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TĚŠÍME SE NA MASOPUST
Masopust je časem bujaré zábavy, veselí, vesnických zabijaček a tukem nasáklých, zlatavých koblih. 

Je to možnost schovat se za masku a popustit uzdu všem živelným emocím, které v nás dřímají. 
Čas pospolitosti. Přidejte se k nám a staňte se i vy součástí krásné tradice. Startujeme 18. února, 

masopustní průvod začíná ve 13:30 u charity a pokračuje kolem muzea, přes ulici Cihlářovu, náměstí 
až na nádvoří zámku, kde budou připraveny trhy se zabijačkovými hody a dalšími masopustními 

pochutinami. Masky a maškary vítány.

chytrý zpravodaj 
je dostupný
také online
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inFormace z radnice

KoliK nás je... 

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

SpOlečenSká 
rubrika 
ŽivOtní jubilea
liStOpad 
93 let – zimová marie

prOSinec 
100 let – Foretová emílie
90 let – tichá marie, barvová blažena
85 let – sychrová zdislava, matoušková 
dagmar, vala jaroslav
80 let – olžbutová eva, továrková ma-
rie, sedlák stanislav, Šponiarová eva

rOzlOučili jSme Se
prOSinec 
novotná Františka (91 let)
Pavlíková božena (89 let)
Pilgr josef (80 let)
janda milan (68 let)

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 moravské třebové bylo k 1. 1. 2023 evido-
váno k  trvalému pobytu celkem 9584 obča-
nů české republiky, z toho 4625 mužů a 4959 
žen. 
Průměrný věk obyvatel v moravské třebové 
je 45,52 let.
v průběhu roku 2022 se do moravské třebo-
vé přistěhovalo celkem 163 osob, odstěhova-
lo 202 obyvatel, zemřelo 158 osob a narodi-
lo se 79 dětí.
dle informace odboru azylové a migrační po-
litiky mvčr je v  moravské třebové hlášeno 
404 cizinců s povolením k pobytu na území 
české republiky. celkem je tedy v moravské 
třebové k 1. 1. 2023 hlášeno k pobytu 9988 
obyvatel. 

■   |   (in)

30. 12. 2022 se dožila 100 let občanka morav-
ské třebové emilie Foretová.
byla jsem jí za sPoz popřát a předala jsem 
jí za město přání od starosty města, kytičku, 
peněžitý dar a po dohodě s místostarostou 
města také knížku o moravské třebové.
společně se mnou se schůzky zúčastnili josef 
odehnal a  jan schiller, kteří předali dárko-
vý koš a bonboniéru. Paní Foretová i v tom-
to věku je velice aktivní, dokáže se v základ-
ních věcech o sebe postarat. zajímá se o dění 
v mt, v čr i ve světě. rádi jsme si s ní zavzpo-
mínali na mládí a prožitý život zde v mt. byla 
to velice příjemná návštěva a já osobně jsem 
získala dobrý pocit, že i stáří lze prožívat veli-
ce dobře a smysluplně. Popřáli jsme paní Fo-
retové hodně zdraví, pohody a  spokojenos-
ti a taky poděkovali jejímu synovi, který ma-
minku každý den navštěvuje. 
hodně sil, elánu a zdraví.

■   |   m. moravcová 

pOctivému nálezci
velké poděkování patří poctivému nálezci jit-
ce janhubové z prodejny mobilů na náměs-
tí v moravské třebové. dne 5. 1. jsem ztrati-
la cenné hodinky a paní je našla na parkoviš-
ti před prodejnou. hodinky odnesla na ztráty 
a nálezy na městský úřad. tímto moc děkuji, 
je vidět, že mezi námi jsou ještě čestní lidé. 

■   |   jurová renata, víska u jevíčka

za příkladnOu StarOSt
Poděkování dr. klugovi a  jeho sestře olze 
srncové za příkladnou starost a péči o zdraví 
svých pacientů.

■   |   havlíková s rodinou

omlouváme se za špatně uvedenou cenu za 
svoz odpadu v lednovém čísle moravskotře-
bovského zpravodaje. cena svozu odpadu 
pro příští rok činí 936 kč.

blahOpřání

pOděkOvání

Omluva

dOpravní Omezení ulice SvitavSká
investor stavby kauflandu připravuje od 20. 
února zahájení stavebních prací spojených 
s  budováním nového kruhového objezdu, 
který v  ulici svitavská (nedaleko restaurace 
u komína) do budoucna zajistí dopravní ob-
služnost obchodního domu a celé připravo-
vané lokality jihozápad. doprava na komuni-
kaci bude řízena kyvadlově s využitím světel-
né signalizace, pravděpodobně dojde k  do-
časnému zrušení zastávky bus u  komína. 

Podrobnosti naleznete v  průběhu února na 
webových stránkách v mobilním rozhlasu.

město moravská třebová uspělo s dotační žá-
dostí na celkovou rekonstrukci muzea. „cílem 
projektu je rozšíření a  modernizace stávají-
cích expozic, včetně provedení nezbytných 
stavebních úprav v  celém objektu, zahrnují-
cích nové podlahy, opravu zázemí a poklad-
ny, zajištění bezbariérovosti, opravu elektro-
instalace a dalších sítí. stavební práce by měly 
začít koncem letošního roku. nové expozice 
si návštěvníci budou moci prohlédnout v roce 
2025,“ uvedl místostarosta miloš mička. 
během oprav budou uzavřeny veškeré ex-
pozice včetně kinosálu. Po nezbytně nut-
nou dobu budou kanceláře z budovy muzea 
přesunuty do prostor zámku. „díky tomu-

to projektu chceme zajistit důstojné zázemí 
pro množství zajímavých exponátů, které se 
v současné chvíli nacházejí v depozitáři mu-
zea a nejsou tak pro veřejnost přístupné. Při 
rekonstrukci bude kladen důraz na zacho-
vání vnějšího historického vzhledu, ale také 
na vybudování moderních expozic a zázemí 
pro návštěvníky,“ doplnil místostarosta vác-
lav dokoupil. 
celkové náklady na realizaci projektu činí 80 
mil. kč, z čehož 80 % nákladů bude financo-
váno prostřednictvím dotace z  integrované-
ho regionálního operačního programu. Po-
drobnosti připravujeme do příštího vydání 
zpravodaje.

budOvu muzea čeká prOměna

http://www.moravskatrebova.cz
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cena měSta
do 28. února můžete odevzdávat 
své návrhy na laureáty ceny města. 
toto ocenění obdrží osobnosti, kte-
ré si podle vás za své aktivity zaslouží 
významné uznání. nominaci lze ode-
vzdat elektronicky, písemně i osobně.

jak nOminOvat?
• elektronicky na adrese: cenames-

ta@mtrebova.cz

• Poštou na adresu: město moravská 
třebová, nám. t. g. masaryka 29, 
571 01 moravská třebová (obálku 
označte cena města)

• osobně v kanceláři mluvčího nebo 
v občanském informačním centru

návrh muSí 
ObSahOvat:
• jméno, příjmení a bydliště navrže-

né osobnosti

• oblast její činnosti

• konkrétní dílo nebo aktivitu, pro 
kterou je osobnost navrhována

• charakteristiku přínosu a významu 
díla nebo aktivity navrhované osob-
nosti pro město moravská třebová

• kontaktní údaje navrhovatele (jmé-
no, příjmení/název právnické oso-
by, adresa, podpis)

inFormace z radnice

Participativní roz-
počet pokračuje 
i  letos. Přemýšlíte 
o  tom, jak zkrášlit 
vaše okolí? chtěli 
byste doplnit dět-
ské hřiště na veřej-
ném prostranství, 

zasadit zeleň, instalovat lavičku nebo nové 

doprovod uživatelů s  jejich přepravou zajiš-
ťuje od 1. 4. 2021 pečovatelská služba soci-
álních služeb moravská třebová. s ohledem 
na rozšíření služby byla navýšena kapaci-
ta terénní formy pečovatelské služby ze 120 
na 170 klientů. v  předběžném období roku 
2022, konkrétně od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 
přibylo 59 nových klientů pečovatelské služ-
by, z toho 24 zájemců žádalo pouze o úkony 
přepravy uživatele s doprovodem. 

prO kOhO je SluŽba 
určena? 
osoby pobírající starobní nebo invalidní dů-
chod, ztP, ztP/P, jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby a  kteří žijí na území 
města moravská třebová.

kdy lze SluŽbu vyuŽít?
od pondělí do pátku mimo státních svátků 
od 6:30 do 14:00 hodin.

tvOříme mOravSkOu třebOvOu – přihlaS Svůj prOjekt

rOzšířené SluŽby 
dOprOvOdu uŽivatelů

osvětlení? i v letošním roce plánujeme uvol-
nit finanční prostředky na realizaci dvou ná-
vrhů občanů města v předpokládaném obje-
mu do 150 000 kč na jeden projekt. návrhy 
a případné dotazy lze zasílat na adresu roz-
pocet@mtrebova.cz až do 31. března.
inspiraci z  loňského roku i  formulář pro re-
gistraci vašeho návrhu naleznete na webo-
vých stránkách města v záložce pro občana/

kde lze SluŽbu vyuŽít?
Pracovníci pečovatelské služby vám nabíd-
nou doprovod a  následně odvoz odkudkoli 
a kamkoli na území města moravská třebo-
vá a jeho místních částí (udánky, sušice, bor-
šov).

jak pOStupOvat?
regiStrace
Před prvním poskytnutím služby je nutné za-
vedení pečovatelské služby. schůzku, na kte-
ré bude uzavřena smlouva mezi žadatelem 
a poskytovatelem je vhodné si domluvit vždy 
předem telefonicky na číslech: 731 151 805, 
731 521 834. 

uSkutečnění dOprOvOdu a přepravy
službu bude možné si objednat vždy alespoň 
den předem od 6:30 do 14:00 hodin. Pra-
covník pečovatelské služby vyzvedne uživa-
tele v  místě jeho bydliště, doprovodí ho do 
služebního vozu, zaveze na potřebné místo 
a zase zpět domů.

participativní rozpočet.  
v  uplynulém roce jsme na základě vašich 
návrhů vybudovali discgolfové hřiště na uli-
ci hřebečské, dětské hřiště v ulici karla čap-
ka obohatily další nové herní prvky a hřiště 
v městské části sušice bylo osazeno dřevěný-
mi sochami zvířat.

■   |   Pavlína horáčková, koordinátorka  
zdravého města a ma21

mailto:cenamesta@mtrebova.cz
mailto:cenamesta@mtrebova.cz
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rodinné centrum

hledáte vhodného lékaře, který vám vy-
šetří sluch, nebo byste rádi získali přehled 
o  kompenzačních pomůckách? s  tím vám 
mohou zdarma pomoci konzultantky z  po-
bočky tichého světa o. p. s., které poskytu-
jí poradenství lidem se sluchovým postiže-
ním po celém Pardubickém kraji. mimo jiné 
vám pomohou také s  vyřízením úředních 
záležitostí, dluhovou problematikou nebo 
třeba se zvládnutím moderních technolo-

gií, ať už se jedná např. o vyhledávání na in-
ternetu nebo ovládání chytrého telefonu.  
kontaktovat je můžete na některém z  těch-
to kontaktů: 
tereza Pospíšilová; e-mail: adriana.mullero-
va@tichysvet.cz; mobil: 702 111  716 nebo 
osobně v  kanceláři, kde jsou každé úterý 
a čtvrtek v čase od 9:00 do 16:00 hod., jana 
Palacha 1552, Pardubice 530 02 (1. patro ad-
ministrativní budovy).

tichý Svět vám pOmůŽe S řešením ztráty Sluchu

rOdinné centrum krůček

kromě pravidelného programu pro rodiče 
s dětmi bychom vás také rádi pozvali na naše 
další únorové akce. Připravili jsme si pro vás 
přednášku o  it bezpečnosti aneb povídá-
ní o online světě a  jeho úskalích, která pro-
běhne ve čtvrtek 2. 2. od 10 hod. v krůčku, 
máte možnost přijít s dětmi, vstupné 120 kč. 
také pro vás chystáme workshop – výro-
ba mýdla a přírodního peelignu ve čtvrtek 
16. 2. od 10 hod. v krůčku, máte možnost při-
jít s dětmi, vstupné 250 kč. každý si odnese 
jedno 80g levandulové mýdlo a  tělový pee-
ling z přírodních materiálů v 200ml dóze. na 
obě akce je nutné se přihlásit na náš e-mail. 
Pro předškoláky otvíráme další lekce anglič-
tiny. každý čtvrtek pro začátečníky od 15:30 
hod., pro pokročilé od 16:30 hod. začínáme 
2. 2., kapacita omezena, nutné se přihlásit na 
náš e-mail. kurz trvá 4 měsíce, poplatek za 
kurz je 1000 kč.
Posledního února oslavíme 3. narozeniny 
krůčku, a  proto vás všechny srdečně zve-

me na narozeninový týden krůčku od 27. 2. 
do 3. 3., přijďte se za námi podívat, v rámci 
narozeninového týdne budou všechny klu-
by zdarma, oslavte to s  námi. veškeré do-
tazy a přihlášky prosíme na náš e-mail kru-
cekmt@gmail.com. těšíme se na vaši návště-
vu.

■   |   tým krůčku

prOgram ÚnOr

pOndělí
10:00–11:00 mama mimi cvičení od 1,5 roku 
do 6 let
16:00–17:00 Free - talk klevetíme anglicky

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 hormonální jóga s jindrou helle-
rovou 

ÚnOrOvý 
prOgram 
dušeprOStOr
klubOvé činnOSti

činnosti, které jsou otevřeny pro 
všechny, kteří mají zájem a chuť se zú-
častnit, probíhají tato úterý v měsíci: 
7. 2. hrajete rádi bowling a  máte při 
hře rádi společnost? v  tom případě si 
přijďte s námi tento den do restaurace 
maják ve svitavách zahrát.
21. 2. opět budeme hrát kvíz, tak se 
přijďte pobavit a zasoutěžit si s ostat-
ními hráči.

pravidelná Setkávání

Pravidelná setkávání lidí se zkušenos-
tí s  duševním onemocněním budou 
v úterý 14. a 28. 2. kromě kávy či čaje 
vám chceme nabídnout prostor vhod-
ný k otevřenému a bezpečnému sdíle-
ní, 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 se zúčastňujete našich 
akcí. budeme se těšit se na další setká-
vání s vámi.

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

Fb: krucekmt
ig: krucekmoravska
e-mail: krucekmt@gmail.com

Středa
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1,5 roku
15:30–17:30 volná herna pro všechny (1., 15. 
2.)
16:00–17:00 klub a poradna pro těhotné (8., 
22. 2.)
17:30–18:30 zpátky do formy (zdravotní cvi-
čení)

čtvrtek
9:00–10:30 klub kontaktních maminek (9., 
23. 2.)
15:30–16:30 angličtina pro předškoláky - za-
čátečníci
16:30–17:30 angličtina pro předškoláky - po-
kročilí
17:00–18:00 veverky - hrátky v tělocvičně zŠ 
u kostela od 2 do 6 let - v rámci volejbalové-
ho oddílu tj slovan
18:30–19:30 jóga smíchu pro dospělé (2. 2.)

PáTeK
9:30–10:30 kurz Pomoz mi, abych to dokázal 
sám (uzavřený montessori kurz)

mailto:tereza.pospisilova@tichysvet.cz
mailto:tereza.pospisilova@tichysvet.cz
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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

3. 2. pOlOletní prázdniny 
S majákem
8:00–16:00 hod. v ddm, soutěže a hry 
v  klubovně, kreativní činnost, jum-
ping. více na webu. uzávěrka přihlá-
šek k 1. 2. Případné info z. tauerová 

6.–20. 2. příběhy O SněŽných 
vílách
pro mateřské školy a rodiny s mladší-
mi dětmi. Procházka lučními lázněmi

15. 2. ObvOdní kOlO ve 
FlOrbale
ii. kategorie – dívky, od 14:00 hod. 
v tělocvičně zŠ Palackého

16. 2. ObvOdní kOlO ve 
FlOrbale
ii. kategorie – chlapci, od 14:00 hod. 
v tělocvičně zŠ Palackého

21. 2. recitace
oblastní kolo pro 1. stu-
peň zŠ, od 9:00 hod., kon-
certní sál základní umělec-
ké školy

22. 2. recitace
oblastní kolo pro 2.  stu-
peň zŠ, od 9:00 hod., kon-
certní sál zuŠ. recitač-
ní soutěže ve spoluprá-
ci s místní zuŠ, propozice 
zaslány do škol

nOvě nabízíme:
pobyt pro rodiče a  pra-
rodiče s  dětmi v  chor-
vatsku
makarská riviéra, Živogoš-
če, kemp dole. termín 30. 
6.–9. 7., cena: 7 300 kč děti 
a 7 500 kč dospělí, ubyto-

vání v chatkách s kuchyňkou, dvěma ložnice-
mi a krytou terasou, v ceně je doprava auto-
busem z mor. třebové, ubytování, program 
pro děti, služby delegáta. cena nezahrnuje 
stravu a pojištění. více na webu ddm nebo 
u jany chadimové.

jarní příměStSký pObyt v ddm
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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

uzavření StudOvny
vážení návštěvníci, od prvního března zaví-
ráme studovnu. její využitelnost v  posled-
ních letech stále klesala, pandemie ten-
to proces ještě urychlila. dospěli jsme pro-
to k  závěru, že provoz studovny ukončíme 
a její prostory využijeme jinak. nemusíte se 
bát, že byste přišli o možnost použít počítač 
s internetem, tiskárnu či kopírku. tyto služ-
by budeme nadále nabízet v dospělém od-
dělení.
děkujeme za pochopení. 

16. 2. Seznámení S rObOty prO 
dOSpělé
možná jste to už slyšeli: v  knihovně máme 
roboty a nebojíme se je použít! jsou určeni 
především pro děti, ale určitě zaujmou i do-
spělé. Patříte-li mezi ně, zveme vás ve čtvr-
tek 16. února od 17:00 do 19:00 do knihov-
ny. naučíte se ovládat roboty typu blue-bot, 
vykonávat různé úkoly, překonávat překáž-
ky apod. Prosíme, abyste se z důvodu ome-
zené kapacity hlásili předem buď osob-
ně v  knihovně, nebo na e-mail knihovna@
mkmt.cz.

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.

1.–15. 2. ÚnOrOvá SOutěŽ O knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnamt@seznam.cz, 
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěž-
ní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit pří-
mo v knihovně. výherce vybereme náhodně 
a  může si vybrat jednu z  těchto knih: zpát-
ky z afriky (c. hofmann), raději vidličky než 
nože (t. c. campbell), neposvěcená půda (m. 
starr), nebezpečné hry (d. steel), exil (j. swa-
llow). 
aktuální otázka zní: jak často navštěvuje-
te naši knihovnu?

1.–28. 2. čtenářSká výzva 2023: 
únor
v  únoru jsme si připravili tato témata: kni-
ha, která je součástí série; kniha od j. austen 
nebo s. kinga; kniha o zakázané lásce. 

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

knihOvna dětem:

16. 2. lekce rObOtiky prO děti
nemůžeš se dočkat, než roboty uvidíš ve ško-
le? Přijď do knihovny. naučíš se ovládat ro-
boty typu blue-bot, vykonávat různé úko-
ly, překonávat překážky apod. akce se koná 
ve čtvrtek 16. února v dětském oddělení od 
15:00 do 17:00 hod. Prosíme, nahlas se pře-
dem buď osobně v knihovně, nebo na e-mail 
knihovna@mkmt.cz.

tvOřivé Středy 
  1. 2. čepice
  8. 2. valentýnské přání
15. 2. klaun
22. 2. Panda

malujeme, tvOříme …
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.

14. a 28. 2. OdpOledne 
S pOhádkOvOu babičkOu věrOu 
nápravníkOvOu
čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších akti-
vit. začátek vždy v 15:00 hod. v dětském od-
dělení.

mladý čtenář 2023
městská knihovna vyhlašuje 40. ročník sou-
těže mladý čtenář 2023. jedná se o výtvar-
nou a  literární soutěž na téma jurský park 
– svět dinosaurů. Pravidla soutěže a  bliž-
ší informace získáte v  dětském oddělení 
knihovny.

připravujeme na březen:
14. 3. přednáška: alŽběta 
báthOryOvá a čachtické 
pOdzemí
Přednášet bude milan zacha kučera, čes-
ký spisovatel a ředitel televize cs mystery. 
vstup zdarma. akce se koná od 17:30 hod., 
místo upřesníme v příštím zpravodaji. 

mailto:knihovnaMT@seznam.cz
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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 
pOklady mOravSké třebOvé
StředOvěká mučírna a alchymiStická 
labOratOř 

výStava zimní třebOvá
prodloužena do 5. 2. ve výstavních prosto-
rách zámku v jeho otevírací době

zámek mOravSká třebOvá
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz 
Otevírací dOba v ÚnOru: pátek-neděle otevřeno 9:30–11:40 a 12:40–17:00 
sobota 18. 2. poslední prohlídka ve 13:00 z důvodu konání masopustu

maSOpuSt
18. 2. nádvoří zámku 
10–17 zabijačkové hody – bohatá nabídka 
teplých i  studených zabijačkových specialit 
14–17 zakončení průvodu maškar, společný 
tanec a zpěv za doprovodu lidového šramlu 
více informací a  celý program viz kulturní 
služby města moravská třebová

Stálé eXpOzice: 
hOlzmaiSterOva Sbírka mimOevrOp-
SkéhO umění
příběhy z dOb Stavitelů pyramid
galerie Františka StráŽnickéhO 

přednáška a výStava
alOiS czerny a archeOlOgie
Středa 1. 2. v 17:00
společnost česko-německého porozumění, 
budova muzea, 1. patro.
na dne 1. února připravilo muzeum se spo-
lečností česko-německého porozumění první 
letošní přednášku. ta připomene život, čin-
nost a význam někdejšího významného mu-
zejního pracovníka aloise czernyho, a  to se 
zaměřením na jeho působení v  oboru ar-

zimní renOvace v muzeu

Průmyslové muzeum mladějov ani v zimě ne-
odpočívá. Příprava na letošní sezónu je v pl-
ném proudu. chystáme nové exponáty, kte-
ré předvedeme návštěvníkům s prvním ote-
víracím dnem. v dílnách se generálkují nejen 
lokomotivy, ale například i motor z autobu-
su Praga rnd, který opravuje náš dlouholetý 
spolupracovník václav zmeškal.
i v zimní sezóně je možné po telefonické do-
mluvě navštívit naše expozice.
více informací naleznete na našich webových 
stránkách www.mladejov.cz

■   |   eva kopřivová

cheologie. Přednášku pronese v  17 hodin 
lucie Žáková, kurátorka archeologické pod-
sbírky moravskotřebovského muzea, v  pro-
storách společnosti česko-německého poro-
zumění. zde také bude zahájena výstava na 
stejné téma, která potrvá po celý únor a bře-
zen.

výrOční publikace
150 let muzejnictví v mOravSké tře-
bOvé: 150 vyprávění O předmětech 
nová publikace městského muzea v morav-
ské třebové
muzeum je kulturní a  vědecká instituce. 
ochrana, bezpečné uchování, vědecké zpra-
cování a  prezentace sbírkových předmětů 
jsou obecně nejdůležitějšími úkoly každého 
muzea. v moravské třebové se tato poslání 

daří plnit již 150 let. v souvislosti s tímto vý-
ročím jsme pro vás připravili publikaci v po-
době katalogu.
během své stopadesátileté existence shro-
máždila moravskotřebovská muzejní insti-
tuce mnoho sbírkových předmětů. některé 
z  nich jsou vystavené v  rámci stálých expo-
zic, další jsou umístěné v depozitáři a veřej-
nosti tedy neznámé. jedná se o věci unikát-
ní i  zdánlivě obyčejné, všechny v  sobě však 
nesou příběh. Příběh o sobě samých, o svých 
majitelích nebo nálezcích či o  době, ve kte-
ré vznikly. každodenní práce odborných pra-
covníků muzea vede k  odkrývání těchto za-
jímavých příběhů, které jsou nyní předsta-
veny veřejnosti v  rámci výroční publikace 
s názvem 150 let muzejnictví v moravské tře-
bové: 150 vyprávění o  předmětech a  pod-
titulem sbírka moravskotřebovského mu-
zea v letech 1872 až 2022. výroční katalog je 
k dostání na pokladně muzea a zámku nebo 
v informačním centru.
Publikace byla vydána s finančním přispěním 
ministerstva kultury čr. 

divadelní soubor j. k. tyla moravská třebová 
se po čase covidových omezení i zákazů opět 
mohl začít scházet, fungovat a  hrát svoje 
drobné pohádky pro potěchu nejen těch nej-
menších diváků. Pustili jsme se s chutí i no-
vým elánem do přípravy humorné pohádky 
jirka s kozou a poté ji hráli a hráli. Pro mŠ, pro 
první stupeň zŠ v m. t. i v kunčině, pro cha-
ritu m. t., pro městskou knihovnu i pro ve-
řejnost na zámku. mrzelo nás, že jsme ji kvů-
li nepříznivému počasí neodehráli o prázdni-
nách pro kulturní služby, ale bohužel ne vždy 
vše vyjde, jak bychom si přáli. hrajeme sice 
většinou jen pro malé množství sledujících, 
přesto věříme, že si nás za loňský rok postup-
ně našlo více než 500 diváků a že se bavili ne-
jen malí, ale i velcí, stejně jako všichni členo-
vé našeho souboru. 
kladný ohlas, zájem, a především úsměvy na 
tvářích, to vše nás natolik potěšilo, že jsme 
se rozhodli na druhou půlku roku připravit 
ještě pohádku o dvanácti měsíčkách. a prá-
vě touto pohádkou jsme loňský rok zakon-

čili na zasněženém nádvoří místního zámku 
jako zpestření krásné akce zuŠ (Předvánoční 
hudební mejdan), kterou uspořádal b. havel-
ka. za hustého sněžení a  poměrně velkého 
mrazu měla pohádka opravdu reálnou a po-
etickou atmosféru. velmi rádi se zapojuje-
me také do akcí, které pořádají kulturní služ-
by. takže se naši členové prošli v  maskách 
s  masopustním průvodem a  zúčastnili se 
úžasného mikulášského odpoledne jako čer-

kdyŽ tO na prknech klape aneb OchOtnické Ohlédnutí za uplynulým rOkem
ti a andělé. zkrátka nezahálíme. jsme vděč-
ni za skvělou spolupráci se všemi, které jsme 
výše uvedli, a těší nás, že na nás myslí a stojí 
o naši účast. největší poděkování pak samo-
zřejmě patří kulturním službám za poskytnu-
tí prostor pro naše zkoušky a městu morav-
ská třebová za finanční příspěvek. bez pod-
pory těchto dvou bychom hrát, rozdávat ra-
dost druhým, ale především udržovat tradici 
ochotnictví v m. t. nemohli. 
v  našem souboru je k  dnešku 10 členů, 
z toho 3 brzy odejdou za studiem mimo naše 
město a  zřejmě s  námi již nadále nebudou 
moci vystupovat, proto bychom chtěli tohoto 
ohlédnutí zároveň využít jako výzvu pro pří-
padné nové zájemce - nebojte se přijít mezi 
nás. hledáme především nadšence (ženy, 
muže i mládež od 15 let), kteří se budou chtít 
hlavně bavit, odreagovat od starostí běžných 
dnů a nebudou za to očekávat žádnou slávu 
ani finanční zisk. hrajeme zkrátka jenom pro 
radost. naši i vaši.

■   |   bŠ a kv., divadelní soubor j. k. tyla m. t.
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kultura

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

premiéry měSíce ÚnOra:
osTroV 
dobrodružná komedie /čr/
j. langmajer, j. Plodková a opuštěný ostrůvek 
v tropickém ráji. to jsou aktéři dobrodružné 
romantické komedie, v níž dva lidé, kteří už 
spolu nechtějí být, zjistí, že hádky a  spory 
jsou k ničemu. v divočině obzvlášť.
režie: r. havlík, hrají: j. Plodková, j. langmajer

ant-man a WaSp: Quantumania 
/uSa/
scott lang a hope van dyne spolu s hankem 
Pymem prozkoumávají Quantum realm, kde 
interagují tvory a vydávají se na dobrodruž-
ství, které přesahuje hranice toho, co pova-
žovali za možné.
režie: P. reed, hrají: P. rudd, m. souhlas, j. 
majors, m. Pfeiffer a další

děti nagana 
/čr/
Příběh se odehrává v roce 1998 a začíná oka-

mžikem, kdy celá třída dětí sleduje semifinále 
zápasu českých hokejistů na zoh v naganu. 
Překvapivé vítězství čechů v  zápase i  v  ce-
lém turnaji ovlivnilo celou řadu tehdejších 
dětí. Příběh o přátelství, sportu, euforii, vzta-
zích a hlavně o outsiderech, kterým někdo dá 
šanci vyniknout a jít si za svými sny.
režie: d. Pánek, hrají: t. breton, h. čermák, 
k. issová, P. batěk a další

prOgram
  2. 2. čt /19:00/ víly z inisherinu
  3. 2. pá /17:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
  4. 2. so /17:00/ mumie
 /19:00/ Ostrov
  5. 2. ne /17:00/ doručovací služby 

čarodějky kiki
 /19:00/ plastic Symphony
  9. 2. čt /19:00/ bez kalhot: poslední 

tanec
10. 2. pá /19:00/ Ostrov
11. 2. so /17:00/ Úžasný mauric
 /19:00/ Ostrov

komediograf
zkurvení havliSti - kOmedie 
z naší Sauny
divadlo pro dospělé
1. 2. /19:00/ kinosál muzea, vstupné: 320 kč
kouzelná komedie o  třech mužích, kteří ro-
zumí všemu.
hubert, bořek a vladan chodí pravidelně do 
té naší krásné sauny. se vzrůstající teplotou 
jejich těl stoupá i  jejich nasazení. angažova-
nost. chvílemi se rozpálí do běla. 
Poznámka autora: všimli jste si toho, že dnes 
lidi pořád na všechno nadávají? místo aby 
žili?
hrají: miroslav hanuš, tomáš měcháček, mi-
chal bumbálek
délka představení 80 minut

výtvarná maSOpuStní dílna
3. 2. /9:00–12:00/ výstavní prostory muzea
vstupné: 100 kč
výtvarná masopustní dílna v  době pololet-
ních prázdnin, je určena pro děti 6–12 let 
staré. děti si vyrobí masku, kterou si budou 
moci odnést a použít v masopustním průvo-
du 18. 2. lektorkami jsou lucie muchovičová 
a mary blažková.
Přihlašujte své děti na www.ksmt.cz, aby 
tvořivě využily čas volna. kapacita omezena

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

valentýnský koncert
jOSeF klíč - viOlOncellO, pavla 
kOpecká - harFa
14. 2. /18:00/ dvorana muzea
vstupné: 120 kč, senioři, studenti,  
ztp: 80 kč
valentýnské rendez-vous harfy s  violon-
cellem. 
dva z nejkrásnějších hudebních nástrojů vás 
na svátek zamilovaných provedou fascinují-
cím světem hudby. 
Pavla kopecká - sólo harfistka národního di-
vadla v brně 
josef klíč - koncertní mistr a sólo violoncellis-
ta národního divadla v brně

O pračlOvíčkOvi – divadlO tramtárie
divadlo pro děti
26. 2. /16:00/ kinosál
vstupné: 50 kč děti, 80 kč dospělí
báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, 
ptakoještěrů a ptakoještěrek. trochu poučné, 
ale hlavně pořádně veselé vyprávění o  tom, 
jak pračlovíček postavil první domeček, jak 
musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vy-
zrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou 
jde všechno líp. vhodné pro děti od tří let

Stageartcz
the naked truth – Odhalená pravda
divadlo pro dospělé
1. 3. /19:00/ kinosál muzea
vstupné: 320 kč
Příběh pěti žen, které se setkávají ve vesnic-
ké tělocvičně na kurzu pole dance. ani jed-
na z nich netuší, co ji čeká, ale každá má svůj 
vlastní dobrý důvod naučit se tančit u  tyče. 
i přes nejrůznější dívčí třenice a neshody se ve 
chvíli, kdy se jedna z nich dozví krutou zprá-
vu o svém zdravotním stavu, semknou a nově 
nabyté taneční zkušenosti využijí v benefici ve 
prospěch charitativního projektu.
hrají: anežka rusevová, anna stropnická, 
gabriela Štefanová, Pavla vitázková a další

25. 2. se koná tradiční boršovský obecní ples. 
začátek ve 20:00, můžete se těšit na hodnot-
nou tombolu, předtančení, občerstvení, po-
hodu a dobrou náladu. více informací na pla-
kátech a sociálních sítích.

bOršOvSký Obecní pleS 

12. 2. ne /17:00/ zoubková víla
 /19:00/  korzet
16. 2. čt /19:00/ muž jménem Otto
17. 2. pá /18:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
18. 2. so /17:00/ mikulášovy patálie: jak 

to celé začalo
 /19:00/ ant-man a Wasp: 

Quantumania
19. 2. ne /17:00/ mumie
 /19:00/ ant-man a Wasp: 

Quantumania
23. 2. čt /19:00/ julie, co by bylo kdyby
24. 2. pá /18:00/ děti nagana
25. 2. so /17:00/ kocour v botách: 

poslední přání
 /19:00/ děti nagana
26. 2. ne /19:00/ medvěd na koksu

nOvě – možnost zakoupit před film. před-
stavením pOpcOrn 
změna programu vyhrazena
sledujte www.ksmt.cz

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.KSMT.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FHQ-2t40Ekp3_DdfC_93kibjYJFzGSS-V_KkJCJm2MjhcDSBe9bfDadM&h=AT1qEESRBrE7tirOnSc4Zi2hOnkFKpINyugX9U22Q0RiINBV44fLBmmmieNTEyzJuD7p4vcOjlG3CiFoWGELfxlYijr52wCQebsu75_K5KZDMQ95HkBbqnbCaglhS_qdjA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0-wXg_830e27_BQwyStH15jbDa0kYCIFGV9YS2uF_pb-o7pr7K5a7tJuTRSRsfmSWdTJpGAo1N3uUb_Fp0_6NzECbBVce1cFEPJeG3RKG4MbYUBbfPkC3Hibtyfo6Hg7PPMGNOtUAYmLX2PiIz-C6BvhWO
http://www.ksmt.cz
http://www.ksmt.cz/
http://www.ksmt.cz/
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zabijačkOvé hOdy 

výtvarná 
maSOpuStní dílna
3. 2. /9:00–12:00/ výstavní prostory 
muzea, vstupné: 100 kč
výtvarná masopustní dílna v době po-
loletních prázdnin, je určena pro děti 
6–12 let staré. děti si vyrobí masku, 
kterou si budou moci odnést a použít 
v masopustním průvodu 18. 2. lektor-
kami jsou lucie muchovičová a  mary 
blažková.
Přihlašujte své děti na www.ksmt.cz, 
aby tvořivě využily čas volna. kapaci-
ta omezena

mOravSkOtřebOvSký maSOpuSt

10:00–17:00 nádvOří zámku
v  letošním roce bychom vás v  rámci maso-
pustního veselí rádi pozvali na velkolepé za-
bijačkové hody, které pro vás připravuje ro-
dinné řeznictví a  uzenářství morávek z  vra-
čovic. od 10 hodin pro vás na zámeckém 
nádvoří bude připravena následující veli-
ce bohatá nabídka zabijačkových pochou-
tek a specialit, jak studené tak teplé kuchyně. 
Pochutnat si můžete přímo na místě nebo si 
odnést domů. vybírat můžete z následujícího 
sortimentu:

hOtOvá jídla 
0,3 l zabijačková polévka - prdelačka + chléb 
40 kč
250 g zabijačkový talíř (prejt, kroupy, klobá-
sa) + zelí + chléb 120 kč  
200 g ovar s vejmrdou + chléb 80 kč
180 g zabijačkový smažák + chléb 120 kč
200 g restovaný vepřový mozeček + chléb 80 kč
200 g zabijačkový blboun (kynutý knedlík pl-
něný prejtem), škvarky + zelí 120 kč 
170 g grilovaná orlická klobása + hořčice + 
křen + chléb 80 kč
veškeré výše uvedené ceny jsou včetně nádobí

prOgram maSOpuStu
18. 2. /13:30–17:00/
Průvod městem plný tradičních i obřích ma-
sek, hudba, bujará nálada i  skvělé maso-
pustní pohoštění řeznictví na nádvoří zámku 
v moravské třebové.
masopustní čas, je čas bujaré zábavy. období 
veselí, vesnických zabijaček a  tukem nasák-
lých, zlatavých koblih. možnost schovat se za 
masku a popustit uzdu všem živelným emo-
cím, které v nás dřímají. čas pospolitosti. Po-
slední veselice před dobou postní.

prOdej zabijačkOvých výrObků 
S SebOu
100 g tlačenka - světlá  22 kč
100 g tlačenka - krvavá  22 kč
150 g jaternice 30 kč /kus/ 150 g 
150 g kroupové jelítko 30 kč /kus/ 150 g
100 g uzená krkovice na sucho solená 30 kč
100 g uzený bok na sucho solený 30 kč
100 g zabijačkové kroupy 18 kč
100 g jaternicový prejt 18 kč
200 g Škvarková pomazánka 50 kč
150 g labužnické škvarky z vračovic, sklo 120 kč
150 g konfitovaná vepřová líčka - sklo 120 kč 

13:00–13:30 sraz maškar u charity (ul. svitav-
ská)
13:30 promluva místostarosty města
13:30–14:00 průvod maškar po ulici svitav-
ská, cihlářova, náměstí t. g. masaryka, zá-
mecké náměstí, zámek za doprovodu bube-
nické formace ritmo Factory.
14:00–17:00 program na nádvoří zámku. ta-
nec a  zpěv za doprovodu lidového maso-
pustního šramlu. vystoupení bubeníků rit-
mo Factory a divadelní vystoupení.

masoPust

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.KSMT.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2FHQ-2t40Ekp3_DdfC_93kibjYJFzGSS-V_KkJCJm2MjhcDSBe9bfDadM&h=AT1qEESRBrE7tirOnSc4Zi2hOnkFKpINyugX9U22Q0RiINBV44fLBmmmieNTEyzJuD7p4vcOjlG3CiFoWGELfxlYijr52wCQebsu75_K5KZDMQ95HkBbqnbCaglhS_qdjA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT0-wXg_830e27_BQwyStH15jbDa0kYCIFGV9YS2uF_pb-o7pr7K5a7tJuTRSRsfmSWdTJpGAo1N3uUb_Fp0_6NzECbBVce1cFEPJeG3RKG4MbYUBbfPkC3Hibtyfo6Hg7PPMGNOtUAYmLX2PiIz-C6BvhWO
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zdravotnictví

změny Ordinace praktičtí lékaři

dr. neuŽilOvá
17. 2. neordinuje

dr. klug
13.–17. 2. dovolená 

dr. grepl
13.–17. 2. dovolená, zástup ordinace ve sta-
rém městě, út 14:00–16:00, čt 8:00–12:00, 
nutno předem objednat, mobil 734 592 726

dr. klincOvá mediclinic ii.
6.–17. 2. dovolená, zástup dr. ingrová a dr. 
chaloupková mediclinic i.

dr. zemánkOvá
3. 2. neordinuje, zástup dr. hegerová, měs-
tečko trnávka, 8:00–12:00 hod., je nutné se 
předem objednat, tel. 461 329 213

Ordinační dOba medilink 
praktik S.r.O.
brněnská 19, m. třebová, mobil 606 777 162 
Ordinační doba:
pondělí 6:30–13:00
úterý 14:00–16:00
středa 6:30–13:00
čtvrtek 6:30–7:30 odběry 
 7:30–10:00 nemocní 

čtvrtek 10:00–12:00 objednaní
 13:00–16:00 
 16:00–18:00  pouze objednané pre-

ventivní prohlídky
pátek 6:30–13:00 
Odběry:
po, st, čt, pá 6:30–7:30 

zubní pOhOtOvOSt

4.–5. 2. mudr. hřebabetzká alena staré město 134 461 312 501

11.–12. 2. mudr. illová jana brněnec 90 461 523 140

18.–19. 2. mudr. jagoš tomáš jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

25.–26. 2. mudr. kincová milena hradec nad svitavou 549 461 548 230

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.

nOvé prOStOry prO labOratOř 
v  nově rekonstruovaných prostorách první-
ho patra budovy nemocnice svitavská 36 na 
konci roku 2022 započal provoz biochemické 
a hematologické laboratoře. zhotovitel stav-
by, firma kamen-building s.r.o., započal stav-
bu již v měsíci říjnu a ukončení rekonstruk-
ce proběhlo v předpokládaném termínu. za-

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

městnanci již nyní pracují v příjemném pro-
středí. součástí investice Pardubického kraje 
do této etapy rekonstrukce budovy je též ná-
kup nejmodernější laboratorní techniky, kte-
rá je nyní vysoutěžená a  před dodávkou. 
v dalších etapách dojde postupně k promě-
nám i ostatních technicky již nevyhovujících 
prostor této budovy. 

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

dOmOv Se zvláštním 
reŽimem (dzr) – 
alzheimer centrum
jako neodmyslitelnou součást péče o klien-
ty v dzr vnímáme aktivizační činnosti. kli-
entům nabízíme takové činnosti a aktivity, 
které odpovídají jejich zájmu, možnostem 
a schopnostem. 
od začátku existence dzr mapujeme čin-
nosti, které jsou u  klientů oblíbené, mají 
úspěch a  přináší potěchu. k  takovým čin-
nostem bezesporu patří drobné domá-
cí práce jako pečení různých moučníků, 
následné umývání nádobí a úklid kuchyně, 
zpracování ovoce z naší zahrady apod. jsou 
to činnosti, které se klientkám automatic-
ky vybavují z  jejich aktivního života a  při 
kterých se mohou dámy opět cítit užiteč-
né a  potřebné. oblíbené je také skládání 
ubrousků. jedná se vždy o jednoduché, zá-
kladní úkony, které mají klientky rády a kte-
ré snadno zvládají. 
abychom mohli neustále přicházet s  no-
vými nápady, rozhodli jsme se, že uspořá-
dáme setkání aktivizačních pracovnic dzr 
a alzheimercenter Pardubického kraje. sta-
lo se tak koncem roku 2022. naše pozvá-
ní přijaly domovy ze svitav, sloupnice, ústí 
nad orlicí, lanškrouna, litomyšle a Pardu-
bic. u  jednoho stolu se tak sešlo 20 úžas-
ných žen, jejichž cílem bylo nejen potkat 
a  seznámit se, ale především se podě-
lit o  radosti a  strasti aktivizačních pracov-
nic, které pracují s  cílovou skupinou seni-
orů s  alzheimerovou chorobou. a  setkání 
to bylo vskutku velmi příjemné a přínosné. 
hodně se diskutovalo, někdy i  dost vášni-
vě a atmosféra byla úžasná. jen času bylo 
nějak málo, nestihly jsme zdaleka probrat 

vše, co bylo v plánu. dámy si nakonec pro-
hlédly prostory dzr mt a vzájemně se ujis-
tily a podpořily v myšlence, že práce aktivi-
začních pracovnic je velmi náročná, ale má 
obrovský smysl. věříme, že tímto setkáním 
vznikla nová tradice a že se budeme setká-
vat pravidelně.
9. prosince jsme uspořádali vánoční setká-
ní klientů a jejich rodin na tradiční vánoční 
kavárničce. a  bylo to opravdu velmi milé, 
pohodové a  přátelské setkání. kavárničky 
se zúčastnilo bezmála 20 příbuzných na-
šich klientů. všichni společně jsme zavzpo-
mínali na vánoční zvyky z dob mládí našich 
klientů a poznali jsme, že tyto zvyky pros-
tě zůstávají stále stejné. nádherné vánoč-
ní tradice si naštěstí předáváme z generace 

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

na generaci a nepodléhají žádným moder-
ním trendům. Pochutnali jsme si nejen na 
vanilkových rohlíčkách, které pekly klient-
ky, ale také na ostatních dobrotách, které 
přinesli příbuzní. zpívaly se koledy a  moc 
se vyprávělo. 
děkujeme všem, kteří mohli přijít a  být 
s námi. moc se těšíme na příští setkání.  

■   |   erika jarůšková,  

vedoucí domova se zvláštním režimem

moderní tech-
nologie vnáší 
do našeho živo-
ta mnoho pozi-

tiv a často nám usnadňují každodenní život. 
jak už to ale bývá, nic se neobejde bez obli-
gátního „ale“. virtuální prostor s sebou přiná-
ší notnou dávku anonymity, která tvoří úrod-
nou půdu pro nežádoucí komunikační jevy 
v čele s kyberšikanou. 

cO je tO kyberšikana a jak Se 
prOjevuje?
jedná se o šikanování druhé osoby jedincem 
nebo skupinou prostřednictvím informač-
ních technologií (především sociálních sítí). 
může se jednat o zasílání urážlivých nebo za-
strašujících zpráv a pomluv. vytváření obráz-
ků, videí nebo celých stránek, které mají za 
cíl urazit, zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou 
osobu. nezřídka kdy také dochází ke zneu-
žívání cizích účtů a ke krádežím identity, na 
které navazuje i zveřejňování cizích tajem-
ství. v  krajních případech se také můžeme 
setkat se sexuálním obtěžováním a  proná-
sledováním prostřednictvím zpráv nebo ho-
vorů. 

druhy kyberšikany
1. kybergrooming 

bezesporu nejvíce nebezpečný druh ky-
beršikany. označuje manipulativní cho-
vání jedince, který se snaží oběť donu-
tit k osobní schůzce. výsledkem takové 
schůzky může být fyzické napadení, sexu-
ální obtěžování, nucení k určitým úkonům 
nebo dokonce únos dotyčného.

2. sexting 
v případě sextingu se jedná o elektronické 
rozesílání textových zpráv, obrázků nebo 
videí se sexuálním obsahem. dochází tak 
k poškozování dotyčného. známé jsou i 
různé formy vydírání, které právě se sex-
tingem úzce souvisí.

3. kyberstalking 
stalking znamená opakované, obtěžující a 
dlouhodobé pronásledování s různou po-
dobou a intenzitou. v případě kyberstal-
kingu jsou k této aktivitě zneužívány právě 
moderní technologie a sociální sítě. může 
tak mít podobu neustálých telefonátů, 
sms zpráv nebo chatových konverzací. 

kde hledat pOmOc a kam Se 
Obrátit?
kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Pře-
devším proto, že někteří agresoři se zprvu 
tváří přátelsky a nic nenasvědčuje tomu, že 
by mohlo dojít k napadání. na místě je tedy 
rozhodně náležitá opatrnost a obezřetnost. 
v rámci prevence je nejlepší vyhnout se ne-
prověřeným sociálním sítím a internetovým 
stránkám, dostatečně si zabezpečit vlast-
ní účet nebo nekomunikovat s  lidmi, jejichž 
profily se zdají být podezřelé. Pokud se ale 
přeci jen potýkáte vy nebo někdo z  vaše-
ho okolí s  kyberšikanou, je pravý čas obrá-
tit se na odbornou pomoc. v online prostoru 
je vám denně k dispozici linka bezpečí a kri-
zová telefonní linka Pčr. v reálném světě se 
pak můžete obrátit na učitele, výchovné po-
radce, policii nebo odborníky z řad psycholo-
gů. důležité ale je, nenechat situaci zajít pří-
liš daleko. 

nebezpečí internetu zvané kyberšikana

http://www.ddmt.cz
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Školy

aktuality z gymnázia a lSOš mOravSká třebOvá

den Otevřených dveří přilákal řadu 
budOucích Žáků
ve čtvrtek 12. ledna se naše škola otevřela 
zájemcům o  studium. uchazeči o  osmileté 
gymnázium i  letecké technické lyceum měli 

jedinečnou možnost prohlédnout si učebny 
i ostatní prostory školy, pro budoucí studen-
ty lycea byly k  nahlédnutí i  prostory domo-
va mládeže. Pokud jste den otevřených dve-
ří nestihli, nezoufejte, po předchozí domluvě 
se vám rádi budeme věnovat i v dalším ter-
mínu.

lyŽařSký výcvik 6. av, 2. l a 2. av
úvodní 2 týdny letošního roku strávili žáci 

3 tříd na horách. jejich cílem se stalo oblíbe-
né středisko ramzová v jeseníkách. sněhové 
podmínky tu bohužel nebyly optimální, tak-
že se za bílou pokrývkou muselo dojíždět do 
ski areálu branná. i přes tyto komplikace si 
účastníci kurzu na svahu užili spoustu zába-
vy a řada nezapomenutelných zážitků je pro-
vázela i mimo lyžování.

tercie a kvarta navštívila vida cent-
rum v brně 
krátce před vánočními prázdninami zavítali 
žáci 3. av a 4. av do brněnského vědeckého 
parku. Prostor, který nabízí zhruba 150 inter-
aktivních exponátů, osvěžil dětem řadu zna-
lostí, s  nimiž se seznámily během vyučova-
cích hodin biologie, chemie nebo fyziky. 

beSeda S dOminikOu draeSSlerOvOu
absolventka moravskotřebovského gymná-
zia dominika draesslerová aktuálně půso-
bí jako doktorandka na Fakultě informatiky 
čvut v Praze. Žákům ze septimy a oktávy při-
šla v pátek 13. ledna povyprávět o nových po-
znatcích genetiky a tom, jaké úzce spolupra-
cuje věda zabývající se dna s informatikou.

■   |   Přemysl dvořák

OkénkO zuš
14. prosince proběhl Předvánoční hu-
dební mejdan, kde vystoupily soubory 
jejda band, hobby band, bubny band, 
joke nebo také ochotnické divadlo j. k. 
tyla moravská třebová. děkujeme za 
hojnou účast publika, spolupráci cha-
ritě moravská třebová, žákům za jejich 
výkony a  technickou podporu tomáši 
alexandrovi.
v  závěru prosince se uskutečnilo vy-
stoupení žáků zuŠ moravská třebo-
vá ve spolupráci s  třídami zŠ Palacké-
ho moravská třebová. zúčastnili se jej 
zejména žáci prvostupňových tříd, kte-
ří navštěvují hudební obor a doplnili je 
i žáci tříd vyšších. mnoho žáků se před-
vedlo i  ve více studijních zaměřeních, 
které v zuŠ studují. ač to možná tak ně-
kdy nevypadá, příprava na vystoupe-
ní, zejména v případě vícero studijních 
zaměření, vyžaduje velice pravidelnou, 
nejlépe každodenní, domácí přípravu 
a je obdivuhodné, že tolik dětí hraje na 
několik hudebních nástrojů, přičemž 
ještě navštěvují pěvecký sbor. výkony 
žáků zuŠ měly u  svých spolužáků mi-
mořádnou odezvu, byly oceněny spon-
tánním velkým aplausem a  současně 
se pro obě strany staly velkou motivací. 
Provedením tohoto vystoupení vznik-
la myšlenka pořádat v budoucnu další 
pravidelné akce tohoto typu ve spolu-
práci ze zŠ, kde budou mít žáci nejen 
možnost zahrát si před svými spolužá-
ky, ale získat tak i  cenné nové zkuše-
nosti.
a  na jaký program se můžete těšit 
v průběhu druhého pololetí? na pravi-
delné Podvečery s múzami, absolvent-
ská vystoupení, na které se těší v letoš-
ním školním roce rekordní počet absol-
ventů všech oborů a vyřazení absolven-
tů a pasování prvňáčků. o všech akcích 
vás budeme informovat s předstihem.

■   |   zuŠ moravská třebová

zprávy ze zš u kOStela
adventní zájezd dO dráŽďan
Po vynucené přestávce kvůli koronavirovým 
opatřením jsme v naší škole obnovili tradici 
adventních zájezdů. naším cílem se tak sta-
lo nádherné město drážďany, které je vždy 
v  zimě známé svou jedinečnou předvánoč-
ní atmosférou. Žáci osmých a  devátých tříd 
se nejprve ocitli jako v  pohádce, protože 
naše cesta započala návštěvou zámku mori-
tzburg, kde se natáčela česká populární po-
hádka tři oříšky pro Popelku. mohli jsme ob-
divovat nádherné originální kostýmy navrže-
né theodorem Pištěkem, dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavých informací z průběhu na-
táčení, zaujal nás i samotný zámek i jeho při-
lehlé zahrady. Poté jsme již zamířili do sa-
motných drážďan. společně jsme prošli his-
torické centrum města. Průvodkyně nás pou-
tavým způsobem seznámila s historií města 
a  jeho nejvýznamnějšími památkami. měli 
jsme možnost vidět symbol saské metropole 

Frauenkirche, semperovu operu nebo umě-
leckou galerii zwinger. nakonec jsme se po 
skupinkách rozešli na náměstí altmarkt, kde 
se konal tradiční adventní trh. mohli jsme si 
zde procvičit naše jazykové dovednosti něm-
činy a zároveň ochutnat místní speciality, na-
koupit suvenýry, případně vánoční dárky. 
jakmile se setmělo, byla atmosféra tohoto 
místa opravdu kouzelná.

■   |   ivona kroulíková

děti učí děti
v rámci projektu spolupráce mateřské a zá-
kladní školy navštívili předškoláci z  mŠ Pia-
ristické zvoneček prvňáčky z  1. a  a  1. b zŠ 
u kostela. Prvňáčci seznámili své mladší ka-
marády s robotickou hračkou bee bot. v roli 
malých učitelů jim pomohli zvládnout první 
krůčky programování. součástí návštěvy byla 
také vánoční dílna, kde si děti nazdobily per-
níčky, které pro ně prvňáčci upekli. velkou 
novinkou pro děti byly také vánoční aktivity 
na interaktivní tabuli.
dětem se společné setkání líbilo a těší se na 
další návštěvu.

■   |   r. dopitová, k. hicklová

ptačí hOdinka 
stejně jako v loňském roce jsme využili příle-
žitost se zastavit a pozorovat přírodu, a  ješ-
tě se navíc zapojit do vědeckého bádání. čes-
ká společnost ornitologická pořádá od roku 
2019 v první půlce ledna sčítání ptáků. naši 

žáci tak měli možnost se pochlubit, kolik ptá-
ků spatřili u svého krmítka nebo někde jinde, 
stejně jako mnoho jiných lidí v  různých ze-
mích, protože obdobná sčítání se konají i tře-
ba ve Švýcarsku, velké británii či usa.
do samostatných pozorování se zapojili žáci 
7. b, 8. b a 9. b, kteří měli možnost si předem 
u vyučující přírodopisu na kostelním náměs-
tí vyzvednout sčítací arch. na prvním stupni 
se trochu jinak zapojila 3. b, která se v hodi-
ně přírodovědy dozvěděla vše o  ptačích kr-
mítkách, nápomocné jim k tomu byly oficiál-
ní pracovní listy čso. druhé oddělení druži-
ny řešilo pracovní listy na téma, co se má či 
nemá dávat ptáčkům do krmítek, aby přes 
zimu nestrádali. Příští rok se opět rádi sčítání 
ptáků zúčastníme.

■   |   alena Purketová
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Školy

integrOvaná Střední škOla mOravSká třebOvá

nejlepší a  nejnápaditější filmaře mezi stu-
denty středních odborných škol zařazených 
do loňského ročníku technohrátek má  in-
tegrovaná střední škola moravská třebo-
vá. Potvrdilo to hlasování veřejnosti na face-
bookovém profilu projektu v  rámci video 
soutěže Představ svou školu, která probíha-
la v podzimních měsících roku 2022. divácká 
anketa probíhající na sociální síti Facebook 
přiřkla  suverénní vítězství autorské dvo-
jici zuzana marková – adam vašek. origi-

nální a  akční video z  moravské třebové se 
prosadilo v  konkurenci dalších sedmi klipů. 
v den uzávěrky soutěže 22. prosince zazna-
menalo 272 pochvalných „lajků“, ale součas-
ně také rekordních 3 100 zhlédnutí (na silves-
tra roku 2022 jich dokonce bylo již více než 
3 300).
„oběma tvůrcům se podařilo vytvořit výbor-
ný snímek, který je vtipný, informačně boha-
tý a  navíc i  akční. mimořádně vysoký počet 
diváků ukazuje, jak účinná může být prezen-

tace školy, když ji vytvoří samotní žáci. Pro 
moravskou třebovou je to určitě skvělá re-
klama a  také důležitý marketingový nástroj, 
jak oslovit další školá-
ky,“ konstatoval vladi-
mír zemánek, manažer 
projektu technohrát-
ky.
Pokud jste video ještě 
neviděli, podívat na něj 
se můžete zde (Qr kód). 

den prO páťáky na druhém Stupni
v pondělí 9. ledna měli změnu v rozvrhu žáci 
pátých tříd. rozděleni do skupin postupně 
prošli připravená stanoviště na druhém stup-
ni, na kterých se seznamovali formou růz-
ných pokusů s budoucími předměty. Při ak-
tivitách spolupracovali nejen mezi sebou, ale 
i  se žáky z devátých tříd. zkusili si např. se-
stavit nejrychlejší robotické vozítko, vyzkou-
šeli virtuální realitu, v laboratoři chemie lušti-
li tajné písmo nebo nafoukli balónek pomocí 
jedlé sody a octu. v odborné učebně přírodo-
pisu pracovali s mikroskopem a dozvěděli se 
o skladbě sopky pomocí pokusu. v odborné 
učebně fyziky pronikali mj. do tajů elektřiny, 
ve školních dílnách se seznámili s 3d tiskem. 
naši páťáci poznali učitele na druhém stup-
ni,  odborné učebny a  hlavně díky různoro-
dým aktivitám si uvědomili, že není důvod se 
přechodu na vyšší stupeň obávat. zjistili, že 
v předmětech, jež budou navštěvovat, budou 
používat mnohdy ty nejmodernější pomůcky, 
zvláště robotické stavebnice, virtuální realitu 
a přírodovědné senzorické sady Pasco.  

■   |   František zeman

zš palackéhO 
zpíváme prO radOSt
Žáci ze zŠ Palackého byli pozváni jako hosté 
na vánoční koncert pěveckého sboru Fermá-
ta. koncert proběhl poslední adventní nedě-
li v kulturním domě v boršově. Žáci 2. b pod 
vedením učitele jarůška si připravili pásmo 
koled, žáci 5. c pod vedením učitelky drae-
sslerové zahráli na flétny a zazpívali populár-
ní vánoční písně.
dalším vystoupením těchto tříd byl tříkrálo-
vý koncert, který se uskutečnil v pátek 6. led-
na v domově pro seniory. součástí koncertu 
byla tříkrálová sbírka. v rámci této sbírky žáci 
učitele jarůška zazpívali a sehráli krátké diva-
delní představení, se kterým navštívili i budo-
vu radnice.

■   |   a. draesslerová

vánOce a my
Prosinec je měsíc čekání na vánoce a ježíška. 
i u nás, ve 3. b, jsme si povídali o vánocích 
i vánočních zvycích a celé těšení jsme si spo-

lečně zpestřili bruslením na zimním stadio-
nu, dále vánoční dílnou, kde jsme vyráběli 
výrobky pro rodiče a na jarmark. také jsme 
zašli do kina a přivítali rodiče u nás ve třídě. 
z rodičů se stali žáci a my se společně s nimi 
účastnili vánoční výuky. tento den jsme však 
měli trochu naspěch. doma všichni pek-
li cukroví a nás zajímalo, jak to vlastně vypa-
dá v opravdové pekárně. navštívili jsme tedy 
pekárnu moravec, abychom si tam vše pro-
hlédli. Průvodcem pekárnou nám byl radim 
václavík. díky němu jsme si osahali těsto, vy-
zkoušeli zaplést housky a viděli celou pekár-
nu v akci. moc mu tímto děkujeme za trpěli-
vost a ochotu. Poděkování patří i vedení pe-
kárny, které nám umožnilo návštěvu i v pro 
ně náročném vánočním čase.
Poslední společný den jsme si zazpívali ko-
ledy, byli jsme na vánoční prohlídce našeho 
zámku a pak už se jen těšili z překvapení, kte-
rá na nás čekala pod stromečkem ve třídě. 

■   |   g. krejčí

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Palackého 1351

2023
2024

Staň se součástí třídy 
se sportovním zaměřením

Přihlášky podávejte 
do 14. 4. 2023

Více info: tel.: 731 105 263
reditelna@2zsmtrebova.cz

pro žáky 
6. ročníků
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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 6. 2. v  10:00 
v  refektáři františkánského kláštera v  mor. 
třebové.

návštěvy hřbitOva  
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 1. a  15. února. 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 mOravSkOtřebOvSka 
a jevíčka a blízkéhO OkOlí
srdečně vás zveme na setkání s-klubu, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 9. a 23. února vždy 
v 16 hodin. s-klub má zázemí v budově cha-
rity moravská třebová (denní stacionář do-
meček). setkání probíhají pravidelně jednou 
za 14 dní. nebojte se říct o setkání svým zná-
mým. 
kontakt: libuše Pánková, telefon: 605  883 
702, e-mail: libuse.pankova@mtrebova.cha-
rita.cz

mOudrOSt traumatu 
S panelOvOu diSkuzí 
dne 15. 2. od 17:00 hodin proběhne ve dvo-
raně muzea moravská třebová promítání fil-
mu moudrost traumatu s  panelovou disku-
zí s  odborníky. „trauma je neviditelná síla, 
která formuje náš život. Formuje to, jak žije-
me, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. 
je to kořen našich nejhlubších ran,“ říká hlav-
ní protagonista filmu dr. gabor maté, kanad-
ský lékař maďarského původu, proslulý od-
borník na závislosti, trauma, jeho léčení a vý-
voj osobnosti v dětství. těšíme se na vás.

tříkrálOvá Sbírka 2023
výtěžek letošní tříkrálové sbírky bude určen 
i nadále na podporu přímé pomoci rodinám 
a osobám v nouzi v regionu moravskotřebov-
sko a  jevíčsko a  na území velkoopatovicka, 
na podporu práce s dobrovolníky v   dobro-
volnickém centru, na rozšíření vozového par-
ku pro zajištění terénních forem služeb a na 
podporu vzniku nové služby domácí ošetřo-
vatelské a paliativní péče.
děkujeme bratřím Františkánům za poskyt-
nutí prostor v refektáři, za krásné požehná-
ní a  za možnost uspořádat tříkrálový kon-
cert. velké poděkování patří také vystupující-

mu zpěvákovi vojtěchu dingovi, technickým 
službám města moravská třebová za dár-
ky pro koledníky a kulturním službám měs-
ta moravská třebová za možnost uspořádat 
pro koledníky promítání filmu zpívej 2.
děkujeme všem dárcům, koordinátorům, ve-
doucím skupinek, koledníkům, podporovate-
lům, partnerům sbírky a dárcům, jste kingo-
vé.
kontakt: iva kopřivová, telefon: 731 608 323, 
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

biStrO u anděla 
charitní sociální podnik speramus provozu-
je v přízemí nemocnice následné péče mor. 
třebová bistro u anděla, kde si můžete dát 
výbornou kávu, zákusky, chlebíčky, obložené 
pečivo, sušenky, čokoládu a spoustu dalších 
dobrot. většina z nich je vyráběná přímo so-
ciálním podnikem speramus. otevírací doba 
je od 7:00 do 16:30 hod. těšíme se na vás.

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 různých činnostech a také klid-
né dny při relaxaci. nabídneme vám dovoz 
za námi i odvoz domů a pomůžeme vám za-
jistit stravování 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 – ÚnOr, mOdlitebna
  5. 2.    9:00 hod., vysluhování večeře Páně 
12. 2.  14:00 hod.
19. 2.   9:00 hod.
26. 2.    9:00 hod.

evangelická kavárnička
21. 2., modlitebna – neformální setkání, du-
chovní zamyšlení, rozhovory, začátek v 15:00 
hod. 

biblické hOdiny
3., 10., 17., 24. 2., modlitebna, téma – kniha 
tobijáš, začátek v 15:00 hod.

rOmSké bOhOSluŽby
4., 11., 18., 25. 2., modlitebna, kazatel jan 
vrba, začátek ve 14:00 hod.

mailto:trebova.ofm@centrum.cz
http://www.farnostmt.cz/
mailto:libuse.pankova@mtrebova.charita.cz
mailto:libuse.pankova@mtrebova.charita.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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historie

jan nečeSal: jak vypadala mOravSká 
třebOvá v rOce 1922 (13. čáSt)
vpravo vede ulice richterova – richtergas-
se, dnes údolní. Po její pravé straně jen níz-
ké dělnické domky. Po levé tvoří roh jedno-
patrový obytný dům č. 62, patřící advokátu 
zuckemannovi, židu. na tento navazuje do-
mek č. 64 malíře johann ohner, dnes zbou-
rán. měl dílničku s  malým dvorečkem; po 
provdání dcery za fotografa Walter czabke 
zřídil z dvorku fotoateliér a na dílnu vystavěl 
poschodí jako její byt. za tímto domkem je 
starý rodinný dělnický domek č. 66. na tento 
navazuje rovněž nízký dělnický domek č. 68, 
lepšího provedení a zachovalejší, rovněž jako 
následující domek. další jest větší domek č. 
70 – 72, v němž bylo provozováno menší hos-
podářství. v levé části vedle vrat bydlel pivo-
varský pomahač tutsch, údajně již tehdy ko-
munista, s  kopou dětí. za tímto následuje 
pět nízkých domků. Poslední z  nich byl v  r. 
1945 zbourán, prý nevhodný k  obývání, ač-
koliv mohl býti malým nákladem uveden do 
pěkného stavu. dnes je na jeho místě „skoro“ 
park, pro sháňku psům a nezvedeným děc-
kám. zde odbočuje ulice klášterní. za touto 
ulicí je větší rodinný domek se zahrádkou ko-
lem. za ním opět zahrada. tato byla v  poz-
dějších letech prodána zedníku smitalovi, 
manželu porodní asistentky jenovefy smita-
lové, který na ní postavil domek. následuje 
delší zvýšený domek č. 86 malíře josefa rot-
sche; tento měl v přízemí natěračskou dílnu. 
s tímto domkem sousedí další nízký domek 

se zahrádkou po boku. nyní následuje kom-
plex Weberovy vily – Webervilla; nyní je zde 
mateřská škola. vila patřila několika majite-
lům, někteří v ní bydleli. je nápadná svým slo-
hem; stavěl ji údajně jevíčský stavitel macker-
le. jelikož mu zdejší němečtí majitelé cihelen 
nechtěli cihly prodat, musel je dovážet. tím 
už zacházíme do ulice nové sady – neustift. 
za vilou je nízký domek starý, s  lepenkovou 
střechou. Patřil janu vabrouškovi. byl to tře-
bovský domek č. 2 rybářský. číslo 1 měl do-
mek anny Polzerové na jevíčské ulici, rovněž 
rybářský. toto byly nejstarší domky v  mor. 
třebové. domek č. 2 koupil později Frant. 
suchánek, zaměstnanec pivovaru a  postup-
ně jej přestavěl do dnešní podoby. dále ná-
sleduje několik rodinných domků. v jednom 
výše položeném měl malíř ohner svoji natě-
račskou dílnu; jinak měl domek s byty – kum-
bálky, pronajat. Po levé straně ulice je louka 
patřící pivovaru; teprve dále jsou dva menší 
domky. je zde mokrý terén, proto další zůsta-
lo nezastavěno. za zády vede totiž odpado-
vá strouha z pily, která byla tehdy poháněna 
vodou. téměř u konce ulice se nachází pro-
stranství a pila aurelie jenisch. stroje byly po-
háněny vodou ze zvláštního náhonu. v poz-
dějších letech – asi 1935 – po provdání dce-
ry, zavedl její manžel hubert kollos stolař-
ství, toto trvá dodnes, pila byla zlikvidována; 
rovněž i náhon vody. na pilu navazuje rodin-
ný domek. za tímto přes cestu stojí hostinec 

Františka sticha, zvaný kretchen – krčma. byl 
to starý, kdysi snad zájezdní hostinec /podle 
Fritschera/. toho času byl vykřičený s  dám-
skou obsluhou. za tímto je ještě domek zed-
níka kleina. kolem tohoto domku vede ces-
tička k  boršovu k  prvním stavením. tehdy 
domky proti rybníku při silnici u  lesa nestá-
ly. První boršovské stavení byla hospoda Pu-
cher, majitel zvaný strassen Pucher, na rozdíl 
od druhého, bydlícího výše ve vesnici. 
nyní opět zpět na křižovatku Pánská – brněn-
ská. Po levé straně stojí domek marie zavře-
lové, u něhož stojí socha sv. jana nepomuc-
kého. První dům je kováře gustava hickla, 
vyhlášeného podkováře. tehdy stálo bílé sta-
vení jako jeho bok; v tomto byla pekárna Win-
klera. teprve za touto byla kovárna, vpředu 
s  prostorou pro kované koně. v  pozdějších 
letech, po smrti pekaře Winklera, zařídil syn 
kováře antonín hickl na místě pekárny ma-
lou opravnu aut. tam, kde je dnes místnost 
inseminační stanice, zůstala jen prodejna pe-
čiva, které sem dodával pekař schaffer, švagr 
antonína hickla. zde prodávala svobodná se-
stra antonínova. vedlejší dům č. 5 je sedláře 
a řemenáře Franz seidl; tento též lakoval ko-
čáry a auta. následuje dům advokáta dra leo 
zuckermanna, ve kterém měl byt i kanceláře. 
další dům je dům č. 9 dr tichtla, vlastně už 
jen vdovy tohoto. roh ulice tvoří jeho ohrád-
ka, obehnaná červenou cihlovou zdí. 

Franz Seidl, sedlář–řemenář; Brněnská ul. Hostinec zvaný Kretchen

Roh ulic Brněnské a Údolní Weberova vila
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Svatý biSkup valentin 
bOršOvSký kOStel
s měsícem únorem je v posledním čtvrtsto-
letí spojován svátek zamilovaných, odvo-
lávající se na svatého biskupa va-
lentýna. někteří podotknou, že 
jde o zavlečený svátek z anglo-
fonních zemí, silně komerčně 
spojený s prodejem květin, sr-
díček a kdejakého jiného zbo-
ží pro toho mého milého a tu 
mou milou.
nicméně víte, že úcta 
k tomuto světci ze tře-
tího století  je histo-
ricky doložena a úzce 
spojena i  s  naším re-
gionem moravskotře-
bovska? konkrétně 
s  boršovem. zde 
je na stěně presby-
táře kostela svaté 
anny umístěna so-
cha tohoto biskupa 
z antické interamny 
- dnešní terni. mož-
ná byl sem z boční-
ho oltáře přemís-
těn po roce 1969, 
kdy byl jeho svá-
tek vyškrtnut z  vše-
obecného římského 
kalendáře.  Původně 
však jeho socha zdo-
bila nový dubový ol-
tář z  roku 1907, kte-
rý nahradil ten starý 
s  původním  valenti-
novým obrazem. chce-
te-li se svěřit přímluvě 
patrona zamilovaných, 
kostel se otevírá půl hodi-
ny před nedělní bohosluž-
bou v 11:00 hod.
svatý biskup valentin byl 
sťat dle pramenů při pro-
následování křesťanů za 
doby císaře aureliána roku 
268. Připisuje se mu tajné 
oddávání snoubenců a vo-
jáků i  přes zákaz císa-
ře. jeho svátek zavedl 
na den 14. února pa-
pež gelasius roku 496. 
Život svaté-
ho valen-
týna po-

pisuje web antický svět následovně:  valen-
tinus měl být původem urozený Říman, ale 
co to konkrétně znamená, to dnes netušíme. 

o  jeho životní dráze, výjimkou drže-
ní episkopátu v terni nic nevíme, 

snad jen tradiční klišé - konal 
průběžné zázraky jako libovol-
ný další křesťanský svatý, při-
čemž obzvláště vynikal nejen 
pochopitelně ve zbožnosti, ale 
i v léčení nemocí. takto se měl 

také dostat do Říma, kam ho po-
zval slavný rétor, aby léčil jeho 
syna. to se světci pochopitelně 

povedlo - tam, kde se-
lhala lékařská věda, 

pomohly modlitby. 
tento úspěch však 
také měl zname-
nat světcův ko-
nec. nadšený ré-

tor konvertoval 
ke křesťanství 
a  spolu s  ním 
i  další členové 
jeho domác-
nosti, mezi nimi 
i  synem měst-
ského prefek-
ta. ten, když se 
dozvěděl, tak ne-
pochybně nesdí-
lel nadšení pro 
věc a  nechal va-
lentina zavřít pro 
nekalé praktiky, 
křesťanství do-
sud nebylo v  kur-
zu a mezi mocnými 

světa už vůbec ne.
jak už to tak u  sva-

tých bývá, ani zde ne-
zanechal valentin své 

kontrarevoluční činnos-
ti. začal se modlit, aby 
obrátil na křesťanství 
svého soudce asteria. 
ten mu měl oznámit, že 
je-li jeho bůh jediný pra-
vý, tak bude jistě detail 
uzdravit jeho slepou 

dceru. to se valenti-
novi povedlo, ačko-

liv to nespa-
dalo do 

jeho medicínské specializace, a tím obrátil ce-
lou asteriovu rodinu. soudce pak nechal pro-
pustit z vězení všechny křesťany. a na to kon-
to zaútočili pohané na valentina, aby nastoli-
li opět pravý chod světa. nejdříve ho ztloukli, 
následně ho vyvlekli na via Flaminia, kde byl 
sťat. to je základní osnova příběhu valenti-
nova života. verzí existuje samozřejmě celá 
řada, ale jelikož většina kopíruje tu zanese-
nou kolem roku 1260 ve zlaté legendě jaku-
ba de voragine, není nuancí příliš mnoho.

ale zpět z antiky dO 
bOršOva 
cituji ze záznamů ve farní kronice boršovské 
farnosti: v roce 1860 za faráře Franze Wisura, 
narozeného v roce 1796 v těšíně ve slezsku, 
bylo provedeno vymalování kostela, renovo-
vána kazatelna, varhany a oltáře.
Farář anton christen v  zápise z  15. srpna 
1879 konstatuje špatný stavební stav bor-
šovského kostela a dezolátní stav fary. dále 
pak píše o tom, jak v letech 1876–1879 pro-
bíhaly opravy střechy, vybílení vnitřku koste-
la, nahození a  omítnutí zdiva věže a  koste-
la včetně obnovy jeho vybavení. stejný farář 
se podepisuje pod zápis v kronice ze 4. červ-
na 1884 spolu s  tehdejším boršovským sta-
rostou antonem steinerem a dále s obecním 
radním mauricem ehlerem z církevního kon-
kurenčního výboru. „Postranní oltář svatého 
valentina a oltář panny marie ve vstupní kap-
li byly renovovány v letech 1880 a 1881. starý 
poškozený valentinský obraz byl dobrodinci, 
rodinou Weis ignaz, Weis alois, korkisch ig-
natz, steiner anton a haschka Franz (všichni 
jsou majitelé statků), nahrazen a dřívější dva 
staré obrazy byly připevněny na boční strany 
chóru. Podstavce  oltářů byly na otlučených 
rozích opraveny cementem, oltáře a kazatel-
na částečně mramorovány a  zcela oprave-
ny včetně mramorování přední strany kůru. 
na renovaci kazatelny, sv. valentina a obno-
vu oltáře v kapli bylo podepsanému předáno 
40 zl od obce boršov a následně 58 zl. dne 
21.  července 1882, při silné bouřce uhodil 
blesk přes věžní okna na třech stranách do 
lodě kostela. zničil, ale nezapálil valentinský 
oltář a oltář vnitřní kaple. zlacení a zdobení 
pak bylo ještě v roce 1882 opraveno a v roce 
1884 se proto pořídil na kostel bleskosvod.“
Farář konrad hanisch v  pamětním zápise 
z 10. prosince 1908 uvádí stručnou zmínku: 
„roku 1907 byl zhotoven nový dubový oltář 
k  poctě svatého valentina.“ zda jde o  dílo 
stejného autora jako je u hlavního oltáře sva-
té anny z roku 1903 - novojičínského stavite-
le oltářů hanela, který byl otcem boršovské-
ho kooperátora (kaplana) P. otto hanela, se 
však již nezmiňuje. 

■   |  aleš ondrůšek
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hiStOrie kOpané v mOravSké třebOvé XXiv.
slovan v  sezóně 2011/12 obsadil solidní 7. 
místo. nejlepším střelcem jirka linhart s  8 
góly. béčko s velkou převahou ovládlo okres-
ní přebor. trenér martin komoň s jirkou elf-
markem sestavili tým ze zkušených veterá-
nů, šanci dostalo mnoho nadějných, mla-
dých hráčů. dobře nabito měli ondra kalus 
(16) a robin Polák (14). béčko s druhým cel-
kem tabulky, rezervou litomyšle, na podzim 
doma podlehlo 1:2. jarní odvetu jasně ovlád-
lo 4:1, když se kalus trefil 2x, Polák, Štěpá-
nek po 1. Po podzimu obsadila naše rezer-
va 2. místo. v jarních odvetách jen jednou na 
štítě, a to na pidi place v čisté. céčko proži-
lo slabší sezónu. až 11. místo. nedařilo se 
ani dorostu. Poslední místo, sestup se však 
nekonal. oba týmy žáků skončily v  koneč-
né bilanci shodně na 12. místě. v mladší ka-
tegorii na sebe upozornil libor lébiš (17 g). 
starší přípravka ovládla silně obsazený mil-
tra cup v  městečku trnávce, když ve finále 
zdolali hoši lískovec 3:0. trenéři v. Štrajt, Š. 
schwarz.
sezóna 2012/13 to byla černá můra v podání 
áčka. Po podzimu 12. příčka - 14 bodů. v jar-
ních kláních jen 4 body! v historii fotbalu ve 
městě nejméně! béčko v 1. b třídě s mladým 
týmem obsadilo osmé místo. mužstvo ved-
li m. tylšar a  v. Procházka. céčko navázalo 
na nepodařenou minulou sezónu a konečné 
13. místo – no, bída. dorost 11. příčka. star-
ší žáci vybojovali pěkné 3. místo. tr. j. olej-
ník, j. Štaffa. tito borci ovládli i mezinárodní 
turnaj na našem hřišti, kterého se zúčastni-
li mladíci z německého staufenbergu, mohel-
nice a  b. Štiavnice. nejlepší gólman turnaje 
michal schreiber, nejlepší střelec martin jan-
čák. mladší žáci 10. místo v kP. zde opět řádil 
l. lébiš (22). na stejném mezinárodním tur-
naji obsadili 3. místo. tr. dokoupil, Štaffa.

sezóna 2013/14. slovan hraje po sestupu 
1. a  třídu. cestu do kP si neusnadnil. První 
tři mače = 0 bodů! Po pořádné facce, která 
oprávněně dosedla na tváře našich borců, 
následovala spanilá jízda. až do konce pod-
zimu bez ztráty kytičky. Podařilo se dát do-
hromady silný tým, který vedli lukášové ma-
sopust a okleštěk. v Přelouči jsme po polo-
čase tekli 0:2. když tréňa kučerňák pohro-
zil chlapcům, že je odveze jen do litomyšle 
a  zbytek doběhnou, ve druhé půli šest fíků 
v  síti domácích a  gólové hody pokračova-
ly dál. jarní zápasy jen jedna remíza - doma 
s Přeloučí. lukáš masopust se trefil 34x! mi-
chal kučerňák 15 g. + 15 as. První místo s ná-
skokem 17 bodů - skóre 91:26. béčko neudr-
želo 1. b třídu i když porazilo jasného premi-
anta kunčinu a sjelo do oP. k záchraně stačil 
bod. do verměřovic vůbec neodjelo. Prý ne-
jsou lidi. Přitom se v sezóně zapojilo celkem 
44 hráčů. lumpaci vagabundus. dorost: tr. 

Petr václavek, as. j. dvořák s mladým týmem 
bojoval statečně. 11. místo, ns - michael no-
váček (12). céčko vzali pevně pod svá kříd-
la robin hensl, jar. Širůček, P. otáhal. Páté 
místo bylo příslibem k  lepším zítřkům. ns - 
P. cink (9). starší žáci skončili na chvostu kP. 
mladší byli devátí. starší přípravka skvělá se-
zóna. chlapci pod vedením romana cápala 
a Štefana gállika to dotáhli až do finálového 
turnaje v bohdanči, kde vybojovali 7. místo. 
mladší borci postoupili do semifinále ve vy-
sokém mýtě. trenéři - j. olejník, s. neubauer, 
r. Škrabal.
Foto: old boys skP slovan moravská třebo-
vá: v. dokoupil, m. jánský, P. tichý, l. Potá-
ček, j. Širůček, P. matoušek, j. čadek, P. otá-
hal, m. hájek
dole: m. čadek, i. karafiát, j. bílý, m. komoň, 
m. Potáček, P. cink, m. aberle, v. huryta 

■   |  václav Procházka
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miStr 
republiky
odchovanec slovanu moravská tře-
bová vojtěch Plát vyhrál 17. 12. 2022 
mistrovství republiky čr v bleskovém 
šachu. turnaj hraný na 13 kol a tem-
pem 3 minuty se odehrával v  praž-
ském kongresovém centru. ve star-
tovním poli se prezentovalo 302 hrá-
čů a  hráček z  celé české republiky. 
gratulujeme a  přejeme mnoho dal-
ších sportovních úspěchů.

z činnOSti Oddílu čOchtani
dětský turistický oddíl čochtani končil loň-
ský rok dvěma akcemi pro veřejnost. jednou 
z  těchto akcí byl 23. ročník strašidelné vy-
cházky bojíte se strašidel?, který se konal 12. 
11. 2022. Po trase kolem křížového vrchu se 
prošlo bezmála 550 účastníků. Po prezenci 
jsme pro děti a rodiče připravili krátké video 

s  legendou o  Plačící anně, které byl ročník 
věnován. než vyvolávací systém ukázal jejich 
číslo, mohli navštívit stánek s  občerstvením 
a malováním srdíček na tvář. následně na ně 
na trase čekalo plno úkolů a nástrah. v cíli se 
jim podařilo osvobodit duši aničky společně 
s duší jejího milého josefa herknera. odmě-

vánOční šachOvý turnaj ve Svitavách

na tradiční vánoční turnaj ve svitavách si 
odjelo zkrátit dobu čekání na dárky celkem 
sedm našich mládežníků. hrálo se den před 
Štědrým dnem opět v  kulturním středisku 
Fabrika. naše zdravé jádro honzu horáčka, 

elišku horáčkovou, vojtu Šmehlíka a  dana 
mičíka doplnil i ondřej Šesták, kterému se na 
posledním turnaji velmi dařilo. na svůj první 
turnaj odjel i náš nejmenší potěr, sedmiletý 
honzík nguyen a osmiletý vojta melka. celý 

nou jim byl malý dáreček a drobná sladkost.
druhou akcí byl 27. ročník výletu za čertov-
ským perníkem, který se konal 3. 12. 2022. 
zúčastnilo se bezmála 250 odvážlivců. ně-
kteří vyrazili pěšky už z  moravské třebové 
a snadno zdolali 12kilometrovou trasu. jiní se 
do městečka trnávky přepravili vozem a za-
parkovali v podhradí. nakonec stejně všich-
ni museli vyšlapat kopec ke zřícenině hradu 
cimburk, kde na ně již tradičně čekali čerti 
a čertice. v pekle čerti přezkoumali všechny 
hříchy a  za přednes nějaké té básničky od-
měnili odvážlivce perníkem. na nádvoří bylo 
dále k dispozici občerstvení a oheň k opéká-
ní špekáčků.
v  úplném závěru roku se konal výšlap za 
kouzelným stromečkem, který završila vá-
noční besídka.
nyní hledíme do nového roku 2023 v očeká-
vání dalších dobrodružství.

■   |  tom čochtani moravská třebová

turnaj se opět nejlépe vyvedl honzovi horáč-
kovi. hrál nebojácně i proti o dva roky star-
ším soupeřům a se ziskem šesti bodů ze sed-
mi obsadil výbornou druhou příčku. ostat-
ní naše děti sice už na stupně vítězů nedo-
sáhly, ale všichni si ze svitav odvezli pěknou 
cenu a skvělý zážitek z dobře organizované-
ho turnaje.

■   |  zdeněk sojma



sPort

www.moravskatrebova.cz

mOravSká třebOvá SkOlila 
chemcOmeX praha
další milník v  historii moravskotřebovské-
ho sálového fotbalu padl. Šakalové porazili 
chemcomex Praha. o co víc, stalo se tak na 
jeho domácí půdě a byl to skalp aktuálního 
lídra celostátní ligy. vítězství se nerodilo leh-
ce, bylo podmíněno zodpovědným bráněním 
a  podpořeno nebývalou střeleckou poten-
cí jakuba moravce. druhé utkání s kladnem 
bylo ovlivněno velkým úbytkem sil právě po 
utkání s  chemcomexem Praha. Šakalové 
v něm dlouho tahali za kratší konec provazu 
(0:1, 1:2), poté s vypětím všech sil otočili na 
3:2, ale poslední slovo mělo kladno a zápas 
dospěl ke spravedlivé remíze. 
chemcomex Praha –  Fk slovan moravská 
třebová 1:2 (0:1), branky: jakub moravec 2
Fk adria kladno –  Fk slovan moravská tře-
bová 3:3 (2:1), branky: jakub moravec 2, Petr 
bambušek
moravská třebová: ehrenberger, bambušek, 
lapčík, matocha r., vogl, Šmerda, válek, lea-
sure, moravec

SálOvý FOtbal v čele 
mOravSkOtřebOvSkých 
halOvých SpOrtů
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anketa SpOrtOvec rOku 2022

město moravská třebová každoročně vy-
hlašuje nejlepší sportovce města za dosaže-
né sportovní úspěchy. ocení rovněž i osob-
nosti v  oblasti sportu za mimořádné záslu-
hy o  rozvoj moravskotřebovského sportu. 
již po dvacáté šesté (poprvé v roce 1997) tak 
mohou sportovní kluby, svazy, ale i jednotli-
vé fyzické a právnické osoby s  trvalým byd-
lištěm nebo sídlem v moravské třebové no-
minovat své favority na ocenění sportovec 
roku 2022, a to v kategoriích: mládež do 15 
let, mládež 15–19 let, dospělí, kolektiv (nově) 
a trenér/funkcionář. Písemný návrh musí ob-
sahovat: jméno, příjmení a bydliště nomino-
vaného, kategorie, do které je nominovaný 
navržen, konkrétní sportovní výsledky nebo 
aktivitu, které jsou podstatou návrhu, foto-
grafii nominovaného, kontaktní údaje navr-
hovatele (jméno, příjmení, název právnické 
osoby, adresa, podpis). návrh lze podat do 
28. února, a to osobně na občanském infor-
mačním centru, ul. olomoucká č. o. 2, poštou 

na adresu Pavlína horáčková, městský úřad 
moravská třebová, nám. t. g. masaryka č. 29 
nebo na e-mail: phorackova@mtrebova.cz. 
v březnu vybere odborná komise ty nejlep-

ve varnSdOrFu jSme bOjOvali 
O čeSt klubu
ve varnsdorfu se jednalo o zkoušku morálky 
našeho klubu a z tohoto úhlu pohledu jsme 
obstáli. „opravdu jsem si nemyslel, že se na 
palubovce, s  výjimkou ceremoniálních po-
vinností, ještě někdy objevím. ale turnaj ve 
varnsdorfu ukázal, jak hluboce jsem se mýlil. 

ší, kteří se dostanou na pomyslné stupně ví-
tězů. slavnostní vyhlášení proběhne v měsí-
ci dubnu.

■   |   (pm)

velké poděkování patří těm, kteří i přes dvě 
porážky zachránili čest moravské třebové,“ 
okomentoval varnsdorfský turnaj předseda 
klubu Petr matoušek.
sk sico sc jilemnice –  Fk slovan moravská 
třebová 6:1 (2:1), branka: matocha
Futsal varnsdorf – Fk slovan moravská tře-
bová 7:3 (5:0), branky: matocha, lapčík, lea-
sure
moravská třebová:  ehrenberger, leasure, 
matocha, bambušek, Šmerda, matoušek, 
lapčík

čeSké budějOvice bOdy 
nepřineSly
bombarďáci větřní –  Fk slovan moravská 
třebová 4:0 (1:1)
Pco rudolfov – Fk slovan moravská třebo-
vá 1:1 (1:1)
moravská třebová:  ehrenberger, matocha, 
bambušek, Šmerda, vogl, lapčík, lexmaul, 
sedláček

základní část celostátní ligy uzavřely lednové 
turnaje v mohelnici a v Poličce. v konečném 
zúčtování to pro moravskou třebovou zna-
mená sedmou účast ve vyřazovacích bojích 
v  řadě za sebou. čtvrtfinále začíná 11. úno-
ra, šakalové se v domácím prostředí předsta-
ví 18. února. Final Four bude hostit o prvním 
březnovém víkendu blízká litovel. 

■   |   (pm)

Hala v  italském Lignanu, kde bude FK Slovan 
Moravská Třebová na konci dubna hrát Ligu 
mistrů v sálovém fotbale
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