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úhrada parkování 
v centru města pomocí 
mobilní aplikace

pozvánka na 
letošní dny 
slovenské kultury

dům dětí a mládeže 
– nabídka letních 
táborů3 7 13

MáTE nápAd, jAK zKRášliT VAšE OKOlí? ChyBí 
VáM něCO V nAšEM MěSTě? 

 Chtěli byste doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Zapojte 
se do třetího ročníku participativního rozpočtování (PR) v Moravské Třebové a získejte pro vaše 
nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte 
své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně. Neváhejte a přihlaste svůj nápad na adresu 

rozpocet@mtrebova.cz. Uzávěrka návrhů je 31. března.

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
leden 

94 let – dostálová Jindřiška, mikuláško-
vá marie

92 let – maděrová marie, vágner bohu-
slav 

91 let – zlámalová markéta

90 let – bureš Josef

85 let – sekáč František, onucová anto-
nie, cihlář ludvík

80 let – čižik Jaroslav, schreiberová 
anna, zeman pavel, pácl Josef, puflero-
vá anna, kolářová Jana, doleželová Jar-
mila, zelená helena, odehnal Jan, še-
bek lumír, zacharová božena, častulí-
ková danuše

rozloučili jsme se
leden 

cermanová marta (89 let)

častulík Josef (82 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.

blahopřání
dne 24. března oslaví 50 let společ-
ného života marie a  Jaroslav vágnero-
vi. přejeme vám, ať život přináší jen to 
hezké, abyste si i nadále byli vzájemně 
oporou, sdíleli společné neduhy a  vě-
děli, že i  po tak dlouhé době je stále 
hezké být si na blízku a mít se rádi.
děkujeme za to, co jste nás naučili. 
vaše děti s rodinami.

v  informačním systému městského úřa-
du v  moravské třebové bylo k  31. 1. 2023 
evidováno k  trvalému pobytu celkem 9567 
občanů čr. v průběhu měsíce ledna se do 
moravské třebové přistěhovalo 12 obyva-
tel, odhlásilo 26 osob, zemřelo 8 občanů 
a narodilo se 5 dětí. v rámci moravské tře-
bové v  lednu změnilo trvalý pobyt celkem 
16 osob.
dle odboru azylové a  migrační politiky 
mvčr je v moravské třebové hlášeno 419 ci-
zinců s povolením k pobytu na území české 
republiky. celkem je tedy v moravské třebo-
vé k  31. 1. 2023 evidováno 9986 obyvatel. 
v měsíci lednu se uskutečnily 2 svatební ob-
řady a 3 obřady k vítání občánků. 

■   |   (in)

dne 8. 2. zemřel ve 
věku 65 let po krátké 
a  těžké nemoci plu-
kovník ing. vojtěch 
němeček phd., kte-
rý byl v  letech 2009–
2013 velitelem vo-
jenské střední školy 
a  vyšší odborné ško-
ly ministerstva obrany 

v moravské třebové. velmi se zasloužil o ak-
tivity vojenské školy a  její úzkou spolupráci, 
jak s vedením města, tak s  řediteli místních 
školských zařízeních. na únorovém zasedání 
zastupitelstva města mu byl vzdán hold mi-
nutou ticha všemi přítomnými. čest jeho pa-
mátce.

Kondolence

platby nájemného a pachtovného

bleší trhy v roce 2023 

připomínáme nutnost úhrady plateb nájem-
ného a pachtovného za užívání pozemků ve 
vlastnictví města. splatnost poplatku je vždy 
do 31. března příslušného kalendářního roku. 
úhradu poplatku lze provést bezhotovostně 
na bankovní účet města (19–1929591/0100, 
nebo 19-1283386349/0800). druhou mož-
ností je hotovostní platba v občanském infor-

těm, kteří mají rádi bleší trhy, oznamuje-
me, že v  letošním roce proběhnou v  sobo-
tu 3.  června (náhradní termín při nepřízni-
vém počasí 10. června), v  sobotu 15. čer-
vence (náhradní termín 22. července) a 2. 
září (náhradní termín 9. září) na dvorečku 
ul. cihlářovy naproti třebovské restaura-
ci, a to vždy od 8:00 do 12:00 hodin. pro-
dávat může každý, nepotřebujete žád-
ná povolení, jako prodejní místo stačí 
deka, starý kufr nebo stolek. příprava 
prodejního místa je od 7:30 hodin. 

mačním centru městského úřadu moravská 
třebová, ul. olomoucká. před stanoveným 
dnem úhrady již nejsou zasílány složenky. při 
platbě na účet použijte variabilní symbol uve-
dený ve smlouvě (neplatí pro starší smlouvy). 
pro lepší dohledatelnost uveďte do poznám-
ky k platbě jméno a příjmení nájemce/pachtý-
ře a název a číslo smlouvy.

chcete zdarma dostávat upozornění na blíží-
cí se nebezpečí, odstávky a výpadky energií, 
ankety, pozvánky na kulturní, společenské 
a sportovní akce přímo do mobilu či emailu? 
zaregistrujte se do mobilního rozhlasu mo-
ravská třebová. 
přes webovou stránku www.moravskat-
rebova.mobilnirozhlas.cz
stažením aplikace zlepšeme česko
vyplněním registračního letáku a  jeho 
předáním v  turistickém informačním 
centru (tic) na náměstí t. G. masaryka
mobilní rozhlas není pouze moderní obdo-

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

s mobilním rozhlasem 
budete vŽdy v obraze 

http://www.moravskatrebova.cz
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tvoříme moravsKou 
třebovou – přihlas 
svůj projeKt
participativní rozpočet pokračuje i  le-
tos. přemýšlíte o tom, jak zkrášlit vaše 
okolí? chtěli byste doplnit dětské hři-
ště na veřejném prostranství, zasa-
dit zeleň, instalovat lavičku nebo nové 
osvětlení? i  v  letošním roce plánu-
jeme uvolnit finanční prostředky na 
realizaci jednotlivých návrhů obča-
nů města v předpokládaném objemu 
do 150  000 kč na jeden projekt. ná-
vrhy a  případné dotazy lze zasílat na 
adresu rozpocet@mtrebova.cz až do 
31. března.
inspiraci z  loňského roku i  formulář 
pro registraci vašeho návrhu nalezne-
te na webových stránkách města v zá-
ložce pro občana/participativní roz-
počet.
v  uplynulém roce jsme na základě 
vašich návrhů doplnili dětské hřiště 
v ulici karla čapka o nové herní prv-
ky, rozšířili hřiště v sušicích o dřevě-
né sochy v  nadživotních velikostech 
a  vybudovali nové discgolfové hřiš-
tě na louce za bytovými domy v ulici 
hřebečské.

■   |   pavlína horáčková, koordinátorka 
zdravého města a ma21

vlajKa pro tibet
v  týdnu od 6. do 12. března bude 
u  budovy radnice vyvěšena tibetská 
vlajka s cílem poukázat na dlouhodo-
bé porušování lidských práv v  tibe-
tu. město moravská třebová tak vyja-
dřuje symbolickou podporu malému 
národu, který má podobně jako naše 
země před rokem 1989 přímou zku-
šenost s totalitním režimem a s oku-
pací. mezinárodní kampaň vlajka pro 
tibet vznikla v  polovině devadesá-
tých let v  západní evropě a  stala se 
jednou z  nejvýznamnějších symbo-
lických akcí na podporu ochrany lid-
ských práv nejen tibeťanů, ale i oby-
vatel člr. akce probíhá každý rok 
10. března, v den výroční povstání ti-
beťanů proti čínské okupaci tibetu. 
při povstání v roce 1959 zemřelo více 
než 80 000 tibeťanů, statisíce tibeťa-
nů zemřely v  následujících letech ve 
vězeních, pracovních táborech nebo 
v  důsledku hladomoru. počet tibet-
ských uprchlíků v exilu dosáhl zhruba 
140 000. kampaň vlajka pro tibet má 
především symbolický charakter a  je 
vyjádřením solidarity s tibeťany. mo-
ravská třebová se do kampaně zapo-
juje od roku 1999.

inFormace z radnice

zprávy z radnice
Kruhový objezd K obchodnímu 
domu Kaufland
v pondělí 20. února započala i. etapa bu-
dování nového kruhového objezdu (neda-
leko restaurace u  Komína), který do bu-
doucna zajistí dopravní obslužnost ob-
chodního domu a celé připravované loka-
lity jihozápad.
i. etapa od 20. 2. do 31. 3.
v  první etapě bude uzavřena jedna strana 
vozovky, přičemž doprava v místě bude říze-
na kyvadlově s využitím světelné signalizace. 
při realizaci se počítá s dočasným zrušením 
autobusové zastávky u komína. 
ii. etapa od 1. 4. do 18. 5. 
v druhé etapě bude uzavřena druhá strana vo-
zovky. doprava bude opět řízena kyvadlově.
iii. etapa od 19. 5. do 22. 5. 
ve třetí etapě dojde ke kompletní uzavírce 
části ulice svitavské v místě budovaného kru-
hového objezdu. 
při celé realizaci se počítá s  dočasným 
zrušením autobusové zastávky u Komína 
a uzavřením křižovatky ulic svitavská a ji-
ráskova. prosíme řidiče, aby v uvedené loka-
litě dbali zvýšené opatrnosti.

Žádosti o změnu územního 
plánu
na základě obdržených žádostí stavebníků 
připravujeme pořízení změny č. 8 územního 
plánu moravská třebová. 

o  pořízení změny územního plánu na zá-
kladě předložených návrhů rozhoduje za-
stupitelstvo města. návrh na pořízení změ-
ny může podat občan města či fyzická nebo 
právnická osoba, která má vlastnická prá-
va k pozemku nebo stavbě na území města 
nejpozději do 30. dubna. veškeré podněty, 
dotazy a žádosti směřujte na odbor investic 
a  rozvoje města (461 353 106, pprochazko-
va@mtrebova.cz).

místní poplateK z pobytu
zastupitelstvo města s  účinností od 1. 4. 
schválilo zavedení místního poplatku z poby-
tu pro návštěvníky města ve výši 20 kč za kaž-
dý započatý den (není-li dnem příjezdu). úče-
lem poplatku je zajištění příjmu do rozpoč-
tu obce, který by měl kompenzovat náklady, 
jenž obec vynakládá v  souvislosti s  cestov-
ním ruchem a službami s ním spojenými (li-
kvidace odpadu, rozvoj infrastruktury, péče 
o veřejnou zeleň, úklid centra města a údrž-
ba mobiliáře). při stanovení sazby poplat-
ku z pobytu na území města moravská tře-
bová bylo zvažováno, aby byla sazba poplat-
ku ekonomicky výhodná pro město, ale zá-
roveň aby nedošlo k  neúměrnému zatížení 
osob, které se budou ve městě krátkodobě 
a za úplatu zdržovat, a aby tím výše poplat-
ku neměla negativní dopad na cestovní ruch 
ve městě.

v minulém období městská policie řešila 601 
událostí. 
mimo stanovenou pochůzkovou činnost se 
městská policie především zaměřovala na 
kontrolu dodržování nového systému parko-
vání v centru města. ve večerních a nočních 
hodinách městská policie zvýšila hlídkovou 
činnost v těch částech města, která se vytipo-
vala jako místa se zvýšeným rizikem.

moŽnost úhrady parKovného pomo-
cí apliKace mpla
od nového roku je v moravské třebové mož-
né platit za parkování v  centru města po-
mocí mobilní aplikace mpla. pro občany to 
znamená množství výhod při úhradě par-

kovného. při parkování přes mobilní aplika-
ci má řidič možnost parkovat každý den prv-
ních 20  minut zdarma, což výrazně usnad-
ňuje krátkodobé zastávky v  centru. aplikaci 
mpla si můžete stáhnout do vašich chytrých 
telefonu a  ještě více si tak usnadnit úhradu 
parkovného. v případě nejasností neváhejte 
kontaktovat hlídku městské policie. k úhradě 
pomocí mobilní aplikace je potřeba mít aktiv-
ní mobilní data a povolené platby přes inter-
net u vaši banky.
na základě žádostí občanů byly rozšířeny 
parkovací zóny o spodní polovinu ulice brán-
ské a  zadní trakt ulice cechovní. zároveň 
byla tato místa doplněna o příslušná doprav-
ní značení.

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

návod na úhradu pomocí mobilní apliKace mpla

na ios: na android: Webová aplikace: 
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rodinné centrum

rodinné centrum KrůčeK

kromě pravidelného programu pro rodi-
če s dětmi bychom vás také rádi pozvali na 
naše březnové akce. připravili jsme si pro 
vás přednášku zdravé nožičky, povídání ne-
jen o barefoot s fyzioterapeutkou, která pro-
běhne ve čtvrtek 23. 3. od 16 hod. v kanclár-
ně vedle krůčku, vstupné 90 kč. také pro vás 
chystáme workshop seznámení se s  hen-
nou v úterý 28. 3. od 15 hod. v krůčku, máte 
možnost přijít s  dětmi, vstupné 200 kč. na 
obě akce je nutné se přihlásit na e-mail: kru-
cekmt@gmail.com.
přelom února a března je pro nás narozeni-
nový, srdečně vás zveme na náš narozeni-
nový týden od 27. 2. do 3. 3., přijďte se za 
námi podívat, v rámci narozeninového týdne 
budou všechny kluby zdarma a můžete se za-
pojit do finanční sbírky pro krůček, přičemž 
veškerý výtěžek bude použit na nové vyba-
vení herny. 
v březnu se také uskuteční náš bazáreK dět-
ského oblečení a hraček jaro/léto, prodejci se 
prosím přihlaste na náš e-mail: krucekmt@
gmail.com. nakupující zveme na nákupy v pá-
tek 17. 3. od 12 do 18 hod. a v sobotu od 9 do 
12 hod. těšíme se na vaši návštěvu.

■   |   tým krůčku

proGram březen

pondělí
10:00–11:00 mama mimi se zvířátky od 1,5 
roku do 6 let
16:00–17:00 Free - talk klevetíme anglicky 
pro rodiče s dětmi

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

středa
10:00–11:00 šikulík pro děti od 1,5 roku
15:30–17:30 volná herna pro všechny (8., 15., 
29. 3.)
16:00–17:00 klub a poradna pro těhotné (1., 
22. 3.)

čtvrteK
9:00–10:30 klub kontaktních maminek (1., 
29. 3.)
15:30–16:30 angličtina pro předškoláky - za-
čátečníci

fb: krucekmt
iG: krucekmoravska
e-mail: krucekmt@gmail.com

jaK je moŽné 
vyuŽívat prostory 
Kanclárny?
kanclárna, jinými slovy coworking či 
sdílené pracovní prostory, jsou k  dis-
pozici pro každého. u nás najdete klid-
né místo pro práci, schůzku, firem-
ní akci, ale i  jakoukoliv oslavu a zába-
vu. pokud vás zajímá, jak naše prostory 
vypadají, rádi vás přivítáme, provede-
me a  vše vám ukážeme. vychutnejte 
si u nás šálek kávy s pohledem na no-
vou obrazovou galerii, která kanclárnu 
zdobí. do konce dubna je možné vy-
zkoušet za poloviční cenu, jestli by vám 
prostory k  vašemu záměru vyhovova-
li. našich služeb využívají různí mana-
žeři, lektoři, ale i přesto zůstávají ještě 
volné kapacity třeba právě pro vás. pro 
více informací o  workshopech, před-
náškách a  dalších akcích, které u  nás 
probíhají, sledujte prosím náš Fb/iG 
kanclárna. nebo nás kontaktujte pro-
střednictvím kanclarna@gmail.com, 
+420 739 370 519. 
a čeká vás malé překvapení – samoob-
služný bar. těšíme se na vaši návštěvu.

■   |   kobylková tereza

děkujeme kulturním službám města morav-
ská třebová, charitě moravská třebová a zů-
častněným organizacím za přípravu a organi-
zaci masopustu. zároveň bychom rádi podě-

kovali široké veřejnosti, která vytvořila neza-
pomenutelnou atmosféru této tradiční akce 
v moravské třebové.

ohlédnutí za masopustem 2023

16:30–17:30 angličtina pro předškoláky - po-
kročilí
17:00–18:00 veverky - hrátky v  tělocvičně 
u kostela 2–6 let - v rámci volejbalového od-
dílu tJ slovan
18:30 – 19:30 Jóga smíchu pro dospělé (2. 3.)

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

mailto:krucekmt@gmail.com
mailto:krucekmt@gmail.com
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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 nadále nabízíme v  dospělém oddělení, 
stejně jako časopisy a denní tisk.
děkujeme za pochopení. 

1.–31. 3. březen měsíc čtenářů

14. 3. přednášKa: alŽběta báthoryo-
vá a čachticKé podzemí
přednášet bude milan zacha kučera, čes-
ký spisovatel a  ředitel televize cs mystery. 
akce se koná od 17:30 hod. v rytířském sále 
na zámku. vstup zdarma

29. 3. veliKonoční jarmarK v Knihovně
prodejní výstava výrobků lidových řemesel – 
keramika, perníčky, kraslice, bižuterie, drát-
kování, pomlázky aj. součástí jarmarku jsou 
i  praktické ukázky a  tvořivé dílny pro děti. 
vystavené výrobky si můžete prohlédnout 
a  zakoupit v  půjčovní době knihovny (8:30–
17:00).

30. 3. divadelní představení z cyKlu 
listování: třešně v rumu
těšit se můžete se na skvělou petru bučko-
vou, kterou znáte ze seriálu Jitřní záře, a zá-
bavné představení plné svérázných historek 
a bizarních situací v kubánských kulisách. 
představení se koná od 17:30 hod. v komor-
ním sále zuš. vstupenky koupíte na místě za 
80 kč. 

1.–15. 3. březnová 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: osvícení 
zoufalého muže (J. ludvíková), nádech do ti-
cha (t. staincliffe), nomád (J. swallow), Janso-
nův rozkaz (r. ludlum), omalovánky pro do-
spělé.
aktuální otázka zní: Který autor je váš 
nejoblíbenější?

1.–31. 3. čtenářsKá výzva 2023: březen
v březnu jsme si připravili tato témata: kniha 
s místností v názvu, kniha, jejíž autor zemřel 
v roce 2022, kniha se žlutou obálkou.

1.–31. 3. 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.

3.–31. 5. výstava: pohlazení pastelem
prodejní výstava libuše müllerové, rodač-
ky z  korouhve u  poličky. obrazy malované 
pastelem si můžete prohlédnout v půjčovní 
době knihovny.

Knihovna dětem:
16. 3. 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. března 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. 3. beránek
  8. 3. kytička
15. 3. ptáček
22. 3. motýlek
29. 3. zdobíme velikonoční pečivo (po celý 
den od 8:30 do 17:00 hod.)

1.–31. 3. barevný svět
výstava výtvarných prací žáků a  studentů 
z Gymnázia a letecké střední školy moravské 
třebové. výtvarná díla si můžete prohléd-
nout v dětském oddělení v půjčovní době.

14. a 28. 3. odpoledne s pohádKo-
vou babičKou věrou nápravníKovou
čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších akti-
vit. začátek vždy v 15:00 hod. v dětském od-
dělení.

připravujeme na duben:
přednáška psycholožky moniky čuhelové na 
téma výchova. termín a  místo upřesníme 
v příštím zpravodaji.

upozorňujeme návštěvníky, že celá 
knihovna bude o velikonocích od 7. do 10. 
dubna včetně uzavřena.

mailto:knihovnaMT@seznam.cz


6   |   moravskotřebovský zpravodaj   |   březen 2023

muzeum

renovace 
motoKola
průmyslové muzeum mladějov do-
končilo renovaci exponátu, který 
obohatí v  letošní sezóně expozice 
muzea. Je jím motokolo eska - mofa 
98 z roku 1939. k pohonu použil vý-
robce kastrup a  swetlick z  chebu 
malý motor sachs, který se do chodu 
uvádí rozšlapáním. samostatný ře-
tězový převod od pedálů umožňuje 
stejnou jízdu, jako na kole. motoko-
la v době výroby byla osvobozena od 
daně, nemusela mít značku a řídit je 
mohl každý od 15 let. toto motokolo 
bylo několik desítek let ukryto ve sto-
dole a život mu opět vdechl náš spo-
lupracovník bohumil sláma.
i v zimní sezóně je možné po telefo-
nické domluvě navštívit naše expo-
zice.
více informací naleznete na našich 
webových stránkách www.mladejov.
cz

■   |   eva kopřivová

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

uzavření expozice
neděle 26. 3. uzavřena expozice poklady 
moravské třebové z  důvodu fotografického 
workshopu fotografa roberta vana.

zámeK moravsKá třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz 
otevírací doba v březnu
pátek-neděle otevřeno 9:30–11:40 a 12:40–17:00 

stálé expozice 
poKlady moravsKé třebové
středověKá mučírna a alchymisticKá 
laboratoř 

stálé expozice: 
holzmaisterova sbírKa mimoevrop-
sKého umění
příběhy z dob stavitelů pyramid

probíhající výstava: 
alois czerny a archeoloGie
v  prostorách společnosti česko-německého 
porozumění, středisko Waltera hensela, bu-
dova muzea, 1. patro.
výstava připomínající život, činnost a význam 
někdejšího významného muzejního pracov-
níka aloise czernyho, která se soustředí na 
jeho působení v oboru archeologie. výstava 
je přístupná v době otevření střediska. 

pozvánka na výstavu: 
nedoKončená dálnice vratislav 
– brno – vídeŇ 
21. 3.–18. 6. 
v  letošním roce uplyne 83 let od zahájení 
stavby tzv. německé průchozí dálnice vra-
tislav - brno - vídeň, jejíž realizace se týkala 
i  našeho regionu. tato dálnice však nebyla 
nikdy dokončena. pozůstatky stavby se sta-
ly za tu dobu součástí krajiny a běžný člověk 
si dnes už ani neuvědomí, že ač tento pro-
jekt vznikal v historicky velmi komplikované 
době, jednalo se o mimořádný technický po-
čin, jehož základ je i v současnosti obnovitel-
ný a na rozpracované etapy lze dobře navá-
zat. důkazem toho je současný projekt silni-
ce i/73, známý také pod označením d43.

výstavou nedokončená dálnice vratislav - 
brno - vídeň připomeneme průběh a  okol-
nosti stavby tohoto unikátního válečného 
projektu s přihlédnutím k regionu moravsko-
třebovska. součástí také budou předměty 
a archivní materiály, které se nachází ve sbír-
kách našeho muzea. 
výstavu zahájí přednáškou autor tomáš Jan-
da s novými poznatky vztahujícími se k okolí 
linhartic a rozstání. zahájení výstavy a ver-
nisáž proběhne 21. 3. v 17 hodin ve výstav-
ních prostorách muzea v 1. patře. přednáš-
ka s projekcí t. Jandy bude následovat v ki-
nosále.
výstava potrvá do 18. června.
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kultura

dny slovensKé Kultury 31. 3.–2. 4. muzeum

vícedenní festival s  dlouholetou tradicí přibli-
žuje  svět slovenské kultury široké veřejnosti 
všech věkových kategorií a poznání napříč kul-
turním světem našich nejbližších sousedů.
Již tradičně vám budou místní restaurace po 
celou dobu festivalu nabízet speciality sloven-
ské kuchyně. můžete se těšit na výstavu výtvar-
ných prací dětí ze základních a mateřských škol 
z banskej štiavnice na ochoze muzea a zuš na 
arkádách zámku. Festival se koná pod záštitou 
hejtmana pardubického kraje.

hrdza
koncert
pá 31. 3. /19:00/ dvorana muzea, vstupné 
250 Kč předprodej, 320 Kč na místě
koncert slovenské kapely z prešova. tvorba 
skupiny je ovlivněna zejména slovenskou li-
dovou hudbou, rockovou dravostí, keltskou 
melodikou, jazzovou rytmikou s  exotickými 
prvky.

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 kru-
tou zprávu o  svém zdravotním stavu, sem-
knou a nově nabyté taneční zkušenosti vyu-

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

žijí v benefici ve prospěch charitativního pro-
jektu.
hraji: anežka rusevová, anna stropnická, 
Gabriela štefanová, pavla vitázková a další

irsKý večer K oslavám svatého 
patriKa 
taneční skupina coisceim s  kapelou jau-
vajs
18. 3. /19:00/ dvorana muzea, vstupné 
150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
taneční skupina coisceim se věnuje irským 
lidovým tancům a  tančí v  tradičních irských 

krojích, které irskou kulturu ještě podtrhují. 
představí se vám společně s kapelou Jauvajs, 
která se svým postupným vývojem dostala 
k  interpretaci irské a skotské hudby. v sou-
časném repertoáru již převažuje vlastní tvor-
ba silně ovlivněná právě irskou a  skotskou 
tradicí, ale samozřejmě i  tradiční hudba os-
trovů zde má své místo.

tři medvědi a drzá máša
divadlo pro děti od 3 let
19. 3. /16:00/ kinosál muzea, vstupné 50 Kč 
děti, 80 Kč dospělí
medvědi šli na med, takže chaloupka je 
prázdná, mášenka se v lese nudí, a tak vleze 
dovnitř oknem, jak to bude dál?

Květinová shoW
so 1. 4. /19:00/ dvorana muzea, vstupné 
220 Kč předprodej, 260 Kč na místě
komponovaný pořad s těmi nejlepšími sloven-
skými floristy – robert bartolen, lászlo Fol-
des se svým hostem marií bittnerovou. na své 
si přijdou i  milovníci slovenské hudební scé-
ny, v rámci večera se můžete těšit na zpěváka 
martina haricha. večerem provází známý slo-
venský herec a moderátor andrej polák.

Hrdza

Martin Harich

http://www.ksmt.cz
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kultura

jan jiráně
laskavé a vtipné vyprávění herce pražského 
divadla ypsilon Jana Jiráně o jeho cestách po 
světě, jeho manželstvích, kamarádech… pís-
ničky v rytmu bossa novy doprovodí vynikají-
cí kontrabasista František uhlíř.
29. 3. v 18 hod. kd chornice. předprodej v kan-
celáři oú, tel. 461 327 807, vstupné 120 kč

Koncert petra rezKa
zveme vás 15. dubna od 
19:00 hod. na koncert petra 
rezka do  kulturního domu 
v chornicích. předprodej 
vstupenek v kanceláři obec-
ním úřadě chornice, tel. 
461 327 807, vstupné 350 kč

pozvánKy do Kulturního domu chornice

Kino

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

premiéry měsíce března:
buĎ chlap  
dobrodružná komedie /čr/
dobrodružná komedie o jednom setkání, kte-
ré změní život hned několika lidem. o nena-
plněné dětské lásce a odhodlání udělat pro 
ni cokoliv. J. prachař, tereza ramba a ondřej 
sokol v rolích, v jakých je diváci ještě neviděli.
režie: michal samir, hrají: J. prachař, t. ram-
ba, o. sokol, e. Geislerová a další

bella a sebastián: nová 
Generace 
/francie/
10letý sebastián neochotně tráví prázdniny 
na horách se svou babičkou a tetou. pomá-
hat jim s ovcemi je pro chlapce z města sotva 
vzrušující vyhlídkou. ale pak potká bellu, ob-
rovského psa a prožije nejšílenější léto své-
ho života.

režie: p. coré, hrají: r. m. romanet, m. la-
roque, a. david a další

sluŽKa 
/sr, čr/
dvě dívky zmítané problémy dospívání a ci-
tovou nejistotou se rozhodnou podlehnout 
vzájemné přitažlivosti bez ohledu na rozdí-
ly v  jejich sociálním postavení a národnosti. 
zatímco se v roce 1918 svět koupe v krvavé 
válce, zápasí služka a panská slečna o právo 
svobodně žít.
režie: m. č. solčanská, hrají: d. droppová, r. 

caldová, a. Geislerová, v. kerekes,
k. dobrý a další

proGram
  2. 3. čt /19:00/ přání k narozeninám 
  3. 3. pá  /19:00/ zatmění
  4. 3. so  /17:00/ bella a sebastián 2
 /19:00/ láska podle plánu
  5. 3. ne  /16:00/ doručovací služby 

čarodějky Kiki  
 /18:00/ tár
  7. 3. út  /17:00/ děti nagana
  8. 3. st /17:00/ zoubková víla
  9. 3. čt /17:00/ asterix a obelix: říše 

středu
10. 3. pá  /17:00/ avatar: the Way of 

Water /3d/
11. 3. so /17:00/ Kocour v botách: 

poslední přání
 /19:00/ ostrov
12. 3. ne /17:00/ úžasný mauric
 /19:00/ vřískot 6
16. 3. čt /19:00/ ostrov
17. 3. pá /19:00/ služka 
19. 3. ne /19:00/ 65
23. 3. čt /19:00/ buď chlap
26. 3. ne /17:00/  bella a sebastián 2
 /19:00/  buď chlap

změna programu vyhrazena, sledujte www.
ksmt.cz

fotbalový ples
tělovýchovná jednotka sokol boršov vás sr-
dečně zve na fotbalový ples v sobotu 18. 3. 
od 20:00 hodin v  kd  boršov. hraje skupina 
GalaXy – olomouc. bohatá tombola a  ob-
čerstvení zajištěno. vstupné 150 kč. svoz 
z  moravské třebové v  19:15 od muzea, ná-
sledně autobusová zastávka hedva.

dětsKý Karneval
zveme vás na tradiční dětský karneval v kd 
boršov, který se koná v sobotu 4. 3. od 15 ho-
din. můžete se těšit na řadu her, dobré muzi-
ky a tance. vystoupí mažoretky střípky a také 
děti z mš boršov. vstupné dobrovolné.

jarní country

srdečně zveme na jarní country v  pátek 
24. března v 19:00 hod. v knížecím pivovaru. 
hraje country skupina proč ne band, vstup 
volný. současně proběhne křest již třetí kníž-
ky vosa ve skaláku od J. mikeše.

Kulturní dům boršovdny slovensKé Kultury

Kontrabas 
divadelní představení štúdia l+s bratislava
ne 2. 4. /19:00/ kinosál muzea, vstupné 260 Kč 
předprodej, 320 Kč na místě
příběh kontrabasisty, který nebude nikdy udávat 
tón v orchestru. společně s ním prožijete večer plný 
napětí, pochybností, humoru a  velkých zvratů. na 
chvíli nás pustí do nejtajnějších zákoutí lidské duše, 
na chvíli zatajíme dech, abychom vzápětí s úlevou 
vydechli a třeba se i pousmáli. 
hraje: martin huba
zpívá: dominika mičíková, veronika bilová

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

alkohol je v naší 
společnosti ne-
jen tolerovaný, 
ale v  mnohých 

rodinách je také neodmyslitelně spjat s růz-
nými významnými životními událostmi. pije 
se na zdraví při narození miminka nebo osla-
vách narozenin, sklenkou sektu vítáme nový 
rok, pije se na vítězství oblíbeného týmu (i na 
případnou prohru). lidé často zapomínají na 
nebezpečí alkoholu. kdy je pití ještě normál-
ní a kdy už překračuje hranici? a jaké to je žít 
s alkoholikem?

alKoholismus: Kdy uŽ je 
opravdu zle?

závislost na alkoholu vzniká postupně. v po-
čáteční fázi přináší alkohol dotyčnému po-
city radosti až euforie, postupně se zvyšuje 
jeho tolerance (tzn., musí vypít více, aby po-
ciťoval účinky). mezi základní znaky alkoho-
lismu patří: craving (silné nutkání a chuť pít 
alkohol), ztráta kontroly nad pitím (když 
už začne pít, má problém přestat, nedokáže 
si alkohol odepřít), zvýšená tolerance k al-
koholu (musí vypít více, aby pocítil účinek), 
odvykací stav (nemá-li po ruce alkohol, za-
čnou se projevovat nepříjemné tělesné po-
city), alkohol je centrem života (dotyčný 
postupně zanedbává další aktivity a  povin-
nosti) a pokračuje v pití i přes to, že to má 
zjevně negativní důsledky.

Život s alKoholiKem

život se závislostí je náročný nejen pro do-
tyčného, ale často především pro jeho nej-

bližší okolí. alkoholismus v  rodině je skry-
tým tajemstvím mnoha domácností. život 
s  alkoholikem je jako jízda na horské drá-
ze. partneři k alkoholikovi chovají často smí-
šené pocity. ve chvílích střízlivosti ho milují, 
pak ale znovu přijde na scénu alkohol a mi-
lovaný člověk se mění před očima. často se 
bohužel objevuje také agresivní chování, 
a  tak v rodině také může panovat neustálý 
strach a stres. Je to neustálý kolotoč, ve kte-
rém se střídá naděje, že se problém nějak 
zvládne překonat, alkoholikovy sliby, že ten-
tokrát už opravdu s pitím přestane a násled-
né zklamání. 

proč to alKoholiK nezvládne 
sám?

závislost na alkoholu je nemoc, patří tedy do 
rukou odborníků: psychologů, psychiatrů, 
adiktologů… závislý si svůj problém většinou 
neuvědomuje a nemá pocit, že by měl něco 
řešit. a ti, kteří si problému přeci jen vědomi 
jsou, s pitím přestat nedokáží, ačkoli by třeba 
i chtěli. v případě závislosti na alkoholu není 
na co čekat, čím dříve se závislému dostane 
odborné pomoci, tím lépe.

Kde hledat pomoc? 

co můžete udělat sami? všímejte si varov-
ných signálů, tak aby se vám závislost poda-
řilo odhalit co nejdříve. nastavte doma jas-
né hranice a  pravidla a  buďte pevní a  dů-
slední v  jejich dodržování. směřujte závis-
lého k  léčbě. aby byla léčba úspěšná, je 
potřeba, aby byl závislý k léčbě sám odhod-
laný a  motivovaný. léčba závislostí je bě-

alKoholismus v rodině

březnový 
proGram 
dušeprostoru

Klubové činnosti
klubové činnosti, které jsou otevřeny 
pro všechny, kteří mají zájem a chuť se 
zúčastnit, probíhají tato úterý v měsíci: 
7. 3. s naším zkušeným lektorem vaš-
kem budeme vyrábět zajímavé před-
měty z  běžně dostupných materiálů - 
z papírů nebo drátků. materiál ale s se-
bou nosit nemusíte, bude k  dispozici 
na místě.
21. 3. pokud se zajímáte o  své tělo 
a  chcete se dozvědět zajímavé infor-
mace z  oblasti stravování, přijďte na 
přednášku v. postové na téma vliv trá-
vení na psychiku člověka.
pravidelná setkávání lidí se zkušenos-
tí s duševním onemocněním se konají 
vždy v úterý, tentokrát 14. a 28. 3. kro-
mě kávy či čaje vám chceme nabídnout 
prostor vhodný k  otevřenému a  bez-
pečnému 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).

dne 18. 3. pořádáme výlet po zajíma-
vých místech moravské třebové. po-
kud máte zájem se zúčastnit, bližší in-
formace naleznete na našich strán-
kách.

sledujte nás na www.duseprostor.cz, 
i  na Facebooku duše_prostor, pište 
nám na duseprostor@gmail.com nebo 
messenger. 

děkujeme za váš zájem a těšíme se na 
vaši účast i v příštím měsíci. 

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

hem na dlouhou trať, buďte také připraveni 
na to, že může dojít k relapsům a recidivám. 
alkoholik se před alkoholem v naší společ-
nosti v podstatě nemá kam schovat, pomo-
ci mu můžete alespoň tak, že před ním ani 
vy alkohol pít nebudete. v žádném případě 
abstinujícího neponoukejte k  tomu, aby se 
zkusil napít, že se přece nic nestane. pravdě-
podobně stane. v neposlední řadě nezapo-
mínejte ani na sebe, jak už jsme psali výše, 
život po boku závislého je náročný také pro 
jeho okolí – je-li to potřeba, vyhledejte od-
bornou pomoc také vy.

■   |   michaela miechová, psycholožka a majitelka 
poradny mojra.cz, www.mojra.cz
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zdravotnictví

změny ordinace léKařů

dr. neuŽilová
8.–10. 3. neordinuje, zástup dr. klug

dr. inGrová mediclinic i.
8.–10. 3 neordinuje, zástup dr. klincová me-
diclinic ii. 

dr. trojáKová
6.–10. 3 neordinuje, zástup dr. zemánková 
v ordinační době pro nemocné 

dr. zemánKová
3. a 31. 3. neordinuje, zástup dr. trojáková v 
době 8:00–12:00, je nutné se předem objed-
nat - tel. 461 352 221
14. 3. ordinuje do 12:30 hod.

dr. heGerová
6.–10. 3 neordinuje, zástup dr. landová, 
v době zástupu ordinace otevřena do 12 ho-
din

případné další neplánované změny budou 
mít dětské lékařky uvedeny na svých webo-
vých stránkách

psychiatricKá ambulance
9. 3. neordinuje

zubní pohotovost

4.–5. 3. mddr. kohout tomáš městečko trnávka 5 722 925 567

11.–12. 3. mudr. koukola michal svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970

18.-19. 3. mudr. komárková barbora moravská třebová, svitavská 36 734 113 860

25.–26. 3. mudr. librová anežka m. třebová, komenského 1417/22 461 312 484

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.
během měsíce mohou nastat změny. platnost zubní pohotovostní služby lze ověřit na https://
www.dent.cz/pohotovosti

záKroKový sál 
chirurGicKé ambulance 
od loňského roku je nově v provozu „čistý“ 
zákrokový chirurgický sál, který je díky úče-
lové dotaci města moravská třebová vyba-
ven polohovacím zákrokovým lůžkem a mo-
derním elektrokoagulátorem. Jde o přístroj, 
který pracuje s vysokofrekvenčním elektric-
kým proudem a je šetrný pro pacienta. sál 

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

má plné využití pro řešení malých úrazových 
stavů, řezných poranění, odstraňování kož-
ních lézí. všechny zákroky provádíme v míst-
ním znecitlivění. 
v  indikovaných případech úspěšně provádí-
me plastickou operaci očních víček a chirur-
gické řešení syndromu karpálního tunelu. 
využijte možnosti konzultace na chirurgické 
ambulanci, chirurgie@nnpmt.cz, tel. 431 352 
391

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

https://www.dent.cz/pohotovosti
https://www.dent.cz/pohotovosti
mailto:info@nnpmt.cz
mailto:chirurgie@nnpmt.cz
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sociální služby

domov pro seniory
začátkem měsíce ledna jsme tradičně přiví-
tali nový rok společným posezením při vo-
ňavém punči a  výborných moučnících, kte-
ré připravili klienti společně s  volnočasový-
mi pracovnicemi. v  lednu nás také navštívi-
li kašpar, melichar a baltazar, které ztvárnily 
děti ze zš palackého ve svém vystoupení. 
naše klienty děti potěšily nejen svojí přítom-
ností, ale i  zpěvem tříkrálové koledy, čímž 
rozzářily úsměvy na jejich tvářích. 
domov je místem, kde se každý z nás chce 
cítit příjemně, pohodlně a bezpečně. zákla-
dem naší péče je přátelská rodinná atmo-
sféra, respekt, úcta a co největší individuál-
ní přístup ke klientům. náš personál každý 
den dělá maximum pro to, aby se u nás kli-
enti cítili komfortně a užívali si života. péče 
o zdraví a pohodu našich klientů je pro nás 
prvořadá. to, že jsou v našem domově po-
koje klientů útulné, osobní a „domácké“, je 
už pro nás samozřejmostí, ale i  přesto se 
snažíme naši péči a prostředí domova zkva-
litňovat. v letošním roce jsme našim klien-
tům mohli pořídit nové polohovací pomůc-
ky, matrace, křesla typu gavota, židle do jí-
delny, nový vhodnější nábytek do dvou po-
kojů, novou polohovatelnou vanu. Jsme 
rádi, že se daří postupně doplňovat potřeb-
né vybavení a  pomůcky na oddělení a  vy-
měňovat je za modernější.
od nového roku jsme rozšířili i  tým volno-
časových pracovnic v budově a na dvě pra-
covnice, díky nimž v  našem domově kaž-
dodenně probíhá intenzivnější a  individu-
álnější aktivizace našich klientů, založená 

na podpoře jejich soběstačnosti, podpo-
ře v  komunikaci a  orientaci. našim klien-
tům jsou nabízeny různé volnočasové ak-
tivity, a  to jak individuální, tak skupinové. 
patří mezi ně: trénink jemné motoriky, remi-
niscence – vzpomínání, společné čtení z knih, 
poslech hudby, rehabilitační skupinové cvi-
čení, hraní společenských her, tvoření sezón-
ních dekorací, ruční práce, zahradnické prá-
ce, procházky atd. v rámci volnočasových ak-
tivit bylo prosklené místo v přízemí budovy a, 
které je využíváno pro reminiscenční výstavy, 

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

tentokrát věnováno vzpomínce na kolovou 
dopravu 19. století, což potěší nejen oko žen, 
ale především technické oko mužů.
ani jsme se nenadáli a  měsíc leden se pře-
kulil do února. společně jsme začali vzpo-
mínat na období masopustu, na zabijačko-
vé hody a pustili jsme se do příprav na naše 
masopustní veselí. i letos jsme vyslyšeli výzvu 
ohledně drobného přispění k  přípravám na 
městský masopustní průvod. naše šikovné 
ženy opět naháčkovaly a  ušily k  masopust-
ním maskám pouzdra na „panáčky“. 
všichni se těšíme na jaro a velikonoce. naši 
klienti se připravují na příchod jarních měsí-
ců s naší rehabilitační sestřičkou. zaměřují se 
na udržení a zlepšení pohybové kondice, aby 
si opět plnými doušky mohli vychutnat pro-
cházky na nádvoří našeho domova. 

■   |   tým sociálních pracovnic

http://www.ddmt.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

13.–24. 3. veliKonoční KeramicKá 
dílna pro šKoly
více v propozicích a na webu

13.–31. 3. modrá planeta
tradiční výtvarná soutěž pro školy, více v pro-
pozicích a  na webu (ve spolupráci se zm 
a ma21, vhos, a.s. a místní knihovnou)

15. 3. obvodní Kolo v basKetbale 
iv. kategorie chlapců a dívek, od 14:00 hod. 
v tělocvičně gymnázia

22. 3. oKresní Kolo v basKetbale 
díveK
v. kategorie, od 8:30 hod. v  tělocvičně 
gymnázia

29. 3. oKresní Kolo ovov
od 8:30 hod. na hřišti zš palackého

30. 3. obvodní Kolo ve florbale
i. kategorie, od 14:00 hod. v  tělocvičně zš 
palackého

připravujeme na duben:

6. 4. veliKonoční prázdniny 
v ddm
přihlášky přes web

20. 4. den země
v  parku u  muzea, výchovně vzděláva-
cí program pro děti mš a  žáky 1.–3. tříd zš 
a veřejnost a módní přehlídku z odpadového 
materiálu pro žáky 4.–9. tříd zš a sš

29. 4. čarodějnicKý rej na zámKu
více v dubnovém zpravodaji

moravsKotřebovsKý 
tWirliG a zlaté střípKy
v sobotu 28. ledna jsme společně s mažoret-
kovou a twirlingovou skupinou střípky pořá-
dali 3. ročník celorepublikové soutěže mo-
ravskotřebovský twirling. akce probíhala 
opět v tělocvičně isš a přihlásilo se 19 týmů 
ze všech koutů české republiky. viděli jsme 

téměř osmdesát soutěžních choreografií 
a mezi nimi nechyběly samozřejmě ani naše 
střípky. ty se ukázaly v  plné parádě a  mo-
hou se pyšnit zlatými medailemi, jmenovitě: 
naše nejmenší – sólo tereza růžková, kate-
řina malurová a duo sára schönová a adria-
na mrázková. v kategorii sólo youth kamila 
sulová, daniela vaníčková, v  junior nela sý-
korová a  andrea pavlíková. v  senior zuza-
na dvořáková a twirlingový tým ve složení p. 
klučková, z. dvořáková, n. sýkorová, d. ka-
lenčuk, m. hollerová, d. vaníčková a k. sulo-
vá. 
Generálním sponzorem této akce byla firma 
or-cz spol. s  r.o. a my moc děkujeme vác-
lavu mačátovi, bez jehož finanční podpory 
bychom soutěž nemohli zorganizovat. dále 
moc děkujeme i  ostatním sponzorům – Fi-
bertex nonwovens, a.s., aaa auto s.r.o., re-
hau automotive, s.r.o, zdravé město a  ma 
21 a  město moravská třebová. děkujeme 
také isš za pronájem haly a velmi vstřícnou 
spolupráci. nemalý dík patří všem rodičům, 
kteří se jakkoliv podíleli na organizaci této 
soutěže a samozřejmě velké díky patří celé-
mu přípravnému týmu. 

■   |   za ddm andrea aberlová  
a za mts střípky daniela dvořáková

další fotografie 
z  akce nalezne-
te zde: 
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školy

oKénKo zuš

9. února proběhl v  zuš moravská třebo-
vá koncert jazzové a populární hudby. bylo 
možné slyšet různorodé hudební styly a žán-
ry v podání jak sólových nástrojů a sólových 
zpěvů, tak i  čtyřruční či šestiruční hry. sou-
částí koncertu byla i  výstava prací žáků vý-
tvarného oboru, která dokreslovala atmo-
sféru tematicky zaměřené akce. děkujeme 
všem účinkujícím za jejich krásné výkony 
a hojnou účast široké veřejnosti.
v  průběhu tohoto měsíce vás srdečně zve-
me na podvečer s  múzami, který proběhne 

23. března. v  závěru března se žáci se svý-
mi pedagogy také připravují na prezentaci 
v multifunkčním centru Fabrika ve svitavách, 
kterou pořádá krajská hospodářská komo-
ra pardubického kraje. od dubna do června 
čekají naše letošní absolventy absolventské 
přehrávky a  absolventská vystoupení, v  zá-
věrečných měsících školního roku pak bude 
následovat vyřazení absolventů a  pasování 
prvňáčků. o  všech akcích vás budeme včas 
informovat.

■   |   zuš moravská třebová

lesní Klub 
blatouch
zdravíme z blatouchu a přinášíme nej-
novější informace. nabízíme letní pří-
městské tábory v našem zázemí. cena 
je 2400 kč. Je možné se přihlásit na te-
lefonním čísle 725 301 421 nebo emai-
lem na lkblatouch@seznam.cz.

10.–14. 7. logopedické hrátky rov-
nou do pohádky (pro děti od 4–7 let, 
logopedická prevence hrou v přírodě)
17.–21. 7. hůlka šikulka (z  bláta do 
louže, každému pomůže, trochu se na-
táhne, na všechno dosáhne, pro děti 
od 5 let) 
24.–28. 7. hůlka šikulka (z  bláta do 
louže, každému pomůže, trochu se na-
táhne, na všechno dosáhne, pro děti 
od 5 let) 
7.–11. 8. Kouzelný amulet (dokážeš 
všechno, co chceš, to kouzlo je ve tvé 
hlavě, pro děti od 5 let)
21.–25. 8. příroda čaruje (čáry máry 
kundrvet, ať je tady slunce hned, a tak 
štěkám jako hrom, ať je sluncí milión, 
pro děti od 5 let)

dále bychom vás rádi pozvali na akci 
vítání jara a  1. narozeniny lesního 
klubu blatouch, která se uskuteční 
17. 3. od 15 hodin. všichni jste srdeč-
ně zváni. přijďte se podívat, jak to u nás 
vypadá, posedět, něco si upéct na ohni 
či vyrobit.

■   |   lk blatouch 

mš piarKa
u medvídKů
téma povolání nás zavedlo k místní hasičské 
posádce. sídlí v moravské třebové v ulici za-
hradnické. pan hasič, který se nás ujal, nám 
krátce povyprávěl o své práci. také hned dě-
tem vysvětlil, jak se hasičem můžou stát. děti 

s údivem sledovaly, co všechno je třeba vo-
zit v hasičském autě. každý z nás si dokon-
ce mohl sednout za volant. Jeden člen posád-
ky nám také ukázal, co všechno musí mít ob-
lečené při zásahu. děti odcházely nadšené 
a plné dojmů.
naše další kroky vedly na zimní stadion. při-

vítal nás J. maděra, ukázal nám rolbu, která 
upravuje led. prohlédli jsme si ledovou plo-
chu i  zázemí techniků. směli jsme navštívit 
kabiny hráčů, a kdo měl zájem, vyzkoušel si 
brankářskou helmu i hokejku. kdo ví, třeba 
jsme touto návštěvou zimního stadionu in-
spirovali nějakého mladého sportovce.

ve zvonečKu
předškoláci navštívili v  ddm technicko-vý-
tvarný program dřevíčková dílnička. pod ve-
dením pana pilnáčka si vyrobili dřevěnou 
hračku, ze které měli velikou radost. 
v únoru jsme si hráli na řemesla všeho dru-
hu, jeden den se z nás stali pekaři. rozhodli 
jsme se, že si společně upečeme chleba. děti 
zkoušely vážit na váze, odměřovat v odměr-
ce, míchat nejprve suché suroviny a násled-
ně i těsto. dvě děti držely mísu a třetí míchal. 
bylo potřeba trochu síly. potom jsme s dět-
mi pozorovali, jak se nám těsto pod utěrkou 
krásně zvedá. chleba se nám povedl a chut-
nal výborně.

■   |   kolektiv mš

mailto:lkblatouch@seznam.cz
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zprávy ze zš u Kostela

obrovsKý úspěch nejmenších ŽáKů
18. 1. se žáci 1., 2. a 3. tříd zúčastnili švihadlo-
vého čtyřboje. poctivý trénink a tisíce přesko-
ků přes švihadlo přineslo v konkurenci okol-
ních škol spoustu medailí. kromě kategorie 
dívek 3. tříd jsme brali všechna 1. místa. vel-
ká pochvala všem reprezentantům. 
Žáci a žákyně 1. třídy
1. mikuláš makrlík
1. valentýna dokoupilová 
3. amálie dokoupilová
Žáci a žákyně 2. třídy
1. tadeáš moravec
2. štěpán hanousek

3. vojtěch kališ
1. lucie slánská
2. laura slezáková
Žáci 3. třídy
1. samuel siderov

■   |   eva šařecová

šKola nanečisto pro budoucí 
prvŇáčKy
základní škola u  kostela zve 16. 3. budou-
cí prvňáčky a  jejich rodiče k  návštěvě školy 
v budově na kostelním náměstí. 
15:45–16:00 prezentace a  rozdělení dětí do 
skupin

systém turnaje byl nastaven tak, že se všech-
ny týmy utkaly se všemi soupeři v jedné sku-
pině, a tým s největším počtem bodů vyhrál. 
ve skupině jsme narazili na celkem 5 soupe-
řů. tahounem týmu se bezesporu stala thea 
trnková, které se podařilo postupně do bra-
nek soupeřů nastřílet téměř 20 gólů. všech 
5 zápasů se nám podařilo vyhrát a postoupit 
tak na závěrečné republikové finále, kam se 
kvalifikoval pouze vítěz krajského kola. děv-
čatům patří velká pochvala za úspěšnou re-
prezentaci naší školy.
sestava: beáta lazarová, kateřina maluro-
vá, nikola šatníková, natálie valasová, thea 
trnková, laura škrabalová, stella zemacho-
vá, simona Gojišová, martina krejčová a lili-
ana krejzová

■   |   ludvík drapl

zš palacKého 
první návštěva předšKoláKů na zš 
palacKého
v úterý 31. ledna jsme přivítali ve škole bu-
doucí prvňáčky. pod pečlivým dohledem 
svých rodičů usedli do školních lavic a plnili 
různé úkoly – např. na interaktivní tabuli hrá-
li pexeso, stavěli sněhuláky z kostek, skláda-
li puzzle, dokreslovali obrázky, vyzkoušeli si 
ovládání robota a dokonce pomocí virtuální 
reality se dostali do zvířecí říše, kde navští-
vili medvídky koaly. na rozloučenou dostali 
perníčky, které pro ně upekli a nazdobili žáci 
z 2. stupně.

■   |   Jiřina Faktorová

leGo učení hrou
naše školní družina se zúčastnila worksho-
pu společnosti lego učení hrou. po absolvo-
vání on-line školení, ve kterém jsme načer-
pali spoustu nových nápadů, jak lze s dětmi 
ve skupinách nebo jednotlivě pracovat, jsme 
byli odměněni lego play boxem. 
tímto děkujeme pořádající společnosti za 
zkušenost a možnost vše si vyzkoušet a učit 
se hrou. děti se s radostí hned pustily do sta-
vění. přeji jim šikovné prstíky a nekonečnou 
fantazii.

■   |   za šd Jana tomanová, zš palackého

čtvrťáci na lyŽařsKém Kurzu v čen-
Kovicích
lyžařský výcvik na 1. stupni se stal už v naší 
škole tradicí, protože mladší děti se méně 
bojí, jsou pružnější a přístupnější k získávání 
nových pohybových dovedností. v tomto roce 
měl však výcvik ještě další specifikum. v covi-
dovém období nemělo hodně dětí možnost 
lyžování vůbec vyzkoušet, a  tak nastoupila 
na čenkovický svah většina úplných nováčků. 
díky obětavému a profesionálnímu přístupu 
mladých instruktorů se však každým dnem 
jejich výkony lepšily, a když se v pátek přijeli 
podívat rodiče, sjížděly už všechny děti plynu-
le velkou sjezdovku. sněhové podmínky byly 
skvělé a  nám zůstal příjemný pocit, že jsme 
udělali pro naše žáky něco prospěšného. 

■   |   lenka čápová, zš palackého

KrajsKé Kolo poháru čeps cup
dne 18. 1. se v pardubicích konalo krajské kolo 
poháru základních škol ve florbale žákyň 1. 
stupně. naše dívky se na tento velký turnaj při-
pravovaly bezmála 4 měsíce. doufali jsme, že se 
nám tréninkové snažení podaří převést v pěkný 
výsledek. Jelikož ale v týmu nebyla žádná žáky-
ně, která by se florbalu věnovala závodně, na ví-
tězství v turnaji snad ani nikdo nepomýšlel.

16:00–17:00 výuka ve třídách a tělocvičně
na úvod si něco hezkého vytvoříte, potom se 
zúčastníte výuky českého jazyka, matematiky 
a  prvouky. hravou formou si vyzkoušíte to, 
co vás ve škole čeká. na závěr si ještě v tělo-
cvičně zasportujeme.

zápis do 1. třídy
úterý 4. 4. od 13:30 v budově na Kostelním 
náměstí
od září se na vás budou těšit paní učitelky ive-
ta chlupová a lucie dosedělová. 
budeme spolu objevovat svět čísel a  kosti-
ček v  matematice. všechna písmenka, kte-
rá se naučíte v českém jazyce, vám pomůžou 
otevřít kouzelný svět knížek. v dílnách čtení 
s  knihami zažijeme spoustu dobrodružství. 
můžeme se plavit s  piráty a  s  princeznami 
protančíme krásné plesy. a  nesmíme zapo-
menout na tělocvik, kde si zajezdíme na ko-
loběžkách. v tělocvičně se změníte na fotba-
listy, gymnasty, švihadlové přeborníky a další 
skvělé sportovce. zkouškou odvahy pro nás 
všechny bude přespání ve škole a v dalších 
letech škola v přírodě a lyžařský kurz.
s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, 
v případě cizinců kopii dokladu o dlouhodo-
bém nebo trvalém pobytu v čr. budete-li žá-
dat o odklad – doporučení k odkladu od od-
borného lékaře nebo klinického psychologa 
a příslušného školského poradenského zaří-
zení nebo speciálního pedagogického centra.  
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inovativní prvKy a aKtivity ve výuce anGličtiny

anglický jazyk je bezesporu světovým komu-
nikačním prostředkem číslo jedna a jeho vý-
uka, stejně jako další s ní spojené aktivity, se 
jako červená nit vinou i  každodenním živo-
tem naší školy. kromě obligátní přípravy k vy-
konání státní maturitní zkoušky zahrnují i ce-
lou řadu věcí směřujících jak k zatraktivnění 
samotné jazykové přípravy, upevnění a pro-
hloubení jazykových znalostí nebo smyslupl-
nému naplnění volného času. pokud jde o to 
poslední, působí na isš moravská třebová již 
více než pět let regionální středisko britské 
organizace the duke of edinburgh award. 
zájemci o členství s jeho vedoucí hanou ko-
nečnou (mimochodem držitelkou ceny lady 
luisy abrahams pro osobnosti doFe czech 
republic) podnikají expedice nebo se pod 
záštitou této organizace věnují zlepšová-
ní svých dovedností v  mnoha různých obo-
rech. v posledním lednovém týdnu bilanco-
vali účastníci programu doFe na naší škole 
se svými vedoucími a regionální manažerkou 
lisou kořínek, m. a. většina studentů, zapo-
jených do programu, zdárně dokončuje krát-
kodobé cíle jako je např. vzpírání, studium 
choreografie michaela Jacksona, předčítání 
knih v domově důchodců nebo španělština. 
v pondělí 30. ledna navštívili žáci všech tříd 
2. a 3. ročníků studijních oborů představení 
anglického vzdělávacího divadla the bear. 
učitelé jazyků v současné době zakládají an-
glické oddělení žákovské knihovny. z  rukou 
zástupce nakladatelství macmillan vedení 

školy v lednu přebralo výhru ze soutěže na-
dačního fondu prague post „Grab the read-
er“ v  podobě 120 readerů. to jsou vesměs 
klasická díla anglické a americké literatury se 
slovní zásobou zjednodušenou a upravenou 
tak, aby jejich čtení zvládli středně pokroči-
lí studenti. isš byla oceněna jako jedna ze tří 
škol v české republice (viz foto). v únoru také 
proběhlo cvičné testování cambridge assess-
ment, úroveň b2. připomeňme, že maturita 
z anglického jazyka reprezentuje nižší úroveň 
b1. žákům druhého a třetího ročníku byl tak 
dán prostor ke zjištění jejich jazykové úrov-
ně. zúčastnilo se 16 zájemců, z toho 4 složili 
zkoušku ve všech oblastech (speaking, liste-
ning, reading, Writing), další většinou jednu 

z oblastí nesplnili, což je však možné také při 
ostrém testování. vyučující anglického jazyka 
lenka vystavělová a hana konečná od úno-
ra realizují odborný přípravný kurz s návaz-
ností na účast při ostrém testování v červnu. 
dva účastníci cvičného lednového testování 
s  nejvyšším skóre: vojtěch bočkaj (3. omb) 
a vladislav rázl (3. sč) postoupili do okresní-
ho kola anglické olympiády konané 29. břez-
na na Gymnáziu v Jevíčku. doufáme, že stej-
ně jako loni se naši borci propracují minimál-
ně do krajského kola v pardubicích. i to je dů-
kazem, že jazykové znalosti našich studentů 
maturitních oborů bezpečnostně právní čin-
nost, sociální činnost i zdravá výživa a sport 
jsou na velmi dobré úrovni.

aKtuality z Gymnázia a lsoš 
moravsKá třebová
prodaná nevěsta v moravsKé 
metropoli
v  závěru ledna vycestovali zájemci z  nižší-
ho stupně gymnázia na představení oblíbe-
né opery bedřicha smetany prodaná nevěs-
ta do Janáčkova divadla v brně. pro řadu dětí 
to bylo první setkání s touto hudební formou 
a velkým zážitkem byla mimo jiné i návštěva 
krásných divadelních prostor.

anGličtina netradičně
konec prvního pololetí patřil jedinečné for-
mě výuky angličtiny. v  místním kinosále se 
totiž žáci zúčastnili představení divadla bear. 
Jednalo se o příběh zmizelého chlapce, k je-
hož nalezení přispěli díky aktivní jazykové 
spolupráci i samotní diváci.

postup do KrajsKého Kola 
amavet
Již několik let se naši žáci úspěšně zapojují do 
Festivalu vědy a  techniky pro mládež ama-
vet. letošní rok není výjimkou. z okresního 

kola postoupily všechny soutěžní práce 
našich žáků a pevně věříme, že jejich témata 
- sovy hřebečského hřbetu, monitoring 
krkavcovitých ptáků na moravskotřebovsku 
a vodní stopa - směřování k udržitelnosti za-
ujmou i krajské porotce.

beseda s cestovateli
den před pololetními prázdninami školu na-
vštívili cestovatelé lenka a  václav špillarovi. 
žákům 7. av a 8. av předávali zážitky ze svých 
pobytů v  západní části usa a  třídám 2. av 
a 6. av zprostředkovali díky fotografiím a vy-
právění život v západoafrickém senegalu. 

další projeKtový den 
s virtuální realitou
v únoru odstartoval další blok projektových 
dnů, které se konají v rámci projektu imple-
mentace krajského akčního plánu pardubic-
kého kraje (zkráceně ikap 2) a jsou věnovány 
virtuální realitě. prostřednictvím speciálních 
brýlí se tentokrát zapojení žáci ze zš třeba-
řov prošli například po berlíně, kde si pro-
hlédli vybrané památky německého hlavní-
ho města.

■   |   přemysl dvořák
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římsKoKatolicKá 
farnost moravsKá 
třebová
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. 3. v  10:00 
v  refektáři františkánského kláštera v  mor. 
třebové.

návštěvy hřbitova  
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 1. a 15. března. 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, která 
se uskuteční ve čtvrtek 9. a 23. března 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: kateřina vašková, telefon: 734 797 
498, e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.
charita.cz

tříKrálová sbírKa 2023
v době od 1. do 15. 1. opět proběhla v obcích 
regionu moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po 
šesté také na území velkých opatovic a při-
lehlých obcí, tříkrálová sbírka. Jednalo se o již 
23. ročník této sbírky. sbírka má dvě roviny - 
tou první je nést radostnou zvěst a požehná-
ní do domácností, tou druhou je šíření chari-
tativnosti, solidarity s lidmi v nouzi a křesťan-
ské hodnoty milosrdenství.
do 61 měst, vesnic a vesniček vyšlo s kole-
dou na rtech 152 skupinek koledníků, což 
bylo více jak 600 vedoucích skupinek a ko-
ledníků. celkový výnos sbírky v  rámci zmí-
něného území činí částku 807.933 kč, což 
je o 96.182 kč více než v loňském roce. vý-
těžek tříkrálové sbírky 2023 plánuje chari-

ta moravská třebová použít jako již tradič-
ně na přímou pomoc potřebným rodinám 
a občanům z regionu, na podporu činnosti 
charitního dobrovolnického centra, na zříze-
ní nové služby domácí ošetřovatelské a pali-
ativní péče a na pořízení vozidel (dofinanco-
vání povinné spoluúčasti).
letošní sbírku doprovodil tříkrálový koncert 
v  Jevíčku, který se uskutečnil 22. ledna od 
15:00 hod. v  kostele nanebevzetí p. marie. 
účinkovala zde schola Jevíčko a  dobrovol-
ný příspěvek z koncertu, který činil krásných 
26.000 kč, byl věnován rodině z vísky u Jevíč-
ka v  jejich tíživé životní situaci. poděkování 
za pomoc s  organizací koncertu patří řím-
skokatolické farnosti Jevíčko, městu Jevíčko, 
obci víska u Jevíčka a v neposlední řadě zuš 
Jevíčko. všem účinkujícím patří rovněž velké 
poděkování za hluboký umělecký prožitek, 
který umocnil radost z  letošního koledování 
a také štědrosti dárců k podpoře charitního 
díla, a tím pomoci lidem v nouzi. v moravské 
třebové se tříkrálový koncert uskutečnil 29. 
1. od 15:00 hod. ve františkánském kostele. 
zde vystoupil zpěvák vojtěch dinga, kterému 
velmi děkujeme za nádherný zážitek. všem 
opět mockrát děkujeme za možnost koncert 
v moravské třebové uspořádat a za pomoc 
s jejich organizací - konkrétně otci eliášovi, l. 
horčíkovi a p. machálkovi. výtěžek z koncer-
tu v moravské třebové činí 2.360 kč.
odměnou a poděkováním zejména pro dět-
ské koledníky je pak tříkrálové bruslení, kte-
ré věnovaly technické služby města morav-
ská třebová, a promítání filmu zpívej 2, kte-
ré umožnily kulturní služby města moravská 
třebová a město Jevíčko. všem koledníkům, 
dospělým i dětem, patří naše velké poděko-
vání. srdečně děkujeme všem, kteří jste nám 
pomohli tříkrálovou sbírku zorganizovat, ze-
jména jednotlivým koordinátorům a  charit-
ním pracovníkům, starostkám, starostům 
a zaměstnancům obecních a městských úřa-
dů, kněžím, farnostem, bratřím Františká-
nům, školám, školkám a mnoha dalším dob-
rovolníkům.
kontakt: iva kopřivová, telefon: 731 608 323, 
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

bližší informace o  celkové činnosti chari-
ty mt najdete na: www.mtrebova.charita.cz 
nebo www. facebook.com/charita.trebova, 
nebo osobně na adrese: charita, 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 – březen, modlitebna
5. 3.   9:00 hod., vysluhování večeře páně 
12. 3. 14:00 hod.
19. 3.    9:00 hod.
26. 3.    9:00 hod.

evanGelicKá KavárničKa 
21. 3., modlitebna – neformální setkání, du-
chovní zamyšlení, rozhovory, začátek v 15:00 
hod.

biblicKé hodiny
3., 10., 17., 24., 31. 3., modlitebna, téma – kni-
ha tobijáš, začátek v 15:00 hod.

romsKé bohosluŽby
4., 11., 18., 25. 3., modlitebna, kazatel Jan 
vrba, začátek ve 14:00 hod.

mailto:trebova.ofm@centrum.cz
http://www.farnostmt.cz/
mailto:katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz
mailto:katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz
mailto:iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
mailto:moravska-trebova@evangnet.cz
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jan nečesal: jaK vypadala moravsKá 
třebová v roce 1922 (14. část)
přicházíme k  ulici růžové, dnes Gorazdo-
vě. po pravé straně je komplex budov továr-
ny moriz schur, Färberei – barvírna /dům č. 
2/. za dnešní zdí, ve vysoké budově skladiště 
jsou dveře dosud, kterými se nakládalo zboží 
na valník a odváželo koněm na poštu. vchod 
do továrny byl tam, kde je ještě dnes želez-

ky vytahují, takže někdy 300 m kus byl o 15 m 
delší. protože přišlo 300 m, tak se zase 300 
m naměřilo a zbytek se odstřihl. tyto zbytky 
se potom v jedné místnosti prodávaly za bab-
ku. někdy prý byla tržba za ně taková, že sta-
čila v sobotu na výplatu dělníků barevny. na 
komplex této továrny tj. na kras, navazuje do-

se projít až do dvorní aleje – hofalee, ve kte-
ré byl rovněž pěkný a stále udržovaný chod-
ník s dostatkem laviček. dnes je chodník úpl-
ně zničen, o  lavičkách není potuchy. Jelikož 
má třebová pouze park kolem musea, cho-
dilo sem dosti lidí po celý den, hlavně pen-
sisté, kterých zde bylo dost. od uvedeného 
stavidla vedla pěšinka kolem odpadního po-
toka a vyústila u mostu na cestě vedoucí do 
dvora. most měl jméno ochsenbrücke – vol-
ský most. pěšinka kolem potoka se jmenova-
la patersteig – panáčkova pěšinka, ježto údaj-
ně se po ní procházívali kněží. Fara má dvíř-
ka vedoucí z farské zahrady na Jevíčskou uli-
ci – vlastně růžovou – a  byla tedy louka ku 
procházce nejbližší. Ještě v r. 1945 byla pou-
žívána, nyní jest již, bohužel, zoraná. za lou-
kou vede cesta ku dvoru. za ní je větší do-
mek č. 2 nadučitele hansmanna; přes jeho 
dvorek teče voda „mühlbach“ – mlýnský po-
tok, tj. náhon ku mlýnu zv. zámecký. za tímto 
domem je dvorek patřící k domku obchodní-
ka drobným zvířectvem Julia liedla. na tento 
dvorek navazuje městský sirotčinec, č. 4. ten-
to byl jen slabě osazen; v přízemí byla umís-
těna česká čítárna a knihovna. knihovníkem 
byl tehdy karel vašíček, berní úředník, dnes 
důchodce, žijící v  m. třebové. za zahrádkou 
sirotčince kousek palouku. těsně kolem za-
hrádky byl položen můstek přes náhon a dále 
dolů vedly schůdky k hájence, která stála dole 
na políčku se zahradou. zde bydlel liechten-
steinský hajný haas.
za domem nadučitele hansmanna směrem 
na jih byla zahrada zvaná „holzgarten“ – dře-
věná zahrada. ta sahala až k potoku a zmíně-
né hájence. byla oplocena; zde měli uskladně-
no svoje dřevo zaměstnanci liechtensteinovi, 
bydlící v zámku. dnes zde má škola hřiště.
na konci palouku jsou kamenné schody ces-
ty do tábora; tyto jsou dodnes, ale cesta níže 
byla již jinak upravena. rovněž někdejší dře-
věný mostek byl po 1945 nahrazen betono-
vým se železným zábradlím. za kamennými 
schody je domek č. 10 stefana hommy, úřed-
níka fy schur v novákově ulici. tento domek 
stojí na svahu silnice, vlastně břehu, takže se 
silnice je nízký, přízemní, s  jižní strany však 
jako patrový. v přízemí má komory a jiné ve-
dlejší prostory.

Lipová alej od ul. Gorazdové k ulici Dvorní Dřevěný most a alej vedoucí k Táboru Mostek přes mlýnský náhon

Pěšina kolem mlýnského náhonu užívaná k procházkám

ná brána, tj. mezi hedvou a krasem. v budo-
vě po levé straně byla vrátnice (č. 4), za ní při-
jímací místnost. vrátná žádanou osobu vyhle-
dala a přivedla. vyvolat se mohli pouze úřed-
níci, nebo mistři za účelem úředního, či jiného 
důležitého jednání. majitel tohoto velkého 
podniku byl žid moriz schur; bydlel ve vídni. 
ačkoliv žid, svým jednáním toho nedokazo-
val. údajně při jakémsi jubileu továrny v Jirás-
kově ulici, dal těm dělníkům, kteří u něho pra-
covali 20 let, zlatý prsten a vystrojil jim hosti-
nu. za první republiky, když nastala obchod-
ní a výrobní krise a jiné továrny část dělníků 
propouštěly, prohlásil k návrhu jeho ředitelů: 
„ne, my propouštět nebudeme; dělníci nám 
pomohli, když bylo zle o pracovníky, proto je 
nemůžeme opustit my, když je jim zle. pro-
pouštět se nebude, ale vysazovat. svobodní 
budou vysazeni po 3 týdny a  dva pracovat, 
ženatí vysazeni po dva týdny a tři pracovat.“ 
v továrně nebylo kolikráte do čeho píchnout; 
dělníci, kupříkladu, nesli prkno z  jednoho 
koutu dvora do druhého a potom zase zpět, 
jen aby nestáli. tak doslova kolikráte „proflá-
kali“ celý den. v  této továrně barvili vlastní 
výrobky a také výrobky jiných firem, které si 
zboží na obarvení posílaly. při barvení se lát-

mek č. 6 stolaře karafiáta. za ním je poscho-
ďový dům č. 8 s divně lomenou střechou, pa-
třící řediteli spořitelny sepu minigsdorfero-
vi; bydleli v něm mimo majitele též nájemní-
ci. Ještě po mém příchodu zde bývalo letního 
času na zahradě vyloženo plátno a ovčí rou-
na k bělení. za zahradou tohoto domu je přes 
mlýnský náhon položen dřevěný mostek; po 
tomto přecházeli občané, jdoucí od školy na 
procházku kolem louky. po břehu mlýnského 
náhonu se dalo krásně chodit. mlýnská cha-
sa jej čas od času dle potřeby vyčistila, ná-
nos vyházela na břeh na stranu louky. Jakmi-
le bahno trochu vyschlo, přišli v  sobotu čle-
nové spolku „verschönerungsverein“ – okraš-
lovacího spolku, vše krásně urovnali, takže 
pěšina byla vždy způsobilá k procházce. tře-
bováci totiž velice rádi chodívali na klidnou 
procházku „auf die Fierstenwiese“. mohlo se 
projít kolem náhonu až ku splávku, přes který 
vedla pěkná dřevěná lávka. tato byla po 1945 
asi třikráte obnovena; bohužel vydržela vždy 
jen tak dlouho, pokud se „poctiví nenechav-
ci“ nedověděli, že jsou tam zase nová prkna. 
dnes je přechod nemožný. po této lávce se 
mohlo přejít do mladé lipové aleje, kde na ně-
kolika lavičkách bylo pěkné posezení. mohlo 
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historie Kopané v moravsKé třebové xxv.
v  dalším pokračování historie kopané na-
koukneme do sezóny 2017/18. tato sezóna 
přinesla fotbalovým fanouškům hodně pěk-
ných zážitků. a muži po slabších sezónách, 
hráli důstojnou roli v kp. trenér zdeněk vá-
lek (vm pavel václavek) sestavil tým ze zku-
šených fotbalistů, doplněných nadějnými 
hráči. v této sezóně se po nerozhodném vý-
sledku kopaly penalty. slovan po devíti ko-
lech jen s jednou porážkou, právě po penal-
tové show. téměř stále stejná sestava.  ka-
misch - novák, r. šatník, J. štaffa, strnad, 
strouhal, okrouhlý, marák, staněk, válek, 
konečný. Jarní část byla slabší, ale koneč-
né 5. místo bylo velmi dobrým výsledkem. 
hlavně se hrál fotbal. Jen rubrika vstřele-
ných gólů mohla být vyšší  než 39. ns: Jan 
marák 7.
b muži (tr. petr václavek, vm Josef dvořák), 
měl k  dispozici velmi mladý kádr. desáté 
místo nebylo špatné. kuriozitou byly výsled-
ky s  týmy, které skončily v  tabulce za béč-
kem. všech osm utkání bez výhry za tři body! 

céčko (tr. v. huryta, vm J. němec)  vytěžilo 
ve iii. třídě bronz za silnou březovou a am-
biciózním mladějovem. ns: petr šatník 16 g.  
starší žáci přepsali historii. senzačně 
a naprosto přesvědčivě ovládli s náskokem 
deseti bodů kp. trenéři roman cápal a vác-
lav procházka sestavili velmi dobrý tým. po-
ohlédli se po okolních vesnicích a  přivedli 
hodně nadějných chlapců. sešel se velký po-
čet nadějí, a tak bylo ustaveno i béčko, kte-
ré hrálo op. vítězství v  poličce nastartova-
lo tým na cestu krajským přeborem. v ho-
licích prohra na penalty slovan nezbrzdi-
la. pardubičky 4:0, v  chocni 11:1. velkého 
soka z české třebové zdoláváme 3:1. v ústí 
další kanonáda 9:2. lanškroun odjel s šest-
kou. slabší chvilka s hlinskem, jen výhra na 
pk. svitavy čepují pětku, holice šestku. dů-
ležitá výhra v č. třebové 2:1. polička doma 
a pardubičky venku jen výhry na pk. choceň 
8:0, b. karel 5 gólů. Jarní odvety začaly ma-
névry v lanškrouně 12:0 (J. bárta 5). hlinsko 
3:2, ve svitavách 4:0, v holicích 7:1. zbyteč-

ná porážka doma s č. třebovou. následova-
ly výhry v poličce, s pardubičkami a v choc-
ni. s ústím doma porážka na pk. týden na 
to reparát v ústí: vítězství 3:1. lanškroun 6:0 
a 1. místo bylo potvrzené. tomu odpovídal 
i zápas v hlinsku. větší prostor dostali hoši 
z lavičky. po vlažném výkonu jsme padli 2:3. 
rozlučka se sezónou se svitavami se hrála 
ve velké euforii 4:0. první místo bylo senzač-
ní. náskok 10 bodů před č. třebovou. skó-
re 123:29! v tabulce střelců první pavel lex-
man (37), třetí bohdan karel (28), čtvrtý Jiří 
škrabal (24) a pátý Jan bárta (20). starší žáci 
se probojovali i  do finále poháru. ve rvá-
čově u hlinska však v oslabené sestavě ne-
stačili na č. třebovou. kolem týmu kroužili 
agenti z Fk pardubice. pavel lexman skon-
čil právě v klubu z města perníku. starší žáci 
zvítězili naposledy v kp v r. 1980 (tr. v. cink, 
J. navrátil).

■   |  václav procházka

Foto starších žáků: Nahoře: Bohdan Karel, Jiří Škrabal, Jan Bárta, Filip Ambrozek, Jakub Dvorský, David Jedlička, Šimon Václavek, Václav Procházka. 
Matěj Krajčí, Jan Žouželka, Pavel Lexman, Jan Hladil a Roman Cápal. Dole: Miroslav Malach, Marek Sotolář, Erik Ruml, Jaroslav Kolář, Radek Cápal, To-
máš Vrobel, Zdeněk Petr, leží Antonín Tichý, chybí Vojtěch Drozd a Bohumil Chalupa
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moravsKotřebovsKá 
liGa v malé Kopané
míč, balon, mičuda, meruna je velkou láskou 
všech, kdo milují pohyb a vzrušení. míč posky-
tuje množství her a zápolení. kulatý nesmy-
sl provází každého muže (a v poslední době 
i ženy) od dudlíku až po zralý věk. míč to je, 
kdo proslavil jeden z nejoblíbenějších sportů 
- fotbal, či kopanou. v našem městě se hrál 
fotbal na každém plácku, na každé volné plo-
še. v parku, na západní ulici, za benzinovou 
pumpou, na dukelské ulici u  volejbalových 
kurtů. v dolíčku (ne na bohemce, ale v udán-
kách), v sušicích i dalších přilehlých destina-
cích. naše Wembley bylo hřiště „pod hudeb-
kou“, které bylo svědkem velkých zápasů.  
v roce 1979 se uskutečnil i. ročník moravsko-
třebovské ligy v  malé kopané. prvním mis-
trem se stal tým technických služeb před 
hedvou 01. nejlepším střelcem Josef michá-
lek (tým moskevská), který se trefil 22 x. další 
ročník se konal až v roce 1984, ale od té doby 
se liga malé kopané hrála každoročně. Fot-
baloví nadšenci pavel polák s ivo sedláčkem 
netušili, jak velký zájem bude a jaké základy 
položili pro sportovní vyžití vyznavačů fotba-
lu ve městě. v roce 1984 se zapojilo do soutě-
že dvanáct mužstev. o vítězi nakonec rozho-

dovalo skóre, které zajistilo titul týmu mexica 
před obhájcem z  technických služeb. mexi-
co mělo silné mužstvo, ve kterém hráli prim 
hráči slovanu. králem střelců se stal petr 
haupt, který s  týmem mexica titul v  násle-
dujícím roce obhájil. petr byl opět nejlepším 
střelcem (31 branek). v roce 1986 vítězí vala-
ši, nejlepším střelcem je milan šmeral (Juven-
tus). poté dvakrát kraluje Juventus. střelci ka-
rel vašek a Jarda linduška. od roku 1988 se 
soutěž hrála systémem jaro a  podzim. kaž-
dá soutěž měla svého vítěze. hrála se i utkání 
o pohár moravské třebové. pro velký zájem 
byla založena i ii. liga. dalšími premianty byly 
týmy lokáda, tatran a metra. pohár byl vítěz-
ný pro valachy, sigmu a  peňarol. kanonýry 
se stali Jirka kopal, pavel polák a Josef valach. 
v  sezóně 1990/jaro získal racing double, 
když vyhrál ligu i pohár. pavel polák podru-
hé nejlepším střelcem. 1990/podzim, vítěz 
union, pohár podruhé dobyli valaši. podru-
hé ovládl trůn nejlepšího střelce i milan šme-
ral. v r. 1991 jaro s přehledem vítězí udánky. 
pohár mají v moci donaldi z vGJž (vojenská 
škola). střelec karel Gregor ml. (tatran). dal-
šími vítězi se stala mužstva peprmintu, tatra-

flámu a unionu. pohár se od podzimu 1991 
nehrál. střelecké dostihy vyhráli p. řezníček 
(peprmint), d. bárta s r. huskem (ajax) a Jir-
ka nedoma (union). k velkým potížím patřily 
hrací plochy. nová doba byla ve znamení vý-
stavby a plácky, kde se hrával fotbal postup-
ně zanikaly. občané, které fotbal neoslovil, si 
stěžovali na velký hluk a přílišné veselí. sta-
rostové jak města, tak slovanu, řešili nejed-
nu stížnost. v  každém sportu se přece gól, 
či vítězství slaví v každém koutku zeměkou-
le takovým způsobem, že nejedna paní, nebo 
slečny si stěžují, že je ten jejich páprda takhle 
nikdy neobejmul.
podzimem 1992 končí historie moravskotře-
bovské malé kopané. kožené slunce však ne-
zapadlo. vychází každé nedělní dopoledne 
nyní na plácku na knížecí louce, kde se pra-
videlně schází parta oddaná fotbálku. tato 
tradice je zavedena už přes čtyřicet let. béďa 
štefánek, který snad nikdy nechybí už spous-
tu let, o nedělních dýcháncích barvitě vyprá-
ví. nejvíc titulů má petr pleva, který je 4x mi-
strem a  jednou vítězem poháru. čtyřnásob-
nými vítězi ligy jsou i  pavel polák a  Jarda 
častulík. dvakrát dobyli korunu střelců milan 
šmeral, petr haupt a pavel polák. milan šme-
ral a pavel polák zaznamenali v  lize shodně 
135 gólů!

podle dokumentace a poznámek pavla polá-
ka zpracoval václav procházka

Tým Moravské Třebové v Duchcově. Stojí: Luboš Chlup, Bohuš Horák, Petr Pleva, Jarda Častulík, Mirek Scholze. Dole: zakladatelé ligy Ivo Sedláček a Pa-
vel Polák, Jan Nádvorník
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proGram činnosti 
Klubu česKých turistů
1. 3. (středa) přes peklo do útěcho-
va, zpět do moravské třebové, sraz ve 
13:00 na autobusovém nádraží, trasa 
12 km. zajišťuje: v. komárková
1. 3. (středa) schůze odboru v  18:00 
v klubovně Kčt - upřesnění programu 
na duben, přihlášky na zahájení jarní 
turistické sezóny (25. 3.) a na vícedenní 
zájezd do okolí řeky Jizery (5.–8. 5.), pří-
prava vandru skrz maló hanó (15. 4.).
4. 3. (sobota) dp hledání stromoucha 
(ústí n/o), sraz v 6:45 na vlakovém ná-
draží. zajišťuje: J. Filipi
15. 3. (středa) pochod pro mozek 
2023 z  borušova přes červený vrch 
v rámci národního týdne trénování pa-
měti. odjezd v  12:28 z  autobusového 
nádraží, stanoviště č. 6. zajišťuje: v. ko-
márková
18. 3. (sobota) dp jarní přírodou (Ja-
roměřice), odjezd v 8:32 z autobusové-
ho nádraží, stanoviště č. 5. zajišťuje: J. 
Filipi
25. 3. (sobota) zahájení jarní turistic-
ké sezóny (lanškroun), sraz v 7:30 na 
autobusovém nádraží, nutno se přihlá-
sit. zajišťuje: d. mikulková
29. 3. (středa) z trnávky přes spále-
ný vrch do moravské třebové, odjezd 
v 12:32 z autobusového nádraží, stano-
viště č. 5. trasa cca 10 km. zajišťuje: v. 
komárková
26. 3. (neděle) za bledulemi - zaháje-
ní cyklosezóny (drozdovská pila), sraz 
v 10:00 na autobusovém nádraží. zajiš-
ťuje: p. harašta

čochtani a zahájení roKu 2023
dětský turistický oddíl čochtani zahájil rok 
2023 přírodou, kulturou, vzdělávací činností 
a sportem.
v sobotu 14. 1. jsme si udělali na výšlap na 
rozhlednu pastýřku, dále po červené nad 
útěchov a  kolem „buku“ po zelené do pek-
la. zde jsme opekli letošní první buřty, rádi 
využili občerstvení v pekle a po našlapaných 
9 kilometrech hurá domů. v  sobotu první-
ho únorového víkendu jsme vyrazili vlakem 
na akci ledová praha, kterou pořádá pionýr, 
z.s. praha. v  rámci této akce jsou veřejnos-
ti a dětem zdarma zpřístupněny některá mu-
zea, historické budovy, pamětihodnosti a za-
jímavosti. my jsme si z široké nabídky vybra-
li následující. navštívili jsme národní země-
dělské muzeum s  vyhlídkovou terasou. zde 
jsme si prohlédli plno interaktivních expo-
zic ohledně chovatelství, zemědělství, mysli-
vosti, rybářství atd. využili jsme i zahradní te-

rasy s pěkným výhledem. následně jsme se 
prošli letenskými sady kolem obřího metro-
nomu. navštívili jsme malé muzeum pověstí 
a strašidel. přešli jsme karlův most, projeli se 
tramvají po nábřeží kolem národního diva-
dla. další zastávkou byla botanická zahrada 
univerzity karlovy. prohlédli jsme si zde ve 
velkých sklenících expozice tropů, subtropů 
a sukulentů. Jako poslední jsme navštívili mu-
zeum policie čr. zhlédli jsme zde ukázky zá-
sahů policie a zásahové jednotky. děti si vy-
zkoušely policejní výstroj i výzbroj a potěžka-
ly skutečné zbraně. zdejší expozice byla také 
velice zajímavá a rozsáhlá. na závěr jsme se 
prošli přes nuselský most a samozřejmě by 
nám děti neodpustily zastávku v  mcdonal-
du na václavském náměstí. plni zážitků a po-
znatků, lehce unaveni se 7 kilometry v  no-
hách, jsme se vlakem vraceli domů. hned 
druhý den po ledové praze jsme si v nedě-

GymnasticKé sporty aneb záKlad pro zdravější tělo

andrea orálKová na olympiádě dětí a mládeŽe 2023

přijímáme děti do sportovní gymnastiky, 
sportovního aerobiku a parkouru. děti se na-
učí spoustu akrobatických prvků, ale hlavně 
ovládat svoje tělo, posílit a  protáhnout sva-
ly a zlepšit držení těla. přihlášky na info@ag-

andrea orálková se zařadila mezi moravsko-
třebovské sportovce, kteří startovali na olym-
piádě dětí a  mládeže 2023. na akci, kterou 
tentokráte hostil královéhradecký kraj, repre-
zentovala žákyně deváté třídy 2. zš palackého 
v moravské třebové pardubický kraj v běžec-
kém lyžování. a nevedla si v něm vůbec špat-
ně. skončila desátá v závodě na 4 km skate, 
osmnáctá na 4 km klasicky a devátá ve štafe-
tách. andrea závodí a trénuje v biatlonovém 
klubu nové město na moravě a  snaží se jít 
ve stopách své starší sestry kamily orálkové, 
české juniorské reprezentantky v biatlonu.

■   |   (pm)

-fit.cz nebo na tel.: 776  007  094. těšíme se 
na vás. 
více informací na www.ag-fit.cz Gabriela 
daulová

li protáhli kosti na bruslení s  čochtanem. 
děti i s některými rodiči si zabruslili, nechy-
běly hokejky, vyzkoušeli si nájezdy a střelbu 
na brankáře v  plné výzbroji a  někteří si za-
hráli hokej.
po tomto ohlédnutí již hledíme vpřed na plno 
dalších aktivit a výletů. Jen co počasí dovolí, 
tak určitě vyrazíme i na vodu.
další informace, program a  fotogalerie: htt-
ps://cochtani.webnode.cz/ 

■   |  tom čochtani moravská třebová
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aŽ se jaro zeptá, 
co jsi dělal v zimě

šKoličKa
trénujeme dvakrát týdně v  tělocvič-
ně na gymnáziu a  tréninky jsou řeše-
ny spíše zábavnou formou, hlavně aby 
to děti bavilo. moc se těšíme, až počasí 
dovolí a budeme moct hrát na stadió-
nu skp slovan. 

■   |   karel Jochec + kateřina pospíšilová

mladší přípravKa
v tělocvičnách trénujeme dvakrát týd-
ně. zaměřili jsme se hlavně na zlepšení 
techniky a individuální práce s míčem. 
současně také pracujeme na zlepšení 
rychlosti, obratnosti a  hlavně hry 1:1. 
Jak „14“ tak i  „15“ se zúčastnili několi-
ka halových turnajů a ten v české tře-
bové jsme dokonce vyhráli. a  to zna-
mená, že cesta, na kterou jsme se v na-
šem tréninkovém procesu vydali, je 
správná. 

■   |   vladimír dokoupil (vd1)  
+ vladislav doseděl (vd2)

tímto bychom chtěli pozvat nové 
adepty fotbalu, kluky a holky, aby přišli 
mezi nás, fotbal za to stojí. ročník 2016 
a mladší do školičky a 2014 a 2015 do 
mladší přípravky. kdy a  kde trénuje-
me, se dočtete na stránkách fotbalové-
ho oddílu skp slovan v sekci mladší pří-
pravka a Fotbalová školička.  

■   |   (vd1)

sport

www.moravskatrebova.cz

v úterý 14. února patřil tylův dům v poličce 
nejlepším sportovcům našeho regionu. slav-
nostní vyhlášení ankety nejúspěšnější spor-
tovec roku 2022 jako již tradičně ocenilo ty 
nejúspěšnější sportovce reprezentující jed-
notlivá města, okresy, kraje a  celou českou 

nejúspěšnější sportovec 
reGionu svitavsKa 2022 
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republiku jak na domácí, tak i zahraniční scé-
ně. vybraní laureáti v  jednotlivých kategori-
ích převzali svoje ocenění z rukou osobnos-
tí politického, společenského a  hospodář-
ského života regionu. moravskotřebovští 
sportovci se v  těžké konkurenci rozhodně 
neztratili a  zaznamenali napříč kategoriemi 
několik velmi cenných pódiových umístění. 
iva kodešová, šárka abrahámová, Jiří kadi-
dlo, daniel mačát a futsalisté Fk slovan šaka-
lí hněv moravská třebová patří oficiálně mezi 
nejlepší sportovce a kolektivy regionu svitav-
ska. všem oceněným sportovcům gratuluje-
me a  děkujeme za příkladnou reprezentaci 
města moravská třebová.

■   |   (pm)

závod deset jarních Kilometrů

stříbrný vstup do masters tour 2023

deset jarních kilometrů z. s., vás a vaše děti 
společně zvou v  sobotu 18. 3. do kunči-
ny na dětské běžecké závody, hobby závod 
a běžecký závod 10 jarních kilometrů. včas-
nou registrací si zajistíte své jméno na star-
tovním čísle a pořadatelům usnadníte práci 
v  den závodu. prezence a  registrace na zá-
vody v různých kategoriích se koná od 12:00 
hod. ve sportovním areálu v kunčině. během 
závodu, který povede z kunčiny přes udánky 
a sušice, bude částečně omezen provoz vozi-
del v  těchto lokalitách. prosíme tímto řidiče 
o  shovívavost a  snížení rychlosti v  daných 
úsecích. novinkou je čipové měření závodu. 
stejně jako minulý rok bude označen seg-
ment vrchař a sprinter. každý účastník akce 
bude odměněn, vítězové obdrží originální 
medaile, věcné dary, prize-money pro nej-
rychlejšího muže a nejrychlejší ženu, které je 

vstup do mezinárodní sezóny se ivě kodešo-
vé podařil, když si z 15. mezinárodního ha-
lového mistrovství čr seniorů přivezla stří-
brnou medaili. v  karlových varech se první 
únorový víkend sešla stovka mužů a žen z ce-
lého světa, aby zabojovali o mistrovské tituly 
v deseti kategoriích. ivě se dařilo, prohrála až 
ve finále, když se projevilo tréninkové a zápa-
sové manko způsobené léčením zdravotních 
neduhů z minulé sezóny.

■   |   (pm)

vyhlášeno i pro překonání traťových rekordů 
ve stejných kategoriích. pro děti je zajištěn 
doprovodný program. šatny, sprcha a občer-
stvení nejen pro závodníky je zajištěno pří-
mo na hřišti. propozice a  registraci k  závo-
dům najdete na našich stránkách www.dese-
tjarnichkm.cz.

■   |   (mh)
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