MORAVSKOTŘEBOVSKÝ

zpravodaj
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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.
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Zahajujeme výstavbu
tratí pro horská kola
na Pastýřce
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Adventní čas
na zámku
v Moravské Třebové

Změna programu vyhrazena
Milí čtenáři, veškeré časy a termíny akcí uvedených v tomto 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

INFORMACE Z RADNICE

Senior taxi – doprava
kdykoliv a kamkoliv
Vedení města ve spolupráci s Charitou Moravská Třebová připravuje od roku 2021 zahájení provozu Senior taxi. Tato nová služba nahradí dosavadní městskou hromadnou dopravu, která se v průběhu času ukázala jako neefektivní, málo využívaný a vysoce
nákladný způsob přepravy cestujících. Provoz MHD bude ukončen ke dni 12. prosince
2020.

Senior taxi využívá už více než 70 měst v celém Česku a jeho obliba i nadále roste. Hlavní výhoda pro občany spočívá v tom, že službu mohou využít kdekoliv. Lidé starší 65 let
nebo osoby s omezením pohybu a ZTP si
v pracovních dnech jednoduše zavolají a domluví 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. „Právě tato variabilita je pro občany jednoznačným 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, Boršova, Sušic a ostatních periferních částí tak byli
o tuto možnost přepravy ochuzeni,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
Důvodů pro plánované ukončení provozu
MHD je ale více. „Hlavním problémem je neustále klesající využitelnost, každý den můžeme pozorovat prázdný autobus projíždějící
městem. K tomu musíme připočíst také rostoucí finanční náklady na provoz celého systému MHD. Primárním cílem v době spuštění MHD mělo být zajištění dopravy navazující
na vlakové spoje a zvýšení atraktivity vlakové dopravy i opraveného vlakového terminálu. Ani tohoto se však dle statistik nepodařilo dosáhnout. V roce 2021 bude navíc pokračovat rekonstrukce ulice Lanškrounská
a v souvislosti se stavbou nové nemocnice se
bude opravovat také ulice Svitavská. Celá trasa MHD by se tedy musela přehodnotit a jezdit po objízdných trasách, které ale nemohou
obsáhnout potřeby většiny obyvatel. Jako
jediné smysluplné řešení se tak i díky dobré zkušenosti z jiných měst nabízí zavedení Senior taxi,“ uzavírá starosta. Podrobnější informace poskytneme v lednovém vydání zpravodaje.
■ | vd

Otevřená radnice
Veškeré podklady z jednání zastupitelstva města, vč. zápisu, usnesení, zvukového záznamu a výsledků hlasování naleznete 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 pobytu celkem 9.854 občanů ČR. V průběhu
měsíce října 2020 se do Moravské Třebové přistěhovalo 11 obyvatel, odhlásilo 18 osob, zemřelo 21 občanů a narodilo se 6 dětí. V rámci Moravské Třebové v říjnu změnilo trvalý pobyt celkem
12 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 31. 10.
2020 evidováno 10.003 osob. V měsíci
říjnu se uskutečnilo 7 svatebních obřadů 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 Richard, Školařová Gislinde, Bartáková
Marie

Sňatky v říjnu
Martin Kopecký (Staré Město) – Renata
Kovářová (Staré Město)
Milan Babouček (MT) – Dagmar Chládková (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)

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

DOKONČENÉ AKCE 2020

Otevření mateřského centra Krůček

Nové sociální zázemí MŠ Boršov

Rekonstrukce ul. Olomoucká

Chodník v ul. Olomucká

Rekonstrukce kruhového objezdu

Rekonstrukce ul. Lanškrounská

Revitalizace Křížového vrchu

Obnova sochy Plačící Anny
Moravskotřebovský zpravodaj | Prosinec 2020 |
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Informace z radnice

Město Moravská Třebová
podpořilo dobrou věc
Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která již 28 let poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným lidem. Usiluje
o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života.
Poradenské centrum pro děti a mládež, kterému byla dotace poskytnuta, pomáhá dětem,
které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Žijí v dětských domovech, nebo jim nařízení ústavní výchovy hrozí, či jsou v péči OSPOD.
Jak uvádí vedoucí poradenského centra Barbora Mániková: „Cílem je celkový osobnostní rozvoj dětí, které se postupně osamostatňují, zpracovávají svá traumata a připravují se
na odchod z dětského domova nebo pěstounské 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 postavit se na vlastní nohy, až budou opouštět
dětský domov. Tedy byly vybavené potřebnými dovednostmi, schopnostmi, návyky a vědomostmi, které využijí v reálném životě. Motivujeme je k dokončení vzdělání, aby se v budoucnu 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 poděkování: „Vážíme si podpory ze strany města Moravská Třebová, která s dalšími donátory společně s námi pomáhá dětem. Taková investice do
dětí se vždycky vyplatí“.
■ | Zuzana Tvrdíková

Vzpomínka na Václava Havla
Vážení spoluobčané. Připomeňme si v pátek 18. prosince úmrtí pana prezidenta Václava Havla. Přijďte tento den k mostu na Knížecí
louce, který nese jeho poselství. Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, sejde-

me se zde v 18:00 hodin. Věříme na setkání s vámi a přejeme
alespoň touto formou klidné
prožití nadcházejících svátků.
■ | Daniela Maixnerová, ST

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 adventní čas v kruhu blízkých, krásné vánoční svátky a do nového roku 2021 především
zdraví. Děkujeme za vaši podporu.
■ | Vaši zastupitelé Miroslav Jurenka a Ivana Kantůrková

Krásný vánoční čas
Vážení a milí spoluobčané! Žijeme v nelehké
době, kdy všichni bojujeme s neviditelným nepřítelem, který se jmenuje Covid – 19. Někteří 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 prožívají všechny generace a lidé si jsou, tak nějak
bližší a na sebe milejší. Přeji vám z celého srd4 | Moravskotřebovský zpravodaj | Prosinec 2020

Vážení občané, ve dnech 23. 12. a 31.
12. bude městský úřad uzavřen. V ostatních dnech jsou zaměstnanci k dispozici
dle standardních úředních hodin.

Termín uzávěrky lednového
zpravodaje
Uzávěrka lednového vydání Moravskotřebovského zpravodaje je s ohledem
na vánoční svátky posunuta na 10. prosince. Na příspěvky zaslané po tomto
termínu nemůžeme brát ohled. Děkujeme za pochopení.

Distribuce MTZ
Vážení čtenáři, redakční rada každý měsíc sbírá podněty a vyhodnocuje kvalitu
distribuce Moravskotřebovského zpravodaje, kterou pro město zajišťuje Česká pošta. Na základě opakovaných stížností proběhla oficiální kontrola a Česká pošta již pracuje na odstranění dílčích nedostatků v roznosu. Pokud se
vám stane, že zpravodaj během 2. dne
v měsíci ve schránce nenaleznete, neváhejte se obrátit na zpravodaj@mtrebova.cz. Děkujeme za vaši přízeň.

Výběrová řízení

ANO 2011
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku, který byl ve znamení nekonečných koronavirových omezení. Zároveň se nacházíme v polovině volebního období. Každý volič sleduje
zastupitele, kterému dal svůj hlas. Zajímá se,
kdo jak pracuje a kdo se snaží prosazovat zájmy občanů. Ale i my, zvolení, hodnotíme naši
práci. Musíme se vrátit ke schválení prodeje
orné půdy v lokalitě Jihozápad za účelem výstavby nepojmenovaného obchodního centra. 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 nemocnice následné péče a stanice Zdravotnické záchranné služby. Vážíme si, že Pardubický kraj
se rozhodl investovat do zdravotnictví zrovna
v našem městě a stavbu nemocnice již zahájil. Ať už byl za samotným počátkem výstavby

Provoz městského úřadu
v prosinci

ce, abyste všichni prožili krásný vánoční čas, a zároveň držím palce, aby ten rok příští,
který již netrpělivě přešlapuje
v předsíni, byl rokem pro každého z vás radostným a šťastným! To nejdůležitější, co k radosti a štěstí potřebujeme je naše ZDRAVÍ.
■ | Zastupitel Miroslav Muselík

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 Přívětivý úřad Pardubického kraje 2020, kterou
vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Prostřednictvím soutěže ministerstvo monitoruje stav služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti, klientském
servisu nebo společenské odpovědnosti. „Umístění v soutěži je pro nás odměnou za průběžnou snahu o zlepšování
služeb pro širokou veřejnost. V nedávné
době tomu pomohlo i stěhování některých odborů a úředníků do druhé budovy úřadu, ve které se nachází Občanské
informační centrum. Zde si mohou obyvatelé nejen z našeho města vyřídit veškeré potřebné záležitosti. Zároveň chci
poděkovat za práci všem zaměstnancům úřadu, kteří svým přístupem pomáhají budovat pozitivní vztah s veřejností
i v aktuální nelehké době,“ uvedla tajemnice městského úřadu Tereza Sísová.
■ | (vd)
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Zahajujeme výstavbu
singletracků na Pastýřce
Dlouho připravovaný projekt Na hranici na
hraně spolufinancovaný z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko se
naplno rozjíždí. Dne 10. 11. 2020 došlo k předání 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

v přilehlém biocentru. Na toto unikátní spojení výborně naváže i plánovaný Bike resort,
který bude atraktivní jak pro turisty z okolí,
tak pro místní sportovní nadšence,“ uvádí starosta Miloš Mička. Za výstavbu 13 km nových
singletracků (jendostopých stezek pro horská
kola) v hodnotě 8 mil. Kč bez DPH zodpovídá 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 zkušenosti se stavbami tohoto druhu a dle smluvní dokumentace hotové dílo předají do konce prázdnin 2021. Výstavba singletracků
i pumptracku je z 90 % finančně podpořena z dotačního programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko. Jedná se o mezinárodní
projekt, ve kterém je město Moravská Třebová 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 Parkova 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)

Ulice Svitavská se dočká celkové proměny
Souběžně s probíhající výstavbou nové budovy nemocnice následné péče je v příštím roce
plánovaná celková revitalizace ulice Svitavská
v úseku od křižovatky s ul. J. K. Tyla po křižovatku s ul. Dr. Janského. Investiční akce s náklady do 20 mil. Kč přinese nový povrch vozovky včetně opravy kanalizace a vodovodu,
vyhrazený prostor pro cyklisty, nová parkovací stání i obnovu zeleně podél komunikace.
Dle předběžného harmonogramu budou stavební práce zahájeny v květnu 2021 a jejich
zahájení bude předcházet společná diskuze
s občany vedoucí k představení záměru a případnému zapracování připomínek veřejnosti.
„Celková revitalizace ulice Svitavská je jedním z nejdůležitějších projektů nadcházejícího roku, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní bránou do města. Účelem dopravně technické studie je komplexní úprava veřejného prostranství mezi ulicemi J. K. Tyla a Dr. Janského. Naší snahou je
efektivně využít plochy v okolí stavebního bytového družstva pro výstavbu nových parkovacích stání s cílem vytěsnit zaparkovaná vozidla z prostoru okraje stávající vozovky. Přitom bereme ohled i na bezpečnost cyklistů,
kterým se tím uvolní nový vyhrazený prostor
v podobě piktogramového koridoru, běžně využívaném pro naznačení doporučeného průjezdu jízdních kol v rámci společného
bezpečného provozu s ostatními vozidly. Rekonstrukce 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, případně zámkové dlažby. Podél komunikace zůstane stávající zelený pruh, který projde úpravou
a zajistí oddělení komunikace od přilehlého
chodníku. V úseku od bývalé polikliniky po ulici Dr. Janského je navržena rovněž revitalizace stromů v podobě nové výsadby. Dle dendrologického posudku je totiž narušena nejen stabilita stávajících kmenů, ale i kořenového systému, což se projevilo například vyvrácením lípy poblíž autobusové zastávky při
poryvech větru na konci července. Odstranění starých stromů je tak nezbytné pro zachování bezpečnosti kolemjdoucích.

Projektová dokumentace pamatuje také na výměnu 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 nemocnice následné péče. Zároveň dojde k celkové
rekonstrukci dešťové i splaškové kanalizace.
Nová trasa kanalizace bude vedena středem
komunikace a plně nahradí stávající, stavebně technickým stavem již nevyhovující jednotnou 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 zadržování vody v krajině. Podrobnosti k projektu i termínu veřejné diskuze připravujeme
■ | (vd)
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Městská policie

městská policie

Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období městská policie řešila 540
událostí. Mimo stanovenou pochůzkovou
činnost a plnění úkolů vyplývajících z mimořádných opatření nařízených Úřadem vlády ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, se
městská policie i nadále zaměřovala na dodržování nastaveného dopravního režimu v našem městě, zejména pak v historickém centru města.
Také bych vám, občanům, chtěl poděkovat,
že valná většina z vás tato mimořádná opatření dodržujete a tím umožňujete městské
policii soustředit se i na jiné úkoly.

Vandalství se nevyplácí
Vážení spoluobčané, město Moravská Třebová se snaží zvelebovat prostory, které
slouží nám všem, ale bohužel se najdou jedinci, kteří tuto snahu hatí. Ničí nově instalované věci a zřejmě si myslí, že když tyto věci
jsou na veřejných plochách, tak si s nimi můžou dělat, co chtějí. Příkladem tohoto chování je např. poničení cvičebních prvků
a odkládacích skříněk na Knížecí louce či
nové výsadby okrasné zeleně v ulici Lanškrounská. V obou případech se jedná o přestupek, který bývá řešen pokutou a případným postoupením k řešení správním orgánům. Pokud budete svědky ničení veřejného 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 veřejného prostoru. Neuklizení psího exkrementu
je klasifikováno jako přestupek, za který lze
udělit pokutu. Děkujeme, že udržujete čistotu v ulicích města.

Pozor na „Šmejdy“
Myslím, že pojmem „Šmejdi“ nemusím nijak
představovat. Ovšem z důvodu minimalizace negativních dopadů nevybíravých praktik těchto prodejců považuji za důležité uveřejnit jednu z dalších praktik, kterých tito všeho
schopní jedinci v současné době užívají. Tito
lidé se snaží (pod záminkou doručení písemnosti smlouvy, doplňku smlouvy, dopisu, nebo
vašeho podpisu) si po telefonu domluvit schůzku u vás doma. Tímto „obcházejí“ Tržní řád vydaný městem, který podomní prodej zakazuje. Jelikož, pokud jim tuto schůzku odsouhlasíte, tak se již nejedná a podomní prodej
a tudíž nedochází k porušení Tržního řádu.
V případě jakéhokoli podezření se neváhejte 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

Sociální služby s novou fasádou
V areálu Sociálních služeb města Moravská
Třebová byla na podzim dokončena realizace
nové fasády v rámci objektu C. Celkové náklady ve výši 1 mil. Kč financovalo město Moravská Třebová i s využitím dotace Pardu-
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bického kraje. Souběžně probíhá dokončení nové dlažby a přístupových chodníků, které zjednoduší pohyb v okolí budovy C nejen
personálu, ale i samotným klientům.

Využijte možnost
získání dotace
z rozpočtu města
Blíží se termín podávání žádostí o dotace určené na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických
a fyzických osob, které působí na území města a provozují veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost.
První kolo příjmu žádostí bude probíhat od 1. do 31. ledna 2021. Jednorázově poskytované neinvestiční dotace
jsou vázané na konkrétní činnosti nebo
akce, zaměřené na podporu aktivit zejména v následujících oblastech: kultura, sport a turistika, sociální služby a životní prostředí. Celkový předpokládaný roční objem finančních prostředků
určených na dotace v rámci programu
města činí cca 870.000 Kč a je limitován
objemem finančních prostředků, který je vyčleněn na program ve schváleném rozpočtu města Moravská Třebová na daný rozpočtový rok. V první kole
je rozdělováno 90 % schválené částky,
tedy 783.000 Kč. Veškeré dotazy a úkony spojené s žádostmi o finanční podporu směřujte na Ivanu Kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz, +420 461 353 162).

Nemocnice

Nemocnice následné
péče Informuje

Oznámení

Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz
Péče o pacienty v době nouzového stavu a rizik spojených s ochranou seniorů a všech našich pacientů před nákazou je velmi náročná, a to nejen pro zaměstnance, ale i pro pacienty. 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, abychom tuto izolaci odstranili.
Velmi důležitou zprávou, kterou Vám chceme sdělit je zahájení výstavby nové nemocnice. V září proběhlo předání staveniště zhotoviteli, kterým je stavební společnost VCES
a od prvního dne započaly stavební práce. Výstavbou vznikne jedna z nejmodernějších nemocnic Pardubického kraje a v segmentu následné péče i v České republice. To
nás, zaměstnance, zavazuje poskytovat kvalitní zdravotní péči a směřovat nemocnici ke
zdravé spolupráci s rodinou ve prospěch pacienta. Standardním vybavením bude 8 jed-

nolůžkových pokojů, které zajistí klid na pokoji s rodinou a např. možnost potřebného
soukromí ve chvílích rozloučení. Ostatní pokoje jsou 2-3 lůžkové, které budou vybaveny vlastním sociálním zařízením s komfortním prostorem ve sprše pro částečně mobilní pacienty. Součástí oddělení budou moderně vybavené pokoje sloužící pro provádění
individuální či skupinové rehabilitace a ergoterapie. Pro možnost osobních rozhovorů pacientů či rodin s psychologem, lékařem,
sociálním pracovníkem, nemocniční kaplankou či knězem bude sloužit příjemně vybavená hovorna a nový duchovní rozměr dostanete možností navštívit kapli umístěnou přímo v budově nemocnice.
Nejen zaměstnanci LDN se těší na nových
90 lůžek následné péče a na péči o pacienty bez bariér. Rádi bychom, aby tak významnou událost, jako je otevření nové nemocnice již nelimitovaly žádné nouzové stavy ani
omezení.

MUDr. Karel Machánek oznamuje, že
z důvodu odchodu do starobního důchodu ukončí svou činnost ke dni 31.
12. 2020. Jeho klientelu převezme v celém rozsahu Dr. Diana Zhytniková, zkušená atestovaná lékařka s praxí v ambulantní i klinické práci. Ambulance
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 důvěru 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. Konrádová (MediClinic)
7., 14., 21. 12. neordinuje, zástup
Dr. Maťašovský
30. a 31. 12. neordinuje, bez zástupu

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem lékařům za
vzornou spolupráci při poskytování informací o svých ordinacích a popřát jim krásné

vánoční svátky a do nového roku především
hodně zdraví.
■ | Ivana Kantůrková

V Moravské Třebové pomáhá 89 Dobrých andělů
Rádi bychom Vám touto cestou velmi poděkovali za projevenou důvěru a pomoc, kterou 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 nadcházejících svátků.
■ | Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl

Chcete-li i Vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se stát Dobrým andělem. Zaregistrujte se na www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou výši příspěvku. Váš finanční dar umožní těmto rodinám
snadněji zvládat těžkou situaci. Navíc jako
Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáháte a kterým jsou Vaše příspěvky odeslány do posledního haléře. Děkujeme!

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!
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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

Z domova pro seniory
V současné nelehké době, bez osobních návštěv, 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 pořádku, že máte důvod se radovat, že na ně myslíte, že je milujete a také se vám po nich stýská. 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 videohovorů. Pro tuto komunikaci můžete využívat Skype nebo WhattsApp. Bližší informace jsou na www.ddmt.cz nebo na telefonním
čísle 732 131 074.
Je-li to možné, posílejte svým příbuzným fotky (třeba i do telefonu), ať si vás stále uchovávají v paměti. To je to, co můžete pro vaše
(pra)babičky, (pra)dědečky, maminky, tatínky udělat. Nebojte se, že je telefonátem třeba vzbudíte, oni se kvůli tomu rádi probudí.
Nakupte jim to, co mají rádi – všelijaké pochutiny, minerálky, sladkosti, květiny. Cokoliv, o čem víte, že to vašemu příbuznému rozradostní den. Personál domova to vždy rád
předá tomu, komu to patří a vyřídí i vaše srdečné pozdravy. Balíčky a dárečky, které budete předávat na recepci, prosím zabalte do
obalu vhodného pro dezinfekci, abychom
vaše příbuzné v co nejvyšší míře mohli chránit.
Věřte, že nejen zdravotní sestry, ale i pracovníci a pracovnice v sociálních službách, sociální pracovníci a ostatní personál pracující v domově pro seniory dělají to nejlepší,
co je v jejich silách a možnostech pro to, aby
udrželi své klienty - vaše příbuzné - v celkové 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, kte8 | Moravskotřebovský zpravodaj | Prosinec 2020

rý klientům domova pro seniory Moravská
Třebová daroval nemálo plyšových hraček,
které ve věznici šijí vězni. V této pochmurné době tento dar podpořil psychickou kondici klientů a slouží také jako terapeutická
pomůcka k posílení jemné motoriky. Některým z klientů se stal jejich plyšák i důvěrníkem, přítelem a společníkem. Dále bychom
chtěli poděkovat firmě AG FOOD Group a.s.,
zejména Danielu Procházkovi, který se stará o doplnění potřebné energie zaměstnanců všemožnými dobrotami a snaží se nelehkou 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 zaměstnance 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

Mikulášská vycházka
pro Vojtíška
Pojďte si zpříjemnit sobotu 5. prosince
procházkou do Pekla u Moravské Třebové. Mezi 10. a 15. hodinou můžete
na paloučku potkat anděla a samozřejmě čerta, občerstvit se v občerstvení,
které bude tento den otevřeno. Cesta bude ale mít i hlubší rozměr, v Pekle bude připravena kasička, do které
můžete přispět na náročnou operaci nového ouška pro Vojtíška. Vojtíšek
se narodil s Goldenharovým syndromem, 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 následné výlohy je však potřeba získat nemalé prostředky. Přispět bude možné
jak v Pekle, tak i na transparentní účet
5920847389/0800. Celou akci zaštiťuje 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

Různé

Úniková hra s templářskou
tématikou brzy otvírá
O naší nové únikové hře už jste jistě slyšeli. Dobrodružství v podobě hledání svatého
grálu, který je pečlivě ukryt Jakubem z Molay - posledním velmistrem templářského
řádu. Král Filip IV. poslal své vojáky, aby vás
a vaši družinu zastavil. Musíte si tedy pospíšit a svatý grál najít co nejrychleji, časový limit je 90 minut. Poté už Vás nikdo nezachrání 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 každý. Hra je vhodná i pro malé templáře od 12
let v doprovodu dospělé osoby. Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách www.escapeza.cz a od nového roku se budeme těšit na Vaši návštěvu.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků.
■ | Tým Escapeza

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, jejichž osudy byly ovlivněny 2. světovou válkou. Dokumentaristé natočili osudy dnes již
tisíců pamětníků, z nichž bude deset představeno na putovní výstavě Osvobození bez svobody. Patří k nim vězni koncentračních táborů Jaroslav Vomočil, Eva Pytelová a Vladimír
Munk. Druhováleční vojenští hrdinové Jarmila Halbrštátová a Vasil Timkovič nebo Richard
Husch, který si prošel poválečným pogromem, a mnozí další. Jejich kompletní vyprávění jsou publikována v archivu Paměti národa. 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 těžkými zkouškami. Jeho obyvatelé zakoušeli obsazení Sudet, Protektorát, násilné vyhánění,
komunistický teror atd. Jednoduché nebyly ani návraty, ať již po skončení 2. světové
války či po 17. listopadu 1989. Přesto, anebo
právě proto, zde žilo a stále žije mnoho výrazných osobností. Jejich vzpomínky se sice
často pojí s nepříjemnými zážitky, ale o to
důležitější je o nich vyprávět, a podat tak přímé svědectví dalším generacím. „Upozorňujeme na osudy lidí, kteří na vlastní kůži zažili nespravedlnost a krutost totalitních režimů
a jsou ochotni o nich vyprávět,“ dodává kurátor výstavy a ředitel Paměti národa Východní
Čechy Tomáš Heller.

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 tabulky. Značkařský tým ve složení Josefa
Smítala a Martina Protivánka z odboru KČT Moravská Třebová obnovil letos
na podzim pět turistických rozcestníků: Červený kopec, Na Dálnici, Křenov
(zem. družstvo), Cimburk (zříc. odb.)
a Nad Novou Rovní. Další rozcestníky
budou obnoveny podle potřeby a plánu údržby. V rámci pravidelné údržby
byly rozcestníky demontovány, očištěny včetně tabulek a směrovek, a znovu natřeny. Vršek čepičky červeně, její
spodek bíle a tyčka žlutě. Obnovené
rozcestníky tak mohou opět sloužit turistům 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

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
Jsme moc rádi, že
po dobu uzavření centra sledujete
náš online program. Bohužel workshop na
adventní věnce se konat nebude, ale na našich Facebookových stránkách najdete tipy,
jak si takový věnec vyrobit doma. V dalších

týdnech se můžete těšit na online aktivity zaměřené na zimu a Vánoce. V albech také můžete najít tipy na cviky pro ženy nejen po porodu a články od porodní asistentky pro těhotné. 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
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Kultura

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

městské kinO
Vzhledem k nařízení vlády ČR o uzavření kinosálů nám prozatím filmové společnosti
uzavřely možnost objednat a postavit program na měsíc prosinec. Čekáme na uvolnění opatření a reakci filmových společností,
aby jsme pro vás připravili kvalitní program.
Proto prosím sledujte naše webové stránky a Facebook, kde budeme program aktualizovat. Po uvolnění nařízení bude možné zakoupit vstupenky on-line - na stránkách www.ksmt.cz. Pokladna bude otevřena vždy hodinu před začátkem představení.
PROMÍTACÍ DNY: každý čtvrtek, pátek a soboty.

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, postupně vykrystalizovalo ve svébytný hudební žánr, který nazývají odborníci „moravskou
world music“.

Advent v Moravské Třebové započne rozsvícením vánočního stromu. Po celý adventní
čas bude na náměstí k vidění slaměný Betlém. Lidé si budou moci vyslovit své přání ve
zvoničce, či poslat dopis Ježíškovi. Adventní
trhy spojené s rozsvícením vánočního stromu, byly v návaznosti na vládní opatření zrušeny.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
MĚSTO PLNÉ ANDĚLŮ

Kulturní centrum

Přes 30 žáků výtvarného oboru ZUŠ, pod vedením Lucie Muchovičové, pomohlo kulturním službám zrealizovat projekt – Moravská Třebová město plné andělů. Žáci navrhli přes 50 různých, překrásných, originálních
křídel. Bylo opravdu těžké vybrat. Křídla jsou
od konce listopadu postupně instalována na
různých místech v Moravské Třebové. Věříme, že při procházkách městem na ně narazíte. S hrdostí se před ně můžete postavit, vyfotit sebe či své blízké, sdílet.
Jste naši andělé, děkujeme!
#mestoplneandelu

Všechny prosincové akce a koncerty budou závislé na aktuálních vládních opatřeních a omezeních v oblasti kultury
a shromažďování. V případě, že se koncerty 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 Ladislava Vondráčková.

ADVENT VE TŘEBOVÉ

CAVEWOMAN – divadelní
představení
18. 12. v 19:00, kinosál
Vstupné 390 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu
jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na
to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí
nad věčným soubojem obou pohlaví.
Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Silvestrovský
ohňostroj
Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, odehraje se Silvestrovský ohňostroj 31.
12. od 18:00 hodin na Knížecí louce. Sledujte
aktuality a Mobilní rozhlas.

Skauti a JUNÁCI vám přivážejí Betlémské světlo
Neděle 20. prosince 2020,
14:00–18:00, před muzeem
(svíčku nebo lampičku s sebou,
samoobslužné zapálení).
Také letos nám kurýři “světlonoši” z moravskotřebovského Junáka přivezou

Betlémské světlo do Moravské Třebové. Stačí si donést vlastní svíčku nebo svítilnu a můžete i vy potěšit své blízké malým plamínkem
z Betléma Betlémské světlo bude k dispozici před budovou muzea. Díky skautům z 38.
oddílu sv. Františka bude Betlémské svět-
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lo k dispozici také 24. prosince odpoledne
u Betléma v areálu stolařství pana Fiebicha.
Tímto panu Fiebichovi děkujeme, že každoročně svým betlémem zprostředkovává radost dětem i dospělým. Letos zpřístupnění
betléma připravil už od 6. prosince.

Zámek A Muzeum

Zámek MoravskÁ Třebová

překládá se tedy jako světlá či zářící. V každém případě je Lucie příslibem nového světla a čistoty, proto ji na našem zámku budete moci o třetím adventním víkendu uvidět.

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.
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 sledujte naše webové stránky a Facebook.

MIKULÁŠ – 5. a 6. 12.

Zámecké exteriéry však pro Vás budou na
adventní a vánoční čas nachystány v každém případě!

SVATÁ LUCIE –
12. a 13. 12.

SVĚTLO PRO MORAVSKOU
TŘEBOVOU
V této nelehké době pro Vás kulturní služby
připravily na zámeckém nádvoří cyklus netradičních světelných atmosférických instalací, jejichž společným prvkem je světlo, záblesk naděje. Cyklus byl zahájen poslední listopadový víkend po setmění.
Instalace můžete navštívit během každé adventní soboty a neděle v odpoledních a večerních hodinách.

PLOVOUCÍ LODIČKY –
19. a 20. 12.

Se svatým Mikulášem přichází jeho pomocníci anděl a čert. Letos mají zlobivé děti zaručeno, že je náš čert neodnese do pekla, protože půjde o výtvarnou a světelnou instalaci na
arkádách a nádvoří zámku.

S tímto svátkem se pojí mnoho tradic, legend
i pořekadel. Například známé je lidové moudro Svatá Lucie, noci upije a dne nepřidá.
Podle lidové tradice platil v den jejího svátku
zákaz předení lnu a dalších prací. Lucky, které při obchůzkách kontrolovaly domácnosti, zda tam nepředou a mají uklizeno na vánoční svátky, na sobě měly bílé pláště a obličej zakrytý maskou s čapím zobákem. V těchto dnech bývají noci nejtemnější, se sv. Lucií
však přichází naděje, že se světlo opět vrátí do našeho života. Jméno Lucie má původ
v latinském slově “lux”, což znamená světlo,

Vánoce naši předci považovali za nejmagičtější období v roce. Věřili, že působení přírodních živlů je mnohem silnější než jindy, a proto je využívali pro své věštění. Svou budoucnost se dovídali z pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů, každá lodička nesla
rozsvícenou svíčku a podle jejího chování se
předpovídalo.
Na nádvoří tento víkend najdete kádě s vodou plné plovoucích svítících lodiček. Pokud
situace dovolí, budete si moci přinést svoje
lodičky a přidat je k ostatním.

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
Otevření muzea pro veřejnost a probíhající kulturní dění se bude řídit aktuálním
nařízením vlády.
Pro Vaši informovanost o novinkách
a změnách sledujte naše webové stránky
a Facebook.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Archeologie na talíři: Jídlo na prvním
místě
Výstava představuje skladbu jídelníčku, způsoby a zpracování surovin v minulosti. Zároveň
prezentuje regionální archeologické nálezy.
Moravskotřebovský zpravodaj | Prosinec 2020 |
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Historie

VÁNOČNÍ POHLEDNICE
V dnešní moderní době je posílání pohlednic
na ústupu, v minulosti však tvořilo běžnou
formu komunikace. Zvláštní případ představují vánoční a novoroční pohlednice. Vznik
těchto papírových obrázkových kartiček zůstává dodnes tak trochu záhadou. Existuje totiž hned několik domnělých autorů první vánoční pohlednice. Jisté však v každém
případě je, že dříve oblíbená tradice posílání
vánočních pohlednic se zrodila v Anglii. Podle jedné verze byl vůbec první obrázek s vánočním přáním vytištěný roku 1841 v tiskárně jistého Charlese Drummonda v Edinburgu. Tyto blahopřejné lístky lze však spíše považovat za předchůdce klasických vánočních
pohlednic, protože se zalepovaly do obálek,
ve kterých se doručovaly. Se skutečnými vánočními pohlednicemi měl přijít o dva roky
později londýnský obchodník (v jiných pramenech je ovšem uveden jako ředitel muzea)
Henry Cole. Toho k vynálezu takové pohlednice měla donutit zaneprázdněnost a pohodlnost. Tehdy bylo totiž společenskou povinností každoročně posílat velké množství vánočních blahopřání a Henry Cole přišel na
způsob, jak si tuto práci zjednodušit. Nechal
si od malíře Johna Caiicota Horsleye namalovat vánoční obrázek, který se posléze na tiskárně doplnil blahopřejným textem. Údajně
si měl Henry Cole objednat vytištění tisícovky takovýchto pohlednic! Nabízí se však také
jiný otec první vánoční pohlednice, rovněž
Angličan. Podle názoru některých badatelů 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 novoroční blahopřání spojena s rokem 1827, nejednalo 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 prvním ředitelem pražské umělecké akademie
Josefem Berglerem, které doprovázela jakási omluvenka z povinné společenské návštěvy s přáním požehnaných Vánoc a šťastného nového roku. K textu Chotek připojil písmena „PF“, tedy francouzskou zkratku spojení „pour féliciter“, což se překládá jako „pro
štěstí“, volněji „k blahopřání“.
Na naše území se tradice zasílání vánočních pohlednic dostala z Anglie přes německé země. Obliba vánočních obrázkových přání vzrůstala ve druhé polovině 19. století, kdy
se začala také prodávat. Motivy na vánočních
pohlednicích se postupem času proměňovaly. Tématika odrážela dobové smýšlení či
ideologii. Zprvu převládaly náboženské motivy, které později nahradily obrázky andělíčků, zimních krajin či ozdobených stromečků.
Zasněžená krajina byla někdy vytvořena nalepeným cukrem, postavy andělů se doplňovaly pravými vlásky! V období komunistického režimu například musel z pohlednic zmizet Ježíšek, kterého nahradil dle ruského vzoru Děda Mráz.
V Městském muzeu Moravská Třebová se
v obsáhlé podsbírce pohlednic nachází pouhý jeden exemplář s vánoční tematikou. Pohlednici s přáním pevného zdraví a veselých

Poděkování
Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, děkuje touto cestou městu Moravská
Třebová za podporu v roce 2020 formou dotace na provoz kluboven a zabezpečení akcí.

Poděkování společně s přáním šťastného nového roku 2021 náleží také všem ostatním
našim sponzorům a příznivcům.

Vánoc prababičce odeslala dne 23. prosince
1940 z Moravské Třebové jistá paní Koukalová. Lístek je adresovaný paní Amalii Peukert do Jablonce nad Nisou. Na pohlednici
je znázorněna v oválu složeného z jehličnatých větviček zasněžená moravskotřebovská
Jevíčská ulice. Tato zdánlivě obyčejná věc má
své kouzlo. Připomíná krásnou vánoční tradici, 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 Mladějově na Moravě parní lokomotivy.
Nejdříve vozily uhlí a lupek, pozavření
šamotového závodu v roce 1991 jezdí
pro radost veřejnosti. Nyní jedna z parních lokomotiv prochází renovací, aby
opět v plném lesku zazářila a potěšila nejen nás, dobrovolníky, ale i velké
a malé návštěvníky. Lokomotiva má inventární 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
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Inzerce

Kompletní servis pro váš byt, dům, nebo zahradu
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

Moravskotřebovský zpravodaj | Prosinec 2020 |
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Inzerce

Tabák

Aleš Hrubý

Nabízíme: kuřácké potřeby, tisk, terminál Sazky (Sportka,
dobíjení kreditů, placení většiny složenek), sběrna oprav
obuvi, zábavná pyrotechnika, základní školní potřeby, výdej a příjem balíků společnosti PPL a DPD, sázková společnost 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

Moravskotřebovský zpravodaj | Prosinec 2020 |
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Knihovna

Zprávy z knihovny

kých knih, například povinnou četbu, naučnou literaturu, anglické texty… Více informací
najdete na našem webu.

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 každý týden může měnit. Aktuální informace o půjčovní době a případných omezeních 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 připravovaného na prosinec.

Tvoření pro dospělé
Rozjeli jsme tvoření pro dospělé! Každý pátek ráno najdete na našem Facebooku návod, jak si doma vytvořit dekoraci, která skoro nic nestojí.

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 pohodlí domova. A co je nejlepší: všechny nabízené e-knihy jsou k dispozici hned, bez čekání a rezervací! Více informací najdete na našem webu v sekci KNIHY/EKNIHY.
Nově nabízíme ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Praze další množství elektronic-

Knihovna dětem
Tvořivé středy pro děti
Protože nechceme, abyste přišli o oblíbené Tvořivé středy v knihovně, pokračujeme v jarním konceptu a tyto výtvarné dílny
jsme přesunuli na Facebook! Každou středu přidáváne postup pro výrobu daného
výrobku a můžete s námi tvořit z bezpečí
domova.

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 upozorníme 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 příspěvek.
Aktuální otázka zní: Bez čeho si neumíte
představit Vánoce?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat
jednu z těchto knih: Lord John a důvěrná záležitost (D. Gabaldon), Kriminálník (K. Slaughter), Neplakej (M. Kubica), Vitka (K. Tučková),
Největší bitvy. Podmínky soutěže najdete na
našem webu.

Centrum environmentální výchovy Stolístek
V září jsme ve spolupráci s projektem
MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP
Moravská Třebová otevřeli v Linharticích Centrum environmentální výchovy Stolístek.
V pátek 11. září centrum navštívili pedagogové z regionu a odborná veřejnost. Připraveny byly ukázky výukových programů, ale i zajímavá přednáška. V sobotu 12. září poté navazovaly Ovocné slavnosti s pestrým programem pro veřejnost.
Za prvních 5 týdnů od otevření jsme odučili 22 dopoledních programů pro více než
400 žáků mateřských a základních škol především z regionu Moravskotřebovska. Programy probíhaly převážně venku, děti vyrá-

běly úkryty pro ježky, kroužkovaly ptáky, lovily bezobratlé živočichy, vyráběly semínkové 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 pytlíčky na zero waste nakupování. Pro veřej-

nost proběhla ornitologická vycházka Ptačí
festival s Jakubem Vránou.
Abychom přispěli k navození sváteční atmosféry, připravili jsme pro vás v zahradě Stolístku (Linhartice 116) samoobslužnou hru
Vánoční příběh určenou především pro rodiny 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 environmentální výchovy Stolístek nebo na webu www.
stolistek.cz. Také chceme pozvat příznivce geocachingu na novou multi cache Přírodou Moravskotřebovska, kterou jsme umístili v okolí Moravské Třebové.
Přejeme krásné Vánoce a těšíme se na všechny v novém roce.
■ | Radka Báčová, spolek Ekocentrum Linhartice, z.s.
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DDM

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 prosince vybereme výzdobu, která se nám bude
nejvíce líbit, a vítězi předáme sladkou odměnu. 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 spoluobčané v domově pro seniory. Pojďme jim společně udělat radost vlastnoručně vyrobeným
vánočním přáníčkem. Přáníčka můžete nosit 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. Třebová bychom všem rádi popřáli krásné Vánoce, 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 spolupracovníkům, za jejich ochotu, trpělivost a vstřícnost.
Velké poděkování samozřejmě patří také rodičům 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 možná nejdříve.
■ | Pracovníci DDM

Hvězdárna Boleslava Tecla žije
A to doslova. Ještě před vládními opatřeními
byla hojně navštěvovaná. Lidé toužící spatřit 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 velmi dobrá. Možná jste si všimli nad JV obzorem jasné, žluto-oranžové neblikající „hvězdy“. To je právě onen Mars.
S přicházejícím podzimem se na nočním nebi
začínají objevovat takzvaná zimní souhvězdí.
Jedno z nich, možná nejznámější, nabízí několik krásných mlhovin. Jedná se o souhvězdí
Orion. Dále pokračuje velmi dobrá pozorovatelnost naší nejbližší galaxie M31, třpytivých
hvězdokup v Kasiopeji a z počátku noci i nádherné planetární mlhoviny M57 (viz foto). Je

třeba podotknout, že tyto objekty vzdáleného vesmíru (tzv. DSO) nejsou okem přímo
v okuláru dalekohledu vidět v tolika detailech
a barvách. K tomu je potřeba speciální astronomická kamera, jejíž čip je mnohem citlivější, než buňky lidské oční sítnice. I proto
jsme tuto kameru na hvězdárnu pořídili. Dalším důvodem je možnost provádět takzvané
EAA pozorování. V praxi to znamená, že člověk nekouká do okuláru v dalekohledu, ale
pozoruje objekt, který je v reálném čase promítán na obrazovku. Ta je umístěná přímo
na naší pozorovatelně.
Na hvězdárně pokračuje neustálé zútulňování. Ať již se jedná o pořízení rychlejšího internetu, opravy podlah či nově položené dlažby před hvězdárnou. Více se dozvíte na Facebooku či stánkách www.hvezdarnamoravskatrebova.cz
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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 město mnohem zajímavější a na první pohled dává najevo podporu vzdělanosti a onu zmíněnou hrdost. Ta naše
vznikla díky odhodlání pana učitele
Boleslava Tecla, jemu patří velký obdiv a poděkování. Stejně tak městu,
DDM a Dagmar Jarošové, která za posledních deset let hvězdárnu vzkřísila. A obrovský vděk si zaslouží i desítky dalších dobrovolníků. Po několika
světlejších i temnějších epochách se
nyní hvězdárna nachází ve stavu dobrém, ne však takovém, aby nebylo co
zlepšovat. My máme chuť pokračovat
v práci, máme pocit smysluplnosti našeho konání, když vidíme nadšení vás,
návštěvníků. Chceme, aby hvězdárna
byla místem, kde se vždy rádi zastavíte. Proto jsme se rozhodli založit rubriku o tom domečku na kopci za městem, na který můžete být právem hrdi,
o Hvězdárně Boleslava Tecla.

Školy

ZŠ křižovatka
Návštěva Koncertního
mistrA
Přestože je pro děti škola uzavřená, za jejími 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 hudebních klasiků, vlastní tvorbou či novými filmovými melodiemi. V závěru koncertu popřál pan Klíč všem hodně radosti a pevné
zdraví. Koncert mohli žáci naší školy společně s rodiči a pedagogy sledovat ze záznamu.

Za všechny, kteří jsme mohli koncert sledovat, děkujeme a těšíme se, že se brzy všichni na některém z koncertů setkáme osobně. Naše poděkování patří též Pavlu Machálkovi za nazvučení koncertu.

Distanční výuka
Ve středu 14. října došlo opět k uzavření základních škol. Na tuto situaci se pečlivě připravovali nejen vyučující, ale i děti. Dospělí i žáci mají školní adresy, které umožňují vzájemné propojení pro výuku, celá škola
má jednotnou platformu. Většina vyučujících
dostala nové notebooky díky podpoře ministerstva školství. Žáci, kteří nemají internetové připojení, mohou navštěvovat komunitní centrum ve městě a ti, kteří potřebovali z jakýchkoli důvodů notebook si jej mohli vypůjčit ve škole. Všichni žáci, včetně dětí
z přípravky, tak od samého začátku pokračují ve výuce.
■ | Eva Izáková, Martina Miková

OKÉNKO ZUŠ

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 každá pomoc při výsadbě nových stromků velmi
potřebná. Na tuto akci chceme navázat besedami v hodinách přírodovědy na téma ochrany našich lesů.
■ | Petr Hrdina

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Moravská
Třebová vytvořili návrhy křídel pro projekt Město plné andělů, který realizují
Kulturní služby města Moravská Třebová. Bylo velice těžké vybrat z tolika
povedených prací. Gratulujeme žákům
vybraných prací a děkujeme za iniciativu a spolupráci. Křídla byla 28. listopadu naistalována na různých místech
města.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 a č. 1022
o přijetí krizového opatření s účinností od 14. října 2020. Z tohoto důvodu
přešla i Základní umělecká škola Moravská Třebová v tomto období na distanční formu výuky. V úvodu měsíce
listopadu došlo v rámci zefektivnění
on-line výuky k přechodu na jednotnou
komunikační platformu G Suite v individuální i kolektivní výuce. G Suite zajišťuje zabezpečenou on-line komunikaci
mezi žákem a učitelem a má další vysoké ochranné prvky. Věříme, že sjednocení on-line výuky přinese zefektivnění a zjednodušení komunikace mezi
žákem, učitelem a rodičem a přispěje tak k plnohodnotnějšímu vzdělávání
v současné situaci.
Přejeme Vám klidné a pohodové vánoční svátky, děkujeme za projevenou
důvěru a vstřícnou spolupráci v letošním 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
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Školy

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 zvládnout výuku v této době. Velmi si vaší pomoci
vážím a obdivuji vás, s jakou trpělivostí přistupujete k pro vás nezvyklé roli učitele.
Ráda bych poděkovala i firmě DGF a. s. Moravská Třebová, především předsedovi její
správní rady Zdeňku Ošťádalovi, za bezplatné
dodání ochranných štítů pro pracovníky školy. Velmi nám to v době, kdy žáci mohli chodit do školy, usnadnilo naši práci. Daleko lépe
se učitelům komunikovalo s žáky. Obličej vyjadřující emoce je náš „výrobní nástroj“. Poděkování patří také firmě OR-CZ spol. s r. o.

za okamžité a bezplatné navýšení rychlosti internetu v době distanční výuky. Téměř všichni
učitelé pracovali dále ve škole a toto navýšení bylo pro plynulost on-line výuky velmi důležité. Poslední poděkování patří učitelům. Děkuji jim za to, s jakou vervou přistoupili k distanční výuce, jak se v ní dále zdokonalují, absolvují ve večerních hodinách různé semináře
a workshopy ke způsobům distanční výuky,
vymýšlejí a vytvářejí pomůcky, zapojují se do
facebookových skupin a vyměňují si poznatky a nápady. Jsem ráda, že zde máme Karla
Moravce jako správce sítě. Teprve nyní doceňuji jeho nadšení pro počítače a jejich využití ve výuce.
■ | Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy

Espiral v roce 2020
Přesto, že je letošní rok velmi náročný na organizaci jakýchkoliv sportovních i společenských aktivit, pracovala Twirlingová skupina
Espiral Moravská Třebová na plno a nadále
se posouvala ve svých výkonech. Soutěží bohužel letos, vzhledem k průběžným omezením, mnoho neproběhlo, ale děvčata se snažila na maximum. Posbírali jsme několik medailí 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 reprezentovat 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. Peňáková) složila zkoušky pro třídu B. Moc jim
všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v náročnějších soutěžních kategoriích.
Tímto chceme poděkovat za podporu v roce
2020 všem svým příznivcům, rodičům děvčat a fanouškům. Především však děkujeme
městu Moravská Třebová za poskytnutou finanční podporu na činnost našeho týmu.
Všem našim příznivcům přejeme krásné vánoční svátky, hlavně hodně zdraví a úspěšný
rok 2021.
■ | Jitka a Andrea Štolovy

MŠ PIARKA, BORŠOV,
SUŠICE
Zahájili jsme spolupráci s Centrem environmentální výchovy Stolístek. Velmi jsme ocenili nabídku, že jejich lektoři přijedou s přírodovědnými programy za námi, na zahradu školky. Děti si
vyzkoušely tzv. smýkání hmyzu (technika jejich sběru), odchyt myšky a společně si vyrobily úkryt pro ježky, který
umístily na klidné, odlehlé místo zahrady. Ve všech třídách také proběhla vánoční výroba keramiky. Vážíme si spolupráce s denním stacionářem Domeček a vstřícnosti paní ředitelky Dostálové, že si své výrobky můžeme vozit
k nim do keramické pece.
V MŠ Boršov každý rok pořádáme akci
pro rodiče s dětmi Putování s lampionem. Letošní rok je ale díky zpřísněným opatřením složitější. To bychom
ale nebyly my, učitelky, abychom si
neporadily. Letošní putování proběhlo zdoláváním stezky po školce, pouze s dětmi, svíčkami, strašidýlky a plněním podzimních úkolů. Děti si podvečerní putování velice užily a odnesly si
spoustu odměn.
V MŠ v Sušicích nadále pokračuje rekonstrukce zahrady, jen vzhledem
k současné situaci byly práce pozastaveny. Zatím byla položena zámková
dlažba, p. Bohatec odstranil staré keře
šeříku a p. Frajvald zrekonstruoval velkou kovovou houpačku. Děkujeme rodičům za pomoc a spolu s dětmi se těšíme na novou zahradu.
■ | Kolektiv MŠ Piaristická

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

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 Moravskotřebovska a Jevíčka a blízkého 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 opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon:
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz
Výtvarná soutěž ANDĚL
V průběhu podzimu proběhla v rámci služeb Charity MT výtvarná soutěž ANDĚL pořádaná pracovníky sociálně terapeutické dílny
Ulita. Do akce se zapojili klienti sociálně terapeutických dílen Ulita, denního stacionáře

Domeček a komunitního centra O krok dál.
Všichni přispěli do této soutěže nejen svým
originálním výtvarným dílem, ale také nadšením, které je pro všechny ohromnou inspirací. Všichni účastníci byli odměněni drobným
dárkem a diplomem. Vyvrcholením této akce
bude výstava všech obrazů, která je plánovaná v měsíci lednu 2021 v Městské knihovně
Ladislava z Boskovic. Tímto jste všichni srdečně zváni.
Kontaktní osoba: Zuzana Kolářová, telefon:
733 676 795, e-mail: zuzana.kolarova@mtrebova.charita.cz
Notebooky pro děti samoživitelů
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se zapojila do výzvy Nory Fridrichové
z České televize ohledně notebooků pro děti
ze sociálně znevýhodněných rodin. Tato výzva reaguje na současnou situaci nouzového
stavu, kdy vzdělávání dětí probíhá distanční formou. Tato výzva byla určena rodičům
samoživitelům, jejichž dítě navštěvuje 2. stu-

SKP-CENTRUM, o.p.s. v Moravské Třebové
Sbírka na zimní ošacení
Sbíráme zimní ošacení (dámské i pánské) –
bundy, svetry, mikiny, trička, kalhoty, tepláky,
ponožky, čepice, šály, rukavice, boty. Darované oblečení můžete přinést do prostor sociální služby každý den 9:00–15:30. Komenského 1663, Moravská Třebová (bývalá veterinární 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 kreativní a dokážete za pochodu reagovat na změnu situace? Splňujete kvalifikaci dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

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, pravidelné 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 zasílejte na email: lucie.polzerova@skp-centrum.cz

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Datum – svátek

Moravská Třebová
Farní kostel
Klášterní kostel
15:30
24:00

Okolní farnosti

St. Město 21:30
24. 12. (čtvrtek)
(„půlnoční“ pro rodiny s dětmi)
Boršov 20:00
ŠTĚDRÝ DEN
25. 12. (pátek)
St. Město 9:30
8:00
11:00
NAROZENÍ PÁNĚ
Boršov 11:00
26. 12. (sobota)
St. Město 9:30
8:00
11:00
sv. ŠTĚPÁN
Boršov 11:00
31. 12. (čtvrtek)
17:00
----sv. SILVESTR
(děkovná mše sv.)
1. 1. 2020 (pátek)
St. Město 9:30
--18:00
MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
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.

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 takové projekty fungují a že se nám podařilo rodiny zapojit.
Rádi bychom zveřejnili i reakci paní Jany, která s námi již delší dobu spolupracuje: „Mockrát 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 distanční 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@mtrebova.charita.cz
Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www.facebook.com/charita.trebova,
nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44
Moravská Třebová.
Všem vám přejeme krásný adventní čas, radostné Vánoce a šťastný nový rok.
■ | Zaměstnanci Charity M. Třebová.

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 (roráty, v době adventu)
18:00 klášterní kostel
čt	6:00 klášterní kostel (roráty, v době adventu)
	16:30 klášterní kostel –
mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 klášterní kostel
so	7:00 klášterní kostel (roráty, 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 webových stránkách farnosti.
Zpovědní den bude v pondělí 21. 12.
dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin v klášterním
kostele sv. Josefa.
Vzhledem k současné epidemiologické
situaci sledujte prosím webové stránky
farnosti a nástěnky v kostelích.
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Historie kopané II.
Fotbal byl v počátku padesátých let v Moravské Třebové velmi populární. Svědčí o tom
množství utkání mezi podniky a dílnami. Velmi atraktivní byl zápas mužstev podle osobní hmotnosti, šest metráků versus dvanáct
metráků. Týmy se shromáždily i se svými fanoušky, na náměstí a pochodovaly společně městem na hřiště Na písku. Na place byly
bečky s pivem, aby se aktéři mohli během
hry posilnit. Rozhodčí měl na prsou velký budík a mezi hráči a diváky autoritu.
Ve městě působily v tom čase kluby Jiskra
(Hedva), Spartak (Sandrik), OSP a Rudá Hvězda (SNB). Mezi Jiskrou a Spartakem byla
ohromná rivalita. Spartaku se vedlo v soutěžích lépe, postupně proplul tabulkami až
do I. A třídy. Jiskra bojovala o stupeň níž v I.
B třídě. Spartakovci s Jiskrou sehráli spoustu utkání. Rivalita byla obrovská. Navzájem
si přetahovali hráče. V nejedné rodině došlo k hádkám, protože rodina byla rozdělena na jedné straně barikády i na druhé. Jiskra si postavila stánek v zahrádkářské kolonii na místě dnešního hřiště školy, na sídlišti Západní. Hřiště však bylo otočeno, brány
směr západ - východ. Ve vedení Jiskry byli pánové Jurka, Stejný, Turek, Nečesánek a Kvíčala. Vedení Spartaku: L. Malík, Z. Procházka,

Müller, Lukáč, Zoubek a Mlčoch. Spartak vybudoval hřiště v místech dnešního stadionu,
ale i toto hřiště bylo postaveno ve směru západ - východ.
Mezi hvězdné plejery té doby patřili: Arátor, Abrahám, Baroň, Blaha, Blatner, Boháč,
K. Blažek, A. Blažek, Crha, Dokoupil, Doležal,
J. Dvořák, L. Dvořák, L. Ečer, J. Ečer, Hlaváček, 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, Pochylý, Pleva, V. Procházka, A. Procházka (hrál
ligu v Prostějově), Stöhr, Šmehlíkové, Svoboda, Šíbal, Starý, Spitzer, Širůček, Tesař, Trnka,
Vychodil, Vonička, Veles, Vystavěl, Zítka, Zoubek, Zmeškal, Zimmermann, Zemánek, Zukal, Ženata, Rašner, Boháč, Sotorník.
V mládežnické kategorii: Čepelák, Vl. Hloušek,
Václavík, Kučera, Beránek, Opletal, Volák, M.
Suchý, Bejmuk, Ambrož, J. Sekanina, Všetička, Kopecký, Andrlík, Mlčoch, Frehar.
V srpnu 1956 došlo ke sloučení odvěkých rivalů Spartaku a Jiskry. Do soutěží brněnského kraje vstoupil nový klub Slovan Moravská
Třebová.
■ | Václav Procházka

Jiskra Moravská Třebová (brankář v čepici) – stojí: Michálek, Ečer, Stöhr, Z. Šmehlík, Vonička,
Starý, Blaha, dole: Koukal, Rašner, Pochylý, Širůček

Slovo fotbalového
prezidenta
Je vážně těžké hodnotit fotbalový rok
2020, když se z více než půlky vlastně
fotbal nehrál. Situace kolem pandemie ovlivnila sport v takové míře, jakou jsme dosud nezažili. Všechny emoce kolem fotbalu byly utnuty začátkem
jara, a to vyšší mocí, veškeré úsilí v přípravě bylo zmařeno, a po odehrání minima zápasů (áčko, ženy…) přišel stop
stav a praktický konec fotbalu pro jarní část sezóny. Fotbalisti ještě zkoušeli trénovat v rámci daných nařízení, ale
postupné utahování kohoutků veškeré
snahy utnulo úplně, takže konec.
Letní přípravy všech mužstev začaly standardně, trenéři dovedli v rámci možností své týmy do soutěží náležitě připraveny. V mezidobí je třeba zmínit uspořádání dobře organizátorsky
zvládnutých akcí Fotbalové prázdniny
a Mistrovství České republiky policejních týmů UNITOP, kde navíc náš celek
svým umístěním dosáhl svého maxima.
Podzimní část soutěže se rozběhla,
a naše celky šly za svými cíli, tu sportovní štěstí stálo při nich, tady ne. Tímto hodnotím kladně podzimní část fotbalové sezóny, jak výsledkově, tak i po
stránce, že se hrál fotbal. Kladně hodnotím tradiční zápas sezóny, tento fotbalový 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 atmosféru zmaru, veškerý hráčský a lidský
potenciál přišel vniveč, náš klub se musel podřídit okolním vlivům a sport,
který všichni milujeme, byl pohřben.
Tímto jenom doufám ve světlejší zítřky, nerad bych se dožil doby, kdy bude
fotbal ilegální. Ale do dob nadcházejících doufám, že ze své funkce budu
mít hodně práce ohledně řízení klubu,
a nebudu se procházet po krásném liduprázdném areálu.
■ | Jaroslav Širůček, prezident SKP Slovan

Spartak Moravská Třebová – stojí: A. Blažek, Zukal, Crha, K. Blažek, Havlén, Ženata,
střed: Machálek, Šmehlík, dole: F. Kropáček, Modrák, O. Kropáček
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Deset let sálového
fotbalu
Zní to neuvěřitelně, ale je tomu už deset let,
co 22. listopadu 2010 nastoupil celek Šakalí hněv Moravská Třebová ke svému prvnímu soutěžnímu utkání ve Východočeské
krajské lize sálového fotbalu. Kolektiv složený z fotbalistů, kteří v té době působili v různých klubech na Moravskotřebovsku a blízkém okolí (Moravská Třebová, Křenov, Staré Město, Mladějov a Boršov) tím položil základní stavební kámen k vybudování tohoto
moravskotřebovského sportovního feno-

ménu. Halového sportu, který pomohl zviditelnit Moravskou Třebovou, město bez
vlastní sportovní haly, daleko za našimi hranicemi. Vášně, která spojuje - zdravíme v Žilině, Brně a Olomouci.
Největším úspěchem šakalů v jeho desetileté historii je druhé místo na Poháru UEFS
ve španělském Lloret de Mar z roku 2019.
Další velké úspěchy zapsali třebovští futsalisté v českém poháru, kde dokázali získat
kompletní sbírku medailí. První místo šaka-

lové vybojovali jako pořadatelé v Mohelnici
(2018), druhé místo brali v památných Valticích (2015) a třetí místo získali letos v Luhačovicích. Valtický turnaj katapultoval Šakalí
hněv do nejvyšší tuzemské soutěže AMF futsalu a znamenal i první účast na mezinárodním poli - Pohár UEFS (SPA) - 10. místo. Cesta do Evropy totiž vede přes pohár. Dalšími
klubovými úspěchy jsou první (2018) a třetí místo (2015) v dlouhodobé části Východočeské krajské ligy a účast na českém poháru
2014 ve Skutči. V roce 2016 klub v Litomyšli uspořádal český pohár. Jen v té lize se ne
a ne dostat přes čtvrtfinále. Snad se to šakalům 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 Moravská Třebová, CHAS – MT s.r.o., HAAS s.r.o.,
DGF a.s., M-tour Miroslav Matocha, JAHA Hanák, s.r.o., transCz s.r.o., VYKO, spol. s r.o.,
Hedva, a.s., Norbert Budig – Železářství.
Zvláštní poděkování patří každoročně Zdeňku Vystavělovi.
Fotografie: První výjezd Šakalího hněvu na
evropské poháry do Španělska (2016).
■ | (pm)

Fotbalový příběh věčně mladého „Abíčka“
Martin Aberle (*1971) je jedním z nejznámějších moravskotřebovských hráčů moderní
fotbalové historie. V minulosti tvořil nedílnou
součást proslavené „blue-line“ Potáček Martin – Aberle Martin – Hájek Milan.
Diváci (zejména ti třebovští) jej doslova milovali. Jeho pohyblivost a neohroženost,
s níž šel do každého souboje. Věřil si z dů-

vodu svého raketového zrychlení, jímž unikal soupeři a jeho faulům. Tedy – lehkonohý, neúnavný, vytrvalý, hecířský, stabilně držel formu, odběhal kde co, přeskočil kdekoho. Jeho cesta českým fotbalem byla strmá.
I úspěšná! Už v dorostu byl nejlepší, což jej
přivedlo do ligového dorostu Hradce Králové. Pozornost tehdejších trenérských „es“ (L.

Škorpil) trvala i nadále, což se promítlo ve
fotbalovou „vojnu“ ve VTJ Jičín. Do rodného
města se vrátil r. 1992 s ambicí dalšího rozletu a plný nového entuziasmu. Svůj fotbalový
um dal plně do služeb zdejšího Slovanu, který se adaptoval v moravském fotbalu (HFŽ).
Profese a fotbal jej však brzy zavedly do konkurenčních Svitav, které „válely“ divizi. Zde
vydržel celých osm let a svou pílí se prosazoval, získával zkušenosti. Jeho „služby“ (angažmá) se promítly do zisku nejlepšího sportovce Svitav. „To období bylo skutečně pozoruhodné a úspěšné, snad i proto, že trvalo
relativně dlouho“. Jako důrazného útočníka 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 zranění, na bedra přibyl třetí křížek a převážil normální lidský úděl – rodina a potřeba se jí věnovat naplno. Dělat obojí se neslučovalo, návrat zpět domů byl logický“. Poslední roky aktivní kariéry vracel domovskému klubu, co se
kdy naučil. „Zajisté, že vzpomínám na své začátky 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 moravskotřebovského 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 Dvořáková, Adéla Friedlová, Tereza Kalousková, Nikol Kučerová, Jolana Krejčí, Magdaléna Krejčí,
Laura Polášková a Dita Václavíková a chtělo
vylepšit osmé místo z loňského finále. Přestože bylo naše družstvo v soutěži nejmladší, po
bojovném výkonu a s celkovým bodovým ziskem 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 jednotlivkyněmi 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: Polášková - 740, Kučerová - 739, Jolana Krejčí - 696
a Friedlová - 618. Družstvo chlapců nastoupilo 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, který získal 964 bodů (9,44-352-23,82-1:59,08)
a mezi jednotlivci se umístil celkově jedenáctý. 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 připomenutí umístění Václavíkové a Kalouskové, které
ve svém ročníku 2010 obsadily bodově první
a páté místo, a Koláře, který v kategorii minipřípravka obsadil první místo a na závodech
byl nejmladším účastníkem. Více informací naleznete na www.akmoravskatrebova.cz.
■ | Radek Pavliš, trenér mládeže AKMTR

Nominujte nejúspěšnější sportovce Svitavska
Regionální sdružení sportu Svitavy ve spolupráci s okolními
městy Svitavy vyhlašují anketu Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska roku 2020. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné či sportovní organizaci nebo občanském
sdružení, které má sídlo na Svitavsku. Nominace ve všech kategoriích mohou zástup-

ci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní
veřejnost, zasílat již nyní na e-mail: rss.sy@seznam.cz nebo na telefon 603 761 373. Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, datum narození, adresu bydliště, kontakty (e-mail, telefon), příslušnost ke sportovní organizaci, přehled dosažených nejlepších
výsledků v roce 2020 nebo zhodnocení činnosti trenéra. Uzávěrka nominací je 15. ledna 2021.

Ani COVID-19 nás neodradí od otužování!
I během tohoto divného podzimu, plného
omezení, od října trénujeme a po malých skupinkách se střídáme ve vodě na lomu v Březině. Potěšující je, že se naše parta rozrostla
o nové tváře. Zvláště početnou se nyní stává
ženská část našeho neoficiálního klubu otužilců. Pokud se tedy chladu nebojíte a bezpečnostní opatření (nejen anti-COVIDová) dodržíte, 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 ohňostrojem užít studené vody na náměstí TGM

od 14:00 do 15:00, kde plánujeme 1. Moravskotřebovský Silvestrovský šplouch! Více
informací najdete na facebooku Otužilci MT.

Úspěchy plavkyně
Pavlíny Dvořákové
Ceny pro sportovce Pardubického kraje
2019 znají své majitele. V kategorii žáků
byla po zásluze oceněna plavkyně Pavlína Dvořáková. Z dvanácti možností je
totiž jedenáctinásobnou šampionkou
Českého poháru a jednou skončila na
druhém místě. Je držitelkou jedenácti rekordů Pardubického a Královéhradeckého krajů. V roce 2019 překonala
krajské rekordy celkem sedmnáctkrát,
což se žádnému plavci v historii východočeského plavání nepodařilo.
■ | (pm)

Ocenění nejlepších
fotbalistů
Součástí posledního letošního zasedání výkonného výboru fotbalového oddílu bylo vyhlášení nejlepších hráčů
klubu za uplynulý rok. Hráčem roku
2020 SKP Slovan Moravská Třebová byl
vyhlášen Jaromír Štaffa. Jednadvacetiletý moravskotřebovský odchovanec je
základním stavebním kamenem sestavy fotbalistů SKP Slovan.
Nejlepším mládežnickým reprezentantem moravskotřebovského fotbalu za
rok 2020 byl vyhlášen Martin Šmarda.
Stále ještě sedmnáctiletý Martin Šmerda 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 Stanislav Neubauer. Všestranný trenér, který současně vede i úspěšný tým dorostu SKP Slovan Moravská Třebová.
■ | (pm)
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