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OPRAVY SILNIC 
A REALIZOVANÉ PROJEKTY 
Z PARTICIPATIVNÍHO 
ROZPOČTU 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
SE PŘED VÁNOCEMI STANE 
MĚSTEM PLNÝM ANDĚLŮ

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ČAS 
NA ZÁMKU VE ZNAMENÍ 
SVĚTLA A NADĚJE 3 8 10

CESTA ZA PLAČÍCÍ ANNOU
O víkendu 31. 10. a 1. 11. bude moravskotřebovský zámek i Křížový vrch zahalen do tajemné dušičkové atmos-
féry. Po celou dobu povede ze zámeckého nádvoří přes schody mrtvých až k obnovené soše Plačící Anny cesta 
osvětlená z  loučí a svíček. Přineste i vy svoji svíčku jako vzpomínku na dávný romantický příběh. Socha byla 
obnovena i díky fi nančním příspěvkům veřejnosti, během veřejné sbírky v roce 2019 se vybralo přes 95 tis. Kč.  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Milí čtenáři, veškeré časy a termíny akcí uvedených v listopadovém vydání zpravodaje se mohou měnit s ohledem 
na aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledujte webové stránky, Facebook a Mobilní rozhlas. 
Zároveň prosíme o ohleduplnost a dodržování veškerých vydaných preventivních opatření. Děkujeme.

■   |   vd
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OTEVŘENÁ RADNICE
Veškeré podklady z  jednání zastupitel-
stva města, vč. zápisu, usnesení, zvuko-
vého záznamu a výsledků hlasov ání na-
leznete na webových stránkách města 
v záložce radnice. Zde je k dispozici také 
usnesení z jednání rady města. Více na 
www.moravskatrebova.cz.

KOLIK NÁS JE... 
V  informačním systému Městské-
ho úřadu v  Moravské Třebové bylo 
k 30. 9. 2020 evidováno k trvalému po-
bytu celkem 9 876 občanů ČR. V prů-
běhu měsíce září 2020 se do Morav-
ské Třebové přistěhovalo 8 obyvatel, 
odhlásilo 28 osob, zemřelo 22 občanů 
a narodilo se 6 dětí. V  rámci Morav-
ské Třebové v září změnilo trvalý po-
byt celkem 22 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky 
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 
149 cizinců s povolením k pobytu na 
území České republiky. Celkem je tedy 
v Moravské Třebové k 30. 9. 2020 evi-
dováno 10 025 osob.
V měsíci září se uskutečnilo 8 svateb-
ních obřadů a  3 obřady k  vítání ob-
čánků.

■   |   In

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
JUBILEA V ZÁŘÍ
94 let – Pavlíčková Marie 
93 let – Králová Zdeňka
90 let – Konopáč František, Haslingero-
vá Emilie
80 let – Čermák Bohumír, Nislerová Mi-
roslava, Chlupová Ludmila, Kyjovská 
Vlasta, Krčmář Bohuslav, Štěpánková 
Aranka

SŇATKY V ZÁŘÍ
Ondřej Držmíšek, Rychnov na Moravě 
– Pavla Babáčková, Rychnov na Moravě 
František Fiebich, Mezihoří – Veronika 
Gošová, Vranová Lhota

ROZLOUČILI JSME SE
Helena Holubová (74 let, Linhartice)

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

VZPOMÍNKA
Dne 20. září 2020  zemřel Stanislav Mil-
de. Se zármutkem v  srdci vzpomína-
jí manželka a celá zarmoucená rodina. 

INVESTUJEME DO VEŘEJNÉHO PROSTORU

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem vlastníkům nemo-
vitostí v Moravské Třebové, kteří se 
starají o jejich technický stav i celko-
vý vzhled. Každá změna vede k tomu, 
aby naše město bylo zase o kousek 
krásnější. Ulice Školní. 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
V  loňském participativním rozpočtu dostali 
obyvatelé Boršova, Sušic a Udánek celkem 
300 tis. Kč na realizaci vlastních návrhů na 
zlepšení veřejného prostoru. Prvním projek-
tem, který se podařilo dokončit během le-
tošního roku, je 4 m vysoká lanová pyrami-
da pro děti na hřišti v Sušicích. Vhodně dopl-
ňuje dětský kout s pískovištěm, které přede-
vším v letních měsících navštěvují maminky 
s dětmi. Druhým projektem je  zvelebení ná-
vsi v Udánkách. Částka 100 000 tis. Kč byla 
využita pro instalaci dřevěných herních prv-
ků. „Nové atrakce začaly děti nejen z Udá-
nek velmi rychle využívat. Rády se zde za-
staví i maminky s dětmi ze sídliště, pro které 
je to příjemné zpestření vycházek. Domeček 
se skluzavkou, houpačky a hrazdy z přírod-
ních materiálů výrazně přispějí snaze o oži-
vení udánské návsi. „Nejen jménem udán-
ských spoluobčanů chci poděkovat všem, 
kteří se přičinili,“ říká Karel Krejčíř z  míst-
ní samosprávné komise. Třetím projektem 
z  loňského participativního rozpočtu je re-
novace parčíku u  pomníku v  Boršově na-
proti mateřské škole. V souladu s návrhem 
se zde připravuje úprava povrchu a zeleně 
vč. instalace nových laviček pro setkávání 
a odpočinek kolemjdoucích. V letošním par-
ticipativním rozpočtu mezi obyvateli měs-
ta Moravská Třebová v anketě zvítězila vý-
stavba venkovní posilovny (workout hřiš-
tě) v těsné blízkosti Knížecí louky. Veřejnost 
všech věkových kategorií se může těšit na 

hřiště pro zlepšování fyzické kondice. Aktu-
álně probíhá výběrové řízení na dodavatele 
posilovacích prvků. 
Mimo participativní rozpočet proběhlo dopl-
nění dalších 6 herních prvků a prolézaček pro 
děti podél in-line dráhy na Knížecí louce. 

REVITALIZACE ULIC MĚSTA
Během září byla dokončena I. etapa revitaliza-
ce ulice Olomoucká v levé části vozovky smě-
rem do města. Kromě přípojek kanalizace se 
město zaměřilo také na zlepšení podmínek 
pro chodce a místní rezidenty. V úseku od že-
lezničního přejezdu po křižovatku s ul. Hor-
ní zde proběhla rekonstrukce chodníků, včet-
ně nových prvků zeleně a tvorby zpevněných 
ploch pro parkování. V příštím roce bychom 
revitalizaci rádi dokončili v pravé části vozov-
ky od mostu po ul. Josefskou. 
V říjnu Pardubický kraj dokončil náročnou re-
konstrukci vozovky v ulici Lanškrounská, která 
zajistí požadované zklidnění dopravy a zvýše-
ní bezpečnosti provozu. Souběžně s opravou 
vozovky město Moravská Třebová investovalo 
do rekonstrukce chodníků po obou stranách 
vozovky v úseku od křižovatky s ulicí Komen-
ského po křižovatku s ulicí Na Stráni. Zároveň 
zde proběhlo osazení nových sloupů veřej-
ného osvětlení a prvků veřejné zeleně. Ulice 
Lanškrounská i Olomoucká prošly výrazným 
zlepšením technického stavu i estetického do-
jmu pro kolemjdoucí veřejnost. Srovnání s pů-
vodním stavem naleznete na straně 3. 

■   |   (vd)

Milí Třebováci, opět se nacházíme v nouzovém 
stavu, který nás kvůli preventivním opatřením 
v mnohém omezuje. Moravská Třebová zatím 
není nákazou koronaviru zasažena tolik, jako 
jiné části Česka. To ale neznamená, abychom 
celou situaci zlehčovali. Naopak. Respektujme 
a dodržujme veškerá opatření a zásady hygi-
eny, omezme pohyb na veřejnosti na dobu 
nezbytně nutnou. Tak jako na jaře není řeše-
ní této situace o  jednotlivcích, ale o přístupu 
nás všech a míře odpovědnosti vůči ostatním. 
Věřím, že sp olečně opět vše zvládneme. Přeji 
vám hlavně zdraví a pevné nervy. 

■   |   Mička, starosta města

VÝZVA STAROSTY MĚSTA 
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Ulice Olomoucká před a po rekonstrukci

Ulice Lanškrounská před a po rekonstrukci

Prvky dětského hřiště na Knížecí louce

Lanová pyramida pro děti na hřišti v Sušicích Zvelebení pro děti na návsi v Udánkách
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Strážník/strážnice Městské policie 
Pracovník/pracovnice GIS
Aktuální informace naleznete v ždy na 
úřední desce na webových stránkách 
města. Případné dotazy směřujte na 
personalistku MěÚ.

REKONSTRUKCE 
VOZOVKY V BORŠOVĚ
V pondělí 26. 10. zahájí SÚS Pardubické-
ho kraje frézování staré vozovky v Bor-
šově. První etapa pokládky nového po-
vrchu spojená s úplnou dopravní uza-
vírkou začne 2. 11. Opravy omezí také 
autobusovou dopravu. 
Kontakt na stavbyvedoucího: MADOS 
MT, s.r.o. Zdeněk Stránský 702 235 024
S  ohledem na aktuální počasí může 
dojít k  časovému posunu v  harmono-
gramu prací. Sledujte Mobilní rozhlas 
a webové stránky města, kde budeme 
informace průběžně aktualizovat. Dě-
kujeme za trpělivost a  spolupráci bě-
hem oprav. 

PÉČE O DĚTI 
ZAMĚSTNANCŮ IZS
Nezbytnou péči pro děti z  Moravské 
Třebové a  přilehlých obcí celého ORP 
bude po dobu nouzového stavu zajiš-
ťovat Základní škola Moravská Třebo-
vá, Palackého 1351. Služba je k dispozi-
ci od 14. října a je určena pouze pro děti 
zaměstnanců IZS a organizací zajišťují-
cích sociální služby. Péče je určena pře-
devším pro děti ve věku 6-10 let. Více na 
webových stránkách města.

VÝLUKY VLAKŮ
Správa železnic plánuje od 19. 10. od 
10:00 do 7. 12. do 12:00 opravu tratě 
spojenou s  výlukou v úseku Třebovice 
v Čechách – Moravská Třebová. 
Do 1. 11. (COVID) jsou zrušeny posilové 
přímé autobusové spoje Česká Třebo-
vá – Moravská Třebová a zpět. Více na 
www.cd.cz. 

BEZPLATNÁ INZERCE 
Vzhledem k  aktuální situaci spojené 
s pandemií Covid-19 a nedávné opravě 
ulice Lanškrounská nabízíme možnost 
bezplatné inzerce v  prosincovém vy-
dání Moravskotřebovského zpravoda-
je pro všechny podniky v této ulici. Zá-
jemci mohou zasílat podklady ve formá-
tu PDF do 10. 11. na adresu zpravodaj@
mtrebova.cz.

■   |   (vd)

VYHODNOCENÍ SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
K 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodno-
cení slev na poplatku pro příští rok, tzv. ME-
SOH rok. Prosíme o  kontrolu přidělených 
EKO bodů a svezených odpadů, aby se pře-
dešlo případným nedorozuměním při platbě 
poplatku za odpady.
1)  Zkontrolujte si prosím v Inventuře stano-
viště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda 
všechny údaje jsou správné.
2)  U domácností, které mají málo odpadů 
k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotaz-
ník a uvést v něm způsoby, jakými v dané do-
mácnosti dochází ke snižování produkce od-
padů. Díky tomu systém začne sledovat po-
měr mezi obslouženým objemem nádob 
a pytlů u tříděného a u směsného odpadu. 

3)  Na nástěnce nebo v Hodnocení stanoviš-
tě je vhodné si zkontrolovat, zda máte načte-
né všechny svezené pytle či popelnice. V pří-
padě potřeby doplnění záznamu je možné se 
obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz. 

Do odpadového účtu se můžete přihlásit 
prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz 
a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HES-
LO – tyto údaje naleznete na archu s čárový-
mi kódy, příp. získáte na obecním/městském 
úřadě). Upozorňujeme, že možnost uplat-
nit jakoukoliv reklamaci končí 30. 11. 2020. 
V případě nejasností se na nás neváhejte ob-
rátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz. 

UŽ NÁM NEBUDE PRŠET NA HLAVU
Po rekonstrukci haly na autobusovém nádra-
ží čekalo na cestující, kteří používají autobus 
jako dopravní prostředek k cestě do zaměst-
nání, k  lékaři nebo žáci a  studenti do školy 
nemilé překvapení! Původní budova měla 
stříšku, kde se dalo schovat před různými vli-
vy počasí a  také, pokud byla budova zavře-
ná v brzkých ranních a nočních hodinách. Vy-
čkávání na ten „svůj“ autobus je přehledněj-
ší venku, než za dveřmi haly (čekárny). Jsem 
rád, že moje několikeré upozorňování na 
tento neutěšený stav na ZM „padlo“ na ornou 
půdu! Jako argument jsem uváděl, že je přece 
nemyslitelné a nelogické, když musí cestující 
a mezi nimi i maminky s malými dětmi, sta-
ří, či postižení lidé a dojíždějící žáci a studen-
ti čekat v dešti, sněhových přeháňkách, větru 
nebo na přímém slunci.
Dostával jsem na moji otázku stále stejnou 
odpověď, a sice tu, že majitel neuvažuje o vy-
budování stříšek nebo jen v případě, pokud 
na to bude mít peníze! Na tu samou otáz-
ku ohledně zbudování tolik potřebné stříšky 
nebo stříšek se často ptali i sami občané na 
webových stránkách města. Jsem tedy moc 
rád, že přece jen nakonec zvítězil zdravý ro-
zum majitele autobusového nádraží, kterým 
není město (fi rma - Kratochvíl).

Společnost Asekol a.s. každoročně vyhodno-
cuje aktivitu obyvatel v oblasti třídění vyslou-
žilého elektra. Jedná se o přesný výpočet pří-
nosu pro životní prostředí, který vznikl díky 
zpětnému odběru a  recyklaci 29,9  tun vy-
sloužilých elektrospotřebičů odevzdaných 
občany Moravské Třebové. Správná recykla-
ce pomáhá zlepšovat stav životního prostře-
dí a šetřit elektrickou energii, energetické su-
roviny, primární suroviny a pitnou vodu (viz 
grafi cké schéma). 

Všichni, kdo používají tento veřejný prostor, 
si nápravu zcela jistě zaslouží, a já jsem rád, 
že se to podařilo!

■   |   Zastupitel města Miroslav Muselík

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, dovoluji si jménem 
svým, jménem Josefa Bidmona a především 
jménem hejtmana Pardubického kraje Mar-
tina Netolického velmi poděkovat za důvě-
ru, kterou jsme od Vás v krajských volbách 
dostali. Děkujeme také za četné preferenční 
hlasy, které jsou pro nás velikým závazkem. 
Ujišťujeme Vás, že sliby které jsme Vám dali, 
také splníme. Jak jste si jistě všimli, nová ne-
mocnice se již staví a bude hotova koncem 
příštího roku. Velmi si vážíme toho, že jste 
svými hlasy ocenili naši dosavadní práci pro 
město i  jeho region. Jen díky Vaší podpoře 
může me v této práci pokračovat. Je pro nás 
opravdu milým zjištěním, že jste nic nedali na 
sliby těch, kteří toho doposud neudělali moc 
nebo vůbec nic, co by našemu městu a jeho 
regionu bylo ku prospěchu.

■   |   Radko Martínek, zastupitel města, 
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, 

Josef Bidmon, starosta krajského sdružení hasičů 
Pardubického kraje

NÁZORY ZASTUPITELŮ

STATISTIKA TŘÍDĚNÍ ELEKTROODPADU
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MĚSTSKÁ POLICIE

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU MAP II

Projekt MAP II rozvoje vzdělávání II pro území 
ORP Moravská Třebová realizuje od 1. 8. 2018 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s.

SDÍLÍME…
Během dvou let činnosti jsme připravili více 
než 40 akcí pro pedagogy a rodiče a nabíd-
li cílovým skupinám nejen inspiraci v nových 
metodikách a  přístupech, ale také výmě-
nu praktických zkušeností z  již osvědčených 
strategií a  metod výuky. V  rámci rodičov-
ských kaváren k nám zavítali hosté zvučných 
jmen, jako je např. Marek Herman, Martin 
Jan Stránský, Zdeněk Martínek, Lidmila Peka-
řová a mnoho dalších. Jsme rádi, že tato for-
ma setkávání si u rodičovské veřejností získa-
la svoji oblibu. 

TVOŘÍME…
V  implementační části projektu jsme se te-
maticky zaměřili na podporu regionální iden-
tity a vytváření vztahu ke kraji, obci, ve kte-
ré děti/žáci již od útlého věku žijí. Napříč pra-
covními skupinami vznikl tvůrčí tým z peda-
gogů MŠ i ZŠ, kronikářů, pracovníků muzeí, 
knihoven, který využívá všech aspektů míst-
ního prostředí k tvorbě metodických materi-
álů vhodných do výuky, ale také questů a sa-
moobslužných programů pro širší veřejnost. 
Vzniká tak soubor Regionální učebnice, kte-
rá je stavěna hlavně na prožitkovém učení 
a  ověřování základních gramotností napříč 
předměty. Jsme rádi, že patronaci nad těmi-
to aktivitami převzala města a obce z území. 

SPOLUPRACUJEME…
Vítaným krokem odborného realizačního 
týmu byla podpora a  spolupráce při vzniku 
nového Centra environmentální výchovy 
Stolístek Linhartice (v  prostorách bývalé 
ZŠ Linhartice). Učitelé většiny škol spolupra-
covali při tvorbě výukových programů, které 
povedou děti /žáky k myšlení, jednání a od-
povědnosti za udržení kvality životního pro-
středí. Tyto programy budou v rámci projek-
tu MAP II nabízeny jako lektorované k formál-
ní i neformální výuce nebo mohou být využity 
jako samoobslužné přímo ve školách (budou 
součástí Regionální učebnice). K  dlouhodo-
bým aktivitám projektu, které se osvědčily, 
patří také půjčování „kufrů plných pomůcek“. 

ANI V DOBĚ „COVIDOVÉ“ 
NEZAHÁLÍME…
Vzhledem k  vývoji situace a  v  souvislosti 
s uzákoněním distanční výuky pokračujeme 
ve sdílení dobré praxe v oblasti využívání ICT 
technologií k externí výuce. Na jaře 2020 se 
jasně ukázalo, jak moc je důležité reagovat 
fl exibilně, dle skutečných potřeb škol. Uka-
zatelem vhodně zvolených témat pro podpo-
ru online vzdělávání byla vždy 100% naplně-
nost celkem 11 webinářů. V souvislosti s dis-
tanční výukou také speciální pedagogové PS 
Rovné příležitosti poskytovali pomoc a pod-
poru žákům se speciálně vzdělávacími potře-
bami formou online konzultací. 

■   |   Za realizační tým Lenka Bojanovská, 
hlavní manažer projektu

V  minulém období městská policie řeši-
la 542 událostí. Mimo stanovenou pochůz-
kovou činnost ve vybraných lokalitách měs-
ta se městská policie i nadále zaměřovala na 
dodržování přenosného dopravního znače-
ní na objízdných trasách, semaforů v Udán-
kách a dodržování zákazu vjezdu tranzitní ná-
kladní dopravy do města. Značnou část času 
během denní směny MP věnovala kontrolám 
dodržování dopravního značení v  historic-
kém centru města vč. ul. ČSA, a  to konkrét-
ně dodržování Zóny zákazu stání. Při těchto 
kontrolách bylo řešeno 71 přestupků. 

DODRŽUJTE PLATNÝ ZÁKAZ STÁNÍ
Prosíme řidiče, aby v rámci zajištění plynulos-
ti a  bezpečnosti silničního provozu dodržo-

vali dopravní značení především v ulicích Čs. 
armády a nově zrekonstruované Lanškroun-
ské. Na zákazu stání není možné odstavit 
vozidlo a vyřizovat nákup, navštívit banky, 
pošty apod. Pro tyto účely můžete využít mís-

MĚSTSKÁ POLICIE
Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

QUESTING – NETRADIČNÍ 
POZNÁVÁNÍ REGIONU
V  rámci projektu MAP rozvoje vzdělá-
vání II pro území ORP Moravská Třebo-
vá vznikla zajímavá aktivita zaměřená 
na posílení vztahu k regionu s názvem 
Questing. Jedná se o  „hledačky“, kte-
ré umožní poznat místo bydliště zce-
la originálním způsobem a můžou být 
i  podnětem k  návštěvě regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska. Pro vypra-
cování Questů jsme oslovili naše peda-
gogy, zástupce muzeí a obcí a výsled-
kem jsou celkem čtyři velmi zajímavé 
počiny. Přímo v  Jevíčku hned můžete 
navštívit dva questy: Prstenec příbě-
hů v kameni, který Vás zajímavou for-
mou seznámí s  drobnými sakrálními 
památkami ve městě a Putování s ži-
dovskou hvězdou, které je zaměřeno 
na památky a  život původního židov-
ského obyvatelstva. Bližší informace 
můžete získat v Turistickém informač-
ním centru v budově Městského úřadu 
Jevíčko, Palackého nám. 1. Dalším zají-
mavým putováním po našem regionu 
je aktivita Domečky a dvorečky v Mo-
ravské Třebové, která vás zavede na 
zapomenutá místa v centru města. Do-
zvíte se například, kde bylo vězení, co 
je to prampouch a kam zazdili nepoho-
dlného purkmistra. Začátek cesty na-
jdete v muzeu, v ulici Svitavská 18, kde 
Vám i předají potřebné materiály. Po-
sledním doposud vytvořeným Ques-
tem je hledačka Po stopách Bílé paní 
v Městečku Trnávka. Putování na hrad 
Cimburk Vám jistě zpestří zábavnou 
formou rodinný výlet. Potřebné mate-
riály získáte v knihovně, která je umís-
těna v  budově Obecního úřadu Měs-
tečko Trnávka č. p. 5. V nejbližší době 
naleznete všechny tyto hledačky i  na 
webových stránkách www.questing.cz. 

ta vyhrazená pro parkování. Zákaz stání zna-
mená, že řidič na daném místě může zastavit 
pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodle-
nému nastoupení nebo vystoupení přepravo-
vaných osob anebo k neprodlenému nalože-
ní nebo složení nákladu. Značka zákaz stání 
je záměrně umísťována na úzké a frekvento-
vané komunikace, kde je nutné zajistit plynu-
lý průjezd ostatním vozidlům včetně jednotek 
Integrovaného záchranného systému. Děku-
jeme, že respektujete dopravní značení a při-
spíváte tak k bezpečnosti silničního provozu.  

■   |   Radovan Zobač, velitel MP

EVROPSKÁ UNIE
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NEMOCNICE

OZNÁMENÍ
MUDr. Karel Machánek oznamuje, že 
z důvodu odchodu do starobního dů-
chodu ukončí svou činnost ke dni 
31. 12. 2020. Jeho klientelu převezme 
v  celém rozsahu Dr. Diana Zhytniko-
vá, zkušená atestovaná lékařka s pra-
xí v ambulantní i klinické práci. Ambu-
lance bude provozována od 4. 1. 2021 
ve stávajících prostorách, ve stávajících 
ordinačních hodinách a po objednání 
na současném tel. čísle 461  352  290. 
Všem svým pacientkám děkuji za důvě-
ru a přízeň.

■   |   Karel Machánek, ženský lékař

NAHLÁŠENÉ ZMĚNY 
ORDINAČNÍ DOBY 
PRAKTICKÝCH 
A DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ
Dr. Němcová, 16. 11. neordinuje

Dr. Neužilová, 3. 11. neordinuje

Dr. Grepl, 19. 11. neordinuje

Dr. Zemánková, 3. 11. ordinace pro 
zdravé 11:00–13:00

Dr. Landová, 27. 11. neordinuje, akut-
ní stavy ošetří Dr. Zemánková po před-
chozí tel. domluvě tel. 461 352 223

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat MUDr. Klincové, sestřičkám Kamile 
Mlčochové a Zdence Thielové za obě-
tavou péči o naši maminku a babičku 
Helenu Holubovou. Jste nejen profe-
sionálové ve svém oboru, ale hlavně 
skvělí lidé, kteří poskytli nejen odbor-
nou a ošetřovatelskou péči, ale i psy-
chickou podporu celé rodině. Rádi 
bychom poděkovali za skvělou péči 
i MUDr. Konrádové, MUDr. Kellnerové 
a  sestřičce Magdě Horákové. Děkuje-
me Vám.

■   |   R odina Holubova, Linhartice

NOVÝ KOLPOSKOP 
Interní ambulance, která je zaměřená na 
kardiovaskulární onemocnění, byla vybave-
na novou přístrojovou technikou. Konkrét-
ně se jedná o Defi brilátor s monitorem DE-
FIGARD®HD-7 fi rmy Kardio-line spol. s  r.o. 
s barevným displejem LCD s  vysokým roz-
lišením a kapacitní dotykovou vrstvou. Sou-
částí je tiskárna s vysokým rozlišením se zá-
znamem samotné defi brilace či kvalitním 
EKG záznamem včetně monitorace fyziolo-
gických funkcí. 
S novým kolposkopem Alltion AC-1320 fi rmy 
Amiex Medical nyní pracují lékaři na gyneko-
logické ambulanci. Nový přístroj podstatně 
zlepší diagnostiku a  tím i kvalitu péče, kte-
rou ambulance poskytuje. Přístroj je vysoko-
kontrastní, s kvalitní produkcí barev a reál-

ného 3D pohledu a  s možností tříkrokové-
ho zvětšení.
Nedošlo k  rozšíření spektra diagnostických 
a léčebných výkonů, ale o obměnu stávajících 
zastaralých přístrojů neodpovídajících sou-
časným diagnostickým trendům a  také po-
žadavkům na zajištění servisu. Výše popsa-

NEMOCNICE NÁSLEDNÉ 
PÉČE INFORMUJE

Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257 
e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz

Projekt Hledáme řešení v Moravské Třebo-
vé realizuje Květná zahrada, z.ú. a  je sou-
částí Strategického plánu sociálního začle-
ňování města Moravská Třebová. První lidé 
se už díky němu dostali do nové práce. Pro-
jekt má pomoci lidem z  ohrožených sku-
pin se začleňováním do společnosti. A ne-
jde jen o Romy. Do ohrožených skupin pa-
tří také absolventi, matky samoživitelky po 
rodičovské dovolené, osoby starší 55  let, 
lidé se zdravotním postižením nebo s dlu-
hy. Právě zadlužení lidí je v Moravské Tře-
bové s necelými deseti tisíci obyvateli velký 
problém. „V  Moravské Třebové má podle 
analýzy Agentury pro  sociální  začleňová-
ní téměř deset procent lidí exekuci, někteří 
ne jednu, ale dvě, tři,“ podotkl ředitel Květ-
né Zahrady.
Projekt Hledáme řešení v Moravské Třebo-
vé má poskytnout 90 lidem z ohrožené sku-
piny poradenství, nechat je projít motivač-
ní a  aktivační programy, které jim pomo-
hou v  orientaci na trhu práce. Až čtyřicet 
by jich mohlo být zaměstnáno na trénin-
kových místech. Tréninková místa vznikají 
v různých fi rmách i chráněných dílnách. Do 
programu se už zapojili první lidé, se který-
mi pracuje terénní sociální pracovnice Jitka 
Němcová. Projekt Hledáme řešení v Morav-
ské Třebové a další aktivity potrvají až do 
června roku 2022. Datem ale neskončí, Fer-
dinand Raditsch doufá, že přinese do Tře-
bové změnu, desítkám lidí taky práci a cel-
kové zlepšení situace ve městě.

FERDINAND RADITSCH O PROJEKTU:

Náš projekt je součástí aktivit, defi novaných 
ve Strategickém plánu sociálního začleňování 
města Moravská Třebová na období 2019 až 
2022.  Jeho vznik iniciovalo město Moravská 
Třebová ve spolupráci s Agenturou pro soci-
ální začleňování Ministerstva pro místní roz-
voj ČR. Nad jeho tvorbou se sešli všichni, kte-
ří v Moravské Třebové pracují s  lidmi ohro-
ženými sociálním vyloučením. Počínaje soci-
álním odborem městského úřadu, přes Úřad 
práce, Charitu Moravská Třebová, Květnou 
Zahradu, Řeholní dům menších bratří (fran-
tiškáni), SKP-centrum, až po Technické služby 
města Mor. Třebová. Byla nastartována řada 
dalších aktivit a projektů (město a  jeho Ko-
munitní centrum, Charita Moravská Třebová 
s několika projekty, SKP-centrum a další).
Tyto a  podobné aktivity fungují jako ná-
stroj sociálního smíru, jsou-li dobře realizo-
vány. V časech hojnosti a dostatku to nevní-
máme, máme se prostě všichni více méně 
dobře. Jakmile ale přijde jakákoliv krize, ze-
jména  ekonomická, kdy začne narůstat po-
čet lidí bez práce, následně se objeví problé-
my s udržením bydlení atd., okamžitě začne 
v komunitách vzrůstat napětí. Nejprve skry-
tě, později často otevřeně. A v takovém době 
platí dvojnásob heslo „Kdo je připraven, není 
překvapen“. To je jeden z hlavních důvodů, 
proč se dlouhodobě věnujeme také práci 
s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. 

■   |   (vd)

POMÁHÁME S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ

ná obměna vybavení ambulancí nám umož-
ní kvalitnější vyšetření a analýzu naměřených 
parametrů, zlepšení diagnostiky onemocně-
ní, a také zlepšení komfortu pro pacienty. Ve-
dení nemocnice děkuje městu Moravská Tře-
bová, které poskytlo dotaci na nákup zmíně-
ných zdravotnických prostředků.  S  novým 
kolposkopem již nyní pracuje také MUDr. Mi-
nářová, která ordinuje nově místo MUDr. Ji-
rákové. K paní doktorce je možné se objed-
nat na telefonním čísle 461 352 391. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Linka seniorů je registrovaná sociální služ-
ba, je bezplatná a  v provozu každý den od 
8:00 do 20:00 včetně víkendů a státních svát-
ků. Poskytujeme krizovou intervenci a  psy-
chickou podporu volajícím seniorům a peču-
jících o seniory z celé ČR. V první vlně pan-
demie COVID-19 v  době nouzového stavu 
jsme aktivovali spolupráci s organizací Čes-
ký skaut a  zajišťovali společně základní po-
třeby osamělým seniorům ve všech regio-
nech. Tato spolupráce se nám velmi osvěd-
čila a fungovala ve všech krajích ČR. V rámci 
každého kontaktu poskytujeme volajícím in-
formace pro ně srozumitelnou formou, pod-
poru a psychickou pomoc. Máme k dispozici 
plně vyškolený tým psychologů a sociálních 

pracovníků, stejně tak jako denně aktu alizo-
vané informační databáze. Bližší informace 
o  službě je možné najít také na www.linka-
senioru.cz.  

■   |   Kateřina Bohatá, vedoucí linky seniorů

LINKA KRIZOVÉ POMOCI PRO SENIORY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA
Pečovatelská služba, domov pro seniory, domov 
se zvláštním režimem, odlehčovací služba
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 318 252, 461 318 253
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz

né draní peří. S výsledným efektem dýní byli 
všichni velmi spokojeni. I další činnost, kte-
rou byla příprava podzimních barevných lis-
tů z papíru, byla obyvatelkami domova při-
jata s kladnou odezvou. Výrobky klientů po-
tom zdobí interiéry domova a  přinášejí ra-
dost všem. Několikrát do týdne pomáhají 
klienti s rovnáním ubrousků. Do této činnosti 
se rádi zapojují i pánové. A když to okolnos-
ti dovolí, společně si rádi zazpíváme a občas 
i zatancujeme. Pečovatelky se ale také hod-
ně věnují klientům, kterým již jejich zdravot-
ní stav nedovolí účastnit se skupinových ak-
tivit a  realizují u nich individuální činnosti – 
trénink paměti, čtení, vyprávění, vzpomínání, 
aktivizace… 
Abychom obyvatelům domova umožnili kon-
takt s  jejich blízkými, nabízíme opět mož-
nost videohovorů. Pro tuto komunikaci mo-
hou rodiny, známí nebo přátelé využívat Sky-
pe nebo WhattsApp. Kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách organizace 
www.ddmt.cz na úvodní stránce, popřípadě 
vám kontaktní informace sdělí vedoucí služ-
by Erika Jarůšková na tel. 734 208 793.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

V průběhu měsíců září a říjen se toho v do-
mově se zvláštním režimem dělo opravdu 
hodně, přestože se stále potýkáme s různý-
mi omezeními všeho druhu. Největším ome-
zením byl bezesporu zákaz návštěv, který bo-
hužel trvá stále. I přesto se zaměstnanci do-
mova snaží pro klienty vytvářet příjemnou at-
mosféru a různými akcemi navozují dobrou 
náladu nejen klientům, ale také sobě, proto-
že bez úsměvu na rtech by to zkrátka nešlo. 
Každé úterý dopoledne si klienti společně za-
cvičí a každý čtvrtek něco dobrého upečou. 
Kdo má chuť a náladu, zapojuje se do drob-
ných aktivit na oddělení. V září se  pracovníci 
pro volnočasové aktivity začali s klienty věno-
vat přípravám podzimních dekorací. Několik 
odpolední věnovali společně vyrábění látko-
vých dýní, při kterém si klientky zavzpomína-
ly na dobu draní peří. Že to nejde dohroma-
dy? Ale ano, jako vycpávky uvedených dýní se 
použily vnitřky polštářů, které bylo třeba ná-
ležitě načechrat. Tato ruční činnost vzhledem 
i provedením velmi blízce evokovala skuteč-

OBČANSKÁ PORADNA 
POMÁHÁ DLUŽNÍKŮM
Moravská Třebová je dlouhodobě 
v  rámci kraje regionem se zvýšeným 
počtem osob v exekuci, ačkoliv obdob-
ně jako v  celé republice dochází kaž-
dý rok k  poklesům. V  roce 2019 zde 
bylo 820 osob v exekuci, což odpovídá 
9,23 % obyvatel. Pro lidi, kteří se s dlu-
hy potýkají, je zásadní dluhové pora-
denství. Se složitou administrativou 
a stále se měnícími pravidly si většina 
dlužníků sama poradit nedokáže.
V  Moravské Třebové poskytuje bez-
platné poradenství především pro pře-
dlužené obyvatele Občanská porad-
na Charity Moravská Třebová, která ve 
městě funguje i díky podpoře Agentu-
ry pro sociální začleňování. Pavel Šej-
noha, vedoucí Občanské poradny, vidí 
při řešení předluženosti jako zásadní 
aktivní přístup samotných dlužníků. Ti 
ovšem jen málokdy mají všechny po-
třebné informace. „Mnoho dlužníků 
neví, že exekuce, která je proti nim ve-
dena, je protiprávní. Nedostatek infor-
movanosti spatřuji i u oddlužení. Klien-
ti se často domnívají, že pro vstup do 
oddlužení musí prokázat, že zaplatí vě-
řitelům nejméně 30 % dluhů. Dnes při-
tom většinou stačí, pokud dlužník sou-
du doloží, že bude platit alespoň 2.200 
Kč měsíčně,“ vysvětluje Šejnoha.
Podle Šejnohy je důležité také to, aby 
se zlepšilo postavení lidí v  oddlužení 
ve vztahu k zaměstnavatelům. Pro vel-
ký počet dlužníků je důležité, aby jim 
mohl zaměstnavatel posílat mzdu na 
bankovní účet. Často se totiž stává, že 
exekutor obstaví dlužníkovi účet, na 
který mu zaměstnavatel posílá mzdu, 
respektive zbytek mzdy po odečte-
ní exekučních srážek. „Dlužník se sice 
může domoci vyplacení neoprávně-
ně zabavené částky, ale může to trvat 
i měsíce. Jako účinné řešení této otázky 
se jeví přijetí úpravy takzvaného chrá-
něného účtu,“ říká. Návrh příslušné no-
vely zákona je nyní projednáván v Po-
slanecké sněmovně.
Postavení zaměstnavatelů v exekucích 
může zlepšit zavedení místní přísluš-
nosti exekutorů – potom by u jednoho 
dlužníka nemuseli odpovídat i  desít-
kám různých exekutorů, ale pouze jed-
nomu. Zavede ní místní příslušnosti by 
proto podle mého názoru mělo za ná-
sledek i zvýšení ochoty zaměstnavatelů 
přijímat do práce uchazeče s exekuce-
mi,“ doplňuje Šejnoha.
Dostali jste se do problémů se spláce-
ním vašich dluhů? Obraťte se na po-
radna@mtrebova.charita.cz, vedoucí-
ho poradny na tel. 736 503 393, nebo 
na web charity. 
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KULTURA

KULTURNÍ CENTRUM 

Kulturní pořady pro měsíc listopad byly 
v návaznosti na nařízení vlády zrušeny či 
přesunuty. Aktuální informace naleznete 
na novém webu kulturních služeb a Face-
booku. Vstupenky přesunutých pořadů 
zůstávají v platnosti. V případě, že je pro 
Vás změna termínu neakceptovatelná, je 
možné vstupenky vrátit. Děkujeme za po-
chopení.
 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
MĚSTO PLNÉ ANDĚLŮ
Prožíváme jako jednotlivci i  jako společnost 
nelehké období. Od počátku vypuknutí pan-
demie jste se zvládli nejen vypořádat s vlast-
ními obavami, ale i myslet na druhé a těm na-
bízet svou pomoc. Stali jste se tak inspirací 
pro nový projekt Město plné andělů. Kulturní 
služby ve spolupráci s žáky výtvarného obo-
ru ZUŠ pro Vás vyrobili andělská křídla, která 
budou od 28. listopadu instalována na růz-
ných místech v Moravské Třebové. S hrdos-
tí se před ně můžete postavit, vyfotit sebe či 
své blízké, sdílet. Jste naši andělé, děkujeme!
# městoplnéandělů 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
I  letos se během posledního listopadového 
víkendu rozsvítí vánoční strom na náměstí 
v Moravské Třebové na znamení začínající-
ho adventu. Tentokrát jej však díky vládním 
nařízení nebudou doprovázet žádné kultur-
ní produkce a  trhy. Vánoční atmosféru do-
plní slavnostní osvětlení náměstí i  tóny čes-
kých koled. Pokud budete mít nějaké přá-
ní, přijďte si jej vyslovit do zvoničky přá-
ní. Děti mohou Ježíškovi poslat svá přání do 
připravené schr ánky. Zvoničku bude zdo-
bit nově odlitý zvon z dílny zvonařství Šeda. 
Nechť tento zvon splní přání všem!

KULTURNÍ SLUŽBY
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Mor. Třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
Otevírací doba: po-čt: 8:00-16:00, pá: 8:00-12:00, předprodej pouze on-line

UPOZORNĚNÍ:
 Vzhledem k nařízení vlády ČR o uzavření 
kinosálů do 3. listopadu nám prozatím fi l-
mové společnosti uzavřely možnost ob-
jednat a postavit program na měsíc listo-
pad a též odsunuly premiéry nových fi lmů 
na příští rok.

Tento program je tedy prozatím předběž-
ně sestaven a budeme ho upravovat dle 
uvolněných možností. 

Proto prosíme sledujte naše webové 
stránky www.ksmt.cz a Facebook, kde bu-
deme aktuálně upravovat program.

 Po uvolnění nařízení bude možné zakoupit 
vstupenky on-line - na stránkách www.ksmt.
cz. Pokladna bude otevřena vždy hodinu 
před začátkem představení.

Promítací dny NOVĚ: každý čtvrtek, pátek 
a sobota.

PŮVODNÍ PROGRAM:  
BÁBOVKY /ČR/
6. 11., 19:00 hod., nový český fi lm
PRINCEZNA ZAKLETÁ ČASE /ČR/
7. 11., 16:00 hod., česká fantasy pohádka
ŽÁBY BEZ JAZYKA /ČR, SR/
7. 11., 19:00 hod., nový český fi lm
KAREL /ČR/
12. 11., 19:00 hod., nový český dokumentár-
ní fi lm
SMEČKA /ČR/
13. 11., 19:00 hod., nový český fi lm
LÉTO PATŘÍ REBELŮM /SR, NĚMECKO/
14. 11., 16:00 hod., nový rodinný dobrodruž-
ný fi lm
VEČÍREK /ČR/
14. a 20. 11., 19:00 hod., nový český fi lm
MATKY /ČR/
26. 11., 19:00 hod., nový český fi lm
KAREL /ČR/
27. 11., 19:00 hod., nový český dokum. fi lm
MAXINOŽKA 2 /BELGIE, FRANCIE/
28. 11., 16:00 hod. 
MATKY /ČR/
28. 11., 19:00 hod., nový český fi lm

LISTOPADOVÝ PROGRAM MĚSTSKÉHO KINA
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RŮZNÉ

NOVÁ ÚNIKOVÁ HRA V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK (FB: KRUCEKMT IG: KRUCEKMORAVSKA) 

Únikové hry jsou plné dobrodružství a napě-
tí. Vašim úkolem je rozlousknout sérii háda-
nek ukrytých různě po místnostech a odemy-
kat další a další zámky. Pozor! Při tom všem 
vám běží časový limit a musíte uniknout dříve, 
než se písek v přesýpacích hodinách dosype. 
My pro vás jednu takovou únikovou hru při-
pravujeme. Naše nová úniková hra se jmenu-
je Honba za svatým grálem a  časový limit je 
90 minut. Vybrat si můžete z 3 stupňů obtíž-
ností a hry se může zúčastnit 1–6 hráčů. Ne-
musíte se bát, nebude to o znalostech, stačí 
bystré oči a mysl. A o co tedy vlastně půjde? 
Píše se rok 1307 a král Filip IV. započal hon na 
Templářské rytíře. Cílem krále je zajmout Vel-
mistra řádu, který zná tajemství svatého grá-
lu a místo jeho úkrytu. Velmistr Jacquese de 
Molay vám však zanechal spoustu indicií, kde 
svatý grál najít. Moc času vám ale nezbývá, 

Od 12. 10. je Krůček kvůli epidemiolo-
gické situaci uzavřen, o otevření a změ-
nách v programu vás budeme informo-
vat na našich stránkách.

PRAVIDELNÝ PROGRAM LISTOPAD
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Klub s Méďou od 3 měs. do 1,5 
roku 
15:00–16:00 Mum-talk (klevetíme anglicky)
17:00–18:00 Klub a poradna pro těhotné

vojáci jsou vám v patách! Dokážete najít svatý 
grál dříve, než přijdou vojáci? Jejich řev se blíží! 
Kdy a kde můžete tuto únikovou hru očeká-
vat, zjistíte na našich webových stránkách 
www.escapeza.cz, kde naleznete i  další po-
třebné informace.

ÚTERÝ
10:00–11:00 Mama a Mimi jóga od 1,5 roku
16:00–17:00 Výtvarná laboratoř Hvězdička 
pro děti 3–6 let
17:15–18:15 Zpátky do formy (cvičení po po-
rodu)
STŘEDA
10:00–11:00 Smyslohrátky pro děti 1–3 roky
16:00–17:00 Poznáváme svět pro děti 3– 6 let
ČTVRTEK
10:00–11:00 Bublinka pro děti od 1 roku
15:00–17:00 Klub kojících a  nosících mami-

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ 
A VOLNOČASOVÉ AKCE
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
KČT TJ Slovan M. Třebová oznamuje, že akce 
Bojíte se strašidel a Za čertovským perníkem 
se konat nebudou.

SPOLEK ŽIJEME TŘEBOVOU 
Z  důvodu vydaných preventivních opatření 
rušíme avizovanou přednášku s  Marianem 
Jelínkem na téma Motivace dětí a láska k po-
hybu, která se měla konat 3. listopadu v kon-
certním sále ZUŠ. O náhradním termínu bu-
deme informovat. 
 
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Ve středu 11. listopadu si připomínáme Den 
válečných veteránů a  ukončení 1. světové 
války, jehož symbolem je květ vlčího máku 
vyjadřující úctu a vzpomínku na bývalé vojá-
ky a bojovníky. V Moravské Třebové můžeme 
navštívit pomník na Rybním náměstí, který 
město vybudovalo v roce 2018 jako památku 

na všechny občany Moravské Třebové, kteří 
padli v bojích 1. světové války.  

VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
V úterý 17. listopadu si připomínáme událos-
ti mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 
1989, které vedly k pádu komunistického re-
žimu a přeměně politického zřízení na plura-
litní demokracii. Symbolem sametové revo-
luce se stala demonstrace studentů na praž-
ském Albertově a Národní třídě proti komu-
nistickému režimu. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
Blíží se konec roku a my máme za se-
bou další turistickou sezónu. I nás se 
dotkla jarní vládní opatření a  muse-
li jsme na šest týdnů naše infocent-
rum zavřít. Co se počtu turistů týče, ve 
srovnání s minulým rokem jsme měli 
v hlavní turistické sezóně pouze o pár 
stovek návštěvníků méně (necelých 
11 tisíc návštěvníků) z důvodu chybějí-
cích zahraničních návštěvníků. Jinak se 
nám sezóna vydařila a za to všem turis-
tům děkujeme. 
Po dvouleté pauze také letos proběhl 
díky Asociaci turistických informačních 
center ČR ve všech infocentrech Myste-
ry shopping, během kterého se hodno-
tí nejen projev a přívětivost pracovníka, 
ale také to, jak je infocentrum vybave-
no, jestli splňuje všechny požadavky ve 
své klasifi kační třídě nebo třeba čistota 
interiéru a exteriéru. Naše moravsko-
třebovské infocentrum dopadlo na vý-
bornou se skvělým výsledkem 97,62 
%. Pro nás je to úžasná zpětná vazba, 
že svou práci děláme dobře a pečlivě. 
A nejen to nám dělá radost, také vzka-
zy v naši návštěvní knize hostů, kterou 
máme v  infocentru, ukazují, že jsou 
u nás turisté spokojení. Děkujeme! 
V sobotu 24. 10. 2020 měl proběhnout 
již druhý ročník Dne informačních cen-
ter, který jsme však museli bohužel 
zrušit. Každý návštěvník infocentra měl 
v  tento den dostat od nás malou po-
zornost. O svůj dáreček ale nepřijdete. 
Pokud to situace dovolí, náhradní ter-
mín by měl být na jaře příštího roku. 
Na závěr vám přeji za naše TIC pev-
né zdraví a  velkou dávku optimismu 
v této nelehké době. A pokud si nebu-
dete vědět rady, čím potěšit své blízké, 
stavte se u nás pro nějaký pěkný suve-
nýr z Moravské Třebové. Máme hrníč-
ky, zvonečky, svíčky, knížky a  spoustu 
dalšího. 

■   |   Nikola Dostálová

nek (každý 2. čtvrtek v měsíci – 12. 11.)
16:00–18:00 Tataherna (každý 3. čtvrtek 
v měsíci – 19. 11.)
PÁTEK
9:00–10:00 Baby masáže pro miminka od 6 
týdnů
10:00–12:00 Volná herna

Další akce:
27. 11. 16–18 hod. Workshop Adventní věnce 
(cena 150 Kč, přihlášky na krucekmt@gmail.
com do 20.11.) 
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ZÁMEK A MUZEUM

a hned jak to epidemiologická situace do-
volí a vládní opatření se zmírní, bude zpří-
stupněna. 
I  když se budova muzea uzavřela, muzej-
níci nezahálí a pilně pracují. Muzeum totiž 
není pouze kulturní, ale také vědecká insti-
tuce. Kromě výstavní činnosti je důležitým 
úkolem každého muzea ochrana, bezpeč-
né uchování, vědecké zpracování a eviden-
ce sbírkových předmětů. To je zejména ná-
plní práce našich odborných pracovníků. 
Kromě toho se zabýváme koncepcí strate-
gie muzea, aby splňovalo i  požadavky na 
moderní kulturně-vzdělávací instituci.

■   |   Monika Marhounová, vedoucí muzea

ZPRÁVA Z MUZEA
Vzhledem k vládním nařízením v souvislos-
ti s šířením koronaviru musel veškerý kul-
turní sektor omezit své služby veřejnosti, 
což se dotklo také moravskotřebovského 
muzea. Byli jsme nuceni uzavřít brány pro 
návštěvníky, kteří tak nemohou zavítat do 
našich stálých expozic či zhlédnout výsta-
vy. To nás mrzí o to více, protože naši kurá-
toři nemohou prezentovat veřejnosti svou 
dlouho připravovanou výstavu s  názvem 
Archeologie na talíři, kterou fi nančně pod-
pořilo i Ministerstvo kultury ČR. Výstava je 
již nainstalovaná ve výstavních prostorách 

MĚSTSKÉ MUZEUM
Městské muzeum Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová, 
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba: pondělí zavřeno, út-pá 9:00–12:00 13:00–16:30, so-ne 13:00–16:00

SVĚTLO PRO TŘEBOVOU
Advent byl pro naše předky časem očekává-
ní velké události – zrození nového života upro-
střed chladné a člověku nepřívětivé zimy. Ka-
ždý rok můžeme právě v  tuto dobu prožívat 
sami v sobě a v kruhu svých blízkých, jak se ob-
rací poměr dne a noci, jak se vánočními svět-
ly osvětlují skutečnosti ani ne tak okolo nás, 
ale spíše uvnitř nás samotných. Proto jsme 
pro Vás připravili cyklus netradičních atmosfé-
rických instalací, jejímž společným prvkem je 
světlo - záblesk naděje. Cyklus bude zahájen 
poslední listopadový víkend instalací adventní 
spirály na nádvoří zámku. Při návštěvě prosí-
me o dodržování aktuálně platných opatření. 

SAMHAIN 
Od 30. října do  1. listopadu od 17:00 do 
21:00, nádvoří zámku
Poslední noc v  říjnu byla již našimi předky 
uctívaná jako zásadní předěl mezi létem a zi-
mou. A také jako dobu, kdy se stírá hranice 
mezi světem živých a mrtvých. Oslavy spoje-
né s  touto nocí jsou nazývány Sanheim. Le-
tos jsme pro Vás připravili atmosferickou 
ochutnávku tohoto svátku. Nádovoří zámku 
se zahalí do mystických světel a hudby. Po 
celý víkend se můžete také vydat ze zámku 
směrem na Křížový vrch. Čeká na vás osvět-
lená trasa vedoucí až k obnovené soše Plač-
ící Anny.

ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ADVENTNÍ SPIRÁLA
Adventní spirála je také spirálou radosti, je 
obrazem cesty do našeho nitra. Přijďte si 
projít spirálou a zapálit si od anděla svou sví-
ci, kterou obohatíte naší spirálu. Pozastavme 
se a pojďme si vychutnat kouzlo Vánoc. Za-
koupením svíček v obchodě místní charity zá-
roveň pomůžete dobré věci. Instalace bude 
přístupná v  termínu 27. až 29. 11. od 15:00 
do 20:00 na vánočně vyzdobeném nádvoří 
zámku.

Zámek Moravská Třebová, tel.: 731 151 784, 
e-mail.: zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba: pá, so, ne: 9:30–17:00 hod., prohlídky 10:00–16:00 hod.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Archeologie na talíři: Jídlo na prvním 
místě
Výstava představuje skladbu jídelníčku, způ-
soby a zpracování surovin v minulosti. Záro-
veň prezentuje regionální archeologické ná-
lezy.

Grafi ka – Günter Hujber
Výstava ve dvoraně muzea

Moravskotřebovský výtvarný salon
Přehlídka prací výtvarníků z Moravské Třebo-
vé a okolí

Otevření zámku pro veřejnost a probí-
hající kulturní dění se bude řídit aktuál-
ním nařízením vlády. Pro Vaši informo-
vanost o novinkách a změnách sledujte 
naše webové stránky a Facebook. 

Otevření muzea pro veřejnost a probí-
hající kulturní dění se bude řídit aktuál-
ním nařízením vlády. Pro Vaši informo-
vanost o novinkách a změnách sledujte 
naše webové stránky a Facebook.

CESTA ZA PLAČÍCÍ ANNOU
O víkendu 31. 10. a 1. 11. bude moravskotře-
bovský zámek i Křížový vrch zahalen do ta-
jemné dušičkové  atmosféry. Po celou dobu 
povede ze zámeckého nádvoří přes schody 
mrtvých až k obnovené soše Plačící Anny ces-
ta osvětlená z loučí a svíček. Přineste i vy svo-
ji svíčku jako vzpomínku na dávný romantic-
ký příběh. Socha byla obnovena i díky fi nanč-
ním příspěvkům veřejnosti, během veřejné 
sbírky v roce 2019 se vybralo přes 95 tis. Kč.
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HISTORIE

MORAVSKOTŘEBOVSKÉ FRANTIŠKÁNKY 
V DOBĚ KOMUNISTICKÉ TOTALITY
V  lednu 2008 byl ve Zpravodaji města Mo-
ravská Třebová uveřejněn příspěvek Škol-
ské sestry v Moravské Třebové. Autorka ve 
svém článku přiblížila historii moravskotře-
bovské kongregace Školských sester (kte-
rá byla v roce 1923 přejmenována na Kon-
gregace sester Neposkvrněného Početí Pan-
ny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi) od 
vzniku do poloviny 20. století. Jaké byly další 
osudy sester františkánek v Moravské Tře-
bové?
Během druhé světové války bylo nacistic-
kým totalitním režimem na území Sudet 
zrušeno církevní školství a  pro františkán-
ky v Moravské Třebové to znamenalo ukon-
čení provozu obchodní, rodinné a  hudeb-
ní školy, mateřské školy a  penzionátu pro 
dívky. Sestry zvážily svou profesní orientaci 
a začaly vykonávat ošetřovatelskou činnost 
v místním Mariánském domově. V pováleč-
ných letech se františkánky začaly navracet 
ke svému původnímu poslání. V Moravské 
Třebové provozovaly dětské jesle, dětskou 
školku a zařízení pro pobyt dětí a mládeže 
po školním vyučování. Během pěti let zde 
bylo pečováno o 152 dětí a  všem bylo po-
skytováno stravování. Sestry také provádě-
ly ošetřovatelskou zdravotní službu v  rodi-
nách a provozovaly vlastní ozdravovnu. Sa-
natorium řeholních sester mělo tělovýchov-
nou, vzdělávací a  duchovní náplň. V  září 
1947 byla na schůzi komunistických stran 
ve Sklářské Porubě katolická církev označe-
na jako významný spojenec USA a světové-
ho imperialismu, a to předurčilo postoj tzv. 
lidových demokracií k ní. Již v roce 1948 byla 
moravskotřebovským řeholnicím zakázána 
činnost v  jejich ozdravovně a služba přešla 
pod Revoluční odborové hnutí. O dva roky 
později se františkánky musely vzdát i  pe-
čovatelské zdravotní služby v  rodinách, ač-
koliv byla mezi občany velmi vítána a  ne-
byla v té době v Moravské Třebové jiná po-
dobná sociální pomoc. Mezitím předsednic-
tvo Ústředního výboru Komunistické strany 
Československa vyhlásilo svůj směr církevní 
politiky. Konečným cílem měla být likvidace 
náboženství a vytvoření zcela ateistické spo-
lečnosti. Vznikl Státní úřad pro věci církevní 
s  jeho pobočkami na krajských a okresních 
úřadech a tyto pak sloužily státu k vykoná-
vání přímého dozoru nad církví. Komunistic-
ká strana zaměřila svou pozornost zejména 
na biskupy a kněží, a ženské řehole tedy le-
žely až na okraji jejích zájmů. Přesto nové-
mu režimu vadil vliv církve na děti a mládež. 

Podobně jako před deseti lety nacisté, nyní 
rušili církevní školy komunisté. V roce 1950 
byl provoz jeslí, školky a družinky v prosto-
rách kongregačního domu zrušen a v břez-
nu 1951 byla moravskotřebovským františ-
kánkám školská činnost defi nitivně odňata. 
V objektu řeholního domu byl vytvořen tzv. 
Domov odpočinku, později Zaopatřovací 
ústav a nakonec Domov důchodců. Sestrám 
byla v tomto domě umožněna sociální prá-
ce, ale byly neustále vystavovány politické 
agitaci, aby byly získány pro myšlenku so-
cialismu, případně aby odešly do civilu. Re-
žim sice navenek deklaroval náboženskou 
svobodu, ale františkánkám bylo zakázáno 
jakékoliv náboženské působení mezi klien-
ty i mezi civilním personálem ústavu. Navíc 
byla řeholnicím nařízena ohlašovací povin-
nost. Podle příkazu musely sestry na cesty 
od jednoho do čtrnácti dnů požádat o  pí-
semné dovolení okresního církevního ta-
jemníka, na pobyt mimo dům od čtrnác-
ti dnů do jednoho roku dovolení krajského 
národního výboru a na delší trvalý pobyt do-
volení Státního úřadu pro věci církevní. Od 
dubna 1950 žily řeholnice ve strachu a v ne-
jistotě, neboť byly svědky vystěhování mo-
ravskotřebovských františkánů v rámci akce 
„K“ a přeměnění mužského kláštera na in-
ternát mládeže Kovoslužby.
V létě 1952 byla generální představená kon-
gregace matka Leonie Stoklásková zatče-

na a postupně internována na různých mís-
tech. Propuštěna byla do Moravské Třebové 
po více než třech letech. V roce 1952 se se-
stry dozvěděly, že klášterní budovy byly bez 
jejich vědomí zkonfi skovány a  že je už ne-
mají považovat za kongregační majetek. Od 
této chvíle byly ve svých bývalých prosto-
rách pouze v nájmu. V  létě 1960 bylo fran-
tiškánkám oznámeno, že jejich hospodářské 
polnosti a  dobytek, ze kterých vylepšovaly 
stravu v ústavu, budou až na několik kusů 
vepřů a drobného domácího zvířectva při-
děleny Státnímu statku v Moravské Třebo-
vé. Jak tehdy písemně zaznamenala sestra 
Adolorata Bittnerová: Na podzim již na pol-
nostech hospodařil nový majitel a ke konci 
roku si zaměstnanci Státního statku odved-
li i naše kravičky, které nás po léta tak dob-
ře zásobovaly dobrým plnotučným mlékem. 
Zdálo se, že se jim od nás těžko odcházelo. 
Babičkám a dědouškům bude asi po vycház-
kách do našich polí dost smutno. Jsou vět-
šinou všichni z venkova a styk s polní pra-
cí jim připomíná kus jejich mládí a domova.“ 
Následující rok si pak sestra zapsala: „V úno-
ru jsme se rozloučili s našimi pěknými ko-
níky. Stáj po nich i kravín byly upraveny na 
skladiště.“
Některé staré a nemocné sestry samy v mo-
ravskotřebovském sociálním ústavu dožíva-
ly jako klientky. Od začátku 60. let však tyto 
řeholnice nesměly být v domovech důchod-
ců spolu s ostatními lidmi. Bylo rozhodnuto, 
že charitní domov pro přestárlé františkán-
ky bude na Hoře Matky Boží u Králík. S nimi 
z Moravské Třebové do králického charitní-
ho domova odešly i některé mladé sestry, 
aby o ně mohly pečovat. Jednou z nich byla 
sestra Doubravka Plotěná (na fotografi i), 
která na Hoře Matky Boží mimo jiné uplat-
nila svůj zájem o historii. S  láskou působi-
la jako průvodkyně poutníků v kostele a po 
roce 1989 publikovala zajímavé informace 
o historii kláštera a jeho popis včetně veške-
rého mobiliáře ve své práci Průvodce ambi-
ty a kostelem Nanebevzetí Panny Marie na 
Hoře Matky Boží u Králík. V Králíkách pak se-
stry žily poměrně v  klidu, přesto však pod 
stálým policejním dozorem.
V  domově důchodců v  Moravské Třebové 
františkánky pracovaly jako ošetřovatelky 
až do roku 1984, kdy všem bylo umožněno 
dobrovolně odejít pečovat o staré a nemoc-
né řeholní sestry do Králík.

■   |   Tomáš Thun, městské muzeum
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93 LET A STÁLE MLÁD

Radostná jiskra, která v každém pohledu za-
zářila dne 6. 10., když historický autobus Pra-
ga opustil dílny Průmyslového muzea v Mla-
dějově. Jeho první jízda byla jen pár kilo-
metrů, ale ty zvládl na jedničku. Je to jediný 
exemplář dochovaný v původním stavu. Toto 
krásné dědictví po našich předcích bylo vyro-
beno v roce 1927. Papírově byl zrušen v roce 
1953, aby dalších řadu let strávil uschován 

po stodolách. První krok k záchraně podnikl 
v devadesátých letech zakladatel muzea Bed-
řich Doležel. Do samotné renovace se pusti-
li Václav Zmeškal, Bohumil Sláma a  Tomáš 
Stančik. Jejich sen se po třech letech usilovné 
práce splnil. Pro radost naši i návštěvníků je 
vystavován po boku svého mladšího brášky, 
Pragy RND, v expozicích muzea v Mladějově.

 ■   |   Eva Kopřivová, foto Martin Ondříček

ZNAČKAŘI OBNOVILI 
TURISTICKÉ ZNAČENÍ 
Náš odbor KČT v  Moravské Třebové 
provedl v  letních měsících a  v  období 
babího léta pravidelnou obnovu pěšího 
turistického značení. Celkově dvě znač-
kařské dvojice obnovily dva úseky zele-
ně značené turistické cesty až po turi-
stické informační místo Pod Hušákem. 
Potíže při obnově značení způsobil ků-
rovec. Následné kácení a  vjezdy lesní 
techniky znesnadňovaly značení. Jelikož 
náš odbor spadá pod značkačský obvod 
Svitavy, obnovila značkařská dvojice ze-
leně značený okruh naučné stezky Ne-
došínský háj. V našem městě a blízkém 
okolí došlo také k výměně některých turis-
tických směrovek a tabulek za nové. 
Náš region Moravská Třebová má ne-
dostatek značkařů, týká se to pěších 
i  cyklo. Značkaři nemusí být členové 
KČT, ale je to výhodnější, když jimi jsou. 
Vyzýváme zájemce, kteří by se chtěli pří-
mo podílet na značení tras KČT, aby se 
na podrobnosti informovali u  našeho 
odboru.

■   |   Martin Protivánek, 
značkař KČT, odbor Moravská Třebová

V neděli 4. 10. se uskutečnila komentovaná 
procházka v  rámci Dne architektury Po sto-
pách Gustava Peichla a  jeho žáků. Sraz byl 
v 18 hod. v proluce po zbouraném piaristic-
kém kostele naproti městskému úřadu v Olo-
moucké ulici. Průvodcem byl zábřežský archi-
tekt Ondřej Pchálek. Celkově se nás zúčast-
nilo 6 osob, z toho 4 místní a manželský pár 
až z Prostějova. Malý zájem místních obyvatel 
o tuto akci je překvapující. Přitom podobně kva-
litní akce se ve městě tak často nekonají.
Významný rakouský architekt a  karikaturis-
ta Gustav Peichl (18. 3. 1928 – 17. 11. 2019) 
zanechal v Moravské Třebové své stopy. Jako 
student navštěvoval od roku 1938 gymná-
zium a poté od 1944 do 1946 působil jako 
technický kreslič na městském stavebním 
úřadě. Do Moravské Třebové se vrátil v 90. 
letech již jako významný profesor vídeňské 
akademie. V  časech po sametové revoluci 
v roce 1989 byl totiž osloven místním archi-
tektem Milanem Tománkem. Mezi městem 
a Peichlovou mistrovskou školou architektu-
ry byla navázána důležitá spolupráce. Profe-
sor Peichl spolu se svými žáky vypracoval pro 
město sérii projektů, jež mohou být pro roz-
voj města dodnes inspirativní. V knize Projek-
ty pro město z roku 1991 je možné se s těmi-
to návrhy seznámit. 
Procházka účastníkům umožnila vidět město 

opět jinýma očima a skrze nové perspektivy. 
Vzhledem k dnešní situaci musela být původ-
ní trasa zkrácena na 4 zastávky a byly dodr-
ženy zdravotní nařízení. Na jednotlivých za-
staveních jsme se seznámili s návrhy na do-
plnění zástavby v Komenského ulici a  i  jin-
de, zeleným pásem ohraničujícím historické 
centrum, návrhem pěších stezek a  zklidně-
ní hustoty automobilové dopravy, záchytný-
mi parkovišti, vyhlídkovou věží upomínající 
na městskou bránu, doplnění hradby, apod. 
Z navrhovaného využití zámku bylo mnohé 
realizováno, i  když návrhy počítaly s  poně-
kud jiným architektonickým pojednáním. Vý-
hodné je, že v areálu zámku je dostatek ze-

PROCHÁZKA PŘIPOMNĚLA PRÁCI 
GUSTAVA PEICHLA A JEHO ŽÁKŮ

leně. Kladné je hodnocení zámecké zahrady 
i blízkého volnočasového areálu Knížecí lou-
ka. Přirozenou historickou cestu na Křížový 
vrch přerušila a hlukem zatížila obchvatová 
komunikace I/ 35. Navrhováno proto bylo 
zklidnění, ztišení místa v  podobě vysokého 
sloupového podchodu, jež měl tvořit jakousi 
bránu na hřbitovní stranu města, se zahrnu-
tím služeb, a jiných prvků. Toto místo vyžadu-
je i dnes pozornost, neboť Peichlem navrho-
vané řešení bylo nesrovnatelně citlivější než 
současný stav. 
Některá místa doznala od dob projektů vý-
razné změny, jiná místa skrývají nevyužitý 
potenciál. Návrhy Peichlovy mistrovské školy 
mohou být dobrou inspirací pro úvahu o dal-
ších architektonických projektech v celkovém 
vzhledu města v budoucnosti.

 ■   |   Martin Protivánek
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Instalatérství, voda, topení, 
drobné zednické práce, 
montáž garnýží, polic, 

drobné elektrikářské práce, 
běžné drobné práce, 

montáž nábytku, 
po domluvě možnost jiných prací. 

Lukáš Schönbaum • 731 985 887 • sembina@seznam.cz 

Kompletní servis pro váš byt, dům, nebo zahradu

Firma M&M Object Security s.r.o.
nabízí volné pracovní pozice:

A dministrativní pracovník/nice,
Mzdový/vá účetní, Fakturant/ka, 

Obchodní manager/ka, 
Referent/ka obchodu.

Pracovní pozice jsou vyhrazené pro 
invalidní důchodce a OZP.

Tel. kontakt +420 737 000 859
nebo email: mmsecurity@centrum.cz.

Tabák
Nabízíme: kuřácké potřeby, tisk, terminál Sazky (Sportka, 
dobíjení kreditů, placení většiny složenek), sběrna oprav 
obuvi, zábavná pyrotechnika, základní školní potřeby, vý-
dej a příjem balíků společnosti PPL a DPD, sázková spo-
lečnost Tipsport.

Novinka: náhražka za mentolové a kapslové kouření, za-
řízení Vype, Blu, Logic, dutinky s mentolovou kapslí Lucky 
Strike k ručnímu balení - více informací v prodejně.

Otevírací doba: po-pá 7-12, 13-17, so 7-11, ne zavřeno 

Aleš Hrubý
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DDM

AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK BYL SUPER – 
PODZIMNÍ ZÁVODY
První říjnovou sobotu připravili vedoucí pro 
členy rybářských kroužků tradiční podzimní 
závody. Lovištěm byl opět rybník (retenční 
nádrž) u Boršova. Při prezenci byli závodní-
ci rozděleni do dvou věkových kategorií a se-
známeni s pravidly soutěže. Chytalo se na je-
den prut libovolnou lovnou technikou. Účast-
níci se snažili ulovit co nejvíce ryb a největší 
úlovek v daném čase. Počasí bylo nádherné 
a závodníci tahali z vody jednu rybu za dru-
hou. Nakonec největší kapry ulovili Jirka R., 
Tomáš D. a Anna S. Všichni, kteří se letošních 
pozimních „kroužkových“ závodů zúčastni-

li, obdrželi praktické ceny k rybářské výbavě 
a sladkosti. Děkujeme členům kroužků a ro-
dičům za účast, vedoucím a místním rybá-
řům Petrovi, Lukášovi, Zdenkovi a Tomášovi 
za pomoc s organizací závodu. Těšíme se na 
další společné akce v rámci kroužků - přípra-
vy na rybářské zkoušky pro rybáře začáteční-
ky a přípravy na jarní závody pro rybáře po-
kročilé. Petrův zdar.   

Pokud situace dovolí a budou moct probíhat 
zájmové kroužky, nově nabízíme pro kluky 
a holky od tří let kroužek Všesportovní pří-
prava. Je určen pro rodiče s dětmi a  je za-
měřen na sportovní aktivity. Kroužek bude 
probíhat jako atletická přípravka, na kterou 

mohou děti školního věku navázat v krouž-
ku atletiky. Schůzky budou probíhat každý 
pátek od 15:00 do 16:00 hodin v tělocvičně 
ZŠ Kostelní nám. Vedoucím kroužku je Jiří Je-
žek a  Iva Kodešová. Na kroužek se můžete 
přihlásit přes web DDM a cena je 500 Kč za 
pololetí.
Pro děti MŠ připravujeme kroužek Hejbán-
ky. Děti od 5 let, které mají rády pohyb, zá-
bavu, hry a soutěže se mohou přihlásit přes 
web DDM. Schůzky budou probíhat každé 
pondělí od 17:00 do 18:00 hodin v tělocvič-
ně ZŠ Palackého. Cena kroužku je 600 Kč na 
pololetí. 
Upozornění – volná místa v kroužcích Jóga 
pro děti s  Luckou Slavíčkovou (úterky od 
16:00 hod. v malé tělocvičně ISŠ), Kadeřni-
ce-Kadeřník s Hankou Kroppelovou (středy 
od 14:30 hod. - Elliot ul. Lázeňská) a Angličti-
na s Věrou Komárkovou – info v DDM. 
 
Aktuální informace sledujte na našem webu

■   |   Pracovníci DDM

STŘÍPKY V DOBĚ PRO VŠECHNY NELEHKÉ

Vzhledem k  opatřením, která v  souvislos-
ti s koronavirem od března v různých inter-
valech panují, tak i  Mažoretková a  twirlin-
gová skupina Střípky nemůže fungovat stej-
ně jako jindy. I přesto se některá naše děv-
čata zúčastnila za stanovených hygienických 
podmínek dvou soutěží. 13. 9. se uskutečni-
lo kvalifi kační kolo MČR v klasické mažoretce 

sól a duí v Hluku, kde si Monika Hollerová vy-
bojovala bronzovou medaili, Simona Krbco-
vá stříbrnou, Denisa Bubeníková si odvezla 
zlato a duo Andrea Pavlíková a Kristýna Ber-
jaková stříbro. Finále MČR proběhne v Rono-
vě nad Doubravou.
Druhou soutěží byla O  zámeckou korunku 
19. 9. v Olšanech, kde Magda Tichá v klasické 
mažoretce získala 1. místo, dále M. Hollerová 
2. místo a duo K. Berjaková a A. Pavlíková si 
také odvezlo stříbro. Všem děvčatům gratu-
lujeme a obdivujeme, že i v době omezení tě-
locvičen natrénovala svá vystoupení na me-
dailové posty. 
Dne 27. 9. se v našem městě konaly zkouš-
ky v twirlingu. Velká gratulace patří Nicol Ma-
touškové a  Kamile Sulové, které úspěšně 
zvládly Přípravu na level a tím budou soutěžit 
ve třídě B, a Zuzaně Dvořákové, která složila 
zatím nejvyšší zkoušku v twirlingu v ČR a za-
řadila se tak do mistrovské třídy A. 
Přejeme si, ať tato „zvláštní“ doba brzy pomi-
ne a my budeme moci nejen volně dýchat, 

ale i trénovat, soutěžit a reprezentovat naše 
město „jako za starých časů“.

■   |   Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková
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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

Vážení čtenáři, sledujte, prosím, naříze-
ní vlády v  nouzovém stavu. Aktuální in-
formace o  půjčovní době a  případných 
omezeních najdete vždy na našem webu 
a Facebooku a v knihovně. Děkujeme za 
pochopení. 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situa-
ce bohužel rušíme akce připravované na 
listopad (přednáška p. Čuhelové Škola 
v souvislostech a Vánoční jarmark).

Dále vás informujeme, že od ledna 2021 
zvyšujeme poplatek za pozdní vrácení knih. 
Nově bude pokuta činit 3 Kč za každý den 
a  za půjčený dokument. Počítat se budou 
pouze dny, kdy máme otevřeno. Nadále platí, 
že vás na blížící se konec výpůjčky upozorní-
me 7 dní předem e-mailem a v poslední den 
ještě smskou. 

1.–15. 11. LISTOPADOVÁ SOUTĚŽ O KNIHU
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem 
na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo 
odpovědět na Facebooku pod soutěžní pří-
spěvek, nebo nám odpověď sdělit osobně 
v knihovně.

Aktuální otázka zní: Kterou knihu byste 
rádi našli pod stromečkem? 
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat 
jednu z těchto knih: A Jimmy šel za duhou (J. 
M. Simmel), Zpátky z Afriky (C. Hofmann), Lži 
otců (T. Egeland), Zrada (R. Blake), omalován-
ky pro dospělé. Podmínky soutěže najdete 
na našem webu. 

16. 11. DEN POEZIE 
16. listopadu si připomínáme narození Karla 
Hynka Máchy. A právě s tímto datem je spjat 
festival Den poezie. V tento den od nás každý 
návštěvník dostane básničku.

1.–30. 11. ČTENÁŘSKÁ VÝZVA: LISTOPAD
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Da-
tabázeknih.cz vám v  listopadu pomůžeme 
výstavkou knih z  těchto témat: kniha básní; 
kniha poprvé vydaná v roce 2020; kniha od 
dánského autora.

1.–30. 11. VELKÝ VÝPRODEJ ČASOPISŮ
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis 
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.

1. 11.–31. 12. VÝSTAVA: MORAVSKÁ TŘE-
BOVÁ OČIMA FRANTIŠKA MATOUŠKA
Výstava fotografi í moravskotřebovského ro-
dáka Františka Matouška. Jak autor viděl, 
vnímal a zachytil město Moravská Třebová? 
Přijďte si prohlédnout fotografi e v půjčovní 
době knihovny.

E-KNIHY
Nabízíme novou službu: půjčování elektro-
nických knih. Stačí mít mobilní zařízení, na 
němž lze knihy číst (chytrý telefon, tablet, ně-
které typy čteček e-knih), platnou registraci 
v naší knihovně a můžete si půjčovat knihy 
z pohodlí domova. A co je nejlepší: všechny 
nabízené e-knihy jsou k dispozici hned, bez 
čekání a rezervací. Více informací najdete na 
našem webu a v knihovně. 

KNIHOVNA DĚTEM 
TVOŘIVÉ STŘEDY PRO DĚTI
Protože nechceme, abyste přišli o oblíbené 
Tvořivé středy v  knihovně, budeme pokra-
čovat v jarním konceptu a tyto výtvarné díl-
ny se přesunou na Facebook. Každou stře-
du ráno přidáme postup pro výrobu dané-
ho výrobku a můžete s námi tvořit z bezpe-
čí domova. 

PŘIPRAVUJEME NA 
PROSINEC:
3. 12. MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA FRANTIŠKA MATOUŠKA A KŘEST KNIH

„Nedělám, co se mi líbí, ale líbí se mi to, co 
dělám. Všechno, co obohacuje,“ říkával mo-
ravskotřebovský rodák František Matoušek, 
který kromě vlastní profese učitele českého 
jazyka a  literatury, historie a základů spole-
čenských věd, vynikal i  jako novinář, kroni-
kář, fotograf či sportovec a  trenér a  rovněž 
jako laureát Ceny města Moravská Třebová 
za rok 2017. 
V pátek večer 9. 10. si na tuto velkou osob-
nost Moravské Třebové zavzpomínala necelá 
osmdesátka jeho fanoušků ve dvoraně mo-
ravskotřebovského muzea. V neděli 11. 10. 
uplynuly dva roky od jeho úmrtí. 
Na dojemném, ale i  úsměvném večeru se 
promítaly fotografi e - průřez jeho životem, 
četly úryvky povídek a básní z prvních dvou 
knih padesátileté tvorby jeho života. Hlav-
ní bodem večera byl křest obou knih Hrst 
kopřiv a Rozjímání za přítomnosti dcery Jany 

a kmotry Hany Horské, které si pak převzala 
jeho manželka Jana Matoušková. 
Příjemnou atmosféru podtrhlo skvělé trio 
na housle Ivana Hřebabetzkého a jeho kole-
gů Dagmar Jánské a Roberta Kelnara. Podě-
kování patří především tvůrcům knih Haně 

Horské, Dagmar Štěpánkové a Petře Vever-
kové a sponzorům městu Moravská Třebová, 
HEDVA PRIMA, a.s., Proviservis s.r.o., Zdeň-
ku Kopetzkému - KZ GALANT, Libuši Muse-
líkové, Petru Frajvaldovi, Lence Svobodové  - 
bez nich by knihy nevyšly, ale také těm, co se 
podíleli na celé organizaci večera - Kulturním 
službám Moravská Třebová, přednášejícím 
Alici Floriánové a Erice Jarůškové, Jiřímu Vin-
klerovi, který vytvořil vzpomínkovou prezen-
taci, a moderátorovi Přemku Dvořákovi. Tou-
to cestou ještě jednou všem děkuji.
Na místě bylo možné si knihy zakoupit, dále 
jsou k prodeji v Turistickém a  informačním 
centru Moravská Třebová, knihkupectví Josef 
Selinger Moravská Třebová a  Jevíčko nebo 
přes webové stránky https://literarni-tvorba-
-phdr-frantiska-matouska.webnode.cz

 ■   |   Jana Žouželková, dcera Františka Matouška
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ŠKOLY

OKÉNKO ZUŠ
V  průběhu února a  března proběhla 
v  ZUŠ Moravská Třebová školní kola 
ve hře na klavír a  smyčcové nástro-
je a okresní kolo ve hře na smyčcové 
nástroje. Postupující žáci v těchto stu-
dijních zaměřeních již neměli možnost 
zúčastnit se následujících kol z  důvo-
du plošného uzavření škol. Letošní roč-
ník soutěží a  přehlídek žáků základ-
ních uměleckých škol se odvíjí od ak-
tuální epidemiologické situace. Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
tak prozatím nebude vyhlašovat sou-
těže celostátního charakteru pro škol-
ní rok 2020/2021. Z  důvodu Nařízení 
Krajské hygienické stanice Pardubice 
došlo od 5. října k mimořádným opat-
řením, a  to omezení provozu spočíva-
jící v  zákazu osobní přítomnosti žáků 
na základní umělecké škole. Z  tohoto 
důvodu přešla i ZUŠ Moravská Třebo-
vá na distanční formu výuky. Od 12. říj-
na byla základním uměleckým školám 
udělena výjimka v  individuální výuce, 
kdy je účast žáků dobrovolná.
Věříme, že při dodržování maximálních 
bezpečnostních opatřeních se nám i ve 
vzniklé situaci podaří udržet bezpeč-
né podmínky a děkujeme žákům i rodi-
čům za vstřícnou spolupráci.

■   |    Základní umělecká škola 
Moravská Třebová

NÁVŠTĚVA VE STOLÍSTKU
Během měsíce září navštívilo postupně něko-
lik tříd z 1. stupně ZŠ Palackého nově vzniklé 
Centrum environmentální výchovy Stolístek 
v prostorách bývalé školy v Linharticích. Nej-
prve nás provedl po zahradě pan Žáček. Děti 
si vyzkoušely funkci vodního mlýna, prohléd-
ly si bylinkové záhony, jezírko, hliněnou pec, 
kompostovací toaletu, indiánské týpí a plno 
dalších zajímavostí. To nejzajímavější je ale 
čekalo v přírodovědném programu Skutečné 
pohádky z mechu a kapradí pod vedením lek-
tora – ornitologa Jakuba Vrány. Děti se zauje-
tím poslouchaly vyprávění o ptácích, pomá-
haly kroužkovat sýkorky a vypouštěly je zpět 

do přírody. V nedalekém lese potom ve sku-
pinách skládaly budky pro ptáky, hravou for-
mou se učily poznávat houby, lesní rostliny 
a plody, určovaly stopy zvířat. Cestou z  lesa 
si zkusily na louce chytnout pomocí smýka-
cích sítěk hmyz a následně ho s pomocí pana 
Vrány určit. Tři hodiny utekly jako voda a my 
jsme se rozloučili s příslibem, že určitě přijde-
me znovu na jiný program z pestré nabídky 
Stolístku. Děkujeme celému kolektivu Stolíst-
ku za přípravu naučných programů a přeje-
me hodně tvůrčích nápadů a energie při dal-
ším budování ekocentra. 

■   |    Jiřina Faktorová, ZŠ Palackého

MŠ PIARISTICKÁ VÍTÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V  novém školním roce jsme se v  odlouče-
ném pracovišti MŠ Boršov přivítali jak s no-
vými, tak stávajícími dětmi. Přivítání bylo ve-
selé, pro některé doprovázené pláčem. Vy-
užívali jsme krásného babího počasí a  fak-
tu, že naše MŠ je na vesnici. Chodili jsme do 
blízkých lesů a polí, kde jsme pozorovali prá-
ce na poli, zemědělskou techniku a v nepo-
slední řadě proměny přírody.
Děti ze Zvonečku, nemají přírodu tak blíz-
ko jako ty boršovské. Vypravili jsme se proto 
prožít dopoledne na Křížový vrch, kde jsme 
si opekli buřty a pokochali se výhledem na 
naše krásné město v  podzimním kabát-
ku. Radovali jsme se z prvních darů podzi-
mu, s dětmi jsme sušili křížaly a pekli voňavý 
štrúdl. Při sportovním dnu na Knížecí louce 
si děti protáhly a posílily těla. Děti z hlavní 
budovy měly zpestření v podobě interaktiv-
ní pohádky se čtením O Budulínkovi. Tu si 
pro děti připravila Jana Mazurová a Martina 
Elnerová z městské knihovny.  Už nyní se tě-
šíme na další spolupráci a pevně doufáme, 
že bude možná i vzhledem k situaci, ve kte-
ré se všichni nacházíme.
V MŠ Sušice je tento rok plánovaná rekon-
strukce zahrady. Na základě zhotoveného 
projektu byly zahájeny terénní úpravy. Prá-

ce probíhají ve dvou etapách – položení zám-
kové dlažby a posléze srovnání a zatravnění 
ostatní plochy včetně zabudování zahradních 

prvků pro děti. Velice děkujeme rodičům 
a sušickému SDH za brigádnickou pomoc.

■   |    Veronika Sabáčková



20   |   Moravskotřebovský zpravodaj   |   LISTOPAD 2020

ŠKOLY

NOVINKY 
Z „KŘIŽOVATKY“
Středa 30. září se pro naše druháčky 
stala slavnostním dnem. Byli totiž pa-
sováni na čtenáře. Obvykle tomu tak 
bývá na konci první třídy. Bohužel kvů-
li nepříznivé „covid situaci“ koncem mi-
nulého školního roku děti čekaly až 
do druhé třídy. V koncertním sále ZUŠ 
před zraky svých rodičů, sourozenců, 
babiček a paní ředitelky děti vystoupi-
ly s básničkou, pohádkou a písničkou. 
Poté byly slavnostně pasovány na čte-
náře. V upomínku na tento slavnostní 
ceremoniál si malí čtenáři odnesli pa-
mětní list a knihu.
Po dlouhé pauze mohou žáčci 4. a 5. 
třídy pokračovat v  plaveckém výcvi-
ku v  nově zrekonstruovaném bazénu 
v ZŠ Palackého. První nesmělá tempa 
se jim daří pod taktovkou učitele těles-
né výchovy Ericha Kalouse a za laska-
vého dohledu našich skvělých asisten-
tek pedagoga.
Žáci 8. ročníku mají jedenkrát týdně 
praktickou výuku ve školní kuchyňce. 
Zatím připravují výrobky studené ku-
chyně. V říjnu to byla výroba pomazá-
nek. Krájení, strouhání, míchání a při-
dávání ingrediencí je alchymie, ale na-
učit se ji, to se vyplácí. Výsledkem je 
nejen chutná svačinka a pochvala ka-
marádů, ale i nově získaná dovednost 
platná v životě.

■   |   Lucie Sachs, Alice Medříková, 
Ivona Kroulíková

OPERACE PVC ANEB ÚKLID PŘÍRODY V OKOLÍ MĚSTA

Popatnácté uklízeli skauti v  sobotu 19. září 
přírodu v okolí Moravské Třebové. Tradiční 
jarní termín jsme museli kvůli koronavirovým 
opatřením zrušit, náhradní podzimní termín 
spojený s Celosvětovým úklidovým dnem už 
naštěstí vyšel a stejně tak i celá akce. Za pěk-
ného počasí posbíralo více než pět desítek 
dobrovolníků rozdělených na menší skupi-

ny (Peklo, Pastvisko, cesta na Srnčí, Křížový 
vrch a Knížecí louka) slušnou hromadu od-
padků (fotografi e z úklidu na junak.mtrebo-
va.cz/opvc). Poděkování patří všem účastní-
kům a za podporu a spolupráci také Technic-
kým službám Moravská Třebová a projektu 
Ukliďme svět, ukliďme Česko!

■   |   Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová 

AKTIVITY SPECIÁLNÍ ŠKOLY
NOVÁ TERAPEUTICKÁ 
MÍSTNOST 
V minulých dnech se nám podařilo vybudo-
vat novou odbornou relaxační učebnu (Sno-
ezelen). Snoezelen je místnost, ve které se 
naše děti rozvíjí a mají pocit svobody. Musí 
zde být bezpečno, aby se zde jedinec mohl 
volně pohybovat a  manipulovat s  objekty. 
Zároveň je v  místnosti vytvořena příjemná 
atmosféra, zprostředkované zážitky, mož-
nost regulovat a  kontrolovat příchozí pod-
něty. Učebna je vybavena bublinkovým vál-
cem (dokáže měnit atmosféru v místnosti), 
optickými vlákny (vizuální stimulace), projek-
tory (působí uklidňujícím dojmem + podpo-
ruje představivost), světelnými komponenty 
(hvězdné nebe na stropě – stimulace očí), po-
lohovacími vaky (možnost příjemného usaze-
ní), závěsným křeslem (podpora rovnováhy), 
interaktivními panely (reakce na zvuk pomocí 
barev). V  jiné učebně (rehabilitační tělocvič-
na) máme také bazén s  kuličkami (příjem-
né vibrace) a vodní postel (uvolňování sval-
stva). Na výše uvedené komponenty ve Sno-
ezelu byli pedagogičtí pracovníci naší speciál-
ní školy proškoleni dvoudenním seminářem 
a cena za zřízení této relaxační místnosti je 
cca 180 tis. Kč.
Pozn. V  případě zájmu veřejnosti je mož-

né využít Dne otevřených dveří, o  termínu 
budeme včas informovat prostřednictvím 
webových stránek naší školy i v MT zpravo-
daji, na webových stránkách města a v měst-
ském rozhlase.

SPECIÁLNÍ ŠKOLA NA 
KONÍCH
Před několika týdny si užili žáci naší školy dva 
krásné projektové dny s názvem Dny na ko-
ních. V Útěchově na ranči u Edity Weissaro-
vé se ve dvou dnech mohli naši žáci podí-
vat a na „vlastní kůži“ vyzkoušet, jak se starat 
o koně, čím se krmí, jaká je výstroj při parku-
rových závodech a „třešničkou“ na dortu pak 

byla možnost jízdy na hřbetě krásných čtyř-
nohých kamarádech (Irena a  Monty). Říká 
se, že nejkrásnější výhled na svět je ze hřbe-
tu koně a  tato slova mohu jen a  jen potvr-
dit, protože jsem i  já jsem s některými kole-
gyněmi vyzkoušel nabídku k projížďce. Poča-
sí bylo po oba dny nádherné, což dokreslova-
lo pěkný zážitek z této akce. Poděkování patří 
Pardubickému kraji za fi nanční podporu výše 
uvedeného projektu a samozřejmě majitelce 
Editě Weissarové.

■   |   Miroslav Muselík, 
statutární zástupce ředitelky školy
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CHARITA

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST
Kostelní nám. č. 24/3
57101 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.

Duchovní správce: 
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM, 
Svitavská 6/5
www.farnostmoravskatrebova.cz

PŘEHL ED ONLINE VYSÍLANÝCH 
BOHOSLUŽEB: 
https://www.mseonline.cz/

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY PŘI 
BĚŽNÉM PROVOZU:
po, út, st 18:00 hod. klášterní kostel
čt 16:30 hod.  klášterní kostel – 

mše sv. pro rodi-
ny s dětmi

čt 18:00 hod. klášterní kostel
pá, so 18:00 hod. klášterní kostel
ne   8:00 hod. farní kostel
 11:00 hod. klášterní kostel

Korunka k Božímu Milosrdenství a ado-
race: pondělí až sobota 15–16 hod.
Vzhledem k současné epidemiologické 
situaci sledujte prosím webové stránky 
farnosti a nástěnky v kostelích.

POZVÁNKA NA VÝROBU 
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Širokou veřejnost zveme na výrobu 
adventních věnců u františkánů. Přijď-
te si vyrobit adventní věnec pro sebe 
nebo pro své blízké. Akce se koná v so-
botu 28. 11. od 15 hodin v  refektá-
ři kláštera (vchod vraty vedle Laska-
várny). Zajištěn bude materiál na vý-
robu věnců (vlastní zahradnické nůž-
ky výhodou). Příspěvek na materiál je 
150 Kč. Kontaktní osoba: P. Eliáš OFM, 
tel. 734 435 460.

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 
Akce se uskuteční 2. 11. v 10:00 v  refektáři 
františkánského kláštera v Mor. Třebové.

S-KLUB PRO AKTIVNÍ SENIORY 
Z MORAVSKOTŘEBOVSKA A JEVÍČSKA 
A BLÍZKÉHO OKOLÍ 
Srdečně vás zveme na další setkání S-Klubu, 
která se uskuteční ve čtvrtek 12. 11. v 16:00 
hodin a 26. 11. také v 16:00 hodin (vše Cha-
rita Moravská Třebová). Kontaktní osoba: Te-
reza Letfusová, telefon: 733 742 157, e-mail: 
tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz 

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
V  letošním roce se jednalo již o 30. ročník, 
který se nesl v  duchu motta Každý máme 
hlavu na něco jiného. Týdny duševního zdra-
ví jsou osvětovou akcí, multižánrovým festi-
valem, který se skládá z besed, přednášek, 
koncertů, kvízů či workshopů, jejichž cílem je 
přiblížit veřejnosti témata týkající se duševní-
ho zdraví, která jsou v naší společnosti stá-
le jakýmsi „tabu“ nebo jsou zatížena mylnými 
představami a předsudky. 
Do akce se již podruhé zapojilo i Komunit-
ní centrum O krok dál. Sociální služba soci-
ální rehabilitace Charity Moravská Třebová 
se do osvěty duševního zdraví zapojila před-
náškou odborníka Martina Fojtíčka, který se 
zabýval vztahem rodiny a osoby s duševním 
onemocněním. Přednáška byla spojena s be-
sedou, do které se zapojili i klienti KC O krok 
dál, a  tím veřejnosti nabídli možnost vidět 
„svět“ jejich očima. Další akcí, kterou k Týd-
nům duševního zdraví KC O krok dál pořáda-
lo, byl koncert písničkáře Jirky Hurycha a roc-
kové kapely ReGen, který proběhl na nádvo-
ří zámku v  Moravské Třebové. Na podpo-
ru a osvětu duševního zdraví se pracovnice 
KC rozhodly v rámci koncertu rozdávat zele-
né stužky, které se na celém světě staly sym-
bolem tolerance a otevřeného přístupu k  li-
dem s duševním onemocněním. Návštěvnost 
na koncertu byla oproti prvnímu ročníku ně-
kolikanásobně vyšší, proto se těšíme na další 
ročníky a doufáme, že tento trend bude i na-
dále pokračovat. Děkujeme všem návštěvní-

kům, vystupujícím, městu Moravská Třebová 
a všem, kteří nám s organizací pomáhali a vě-
říme, že v příštím roce se opět setkáme.
Za Komunitní centrum O krok dál: Markéta 
Schrömerová, telefon: 604 224 260, e-mail: 
marketa.schromerova@mtrebova.charita.cz

KOMUNITNÍ ZAHRADA JE NOVOU 
ŠANCÍ PRO SOCIÁLNĚ SLABŠÍ 
RODINY – RODINA SPOLU 
Podzim je tu a Komunitní zahrada vydala po-
slední vypěstované plody - spoustu rajčat, 
paprik a  okurek, které oplývaly výbornou 
chutí a  šťavnatostí. Vyrostly i  saláty a man-
gold, který je zasazený ve skleníku z kupova-
ných sazenic. Sazeničky kupujeme na trzích, 
které probíhají každý pátek na náměstí v Mo-
ravské Třebové. Také nám postupně dorost-
ly cukety a dozrály různé druhy dýní a me-
louny. Zatím malá bylinková zahrádka se po-
malu připravuje na zimu - máme usušenou 
diviznu a měsíček lékařský. Těšíme se na vý-
borný čaj, který zahřeje a uzdraví. Zúčastni-
li jsme se projektu Ukliďme Moravskou Tře-
bovou, ve spolupráci s Komunitním klubem 
Moravská Třebová. Naše rodiny odjely na ví-
kendový vzdělávací pobyt do Květné zahra-
dy, kde využily zeleninu, kterou si vypěstova-
ly. Zde je čekal bohatý program, jako hraní 
deskových her při špatném počasí, výlety, na-
hlédnutí do chodu farmy, vyrábění zápichů 
na záhony a spoustu další legrace, ktero u si 
rodiny společně užily. Pro dospěláky byla při-
pravena i trocha vzdělávání. 
Charita Moravská Třebová v  rámci projektu 
Rodina spolu pomáhá zprostředkovat oso-
bám, které jsou reálně ohroženy sociálním 
vyloučením, ztrátou zaměstnání, rasovou 
a národnostní diskriminací, zapojení do běž-
ného života ve společnosti.
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon: 
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtre-
bova.charita.cz

Bližší informace o  celkové činnosti Charity 
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo 
www.facebook.com/charita.trebova, nebo 
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44 
Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci 
Charity M. Třebová

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je CPR Sluníčko do odvolání uzavřeno. 
Sledujte prosím webové stránky a Facebook, o změně vás budeme včas informovat.



22   |   Moravskotřebovský zpravodaj   |   LISTOPAD 2020

SPORT

ŠÁRKA ABRAHAMOVÁ 
MISTRYNÍ ČR 

SPOLEK BRANNÝCH SPORTŮ 

Sportovní areál KLÍNEK v Předklášteří hostil 
koncem září Mistrovství ČR v travním lyžová-
ní. Na velmi promoklé trati a za stálého deš-
tě si to kompletní domácí špička, společně se 
závodníky ze Slovenska, rozdala o sady me-
dailí ve třech tradičních disciplínách (slalom, 
obří slalom, super-G). V těchto extrémně těž-
kých podmínkách si vedli skvěle zástupci TJ 
Slovan Moravská Třebová. Naši lyžaři vybojo-
vali celkem osm medailí.
Sobota byla zahájena obřím slalomem a od-
poledne nastoupili závodníci na start super-
obřího slalomu. Slovan měl svá želízka v ohni 
ve čtyřech kategoriích. Mezi talenty se prosa-
dila Thea Trnková. Ve všech svých startech 
našla pouze jednoho přemožitele a vybojo-
vala třikrát stříbrnou pozici. V  součtu bodů 
ze všech letošních závodů to však zname-
nalo, že se Thea mohla radovat z  celkové-
ho vítězství v  Českém poháru. Velmi dobře 
si v  této kategorii vedl také Tadeáš Machá-

klub mládeže zahájil sezónu 2020/2021. Po 
dlouhodobější odstávce způsobené covido-
vou situací, kdy děti mohly v omezené míře 
trénovat pouze během června a bohužel jim 
byly zrušeny veškeré mistrovské závody sva-
zu SBTS, se mohly alespoň o prázdninách zú-
častnit letního Army tábora na střelnici naše-
ho svazu v Linharticích. Děti si program tábo-
ra naplno užily i přes nařízená omezení. 
V  průběhu září jsme nabírali do střelecké-
ho klubu mládeže SBS MT nové členy. Ve 

nek. V Předklášteří vybojoval 4., 5. a 7. místo, 
což znamenalo sedmou příčku v  celkovém 
pořadí. V úvodním obřím slalomu prokáza-
la skvělou formu juniorka Šárka Abrahamo-
vá, když vybojovala bronzovou medaili. Mezi 
mladšími žáky se Filip Trnka umístil na pátém 
místě a junior Václav Mačát skončil šestý. Od-
polední superobří slalom potvrdil, že ranní 
výsledky nebyly náhodné. Další bronzovou 
medaili přidala do sbírky Šárka Abrahamo-
vá a stejnou hodnotu měla také jízda Václava 
Mačáta. Těsně pod stupni vítězů zůstal tento-
krát čtvrtý Filip Trnka.
Na nedělní dopoledne byl pro účastníky Mis-
trovství ČR připraven závěrečný závod ve sla-
lomu. Počasí se výrazně umoudřilo a dovolilo 
závodníkům bojovat o poslední sadu medai-
lí. Především Šárka Abrahamová pokračova-
la v parádním představení. Skvělým výkonem 
ve druhém kole slalomu se posunula až ke 
zlatu a titulu juniorské mistryně ČR. Pro me-

spolupráci s DDM Maják máme dva zájmo-
vé kroužky ve čtvrtek a pátek. Trénujeme 3x 
týdně na naší střelnici Spolku branných spor-
tů v Linharticích.
V září jsme intenzivně trénovali na branné ví-
ceboje. Bohužel, tak jako na jaře, i na podzim 
byly opět zrušeny mistrovské závody SBTS 
ČR. A  proto původně přípravný branný zá-
vod, který pořádáme ve spolupráci se stře-
leckým klubem mládeže v Křenově, Memo-
riál J. Gruncla, jsme uspořádali jako ofi ciální 

daili za třetí místo si při závěrečném ceremo-
niálu přišel i Václav Mačát. V celkovém hod-
nocení Českého poháru se v  letošní sezóně 
shodně na čtvrtém místě ve svých katego-
riích umístili Filip Trnka, Šárka Abrahamová 
a Václav Mačát. V kategorii starších žaček si 
10. místo vybojovala Tereza Peškarová. Sed-
mý mezi juniory skončil Jan Kašický a čtrnác-
tý byl Tomáš Jarůšek.

■   |   Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu

dvoudenní oblastní závod. Konal se 27. a 28. 
9. na střelnici v Linharticích. Zúčastnily se ho 
děti ve třech kategoriích a v  jedné kategorii 
smíšená družstva. A co myslíte? Opět vzhle-
dem k aktuální situaci v ČR byl jedním z po-
sledních společných setkání dětí sportovní-
ho svazu.
Soutěžilo 12 družstev v disciplínách: mířená 
střelba ze vzduchové pušky a běh terénem 
na 1200 m se stanovišti - hod granátem do 
dálky a na cíl, určení azimutu, přenos raně-
ného a střelba po zátěži.

DRUŽSTVA NA PRVNÍCH MÍSTECH:
kategorie A: Vít Kostík, Adam Beránek a Jonáš 
Chládek
kategorie B+C: Karolína Šulcová, Štěpán Ko-
moň a Adam Srnec
kategorie smíšená: Michal Sedlář, František 
Přidal a Zdeněk Polehla

VÝSLEDKY NEJLEPŠÍCH JEDNOTLIVCŮ 
V MÍŘENÉ STŘELBĚ: 
kategorie A: Nela Rolínková
kategorie B+C: Kristýna Martinková
kategorie D+S: Michal Sedlář
Poděkování patří všem našim členům, kte-
ří nám pomohli tento náročný závod zorga-
nizovat. A za fi nanční podporu mládeže SBS 
Moravská Třebová v  letošním roce městu 
Moravská Třebová a Pardubickému kraji. 

■   |   Tomáš Přidal, trenér mládeže
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ÚSPĚCHY NEJMLADŠÍCH 
ATLETŮ
DRUŽSTVA PŘÍPRAVEK
Ve středu 16. 9. se ve Svitavách konalo 2. kolo 
družstev přípravek. Družstvo dívek v něm ob-
sadilo 3. místo, přičemž součtem 4371 bod 
potvrdilo suverénní postup do krajského fi -
nále. Oporami byly především D. Václavíko-
vá s 1340 b. a T. Kalousková s 1188 b., které 
do čtveřice bodujících doplnily A. Dvořáková 
s 1053 b. a M. Krejčí s 790 b.. Družstvo dále 
reprezentovaly N. Kučerová s 702 b., L. Po-
lášková s 700 b., A. Friedlová s 640 b., J. Krej-
čí s 630 b. a V. Němcová s 522 b. Družstvo 
chlapců obsadilo 4. místo, přičemž i jim sou-
čet 2640 bodů stačil na postup do krajské-
ho fi nále. Oporou byl A. Petr s 891 b. Bodový 
součet doplnili Holík s 734 b., Kučera s 640 b. 
a Kaláb s 375 b.

KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ
V pondělí 28. 9. se ve Vysokém Mýtě konal 
krajský přebor jednotlivců Pardubického kra-
je kategorie přípravek, na který byli nomino-
váni: A. Dvořáková, J. Holík, T. Kalousková, M. 
Krejčí, A. Petr a D. Václavíková. Předvedený-
mi výkony za velmi nepříznivých klimatických 
podmínek, déšť a  teplota kolem 11 °C, svo-
ji nominaci potvrdili.  Vybojovali celkem čty-
ři medaile a několik umístění v první desítce 
startovního pole. Nejúspěšnějším závodní-

kem byl Petr (na fotografi i vlevo), který získal 
dvě stříbrné medaile v běhu na 150 m (23,55) 
a  v běhu na 600 m (1:59,84). Úspěšné byly 
v hodu míčkem dívky, ve kterém Václavíko-
vá vybojovala stříbrnou medaili (34,46) a Ka-
lousková bronzovou medaili (32,70). V ostat-
ních disciplínách v konečném pořadí skonči-
li v běhu na 60 m Petr (9,38 - 4.), Dvořáko-
vá (9,81 - 12.) a Krejčí (10,26 - 23.), v běhu na 
150 m Václavíková (24,10 - 7.-8.), Dvořáko-
vá (24,64 - 11.), v běhu na 600 m Václavíková 
(2:03,32 - 7.), Kalousková (2:05,22 - 8.) a Krej-
čí (2:07,40 - 10.), v hodu míčkem Holík (31,85 
- 7.) a ve skoku dalekém Holík (315 - 13.). Více 
informací z obou závodů naleznete na www.
akmoravskatrebova.cz.

■   |    Radek Pavliš, trenér AKMTR mládeže

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ 
SPORT NA FB
Vážení sportovní přátelé, nově nás na-
jdete i  na Facebooku, kam jsou prů-
běžně vkládány aktuální informace ze 
světa moravskotřebovského sportu. 
Za normálních okolností se potkává-
me při sportování. Pojďme se potkávat 
také online ve skupině. Sdílejme spolu 
sportovní akce, nadšení, úspěchy, mo-
tivaci. Inspirujme se. Jsme v tom spolu.
Adresa: https://www.facebook.com/
groups/moravskotrebovskysport

■   |   (pm)

SILNIČNÍ ČASOVKA 
JEDNOTLIVCŮ NA 24 KM
Ke svému závěru se přiblížil celoroč-
ní seriál závodů o  nejlepšího cyklistu 
města zvaný Cykloman. Silniční časov-
ka jednotlivců vedoucí z  Linhartic do 
Chornic byla jeho předposledním dí-
lem. Nabídla čtyřiadvacet kilometrů se 
zvlněným profi lem, což znamenalo os-
trou zkoušku kvalit závodníků. Na foto-
grafi i: Tadeáš Ladra.

Z VÝSLEDKOVÉ LISTINY:
Absolutní pořadí – bez určení kate-
gorií:  1. Václav Vodička 31:55, 2. Ro-
bert Šmíd 32:46, 3. Petr Šich 33:13, 4. 
Marcel Boháč 33:16, 5. Tomáš Zezula 
33:28.
M1 (muži do 40 let): 1. Šich, 2. Petr, 3. 
Řeháček
M2 (muži do 50 let): 1. Vodička, 2. 
Šmíd, 3. Boháč 
M3 (muži do 60 let): 1. Kuda, 2. Dole-
žel, 3. Štěpař
M4 (muži nad 60 let): 1. Klíma, 2. Spá-
čil, 3. Orner
J (junioři): 1. Ladra, 2. Krajči, 3. Zezula
Z1 (ženy do 40 let): 1. Monika Simono-
vá 37:03, 2. Jitka Dulajová 43:59, 3. Mo-
nika Doleželová 45:01
Z2 (ženy nad 40 let): 1.-2. Karin Hájko-
vá, 1.-2. Marie Sirová obě 44:18, 3. Bed-
řiška Schneiderová 45:07
ZJ (juniorky):  1. Navrátilová Kateřina 
51:03

■   |   (pm)

SPORTOVNÍ AEROBIK 
I v těžkých časech dokážeme vyhrávat. Jedi-
ný závod ve sportovním aerobiku FIG, kte-
rý se v  letošní m roce podařilo zorganizo-
vat, se uskutečnil 11. 10. v Praze. Závodní-
ci SK AG-FIT na něm nemohli chybět. Poté, 
co jejich přípravu zastavila koronaviro-
vá krize těsně před MMČR, se na dalších 7 
měsíců museli spokojit s velmi provizorní-
mi tréninkovými podmínkami. Bez tělocvi-
čen, bez nářadí, bez větších pauz trénova-
li tvrdě, i když se rušil jeden závod za dru-
hým. Někdy bylo velmi těžké udržet moti-
vaci a nevzdat to. A musíme přiznat, že ne 
všem se to podařilo. Ti, co vytrvali, ale byli 
odměněni.

Ze závodu Poháru federací (letos bez mezi-
národní účasti) si odnesli dvě zlaté medaile 
a  jedno čtvrté místo. Zlato vybojovala Lau-
ra Lněničková v  individuální kategorii mlad-
ších žaček a také tým Dance aerobiku ve slo-
žení E. Mlejnková, A. Daulová, V. Žouželka, K. 
Němčíková, L. Lněničková, P. Bártová, L. Bár-
tová v  kategorii starších žaček. V  nejmlad-
ší kategorii se talentovaná Terezie Němco-
vá na svých prvních závodech umístila na 
4. místě, když jí jen o desetinu bodu utek-
la bronzová medaile. Pokud nepoleví v píli, 
předpovídáme ji velmi slibnou sportovní bu-
doucnost. Statečně bojovala v  individuální 
kategorii i Patrície Bártová. Bohužel potkala 
nás i smůla, když si naše jediná juniorka Eliš-
ka Mlejnková těsně před svým startem zrani-
la kotník. Všichni zúčastnění závodníci si za-
slouží obrovskou pochvalu a gratulaci za je-
jich cílevědomost, bojovnost, i za výsledek.
Rádi bychom touto cestou poděkovali i spol-
ku SPKD Boršov, který nám poskytl své pro-
story a umožnil pokračovat v tréninku za ka-
ždého počasí. Bez jejich pomoci by naše čin-
nost nebyla možná. Rovněž děkujeme Pardu-
bickému kraji a městu Moravská Třebová za 
fi nanční podporu v roce 2020.

■   |    Za AG-FIT G. Daulová
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HISTORIE KOPANÉ I.
Počátky fotbalu v  Moravské Třebové sahají 
do 20. let minulého století, kdy úspěchy sklí-
zel německý DFK. Soupeři jim byli DFK Svita-
vy, Hertha Olomouc, Velen Boskovice, Štern-
berk, Sportbandet Brno, Sparta Brno - za které 
hrál pozdější trenér Slovanu Artur Šťastný-Po-
hle. Utkání se hrála na Dvorní ulici (nyní Sta-
tek Moravská Třebová). V roce 1945 vstoupily 
do soutěží i české celky. Byl založen Sportov-
ní klub Moravská Třebová. Prvním předsedou 
byl zvolen stavitel Oldřich Bašný. Dalšími členy 
výboru byli Josef Aberle (kominický mistr), bra-
tři Dočkalové (zámečnictví), Jaroslav Dostál (že-
lezářství), Josef Havlén, Eduard Fryč, Jaroslav 
Hrubý (všichni textil), Eduard Jenický (autoško-
la), Eman Lepka (potraviny), Karel Uher (domá-
cí výroba), Oldřich Novák (náčelník VB), Zde-
něk Procházka (fi rma Sandrik), Antonín Roz-
sypal (záložna), major Šmolovič (důstojník), 
Alfons Weber (sběr železa), Jaroslav Souček 
(Besední dům), který byl navíc vedoucím prv-
ního týmu mužů. Byla provedena registrace 
v Župě a oddíl byl zařazen do nejnižší třídy mi-
strovské soutěže. SK hned po roce činnosti po-
stoupil do III. třídy. I touto soutěží proplul na 
vítězné vlně, postupně až do I. B třídy. V týmu 
působilo mnoho skvělých hráčů, kteří ve měs-
tě plnili vojenskou službu: Kubovič (Trnava), Fi-
ala a Baldrman (Ostrava), Nový a Věchet (Pra-
ha), Gerbar (Žilina), Hloupý (Hradec Králové), 
Karafi át (Prostějov), Zvonek (Bratislava), Ci-
eslar (Třinec). Mužstvo z roku 1949 hrálo skvě-
le v  útoku, o  tom svědčí i  počet vstřelených 
gólů - 108! Utkání se hrála na hřišti Na Písku, 
pojmenovaném po blízké hospodě. Utkání sle-
dovalo velké množství diváků. Celé rodiny pu-
tovaly o víkendu směr hřiště. Ženy s dětmi po-

kračovaly po aleji lesem do místa, kterému se 
říká Peklo. Tam byla i hospoda. Cestou zpět vy-
zvedly dámy zakladatele rodu v restauraci Na 
Písku, kteří  tam oslavovali vítězství, nebo zapí-
jeli žal po prohře svého oblíbeného týmu. 
V roce 1947 byla v městě ustanovena další TJ 
- Sandrik. Ta se po únoru 1948 přejmenova-
la podle vzoru ruské fyzkultury na Spartak. 
V roce 1951 vznikl další klub Jiskra (při podni-
ku Hedva). Ve Třebové hrály i celky RH a OSP. 
Všechna utkání se hrála na jednom hřišti, kte-
ré bylo přetíženo velkým množstvím zápasů. 
Po roce 1948 se stalo majetkem armády. Jis-
kra si vybudovala svůj stánek na nynější par-
cele školy na sídlišti Západní, Spartak měl svůj 
stánek u koupaliště, kde stojí dnešní fotbalový 
stadion. Tým SK se umísťoval v tabulkách vždy 
před Spartakem. Po roce 1950 zanikl. V prv-
ní polovině 50. let hrály v Moravské Třebové 
týmy Spartak (krajská soutěž), Jiskra (mezio-
kresní přebor) i jejich rezervy (okresní soutěž). 
RH hrála okresní přebor.

■   |   Václav Procházka

VZPOMÍNKA NA 
STANISLAVA MILDEHO 
Stanislav Milde se narodil na Hané 
v  roce 1931. S  fotbalem začínal ve 
Spartě Prostějov. Na vojně působil 
v Dukle Tábor. Do Moravské Třebové 
se přestěhoval v  roce 1954. Za míst-
ní Slovan hrál až do roku 1968. Výbor-
ný hráč s  tvůrčími a organizátorskými 
schopnostmi. Jeho střela šajtlí byla po-
věstná, stejně jako jeho hecířské deba-
ty s protihráči a rozhodčími. Závěr ka-
riéry ho zastihl v  Sokole Boršov. Své 
organizátorské a  fotbalové schopnos-
ti pak předával fotbalistům z  pozice 
trenéra. Na tehdejší moravskotřebov-
ské poměry měl vystudovanou trenér-
skou druhou třídu. Ve Slovanu se tre-
nérského kormidla ujal na jaře v  roce 
1973 a s přehledem dovedl tým Slova-
nu do I. A. třídy. S většinou svých svě-
řenců dál pracoval na vytouženém po-
stupu do Krajského přeboru. To se po-
dařilo v roce 1979. Slovan vedl do roku 
1980. Svůj milovaný tým pak vedl ještě 
v sezóně 1997/98.
Své hráčské a  trenérské zkušenos-
ti předával jako mentor mladým tre-
nérům svitavského okresu. Jako tre-
nér ještě působil ve Svitavách, v Boršo-
vě, Starém Městě, Křenově a v Dlouhé 
Loučce.
Stanislava celý region znal pod pře-
zdívkou „Zajíc“. Ta se tak vžila, že i jeho 
paní Majku oslovovalo vedení Slova-
nu: „Paní Zajícová, jak se máte?“ Staňa, 
jak mu říkali příznivci a hráči v širokém 
okolí, měl kamarádkou povahu s  vel-
kým smyslem pro humor.
Na svého prvního trenéra mé hráčské 
kariéry nikdy nezapomenu, stejně jako 
moji spoluhráči.
Stando Čest Tvé památce.

■   |   Václav Procházka

Podzimní fotbalová sezóna vygradovala o prv-
ním říjnovém víkendu, který byl ve znamení 
poslední sportovní akce pod širým nebem 
před zavedením nouzového stavu. Program 
byl rozložen do celého nedělního odpoled-

ne a nabídl představení široké činnosti fotba-
lového oddílu SKP Slovan Moravská Třebová 
s hlavním důrazem na výchovu mládeže.
Vedle fotbalu čekalo na fotbalové příznivce 
velké množství dalších oblíbených lákadel od 
grilovaných makrel až po nejrůznější atrak-
ce pro naše nejmenší. Akce proběhla také ve 
slavnostním duchu. Její součástí bylo předá-
ní ocenění pro nejlepšího trenéra Moravské 
Třebové za rok 2019, jímž se stal Václav Pro-
cházka, legenda moravskotřebovské kopané. 
Vrcholem slunečného menu bylo utkání kraj-
ského přeboru mužů mezi SKP Slovan Mo-
ravská Třebová a hostující TJ Jiskrou Litomyšl, 
které přineslo atraktivní podívanou a zaslou-
žené vítězství domácích.

■   |   (pm)

OSLAVA FOTBALU V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Borci z počátků SK – stojí: V. Procházka, Kubovič, 
Al. Blažek, L. Stohr, Zukal - dole: L. Machálek, Káňa, 
Blaha, Vychodil, Karafi át a hrající trenér Koten
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