskova

edukativní altán ve škOlní zahradě mš 
mOravSká třebOvá

kuláš a jeho doprovod. děti pilně a svědomi-
tě nacvičovaly program koled básniček a di-
vadélek na vánoční besídky, které letos po 
dvouleté pauze mohou být opět v  přítom-
nosti rodičů.

pOděkOvání ze Sušické škOlky
v  sobotu 12. listopadu proběhla v  sušické 
mateřské škole brigáda rodičů na dokončo-
vací práce úpravy školní zahrady. pod vede-
ním petra Frajvalda tatínkové usadili původ-
ní altán. společnými silami jsme doupravili 
terén zahrady, zaseli trávu a  upravili záhon 
před školkou. děkujeme pánům Frajvaldo-
vi, Žvátorovi, Bečkovi, Švichkému, ryšánkovi 
a krenarovi ml.

■   |   kolektiv mŠ

www.mzp.cz  www.sfzp.cz

http://www.mzp.cz
http://www.sfzp.cz
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Školy

zprávy ze zš u kOStela

škOlOu jde mikuláš
vrátily se vám děti 5. 12. 2022 v pořádku ze 
školy domů? tak to musely být celý rok hod-
né, hezky zarecitovaly básničku nebo zazpí-
valy písničku. naší školou totiž chodil miku-
láš v doprovodu čertů a andělů a se zlobidly 
šup do pytle. v nebeské i pekelné bytosti se, 
jak bývá zvykem, proměnili žáci 9. a a 9. B, 
kteří na první pohled poznali, které děti jsou 
hodné a pilné a které nejhodnější a nejpilněj-
ší. svými aktivitami, kterými o zážitky oboha-
cují své mladší spolužáky, deváťáci dokazují, 
že i oni mezi takové patří.

■   |   antonín medřík, vlastimil novák, 
třídní učitelé 9. tříd

dO nOvéhO rOku (S) druhým krOkem
druhý krok je dlouhodobý preventivní pro-
gram pro žáky prvního stupně, který jsme 
v tomto školním roce nově začlenili do hodin 
osobnostní a sociální výchovy ve třetím roč-
níku. Je založen na konceptu sociálně-emoci-
onálního učení. na příkladech různých situa-
cí ze školního prostředí pomáhá dětem chá-
pat vlastní pocity i pocity jiných lidí, učí je být 
empatickými, vcítit se do situace druhého, 

dobře komunikovat s ostatními, řešit problé-
my a konflikty, pracovat s impulsivitou a zvlá-
dat hněv. díky tomuto programu tak žáci zís-
kají další důležité dovednosti, které se jim 
v životě budou jistě hodit.

■   |   alice medříková

vyStOupení v dOmOvě prO SeniOry
v čase předvánočním nezapomínáme u nás 
na „křižovatce“ ani na starší spoluobčany. 
Již od podzimu připravujeme pásmo lido-
vých i umělých písní, básniček, tanečků a  ji-
ných „skopičin“. Jsme totiž zvyklí dělat ra-

dost jiným. ani letos tomu nebylo jinak. Za-
čátkem prosince vyrazily děti z přípravné tří-
dy, třeťáci, děvčata z kroužku školní družiny 
a část páťáků do domova pro seniory. pest-
rý program babičky a dědečky zaujal, společ-
ně si s námi zazpívali, bývalé paní učitelky si 
dokonce vzpomněly i na některé říkanky. po-
tlesk a  poděkování publika byl pro děti vel-
kou odměnou.

■   |   eva izáková

beSídka přípravné třídy
před vánoci si děti z přípravné třídy pozvaly 
rodiče a přátele do školy. chtěly se totiž po-
chlubit tím, co už ve škole zvládnou. samo-
statný pohyb po škole je samozřejmostí, vý-
roba jednoduchého cukrovíčka jako občerst-
vení ke kávě nebo čaji také. no, a další část, 
besídka mohla začít. nejprve se představila 
děvčata z družinového kroužku s básničkami 
s  pohybem. v  další části programu zazněly 
písničky vtipné i známé, básnička o slušném 
chování i další kousky. vrcholem vystoupení 
byl společný zpěv koled, potlesk a úsměv na 
tváři rodičů pak pěknou tečkou besídky.

■   |   eva izáková

že, dokonce i  hráčku oblékající dres repre-
zentace.
sestava: lenka knollová, kristýna schmidto-
vá, simona pálková, aneta dobrovská, vero-
nika dvořáková, laura tesolin, klára němčí-
ková, karolína haasová, eva urbánková, Zu-
zana houserová, nikol novotná, Barbora ka-
pounová

■   |   roman cápal

mikuláš ve škOle
v pátek 2. prosince zavítal do školy mikuláš 
a  jeho družina. pekelníci a  andělé z  9. tříd 
se vydali na první stupeň. když vešli do tří-
dy a  mikuláš otevřel knihu hříchů, ve které 
byly zapsány zlobivé děti, zavládlo ticho, kte-
ré však bylo brzy přerušeno hřmotem čer-
tových řetězů. nejeden žák se bál, že skončí 
v pytli. hodné děti ale vzaly situaci do svých 
rukou a  rozhodly se, že „malé hříšníky“ za-
chrání, a tak jim pomohly se zpěvem písní či 
recitací básniček. nakonec nikdo nebyl odne-
sen do pekla a v lavicích zůstali všichni žáci. 
čerti odcházeli s prázdnými pytli a děti s dob-
růtkami od andělů.

■   |   Barbora merenusová 9. c

zš palackéhO 
výStava betlémů
Žáci 4. a a 2. c se zúčastnili akce Betlém oči-
ma dětí, kterou pro letošní advent vyhlási-
la farnost českobratrské církve evangelické. 
výroba betlému z netradičních materiálů děti 
moc bavila a  všichni se těšili, až na výstavu 
zavedou své rodiče a známé. 

■   |   l. čápová

andělé prO StarOušky
rok se s rokem sešel a žáci 3. tříd ze ZŠ palac-
kého se i v letošním roce přidali k charitativ-
nímu projektu eviklubu Šití od srdce, tam kde 
pomůže 2022.
každý rok vyrábíme dárky pro staroušky 
z  různých krajů čr. letos posíláme překva-
pení do středočeského kraje, konkrétně do 
domova na Zámku v lysé nad labem. posí-
láme vánoční obrázky, přáníčka a voňavá sr-
díčka, na kterých se pracovalo s chutí a  lás-
kou. ke starouškům tentokrát přijdou andílci. 

moc dobře totiž víme, že každý z nás nějaké-
ho anděla potřebuje. Je to krásný pocit vědět, 
že někomu můžeme udělat radost a zpříjem-
nit tento sváteční čas. snad i letos se nám to 
podaří a andělé budou všechny strážit.
tímto také děkujeme e. kubínové a eviklubu 
za možnost spolupráce.

■   |   G. krejčí

krabice Od bOt
stejně tak jako v loňském předvánočním čase 
se i letos učitelé naší školy rozhodli pro dobrý 
skutek. v projektu krabice od bot vybrali dvě 
maminky samoživitelky, kterým naplnili kra-
bice věcmi pro radost i potřebu. věříme, že 
obsah krabice vykouzlí úsměv na tváři.

■   |   t. klímová a J. knödlová

futSalOvá liga
ve sportovní hale v rousínově jsme ve stře-
du 30. listopadu odehrál kvalifikační turnaj, 
z  něhož první dvě družstva postupovala na 
finálový republikový turnaj. Změřili jsme síly 
s  dívkami z  hradce nad moravicí, přerova 
a Břeclavi. vývoj turnaje předurčil, že posled-
ní zápas odehrajeme s Břeclaví o třetí místo. 
děvčata zahrála na hranici sebeobětování se 
a velká touha po vítězství slavila úspěch. po 
závěrečném klaksonu svítilo na světelné ta-
buli skóre 2:1 ve prospěch ZŠ palackého, což 
znamenalo celkové 3. místo. Je to bezesporu 
velký úspěch zejména proto, že ostatní druž-
stva měla na rozdíl od nás ve svých řadách 
registrované fotbalistky hrající  ligové soutě-
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OkénkO zuš
26. listopadu proběhlo na náměs-
tí v  moravské třebové ve spoluprá-
ci s kulturními službami města mt vá-
noční vystoupení ZuŠ při příležitos-
ti rozsvícení vánočního stromu. Z  roz-
manitého programu bylo možné slyšet 
žáky sborového zpěvu všech věkových 
kategorií, komorní zpěvy i sólová čísla. 
pro přípravný sboreček a  pokročilejší 
Zpívánky bylo toto prostředí premiéro-
vou záležitostí. všichni vystupující si vy-
stoupení velmi užili, mnozí z  nich zís-
kali nové cenné zkušenosti a načerpali 
adventní atmosféru.
Úvodem prosince proběhl koncert na 
ZŠ v třebařově, kde žáci literárně dra-
matického oboru předvedli svou diva-
delní scénku a  zazněly hudební čísla 
v  podání pěveckých sborů a  sólových 
výstupů. 14. prosince se uskutečnil ve 
spolupráci s charitou moravská třebo-
vá předvánoční hudební mejdan, kde 
vystoupily Jejda Band, hobby Band, 
Bubny Band, Joke nebo také ochotnic-
ké divadlo J. k. tyla moravská třebová. 
mikulášský a vánoční podvečer s mú-
zami se nesl ve znamení vánočních ko-
led a sladké nadílky.
děkujeme za mimořádnou účast publi-
ka, které si velmi vážíme, žákům za re-
prezentaci školy a za možnosti prezen-
tace a spolupráce na těchto akcích. 
v  novém roce 2023 vám přejeme ze-
jména pevné zdraví, hodně štěstí, op-
timismu a spoustu osobních a pracov-
ních úspěchů.

■   |  ZuŠ moravská třebová

aktuality z gymnázia a lSOš mOravSká třebOvá
nicOlaS WintOn – Síla lidSkOSti
v  závěru listopadu navštívili žáci naší školy 
besedu o  siru nicolasi Wintonovi spojenou 
s promítáním jeho životopisného dokumen-
tu nazvaného síla lidskosti. příběh angličana, 
který před 2. světovou válkou zachránil té-
měř 700 českých dětí, zaujal žáky natolik, že 
se mu v některých třídách věnovali i v rámci 
hodin výtvarné výchovy. výsledkem jsou zají-
mavá výtvarná díla.

hurá dO adventní vídně
1. prosinec představoval přibližně pro 50 žáků 
naší školy jedinečnou příležitost návštěvy vá-
nočně vyzdobené rakouské metropole. kromě 
tradičního předvánočního trhu čekala turisty 
z  česka prohlídka zámku schönbrunn, příro-
dovědného muzea nebo procházka historic-
kým centrem města. Byl to den plný krásných 
zážitků i testování komunikace v cizím jazyce.

nicOle Oyelakin převzala preStiŽní 
Ocenění
Žákyně septimy dlouhodobě patří mezi vyni-
kající žáky školy. v uplynulém roce navíc slo-
žila mezinárodní zkoušku z chemie a aktuál-
ně se připravuje na obdobnou zkoušku z bio-

logie a  matematiky. působí také v  projektu 
dofe. své dosavadní snažení korunovala po-
čátkem prosince ziskem titulu mladý talent 
pardubického kraje za rok 2022.

během adventních dílen vznikly 
kráSné dekOrace
Během prvního prosincového týdne se ve 
škole uskutečnily adventní dílny. svoji zruč-
nost si přišli vyzkoušet žáci, rodiče i  peda-
gogové. kreativitě se meze nekladly, takže 
vznikly rozmanité výrobky, které vyzdobi-
ly jednotlivé domácnosti během vánočního 
i předvánočního období.

pOzvánka na den Otevřených dveří
ve čtvrtek 12. ledna proběhne další den ote-
vřených dveří. Zájemci o  studium si budou 
moci v době od 10:00 do 14:00 prohlédnout 
jednotlivé učebny a  promluvit s  pedagogy 
o možnostech studia. v případě, že by něko-
mu zmíněný termín nevyhovoval, rádi se mu 
po předchozí domluvě budeme věnovat jin-
dy. od února budou probíhat přípravné kur-
zy pro uchazeče o studium, detailnější infor-
mace sledujte na webu školy.

■   |  přemysl dvořák

ve středu 23. listopadu získali žáci obou tříd 
3. a 4. ročníků studijního oboru bezpečnost-
ně právní činnost jedinečnou možnost absol-
vovat odborně zaměřený projektový den pří-
mo v objektu krajského soudu v hradci krá-
lové. i  když námět projektového dne kore-
spondoval s  příslušnými tematickými celky 

prOjektOvý den iSš na krajSkém 
SOudu v hradci králOvé

z  předmětů právo a  bezpečnostní příprava, 
je přece jenom něco jiného vidět vše v  pra-
xi. hned při vstupu do soudní budovy tak při-
vítali žáky příslušníci Justiční stráže. poučili je 
o  pravidlech vstupu do budovy soudu (jaké 
předměty se nesmí vnášet do budovy soudu 
a jak se v prostorách budovy chovat), podro-

bili vstupní bezpečnostní prohlídce a prohlíd-
ce vnášených věcí (bezpečnostní rám, rent-
gen obsahu batohů a kabelek). Byli poučeni 
o pravidlech chování v jednací síni a následně 
měli možnost zúčastnit se v lavicích pro veřej-
nost hlavního líčení – zhlédnutí jednoho sta-
dia trestního řízení. projednávanou věcí byla 
výroba a distribuce omamně psychotropních 
látek a  ohrožování mravní výchovy mládeže 
spáchané ve spolupachatelství. Žáci tak byli 
svědky projednávání různých stadií trestné 
činnosti a ověřili si i používání pojmů a postu-
pů. Zbývá jen dodat, že celou početnou vý-
pravu do hradce králové ve dvou autobusech 
dovezli a celým projektovým dnem provázeli 
zkušení matadoři oboru, učitelé práva a od-
borných předmětů iva diblíková, marie lo-
pourová, stanislav dobeš a petr kadlec.
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charita

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, st, pá: 18 hod. klášterní kostel 
čt:  16:30 hod. klášterní kostel – 

mše sv. pro rodiny s dětmi
 18 hod. klášterní kostel 
so:  18 hod. farní kostel (mše sv. 

s nedělní platností)
ne: 8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel

Zveme vás na adoraci s  výstavem nej-
světější svátosti každý všední den do 
klášterního kostela od 17 hodin.

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 2. 1. v  10:00 
v  refektáři františkánského kláštera v  mor. 
třebové.

návštěvy hřbitOva  
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 4. a  18. ledna. 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 12. a 26. ledna 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

23. rOčník tříkrálOvé Sbírky je tady
koledníky k  vám přinesou koledu a  požeh-
nání v sobotu 7. 1. den poté, tj. 8. 1. od 18 
hod. se uskuteční tříkrálový koncert, který 
již tradičně odvysílá česká televize.
i  v  letošním roce bude fungovat varianta 
bezhotovostního příspěvku. charitě morav-

ská třebová lze přispět 
prostřednictvím Qr kódu 
nebo přes platební bránu 
na webu tříkrálové sbír-
ky (https://www.trikralo-
vasbirka.cz), po zadání 
psč 571 01. touto formou 

lze přispívat až do konce ledna a  podpoří-
te tak lidi v nouzi v moravské třebové a  je-
jím okolí.
tříkrálová sbírka vás potřebuje a my vám dě-

kujeme za pomoc a ochotu.
kontakt: iva kopřivová, telefon: 731 608 323, 
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

denní StaciOnář dOmeček
trávíte rádi čas v příjemné společnosti? Jste 
senior nad 65 let? chcete žít aktivně? přijď-
te k nám do domečku, jsme tu pro vás kaž-
dý den od 8:00 do 16:00. Zažijete s námi ak-
tivní dny při činnostech v keramické dílně, na 
zahradě, v kuchyni, při rukodělných pracích, 
zpěvu, tanci nebo cvičení. a také klidné dny 
při relaxaci u  kávy, gramofonu nebo knihy, 
kterou vám budeme rádi i předčítat. dále si 
zahrajeme společenské hry a budeme si po-
vídat. nabídneme vám dovoz za námi i od-
voz domů a pomůžeme vám zajistit stravo-

vání během pobytu u nás. těšíme se na vás.
kontakt: kateřina schönová, telefon: 733 676 
795, e-mail: katerina.schonova@mtrebova.
charita.cz

Bližší informace o  celkové činnosti charity 
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo 
www. facebook.com/charita.trebova, nebo 
osobně na adrese charity, svitavská 655/44, 
moravská třebová. krásné pohodové dny 
vám přejí zaměstnanci charity moravská 
třebová.

■   |   (bm)

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 – leden, mOdlitebna
1. 1.   9:00 hod., nový rok, vysluhování veče-

ře páně 
8. 1.  14:00 hod. 
15. 1.  9:00 hod. 
22. 1.  9:00 hod. 
29. 1.  9:00 hod., bohoslužby církve bratrské 
(br. kazatel daniel kvasnička)
evangelická kavárnička
17. 1., modlitebna – neformální setkání, du-
chovní zamyšlení, rozhovory, začátek v 15:00 
hod.
biblické hOdiny
13., 20., 27. 1., modlitebna, téma – kniha to-
bijáš, začátek v 15:00 hod.
rOmSké bOhOSluŽby
7., 14., 21., 28., modlitebna, kazatel Jan vrba, 
začátek ve 14:00 hod.

betlém Očima dětí

Začínající adventní doba inspirovala spoustu 
malých umělců k neuvěřitelně činné tvorbě. 
s  pomocí pedagogů všech základních škol 
v moravské třebové (ZŠ u kostela, spec. ZŠ, 
mŠ a  prŠ a  ZŠ palackého), s  podporou ma-
minek, tatínků, babiček, dědečků a  vycho-
vatelek na internátě vytvořily děti nádher-
ná a nápaditá díla z nejrůznějších materiálů. 
místem pro konání této výstavy se staly jedi-
nečné prostory kostela českobratrské církve 
evangelické v ulici svitavské. součástí expo-
zice byl také vánoční strom s drobnými po-
selstvími lásky od ukrajinských dětí. mezi za-
jímavosti patřil mimo jiné betlém ve sklenič-
ce od nejmladší účastnice laurinky Zukalové 
(3 r.), nebo háčkovaný betlém hany Zástěro-

vé. věříme, že jsme vám touto výstavou zpří-
jemnili adventní dobu a poskytli vám prostor 
pro zastavení se a zamyšlení.

■   |  michal a martina čermákovi,  
sbor čce v moravské třebové

mailto:trebova.ofm@centrum.cz
http://www.farnostmt.cz/
mailto:iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
https://www.trikralovasbirka.cz
https://www.trikralovasbirka.cz
mailto:iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
mailto:katerina.schonova@mtrebova.charita.cz
mailto:katerina.schonova@mtrebova.charita.cz
mailto:moravska-trebova@evangnet.cz
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růZné

hiStOrie kOpané v mOravSké třebOvé XXiii.
2010/2011. po sestupu hraje slovan i.a  třídu. 
podzimní start do soutěže byl katastrofální. 
místo útoku na postup zpět do kp je slovan pět 
utkání v řadě na kolenou a nese koncovou lam-
pu čtrnáctičlenného pelotonu. až v 6. kole vý-
hra nad týmem slatiňan, v litomyšli opět po-
rážka. trenér kučerňák skřípal zubama. násle-
dovaly dva vítězné duely, zejména potěšila vý-
hra v moravanech. v dalším kole utkání dvou 
sestoupivších týmů z  kp: slovan - letohrad. 
slovan vedl už 3:1, pak si nadělal do gatí - 3:4! 
velkou ostudu vyrobil slovan v chocni s míst-
ní rezervou. prohra 2:3 = tragédie. Závěrečné 
utkání bylo povinností vyhrát. načešice vyfaso-
valy bůra. konečné 8. místo po podzimu bylo 
zklamáním, postup do kp hodně daleko. v zim-
ní pauze posílil tým michal večeřa, od kterého 
se očekával příděl gólů v sítích rivalů. start se 

ovšem mužstvu nepodařil. padlo s h. městcem 
ve své kapličce 0:1. remíza 0:0 v dolním Újezdě 
byla další ztrátou. pak se však rozstřílel michal 
večeřa. Během pěti kol nasázel deset gólů. nej-
prve srazil dvěma ranami silný celek cerekvic, 
v  jejichž řadách hrál ligista ivo svoboda. dva-
krát pokořil gólmana přelouče. po prohrané 
první půli vítězí naše barvy 2:1. spolu s jmenov-
cem kučerňákem skóroval proti starému hra-
dišti. ve slatiňanech náramná hra, hattrick mi-
chala večeři a rychlost Jirky linharta orámoval 
výsledek 6:1. slovan stoupal vzhůru tabulkou. 
postupové příčky však byly stále v nedohlednu. 
navíc nás přibrzdila domácí prohra s litomyš-
lí. pak se rozjel slovan jak tokijský šinkanzen. 
rozstřílel se michal kučerňák a  jeho tatíkovi, 
trenérovi slovanu, konečně naskočil v soutěži 
na tváři úsměv. Šest výher za sebou v moraši-

cích, doma moravany i na půdě rezervy leto-
hradu. hodně ožily opory slovanu aberle, po-
táček, strouhal, staněk, oba Šatníci. snažili se 
gólmani lukáš vykydal a martin spáčil. Zbytek 
zápasů bez ztráty kytičky a  konečné 4. místo 
bylo po zpackaném podzimu nakonec solidní. 
světe div se. ten nahoře nás má rád a slovan 
po rošádách postupuje ze 4. místa zpět do kp!
Béčko v  závěru přišlo o  postup do i.B. třídy. 
společně s  kunčinou a  opatovem měli stej-
ný počet bodů. o postupu rozhodovala mini-
tabulka těchto třech týmů. Z postupu se rado-
vala nakonec kunčina. céčko jen paběrkova-
lo a v „ pralesní lize“ obsadilo až 8. místo. oba 
dorosty obsadily až závěry tabulek kp. star-
ší 12., mladší 13. místo. starší žáci 12., mladší 
žáci 7. místo. Zde musím vypíchnout Jirku sed-
láka, který vstřelil 40 gólů, a to neodehrál ce-
lou sezónu!
týmy v  sezoně. a  muži: ladislav kučerňák, 
martin tylšar, václav procházka. nejlepší 
střelci (ns): m. kučerňák 12, m. večeřa 10.
B muži: m. tylšar, v. procházka, ns: r. po-
lák 10, c muži: l. musil, J. Širůček, J. Bílý. ns: 
J. Buček 11.
st. dorost: m. komoň, J. elfmark. ns: m. Zo-
bač 7; ml. dorost. m. komoň, J. elfmark. ns: 
J. Grund 4.
st. žáci: l. Švanda, k. čelko. ns. t. popelka 9; 
ml. Žáci: p. vykydal. ns: J. sedlák 40!
přípravky: v. dokoupil, r. cápal, Š. Gallik, Š. 
schwarz, J. Šomšák, v. Štrajt.
Fotografie - přípravky (2009): pavel vykydal, 
Štěpán schwarz (trenéři); stojí: radek Zouhar, 
martin Jančák, Jan Jeřábek, david huf, Zdeněk 
stupka, patrik mikšánek, Jiří sedlák, david vy-
kydal; klečí: Jan hájek, martin havlík, Jaromír 
Štaffa, adam Zemach, Zdeněk ošťádal; leží: 
igor dvořák, vojtěch navrátil. 

■   |  václav procházka

alternativa k práci z kavárny či dOmOva, ale i míStO prO vaši OSlavu

celosvětově coworking získá-
vá na popularitě a mnoho lidí 
si klade otázku, co to vlastně 
obnáší a  jak takový sdílený 
prostor funguje. Jednoduše se jedná o krea-
tivní i relaxační prostředí, které můžeme vyu-
žít všichni. u nás si přijdou na své především 
ti, kteří pracují z  domu. v  našem prostředí 
se vyhnou rušivým elementům, prokrastina-
ci a zvýší svoji produktivitu práce. našeho zá-
zemí využívají lektoři, poradci, programátoři, 
makléři, zkrátka drobní a začínající podnika-

telé všeho druhu. svůj odpočin-
kový koutek si tu najdou určitě 
i studenti, knihomolové, či rodi-
če, kteří si potřebují dopřát od-

počinek. prostor kanclárny je vhodný i  pro 
rodinné oslavy, kdy je možné využít i soused-
ního krůčku, který 
děti přiláká zábav-
nou hernou.
Účel využití jednot-
livých částí kanclár-
ny, kdy přijdete i jak 
dlouho se zdržíte, 
je jen na vás. vy-
užijte vaši energii, 
čas a  peníze efek-
tivněji než hledá-
ním stálého vhod-
ného prostoru. se 
zařizováním vlast-
ní kanceláře souvi-
sí také platby za ná-
jem, energie a inter-
net. rozhodnete-li 

se přijít k nám, můžete se pustit rovnou do 
zábavy či práce bez podepisování dlouhodo-
bého pronájmu. vše ostatní za vás vyřešíme 
my. přijďte se sami přesvědčit o  tomto pří-
jemném a inspirujícím prostředí.

■   |   tereza kobylková, kanclarna@gmail.com
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šakalí hněv
v pOličce Se štěStím dvě vydřené výhry
poslední listopadový turnaj celostátní ligy ve 
sportovní hale poličského gymnázia lze z  po-
hledu moravské třebové hodnotit bezespo-
ru pozitivně. a také po herní stránce se dá bez 
uzardění konstatovat, že se na jednotlivá utká-
ní dalo  koukat. nejprve se moravská třebová 
střetla s  nováčkem z  rudolfova, futsalově ve-
lice vyspělým mančaftem, jehož jedinou záva-
dou bylo, že měl k dispozici pouze jednoho hrá-
če do pole na střídání (a po značnou část své-
ho druhého vystoupení ani toho). co mu však 
scházelo na kvantitě, lehce získával na kvalitě. 
souboj se lámal po změně stran, kdy bylo pře-
ce jen znát, že Jihočechům síly ubývají, třebov-
ští hráči se začali více prosazovat v prostupněj-

ší defenzivě a utkání strhli na svoji stranu. velmi 
cenný skalp! Zápas proti větřní rozehráli šaka-
lové skvěle, ale jejich dvoubrankové vedení se 
zejména ve druhém poločase otřásalo v zákla-
dech a jen výborné zákroky gólmana ehrenber-
gera je držely ve skóre nahoře. inkasoval nako-
nec jenom z  penalty za ruku, v  úplném konci 
potom třebovští riskujícího soka ještě dvakrát 
vytrestali a  pojistili si druhé sobotní vítězství. 
„nám snad není dopřán klidnější průběh utká-
ní, ale šest bodů je samozřejmě výborných,“ byl 
spokojen předseda šakalů petr matoušek.
Fk slovan moravská třebová – pco rudolfov 
3:1 (1:1)
Fk slovan moravská třebová – Bombarďáci 
větřní 4:1 (2:0)

mikulášSký závOd v křenOvě

klub čeSkých turiStů

sBs moravská třebová střelecký klub mlá-
deže jsme 2. 12. společně se střelci křenov 
uspořádali tradiční mikulášský závod v míst-
ní tělocvičně ZŠ. děti závodily ve dvou kate-
goriích. mládežníci a trenéři v jedné kategorii, 
rodiče v  kategorii ženy a  muži. celkem stří-
lelo 52 střelců ve dvou disciplínách: mířená 
střelba na 10 m a střelecký souboj (dva sou-

rok 2022 skončil a s ním i  letošní turistická 
sezóna. třebovští turisté v  jejím závěru, tak 
jako každý rok, nemohli chybět na akci Zamy-
kání turistických cest pořádanou kčt velké 
opatovice. Z  místa startu vyrazila poměrně 
početná skupina. postupně jsme přes hráz 
smolenské přehrady, kolem pomníku letců 
a pomníku obětem napoleonských válek do-
šli až do areálu odborného léčebného ústa-
vu Jevíčko. v něm jsme navštívili předsedky-
ni našeho oddílu, helenu kopřivovou, která 
zde rehabilituje po operaci nohy. v putování 
jsme pokračovali přes smolnou, pak nás če-
kal výstup nad vesničku Brťov. do cíle ve vel-
kých opatovicích vedla cesta už jen z kopce 
a končila v zámeckém parku. Zde na nás če-
kal diplom za účast a  jako již tradičně malé 
pohoštění. 
definitivní tečkou za rokem 2022 pak byla 
v  Ústí nad orlicí akce s  názvem podorlické 
putování. sbor pro záchranu hradu lanšper-
ka tuto akci pořádá každoročně první pro-
sincovou sobotu. členové kčt m. třebová ji 

pf mtS Střípky

vážení přátelé, děkujeme za vaši podpo-
ru v loňském roce 2022 a přejeme do nové-
ho roku 2023 pevné zdraví, štěstí, osobních 
i pracovních úspěchů. dále bych chtěla podě-
kovat všem našim rodičům a prarodičům za 
jejich obětavost a drahocenný čas, který nám 
po celý rok věnují. 

■   |   Za mts střípky eva kalábová

peřící střelci se snaží co nejrychleji sestřelit 
soupeřovy tři sklopky, rychlejší postupuje do 
dalšího kola). součet bodů z  obou disciplín 
určuje pořadí v  kategorii a  vyhodnocují se 
pouze jednotlivci. Zajímavostí tohoto střelec-
kého závodu jsou použité vzduchové zbraně, 
a to zalamovací vzduchovky 630 a 634. tudíž 
se listopadové tréninky a  tento závod nesly 
v retro atmosféře. 
vítězové jednotlivých kategorií: 
a do 12 let - adam Beránek
B do 16 let - vít kostík
c+e dorost a trenéři - dan kolář
rodiče ženy - marie slechanová
rodiče muži - ivo toman 
děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci to-
hoto závodu.

■   |   tomáš přidal hlavní trenér mládeže

s oblibou navštěvují a nebylo tomu jinak ani 
letos. ráno vlakem do Ústí a od startu v re-
stauraci charlie vycházíme po modré turistic-
ké na rozcestí u Zabitého. následuje sestup 
do Řetové a  kolem slunečních hodin po ct 
4048 pod andrlův chlum. výstup lesem na-
horu byl dosti náročný. odměnou nám ale 
bylo posezení v restauraci chaty hvězda. ku-
lajda a pivo přišlo každému vhod. po občers-
tvení a chvilce odpočinku sejít po žluté kolem 
kapliček křížové cesty do Ústí již bylo snadné. 
po 11 km pochodu jsme se spokojeni vrátili 
vlakem do mor. třebové.

■   |   ladislav Weinlich st.

pOděkOvání měStu 
mOravSká třebOvá

sbor dobrovolných hasičů 
sušice děkuje městu morav-
ská třebová za poskytnutou 
dotaci na činnost mládeže, 
pořádání akcí a  provozová-
ní hasičského sportu. dále 

byly tyto prostředky využity k pronájmu tělo-
cvičny a bazénu, kde se děti připravují na ce-
loroční účast na soutěžích v požárním spor-
tu. velmi děkujeme městu moravská třebo-
vá za poskytnutí mimořádné dotace na po-
řízení auta, které využíváme zejména na 
přepravu dětí na hasičské závody. podpo-
ry města si velmi vážíme a věříme, že i v dal-
ších letech nás město bude podporovat. Za 
finanční podporu děkuje celý sbor dobrovol-
ných hasičů moravská třebová sušice.
všem přejeme do nového roku hodně zdraví, 
dobrých pracovních i sportovních výsledků.

■   |   sdh sušice

v OtrOkOvicích na pOSlední chvíli za 
tři bOdy
nejvyšší soutěž sálových fotbalistů přesunu-
la o prvním prosincovém víkendu svou kara-
vanu do zmodernizované otrokovické haly. 
Šakalové zde narazili na starého známého 
okresního rivala z poličky a domácí Zlín, kte-
rý chtěl konečně zažehnout své bodové mo-
tory. a  právě proti poličce se mu to poved-
lo náramně, když si do poločasu vytvořil čtyř-
brankový náskok, který polička už nedokáza-
la smazat. následný zápas mezi moravskou 
třebovou a poličkou přinesl vyrovnané utká-
ní, které futsalisté stavoBlocku překlopili 
na svou stranu díky střelecké potenci tomá-
še poula. Jak bývá v  sálovce zvykem, utkání 
se zlomilo v posledních pěti minutách. to ale 
nebylo nic oproti zápasu šakalů se Zlínem. 
do zápasu sice vstoupili aktivněji domá-
cí hráči a  častěji prověřovali pozornost mo-
ravskotřebovské obrany, to vše se ale s ná-
stupem do druhého poločasu změnilo. přibý-
vající tlak a  narůstající počet šancí šakalové 
přetavili v krásnou a zároveň vítěznou bran-
ku pouhých třicet vteřin před koncem utkání. 
vps stavoBlock polička –  Fk slovan mo-
ravská třebová 2:1 (1:1), branka: petr Brázdil 
Futsal Zlín – Fk slovan moravská třebová 1:2 
(0:0), branky: martin Šmerda, honza vogl

■   |   (pm)

https://www.facebook.com/groups/841925099663891/user/100001297881684/?__cft__%5b0%5d=AZV2heV0axIHJQuKowEt_SXxX4U2hmsATc0DWKFfzdUhVmaN47u_BQboAAhQYzWecKFTNAbwJz2XVDVbv-73-LO2TSVyyriu7A8DSgnEXLhm40HUr-RSsZVDTGp-OgAmA_5-CKMh0mpHi6BIC4hGDle9-n9K2ujId9QzRr-xPHUboTEPk3y95uWsLXofRXj3EMQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/841925099663891/user/100014796108776/?__cft__%5b0%5d=AZV2heV0axIHJQuKowEt_SXxX4U2hmsATc0DWKFfzdUhVmaN47u_BQboAAhQYzWecKFTNAbwJz2XVDVbv-73-LO2TSVyyriu7A8DSgnEXLhm40HUr-RSsZVDTGp-OgAmA_5-CKMh0mpHi6BIC4hGDle9-n9K2ujId9QzRr-xPHUboTEPk3y95uWsLXofRXj3EMQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/841925099663891/user/100000052265030/?__cft__%5b0%5d=AZV2heV0axIHJQuKowEt_SXxX4U2hmsATc0DWKFfzdUhVmaN47u_BQboAAhQYzWecKFTNAbwJz2XVDVbv-73-LO2TSVyyriu7A8DSgnEXLhm40HUr-RSsZVDTGp-OgAmA_5-CKMh0mpHi6BIC4hGDle9-n9K2ujId9QzRr-xPHUboTEPk3y95uWsLXofRXj3EMQ&__tn__=-%5dK-R
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jan nečeSal: jak vypadala mOravSká 
třebOvá v rOce 1922 (12. čáSt)
nesmím zapomenout, jak přátelští byli toho 
času němci k  čechům. ve zdejším tábo-
ře (staré pojmenování dnešní Žižkovy školy) 
byla Jednota sokol. tato pořádala v září 1923 
cvičení v táboře. Za tím účelem ji přijela po-
sílit Jednota z  Jevíčka. přijela vlakem s  hud-
bou a pochodovala kolem 11. hodiny při hud-
bě od nádraží přes náměstí a  Bránskou uli-
cí do tábora. Bylo to v  neděli a  tehdy ještě 
bývaly obchody dopoledne otevřeny. Jakmi-
le čelo průvodu dosáhlo náměstí u dnešního 
bufetu, tu naráz, jako na povel sjely rolety ob-
chodů, případně uzavřeny dveře. Jakmile po-
slední účastník zašel do Bránské, zase všich-
ni otevřeli. v obchodech na čecha nikdo čes-
ky nepromluvil, ačkoliv jich dost češtinu ovlá-
dalo. až později, po létech, došli k  poznání, 
že hlavou zeď neprorazí, začali na naše ob-
čany mluviti česky (na ty, kteří němčinu ne-
ovládali; byly to většinou manželky úřední-
ků sem přeložených). také sami dávali svoje 
děti „na veksl“ a za ně sem přišly české děti. 
v  létech asi 1935 a později, sem byli dáváni 
na prázdniny studenti za účelem zdokonale-
ní se v němčině. ti se několikráte za týden se-
šli v dělnickém domě, kde je rádi vídali, srazi-
li si několik stolů dohromady a při pivu pře-
zpívali snad všecky tehdy běžné české písnič-
ky. takže, kdo šel okolo, myslil, že je někde 
v českém městě. to už se tehdy němci s námi 
dosti sblížili (až do roku 1937), chodili na náš 
ples – sice více z existenčních důvodů, aby si 
udrželi zákazníky, ba i  na naše české filmy, 
které jednou za měsíc zavedl městský radní 
a účetní nemocenské pojišťovny Frant. scha-
ffer, tehdejší vedoucí městského kina. pozdě-
ji dávalo české filmy i  kino v  lidovém domě 
– dnešním kině. Filmy navštěvovala ponejvíce 
mládež, která ve škole z češtiny již něco po-
chytila, nebo je „na vekslu“ viděla. to by bylo 
o náměstí zhruba vše.
dodatek k  pivovaru. Je veliká škoda, že ten-
to téměř nový, byl po r. 1945 tzv. „odborníky“ 
za pakatel prodán. třebovské pivo bylo dobré 
kvality, pivovar má dobrou vodu. asi v r. 1933 
se přestaly várky dařit. přišlo se na to, že kte-
rési zařízení je zastaralé a tuto vadu způsobu-
je. Začalo proto právovarečné společenstvo 
– téměř všechny domy na náměstí a několik 
v ulicích má právo várečné – po částech celé 
zařízení obnovovat, takže asi r. 1938 byl pivo-
var prakticky nový, jako městská elektrárna.
dále pokračujeme ulicí Brněnskou. pravý roh 
tvoří hostinec č. 2 Zum weissen rössl, hosti-
nec u bílého koníčka. toho času byl jeho ná-
jemcem Gustav hartl, pozdější majitel hostin-
ce na Bránské ulici. Za tímto domem násle-
duje úzký obytný dům; na ten navazuje dal-
ší, v  němž byl obchod, dnes už nevím jaký; 
nyní je v  něm kožešnictví. kde je dnes holá 
zeď a  vjezd do dvora, stál starý patrový do-
mek s  obchodem Johann heinisch, kalkhan-

dlung, obchod s vápnem; později byl zbourán. 
na toto prostranství navazuje obecní činžovní 
dům č. 10. tehdy zde bydlel zvěrolékař hickl 
a krejčí Gehr. dále zde měl ordinaci zubní lé-
kař dr leo patzowsky. tuto později převzal dr 
tuppy, nežli přesídlil do vlastní budovy. dal-
ší přízemní domek č. 12 patří obuvníku Franz 
liepold; později byl přestavěn na patrový. Za 
ním následuje dům č. 14 rodiny Gessner. Je-
den z  majitelů měl autoškolu. v  celém prv-
ním poschodí byla evangelická modlitebna. 
evangelický kostel byl postaven až asi v létech 
1936–37. v suterénu domu, vlastně vysokém 
sklepě, byly dílny, též ve dvoře. Za touto bu-
dovou je cesta do textilky r. reichert´s söh-

ne, rudolfa reicherta synové, později sammt 
und seidenwarenweberei a. G., tkalcovna sa-
metu a hedvábí. největším akcionářem byl to-
várník moriz schur, žid. příjezd k této, a dále 
do ulice klášterní, byl pro občanstvo přístup-
ný, takže se tudy mohlo procházet (dobrovol-
ně dovolený průchod). tehdejší zahrádky za-
městnanců továrny pohltily nyní garáže sou-
kromníků. pokračujeme dále za tovární ces-
tou domkem č. 18 karla pillicha, zaměstnance 
nemocnice. vedlejší vila č. 20 patří ottu ste-
panikovi, majiteli firmy hansmann, továrna na 
klavíry. k  tomuto přiléhá stavení č. 22 peka-
ře aloise Frenzla, městského radního. další je 
domek č. 24 rudolfa kösslera, továrního sto-
laře a trafikanta. na ten navazuje č. 26 patřící 
poštovnímu úředníku Frenzlovi. následuje to-
várna na klavíry, Brüder hansmann č. domu 
28–30. klavíry této značky byly dosti známé. 
Je velká škoda, že zařízení této specielní továr-
ny bylo po kusech rozprodáno různým stola-
řům a  sklad drahých prken určených na re-

nesanční desky, prodán jako stolařské dřevo 
za pakatel. a  jednalo se o  rumunský ořech, 
výborný materiál pro tento účel. další dům č. 
32 jest stolaře machorka (nyní rodiny kreplo-
vy). sousední dům je obytný č. 34. Za ním je 
dům strojního zámečníka Franz richter, ma-
schinenschlosserei č. 36. tento se později od-
stěhoval do lanškrouna a dům koupil řezník 
emil orner. dále je nízký domek č. 38 paula 
schwab. na něj navazuje honosná vila stavi-
tele Johann hübl. tento prodlužený dům byl 
po smrti majitele prodán a  zakoupen stola-
řem karlem machorkem dům, č. 40–42. ná-
sleduje nízký domek č. 44 a za ním č. 46 opět 
nízký, švadleny anna doleschel. dále je úzký 
palouk, kterým vedle plotů vedl mělký vodní 
příkop. v  tomto někdy plavaly různé splašky 
z nemocnice a proto po stížnosti občanů, by-
dlících v  jeho blízkosti, byl zřízen kanál z be-
tonových mostnic. Za tímto je domek č. 50, 
který patří manželce řezníka häuslera, maji-
tele vedlejšího řeznického krámu – po 1945 
alois krupička. majitel domku č. 52 zvaný „sta-
rý häusler“ (syn měl na náměstí největší řez-
nictví v m. třebové, dnešní samoobsluha) byl 
majitelem silného hlasu. když ráno dával če-
ledi rozkazy, bylo ho slyšet po celé ulici až na-

horu. Za dvorkem řeznictví je nízký obytný do-
mek č. 54. po 1945 byl později cikány demo-
lován a nyní tam stojí samoobsluha. další do-
mek je starý č. 56 a za ním následuje domek 
č. 58 vdovy po poštmistru seidlové. na místě 
těchto tří je nyní vystavěna samoobsluha-po-
traviny. roh ulice tvoří patrový dům č. 60 ob-
chodníka Wilhelm Felgenhauer, obchod smí-
šeným zbožím; obchod byl skomírající. dům 
patřil sl. hünnerové.  

Hostinec U Bílého koníčka

Inzerát firmy Hansmann

Modlitebna evangelické církve
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