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ohlédnutí 
za ukončenými akcemi 
a opravami v roce 2020

zahajujeme výstavbu 
tratí pro horská kola 
na pastýřce

adventní čas  
na zámku  
v moravské třebové3 5 11

PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Milí Třebováci, před námi jsou poslední týdny roku 2020, jehož začátek se nesl v duchu mnoha plánů a nikdo 
z nás si nedokázal představit, jakým výzvám budeme nuceni čelit. Kéž bychom si navzdory všem omezením 

zachovali optimismus, víru a v neposlední řadě zdravé rodinné vztahy a přátelství, která nám jsou v této době 
oporou. Těšme se z krásného okolí našeho města obklopeného přírodou, kde mnozí z nás v těchto časech 

hledají útěchu. Požehnané vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku vám přejí  
Miloš Mička, Daniela Maixnerová a Petr Frajvald.

Změna programu vyhraZena
milí čtenáři, veškeré časy a termíny akcí uvedených v tomto vydání zpravodaje se mohou měnit s ohledem na aktuál-
ně platná opatření ministerstva zdravotnictví čr. sledujte webové stránky, Facebook a mobilní rozhlas. zároveň pro-
síme 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 hlasování 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 městského 
úřadu v  moravské třebové bylo k  31. 
10. 2020 evidováno k  trvalému poby-
tu celkem 9.854 občanů čr. v průběhu 
měsíce října 2020 se do moravské tře-
bové přistěhovalo 11 obyvatel, odhlási-
lo 18 osob, zemřelo 21 občanů a naro-
dilo se 6 dětí. v rámci moravské třebo-
vé v říjnu změnilo trvalý pobyt celkem 
12 osob. dle odboru azylové a migrač-
ní politiky mvčr je v moravské třebové 
hlášeno 149 cizinců s povolením k po-
bytu na území české republiky. celkem 
je tedy v  moravské třebové k  31. 10. 
2020 evidováno 10.003 osob. v měsíci 
říjnu se uskutečnilo 7 svatebních obřa-
dů a 4 obřady k vítání občánků.

■   |   in

společensKá rubriKa 
jubilea v říjnu
91 let – bobríková jozefa
90 let – kolíbalová vlasta 
80 let – koblovský vladimír, cvrkal ri-
chard, Školařová Gislinde, bartáková 
marie 

sňatKy v říjnu
martin kopecký (staré město) – renata 
kovářová (staré město)
milan babouček (mt) – dagmar chlád-
ková (mt) 
petr Faršolas (kamenná horka) – pavla 
klevetová (mt)

roZloučili jsme se
kolíbalová vlasta (90 let), krepl ivo (88 
let), buchta jiří (84 let), janků emilie (83 
let), Friedl josef (82 let), stara josef (74 
let), koutný miroslav (69 let), trykarová 
hedvika (65 let) 

vítání občánKů
patricie továrková (srpen)

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.

senior taxi – doprava 
KdyKoliv a KamKoliv

poděKování  
děkujeme všem vlastníkům nemovitostí v moravské třebové, kteří se starají o  jejich 
technický stav i celkový vzhled. každá změna vede k tomu, aby naše město bylo zase 
o kousek krásnější. ulice lanškrounská. 

vedení města ve spolupráci s  charitou mo-
ravská třebová připravuje od roku 2021 za-
hájení provozu senior taxi. tato nová služ-
ba nahradí dosavadní městskou hromad-
nou dopravu, která se v průběhu času ukáza-
la jako neefektivní, málo využívaný a vysoce 
nákladný způsob přepravy cestujících. pro-
voz mhd bude ukončen ke dni 12. prosince 
2020.   

senior taxi využívá už více než 70 měst v ce-
lém česku a jeho obliba i nadále roste. hlav-
ní výhoda pro občany spočívá v tom, že služ-
bu mohou využít kdekoliv. lidé starší 65 let 
nebo osoby s  omezením pohybu a  ztp si 
v pracovních dnech jednoduše zavolají a do-
mluví příjezd vozidla přímo k domu. nemusí 
přitom hledat nejbližší zastávku mhd, nebo 
sledovat jízdní řád. senior taxi cestujícího ve 
smluvený čas odveze tam, kam potřebuje, 
např. k lékaři, na nákup, nebo na poštu. „prá-
vě tato variabilita je pro občany jednoznač-
ným přínosem. zároveň je služba dostupná 

pro všechny. dosavadní autobus mhd nikdy 
neobsluhoval, a z provozních i ekonomických 
důvodů ani nemohl obsluhovat celé území 
města. především obyvatelé udánek, boršo-
va, sušic a ostatních periferních částí tak byli 
o tuto možnost přepravy ochuzeni,“ vysvětlu-
je starosta miloš mička. 
důvodů pro plánované ukončení provozu 
mhd je ale více. „hlavním problémem je ne-
ustále klesající využitelnost, každý den může-
me pozorovat prázdný autobus projíždějící 
městem. k tomu musíme připočíst také ros-
toucí finanční náklady na provoz celého sys-
tému mhd. primárním cílem v době spuště-
ní mhd mělo být zajištění dopravy navazující 
na vlakové spoje a zvýšení atraktivity vlako-
vé dopravy i  opraveného vlakového termi-
nálu. ani tohoto se však dle statistik nepoda-
řilo dosáhnout. v  roce 2021 bude navíc po-
kračovat rekonstrukce ulice lanškrounská 
a v souvislosti se stavbou nové nemocnice se 
bude opravovat také ulice svitavská. celá tra-
sa mhd by se tedy musela přehodnotit a jez-
dit po objízdných trasách, které ale nemohou 
obsáhnout potřeby většiny obyvatel. jako 
jediné smysluplné řešení se tak i  díky dob-
ré zkušenosti z  jiných měst nabízí zavede-
ní senior taxi,“ uzavírá starosta. podrobněj-
ší informace poskytneme v  lednovém vydá-
ní zpravodaje.

■   |   vd 
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dokončené akce 2020

Otevření mateřského centra Krůček Nové sociální zázemí MŠ Boršov

Revitalizace Křížového vrchu Obnova sochy Plačící Anny

Rekonstrukce ul. Olomoucká Chodník v ul. Olomucká

Rekonstrukce kruhového objezdu Rekonstrukce ul. Lanškrounská
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provoZ městsKého úřadu 
v prosinci
vážení občané, ve dnech 23. 12. a  31. 
12. bude městský úřad uzavřen. v ostat-
ních dnech jsou zaměstnanci k dispozici 
dle standardních úředních hodin. 

termín uZávěrKy lednového 
Zpravodaje
uzávěrka lednového vydání moravsko-
třebovského zpravodaje je s  ohledem 
na vánoční svátky posunuta na 10. pro-
since. na příspěvky zaslané po tomto 
termínu nemůžeme brát ohled. děkuje-
me za pochopení. 

distribuce mtZ 
vážení čtenáři, redakční rada každý mě-
síc sbírá podněty a vyhodnocuje kvalitu 
distribuce moravskotřebovského zpra-
vodaje, kterou pro město zajišťuje čes-
ká pošta. na základě opakovaných stíž-
ností proběhla oficiální kontrola a čes-
ká pošta již pracuje na odstranění díl-
čích nedostatků v  roznosu. pokud se 
vám stane, že zpravodaj během 2. dne 
v měsíci ve schránce nenaleznete, nevá-
hejte se obrátit na zpravodaj@mtrebo-
va.cz. děkujeme za vaši přízeň.
 
výběrová říZení
vedoucí odboru finančního
pracovník/pracovnice geografického 
informačního systému (gis)
aktuální informace naleznete vždy na 
úřední desce na webových stránkách 
města. případné dotazy směřujte na 
personalistku měÚ.

ocenění ministerstva vnitra čr
městský úřad moravská třebová se 
umístil na třetím místě v soutěži přívěti-
vý úřad pardubického kraje 2020, kterou 
vyhlašuje ministerstvo vnitra čr. pro-
střednictvím soutěže ministerstvo mo-
nitoruje stav služeb v  elektronizaci, ko-
munikaci, transparentnosti, klientském 
servisu nebo společenské odpovědnos-
ti. „umístění v soutěži je pro nás odmě-
nou za průběžnou snahu o  zlepšování 
služeb pro širokou veřejnost. v nedávné 
době tomu pomohlo i stěhování někte-
rých odborů a úředníků do druhé budo-
vy úřadu, ve které se nachází občanské 
informační centrum. zde si mohou oby-
vatelé nejen z našeho města vyřídit veš-
keré potřebné záležitosti. zároveň chci 
poděkovat za práci všem zaměstnan-
cům úřadu, kteří svým přístupem pomá-
hají budovat pozitivní vztah s veřejností 
i v aktuální nelehké době,“ uvedla tajem-
nice městského úřadu tereza sísová. 

■   |   (vd)

centrum j. j. pestalozziho je nestátní nezisko-
vá organizace, která již 28 let poskytuje po-
radenské, vzdělávací a  sociální služby ohro-
ženým nebo znevýhodněným lidem. usiluje 
o znovuzařazení klientů do společnosti a zlep-
šení jejich kvality života. 
poradenské centrum pro děti a mládež, které-
mu byla dotace poskytnuta, pomáhá dětem, 
které nemohou vyrůstat ve své biologické rodi-
ně. Žijí v dětských domovech, nebo jim naříze-
ní ústavní výchovy hrozí, či jsou v péči ospod. 
jak uvádí vedoucí poradenského centra bar-
bora mániková: „cílem je celkový osobnost-
ní rozvoj dětí, které se postupně osamostat-
ňují, zpracovávají svá traumata a připravují se 
na odchod z dětského domova nebo pěstoun-
ské rodiny. záleží nám na tom, aby děti byly 
zdravě sebevědomé, měly zpracovanou minu-

lost a vyjasněné rodinné vztahy i vztah k sobě. 
současně usilujeme o to, aby byly schopné po-
stavit se na vlastní nohy, až budou opouštět 
dětský domov. tedy byly vybavené potřebný-
mi dovednostmi, schopnostmi, návyky a vědo-
mostmi, které využijí v reálném životě. motivu-
jeme je k dokončení vzdělání, aby se v budouc-
nu uplatnily i  na trhu práce. prostřednictvím 
aktivit projektu cílíme na prevenci závislostí, 
bezdomovectví, nezaměstnanosti, na získání 
a  rozvoj sociálních a  praktických dovedností 
a  rovněž na přijetí sám sebe.“ ředitel centra 
j. j. pestaloziho pavel tvrdík vyjádřil poděková-
ní: „vážíme si podpory ze strany města morav-
ská třebová, která s dalšími donátory společ-
ně s námi pomáhá dětem. taková investice do 
dětí se vždycky vyplatí“.

■   |   zuzana tvrdíková

město moravsKá třebová 
podpořilo dobrou věc

vZpomínKa na václava havla

vážení spoluobčané. připomeňme si v  pá-
tek 18. prosince úmrtí pana prezidenta václa-
va havla. přijďte tento den k mostu na knížecí 
louce, který nese jeho poselství. pokud to ak-
tuální epidemiologická situace dovolí, sejde-

me se zde v 18:00 hodin. věří-
me na setkání s vámi a přejeme 
alespoň touto formou klidné 
prožití nadcházejících svátků.

■   |   daniela maixnerová, st

ano 2011

Krásný vánoční čas

vážení spoluobčané, blíží se konec roku, kte-
rý byl ve znamení nekonečných koronaviro-
vých omezení. zároveň se nacházíme v  po-
lovině volebního období. každý volič sleduje 
zastupitele, kterému dal svůj hlas. zajímá se, 
kdo jak pracuje a kdo se snaží prosazovat zá-
jmy občanů. ale i my, zvolení, hodnotíme naši 
práci. musíme se vrátit ke schválení prodeje 
orné půdy v lokalitě jihozápad za účelem vý-
stavby nepojmenovaného obchodního cent-
ra. myslíme si, že tento krok je velkou chybou, 
a proto jsme prodej pozemku nepodpořili. za 
velký úspěch naopak považujeme prosazení 
naší vize a snu – vybudování nové nemocni-
ce následné péče a stanice zdravotnické zá-
chranné služby. vážíme si, že pardubický kraj 
se rozhodl investovat do zdravotnictví zrovna 
v našem městě a stavbu nemocnice již zahá-
jil. ať už byl za samotným počátkem výstavby 

vážení a  milí spoluobčané! Žijeme v  nelehké 
době, kdy všichni bojujeme s neviditelným ne-
přítelem, který se jmenuje covid – 19. někte-
ří už jsme se setkali s touto nemocí a průběh 
byl u každého z nás jiný… blíží se vánoční čas 
a s ním jde ruku v ruce i samotný závěr roku 
2020. toto kouzelné a pohádkové období pro-
žívají všechny generace a lidé si jsou, tak nějak 
bližší a na sebe milejší. přeji vám z celého srd-

nové nemocnice kdokoliv, do budoucna bude 
určitě přínosem pro všechny občany našeho 
města a širokého okolí. jsme za to moc rádi. 
závěrem nám dovolte popřát vám klidný ad-
ventní čas v  kruhu blízkých, krásné vánoč-
ní svátky a do nového roku 2021 především 
zdraví. děkujeme za vaši podporu. 
■  |  vaši zastupitelé miroslav jurenka a ivana kantůrková

ce, abyste všichni prožili krás-
ný vánoční čas, a zároveň dr-
žím palce, aby ten rok příští, 
který již netrpělivě přešlapuje 
v předsíni, byl rokem pro kaž-
dého z vás radostným a šťast-
ným! to nejdůležitější, co k ra-
dosti a štěstí potřebujeme je naše zdraví.

■   |   zastupitel miroslav muselík
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dlouho připravovaný projekt na hranici na 
hraně spolufinancovaný z dotačního progra-
mu interreg v-a česká republika – polsko se 
naplno rozjíždí. dne 10. 11. 2020 došlo k pře-
dání staveniště a nový bike resort moravská 
třebová na podzim roku 2021 nabídne spor-

tovcům i  široké veřejnosti nové singletracky 
pod pastýřkou a pumptrack na knížecí louce.
„v  moravské třebové mají lidé přírodu 
a sport jako na dlani. z historického centra je 
to jen pár minut chůze na knížecí louku, která 
na jednom místě nabízí sportovní vyžití i relax 

Zahajujeme výstavbu 
singletracKů na pastýřce 

ulice svitavsKá se dočKá celKové proměny

souběžně s probíhající výstavbou nové budo-
vy nemocnice následné péče je v příštím roce 
plánovaná celková revitalizace ulice svitavská 
v úseku od křižovatky s ul. j. k. tyla po křižo-
vatku s ul. dr. janského. investiční akce s ná-
klady do 20 mil. kč přinese nový povrch vo-
zovky včetně opravy kanalizace a vodovodu, 
vyhrazený prostor pro cyklisty, nová parko-
vací stání i obnovu zeleně podél komunikace. 
dle předběžného harmonogramu budou sta-
vební práce zahájeny v  květnu 2021 a  jejich 
zahájení bude předcházet společná diskuze 
s občany vedoucí k představení záměru a pří-
padnému zapracování připomínek veřejnosti. 
„celková revitalizace ulice svitavská je jed-
ním z  nejdůležitějších projektů nadcházející-
ho roku, díky kterému se ulice stane moder-
ní a  reprezentativní bránou do města. Úče-
lem dopravně technické studie je komplex-
ní úprava veřejného prostranství mezi ulice-
mi j. k. tyla a  dr. janského. naší snahou je 
efektivně využít plochy v okolí stavebního by-
tového družstva pro výstavbu nových parko-
vacích stání s cílem vytěsnit zaparkovaná vo-
zidla z prostoru okraje stávající vozovky. při-
tom bereme ohled i na bezpečnost cyklistů, 
kterým se tím uvolní nový vyhrazený prostor 
v  podobě piktogramového koridoru, běž-
ně využívaném pro naznačení doporučené-
ho průjezdu jízdních kol v rámci společného 
bezpečného provozu s ostatními vozidly. re-
konstrukce vozovky bude spočívat ve výměně 
všech konstrukčních vrstev a náklady chceme 
alespoň částečně pokrýt prostřednictvím do-

tací,“ vysvětluje starosta miloš mička. 
nový kryt bude z  asfaltového betonu pro 
obrusné vrstvy a  zvýšená plocha křižovatky 
před poliklinikou z  žulových kostek, případ-
ně zámkové dlažby. podél komunikace zůsta-
ne stávající zelený pruh, který projde úpravou 
a  zajistí oddělení komunikace od přilehlého 
chodníku. v úseku od bývalé polikliniky po uli-
ci dr. janského je navržena rovněž revitaliza-
ce stromů v podobě nové výsadby. dle den-
drologického posudku je totiž narušena ne-
jen stabilita stávajících kmenů, ale i  kořeno-
vého systému, což se projevilo například vy-
vrácením lípy poblíž autobusové zastávky při 
poryvech větru na konci července. odstraně-
ní starých stromů je tak nezbytné pro zacho-
vání bezpečnosti kolemjdoucích.

projektová dokumentace pamatuje také na vý-
měnu stávajícího vodovodu v úseku od domu 
čp. 1191/19 za křižovatku s  ul. dr. janského 
a úpravu veřejného prostranství v souvislosti 
s plánovanou výstavbou nové budovy nemoc-
nice následné péče. zároveň dojde k celkové 
rekonstrukci dešťové i  splaškové kanalizace. 
nová trasa kanalizace bude vedena středem 
komunikace a  plně nahradí stávající, staveb-
ně technickým stavem již nevyhovující jednot-
nou kanalizaci vedenou v chodníku při severní 
straně ulice.  nové vedení dešťové kanalizace 
pak zajistí svedení dešťových vod do vodoteče 
v ul. Údolní a výrazně tak přispěje k zadržová-
ní vody v krajině. podrobnosti k projektu i ter-
mínu veřejné diskuze připravujeme

■   |   (vd)

v přilehlém biocentru. na toto unikátní spo-
jení výborně naváže i plánovaný bike resort, 
který bude atraktivní jak pro turisty z  okolí, 
tak pro místní sportovní nadšence,“ uvádí sta-
rosta miloš mička. za výstavbu 13 km nových 
singletracků (jendostopých stezek pro horská 
kola) v  hodnotě 8 mil. kč bez dph zodpoví-
dá společnost bo co, spol. s r. o. zábavnou 
cvičnou dráhu pro horská kola (pumptrack) 
o  déle 255 metrů bude v  celkové hodnotě 
1,4 mil. kč bez dph stavět firma jdr.cz s.r.o. 
z české třebové. oba dodavatelé mají zkuše-
nosti se stavbami tohoto druhu a dle smluv-
ní dokumentace hotové dílo předají do kon-
ce prázdnin 2021. výstavba singletracků 
i  pumptracku je z  90 % finančně podpoře-
na z dotačního programu interreg v-a česká 
republika – polsko. jedná se o  mezinárodní 
projekt, ve kterém je město moravská třebo-
vá nositelem projektu a  hlavním garantem. 
mezi partnery se řadí obec dolní morava, 
kde vznikne adrenalinová překážková dráha 
a polská obec Gmina bystrzyca klodzka, kde 
vyrostou dva areály singletracků v Góra par-
kova a petla stronie. moravská třebová díky 
přeshraničnímu projektu na hranici na hraně 
získá pozornost nejen místních sportovních 
nadšenců, ale i návštěvníků a turistů. zároveň 
rozšíří stávající nabídku sportovních aktivit.  

■   |   (vd)
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městská policie

v  areálu sociálních služeb města moravská 
třebová byla na podzim dokončena realizace 
nové fasády v  rámci objektu c. celkové  ná-
klady ve výši 1 mil. kč financovalo město mo-
ravská třebová i  s  využitím dotace pardu-

bického kraje. souběžně probíhá dokonče-
ní nové dlažby a přístupových chodníků, kte-
ré zjednoduší pohyb v okolí budovy c nejen 
personálu, ale i samotným klientům.

sociální služby s novou fasádou

využijte možnost 
ZísKání dotace 
Z roZpočtu města
blíží se termín podávání žádostí o do-
tace určené na podporu akcí a činnos-
tí neziskových organizací, právnických 
a fyzických osob, které působí na úze-
mí města a provozují veřejně prospěš-
né aktivity a  volnočasovou činnost. 
první kolo příjmu žádostí bude probí-
hat od 1. do 31. ledna 2021. jednorá-
zově poskytované neinvestiční dotace 
jsou vázané na konkrétní činnosti nebo 
akce, zaměřené na podporu aktivit ze-
jména v následujících oblastech: kultu-
ra, sport a turistika, sociální služby a ži-
votní prostředí. celkový předpokláda-
ný roční objem finančních prostředků 
určených na dotace v rámci programu 
města činí cca 870.000 kč a je limitován 
objemem finančních prostředků, kte-
rý je vyčleněn na program ve schvále-
ném rozpočtu města moravská třebo-
vá na daný rozpočtový rok. v první kole 
je rozdělováno 90 % schválené částky, 
tedy 783.000 kč. veškeré dotazy a úko-
ny spojené s žádostmi o finanční pod-
poru směřujte na ivanu kelčovou (ikel-
cova@mtrebova.cz, +420 461 353 162).

v minulém období městská policie řešila 540 
událostí. mimo stanovenou pochůzkovou 
činnost a plnění úkolů vyplývajících z mimo-
řádných opatření nařízených Úřadem vlá-
dy čr a  ministerstvem zdravotnictví čr, se 
městská policie i nadále zaměřovala na dodr-
žování nastaveného dopravního režimu v na-
šem městě, zejména pak v historickém cen-
tru města.
také bych vám, občanům, chtěl poděkovat, 
že valná většina z vás tato mimořádná opat-
ření dodržujete a  tím umožňujete městské 
policii soustředit se i na jiné úkoly.

vandalství se nevyplácí
vážení spoluobčané, město moravská tře-
bová se snaží zvelebovat prostory, které 
slouží nám všem, ale bohužel se najdou je-
dinci, kteří tuto snahu hatí. ničí nově instalo-
vané věci a zřejmě si myslí, že když tyto věci 
jsou na veřejných plochách, tak si s nimi mů-
žou dělat, co chtějí. příkladem tohoto cho-
vání je např. poničení cvičebních prvků 
a odkládacích skříněk na Knížecí louce či 
nové výsadby okrasné zeleně v ulici lanš-
krounská. v obou případech se jedná o pře-
stupek, který bývá řešen pokutou a případ-
ným postoupením k  řešení správním orgá-
nům. pokud budete svědky ničení veřej-
ného majetku, neváhejte volat městskou 
policii na lince 156, nebo pčr na lince 158.  

výZva pro majitele psů
znovu se obracíme na všechny majitele psů 
s  žádostí, aby dodržovali čistotu veřejné-
ho prostoru. neuklizení psího exkrementu 
je klasifikováno jako přestupek, za který lze 
udělit pokutu. děkujeme, že udržujete čisto-
tu v ulicích města.

poZor na „Šmejdy“ 
myslím, že pojmem „Šmejdi“ nemusím nijak 
představovat. ovšem z  důvodu minimali-
zace negativních dopadů nevybíravých prak-
tik těchto prodejců považuji za důležité uveřej-
nit jednu z  dalších praktik, kterých tito všeho 
schopní jedinci v  současné době užívají. tito 
lidé se snaží (pod záminkou doručení písem-
nosti smlouvy, doplňku smlouvy, dopisu, nebo 
vašeho podpisu) si po telefonu domluvit schůz-
ku u vás doma. tímto „obcházejí“ tržní řád vy-
daný městem, který podomní prodej zaka-
zuje. jelikož, pokud jim tuto schůzku odsou-
hlasíte, tak se již nejedná a  podomní prodej 
a tudíž nedochází k porušení tržního řádu. 
v  případě jakéhokoli podezření se nevá-
hejte obrátit na hlídku městské policie. 
stačí zavolat na číslo 156 nebo 158. totéž 
platí nejen u těchto podomních prodejců, ale 
i  u  všech ostatních „pracovníků“. zavolejte 
a hlídka mp prověří, zda jsou opravdu ti, za 
koho se vydávají.

■   |   radovan zobač, velitel městské policie

městsKá policie
náměstí t. g. masaryka 32/29, moravská třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
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nemocnice

chtěla bych poděkovat všem lékařům za 
vzornou spolupráci při poskytování infor-
mací o svých ordinacích a popřát jim krásné 

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 ce-
lém rozsahu dr. diana zhytniková, zku-
šená atestovaná lékařka s praxí v am-
bulantní i  klinické práci. ambulance 
bude provozována od 4. 1. 2021 ve stá-
vajících prostorách, ve stávajících or-
dinačních 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 
23. 12. 8:00–11:00
31. 12. neordinuje, bez zástupu 
6. 1. neordinuje, bez zástupu   
7. 1. neordinuje, zástup dr. Grepl  
8:00–11:00 v ordinaci hedvy 
8.1. neordinuje, bez zástupu

dr. neužilová   
23. a 31. 12. neordinuje, bez zástupu

dr. marossy
28. 12. neordinuje, zástup mediclinic
29. 12. neordinuje, zástup mediclinic

dr. maťašovský (mediclinic)
  4. 12. neordinuje, zástup dr. marossy
11. 12. neordinuje, zástup dr. marossy
23. a 31. 12. neordinuje, zástup druhá 
ordinace mediclinic

dr. Klincová, dr. ingrová, dr. Konrá-
dová (mediclinic)
7., 14., 21. 12. neordinuje, zástup 
dr. maťašovský
30. a 31. 12. neordinuje, bez zástupu

dr. grepl   
22., 23., 28., 29., 30. 12. 7:00–10:00
31.12. neordinuje, bez zástupu

dr. Zemánková  
aktuální změny na webu – https://www.
mudrivanazemankova.cz/aktualne/

dr. landová
22. 12. neordinuje
23., 28. 12. 7:30–12:00 hod.
29. 12. 8:00–10:00 hod.
30. 12. 8:00–11:00 hod.
31. 12. neordinuje

zajistěte si včas svoje léky. zástupy 
jsou pro řešení akutních stavů, ne pro 
vystavování receptů!

péče o pacienty v době nouzového stavu a ri-
zik spojených s ochranou seniorů a všech na-
šich pacientů před nákazou je velmi nároč-
ná, a to nejen pro zaměstnance, ale i pro pa-
cienty. tato doba je dobou sociální izolace. 
máme povinnost vytvářet ochranné bariéry, 
které samotu ještě prohlubují. chceme vás 
ujistit, že jakmile to epidemiologická situace 
dovolí, učiníme z naší strany vše pro to, aby-
chom tuto izolaci odstranili.
velmi důležitou zprávou, kterou vám chce-
me sdělit je zahájení výstavby nové nemoc-
nice. v září proběhlo předání staveniště zho-
toviteli, kterým je stavební společnost vces 
a  od prvního dne započaly stavební prá-
ce. výstavbou vznikne jedna z nejmoderněj-
ších nemocnic pardubického kraje a  v  seg-
mentu následné péče i v české republice. to 
nás, zaměstnance, zavazuje poskytovat kva-
litní zdravotní péči a směřovat nemocnici ke 
zdravé spolupráci s rodinou ve prospěch pa-
cienta. standardním vybavením bude 8 jed-

nolůžkových pokojů, které zajistí klid na po-
koji s  rodinou a např. možnost potřebného 
soukromí ve chvílích rozloučení. ostatní po-
koje jsou 2-3 lůžkové, které budou vybave-
ny vlastním sociálním zařízením s  komfort-
ním prostorem ve sprše pro částečně mobil-
ní pacienty. součástí oddělení budou moder-
ně vybavené pokoje sloužící pro provádění 
individuální či skupinové rehabilitace a  er-
goterapie. pro možnost osobních rozhovo-
rů pacientů či rodin s psychologem, lékařem, 
sociálním pracovníkem, nemocniční kaplan-
kou či knězem bude sloužit příjemně vybave-
ná hovorna a nový duchovní rozměr dosta-
nete možností navštívit kapli umístěnou pří-
mo v budově nemocnice. 
nejen zaměstnanci ldn se těší na nových 
90 lůžek následné péče a na péči o pacien-
ty bez bariér. rádi bychom, aby tak význam-
nou událost, jako je otevření nové nemocni-
ce již nelimitovaly žádné nouzové stavy ani 
omezení.  

nemocnice následné 
péče informuje

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

vánoční svátky a do nového roku především 
hodně zdraví.   

■   |   ivana kantůrková

poděKování

rádi bychom vám touto ces-
tou velmi poděkovali za pro-
jevenou důvěru a pomoc, kte-
rou jste v  tomto roce poskytli 
rodinám s dětmi, jež se vlivem 
vážné nemoci dostaly do těžké 
situace. velmi si toho vážíme!

s přáním pevného zdraví a příjemných nad-
cházejících svátků. 
■  |  Šárka procházková, ředitelka nadace dobrý anděl

chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž osu-
du zasáhla vážná nemoc, stačí se stát dob-
rým andělem. zaregistrujte se na www.dob-
ryandel.cz a  zvolte libovolnou výši příspěv-
ku. váš finanční dar umožní těmto rodinám 
snadněji zvládat těžkou situaci. navíc jako 
dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, 
kterým pomáháte a  kterým jsou vaše pří-
spěvky odeslány do posledního haléře. dě-
kujeme!

v moravsKé třebové pomáhá 89 dobrých andělů
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miKuláŠsKá vycháZKa 
pro vojtíŠKa
pojďte si zpříjemnit sobotu 5. prosince 
procházkou do pekla u moravské tře-
bové. mezi 10. a  15. hodinou můžete 
na paloučku potkat anděla a samozřej-
mě čerta, občerstvit se v  občerstvení, 
které bude tento den otevřeno. ces-
ta bude ale mít i hlubší rozměr, v pek-
le bude připravena kasička, do které 
můžete přispět na náročnou opera-
ci nového ouška pro vojtíška. vojtíšek 
se narodil s  Goldenharovým syndro-
mem, bez pravého ouška a na levé je 
těžce nedoslýchavý. Žije se svými rodiči 
ve starém městě. sen se pomalu stává 
skutečností – na jaře roku 2021 bude 
vojtíšek přijat na operaci ucha v  los 
angeles. na operaci, cestu, ale i  ná-
sledné výlohy je však potřeba získat ne-
malé prostředky. přispět bude možné 
jak v pekle, tak i na transparentní účet 
5920847389/0800. celou akci zaštiťu-
je nadační fond manželů pokorných, 
za což jim patří velký dík. a pokud rádi 
chodíte, běháte, jezdíte na kole nebo 
jakkoli jinak milujete pohyb, zapojte se 
do akce na Fb: kilometry pro vojtíška

sociální sluŽby

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

rý klientům domova pro seniory moravská 
třebová daroval nemálo plyšových hraček, 
které ve věznici šijí vězni. v  této pochmur-
né době tento dar podpořil psychickou kon-
dici klientů a  slouží také jako terapeutická 
pomůcka k posílení jemné motoriky. někte-
rým z klientů se stal jejich plyšák i důvěrní-
kem, přítelem a  společníkem. dále bychom 
chtěli poděkovat firmě aG Food Group a.s., 
zejména danielu procházkovi, který se sta-
rá o doplnění potřebné energie zaměstnan-
ců všemožnými dobrotami a snaží se neleh-
kou situaci zpříjemnit alespoň něčím dobrým 
na zub. velké díky patří také vám rodinným 
příslušníkům za pochopení a  respektování 
všech nařízení, která jsou i pro nás zaměst-
nance nová a  nelehká. i  za pochopení, že 
pobytová služba musí respektovat všechna 
vládní nařízení. 
pojďme se teď společně na chvíli zastavit 
a připravit se na ty nejkrásnější svátky v roce, 
kterými jsou vánoce a  nadcházející advent. 
věříme, že se situace do vánoc uklidní a že 
vánoce proběhnou v tradičním duchu. 
přejeme všem hlavně pevné zdraví, to je 
v tuhle chvíli nejdůležitější.

■   |   sociální pracovnice

Z domova pro seniory
v současné nelehké době, bez osobních ná-
vštěv, je nesmírně důležité zůstat se svými 
příbuznými ve spojení. volat jim, tak často, 
jak jen je to možné. důležité je dát jim pocí-

tit, že nenastal konec světa, že jste v pořád-
ku, že máte důvod se radovat, že na ně mys-
líte, že je milujete a také se vám po nich stýs-
ká. řekněte jim, co jste měli např. k obědu, 
co budete dělat k večeři, jak se učíte s dětmi, 
jak se vám daří v práci. rodinám a rodinným 
příslušníkům stále nabízíme i možnost video-
hovorů. pro tuto komunikaci můžete využí-
vat skype nebo Whattsapp. bližší informa-
ce jsou na www.ddmt.cz nebo na telefonním 
čísle 732 131 074.
je-li to možné, posílejte svým příbuzným fot-
ky (třeba i do telefonu), ať si vás stále ucho-
vávají v paměti. to je to, co můžete pro vaše 
(pra)babičky, (pra)dědečky, maminky, tatín-
ky udělat. nebojte se, že je telefonátem tře-
ba vzbudíte, oni se kvůli tomu rádi probudí. 
nakupte jim to, co mají rádi – všelijaké po-
chutiny, minerálky, sladkosti, květiny. coko-
liv, o čem víte, že to vašemu příbuznému roz-
radostní den. personál domova to vždy rád 
předá tomu, komu to patří a vyřídí i vaše sr-
dečné pozdravy. balíčky a dárečky, které bu-
dete předávat na recepci, prosím zabalte do 
obalu vhodného pro dezinfekci, abychom 
vaše příbuzné v co nejvyšší míře mohli chrá-
nit.
věřte, že nejen zdravotní sestry, ale i pracov-
níci a  pracovnice v  sociálních službách, so-
ciální pracovníci a  ostatní personál pracu-
jící v  domově pro seniory dělají to nejlepší, 
co je v jejich silách a možnostech pro to, aby 
udrželi své klienty - vaše příbuzné - v celko-
vé pohodě. navíc i oni jsou jen lidé, také mají 
své strachy a  nejistoty, starosti a  většinou 
i rodinné příslušníky, o které se musí starat 
a o které se nyní bojí.
v první řadě bychom chtěli velice poděkovat 
romanu mišákovi, řediteli věznice mírov, kte-
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různé

výstava osvoboZení beZ svobody

1. – 20. 12. náměstí t. g. masaryka
paměť národa východní čechy připravila ve 
spolupráci s  pardubickým krajem výstavu 
příběhů pamětníků z pardubického kraje, je-
jichž osudy byly ovlivněny 2. světovou vál-
kou. dokumentaristé natočili osudy dnes již 
tisíců pamětníků, z nichž bude deset předsta-
veno na putovní výstavě osvobození bez svo-
body. patří k nim vězni koncentračních tábo-
rů jaroslav vomočil, eva pytelová a vladimír 
munk. druhováleční vojenští hrdinové jarmi-
la halbrštátová a vasil timkovič nebo richard 
husch, který si prošel poválečným pogro-
mem, a mnozí další. jejich kompletní vyprá-
vění jsou publikována v  archivu paměti ná-
roda. jednotlivé příběhy pamětníků z výstavy 
budou také zveřejňovány v magazínu pamě-

ti národa a průběžně publikovány v deníku. 
pardubický kraj si ve 20. století prošel těžký-
mi zkouškami. jeho obyvatelé zakoušeli ob-
sazení sudet, protektorát, násilné vyhánění, 
komunistický teror atd. jednoduché neby-
ly ani návraty, ať již po skončení 2. světové 
války či po 17. listopadu 1989. přesto, anebo 
právě proto, zde žilo a stále žije mnoho vý-
razných osobností. jejich vzpomínky se sice 
často pojí s  nepříjemnými zážitky, ale o  to 
důležitější je o nich vyprávět, a podat tak pří-
mé svědectví dalším generacím. „upozorňu-
jeme na osudy lidí, kteří na vlastní kůži zaži-
li nespravedlnost a krutost totalitních režimů 
a jsou ochotni o nich vyprávět,“ dodává kurá-
tor výstavy a ředitel paměti národa východní 
čechy tomáš heller.

rodinné centrum KrůčeK

fb: krucekmt ig: krucekmoravska
email: krucekmt@gmail.com

jsme moc rádi, že 
po dobu uzavře-
ní centra sledujete 

náš online program. bohužel workshop na 
adventní věnce se konat nebude, ale na na-
šich Facebookových stránkách najdete tipy, 
jak si takový věnec vyrobit doma. v  dalších 

týdnech se můžete těšit na online aktivity za-
měřené na zimu a vánoce. v albech také mů-
žete najít tipy na cviky pro ženy nejen po po-
rodu a články od porodní asistentky pro tě-
hotné. děkujeme vám za přízeň v  letošním 
roce a  budeme se těšit na osobní setkání 
v  krůčku v  roce 2021. přejeme vám pevné 
zdraví a spokojenost v novém roce.

■   |   tým krůčku

úniKová hra s templářsKou 
tématiKou brZy otvírá
o  naší nové únikové hře už jste jistě slyše-
li. dobrodružství v  podobě hledání svatého 
grálu, který je pečlivě ukryt jakubem z  mo-
lay - posledním velmistrem templářského 
řádu. král Filip iv. poslal své vojáky, aby vás 
a vaši družinu zastavil. musíte si tedy pospí-
šit a svatý grál najít co nejrychleji, časový li-
mit je 90 minut. poté už vás nikdo nezachrá-
ní a  budete odevzdáni na pospas vojáků. 
spojte proto své síly a pokuste se uniknout 
včas! čekají vás 3 místnosti plné úkolů, háda-

nek a hlavolamů, které jsou schovány všude, 
kam se jenom podíváte. díky důmyslnému 
rozmístění nápověd se zabaví opravdu kaž-
dý. hra je vhodná i pro malé templáře od 12 
let v doprovodu dospělé osoby. všechny po-
třebné informace najdete   na našich webo-
vých stránkách www.escapeza.cz a od nové-
ho roku se budeme těšit na vaši návštěvu. 
přejeme krásné prožití vánočních svátků. 

■   |   tým escapeza

japonKy opět Září na 
pěŠí trase
japonky, v žargonu značkařů turistické 
rozcestníky (směrovníky), ožily všemi 
barvami. japonka se mu přezdívá kvůli 
tvaru čepičky, jenž kryje směrovky a ta-
bulky. značkařský tým ve složení josefa 
smítala a  martina protivánka z  odbo-
ru kčt moravská třebová obnovil letos 
na podzim pět turistických rozcestní-
ků: červený kopec, na dálnici, křenov 
(zem. družstvo), cimburk (zříc. odb.) 
a  nad novou rovní. další rozcestníky 
budou obnoveny podle potřeby a plá-
nu údržby. v  rámci pravidelné údržby 
byly rozcestníky demontovány, očiště-
ny včetně tabulek a  směrovek, a  zno-
vu natřeny. vršek čepičky červeně, její  
spodek bíle a  tyčka žlutě. obnovené 
rozcestníky tak mohou opět sloužit tu-
ristům na jejich cestách. zdrávi došli! 
přeje všem členům i  široké veřejnosti 
kčt moravská třebová.

■   |   josef smítal a martin protivánek,  
značkaři a turisté z kčt mt
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kultura

městsKé Kino

vzhledem k nařízení vlády čr o uzavření ki-
nosálů nám prozatím filmové společnosti 
uzavřely možnost objednat a  postavit pro-
gram na měsíc prosinec. čekáme na uvol-
nění opatření a reakci filmových společností, 
aby jsme pro vás připravili kvalitní program. 
proto prosím sledujte naše webové strán-
ky a  Facebook, kde budeme program aktu-
alizovat. po uvolnění nařízení bude mož-
né zakoupit vstupenky on-line - na strán-
kách www.ksmt.cz. pokladna bude otevře-
na vždy hodinu před začátkem představení. 
promítací dny: každý čtvrtek, pátek a  so-
boty.

Kulturní centrum

všechny prosincové akce a  koncerty bu-
dou závislé na aktuálních vládních opat-
řeních a  omezeních v  oblasti kultury 
a shromažďování. v případě, že se koncer-
ty uskuteční, bude prodej lístků pouze na 
místě.

eliŠKa Weissová – 
Koncert vážné hudby
8. 12. v 19:00, dvorana muzea
vstupné 150 kč
vánoční koncert elišky Weissové, na kterém 
zazní české a  světové operní árie, vánoční 
písně a  koledy. na klavír doprovází ladisla-
va vondráčková.

javory- hana a petr 
ulrychovi – vánoční 
koncert
12. 12. v 19:30, dvorana muzea
vstupné 350 kč
hana a petr ulrychovi jako protagonisté týmu 
javory a javory beat působí na naší hudební 
scéně už desítky let. to, co zpívají a hrají, po-
stupně vykrystalizovalo ve svébytný hudeb-
ní žánr, který nazývají odborníci „moravskou 
world music“.

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

advent ve třebové
advent v moravské třebové započne rozsví-
cením vánočního stromu. po celý adventní 
čas bude na náměstí k  vidění slaměný bet-
lém. lidé si budou moci vyslovit své přání ve 
zvoničce, či poslat dopis ježíškovi. adventní 
trhy spojené s  rozsvícením vánočního stro-
mu, byly v návaznosti na vládní opatření zru-
šeny. 

moravsKá třebová 
město plné andělů
přes 30 žáků výtvarného oboru zuŠ, pod ve-
dením lucie muchovičové, pomohlo kultur-
ním službám zrealizovat projekt – morav-
ská třebová město plné andělů. Žáci navrh-
li přes 50 různých, překrásných, originálních 
křídel. bylo opravdu těžké vybrat. křídla jsou 
od konce listopadu postupně instalována na 
různých místech v  moravské třebové. věří-
me, že při procházkách městem na ně nara-
zíte. s hrdostí se před ně můžete postavit, vy-
fotit sebe či své blízké, sdílet. 
jste naši andělé, děkujeme!
#mestoplneandelu 

neděle 20. prosince 2020, 
14:00–18:00, před muzeem 
(svíčku nebo lampičku s sebou, 
samoobslužné zapálení).
také letos nám kurýři “světlono-

ši” z  moravskotřebovského junáka přivezou 

betlémské světlo do moravské třebové. sta-
čí si donést vlastní svíčku nebo svítilnu a mů-
žete i vy potěšit své blízké malým plamínkem 
z betléma betlémské světlo bude k dispozi-
ci před budovou muzea. díky skautům z 38. 
oddílu sv. Františka bude betlémské svět-

lo k  dispozici také 24. prosince odpoledne 
u betléma v areálu stolařství pana Fiebicha. 
tímto panu Fiebichovi děkujeme, že každo-
ročně svým betlémem zprostředkovává ra-
dost dětem i  dospělým. letos zpřístupnění 
betléma připravil už od 6. prosince. 

caveWoman – divadelní 
představení
18. 12. v 19:00, kinosál
vstupné 390 kč
mysleli jste si, že vás už nic nedokáže roze-
smát? přijďte se podívat na volné pokračová-
ní kultovní one man show caveman a sezná-
mit se s hrdinkou nového představení o jes-
kynní ženě cavewoman. pobaví vás trochu 
jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na 
to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v ko-
medii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí 
nad věčným soubojem obou pohlaví.
již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

sKauti a junáci vám přivážejí betlémsKé světlo

silvestrovsKý 
ohňostroj
pokud to aktuální epidemiologická situace do-
volí, odehraje se silvestrovský ohňostroj 31. 
12. od 18:00 hodin na knížecí louce. sledujte 
aktuality a mobilní rozhlas.  
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zámek a muzeum

miKuláŠ – 5. a 6. 12. 
se svatým mikulášem přichází jeho pomocní-
ci anděl a čert. letos mají zlobivé děti zaruče-
no, že je náš čert neodnese do pekla, proto-
že půjde o výtvarnou a světelnou instalaci na 
arkádách a nádvoří zámku.

svatá lucie –  
12. a 13. 12. 
s tímto svátkem se pojí mnoho tradic, legend 
i pořekadel. například známé je lidové mou-
dro svatá lucie, noci upije a dne nepřidá. 
podle lidové tradice platil v den jejího svátku 
zákaz předení lnu a dalších prací. lucky, kte-
ré při obchůzkách kontrolovaly domácnos-
ti, zda tam nepředou a mají uklizeno na vá-
noční svátky, na sobě měly bílé pláště a obli-
čej zakrytý maskou s čapím zobákem. v těch-
to dnech bývají noci nejtemnější, se sv. lucií 
však přichází naděje, že se světlo opět vrá-
tí do našeho života. jméno lucie má původ 
v  latinském slově “lux”, což znamená světlo, 

otevření interiérů zámku pro veřejnost 
a  probíhající kulturní dění se bude řídit 
aktuálními nařízeními vlády. pokud to 
bude možné, vnitřní prostory zámku na 
adventní víkendy a mezi svátky otevřeme. 
pro vaši informovanost o změnách sleduj-
te naše webové stránky a facebook. 

Zámecké exteriéry však pro vás budou na 
adventní a vánoční čas nachystány v kaž-
dém případě!

světlo pro moravsKou 
třebovou
v této nelehké době pro vás kulturní služby 
připravily na zámeckém nádvoří cyklus ne-
tradičních světelných atmosférických insta-
lací, jejichž společným prvkem je světlo, zá-
blesk naděje. cyklus byl zahájen poslední lis-
topadový víkend po setmění. 
instalace můžete navštívit během každé ad-
ventní soboty a neděle v odpoledních a ve-
černích hodinách.

ZámeK moravsKá třebová překládá se tedy jako světlá či zářící. v kaž-
dém případě je lucie příslibem nového svět-
la a čistoty, proto ji na našem zámku bude-
te moci o třetím adventním víkendu uvidět.

plovoucí lodičKy – 
19. a 20. 12.
vánoce naši předci považovali za nejmagič-
tější období v roce. věřili, že působení přírod-
ních živlů je mnohem silnější než jindy, a pro-
to je využívali pro své věštění. svou budouc-
nost se dovídali z pouštění lodiček ze skořá-
pek vlašských ořechů, každá lodička nesla 
rozsvícenou svíčku a podle jejího chování se 
předpovídalo.
na nádvoří tento víkend najdete kádě s vo-
dou plné plovoucích svítících lodiček. pokud 
situace dovolí, budete si moci přinést svoje 
lodičky a přidat je k ostatním.

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, způso-
by a zpracování surovin v minulosti. zároveň 
prezentuje regionální archeologické nálezy.

otevření muzea pro veřejnost a probíha-
jící kulturní dění se bude řídit aktuálním 
nařízením vlády. 

pro vaši informovanost o  novinkách 
a změnách sledujte naše webové stránky 
a facebook. 

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
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historie

v dnešní moderní době je posílání pohlednic 
na ústupu, v  minulosti však tvořilo běžnou 
formu komunikace. zvláštní případ předsta-
vují vánoční a  novoroční pohlednice. vznik 
těchto papírových obrázkových kartiček zů-
stává dodnes tak trochu záhadou. existu-
je totiž hned několik domnělých autorů prv-
ní vánoční pohlednice. jisté však v  každém 
případě je, že dříve oblíbená tradice posílání 
vánočních pohlednic se zrodila v  anglii. po-
dle jedné verze byl vůbec první obrázek s vá-
nočním přáním vytištěný roku 1841 v tiskár-
ně jistého charlese drummonda v edinbur-
gu. tyto blahopřejné lístky lze však spíše po-
važovat za předchůdce klasických vánočních 
pohlednic, protože se zalepovaly do obálek, 
ve kterých se doručovaly. se skutečnými vá-
nočními pohlednicemi měl přijít o  dva roky 
později londýnský obchodník (v  jiných pra-
menech je ovšem uveden jako ředitel muzea) 
henry cole. toho k vynálezu takové pohled-
nice měla donutit zaneprázdněnost a poho-
dlnost. tehdy bylo totiž společenskou povin-
ností každoročně posílat velké množství vá-
nočních blahopřání a  henry cole přišel na 
způsob, jak si tuto práci zjednodušit. nechal 
si od malíře johna caiicota horsleye namalo-
vat vánoční obrázek, který se posléze na tis-
kárně doplnil blahopřejným textem. Údajně 
si měl henry cole objednat vytištění tisícov-
ky takovýchto pohlednic! nabízí se však také 
jiný otec první vánoční pohlednice, rovněž 
angličan. podle názoru některých badate-
lů jím byl roku 1866 (jiné prameny uvádí rok 
1884) anglický knihtiskař raphael tuck a na 

svém vynálezu měl vydělat nemalé peníze.
na našem území jsou vánoční a  novoroč-
ní blahopřání spojena s rokem 1827, nejed-
nalo se však ještě o formu pohlednic. tehdy 
si nechal zhotovit tzv. „péefka“ hrabě karel 
chotek, nejvyšší purkrabí království českého. 
jednalo se o  tištěné obrázky navržené prv-
ním ředitelem pražské umělecké akademie 
josefem berglerem, které doprovázela jaká-
si omluvenka z povinné společenské návště-
vy s  přáním požehnaných vánoc a  šťastné-
ho nového roku. k textu chotek připojil pís-
mena „pF“, tedy francouzskou zkratku spoje-
ní „pour féliciter“, což se překládá jako „pro 
štěstí“, volněji „k blahopřání“.
na naše území se tradice zasílání vánoč-
ních pohlednic dostala z anglie přes němec-
ké země. obliba vánočních obrázkových přá-
ní vzrůstala ve druhé polovině 19. století, kdy 
se začala také prodávat. motivy na vánočních 
pohlednicích se postupem času proměňo-
valy. tématika odrážela dobové smýšlení či 
ideologii. zprvu převládaly náboženské mo-
tivy, které později nahradily obrázky andělíč-
ků, zimních krajin či ozdobených stromečků. 
zasněžená krajina byla někdy vytvořena na-
lepeným cukrem, postavy andělů se doplňo-
valy pravými vlásky! v období komunistické-
ho režimu například musel z pohlednic zmi-
zet ježíšek, kterého nahradil dle ruského vzo-
ru děda mráz. 
v  městském muzeu moravská třebová se 
v obsáhlé podsbírce pohlednic nachází pou-
hý jeden exemplář s vánoční tematikou. po-
hlednici s přáním pevného zdraví a veselých 

vánoční pohlednice

vánoc prababičce odeslala dne 23. prosince 
1940 z  moravské třebové jistá paní kouka-
lová. lístek je adresovaný paní amalii peu-
kert do jablonce nad nisou. na pohlednici 
je znázorněna v oválu složeného z  jehlična-
tých větviček zasněžená moravskotřebovská 
jevíčská ulice. tato zdánlivě obyčejná věc má 
své kouzlo. připomíná krásnou vánoční tradi-
ci, která zaplňovala nejen poštovní schránky 
našich předků, ale také jejich srdce radostí.

■   |   lucie Žáková, městské muzeum

parní loKomotiva 
procháZí renovací
již na jaře roku 1918 začaly jezdit v mla-
dějově na moravě parní lokomotivy. 
nejdříve vozily uhlí a  lupek, pozavření 
šamotového závodu v  roce 1991 jezdí 
pro radost veřejnosti. nyní jedna z par-
ních lokomotiv prochází renovací, aby 
opět v  plném lesku zazářila a  potěši-
la nejen nás, dobrovolníky, ale i  velké 
a malé návštěvníky. lokomotiva má in-
ventární číslo 5 a byla vyrobena firmou 
krauss v linci v roce 1929. její výkon je 
70 koní. průmyslové muzeum mladějov 
děkuje pardubickému kraji za finanční 
podporu renovace parní lokomotivy.

■   |   eva kopřivová

poděKování
junák – český skaut, středisko moravská tře-
bová, děkuje touto cestou městu moravská 
třebová za podporu v roce 2020 formou do-
tace na provoz kluboven a zabezpečení akcí. 

poděkování společně s přáním šťastného no-
vého roku 2021 náleží také všem ostatním 
našim sponzorům a příznivcům.
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inzerce

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
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inzerce
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inzerce

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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knihovna

Zprávy Z Knihovny
městská knihovna ladislava z boskovic v moravské třebové
Zámecké nám. 1, moravská třebová, tel.: 461 316 971, 737 021 003 e-mail: 
knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

vážení čtenáři, sledujte, prosím, nařízení 
vlády v nouzovém stavu. situace se bude 
přizpůsobovat systému pes, který se kaž-
dý týden může měnit. aktuální informa-
ce o  půjčovní době a  případných omeze-
ních proto nepřinášíme zde, ale najdete je 
na našem webu, facebooku a v knihovně. 
děkujeme za pochopení. 

dobrá zpráva však je, že by počínaje pondělím 
23. 11. měla fungovat minimálně roznáška knih. 

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace 
bohužel rušíme mikuláše v knihovně připra-
vovaného na prosinec.

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 formou sms. 

1. – 15. 12. prosincová soutěž o Knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mailem 
na adresu knihovnamt@seznam.cz, nebo 
odpovědět na Facebooku pod soutěžní pří-
spěvek. 
aktuální otázka zní: bez čeho si neumíte 
představit vánoce?
výherce vybereme náhodně a může si vybrat 
jednu z těchto knih: lord john a důvěrná zá-
ležitost (d. Gabaldon), kriminálník (k. slaugh-
ter), neplakej (m. kubica), vitka (k. tučková), 
největší bitvy. podmínky soutěže najdete na 
našem webu. 

e-Knihy 
nabízíme službu: půjčování elektronických 
knih. stačí mít mobilní zařízení, na němž 
lze knihy číst (chytrý telefon, tablet, některé 
typy čteček e-knih), platnou registraci v naší 
knihovně a  můžete si půjčovat knihy z  po-
hodlí domova. a co je nejlepší: všechny nabí-
zené e-knihy jsou k dispozici hned, bez čeká-
ní a rezervací! více informací najdete na na-
šem webu v sekci knihy/eknihy. 

nově nabízíme ve spolupráci s  městskou 
knihovnou v praze další množství elektronic-

kých knih, například povinnou četbu, nauč-
nou literaturu, anglické texty… více informací 
najdete na našem webu. 

tvoření pro dospělé 
rozjeli jsme tvoření pro dospělé! každý pá-
tek ráno najdete na našem Facebooku ná-
vod, jak si doma vytvořit dekoraci, která sko-
ro nic nestojí.

Knihovna dětem 
tvořivé středy pro děti
protože nechceme, abyste přišli o  oblíbe-
né tvořivé středy v  knihovně, pokračuje-
me v jarním konceptu a tyto výtvarné dílny 
jsme přesunuli na Facebook! každou stře-
du přidáváne postup pro výrobu daného 
výrobku a  můžete s  námi tvořit z  bezpečí 
domova.

centrum environmentální výchovy stolísteK

v září jsme ve spo-
lupráci s  projektem 
map rozvoje vzdě-

lávání ii pro území orp 
moravská třebová otevře-

li v  linharticích centrum en-
vironmentální výchovy stolístek. 

v pátek 11. září centrum navštívili pedagogo-
vé z regionu a odborná veřejnost. připrave-
ny byly ukázky výukových programů, ale i za-
jímavá přednáška. v sobotu 12. září poté na-
vazovaly ovocné slavnosti s pestrým progra-
mem pro veřejnost. 
za prvních 5 týdnů od otevření jsme odu-
čili 22 dopoledních programů pro více než 
400 žáků mateřských a základních škol pře-
devším z  regionu moravskotřebovska. pro-
gramy probíhaly převážně venku, děti vyrá-

běly úkryty pro ježky, kroužkovaly ptáky, lo-
vily bezobratlé živočichy, vyráběly semínko-
vé koule, vermikompostéry nebo navrhovaly 
louku pro motýly. s postupujícím podzimem 
už se dostalo i na interiérové programy, kde 
si žáci vyráběli amulety ze dřeva nebo šili pyt-
líčky na zero waste nakupování. pro veřej-

nost proběhla ornitologická vycházka ptačí 
festival s jakubem vránou. 
abychom přispěli k navození sváteční atmo-
sféry, připravili jsme pro vás v zahradě sto-
lístku (linhartice 116) samoobslužnou hru 
vánoční příběh určenou především pro rodi-
ny s dětmi, ale i hravé dospěláky. hra bude 
zpřístupněná každou adventní neděli od 
16:00 do 19:00. více informací najdete na 
facebookovém profilu centrum environmen-
tální výchovy stolístek nebo na webu www.
stolistek.cz. také chceme pozvat přízniv-
ce geocachingu na novou multi cache příro-
dou moravskotřebovska, kterou jsme umísti-
li v okolí moravské třebové. 
přejeme krásné vánoce a těšíme se na všech-
ny v novém roce.
■  |  radka báčová, spolek ekocentrum linhartice, z.s.
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hvěZdárna 
boleslava tecla 
žije
moravská třebová krásné město 
hrdé na svou renesanční tvář. máme 
zde dokonce i  vlastní hvězdárnu, což 
od dávných časů dělalo a  dělá měs-
to mnohem zajímavější a na první po-
hled dává najevo podporu vzdělanos-
ti  a  onu zmíněnou hrdost. ta naše 
vznikla díky odhodlání pana učitele 
boleslava tecla, jemu patří velký ob-
div a  poděkování. stejně tak městu, 
ddm a dagmar jarošové, která za po-
sledních deset let hvězdárnu vzkřísi-
la. a obrovský vděk si zaslouží i desít-
ky dalších dobrovolníků.  po několika 
světlejších i  temnějších epochách se 
nyní hvězdárna nachází ve stavu dob-
rém, ne však takovém, aby nebylo co 
zlepšovat. my máme chuť pokračovat 
v práci, máme pocit smysluplnosti na-
šeho konání, když vidíme nadšení vás, 
návštěvníků. chceme, aby hvězdárna 
byla místem, kde se vždy rádi zastaví-
te. proto jsme se rozhodli založit rub-
riku o tom domečku na kopci za měs-
tem, na který můžete být právem hrdi, 
o hvězdárně boleslava tecla.  

aKce na měsíc prosinec
dům dětí a mládeže moravská třebová – maják
jevíčská 55, 571 01 moravská třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

soutěž o nejKrásnějŠí vánoční 
výZdobu
blíží se nejkrásnější část roku, kdy většina 
z  vás zdobí své domy, balkóny nebo okna 
a my pro vás máme soutěž. v průběhu pro-
since vybereme výzdobu, která se nám bude 
nejvíce líbit, a vítězi předáme sladkou odmě-
nu. Fotografii vítěze zveřejníme na našich 
webových stránkách. 

výZva pro členy naŠich 
KroužKů i ŠiroKou veřejnost 
tato doba je těžká pro nás všechny, ale ti kdo 
trpí odloučením nejvíce, jsou naši spoluob-
čané v domově pro seniory. pojďme jim spo-
lečně udělat radost vlastnoručně vyrobeným 
vánočním přáníčkem. přáníčka můžete no-
sit do schránky, která je umístěna u hlavních 

dveří ddm a my je za vás těsně před vánoci 
doručíme. děkujeme 

přání a poděKování 
jménem domu dětí a  mládeže mor. třebo-
vá bychom všem rádi popřáli krásné váno-
ce, hlavně hodně zdraví a vzájemné podpory. 
tato doba není lehká pro nikoho a věříme, že 
brzy bude za námi a všichni ji zvládneme co 
nejlépe. chtěli bychom také poděkovat všem 
našim vedoucím kroužků a  spolupracovní-
kům, za jejich ochotu, trpělivost a vstřícnost. 
velké poděkování samozřejmě patří také ro-
dičům i  dětem. nesmírně si vážíme přízně 
každého z  vás a  budeme moc rádi, pokud 
nám ji zachováte i nadále. těšíme se na další 
společná setkání a věříme, že budou co mož-
ná nejdříve.

■   |   pracovníci ddm

hvěZdárna boleslava tecla žije

a to doslova. ještě před vládními opatřeními 
byla hojně navštěvovaná. lidé toužící spat-
řit oblohu více z blízka, pomocí dalekohledu, 
se mohli těšit zejména pohledem na planety 
mars, jupiter a saturn (viz foto). jejich dobrá 
pozorovatelnost dovolovala spatřit na jejich 
povrchu i  některé detaily. pozorovatelnost 
marsu je stále téměř po celou dobu noci vel-
mi dobrá. možná jste si všimli nad jv obzo-
rem jasné, žluto-oranžové neblikající „hvěz-
dy“. to je právě onen mars.
s přicházejícím podzimem se na nočním nebi 
začínají objevovat takzvaná zimní souhvězdí. 
jedno z nich, možná nejznámější, nabízí ně-
kolik krásných mlhovin. jedná se o souhvězdí 
orion. dále pokračuje velmi dobrá pozorova-
telnost naší nejbližší galaxie m31, třpytivých 
hvězdokup v kasiopeji a z počátku noci i nád-
herné planetární mlhoviny  m57 (viz foto). je 

třeba podotknout, že tyto objekty vzdálené-
ho vesmíru (tzv. dso) nejsou okem přímo 
v okuláru dalekohledu vidět v tolika detailech 
a  barvách. k  tomu je potřeba speciální ast-
ronomická kamera, jejíž čip je mnohem cit-
livější, než buňky lidské oční sítnice. i proto 
jsme tuto kameru na hvězdárnu pořídili. dal-
ším důvodem je možnost provádět takzvané 
eaa pozorování. v praxi to znamená, že člo-
věk nekouká do okuláru v  dalekohledu, ale 
pozoruje objekt, který je v reálném čase pro-
mítán na obrazovku. ta je umístěná přímo 
na naší pozorovatelně.    
na hvězdárně pokračuje neustálé zútulňová-
ní. ať již se jedná o pořízení rychlejšího inter-
netu, opravy podlah či nově položené dlaž-
by před hvězdárnou. více se dozvíte na Face-
booku či stánkách  www.hvezdarnamorav-
skatrebova.cz 
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oKénKo ZuŠ
Žáci výtvarného oboru zuŠ moravská 
třebová vytvořili návrhy křídel pro pro-
jekt město plné andělů, který realizují 
kulturní služby města moravská tře-
bová. bylo velice těžké vybrat z  tolika 
povedených prací. Gratulujeme žákům 
vybraných prací a  děkujeme za inicia-
tivu a spolupráci. křídla byla 28. listo-
padu naistalována na různých místech 
města. 
ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy vydalo usnesení vlády české re-
publiky ze dne 12. října 2020 a č. 1022 
o přijetí krizového opatření s účinnos-
tí od 14. října 2020. z  tohoto důvodu 
přešla i  základní umělecká škola mo-
ravská třebová v tomto období na di-
stanční formu výuky. v  úvodu měsíce 
listopadu  došlo v  rámci zefektivnění 
on-line výuky k přechodu na jednotnou 
komunikační platformu G suite v indi-
viduální i kolektivní výuce. G suite zajiš-
ťuje zabezpečenou on-line komunikaci 
mezi žákem a učitelem a má další vy-
soké ochranné prvky. věříme, že sjed-
nocení on-line výuky přinese zefektiv-
nění a zjednodušení komunikace mezi 
žákem, učitelem a  rodičem a  přispě-
je tak k plnohodnotnějšímu vzdělávání 
v současné situaci. 
přejeme vám klidné a  pohodové vá-
noční svátky, děkujeme za projevenou 
důvěru a vstřícnou spolupráci v  letoš-
ním roce a do nového roku 2021 vám 
přejeme zejména pevné zdraví, hodně 
štěstí, optimismu a spoustu osobních, 
pracovních i studijních úspěchů. 

■   |   základní umělecká škola  
moravská třebová

ZŠ KřižovatKa
návŠtěva Koncertního 
mistra
přestože je pro děti škola uzavřená, za její-
mi dveřmi se připravovalo něco úžasného. 
ve středu 4.listopadu přijel třebovský rodák, 
mistr violoncella josef klíč a odehrál pro děti 

z  naší školy a  jejich rodiče koncert. v  jeho 
průběhu nás seznámil s  některými díly hu-
debních klasiků, vlastní tvorbou či novými fil-
movými melodiemi. v  závěru koncertu po-
přál pan klíč všem hodně radosti a  pevné 
zdraví. koncert mohli žáci naší školy společ-
ně s rodiči a pedagogy sledovat ze záznamu. 

ZŠ palacKého sáZí stromKy

také letos pokračovali žáci ze zŠ palackého 
ve výsadbě stromků na knížecí louce. dne 9. 
10. se třída v. c sešla s panem sopouškem 
z českého svazu ochránců přírody a pod jeho 
vedením zasadila sazenice listnatých stromů. 
nově vysazené olše se napojily na řadu loni 
vysazených stromků. byli jsme rádi, že i loň-

ská výsadba se ujala a přečkala zimu. v době 
velké kůrovcové kalamity v  lesích čr je kaž-
dá pomoc při výsadbě nových stromků velmi 
potřebná. na tuto akci chceme navázat bese-
dami v hodinách přírodovědy na téma ochra-
ny našich lesů.

■   |   petr hrdina

za všechny, kteří jsme mohli koncert sledo-
vat, děkujeme a těšíme se, že se brzy všich-
ni na některém z  koncertů setkáme osob-
ně. naše poděkování patří též pavlu machál-
kovi za nazvučení koncertu. 

distanční výuKa
ve středu 14. října došlo opět k uzavření zá-
kladních škol. na tuto situaci se pečlivě při-
pravovali nejen vyučující, ale i  děti. dospě-
lí i  žáci mají školní adresy, které umožňu-
jí vzájemné propojení pro výuku, celá škola 
má jednotnou platformu. většina vyučujících 
dostala nové notebooky díky podpoře mini-
sterstva školství. Žáci, kteří nemají interne-
tové připojení, mohou navštěvovat komu-
nitní centrum ve městě a ti, kteří potřebova-
li z  jakýchkoli důvodů notebook si jej moh-
li vypůjčit ve škole. všichni žáci, včetně dětí 
z přípravky, tak od samého začátku pokraču-
jí ve výuce.

■   |   eva izáková, martina miková
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mŠ piarKa, borŠov, 
suŠice 
zahájili jsme spolupráci s centrem en-
vironmentální výchovy stolístek. vel-
mi jsme ocenili nabídku, že jejich lek-
toři přijedou s přírodovědnými progra-
my za námi, na zahradu školky. děti si 
vyzkoušely tzv. smýkání hmyzu (tech-
nika jejich sběru), odchyt myšky a spo-
lečně si vyrobily úkryt pro ježky, který 
umístily na klidné, odlehlé místo zahra-
dy. ve všech třídách také proběhla vá-
noční výroba keramiky. vážíme si spo-
lupráce s denním stacionářem dome-
ček a  vstřícnosti paní ředitelky dostá-
lové, že si své výrobky můžeme vozit 
k nim do keramické pece.
v mŠ boršov každý rok pořádáme akci 
pro rodiče s  dětmi putování s  lampi-
onem. letošní rok je ale díky zpřísně-
ným opatřením složitější. to bychom 
ale nebyly my, učitelky, abychom si 
neporadily. letošní putování proběh-
lo zdoláváním stezky po školce, pou-
ze s dětmi, svíčkami, strašidýlky a plně-
ním podzimních úkolů. děti si podve-
černí putování velice užily a odnesly si 
spoustu odměn. 
v  mŠ v  sušicích nadále pokračuje re-
konstrukce zahrady, jen vzhledem 
k současné situaci byly práce pozasta-
veny. zatím byla položena zámková 
dlažba, p. bohatec odstranil staré keře 
šeříku a p. Frajvald zrekonstruoval vel-
kou kovovou houpačku. děkujeme ro-
dičům za pomoc a spolu s dětmi se tě-
šíme na novou zahradu.

■   |   kolektiv mŠ piaristická

espiral v roce 2020

přesto, že je letošní rok velmi náročný na or-
ganizaci jakýchkoliv sportovních i  společen-
ských aktivit, pracovala twirlingová skupina 
espiral moravská třebová na plno a nadále 
se posouvala ve svých výkonech. soutěží bo-
hužel letos, vzhledem k průběžným omeze-
ním, mnoho neproběhlo, ale děvčata se sna-
žila na maximum. posbírali jsme několik me-
dailí jak na národním twirlingovém poháru 
tak i  na mistrovství čr WbtF. z  této druhé 
soutěže si děvčata vezla i několik postupů na 
evropský pohár. ten již bohužel v  letošním 
roce neproběhl, ale snad bude možnost re-
prezentovat naše město v zahraničí v příštím 
roce. přes všechna omezení v  možnostech 
tréninku, která v  současné době panují, se 

podařilo třem našim děvčatům (a. Štolová, s. 
elizabeth miková a v. kynclová) složit nejvyšší 
zkoušku pro možnost soutěžení v mistrovské 
třídě a. další dvě děvčata (i. Greplová, e. pe-
ňáková) složila zkoušky pro třídu b. moc jim 
všem gratulujeme a  přejeme mnoho úspě-
chů v náročnějších soutěžních kategoriích. 
tímto chceme poděkovat za podporu v roce 
2020 všem svým příznivcům, rodičům děv-
čat a fanouškům. především však děkujeme 
městu moravská třebová za poskytnutou fi-
nanční podporu na činnost našeho týmu. 
všem našim příznivcům přejeme krásné vá-
noční svátky, hlavně hodně zdraví a úspěšný 
rok 2021.

■   |   jitka a andrea Štolovy

ZáKladní ŠKola na Kostelním 
náměstí děKuje
chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat 
všem rodičům i  prarodičům, kteří se zapojili 
do distanční výuky svých dětí a vnuků i vnuček 
a pomáhají tak nejen jim, ale i učitelům zvlád-
nout výuku v této době. velmi si vaší pomoci 
vážím a obdivuji vás, s jakou trpělivostí přistu-
pujete k pro vás nezvyklé roli učitele. 
ráda bych poděkovala i firmě dGF a. s. mo-
ravská třebová, především předsedovi její 
správní rady zdeňku ošťádalovi, za bezplatné 
dodání ochranných štítů pro pracovníky ško-
ly. velmi nám to v době, kdy žáci mohli cho-
dit do školy, usnadnilo naši práci. daleko lépe 
se učitelům komunikovalo s žáky. obličej vy-
jadřující emoce je náš „výrobní nástroj“. po-
děkování patří také firmě or-cz spol. s  r. o. 

za okamžité a bezplatné navýšení rychlosti in-
ternetu v době distanční výuky. téměř všichni 
učitelé pracovali dále ve škole a toto navýše-
ní bylo pro plynulost on-line výuky velmi důle-
žité. poslední poděkování patří učitelům. dě-
kuji jim za to, s jakou vervou přistoupili k dis-
tanční výuce, jak se v ní dále zdokonalují, ab-
solvují ve večerních hodinách různé semináře 
a  workshopy ke způsobům distanční výuky, 
vymýšlejí a vytvářejí pomůcky, zapojují se do 
facebookových skupin a  vyměňují si poznat-
ky a  nápady. jsem ráda, že zde máme karla 
moravce jako správce sítě. teprve nyní doce-
ňuji jeho nadšení pro počítače a  jejich využi-
tí ve výuce. 

■   |   jaroslava skácelíková, ředitelka školy

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.
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charita

římsKoKatolicKá 
farnost
kostelní nám. č. 24/3
571 01 moravská třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
duchovní správce: 
p. mgr. eliáš tomáš paseka oFm, 
svitavská 6/5, moravská třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz

pravidelné bohoslužby:
po, út, st, pá  6:00 klášterní kostel (ro-

ráty, v době adventu)
 18:00 klášterní kostel 
čt  6:00 klášterní kostel (ro-

ráty, v době adventu)
  16:30 klášterní kostel – 

mše sv. pro rodiny s dět-
mi

 18:00 klášterní kostel 
so  7:00 klášterní kostel (ro-

ráty, v době adventu)
  18:00 klášterní kostel
ne  8:00 farní kostel
  11:00 klášterní kostel

pořad vánočních bohoslužeb najdete 
v  samostatném přehledu a  na webo-
vých stránkách farnosti.
Zpovědní den bude v pondělí 21. 12. 
dopoledne od 10 do 12 hodin a odpo-
ledne od 16 do 18 hodin v klášterním 
kostele sv. josefa.
vzhledem k současné epidemiologické 
situaci sledujte prosím webové stránky 
farnosti a nástěnky v kostelích.

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 7. 12. v  10:00 v  refektáři 
františkánského kláštera v mor. třebové.
 
s-Klub pro aKtivní seniory Z mo-
ravsKotřebovsKa a jevíčKa a blíZKé-
ho oKolí
srdečně vás zveme na další setkání s-klubu, 
která se uskuteční ve čtvrtek 3. 12. v  16:00 
a 17. 12. v 16:00 hodin (vše charita moravská 
třebová). časy a  termíny setkání se mohou 
změnit s ohledem na aktuálně platná opatře-
ní ministerstva zdravotnictví čr.
kontaktní osoba: tereza letfusová, telefon: 
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtre-
bova.charita.cz

výtvarná soutěž anděl
v  průběhu podzimu proběhla v  rámci slu-
žeb charity mt výtvarná soutěž anděl pořá-
daná pracovníky sociálně terapeutické dílny 
ulita. do akce se zapojili klienti sociálně te-
rapeutických dílen ulita, denního stacionáře 

domeček a komunitního centra o krok dál. 
všichni přispěli do této soutěže nejen svým 
originálním výtvarným dílem, ale také nadše-
ním, které je pro všechny ohromnou inspira-
cí. všichni účastníci byli odměněni drobným 
dárkem a diplomem. vyvrcholením této akce 
bude výstava všech obrazů, která je plánova-
ná v měsíci lednu 2021 v městské knihovně 
ladislava z boskovic. tímto jste všichni srdeč-
ně zváni.
kontaktní osoba: zuzana kolářová, telefon: 
733 676 795, e-mail: zuzana.kolarova@mtre-
bova.charita.cz

notebooKy pro děti samoživitelů
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dět-
mi se zapojila do výzvy nory Fridrichové 
z české televize ohledně notebooků pro děti 
ze sociálně znevýhodněných rodin. tato vý-
zva reaguje na současnou situaci nouzového 
stavu, kdy vzdělávání dětí probíhá distanč-
ní formou. tato výzva byla určena rodičům 
samoživitelům, jejichž dítě navštěvuje 2. stu-

peň základní školy či střední školu. do této 
výzvy se nám podařilo zapojit tři děti, které 
splňovaly cílovou skupinu, a podařilo se pro 
ně notebook získat. jsme velice rádi, že tako-
vé projekty fungují a že se nám podařilo ro-
diny zapojit. 
rádi bychom zveřejnili i reakci paní jany, kte-
rá s námi již delší dobu spolupracuje: „moc-
krát děkujeme za pořízení notebooku pro 
syna. dostali jsme k  tomu ještě tiskárnu od 
dcery, aby si mohl úkoly i tisknout, a ne jen 
psát. hodně nám to ulehčilo distanční výuku 
a přípravu na závěrečný ročník. využíváme to 
i pro mladšího syna, protože má taky distanč-
ní výuku, tak se kluci spolu střídají. děkujeme 
mnohokrát a vážíme si vaší pomoci.“
kontaktní osoba: martina jínková, telefon: 
733 742 083, e-mail: martina.jinkova@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.
všem vám přejeme krásný adventní čas, ra-
dostné vánoce a šťastný nový rok. 

■   |   zaměstnanci charity m. třebová.

nebo máte praxi v oboru sociální práce? pak 
nás neváhejte kontaktovat.

nabízíme:
• hlavní pracovní poměr na dobu určitou do 

30. 6. 2022,
• mzda 24 000 – 27 500 kč/měs.,
• navýšení mzdy již po zkušební době,
• možnost odborného růstu a bezplatného 

vzdělávání včetně supervize,
• benefity: dovolená 25 dní, sick days, pravi-

delné osobní ohodnocení, firemní akce,
• zázemí zavedené neziskové organizace,
• práce v příjemném pracovním kolektivu,
• prostor pro tvořivost a seberealizaci,
• nástup – prosinec 2020 nebo dle dohody.
info na tel.: 773  093  585, životopisy zasílej-
te na email: lucie.polzerova@skp-centrum.cz

sbírKa na Zimní oŠacení 
sbíráme zimní ošacení (dámské i  pánské) – 
bundy, svetry, mikiny, trička, kalhoty, tepláky, 
ponožky, čepice, šály, rukavice, boty. darova-
né oblečení můžete přinést do prostor so-
ciální služby každý den 9:00–15:30. komen-
ského 1663, moravská třebová (bývalá vete-
rinární ambulance). kontaktní osoba: lucie 
polzerová, telefon: 773 093 585, email: lucie.
polzerova@skp-centrum.cz

volná poZice – sociální pracovníK 
hledáme pracovníka/pracovnici ve službách 
podpory bydlení v  moravské třebové. jste 
otevření změnám a  inovacím? jste kreativ-
ní a dokážete za pochodu reagovat na změ-
nu situace? splňujete kvalifikaci dle § 110 zá-
kona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, 

sKp-centrum, o.p.s. v moravsKé třebové

pořad vánočních bohoslužeb římsKoKatolicKé farnosti

datum – svátek
moravská třebová

okolní farnosti
farní kostel Klášterní kostel

24. 12. (čtvrtek) 
Štědrý den 24:00 15:30

(„půlnoční“ pro rodiny s dětmi)

st. město 21:30
boršov     20:00

25. 12. (pátek) 
naroZení páně 8:00 11:00 st. město   9:30

boršov     11:00
26. 12. (sobota) 
sv. Štěpán 8:00 11:00 st. město   9:30

boršov     11:00
31. 12. (čtvrtek) 
sv. silvestr --- 17:00

(děkovná mše sv.) ---

1. 1. 2020 (pátek)
matKy boží panny marie --- 18:00 st. město   9:30

boršov     11:00
zpřístupnění betlémů pro veřejnost: 25. 12., 26. 12. 2020 – farní kostel: 14:00 hod. – 16:00 hod.
klášterní kostel: 15:00 hod. – 17:00 hod.
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slovo fotbalového 
preZidenta 
je vážně těžké hodnotit fotbalový rok 
2020, když se z  více než půlky vlastně 
fotbal nehrál. situace kolem pande-
mie ovlivnila sport v  takové míře, ja-
kou jsme dosud nezažili. všechny emo-
ce kolem fotbalu byly utnuty začátkem 
jara, a to vyšší mocí, veškeré úsilí v pří-
pravě bylo zmařeno, a po odehrání mi-
nima zápasů (áčko, ženy…) přišel stop 
stav a praktický konec fotbalu pro jar-
ní část sezóny. Fotbalisti ještě zkouše-
li trénovat v rámci daných nařízení, ale 
postupné utahování kohoutků veškeré 
snahy utnulo úplně, takže konec.
letní přípravy všech mužstev zača-
ly standardně, trenéři dovedli v  rám-
ci možností své týmy do soutěží náleži-
tě připraveny. v mezidobí je třeba zmí-
nit uspořádání dobře organizátorsky 
zvládnutých akcí Fotbalové prázdniny 
a  mistrovství české republiky policej-
ních týmů unitop, kde navíc náš celek 
svým umístěním dosáhl svého maxima.
podzimní část soutěže se rozběhla, 
a naše celky šly za svými cíli, tu spor-
tovní štěstí stálo při nich, tady ne. tím-
to hodnotím kladně podzimní část fot-
balové sezóny, jak výsledkově, tak i po 
stránce, že se hrál fotbal. kladně hod-
notím tradiční zápas sezóny, tento fot-
balový svátek se vyvedl, tradiční počin 
přilákal do hlediště zřejmě maximum 
diváků a byl ukázkou fotbalového dění 
současnosti v  moravské třebové ve 
všech kategoriích. přítomní museli být 
spokojeni. a tím fotbal opět skončil.
toto hodnocení tudíž navozuje atmo-
sféru zmaru, veškerý hráčský a  lidský 
potenciál přišel vniveč, náš klub se mu-
sel podřídit okolním vlivům a  sport, 
který všichni milujeme, byl pohřben. 
tímto jenom doufám ve světlejší zítř-
ky, nerad bych se dožil doby, kdy bude 
fotbal ilegální. ale do dob nadcháze-
jících doufám, že ze své funkce budu 
mít hodně práce ohledně řízení klubu, 
a nebudu se procházet po krásném li-
duprázdném areálu.

■   |   jaroslav Širůček, prezident skp slovan 
moravská třebová

sport

historie Kopané ii.
Fotbal byl v počátku padesátých let v morav-
ské třebové velmi populární. svědčí o  tom 
množství utkání mezi podniky a dílnami. vel-
mi atraktivní byl zápas mužstev podle osob-
ní hmotnosti, šest metráků versus dvanáct 
metráků. týmy se shromáždily i se svými fa-
noušky, na náměstí a  pochodovaly společ-
ně městem na hřiště na písku. na place byly 
bečky s  pivem, aby se aktéři mohli během 
hry posilnit. rozhodčí měl na prsou velký bu-
dík a mezi hráči a diváky autoritu.
ve městě působily v  tom čase kluby jiskra 
(hedva), spartak (sandrik), osp a rudá hvěz-
da (snb). mezi jiskrou a  spartakem byla 
ohromná rivalita. spartaku se vedlo v  sou-
těžích lépe, postupně proplul tabulkami až 
do i. a třídy. jiskra bojovala o stupeň níž v i. 
b třídě. spartakovci s  jiskrou sehráli spous-
tu utkání. rivalita byla obrovská. navzájem 
si přetahovali hráče. v  nejedné rodině do-
šlo k  hádkám, protože rodina byla rozděle-
na na jedné straně barikády i na druhé. jis-
kra si postavila stánek v zahrádkářské kolo-
nii na místě dnešního hřiště školy, na sídliš-
ti západní. hřiště však bylo otočeno, brány 
směr západ - východ. ve vedení jiskry byli pá-
nové jurka, stejný, turek, nečesánek a kvíča-
la. vedení spartaku: l. malík, z. procházka, 

müller, lukáč, zoubek a mlčoch. spartak vy-
budoval hřiště v místech dnešního stadionu, 
ale i toto hřiště bylo postaveno ve směru zá-
pad - východ.
mezi hvězdné plejery té doby patřili: ará-
tor, abrahám, baroň, blaha, blatner, boháč, 
k. blažek, a. blažek, crha, dokoupil, doležal, 
j. dvořák, l. dvořák, l. ečer, j. ečer, hlavá-
ček, horák, horáček, havlén, hrdý, heuger, j. 
hloušek, m. hloušek, Grepl, knoll, kirchner, 
korčák, krušina, kropáčkové, koukal, káňa, 
lavička, novotný, nosil, ošlejšek, péč, pirnus, 
smrčka, machálek, michálek, modrák, po-
chylý, pleva, v. procházka, a. procházka (hrál 
ligu v prostějově), stöhr, Šmehlíkové, svobo-
da, Šíbal, starý, spitzer, Širůček, tesař, trnka, 
vychodil, vonička, veles, vystavěl, zítka, zou-
bek, zmeškal, zimmermann, zemánek, zu-
kal, Ženata, rašner, boháč, sotorník.
v mládežnické kategorii: čepelák, vl. hloušek, 
václavík, kučera, beránek, opletal, volák, m. 
suchý, bejmuk, ambrož, j. sekanina, všetič-
ka, kopecký, andrlík, mlčoch, Frehar.
v srpnu 1956 došlo ke sloučení odvěkých ri-
valů spartaku a jiskry. do soutěží brněnské-
ho kraje vstoupil nový klub slovan moravská 
třebová.

■   |   václav procházka

spartak moravská třebová – stojí: a. blažek, zukal, crha, k. blažek, havlén, Ženata, 
střed: machálek, Šmehlík, dole: F. kropáček, modrák, o. kropáček

jiskra moravská třebová (brankář v čepici) – stojí: michálek, ečer, stöhr, z. Šmehlík, vonička, 
starý, blaha, dole: koukal, rašner, pochylý, Širůček 



moravskotřebovský zpravodaj   |   prosinec 2020   |    23

sport

deset let sálového 
fotbalu 
zní to neuvěřitelně, ale je tomu už deset let, 
co 22. listopadu 2010 nastoupil celek Šaka-
lí hněv moravská třebová ke svému první-
mu soutěžnímu utkání ve východočeské 
krajské lize sálového fotbalu. kolektiv slože-
ný z fotbalistů, kteří v té době působili v růz-
ných klubech na moravskotřebovsku a blíz-
kém okolí (moravská třebová, křenov, sta-
ré město, mladějov a boršov) tím položil zá-
kladní stavební kámen k vybudování tohoto 
moravskotřebovského sportovního feno-

ménu. halového sportu, který pomohl zvi-
ditelnit moravskou třebovou, město bez 
vlastní sportovní haly, daleko za našimi hra-
nicemi. vášně, která spojuje - zdravíme v Ži-
lině, brně a olomouci.
největším úspěchem šakalů v  jeho deseti-
leté historii je druhé místo na poháru ueFs 
ve španělském lloret de mar z  roku 2019. 
další velké úspěchy zapsali třebovští futsa-
listé v  českém poháru, kde dokázali získat 
kompletní sbírku medailí. první místo šaka-

fotbalový příběh věčně mladého „abíčKa“
martin aberle (*1971) je jedním z nejznáměj-
ších moravskotřebovských hráčů moderní 
fotbalové historie. v minulosti tvořil nedílnou 
součást proslavené „blue-line“ potáček mar-
tin – aberle martin – hájek milan.
diváci (zejména ti třebovští) jej doslova mi-
lovali. jeho pohyblivost a  neohroženost, 
s  níž šel do každého souboje. věřil si z  dů-

vodu svého raketového zrychlení, jímž uni-
kal soupeři a  jeho faulům. tedy – lehkono-
hý, neúnavný, vytrvalý, hecířský, stabilně dr-
žel formu, odběhal kde co, přeskočil kdeko-
ho. jeho cesta českým fotbalem byla strmá. 
i úspěšná! už v dorostu byl nejlepší, což jej 
přivedlo do ligového dorostu hradce králo-
vé. pozornost tehdejších trenérských „es“ (l. 

lové vybojovali jako pořadatelé v mohelnici 
(2018), druhé místo brali v památných valti-
cích (2015) a třetí místo získali letos v luha-
čovicích. valtický turnaj katapultoval Šakalí 
hněv do nejvyšší tuzemské soutěže amF fut-
salu a znamenal i první účast na mezinárod-
ním poli - pohár ueFs (spa) - 10. místo. ces-
ta do evropy totiž vede přes pohár. dalšími 
klubovými úspěchy jsou první (2018) a  tře-
tí místo (2015) v dlouhodobé části východo-
české krajské ligy a účast na českém poháru 
2014 ve skutči. v roce 2016 klub v litomyš-
li uspořádal český pohár. jen v té lize se ne 
a ne dostat přes čtvrtfinále. snad se to šaka-
lům pod křídly tj slovan moravská třebová 
brzy povede.
p. s. ten svůj první zápas šakalové prohráli.

vám vŠem, Kteří sálové Kopané 
pomáháte, Z celého srdce 
děKujeme: 
město moravská třebová, tj slovan morav-
ská třebová, chas – mt s.r.o., haas s.r.o., 
dGF a.s., m-tour miroslav matocha, jaha ha-
nák, s.r.o., transcz s.r.o., vyko, spol. s  r.o., 
hedva, a.s., norbert budig – Železářství. 
zvláštní poděkování patří každoročně zdeň-
ku vystavělovi.

Fotografie: první výjezd Šakalího hněvu na 
evropské poháry do Španělska (2016).

■   |   (pm)

Škorpil) trvala i  nadále, což se promítlo ve 
fotbalovou „vojnu“ ve vtj jičín. do rodného 
města se vrátil r. 1992 s ambicí dalšího rozle-
tu a plný nového entuziasmu. svůj fotbalový 
um dal plně do služeb zdejšího slovanu, kte-
rý se adaptoval v moravském fotbalu (hFŽ). 
profese a fotbal jej však brzy zavedly do kon-
kurenčních svitav, které „válely“ divizi. zde 
vydržel celých osm let a  svou pílí se prosa-
zoval, získával zkušenosti. jeho „služby“ (an-
gažmá) se promítly do zisku nejlepšího spor-
tovce svitav. „to období bylo skutečně pozo-
ruhodné a  úspěšné, snad i  proto, že trvalo 
relativně dlouho“. jako důrazného útoční-
ka si jej posléze vyhlédl třetiligový letohrad, 
v němž strávil tři roky. „tam vlastně vrcholila 
moje fotbalová kariéra. návrat do moravské 
třebové jako uzavření příběhu – přišla zraně-
ní, na bedra přibyl třetí křížek a převážil nor-
mální lidský úděl – rodina a potřeba se jí vě-
novat naplno. dělat obojí se neslučovalo, ná-
vrat zpět domů byl logický“. poslední roky ak-
tivní kariéry vracel domovskému klubu, co se 
kdy naučil. „zajisté, že vzpomínám na své za-
čátky v žácích, na všechny trenéry (potáček - 
Štěpánek, milde, kučerňák aj.). Fotbal je, byl 
a bude celý můj život“.
takový je martin aberle, skromný fotbalista, 
který občas ještě rozdává radost v dresu mo-
ravskotřebovského céčka.

■   |   (mt, pm)
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atleticKé finále 
družstev přípraveK
v neděli 4. října se ve svitavách uskutečnilo 
krajské finále družstev přípravek. družstvo 
dívek nastoupilo v sestavě alžběta dvořáko-
vá, adéla Friedlová, tereza kalousková, ni-
kol kučerová, jolana krejčí, magdaléna krejčí, 
laura polášková a dita václavíková a chtělo 
vylepšit osmé místo z loňského finále. přesto-
že bylo naše družstvo v soutěži nejmladší, po 
bojovném výkonu a s celkovým bodovým zis-
kem 4315 bodů se umístilo na velmi pěkném 
4. místě. nejvíce se dařilo václavíkové (foto - 
č. 51), která získala 1353 body (60 m - 9,79 s, 
skok daleký - 349 cm, hod míčkem - 31,29 m 
a 600 m - 1:58,89 min.) a mezi jednotlivkyně-
mi se umístila celkově osmá. dalšími bodují-

cími za družstvo byly kalousková (foto - č. 37) 
s  1106 body, dvořáková (foto - č. 36) s  949 
body a magdaléna krejčí (foto - č. 54) s 907 
body. bodový zisk ostatních závodnic: poláš-
ková - 740, kučerová - 739, jolana krejčí - 696 
a Friedlová - 618. družstvo chlapců nastoupi-
lo v sestavě jakub holík, ondřej kaláb, Šimon 
kolář, jakub kučera a adam petr. přestože si 
chlapci vylepšili letošní bodový zisk na 3004 
bodů, družstvo skončilo (s minimální ztrátou) 
na 8. místě. nejvíce se dařilo petrovi, kte-
rý získal 964 bodů (9,44-352-23,82-1:59,08) 
a mezi jednotlivci se umístil celkově jedenác-
tý. dalšími bodujícími za družstvo byli kolář 
s 834 body, holík s 690 body a kučera s 516 
body. zbývající člen družstva kaláb získal 445 
bodů. z dílčích výsledků stojí za připomenu-
tí umístění václavíkové a  kalouskové, které 
ve svém ročníku 2010 obsadily bodově první 
a páté místo, a koláře, který v kategorii mini-
přípravka obsadil první místo a na závodech 
byl nejmladším účastníkem. více informa-
cí naleznete na www.akmoravskatrebova.cz.

■   |   radek pavliš, trenér mládeže akmtr

úspěchy plavKyně 
pavlíny dvořáKové 
ceny pro sportovce pardubického kraje 
2019 znají své majitele. v kategorii žáků 
byla po zásluze oceněna plavkyně pav-
lína dvořáková. z dvanácti možností je 
totiž jedenáctinásobnou šampionkou 
českého poháru a  jednou skončila na 
druhém místě. je držitelkou jedenác-
ti rekordů pardubického a královéhra-
deckého krajů. v  roce 2019 překonala 
krajské rekordy celkem sedmnáctkrát, 
což se žádnému plavci v historii výcho-
dočeského plavání nepodařilo.

■   |   (pm)

ocenění nejlepŠích 
fotbalistů
součástí posledního letošního zasedá-
ní výkonného výboru fotbalového od-
dílu bylo vyhlášení nejlepších hráčů 
klubu za uplynulý rok. hráčem roku 
2020 skp slovan moravská třebová byl 
vyhlášen jaromír Štaffa. jednadvaceti-
letý moravskotřebovský odchovanec je 
základním stavebním kamenem sesta-
vy fotbalistů skp slovan.
nejlepším mládežnickým reprezentan-
tem moravskotřebovského fotbalu za 
rok 2020 byl vyhlášen martin Šmarda. 
stále ještě sedmnáctiletý martin Šmer-
da je ve svém věku již platným členem 
kádru a mužstva dospělých v krajském 
přeboru mužů.
nejlepším trenérem klubu za rok 2020 
byl vyhlášen šéftrenér mládeže stani-
slav neubauer. všestranný trenér, kte-
rý současně vede i úspěšný tým doros-
tu skp slovan moravská třebová.

■   |   (pm)

regionální sdru-
žení sportu svi-
tavy ve spolu-
práci s  okolními 

městy svitavy vyhlašují anketu nejúspěšněj-
ší sportovec regionu svitavska roku 2020. zá-
kladní podmínkou je členství v  tělovýchov-
né či sportovní organizaci nebo občanském 
sdružení, které má sídlo na svitavsku. no-
minace ve všech kategoriích mohou zástup-

ci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní 
veřejnost, zasílat již nyní na e-mail: rss.sy@se-
znam.cz nebo na telefon 603 761 373. nomi-
nace musí obsahovat: jméno a příjmení spor-
tovce, datum narození, adresu bydliště, kon-
takty (e-mail, telefon), příslušnost ke sportov-
ní organizaci, přehled dosažených nejlepších 
výsledků v  roce 2020 nebo zhodnocení čin-
nosti trenéra.  uzávěrka nominací je 15. led-
na 2021.

nominujte nejúspěŠnějŠí sportovce svitavsKa 
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ani covid-19  nás neodradí od otužování! 
i  během tohoto divného podzimu, plného 
omezení, od října trénujeme a po malých sku-
pinkách se střídáme ve vodě na lomu v bře-
zině. potěšující je, že se naše parta rozrostla 
o nové tváře. zvláště početnou se nyní stává 
ženská část našeho neoficiálního klubu otu-
žilců. pokud se tedy chladu nebojíte a  bez-
pečnostní opatření (nejen anti-covidová) do-
držíte, sejdeme se už po třetí na vánočním 
čvachtání na boršáku v neděli 27. 12. v 15:00 
na hrázi. no a pokud vše dobře organizačně 
klapne, tak si můžete spolu s námi před oh-
ňostrojem užít studené vody na náměstí tGm 

od 14:00 do 15:00, kde plánujeme 1. mo-
ravskotřebovský silvestrovský šplouch! více 
informací najdete na facebooku otužilci mt. 


