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PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO ROKU 2021
Milí spoluobčané, nikdo z nás nečekal, že rok 2020 obrátí naše životy doslova naruby. Byl to rok, jehož podstat-

nou část jsme strávili v absolutně nových podmínkách nouzového stavu spojeného s pandemií covid-19. Dovolte 
mi ještě jednou Vám poděkovat za spolupráci v této nelehké době, ale také za Vaši trpělivost během realizace 
všech činností, které výrazným způsobem omezily Váš každodenní život. Velký dík patří také pracovníkům kul-

turních služeb za všechny mimořádné zážitky, které pro nás připravili v dušičkovém a adventním čase.  
Na závěr bych nám všem chtěl popřát, aby náš život v roce 2021 byl jiný. Normální a šťastnější.   

Miloš Mička, starosta

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
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KoliK nás je... 

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. 

společensKá rubriKa 
své významné životní jubileum oslavi-
li tito občané:

listopad 2020
103 let – luterová bohumila
98 let – štrajtová olga
94 let – třísková antonie
91 let – tureček Josef
85 let – škrabal stanislav, přikryl vladi-
mír, dostál vladimír
80 let – kelča Josef

v listopadu v našem městě 
uZavřeli manželství:
vojtěch schwarz (gruna) – kateřina 
martiníková (gruna)

v listopadu jsme se 
roZloučili s těmito občany:
rozehnalová růžena (97 let), keslar 
miroslav (79 let), Hronková anežka (78 
let), müller František (75 let), Foretová 
vlasta (70 let), ottová Jitka (44 let) 

v našem městě se narodil 
nový občáneK:
tomáš myslikovjan (říjen)
laura a damián blahovi (říjen)
eliška Jurišová (listopad)

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.

novoroční přání starosty 
milí spoluobčané, dovolte mi na prahu no-
vého roku 2021 pár slov. právě skončil rok 
s  hezkým letopočtem 2020 a  jako každý 
rok jsme si přáli, zdraví, spokojenost, lásku 
a úspěch v osobním i pracovním životě. ni-
kdo z  nás však nečekal, že rok 2020 obrátí 
naše životy doslova naruby. byl to rok, jehož 
podstatnou část jsme strávili v absolutně no-
vých podmínkách nouzového stavu. 
covid-19 přinesl rozsáhlá omezení pro nás 
všechny. vnesl do našich životů zmatek, ne-
jistotu, strach o  zdraví našich blízkých i  fi-
nanční zajištění rodin. podnikatelům způso-
bil obrovské problémy, vyplývající z mnohdy 
chaotických a nekoncepčních rozhodnutí vlá-
dy. zdravotníci, lidé v sociálních a charitativ-
ních službách, učitelé, prodavači a lidé v dal-
ších profesích pracují v nestandardních a ztí-
žených podmínkách. Jako bývalý ředitel ško-
ly musím také smeknout před rodiči, kteří 
doma pomáhají svým dětem při distanční vý-
uce. musíme dodržovat nová pravidla, která 
se mnohdy mění ze dne na den. náš každo-
denní životní rytmus se změnil, přicházíme 
o kulturní a sportovní zážitky, žijeme ve větší 
izolaci.  za to, jak toto vše lidé zvládají, všem 
patří dík a uznání.
také pro naše město jsou dopady pandemie 
covid 19 fatální. Již v  minulém roce jsme 
museli výrazným způsobem redukovat pro-
vozní i investiční výdaje a je zcela zřejmé, že 
také v letošním roce obdrží město finančních 
prostředků ze státního rozpočtu na zajištění 
běžného chodu ještě méně, než v roce 2020. 
toto se, bohužel, musí promítnout formou 
některých nepopulárních opatření. Jedno 
z nich jsme museli učinit již na sklonku roku 
2020, kdy jsme pro rok 2021 zrušili městskou 
hromadnou dopravu.
navzdory nastalé situaci muselo vedení měs-
ta zajišťovat běžný chod a další rozvoj měs-
ta za upravených pravidel. mezi hlavní akce, 
které výrazným způsobem zasáhly do naše-
ho života, byly rekonstrukce ulic olomouc-
ká a  lanškrounská. i  když jsme museli ře-
šit závažné problémy zejména na ul. lanš-
krounská, jsem přesvědčen, že výsledné ře-
šení znamená výrazný posun ve zlepšení 
našeho prostředí. v kultivaci veřejného pro-
storu budeme pokračovat i  v  letošním roce 
tak, aby všechny vstupy do města byly upra-
vené a především zelenější. toto se týká ze-

jména ul. svitavské, kde jsme připravili pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci všech 
sítí, vlastní komunikace a revitalizace zeleně. 
akce bude navazovat na již zahájenou stav-
bu nové budovy nemocnice následné péče. 
po dlouhých letech se nám podařilo zpraco-
vat ve spolupráci se všemi politickými strana-
mi v zastupitelstvu koncepci základního škol-
ství ve městě. 
při jednání s vedením pardubického kraje se 
nám podařilo zařadit dokončení rekonstruk-
ce silnice v  boršově mezi akce roku 2020. 
na tuto investici jsme pak navázali obnovou 
některých místních komunikací v  boršově 
a  úpravou veřejného prostoru před mateř-
skou školou (viz foto na straně 3). z ostatních 
aktivit, které se nám i v těchto ztížených pod-
mínkách, finančních i  personálních, podaři-
lo uskutečnit, musím zmínit například zpra-
cování projektové dokumentace cyklostez-
ky do Útěchova. první etapa, zahrnující pro-
stor od křižovatky v boršově po okraj města, 
je již zpracovaná, další část se dokončuje. na-
ším záměrem je vše zpracovat do konce led-
na 2021 a současně podat žádost o dotaci na 
její realizaci v roce 2022.
v souladu s naším programem jsme se také 
významně věnovali oblasti bydlení a  vhod-
ných lokalit pro bytovou výstavbu a  zahájili 
činnosti na přípravě klíčové lokality pro by-
dlení v  oblasti Jihozápad, včetně zelených 
ploch a navazujícího obchodního centra. 
v  souladu s  generelem zeleně, vypracova-
ným a  představeným již v  roce 2019, jsme 
se snažili kultivovat také zanedbaný veřejný 
prostor, který bude příjemný nejen pro naše 
občany, ale také představí naše město v lep-
ším světle i návštěvníkům a turistům. 
milí spoluobčané, dovolte mi ještě jednou 
vám poděkovat za spolupráci v této nelehké 
době, ale také za vaši trpělivost během rea-
lizace všech činností, které výrazným způso-
bem omezily váš každodenní život.
velký dík patří také pracovníkům kulturních 
služeb za všechny mimořádné zážitky, které 
pro nás připravili v dušičkovém a adventním 
čase (viz foto na straně 3).
na závěr bych nám všem chtěl popřát, aby 
náš život v  roce 2021 byl jiný. normální 
a šťastnější.

■   |   miloš mička, starosta

v  informačním systému městského úřadu 
v moravské třebové bylo k 30. 11. 2020 evi-
dováno k trvalému pobytu celkem 9.834 ob-
čanů čr. v  průběhu měsíce listopadu 2020 
se do moravské třebové přistěhovalo 8 oby-
vatel, odhlásilo 22 osob, zemřelo 16 občanů 
a narodilo se 10 dětí. v rámci moravské tře-
bové v listopadu změnilo trvalý pobyt celkem 
20 osob.

dle odboru azylové a migrační politiky mvčr 
je v  moravské třebové hlášeno 149 cizinců 
s povolením k pobytu na území české repub-
liky. celkem je tedy v moravské třebové k 30. 
11. 2020 evidováno 9 983 osob.
v měsíci listopadu se uskutečnily 2 svatební 
obřady a 1 obřad k vítání občánků.

■   |   in
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dokončené akce 2020

Adventní spirála a město plné andělů Legenda o svaté Lucii

Rekonstrukce vozovky Boršov Oprava příjezdové cesty ke kostelu

Vánoční strom a slaměný betlém Mikuláš na zámku

Oprava pomníku naproti školce Nová autobusová zastávka u školky
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vodné a stočné 
v roce 2021
zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 14. 12. 2020 vzalo na vědomí ceny 
vodného a stočného pro následující rok 
2021. Úprava ceny vodného byla schvá-
lena členskou schůzí dobrovolného svaz-
ku obcí skupinový vodovod moravsko-
třebovska ve výši 47,20 kč/m3 s dpH 
součástí schváleného plánu obnovy ma-
jetku svazku na rok 2021 je například vý-
měna vodovodu v ul. svitavská, výměna 
vodovodu kunčina iii. etapa a  oprava 
vdJ kunčina, mladějov a závodiště. 
cena stočného na rok 2021 je nasta-
vena na 52,11 kč/m3 s  dpH a  vychází 
z  koncesní smlouvy schválené zastupi-
telstvem v roce 2015. „v souladu se zně-
ním koncesní smlouvy se v průběhu le-
tošního roku projednával na sFŽp tzv. 
periodický přezkum, v  rámci kterého 
bylo třeba upravit dílčí položky kalkulač-
ního vzorce, u kterých je to nezbytné na 
základě změny legislativního procesu, 
včetně úpravy celkového množství fak-
turované vody dle současného vývoje,“ 
vysvětluje starosta miloš mička. 

■   |   (vd)

výběrová říZení
pracovník gis
odborný garant (gestor) – sociální 
pracovník na obci
aktuální nabídka volných pracovních 
míst je vždy zveřejněna na úřední des-
ce. případné dotazy směřujte na perso-
nalistku měÚ.

dotace Z roZpočtu 
města
první kolo příjmu žádostí o  dotace ur-
čené na podporu akcí a činností nezis-
kových organizací, právnických a  fyzic-
kých osob, které působí na území města 
a  provozují veřejně prospěšné aktivity 
a volnočasovou činnost 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 pro-
středí. celkový předpokládaný roční ob-
jem finančních prostředků určených na 
dotace v rámci programu města činí cca 
870.000 kč. v první kole je rozdělováno 
90 % schválené částky, tedy 783.000 kč. 
veškeré dotazy a  úkony spojené s  žá-
dostmi o finanční podporu směřujte na 
ivanu kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz, 
+420 461 353 162). 

■   |   (vd)

krásná tradice pokračuje! na náměstí jsme 
rozmístili více než 20 vánočních stromků, 
které hned vzápětí zaplnili ručně vyráběný-
mi ozdobami děti, studenti a  zástupci spol-
ků a organizací města. projekt vytvářející po-
hodovou sváteční atmosféru zaštiťuje zdra-
vé město moravská třebová ve spolupráci 
s technickými službami a lesy čr. 
do projektu se v  letošním roce zapojili děti 
a klienti z i. mš piaristická a odloučených pra-
covišť sušice a boršov, ii. mš Jiráskova a od-
loučeného pracoviště mš tyršova, zš křižo-
vatka, 2. zš palackého, zš kostelní náměstí, 
speciální zš, mš a prš, gymnázium a letec-

zastupitelé města schválili poplatek za ko-
munální odpad na rok 2021 ve výši 680 kč za-
osobu, který lze do 31. 3. 2021 uhradit v ob-
čanském informačním centru, nebo bezho-
tovostně na účet města. Hodnota eko bodu 
byla stanovena na 1 kč. 

shrnutí nejdůležitějších Změn: 
1. Komunální odpad 
• svoz bude probíhat ve středu (kromě kon-

tejnerů)
• svoz 1100 l kontejnerů každý týden na síd-

lištích a u bytových domů 

2. separovaný odpad 
• svoz popelnic a pytlů na plast bude probí-

hat v pondělí 
• svoz 1100 l kontejnerů na tříděný odpad 

plast, každé pondělí celé město a čtvrtek 
vybrané části města podle časové kapaci-
ty vozu

• majitelé nemovitostí, nebo občané s trva-
lým pobytem v části město (centrum měs-
ta) mohou požádat o 120 l nebo 240 l po-

ká soš, základní umělecká škola, sdH sušice, 
ddm, charita moravská třebová, cpr sluníč-
ko, krůček, dětský domov moravská třebo-
vá, stolístek linhartice a sociální služby mo-
ravská třebová. stromky budou zdobit ná-
městí až do tří králů. přejeme poklidný start 
do nového roku a  děkujeme všem, kteří se 
podíleli na překrásné vánoční výzdobě ná-
městí. 

■   |   barbora dudíková, koordinátorka projektu 
zdravé město a místní agenda 21

sváteční atmosféra na náměstí

Změny ve svoZu 
odpadů v roce 2021

poděKování  
děkujeme všem vlastníkům nemovi-
tostí v moravské třebové, kteří se sta-
rají o  jejich technický stav i  celkový 
vzhled. každá změna vede k tomu, aby 
naše město bylo zase o  kousek krás-
nější. ulice dr. Janského. 

pelnice na plast a papír formou bezplat-
né zápůjčky na odboru investic a správy 
majetku (bdudikova@mtrebova.cz, 603 
709 044)

• obyvatelé mimo sídliště a město (centrum 
města) si mohou na vlastní náklady zakou-
pit modré a žluté popelnice (alternativa 
ke stávajícímu třídění do pytlů). popelnice 
lze zakoupit v kanceláři tsmt, kde obdrží-
te čárový kód.

3. bioodpad 
• svoz biokontejnerů i biopopelnic přesu-

nutý na čtvrtek 1x za týden v letním obdo-
bí a 1x za 2 týdny v zimním období (prosi-
nec-únor)

• majitelé nemovitostí, nebo občané s trva-
lým pobytem v části město (centrum měs-
ta) mohou požádat o 240 l biopopelnice 
formou bezplatné zápůjčky (do 31. 1. na 
odboru oism bdudikova@mtrebova.cz, 
603 709 044).

• pondělní svoz  bionádob od občanů 
(upřesníme v průběhu února)

■   |   (vd)
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svoz odpadů

vývoZ Komunálního a tříděného odpadu 2021
Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

1 2 3 1 1 2 3 4 27
4 5 6 7 8 9 10 2 5 6 7 8 9 10 11 28

11 12 13 14 15 16 17 3 12 13 14 15 16 17 18 29
18 19 20 21 22 23 24 4 19 20 21 22 23 24 25 30

Leden 25 26 27 28 29 30 31 5 Červenec 26 27 28 29 30 31 31

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 4 5 6 7 6 1 31
8 9 10 11 12 13 14 7 2 3 4 5 6 7 8 32

15 16 17 18 19 20 21 8 9 10 11 12 13 14 15 33
22 23 24 25 26 27 28 9 16 17 18 19 20 21 22 34

Únor 23 24 25 26 27 28 29 35
Srpen 30 31 36

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 4 5 6 7 10 Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
8 9 10 11 12 13 14 11 1 2 3 4 5 36

15 16 17 18 19 20 21 12 6 7 8 9 10 11 12 37
22 23 24 25 26 27 28 13 13 14 15 16 17 18 19 38

Březen 29 30 31 14 20 21 22 23 24 25 26 39
Září 27 28 29 30 40

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 4 14 Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 40
12 13 14 15 16 17 18 16 4 5 6 7 8 9 10 41
19 20 21 22 23 24 25 17 11 12 13 14 15 16 17 42

Duben 26 27 28 29 30 18 18 19 20 21 22 23 24 43
Říjen 25 26 27 28 29 30 31 44

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 18 Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

3 4 5 6 7 8 9 19 1 2 3 4 5 6 7 45
10 11 12 13 14 15 16 20 8 9 10 11 12 13 14 46
17 18 19 20 21 22 23 21 15 16 17 18 19 20 21 47
24 25 26 27 28 29 30 22 22 23 24 25 26 27 28 48

Květen 31 23 Listopad 29 30 49

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 4 5 6 23 1 2 3 4 5 49

7 8 9 10 11 12 13 24 6 7 8 9 10 11 12 50
14 15 16 17 18 19 20 25 13 14 15 16 17 18 19 51
21 22 23 24 25 26 27 26 20 21 22 23 24 25 26 52

Červen 28 29 30 27 Prosinec 27 28 29 30 31 53

Legenda: SKO - komunální odpad
SKO kontejnery 1.100 

SKO-1 Dukelská, Brněnská, Gorazdova, Třešňová alej, Tovární, Polní, Míru, Údolní, Školní, Svitavská, B. Němcové, J. K. Tyla, Dr. Janského, Dr. Loubala, Palackého, Nové Sady,
SKO-2 Nová, Zahradnická, 9. května, K. Čapka, Lidická, Bezručova, Tyršova, Jiráskova, Na stráni, Jateční,Sluneční, Nádražní, Garážní, Josefská, Lázeňská, Mlýnská, Lanškrounská
SKO-3 Anenské údolí, nám. TGM, Bránská, Zámecká, Zámecké nám., Cihlářova, Komenského, Ztracená, Tichá, Cechovní, Krátká, Poštovní, Stará, Farní, Kostelní nám., Marxova,
SKO-3  Pivovarská, Piaristická, Rybní, Rybní nám., Horní, Vodní, Olomoucká, ČSA, Alšova, Mánesova, Nerudova, Panenská, Jánská, Pod Hamry, Jevíčská, U Písku, Dvorní, Strážnického
SKO-3 Boršov, Sušice, Udánky

bio biokontejnery +biopopelnice smlouva město
PAPIR pytle +popelnice občanů
PLAST pytle +popelnice občanů

bio biopopelnice smlouva TSMT s.r.o.  (teprve v řešení)

1 7

2 8

6 12

3 9

4 10

5 11

Legenda: SKO - komunální odpad

SKO

SKO-1

SKO-2

SKO-3

SKO-3

SKO-3

bio

PAPIR

PLAST

bio

kontejnery 1.100 

Dukelská, Brněnská, Gorazdova, Třešňová alej, Tovární, Polní, Míru, Údolní, 
Školní, Svitavská, B. Němcové, J. K. Tyla, Dr. Janského, Dr. Loubala, Palackého, 
Nové Sady,

Nová, Zahradnická, 9. května, K. Čapka, Lidická, Bezručova, Tyršova, Jiráskova, 
Na stráni, Jateční,Sluneční, Nádražní, Garážní, Josefská, Lázeňská, Mlýnská, 
Lanškrounská

Anenské údolí, nám. TGM, Bránská, Zámecká, Zámecké nám., Cihlářova, 
Komenského, Ztracená, Tichá, Cechovní, Krátká, Poštovní, Stará, Farní, Kostelní 
nám., Marxova,

Pivovarská, Piaristická, Rybní, Rybní nám., Horní, Vodní, Olomoucká, ČSA, Alšova, 
Mánesova, Nerudova, Panenská, Jánská, Pod Hamry, Jevíčská, U Písku, Dvorní, 
Strážnického

Boršov, Sušice, Udánky

biokontejnery + biopopelnice 
smlouva město

pytle + popelnice občanů

pytle + popelnice občanů

biopopelnice smlouva
TSMT s.r.o. (teprve v řešení)

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 1 1 2 3 4 27

4 5 6 7 8 9 10 2 5 6 7 8 9 10 11 28
11 12 13 14 15 16 17 3 12 13 14 15 16 17 18 29
18 19 20 21 22 23 24 4 19 20 21 22 23 24 25 30

Leden 25 26 27 28 29 30 31 5 Červenec 26 27 28 29 30 31 31

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 4 5 6 7 6 1 31
8 9 10 11 12 13 14 7 2 3 4 5 6 7 8 32

15 16 17 18 19 20 21 8 9 10 11 12 13 14 15 33
22 23 24 25 26 27 28 9 16 17 18 19 20 21 22 34

Únor 23 24 25 26 27 28 29 35
Srpen 30 31 36

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 4 5 6 7 10 Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
8 9 10 11 12 13 14 11 1 2 3 4 5 36

15 16 17 18 19 20 21 12 6 7 8 9 10 11 12 37
22 23 24 25 26 27 28 13 13 14 15 16 17 18 19 38

Březen 29 30 31 14 20 21 22 23 24 25 26 39
Září 27 28 29 30 40

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 4 14 Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

5 6 7 8 9 10 11 15 1 2 3 40
12 13 14 15 16 17 18 16 4 5 6 7 8 9 10 41
19 20 21 22 23 24 25 17 11 12 13 14 15 16 17 42

Duben 26 27 28 29 30 18 18 19 20 21 22 23 24 43
Říjen 25 26 27 28 29 30 31 44

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 18 Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden

3 4 5 6 7 8 9 19 1 2 3 4 5 6 7 45
10 11 12 13 14 15 16 20 8 9 10 11 12 13 14 46
17 18 19 20 21 22 23 21 15 16 17 18 19 20 21 47
24 25 26 27 28 29 30 22 22 23 24 25 26 27 28 48

Květen 31 23 Listopad 29 30 49

Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden Měsíc Po Út St Čt Pá So Ne Týden
1 2 3 4 5 6 23 1 2 3 4 5 49

7 8 9 10 11 12 13 24 6 7 8 9 10 11 12 50
14 15 16 17 18 19 20 25 13 14 15 16 17 18 19 51
21 22 23 24 25 26 27 26 20 21 22 23 24 25 26 52

Červen 28 29 30 27 Prosinec 27 28 29 30 31 53

Legenda: SKO - komunální odpad
SKO kontejnery 1.100 

SKO-1 Dukelská, Brněnská, Gorazdova, Třešňová alej, Tovární, Polní, Míru, Údolní, Školní, Svitavská, B. Němcové, J. K. Tyla, Dr. Janského, Dr. Loubala, Palackého, Nové Sady,
SKO-2 Nová, Zahradnická, 9. května, K. Čapka, Lidická, Bezručova, Tyršova, Jiráskova, Na stráni, Jateční,Sluneční, Nádražní, Garážní, Josefská, Lázeňská, Mlýnská, Lanškrounská
SKO-3 Anenské údolí, nám. TGM, Bránská, Zámecká, Zámecké nám., Cihlářova, Komenského, Ztracená, Tichá, Cechovní, Krátká, Poštovní, Stará, Farní, Kostelní nám., Marxova,
SKO-3  Pivovarská, Piaristická, Rybní, Rybní nám., Horní, Vodní, Olomoucká, ČSA, Alšova, Mánesova, Nerudova, Panenská, Jánská, Pod Hamry, Jevíčská, U Písku, Dvorní, Strážnického
SKO-3 Boršov, Sušice, Udánky

bio biokontejnery +biopopelnice smlouva město
PAPIR pytle +popelnice občanů
PLAST pytle +popelnice občanů

bio biopopelnice smlouva TSMT s.r.o.  (teprve v řešení)

1 7

2 8

6 12

3 9

4 10

5 11

svoz separovaného odpadu v kontejnerech: plast - pondělí celé město a čtvrtek vybrané části města,  papír – pátek
svoz sko bude prováděn ve výše uvedených kalendářních týdnech v naplánovaných dnech s výjimkou týdnů, na které vychází svátky,  
a kde dojde k příp. dennímu posunu případné dotazy ve věci svozu odpadu vám budou zodpovězeny na tel. čísle 461 316 509
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městská policie

dne 7. prosince 2020 se konalo setkání čle-
nů výboru ano 2011 mt s poslancem parla-
mentu čr martinem kolovratníkem. projed-
návali jsme situaci dopravní obslužností na-
šeho města, nedostatek autobusových spojů 
do brna a olomouce. spoje jsou nevyhovují-
cí, je jich málo. pan poslanec pracuje v gesci 
dopravy, je erudovaným odborníkem. přislí-
bil nám projednání uvedeného na krajských 
úrovních, i na městě moravská třebová. dis-
kutovali jsme o městské hromadné dopravě. 
Je nám líto, že není možné místní dopravu 
zachovat. pevně věříme, že senior taxi bude 
adekvátní náhradou.
chceme také reagovat na dotazy občanů 
ohledně článku ano 2011 na str. 4 prosinco-
vého moravskotřebovského zpravodaje, kte-
rý zveřejnili bývalí členové kantůrková a  Ju-
renka. název článku ano 2011 je matoucí. 

tiskový mluvčí v. dokoupil omylem pozmě-
nil nadpis. za to se omlouvá. přesto uvádíme 
sdělení našich právníků:
pokud došlo k  zániku členství uvedených 
osob Hnutí ano, tak tyto osoby by již neměly 
oficiálně vystupovat jménem Hnutí ano, (tím 
spíše, že u  jedné z  těchto osob došlo k  vy-
loučení z Hnutí ano pro porušování stanov 
a vnitřních předpisů).
na druhou stranu nelze pominout skuteč-
nost, že uvedené osoby byly zvoleny ve vol-
bách za Hnutí ano, v  tom případě mohou 
vystupovat pouze jako zastupitelé zvolení za 
ano, což jim nelze upřít, (nikoliv přímo jmé-
nem Hnutí ano), resp. budit dojem, že jsou 
nadále oficiálními představiteli Hnutí ano.
všem spoluobčanům přejeme pevné zdraví 
v roce 2021.

■   |   mo ano 2011 moravská třebová

ano 2011

roZloučili jsme 
se s jarmilou 
halbrštatovou
bojovnice v  řadách sboru generála 
ludvíka svobody na východní frontě ve 
druhé světové válce, Jarmila Halbršta-
tová, zemřela ve věku 96 let v noci na 
2. prosince 2020. byla první a zatím je-
dinou čestnou občankou našeho měs-
ta moravská třebová, které jí udělilo 
zastupitelstvo města na návrh ksčm 
a  čsbs. Jarmila Halbrštatová byla pří-
slušnicí naší československé jednot-
ky tvořené v sovětském svazu v buzu-
luku a v  jejích řadách se přímo účast-
nila prvního bojového střetnutí s fašis-
ty u  sokolova, bojů o  kyjev, na dukle 
i dalších bojů našeho armádního sboru 
i přímo osvobozování území naší vlas-
ti. byla jmenována do hodnosti plukov-
níka a vyznamenána československým 
válečným křížem 1939. v roce 2019 ob-
držela od prezidenta miloše zemana 
medaili za hrdinství. 
stále se mi vybavují slova, myšlenky, 
vzpomínky, ale i názory na dnešní svět 
paní Jarmily z  našich osobních setkání. 
na každé naše setkání jsem se vždy ve-
lice těšila, bylo plné nejen otázek, ale 
i  odpovědí, které byly protknuty život-
ními jejími zkušenostmi a  nadhledem. 
paní Jarmila byla potěšena, když za námi 
také přišel Josef odehnal se svým úsmě-
vem. nezapomeneme na chvíle s ní pro-
žité při oslavách osvobození 8. května 
v parku u pomníku. Je sváteční a ničím 
nenahraditelný pocit, když v  tento svá-
tek byla vedle vás paní Jarmila, která pa-
třila mezi ty, jež nám svobodu přinesli. 
paní Jarmilo, nikdy nezapomeneme!

■   |   Hana Horská

v minulém období městská policie řešila 507 
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 cent-
ru města a na sídlišti západní. 

aKce buďte vidět
v  měsíci prosinci proběhla akce buďte vi-
dět. během níž se strážníci městské poli-
cie moravská třebová, pod záštitou komise 
pro prevenci kriminality, zaměřili na osvětle-
ní cyklistů a viditelnost chodců. při této akci 
strážníci městské policie řešili nejen osvětle-
ní cyklistů, ale hlavně společně s  koordiná-
torkou prevence kriminality rozdávali dětem 
i rodičům u základních a mateřských škol re-
flexní pásky a reflexní přívěsky. 

■   |   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

poděKování mudr. 
Karlu machánKovi
vážený pane doktore, je pro mne potě-
šením vyjádřit vám v souvislosti s va-
ším odchodem do starobního důcho-
du upřímné poděkování za práci, kte-
rou jste během svého dlouholetého 
působení v  naší nemocnici jako gyne-
kolog vykonal. přeji vám do dalších let 
především hodně zdraví, štěstí a  spo-
kojenosti.

■   |   ivana kantůrková, zastupitelka města

nahlášené Změny 
ordinační doby 
praKticKých léKařů 
na leden
dr. němcová 
6. 1. neordinuje, bez zástupu
7. 1. neordinuje, zastupuje dr. grepl 
8:00–11:00 v ordinaci Hedvy 
8. 1. neordinuje, bez zástupu

dr. neužilová   
22.–29. 1. dovolená, zástup dr. mad-
ron v  ordinaci  městečko trnávka, 
461 329 139

■   |   ivana kantůrková

pf 2021
zamýšlím se a  rekapituluji poslední rok. 
byl náročný pro každého z  nás, plný zvra-
tů a omezení. ovšem tato doba nás vybavi-
la schopností vážit si běžného každodenní-
ho a  společenského života. nový rok 2021 

je rokem investice do budoucnosti. výstav-
ba nové nemocnice je hlavním tématem no-
vého roku a  těšíme se na její zprovoznění 
v přátelské době bez pandemií. v neposled-
ní řadě bych chtěl poděkovat zaměstnancům 
nemocnice za jejich náročnou práci v uplynu-
lém roce.

■   |   pavel Havíř

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

Zubní pohotovost i. pololetí 2021 
(vždy 8:00–11:00 hodin)

termín lékař adresa zz telefon

1. 1. komárková barbora, mudr. moravská třebová, svitavská 36 734 113 860

2.–3. 1. kohout tomáš, mddr. městečko trnávka 5 722 925 567

9.–10. 1. librová anežka, mudr. mor. třebová, komenského 1417/22 461 312 484

16.–17. 1. morávková táňa, mudr. svitavy, milady Horákové 1988 776 117 026

23.–24. 1. pospíšil Jiří, mddr. svitavy, dimitrovova 799/4 731 108 167

30.–31. 1. pospíšil lukáš, mddr. svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970

6.–7. 2. sládek petr, mddr. svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180

13.–14. 2. slouka lubomír, mudr. svitavy, dimitrovova 799/4 606 452 936

20.–21. 2. školařová ludmila, mudr. moravská třebová, piaristická 6b 461 316 172

27.–28. 2. škorpík Jan, mudr. svitavy, soudní 1391/3 461 531 144

6.–7. 3. štefková zdeňka, mudr. opatov 317 461 593 907

13.–14. 3. bisová iva, mudr. mor. třebová, svitavská 325/36 461 352 210

20.–21. 3. doležal petr, mudr. svitavy, u stadionu 1207/42 461 532 253

27.–28. 3. kohout tomáš, mddr. městečko trnávka 5 722 925 567

2. 4. Horák pavel, mudr. svitavy, pavlovova 24 777 511 011

3.–4. 4. Hřebabetzká alena, mudr. staré město 134 461 312 501

5. 4. illová Jana, mudr. brněnec 90 461 523 140

10.–11.4. Jagoš tomáš, mudr. Jevíčko, palackého nám. 20 723 715 558

17.–18. 4. kincová milena, mudr. Hradec nad svitavou 549 461 548 230

24.–25. 4. komárková barbora, mudr. moravská třebová, svitavská 36 734 113 860

1.–2. 5. koukola michal, mudr. svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970

8.–9. 5. librová anežka, mudr. mor. třebová, komenského 1417/22 461 312 484

15.–16. 5. morávková táňa, mudr. svitavy, dimitrovova 799/4 776 117 026

22.–23. 5. pospíšil Jiří, mddr. svitavy, dimitrovova 799/4 731 108 167

29.–30. 5. pospíšil lukáš, mddr. svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970

5.–6. 6. sládek petr, mddr. svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180

12.–13. 6. slouka lubomír, mudr. svitavy, dimitrovova 799/4 606 452 936

19.–20. 6. školařová ludmila, mudr. moravská třebová, piaristická 6b 461 316 172

26.–27. 6. škorpík Jan, mudr. svitavy, soudní 1391/3 461 531 144
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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

sluníčka a procházkami v zahradě. v závěru 
prázdnin jsme si všichni společně užili krásné 
sportovní dopoledne a  odpoledne, při 
písničce, pivu a oblíbené klobáse. ani jsme se 
nenadáli a byla tady druhá vlna pandemie… 
i v našem zařízení jsme od konce měsíce října 
naplno pocítili tíhu a  problematičnost one-
mocnění covid – 19, kdy se toto onemocně-
ní projevilo u klientů i zaměstnanců. nestan-
dartní a  těžkou situaci jsme dokázali zvlád-
nout, díky pochopení a ochotě zaměstnanců, 
ale také díky mnoha „dohodářům“, kteří nám 
podali pomocnou ruku v  těžké době a  per-
sonální nouzi, a  také díky duchovní podpo-
ře bratra šebestiána a  bratra eliáše z  řádu 
Františkánů. opakovanými testy zaměstnan-
ců i klientů a přijatými opatřeními jsme do-
kázali zamezit šíření nemoci v  našich poby-
tových službách. i  přes všechna úskalí, kte-
rá nám rok 2020 přichystal, jsme se společ-
ně snažili zachovat ducha vánoc. domovem 

roK 2020 v sociálních službách 
začátek roku se odvíjel stejně, jako roky 
předchozí. přivítali jsme nový rok setkáním 
při punči a klobáse, navštívili nás tři králové 
pod vedením pana Jarůška, kteří zpříjemnili 
chladné lednové dny. v únoru v rámci dlou-
holetých tradic a zvyků prošel domovem ma-
sopustní průvod a při zabíjačkových hodech, 
jsme se zase všichni společně sešli. 

velký zvrat nastal v měsíci březnu, kdy se ne-
jen náš domov, ale i celá čr a celý svět oci-
tl v  pandemickém kruhu. v  okamžiku, kdy 
nám do běžného dění vstoupilo toto one-
mocnění, se všem život otočil naruby. do ži-
votů našich klientů i zaměstnanců vstoupila 
různá omezení, zákazy, nařízení a především 
roušky. v  červnu se zdálo, že vše špatné je 
za námi a  přispělo k  tomu poměrně klidné 
prožití letních měsíců a  postupná rozvolňo-
vání. v  létě jsme se snažili čerpat energii ze 

se linula vůně cukroví a jehličí, klienti se opět 
zapojili do vánoční výzdoby náměstí, formou 
projektu Ježíškova vnoučata jsme přinášeli 
do srdcí klientů radost splněním malých, ale 
i velkých přání. 
velké díky patří zaměstnancům. díky jejich 
profesionalitě, pochopení a  lidskému pří-
stupu se nám podařilo nestandartní těžkos-
ti uplynulého roku zvládnout bez vážných 
dopadů. všichni bychom si přáli, aby se ži-
vot v  roce 2021 vrátil do starých, spokoje-
ných kolejí, aby klienti měli opět možnost vi-
dět naše úsměvy a aby se vrátily před covido-
vé běžné starosti, na které jsme dříve žehrali 
a nyní s pokorou vzpomínáme. 
Hodně zdraví všem přejí sociální služby měs-
ta moravská třebová. 

pořídit si dalšího člena rodiny odrazuje spí-
še rodiče, protože si plně uvědomují všech-
ny nároky, které takové zvířátko má. a tak se 
vymlouvají, odkládají a  slibují, že možná za 
rok, až trochu vyrosteš. pojďme se podívat, 
jak může domácí mazlíček ovlivnit psychiku 
vašeho dítěte. možná vám to usnadní rozho-
dování. 

Kamarád na celý život
dítě v různých etapách svého vývoje přistu-
puje k mazlíčkovi jinak. miminka a batolata 
vnímají chlupaté mazlíčky spíše jako hračku. 
Jako něco, k čemu se můžou přitulit, ožužlat 
to a capkat za tím po bytě. u dětí v předškol-
ním věku se vztah ke zvířátku mění. dítě si 
buduje svůj okruh kamarádů a  mazlíček se 
stává plnohodnotným členem jeho party. Je 
to kamarád do nepohody, jeden druhého 
potřebují, stávají se z  nich nejlepší kamará-
di. mladší školáci zvládnou převzít zodpo-
vědnost a  o  zvířátko se plnohodnotně po-
starat. a  děti v  pubertě? ti vnímají mazlíč-
ka jako nejlepšího kamaráda a  zpovědníka. 
Je to tvor, který je vždy vyslechne a nikdy ne-
odsoudí. 
mnoho vědeckých studií dokazuje, že zvířa-
ta mají na psychiku dítěte většinou pozitiv-
ní vliv. ne nadarmo se používají při terapii 
u dětí s poruchou smyslů, s autismem apod. 
musíte si však uvědomit, že zvíře není jen tak 
nějaká věc, kterou odložíte, když vás přesta-
ne bavit. Je to především zodpovědnost.

mami, tati, Kupte mi ZvířátKo! aneb proč (ne)pořídit dítěti domácího maZlíčKa

proč pořídit dítěti domácího 
maZlíčKa? 
pokud dítě odmalička vyrůstá v  domácnos-
ti, kde je nějaké zvířátko, vytvoří si k  němu 
silné citové pouto, které přetrvává až do do-
spělosti. tudíž mazlíček napomáhá v  utvá-
ření a budování citové složky dítěte. kro-
mě toho jej učí zodpovědnosti. dítě má urči-
té povinnosti, zjistí, že nemůže jen tak odejít 
z  domu a  nepostarat se o  mazlíčka, nevy-
venčit ho, nedat mu napít. samozřejmě dí-
těti zprvu pomáhají rodiče, ale postupně je 
schopno se postarat o zvířátko samo. naučit 
dítě zodpovědnému chování a  uvažování je 
pro jeho správný vývoj opravdu důležité. 
mezi další pozitiva jistě patří také to, že si 
dítě osvojí zásady ohleduplného chová-
ní a  trpělivosti. rodiče dítěti vysvětlují, že 
tahat zvířátko za ocas je špatné, že mu tím 

ubližuje. o  tom, že naučit mazlíčka posluš-
nosti je běh na dlouhou trať ani nemluvíme. 
dítě však díky tomu nenásilnou formou zjis-
tí, že trpělivost přináší růže. a uvidíte jeho ra-
dost, až pejsek poprvé poslechne jeho příkaz, 
nebo si kočička sama zajde na záchod, kte-
rý ji dítě připravilo. domácí mazlíček je mimo 
jiné silným motivátorem a působí preventiv-
ně proti stresu. dítě se mu může bez obav se 
vším svěřit, může si před ním zanadávat, za-
plakat a nikdo jej neodsoudí. 

Kdy ZvířátKo pořídit? 
na to neexistuje jednoznačná odpověď. do-
poručujeme však pořídit ho v době, kdy bu-
dete i  vy sami ochotni přijmout za něj zod-
povědnost. Hned od začátku na domácí-
ho mazlíčka musíte pohlížet jako na nové-
ho a  plnohodnotného člena rodiny. pokud 
si nejste s  čímkoliv jistí, nebojte se pořízení 
mazlíčka odložit. nejprve si také zjistěte, co 
vše péče o dané zvířátko obnáší, jak se po-
hybují finanční náklady, kolik času mu bu-
dete muset věnovat. pokud často cestujete, 
zjistěte si, jaké máte možnosti hlídání, nebo 
zda bude možné brát mazlíčka na dovolené 
s  vámi. a  pokud si nejste jisti připraveností 
dítěte, zkuste si o tom promluvit např. s uči-
telkou, s výchovnou poradkyní nebo dětskou 
psycholožkou. vše je však většinou otázkou 
intuice.  www.mojra.cz

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

v noci na středu 2. prosince zemřela ve věku 
96 let jedna z  posledních veteránek druhé 
světové války Jarmila Halbrštátová. zastupi-
telstvo města moravská třebová v  prosinci 
2019 ocenilo její životní zásluhy prostřednic-
tvím slavnostního udělení čestného občan-
ství. čest její památce.
„během vojenských operací prokázala mimo-
řádnou osobní statečnost a zachránila život 
stovkám raněných čechoslováků. svými osu-
dy i životním postojem je inspirací pro všech-
ny ostatní a  přispívá tak k  šíření dobrého 
jména města moravská třebová,“ stojí v pa-
mětní listině.
Jarmila Halbrštátová, rozená kaplanová, se 
narodila v  roce 1924 na orlickoústecku. ve 
třicátých letech rodiče odjeli za prací do so-
větského svazu a Jarmila je o několik let poz-

ději následovala. zde byla po německém úto-
ku v červnu 1941 jako občanka nepřátelské-
ho státu zatčena sovětskou policí a  interve-
nována do gulagu. „seděli jsme ve sklepě 
mezi lidmi, kteří zabíjeli, kradli a  podobně. 
byla to hrůza. a mně bylo sedmnáct,“ vzpo-
mínala. do řad československé zahraniční ar-
mády vstoupila o rok později v červnu 1942. 
„v den boje u sokolova jsem ráno byla v míst-
ní škole, kde se nacházelo obvaziště. potom 
začal útok. obvazovali jsme raněné u zdi kos-
tela, bylo jich tam hodně. tanky pořád při-
jížděly a  plamenomety vše zapalovaly. vi-
děla jsem, že jednomu chlapci padl plame-
nomet na záda. samozřejmě úplně shořel. 
člověk se nesměl bát, prostě jsme museli ob-
vazovat raněné,“ vyprávěla. Jako příslušnice 
2. baterie i. dělostřeleckého oddílu prokáza-

la statečnost v roli radiotelegrafistky v bojích 
u kyjeva v roce 1943. „v jednom okamžiku se 
všem dělostřeleckým bateriím přerušilo spo-
jení s radiostanicí. naše vojsko si ale nemoh-
lo dovolit přerušit palbu. zůstala jsem jediná, 
které se podařilo radiové spojení uchovat. 
musela jsem tak předávat povely za celý dě-
lostřelecký oddíl všem bateriím. nakonec vše 
dopadlo dobře, zvládli jsme to na jedničku,“ 
vzpomíná Jarmila Halbrštátová. v řadách dě-
lostřelectva se zúčastnila i dalších bojů včet-
ně bitvy o dukelský průsmyk na podzim roku 
1944. po druhé světové válce absolvovala 
armádní letecký kurz a  následně se usadila 
v moravské třebové, kde pracovala v  textil-
ce Hedva. 

■   |   (vd)

vZpomínKa na jarmilu halbrštátovou

to byla osvětim

dne 27. ledna si připomínáme výročí osvobo-
zení koncentračního tábora osvětim v  roce 
1945. koncentrační tábor osvětim byl za-
ložen 14. června 1940. po porážce polska 
v roce 1939 se osvětim s celým okolím stala 
součástí německého Horního slezska. v dub-
nu 1940 navštívila tato místa komise, v  je-
jímž čele byl pozdější velitel osvětimi rudolf 
Franz Höss. rozhodl, aby se bývalá kasárna 
stala zárodkem koncentračního tábora, který 
začali stavět Židé z okolí. s prvním transpor-
tem sem bylo deportováno 700 vězňů, které 
hlídalo 120 příslušníků ss. dne 1. 3. 1941 na-
vštívil tato místa Heinrich Himmler a nařídil 
postavit nový velký koncentrační tábor pro 
100 000 válečných zajatců. prvními stavební-
ky bylo 7 000 sovětských válečných zajatců. 
po půl roce jich zůstalo naživu 36. v září 1941 
provedli nacisté první pokusy s  vražděním 
vězňů plynem cyklon b. dne 3. září tak za-
hubili 600 zajatců. začátkem října 1941 byla 
zahájena výstavba v  birkenau, několik kilo-
metrů od hlavního tábora, největšího kombi-
nátu smrti, v němž potom nacisté zavraždi-
li 1 100 000 mužů, žen a dětí z celé evropy. 
průvodce po nacistických koncentračních tá-
borech vydaný v roce 1999 českým svazem 
bojovníků za svobodu, sdružením svobod-
ných politických vězňů a terezínskou iniciati-

vou podrobně uvádí mj. také fakta o českých 
politických věžních. těch prošlo osvětimí asi 
3 000, z nichž přežilo 1 500 velké transporty 
českých politických vězňů, které přijely v led-
nu a dubnu z prahy a malé pevnosti terezín. 
ti, kteří přežili, bylo jich 1 050, byli 18. 8. 1943 
deportováni do buchenwaldu. první trans-
porty českých Židů přijely do osvětimi z te-
rezína 26. 10. 1942, bylo jich 1 866 a z toho 
1  838 jich zahynulo. mezi oběťmi bylo také 
105 dětí. v  lednu a začátkem února 1943 je 
následovalo pět transportů s 6 868 osobami, 
z nichž jen 96 přežilo. v prosinci 1943 přijel 
do tohoto tábora další transport 5 000 osob 
z terezína. na jaře 1944 ale došlo k nečeka-

né tragédii. v noci ze 7. na 8. března odvezli 
3 800 vězňů z první skupiny do plynových ko-
mor, mrtvoly spálili v krematoriích. v květnu 
1944 již nacisté potřebovali každou pracov-
ní sílu a  tak práceschopné vězně poslali do 
zbrojních závodů. z terezína bylo do osvěti-
mi deportováno celkem 44 839 Židů, z nichž 
pouhých 2  865 se zachránilo. poslední věz-
ňové byli v osvětimi zahubeni 29. 10. 1944. 
dne 18. ledna 1945 začala hromadná evaku-
ace osvětimi. dne 27. ledna osvobodila rudá 
armáda 2  810 vězňů, kteří v  tomto kt zby-
li. v roce 2003 parlament čr uznal 27. leden 
jako významný den kalendáře čr. od roku 
2007 byl zákonem stanoven jako den památ-
ky obětí holocaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti. 
Čerpáno z článku v Národním osvobození ČSBS. 

■   |   František zelený
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KočáreK s historií
v  roce 1936 uviděl světlo světa malý 
zelený kočárek, který měl vykouzlit 
úsměv děvčátku v  rodině maixnero-
vých v mladějově. z toužebně očekáva-
ného děvčátka však bylo sedm kluků. 
pan maixner, který tehdy pracoval v ša-
motce, byl v  srpnu 1946 z  celou rodi-
nou odsunut do německa. mohli si od-
nést pouze 15 kg na osobu, tak malý 
kočárek zůstal v domečku na půdě. až 
s příchodem nové rodiny s malou Jaro-
slavou začíná kočárek plnit svůj účel. 
nebyl však jen hračkou, ale i  rekvizi-
tou v  divadle, pod vedením pana uči-
tele malinovského, v tehdejším lenino-
vě domě, nyní opuštěném bývalém Jzd 
mladějov. dochoval se v původním sta-
vu a jako vánoční dárek putoval do ex-
pozice mladějovského muzea.
průmyslové muzeum mladějov děku-
je paní kroulíkové, která jej muzeu vě-
novala.

■   |   eva kopřivová

Historie

pseudogoticKá Kaple 
panny marie
v areálu sociálních služeb města moravská 
třebová ve dvoře obestavěném ze čtyř stran 
patrovými budovami se nachází vysoká sa-
mostatně stojící kaple, skrytá pohledům lidí 
jdoucích po svitavské ulici. Její vznik souvisí 
s aktivitami sester františkánek, které v mi-
nulosti areál vybudovaly. konvent zpočát-
ku neměl vlastní kapli, řeholnice a  klášter-
ní schovanky na bohoslužby docházely přes 
ulici do kostela sv. Josefa. později si sestry 
vytvořily domácí kapličku v jedné z místnos-
tí, která jim předtím sloužila jako kancelář.
na dvoře ženského kláštera stával od kon-
ce 50. let 19. století bytelný přístřešek pro 
uskladnění dřeva na otop, které klášteru 
zdarma poskytovala knížecí rodina lichten-
štejnů. v létě 1866 byla nad dřevníkem zbu-
dována kaple s  vysokým dřevěným klenu-
tým stropem a  vybavena malými varhana-
mi od místního varhanáře Josefa Frisy. po 
devíti letech dřevěný objekt dosloužil, ne-
boť stropní klenba byla narušena vlhkostí 
a hrozilo její zřícení. arcibiskupská konzistoř 
v olomouci souhlasila s odstraněním kaple 
a  s  jejím nahrazením novou zděnou budo-
vou. na začátku května 1875 byl položen zá-
kladní kámen, do nějž byla uložena pamět-
ní listina a v červenci následujícího roku byla 
stavba dokončena. půdorys novostavby je 
dobře patrný na indikační skice stabilního 
katastru z roku 1876. v září téhož roku kap-
li vysvětil p. pius Heidenreich jako zástupce 
olomouckého arcibiskupa, který se pro one-
mocnění nemohl slavnosti zúčastnit. nový 
chrám byl stejně jako původní dřevěný za-
svěcen panně marii. náklady spojené s  vý-

stavbou čítaly 12 144 zlatých a byly financo-
vány z úspor kongregace a z darů dobrodin-
ců. mezi přispěvatele patřil i císař František 
Josef i., jenž pro tento účel poskytl kongre-
gaci 300 zlatých. Jako vzácné návštěvníky 
kaple z prvních let po výstavbě lze zmínit ar-
cibiskupa olomouckého bedřicha kardiná-
la lantkraběte z  Fürstenberka a  nebo c. k. 
moravského místodržitele bedřicha hrabě-
te z schönbornu.
Jednolodní budova s  odsazeným presbytá-
řem a  sakristií byla vystavěna v  pseudogo-
tickém slohu. typické znaky stylu napodo-
bující středověkou architekturu jsou na kap-
li dobře viditelné. objekt je vysoký, staticky 
zajištěný opěrnými pilíři. okna jsou protáh-
lá, zakončená lomeným obloukem a  od let 
1902 a  1904 vyplněná malovanými figurál-
ními vitrajemi vyhotovenými brněnskou díl-
nou b. škarda. okenní malby v  presbytá-
ři zobrazují sv. antonína z padovy a sv. au-
gustina. vitraje na východní straně kaple 
představují svatou rodinu a patrony iii. řádu 
františkánů sv. alžbětu durynskou a sv. lud-
víka iX. značným obnosem na malovaná 
okna přispěli zdejší domácí sluha František 
schuster a  dlouholetá služebná rosina Hi-
nner. zastropení lodi i kněžiště bylo prove-
deno křížovými klenbami s viditelnými žeb-
ry a  svorníky ve vrcholech. vertikalitu celé 
stavby zdůrazňoval dřevěný čtyřboký sank-
tusník na hřebeni střechy při jižním průčelí. 
v roce 1957 byl tento prvek z důvodu naru-
šené konstrukce odstraněn. kromě absen-
ce sanktusníku lze při porovnání dnešního 
vzhledu s historickými obrázky a fotografie-
mi zaznamenat i další odlišnosti. na západní 
straně lodi pod rozetovým oknem byl ve fa-
sádě dříve patrný lomený oblouk, stejně tak 
nad obdélníkovým oknem sakristie. dalším 
viditelným rozdílem je dnes chybějící zděný 
komínek nad střechou přilehlého chrámo-
vého prostoru. dobová vyobrazení z období 
okolo roku 1900 prozrazují ještě jednu zají-
mavost. vlevo od dnešního vstupu do kaple 
mezi opěrnými pilíři byla ve výšce několika 
metrů nad terénem dvora umístěna lávka 
směřující z chrámové kruchty přímo do jižní 
klášterní budovy. z dnes zazděného průcho-
du kdysi vedoucího na lávku spojující oba 
objekty zůstal na kůru dveřní výklenek, kte-
rý v současné době slouží jako elektroskříň.
díky historickým fotografiím z  roku 1903 
a archivním písemnostem je známo tehdej-
ší interiérové vybavení, které bylo také sla-
děno v  jednotném pseudogotickém stylu. 
v kapli se již nenachází hlavní ani boční ol-
tář, polychromované sochy, 14 obrazových 
zastavení křížové cesty, dřevěná kazatelna, 
lavice ani lustry. do současnosti se na mís-

tě dochovaly pouze varhany vyrobené brat-
ry riegrovými z krnova. původní vnitřní vý-
malba stěn a  kleneb i  viditelná žebra jsou 
zabíleny.
v  80. letech 20. století se pseudogotická 
kaple panny marie stojící v areálu sociálních 
služeb města moravská třebová nevhod-
ně využívala jako skladiště textilu. původ-
ní pseudogotický mobiliář se do ní už nikdy 
nevrátil. nyní je vybavena zapůjčenými lavi-
cemi, oltářním obrazem a mensou, a příle-
žitostně opět slouží pro konání bohoslužeb 
a vhodných kulturních akcí.

■   |   tomáš thun, městské muzeum
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kulturní sluŽby

vání místní hledačky, ale pro zážitek cestu-
je i do dalších měst a obcí. přehled hledaček 
v čr je průběžně aktualizován na stránkách 
www.questing.cz.
moravskotřebovská hledačka domečky 
a dvorečky v lidech pěstuje smysl pro místo, 
vede hráče k rozhlížení se, luštění hádanek, 
dozvídání se detailů z domácích tradic, a  to 
vše při pohodlné zhruba hodinové procházce 
nepříliš známými částmi města. průvodcem 
hry je místní rodák, stavitel a  poslanec říš-
ské rady Franz Habicher (1844–1913). veršo-
vaný text hledačky vede hráče po stálé trase, 
zadává různé hádanky a úkoly, nabízí jim ná-
povědy a správné rozluštění je nakonec do-
vede k pokladu. Hra je nekomerční, přístup 
ke všem indiciím je bezplatný. Je vhodná pro 
děti i seniory a lze ji hrát v jakémkoliv ročním 
období. začátek a konec hledačky je v měst-
ském muzeu moravská třebová.

aKtuální výstavy
vZdělávání ZážitKem: hledačKa 
domečKy a dvorečKy

kurátoři městského muzea moravská třebo-
vá ve spolupráci s map rozvoje vzdělávání ii 
pro území orp moravská třebová vytvořili 
pro veřejnost venkovní hru, která formou zá-
bavy vede děti i dospělé k poznávání a proží-
vání místního historického, kulturního i  pří-
rodního dědictví. Hra je součástí celostátního 
projektu Questing. má původ a stopadesáti-
letou tradici ve skotsku a anglii, kde je zná-
má jako letterboxing. pod názvem questing 
je populární v usa. do české republiky se do-
stala v  roce 2012 a  její pojmenování se zde 
ustálilo na „hledačka” nebo „questing”. Hra-
ní questingu se u nás stává určitým fenomé-
nem, mnoho lidí nezůstává pouze u absolvo-

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 13:00–16:00

městKé Kino
vzhledem k nařízení vlády čr o uzavření ki-
nosálů nám prozatím filmové společnosti 
uzavřely možnost objednat a  postavit pro-
gram na měsíc leden. čekáme na uvolně-
ní opatření a  reakci filmových společnos-

Kulturní služby
Kulturní služby města moravská třebová, svitavská 18, mor. třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze on-line

tí, abychom pro vás připravili kvalitní pro-
gram. proto prosím sledujte naše webové 
stránky a  Facebook, kde budeme program 
aktualizovat.
po uvolnění nařízení bude možné za-
koupit vstupenky on-line na stránkách  
www.ksmt.cz

stálé eXpoZice
poKlady moravsKé třebové

středověKá mučírna 
a alchymisticKá laboratoř

jaK se žilo na venKově

geologicKé Zajímavosti 
moravsKé třebové
otevření interiérů zámku pro veřejnost se 
bude řídit aktuálními epidemiologickými 
nařízeními vlády. pro vaši informovanost 
o  změnách sledujte naše webové stránky 
a Facebook. 

ZámeK moravsKá třebová
Zámek moravská třebová, tel.: 731 151 784,
e-mail.: zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
otevírací doba: pá, so, ne: 10:00–17:00 hod., začátek prohlídek 10:00–16:00 hod.

archeologie na talíři: jídlo na 
prvním místě
výstava představuje skladbu jídelníčku, způso-
by a zpracování surovin v minulosti. zároveň 
prezentuje regionální archeologické nálezy.

■   |   tomáš thun, městské muzeum
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různé

Únor
27. 2. masopustní karneval – ksmt+ddm 

břeZen
den vody ve spolupráci s vHos a.s. – ddm
24. 3. velikonoční Jarmark – knihovna 

duben
10. 4. vandr skrz malÓ HanÓ – kčt 

malÝ messierův maraton – akce pro širo-
kou veřejnost spojená s pozorováním noční 
oblohy na Hvězdárně boleslava tecla 

den země – ve spolupráci se zdravým měs-
tem a kulturními službami města

30. 4. pálení čaroděJnic pro děti ve spolu-
práci s sdH sušice 

Květen
1. 5. Hvězdicová cykloturistická Jízda 
do Javoříčka – kčt

moravskotřebovská perla – celorepubli-
ková soutěže mažoretek. akci pořádá ddm 
a mažoretky střípky ddm 

8. 5. malÝ dětřicHovskÝ memoriál 

29.–30. moravskotřebovské arkády – 
zuš a ddm

červen
1. 6. poHádka na zámku – knihovna 

5. 6. zábavné odpoledne pro děti a ro-
diče v sušicícH 

rodinné centrum KrůčeK

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

věříme, že 
od nového 
roku bude-
me moci ko-

nečně otevřít a těšíme se na osobní setkání 
v  krůčku. sledujte nás pro případné změny 
v programu. za tým krůčku přejeme šťastné 
vykročení do nového roku 2021.

pravidelný program leden
pondělí
10:00–11:00 klub s méďou 3–18 měsíců 
15:30–16:30 mum-talk (klevetíme anglicky)
17:00–18:00 klub a poradna pro těhotné

Úterý
10:00–11:00 mama a mimi jóga od 1,5 roku
17:00–18:00 zpátky do formy (cvičení po po-
rodu)

středa
10:00–11:00 smyslohrátky pro děti 1-3 roky
16:00–17:00 poznáváme svět pro děti 3-6 let

čtvrteK
9:00–12:00 volná herna

srpen
12.–14. 8. meteorickÝ roJ perseidy. pozo-
rování meteorického roje perseidy, též zva-
ného jako slzy sv. vavřince. pořádá Hvězdár-
na boleslava tecla a ddm maják

21.–22. 8. sušická pouŤ 

Září
4. 9. moravská třebová pro děti – kníže-
cí louka

11. 9. memoriál JoseFa Hubáčka – hasič-
ské závody 

Kalendář na roK 2021 říjen
8. 10. lampionovÝ průvod – knihovna 

listopad
10. 11. předvánoční Jarmark – knihovna

20. 11. boJíte se strašidel – kčt 

prosinec
2. 12. mikuláš v kniHovně – knihovna

4. 12. za čertovskÝm perníkem 

12. 12. JeŽíšek dětem a pro děti – 
ddd+ksmt 

16:00–18:00 tataherna (každý 3. čtvrtek 
v měsíci – 20. 1.)

páteK
9:30–10:30 baby masáže pro miminka od 6 
týdnů
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inzerce

Petrušov 44
Staré Město u Moravské Třebové
tel.: 604 383 585, 608 527 946

Kamnářství Dianovi

www.kamnarstvidianovi.cz

Teplo do Vašich domovů přináší...
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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. 

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

služby v roce 2021:
roční registrační poplatky:
dospělí.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180 kč
důchodci, držitelé ztp, studenti, učni . . 120 kč
děti od 7 do 14 let včetně . . . . . . . . . . 60 kč
držitelé ztp/p, děti do šesti let včetně .  . zdarma
půjčovní doba zůstává beze změn:
Dospělé oddělení
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení
pondělí-čtvrtek: 12:00–17:00 hod.
pátek: zavřeno
sobota: 8:30–11:30 hod.
Studovna
pondělí-čtvrtek: 8:30–17:00 hod.
pátek-sobota: zavřeno

podrobnější informace na stránkách www.
mkmt.cz

1.–15. 1. lednová soutěž o Knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mailem 
na adresu knihovnamt@seznam.cz, 
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěž-
ní příspěvek. 
aktuální otázka zní: jaké je vaše novoroč-
ní předsevzetí?
výherce vybereme náhodně a může si vybrat 
jednu z  těchto knih: labyrint (s. eklund), ve 
skříni (t. semotamová), americký špion (o. 
steinhauer), kouzelná kuchařka pro lepší hla-
dinu krevního cukru, omalovánky pro dospě-
lé. podmínky soutěže najdete na našem webu. 

1.–31. 1. čtenářsKá výZva
do čtenářské výzvy vyhlášené serverem da-
tabázeknih.cz vám v  lednu pomůžeme vý-
stavkou knih z těchto témat: kniha, ve které 
se objevují nadpřirozené postavy; kniha vy-

daná před 100 a více lety; kniha z  lékařské-
ho prostředí.

8. 1.–31. 3. práce Klientů charity 
moravsKá třebová
výstava prací klientů charity moravská tře-
bová. různorodá tvorba vychází ze zájmů 
a zálib klientů, kteří vytvořili malované andě-
ly, malby zemědělských strojů a ruční výšiv-
ky. přijďte se podívat na jejich tvorbu v půj-
čovní době knihovny.

26. 1. přednášKa: historicKý 
vývoj Zahrad a parKů 
v moravsKé třebové
specialista na památky zahradního umění 
aleš papáček posluchačům představí dopo-
sud nepopsaný potenciál historické zeleně 
v moravské třebové. představeny budou nej-

zajímavější prvky zeleně z pohledu památko-
vé péče. přednáška se bude konat v kinosále 
muzea od 17:00 hod. vstupné zdarma. 

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. 

připravujeme na Únor:
25. 2. přednášKa petra minaříKa: 
císař a jeho Kancléř i. část. 
v  17:00 hod. v  rytířském sále na zámku. 
vstup zdarma.

Knihovna dětem 
tvořivé středy pro děti
nechceme, abyste kvůli případným omeze-
ním přišli o oblíbené tvořivé středy v knihov-
ně. pokud by byla knihovna znovu uzavře-
na, pokračovali bychom v  jarním a  podzim-
ním konceptu a výtvarné dílny bychom opět 
přesunuli na Facebook. tvořivé středy tedy 
budou dle situace probíhat buď osobně 
v knihovně, nebo online.  
  6. 1. eskymák
13. 1. sněhulák
20. 1. tučňák
27. 1. dinosaurus

1. 1.–31. 3. malujeme, tvoříme …
výstava výtvarných prací dětí a  žáků ze zš 
a  mš staré město. výtvarná díla si můžete 
prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní 
době.

mladý čtenář 2021
městská knihovna vyhlašuje 38. ročník soutě-
že mladý čtenář 2021. Jedná se o výtvarnou 
a literární soutěž na téma svět fantazie – ne-
známá země. pravidla soutěže a bližší infor-
mace získáte v dětském oddělení knihovny.

soutěž lovci perel
od 11. 1. do 25. 11. 2021 probíhá 9. ročník 
oblíbené čtenářské soutěže lovci perel. pra-
vidla soutěže a bližší informace získáte v dět-
ském oddělení knihovny. 
výsledky 8. ročníku soutěže lovci perel:
1. místo: barbora burianová
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ddm

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

o plačící aničce
tak byla nazvána akce, kterou jsme pro vás 
připravili. od listopadu do poloviny prosince 
jste mohli luštit šifry a hledat text o naší nej-
známější pověsti. celá akce měla upozornit 
na obnovení sochy plačící anny a její umístě-
ní na křížový vrch. děti společně s rodiči lušti-
li šifry a díky tomu si děti přečetly celý příběh 
o  plačící aničce. pro tuto akci jsme použili 
příběh zpracovaný pro děti a vycházel z kni-
hy pověsti regionu moravskotřebovska a  Je-
víčska. pracovní listy pro zš. moc nás těšila 
vaše selfíčka a zprávičky o cestě za aničkou. 
postupně jsme všechny ukládali na náš web 
a  tak pokud jste nám fotografii zaslali, urči-
tě se na našich stránkách najdete. po splnění 
úkolu jste si u nás v ddm mohli vyzvednout 
odměnu. krásné ušité srdíčko a zvlášť dárky 
pro kluky a  holky. pokud jste si dárek ještě 
nevyzvedli, určitě se pro odměnu zastavte. 
od prosince do poloviny ledna probíhá dal-
ší akce pro rodiče s dětmi, tentokrát o skřít-
cích a strašidlech.

malé ohlédnutí Za aKcí ježíšeK 
dětem a pro děti (tentoKrát jinaK)

vzhledem k situaci, která panovala, jsme ve 
dvoraně muzea nemohli uspořádat tradič-
ní prosincovou akci Ježíšek dětem a pro děti. 
tato skutečnost nás moc mrzela a  tak jsme 
přemýšleli, jakou podobu zvolit, abychom 
dodrželi všechna platná nařízení. nechtěli 
jsme děti (ani nás J) připravit o radost a tě-
šení se na Ježíška a dále o možnost se o tu ra-
dost podělit s ostatními. součástí akce bývá 
nejen vánoční program pro děti, odesílání 
dopisů Ježíškovi nebeským faxem a rozdává-
ní malých dárečků, ale také sbírka hraček pro 
děti. tuto sbírku jsme při jejím zrodu orga-
nizovali ve spolupráci s humanitární organi-
zací adra. Hračky tehdy putovaly do zdravot-
nického zařízení itibo (vesnice v  keni) a  ná-
sledující dva roky byly hračky určeny dětem 
z dětského centra ve veské u pardubic. od 
té doby spolupracujeme s nadačním fondem 
modrý hroch, který podporuje léčbu a hospi-
talizaci dětí po úrazech. byli jsme moc rádi, 
že jsme mohli na naši spolupráci navázat 
i v tomto roce. 
tentokrát jsme pro děti u ddm připravili vá-
noční koutek, ve kterém byl nejen nebeský 
fax a kouzelná poštovní schránka na dopisy 
pro Ježíška, ale také proutěný koš na zmiňo-
vanou sbírku a samozřejmě nechyběla malá 
sladká odměna. za zvuku vánočních písniček 
si mohli návštěvníci prohlédnout fotografie, 
které dokumentovaly sbírky z minulých let. 
dětem, které do naší kouzelné schránky ho-
dily dopis Ježíškovi, byl ještě před vánoci 
domů doručen malý dárek s pozdravem pří-

mo od Ježíška. věříme, že jim tato pozornost 
udělala radost aspoň takovou, jako jsme měli 
my. potěšily nás nejen dopisy, ale také hrač-
ky, o které se děti neváhaly podělit. v době 
uzávěrky lednového zpravodaje akce ještě 
běžela, takže jsme neměli fotografii všech dá-
rečků pro malé pacienty. určitě sbírku zdo-
kumentujeme a fotografie zveřejníme na na-
šich webových stránkách ve fotogalerii – akce 
pro veřejnost. moc všem děkujeme.

■   |   andrea aberlová, za ddm

hvěZdárna boleslava tecla žije
per aspera ad astra – přes překážky ke hvěz-
dám, pro nás platí spíše „malými krůčky ke 
hvězdám“. toto velmi staré latinské rčení 
nám občas proběhne hlavou v  souvislosti 
s budovou a vybavením hvězdárny. a máme 
radost, že ty  menší i  větší krůčky jsou vždy 
vpřed. největší novinkou, která se u nás udá-
la, je instalace nové pevnější montáže. díky 
ní můžeme pozorovat oběma našimi hlavní-

mi dalekohledy zároveň. natíráme, brousí-
me atd., ale to už bychom se opakovali. pojď-
me na oblohu. měsíc prosinec 2020 byl mě-
síc krásných svátků, které provázelo několik 
nebeských úkazů. v noci ze 13. na 14. prosin-
ce nastalo maximum jednoho z nejbohatších 
a nejvýraznějších meteorických rojů – gemi-
nid. maximum bylo předpovězeno na půlnoc 
ze 13. na 14. prosince. od jara jsme mohli 
sledovat, jak se naši plynní obři (Jupiter a sa-
turn) na obloze kutálejí blíže a blíže k sobě. 
vše vyvrcholilo 21. prosince, v  den zimního 
slunovratu, hned po soumraku. při pozoro-
vání pouhým okem se planety zdánlivě spoji-
ly v jeden bod, ale při pohledu dalekohledem 
se opět  rozdělily a mohli jsme je pozorovat 
v jednom zorném poli spolu s detaily těmto 
planetám vlastními. Úkaz se odehrál po 397 
letech. tak nějak mohla vypadat i legendární 
betlémská hvězda. planeta mars byla pozo-
rovatelná téměř celou noc, zapadla až těsně 
nad ránem. planeta venuše si musela změnit 
svou přezdívku z večernice na Jitřenku. 
pro aktuality a  budoucí úkazy sledujte náš 
Facebook, nebo naše stránky www.hvezdar-
naboleslavatecla.cz a  máte-li nějaký dotaz, 
či nám chcete cokoli napsat, tak neváhejte 
– hvezdarnamoravskatrebova@gmail.com. 
krásný leden
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školy

výZdoba haly 
radnice
v této nelehké době, kdy vzájemné se-
tkávání je výrazně omezeno a adventní 
čas je ochuzen o lidskou blízkost a po-
spolitost, se na veřejných místech ne-
konají obvyklé adventní neděle, ná-
městí jsou poloprázdná. přesto je mož-
né si zimní svátky a  lidové tradice při-
pomenout, třeba výtvarnými pracemi 
dětí z  mateřských škol. přijměte, pro-
sím, pozvání na výstavu obrázků dětí 
z mš Jiráskova a odloučeného pracovi-
ště mš tyršova, které vyzdobily na krát-
ký předvánoční čas halu moravskotře-
bovské radnice a alespoň trošku zapl-
nily to prázdné místo, kde se obvykle 
v adventní neděle setkávaly stovky lidí. 
doufáme, že si s nimi připomenete dů-
ležitost českých lidových tradic a  vzá-
jemného lidského porozumění. 

■   |   mš Jiráskova a mš tyršova

Zš palacKého informuje
KostKy jsou vrženy, či 
čtyřÚhelníKy roZvrženy?
základní škola palackého vstoupí do následu-
jícího kalendářního roku s novým logem ško-
ly. modernizovaná značka vychází ze zjedno-
dušeného půdorysu školního areálu. barev-
né provedení se rovněž inspiruje objektem 
školy, neboť se v  logu odráží odstíny fasády 
(žlutá, zelená a  terracotta). touto drobnou 
změnou byl nastartován proces postupné-
ho sjednocování vizuální identity organizace.

■   |   sylva Horáková

vědomostní soutěže distančně
ani v době distanční výuky žáci nezaháleli a zú-
častňovali se vědomostních soutěží. do škol-
ního kola dějepisné olympiády s tématem la-
byrintem barokního světa se zapojili čtyři žáci 
z osmého a devátého ročníku. dva z nich po-
stupují do okresního kola. on-line olympiády 
z českého jazyka se zúčastnilo 9 žáků. do sou-
těže matematický klokan se zapojilo 18 počtá-
řů, do přírodovědného klokana 7 žáků. nejú-
spěšnějším řešitelem se stal tadeáš ladra z 8. 
b, jehož bodový zisk mu zajistil 1. místo v kraji.

■   |   tereza klímová

žáci roZdávají radost
v předvánočním čase přiložili naši žáci ruku 
k  dílu a  zhostili se nelehkého úkolu vyrobit 
na 160 přáníček a mýdélek do domova pro 
seniory. normu splnili velice rychle a  moh-
li jsme tak potěšit spoustu dědečků a  babi-
ček. navázali jsme tak na předchozí spolu-
práci, kdy jsme chodili do domova předčítat 
a recitovat básničky. i v této nelehké době se 
snažíme rozdávat radost především tam, kde 
je potřeba.

■   |   monika šmeráková

budeme se radovat a jedeme dál

oKénKo Zuš

letošní školní rok jsme stejně jako každý jiný 
zahájili s velkou energií, silou a nadšením do 
společné práce. potýkali jsme se ale i se spous-
tou nelehkých překážek, které jsme se snažili 
zvládnout. když jsme se ve školce opět všich-
ni sešli, a  bylo to vzhledem ke složité době 

v závěru roku bylo na různých místech města 
možné spatřit designy žáků výtvarného oboru, 
kteří se zúčastnili soutěže andělská křídla, kte-
rá byla vytvořena ve spolupráci s ksmt a měs-
ta mor. třebová. křídla mají velký ohlas a auto-
ry velice těší každá fotografie, která se sdílí na 
sociálních sítích s hashtagem #mestoplneande-
lu. věříme, že práce zakončená reálným výstu-
pem pro občany města žáky pozitivně motivuje 
k další kreativní činnosti v oblasti umění.
na základě rozhodnutí ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy /č.j. msmt-42283/2020-
2/ byla v zuš moravská třebová od 25. listopa-
du obnovena prezenční individuální výuka. vý-

možné, stihli jsme toho v naší ii. mš Jiráskova 
opravdu hodně. dlabali jsme dýně, paní kni-
hovnice nás seznámily s dětskou literaturou, 
v  rámci projektových dnů jsme se zúčastnili 
výletu do zoo olomouc, navštívil nás mikuláš 
s andělem a čertem, pekli jsme s dětmi čertov-
ské perníčky. zvláště předvánoční čas byl pro 
nás kouzelný a s příjemně naladěnou sváteč-
ní atmosférou. nechybělo ani rozbalování dá-
rečků, které nám Ježíšek nadělil. velkým oka-
mžikem a překvapením pro děti bylo, když si 
každý jeden dáreček odnesl domů. 
těšíme se na další společné chvíle v nadchá-
zejícím roce 2021 a dětem i vám všem přeje-
me ze srdce šťastný nový rok a hodně zdraví. 

■   |   zaměstnancí mš Jiráskova

uka kolektivních předmětů podle zprávy /č.j. 
msmt-42283/2020-3/ probíhala distančním 
způsobem do konce kalendářního roku. pouze 
literárně-dramatický obor a přípravné studium 
hudebního oboru bylo realizováno prezenční 
formou studia. zřejmě největší dosavadní změ-
nou byl v rámci distančního způsobu vzdělává-
ní přechod zuš moravská třebová na jednot-
nou komunikační platformu g suite. věříme, že 
sjednocení on-line výuky přineslo zefektivnění 
a přispělo tak k plnohodnotnějšímu vzdělávání 
v současné situaci. 
přejeme vám úspěšný rok 2021 ve zdraví.

■   |   základní umělecká škola mor. třebová

dělejme si radost 
všichni víme o nařízení, že hned v září si děti 
ve školách musely nasadit roušky. Jediná vý-
jimka pro sundání byla vlastní třída, ale co 
nastalo? roušky jsme stále sbírali ze země, 
povalovaly se po lavicích i  po zemi, také se 
zapomínaly ve třídě. vůbec se nám to nelíbi-
lo, a tak díky evě kubínové dostal každý prv-
ňáček naší školy vlastnoručně ušitou kapsič-
ku k zavěšení na krk. všechny kapsičky jsme 
dostali zdarma, a tak jsme se domluvili, že se 
na oplátku zase my připojíme k její každoroč-
ní charitativní akci. ta je pro babičky a  dě-
dečky, kteří to v této době nemají vůbec leh-
ké a mnozí trpí samotou a odloučením. pro-
to jim přidali prvňáčci dárečky ve formě ob-
rázků sluníček, aby zahřála a  hladila svými 
paprsky po celý rok. a k  tomu navíc i drob-
ný dáreček vyrobený z rychleschnoucí hmo-
ty. moc děkujeme za pomoc všem našim prv-
ňáčkům. za 1. b zš palackého třídní učitelka

■   |   gabriela krejčí
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školy

ZáKladní šKola KřižovatKa
předvánoční čas na Křižovatce
doba předvánoční byla opravdu úplně jiná. 
všichni jsme se snažili dohonit alespoň to 
nejdůležitější učivo, které nám během uza-
vření škol uteklo. předškoláci nemohli mít 
svoji besídku společně s rodiči. bohužel jsme 
nemohli potěšit naše seniory v domově svým 
vystoupením, školou nezněl zpěv koled, tří-
dy nemohly mít sportovní soutěže mezi se-
bou navzájem. 

daltonsKé peKelné vyučování
čtvrtý prosincový den se druháci rozhodli 
oslavit pěkně po čertovsku. aby mohli všich-
ni na konci dne obdržet čertovské vysvědče-
ní, museli splnit různé úkoly v  podobě růz-
ných disciplín. čertíci si mohli úkoly plnit ve 
vlastním pořadí, ale splnit se musely všechny, 
přesně podle zásad daltonského plánu. 
  
přání pro seniory
vánoční přání potěší každého. zvláště pak 
obyvatele domova pro seniory, kteří se kvů-
li epidemiologickým opatřením tak málo vidí 
se svými blízkými. děti z  naší školy v  rámci 
pracovních činností takováto přáníčka vytvo-
řily. zatímco děti z 2. a 4. třídy využily na oz-
dobu balicí papír, ty starší z 5. a 7. třídy si již 
troufly na krajkový vánoční stromeček. dou-
fáme, že v tomto nelehkém období udělají je-
jich přání všem radost.

Zdobení stromečKů na náměstí
Žáci 1. stupně a  školní družiny se zúčastni-
li celoměstské akce pořádané zdravým měs-
tem - výzdoby stromečků na náměstí. k vý-
zdobě baněk jsme využili tradiční vánoční 
barvy červenou a bílou. děti si užily jak výro-
bu ozdůbek, tak zdobení stromečků.

deZabura dětem
období distanční výuky nepřineslo prvňáč-
kům z  křižovatky jen spoustu starostí, ale 
také nové možnosti. Jednou ze zajímavos-

divadlo KuKátKo 
do kouzelné vánoční atmosféry se žáci připo-
jili se svými divadelními představeními. školy 
zřízené dle §16 celého pardubického kraje ka-
ždoročně veřejně prezentují v moravskotře-
bovském muzeu svá secvičená představení. 
celá divadelní přehlídka nese název kukátko. 
v  letošním roce tomu tak být, vzhledem 
k epidemiologické situaci, nemohlo, a proto 
se divadla odehrála pouze v  rámci místní 
speciální základní školy. radost z nacvičová-

novinKy Ze speciální šKoly

ní, tvoření a následného provedení předsta-
vení byla ale i přesto obrovská. velké podě-
kování patří pardubickému kraji a městu mo-
ravská třebová za finanční podporu dětí se 
zdravotním postižením.

■   |   lenka moravcová

vánoční dáreK Z projeKtu 
před vánočními prázdninami skončila dal-
ší etapa rekonstrukce a  modernizace pro-
stor naší speciální školy. projekt přišel na 
1,2 mil. kč a  jeho realizace započala na za-
čátku července. cílem byla rekonstrukce za-
staralé části budovy a, kde se v  ul. 9. květ-
na nachází speciální pedagogické centrum 
rossa. nově budou k  dispozici 2 místnos-
ti, jež budou určeny k  psychologickému vy-
šetření žáků školy i klientů mimo ni. nové je 
i sociální zařízení pro zaměstnance a bezba-
riérové pro žáky, kuchyňka i čekárna, kde na 
panelu „poběží“ spoty o naší škole. na výjez-
dy zaměstnanců spc a potřeby školy je k dis-
pozici nový osobní automobil značky Hyun-
dai i30. součástí projektu byla i rekonstrukce 
dvou garáží a skladu materiálu. Jedna garáž 
bude sloužit k stání služebního auta a z dru-
hé garáže a  přilehlého skladu se vybudo-

val tzv. cvičný byt, ve kterém se žáci budou 
připravovat na jednoduché pracovní návy-
ky. k procvičení motoriky rukou pak se žáky 
využijeme úsporných stolků, kde si mohou 
„hrát“ se stavebnicí merkur. věříme, že cvičný 
byt spojený s praktickými činnostmi pomůže 
k rozvoji a samostatnosti našich žáků v jejich 
osobním životě.

■   |   miroslav muselík,  
statutární zástupce ředitelky školy

nadílKa Z nebe
v  pátek 4. 12. panovalo již od rána ve ško-
le napětí. všichni žáci netrpělivě očekáva-
li, až se ozve známé zvonění zvonečku a čer-
ti zabouchají na dveře svými metlami. bo-
hužel pandemie koronaviru nám v  letošním 
roce neumožnila, aby se mikuláš, čert a an-
děl setkali s dětmi osobně. a tak se alespoň 
pozdravili s dětmi prostřednictvím online vi-
dea a andělé dětem za dveřmi nechali nebes-
kou odměnu v podobě dárkového balíčku. Fi-
nanční příspěvek na dárkové balíčky poskyt-
lo město moravská třebová. největší odmě-
nou pro nás byl šťastný úsměv dětí a  jejich 
radost z nadílky. 

■   |   barbora tempírová-kotrlá

tí, díky které mohly děti rozvíjet své hudeb-
ní znalosti, byla výstižná videa, která pro ně 
natočili členové moravskotřebovské kapely 
dezabura. v  nich dětem představili hudeb-
ní nástroje, na které hrají. muzikanti potěšili 
prvňáčky krátkými vtipnými pozdravy. za čas, 
který dětem věnovali, děkujeme. věříme, že 
tím naše spolupráce nekončí. dovolte nám, 
abychom vám všem popřáli hlavně hodně 
zdraví a dobré nálady v novém roce.

■   |   eva izáková, lucie sachs, alice medříková,  
barbora kolkopová přichystalová, martina miková
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cHarita

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

provozní doba:
pondělí: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum
Úterý: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum

čtvrtek: 9:00–12:00 hod. setkávání věřících 
maminek
návštěva centra bude možná za respekto-
vání podmínek nařízených vládou čr.

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, so 18:00 klášterní kostel 
čt: 16:30  klášterní kostel – 

mše sv. pro rodiny 
s dětmi

 18:00 klášterní kostel 
ne:   8:00 farní kostel
 11:00 klášterní kostel

pondělí až sobota 15–16 hod.: výsta-
va nejsvětější svátosti začínající mod-
litbou korunky k božímu milosrdenství
vzhledem k současné epidemiologické 
situaci sledujte prosím webové stránky 
farnosti a nástěnky v kostelích.

česKobratrsKá 
círKev evangelicKá
vážení přátelé, vykročili jsme společně 
do dalšího roku. přejeme vám, ať vás 
a  vaše milé provází na každém kroku 
naděje, radost a pevné zdraví. prosíme 
o požehnání všem dobrým záměrům. 

■   |   martina miková,  
sbor českobratrské církve evangelické  

v moravské třebové

sKp-centrum, o.p.s. 
děKuje 
Jménem našich klientů chci poděkovat 
za dary ve formě zimního ošacení, obu-
vi, ale i  tašek a  batohů. sešla se nám 
zásoba, která zajistí teplo našim klien-
tům po celou zimu a  navíc můžeme 
podpořit i  další spolupracující organi-
zace. dělat dobré skutky v dnešní ne-
lehké době není samozřejmostí, proto 
vám patří obrovský dík.

■   |   lucie polzerová,  
koordinátorka služeb podpory bydlení

charita moravsKá třebová
charita moravská třebová
Kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800  
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

setKání seniorů 
setkání se uskuteční 4. 1. v 10:00 v refektá-
ři 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 14. 1. v  16:00 
a 28. 1. v 16:00 (vše charita mor. třebová). 
kontaktní osoba: tereza letfusová, telefon: 
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtre-
bova.charita.cz
 
tříKrálová sbírKa 2021 bude!
letošní sbírka bude probíhat v delším časo-
vém rozmezí, a to od 1. do 24. 1. 2021. sbír-
ku budeme za přísných hygienických opatře-
ní organizovat tradičním koledováním s po-
žehnáním. navíc bude veřejnosti nabídnuta 
možnost tzv. virtuální kasičky, do které bu-
dou moci dárci přispět elektronickou formou 
v  on-line prostředí, kde zadáním psč určí-
te, do které charity bude váš dar přesměro-
ván. virtuální kasička bude celostátně spuš-
těna ještě před oficiálním zahájením sbírky 
na www.trikralovasbirka.cz. charitní kolední-
ky poznáte podle úředně zapečetěné kasič-
ky s logem charity a vedoucí skupinky se vám 
může prokázat platným průkazem kolední-
ka. kromě požehnání, které koledníci do va-
šich domů přinesou, je velkým přínosem této 
sbírky zejména to, že velká část finančních 
prostředků je využita v našem regionu. z vý-
těžku sbírky charita moravská třebová plá-
nuje nakoupit další zdravotní pomůcky pro 
půjčovnu pomůcek, pokračovat v přímé po-
moci potřebným rodinám a občanům z regi-
onu a rozvoj dobrovolnického centra.
kontaktními osobami tříkrálové sbírky pro 
moravskotřebovsko a  Jevíčsko jsou tereza 
letfusová a božena šplíchalová, na které se 
můžete obracet s  dotazy, návrhy i problé-
my, které by při koledování nastaly. tel.: 733 
742  157 a  731  608 323, e-maily: tereza.let-
fusova@mtrebova.charita.cz a  bozena.spli-
chalova@mtrebova.charita.cz. všem dárcům 
i koledníkům předem děkujeme. 

podZimní sbírKa potravin 
přinesla reKordních 1232 Kg 
Zboží pro potřebné 
rádi bychom touto cestou vyjádřili velké po-
děkování nejen všem dárcům za jejich štěd-
rost, ale také skvělým dobrovolníkům ze svaz 
skautů a  skautek čr, 38. oddíl skautů sv. 
Františka moravská třebová, kteří se na sbír-
ce nezištně podíleli. všem jim patří velké po-
děkování za obětavost a nasazení.

Komunitní centrum o KroK dál
služba sociální rehabilitace spadající pod 
charitu moravská třebová mění od 1. 1. 
2021 místo poskytování sociální služby. 
z  linhartic, kde služba sídlila celé dva roky, 
se stěhuje téměř do centra moravské třebo-
vé na adresu lanškrounská 243/77. 
podobně jako při otevírání služby v linharti-
cích by rádi pracovníci uvítali v  nové budo-
vě veřejnost 
na dni otevřených dveří. v  současné situa-
ci však tato slavnostní akce nelze uspořádat 
v takové formě, v jaké bychom si přáli. přes-
to doufáme a věříme, že se v průběhu roku 
v nových prostorech setkáme.

charitativní jarmarKy firmy 
rehau pomáhají charitě 
moravsKá třebová 
zpříjemnit si předvánoční atmosféru, na-
koupit předměty vyrobené v  sociálně tera-
peutických dílnách ulita, ale především při-
spět na dobrou věc zakoupením předmě-
tů z  charitativního setkání – to vše symbo-
lizovaly vánoční charitativní jarmarky, který 
proběhly 3. a 8. prosince v závodech Jevíčko 
a  moravská třebová. děkujeme všem, kdo 
jste svou koupí nebo darem přispěli. děku-
jeme za podporu!

bližší informace o  celkové činnosti charity 
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo 
www. facebook.com/charita.trebova, nebo 
osobně na adrese charity, svitavská 655/44, 
moravská třebová.
 krásné pohodové dny vám přejí zaměstnan-
ci charity m. třebová
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třebovsKé rugby 
all plebs moravská třebová opano-
val 2. ligu czech rugby league. správ-
ní rada czrla rozhodla, s  přihlédnu-
tím k  mimořádným okolnostem spo-
jených s koronavirovou situací v zemi, 
o předčasném ukončení sezóny 2020. 
vítězem základní části 2. ligy se tak stal 
tým, který v  době přerušení soutěže 
disponoval největším dosaženým bo-
dovým ziskem - all plebs moravská tře-
bová. neporažený moravskotřebovský 
celek si tím vybojoval právo zahrát si 
na jaře baráž o postup do 1. ligy czech 
rugby league

■   |  (pm)
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historie Kopané iii.
v  srpnu 1958 došlo ke sloučení městských 
rivalů spartaku a Jiskry. pod novým názvem 
slovan hrál klub i. a třídu brněnského kraje. 
b a c hráli druhou třídu. v první sezóně pod 
novým názvem obsadil slovan 5. místo. béč-
ko zvítězilo ve ii. třídě před třebařovem. 
v  sezoně 1958/59 hrál slovan velmi dobře 
a postup do divize ztratil ve dvou posledních 
domácích zápasech s líšní a Židenicemi. na 
hřištích těchto soupeřů naše barvy zvítězily 
a všichni očekávali postup. ale slovan v těch-
to zápasech neuhrál ani bod a v konečném 
účtování mu patřilo druhé místo. zápas se Ži-
denicemi hrubě ovlivnil sudí Hlaváč, který byl 
po zápase inzultován nespokojenými diváky. 
za slovan hráli borci: m. zmeškal (zámora), F. 
lattenberg, b. doseděl, z. milde, J. kučera, J. 
němeček, st. milde (zajíc), milan navara (pro-

děkan Ftvs uk a  asistent katedry sportov-
ních her, držitel ceny dr. v. Jíry za rok 2003, 
metodik a trenér sparty praha, šéf metodic-
ké komise fotbalového svazu, alois procház-
ka (ligový hráč sk prostějov), J. procházka, J. 
pleva, v. širůček, polda spitzer, J. Hloušek, v. 
zemánek, b. koukal (satan), J. dvořák (maře-
na). 
v sezóně 1960/61 byla mužstva územní reor-
ganizací přeřazena do východočeského kra-
je. áčko hrálo i. a  třídu, záložní tým okres-
ní přebor svitavska (op). v  této sezóně se 
slovan po slabším podzimním startu dostal 
v jarních odvetách do výborné formy a osm 
utkání po sobě neztratil ani bod. rýsoval se 
postup do krajského přeboru. ale nevyšlo 
utkání na půdě průměrného rychnova n/k. 
porážka znamenala v  konečném hodnocení 

slovan moravská třebová stojí: J. němeček, a. procházka, navara, širůček, st. milde, z. milde, 
spitzer dole: doseděl, lattenberg, J. procházka, kučera 

druhé místo, dva body za duklou Žamberk. 
kádr: J. kukuczka (22 branek), m. polák (12), 
v. širůček (6), p. nosil a st. milde (po 5), v. ze-
mánek (4), vl. sedlák (2), b. doseděl, z. mil-
de, J. Žídek, m. navara, vaš (po 1), m. zmeš-
kal, J. kučera, valenta, Hofírek, J. Hloušek, a. 
procházka. 
v  sezóně 1961/62 obsadil slovan 7. místo 
(nejlepší střelci: kukuczka 12, polák 7). 
1962/63 - 6. místo (širůček 13, kukuczka 8), 
1963/64 - 5. místo (J. soldán a J. doležel 12, J. 
sekanina, širůček 7), 1964/65 - 9. místo (do-
ležel 7) 1965/66 - 7. místo (m. řezníček 18, J. 
bílý 5). v  sezoně 1966/67 se slovanu vůbec 
nedařilo a poslední místo znamenalo sestup 
do i. b třídy. na našem hřišti jsme viděli hrát 
naše nejlepší mužstva. v  dubnu 1958 spar-
tak praha sokolovo (sparta) 1:8 a v roce 1967 
slavia praha 3:5. v týmu slavie mj. plánička, 
bican, Hemele a kocourek. 
slovan měl v počátku šedesátých let hodně 
dobrý dorost, který v roce 1965 postoupil do 
kp, v tehdejší době vysoké třídy. sestava: v. 
maška, kirchner, l. maška, orálek, trnečka, 
z. Hrubý, sojka, m. turek, p. matoušek, F. ma-
toušek, navrátil, m. řezníček, skřepský, kot-
va, musil, Jiří dostál, potáček, polášek, grepl. 
v kp odehrál jednu sezónu, lépe si vedl měst-
ský rival dukla, která skončila na 4. místě. 
naše béčko na počátku šedesátých let hrálo 
op. většinou končilo ve středu tabulky. Žáci 
hráli op, jiná soutěž se totiž nehrála. v mno-
ha případech rozdávala velké příděly. výjim-
kou byla sezóna 1963/64, kdy nás přehrála 
dlouhá loučka. v dresu slovanu hrával i pa-
vel trávníček, pohádkový princ. za okresní 
Xi. hráli st. milde, z. milde, J. stejskal, J. bílý 
a další.

■   |   václav procházka

třebovsKý radioamatér vítěZí na sněžce 
roman Juriš - ok2zeo - je licencovaný radio-
amatér třídy Harec (dříve nejvyšší třída a). 
a tomuto koníčku se věnuje již 20 let. polní den 
vkv je závod koordinován napříč celou evro-
pou. netradiční je v tom, že je v něm doporu-
čeno vysílat z přírody a ne ze svého domácího 
pracoviště -  většinou velmi dobře a komfort-
ně vybaveného zázemí. závod trvá 24 hodin 
čistého času plus přípravy systému a demon-
táž. obvykle je soutěžící 40 hodin na nohou. 
roman Juriš se pravidelně umísťuje na prvních 
příčkách. v letošním roce se umístil na prvním 
místě s výsledkem 82066 bodů/km, což je sou-
čet spojení – celková vzdálenost signálu mezi 
stanicemi a z toho 379 spojení s ostatními lid-
mi. pro dobré podmínky spojení je hlavní pa-
rametr dobrý kopec a také citlivé a náročné vy-
bavení, aby se využilo každého Wattu s co nej-
větší účinností. roman jezdí závody malého 
výkonu, jelikož s několika kilowatty umí bodo-

vat každý, ale vyhrát to se 100 W, to chce dob-
ré uši a tréning. proto používá jednu z nejlep-
ších radiostanic, která je na trhu a 7 m dlou-
hou směrovou anténu. „poslední 4 roky závo-
dím ze sněžky díky velké podpoře poštovny 
a jejich majitelů, za což velice děkuji“, dodává 
ke svému výkonu roman Juriš.

■   |   (pm)
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tom čochtani
ani v  současné době covidové se náš 
oddíl nevzdává. Jelikož aktuální čas 
znemožnil konání schůzek, výletů a ja-
koukoliv běžnou oddílovou činnost, za-
čali jsme fungovat na on-line schůz-
kách. na těchto „onlinovkách“ si s dět-
mi procházíme základní znalosti a do-
vednosti (morseovku a  jiné šifry, uzly, 
značky, ohně, dřeviny a byliny, zvířata 
a  jejich zvuky a  stopy…). samozřejmě 
si také zahrajeme hry, které jsou pro 
internetové účely určené. výlety jsme 
nahradili úkoly, které jsou rozmístě-
né po okolí našeho města. děti se mo-
hou samostatně vypravit s rodiči např. 
na pastýřku, do udánek nebo na Hra-
disko. k mnoha dalším místům se váží 
pověsti či zajímavá historie, jako např. 
plačící anna na křížovém vrchu, nebo 
světlý důl - peklo. plněním úkolů děti 
sbírají body, tolik potřebné k  získání 
velice praktické pomůcky do kpztky.
chcete si také vyzkoušet naše úkoly? 
podívejte se na naše stránky: https://
cochtani.webnode.cz a  hurá do toho. 
budeme rádi i za zpětnou vazbu. pro-
stě „nějaký“ covid nás určitě nezastaví.

■   |   Žanek - Jan Filipi
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letošní cyKlistiKa
cyKlistice 
vládnou tomáš ZeZula 
a jitKa dulajová
absolutní vítězem a  držitelem titulu nejvše-
strannější cyklista moravské třebové se stal 
tomáš zezula. v  ženské kategorii domino-
vala Jitka dulajová. v letošním seriálu cyklis-
tickém seriálu cykloman bylo, i přes značná 
omezení, odjeto celkem osm závodů. do cel-
kového hodnocení se pak počítalo sedm nej-
lepších výsledků.

josef doležel, předseda 
cK slovan
cyklistiku jako takovou ovlivnil koronavirus 
spíše pozitivně. daleko více lidí mělo více 
času na sebe, na sportování i na kolo a mno-
ho dalších chtělo aspoň trochu zlepšit svo-
ji zdravotní kondici. v seriálu závodů o neju-
niverzálnějšího cyklistu se stihlo uspořádat 
osm z deseti závodů. tento fakt trochu ovliv-
nil celkové výsledky, protože někteří se ne-
mohli zúčastnit sedmi závodů, které se zapo-
čítávaly do celkového pořadí. celkově zvítězil 
tomáš zezula, který letos zaznamenal radi-
kální vzestup výkonnosti a zaslouženě zvítě-

zil. ohrozit ho mohl jedině loňský vítěz petr 
ších, který neměl zmíněných sedm závodů. 
ten se však účastní závodů českého pohá-
ru a  patří do jiné ligy. v  jednotlivých věko-
vých kategoriích dle věku zaslouženě zvítě-
zili kateřina navrátilová, Jitka dulajová, bed-
řiška schneiderová, tadeáš ladra, Josef po-
spíšil, tomáš zezula, Josef doležel a Jaroslav 
Hanák.

jaKý byl 19. ročníK 
abner cupu očima 
celKového vítěZe?
tomáš Zezula: tak bohužel byl ovlivněn tím 
vším kolem nás, ale po loňském roce jsem 
cítil šanci, že by snad bylo možné se i dostat 
na pódium. když se vše v květnu rozběhlo, 
tak jsem šel závod od závodu. pro mě je to 
velký posun od té doby když jsem před šes-
ti lety nastoupil do prvního závodu. moc si 
toho vážím, ale to vyhlášení výsledků bohu-
žel chybí.

celKové pořadí:
1. tomáš zezula, 2. michal rotter, 3. Jiří kadi-
dlo, 4. Josef doležel, 5. Jiří langr, 6. Josef po-
spíšil, 7. tomáš polák, 8. Jiří Hotař, 9. pavel 
pánek, 10. tomáš sedláček
Ženy: 1. Jitka dulajová, 2. monika doleželová, 
3. bedřiška schneiderová

výsledKy po jednotlivých Kate-
goriích:
m1: 1. Josef pospíšil, 2. pavel pánek, 3. mar-
tin kobelka
m2: 1. tomáš zezula, 2. michal rotter, 3. Jiří 
kadidlo
m3: 1. Josef doležel, 2. petr sedláček, 3. vla-
dimír dokoupil
m4: 1. Jaroslav Hanák 2. roland koschata
Ž1: 1. Jitka dulajová, 2. monika doleželová, 3. 
kateřina obstová
Ž2: 1. bedřiška schneiderová, 2. marie sirová, 
3. karin Hájková
J: 1. tadeáš ladra, 2. matěj krajči, 3. denis ze-
zula
ŽJ: 1. kateřina navrátilová

■   |   (pm)

turisticKá činnost v roce 2020

od začátku roku probíhala naše činnost 
v  obvyklém duchu. náš roční plán musel 
být v  důsledku jarní a  podzimní vlny pan-
demie značně „proškrtán“ a  změněn. ne-
mohly se pořádat naše tradiční akce (van-
dr, Javoříčko, strašidla) a  výlety, ani my se 
nemohli účastnit jiných. krajské zahájení 
turistické sezóny ve skutči bylo odloženo. 
neuskutečnila se ani akce k 10. výročí ote-
vření Hřebečských důlních stezek. členové 

chodili na zdravotní procházky do přírody. 
podle aktuální situace buď sami či v  rám-
ci rodiny, případně ve dvojici. se zlepšením 
v  létě, se konaly některé naše výlety a  let-
ní pobyty ve změněné variantě. s  podzim-
ní vlnou nastalo opětovné omezení. člen-
ské schůze se přesunuly do online prostře-
dí, kde jsme mohli být v  kontaktu alespoň 
takto. v listopadu nás zastihla smutná zprá-
va. naše řady opustil turistický kolega mirek 

keslar. čest jeho památce. prosincové roz-
volnění umožnilo uspořádat s tomíky výlet 
za čertovským perníkem, ale s cílem na kví-
čalce. v průběhu roku jsme vyrazili na po-
chody např. Hledání stromoucha, putování 
přes Halasovo kunštátsko nebo podorlické 
putování. vstupujeme do nového roku s na-
dějí na lepší časy.

■   |   martin protivánek, kčt moravská třebová
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třebovští odchovanci Září
Fotbalové pardubice v  probíhající ligové se-
zóně střelecky táhne david Huf. Jednadvace-
tiletý útočník se dokázal prosadit do sítě mla-
dé boleslavi, olomouce i  pražských bohe-
mians. do všech utkání přitom nastoupil až 
jako střídající hráč. v nejvyšší české fotbalové 
soutěži debutoval david Huf teprve v srpnu 
2020 utkáním proti Jablonci. 

david Huf (*1999), útočník ligového týmu Fk 
pardubice působil v  letech 2008-2010 v klu-
bu skp slovan moravská třebová. pod ve-
dením trenérů přípravky štěpána schwarze 
a pavla vykydala, zde udělal velký posun ve 
svých fotbalových dovednostech a  působe-
ní v  moravské třebové otevřelo další cesty 
k rozvoji jeho fotbalové kariéry. 
pm: Jak vzpomínáte na své působení v mo-
ravské třebové? 
dh: po začátku mé fotbalové kariéry v  Je-
víčku, kde jsem vyrůstal pod dohledem své-
ho táty, který byl zároveň trenér, mě a rodi-
če oslovila moravská třebová. v  moravské 
třebové jsem se narodil a zároveň zde byd-
lí i jedna z babiček s dědou. pro mě to byl ur-
čitý fotbalový posun, protože moravská tře-
bová je přece jen větší město než Jevíčko a je 

zde možnost dál se rozvíjet a případně se zvi-
ditelnit. a to říkám i přesto, že jsme v té době 
měli v  Jevíčku skvělé mužstvo se spoustou 
talentovaných kluků. co si tak pomatuji, tak 
jsem se od začátku v  moravské třebové cí-
til vítaný a trenéři i kluci mě vzali mezi sebe. 
Jinak vím, že se mi i nadále poměrně dařilo 
střílet góly, stejně jako se mi dařilo dávat za 
Jevíčko. asi i díky tomu si mě po 2 letech vy-
hlédly svitavy a já se přesunul tam. 
pm: co spoluhráči z působení moravské tře-
bové? 
dh: ze svých spoluhráčů z té doby jsem do-
konce s davidem vykydalem příbuzný a  ro-
dinu štaffovu znám celou, k nim jsme chodi-
li i na návštěvy. 
pm: třeba si jednou společně zahrajete 
v dresu šakalího hněvu. rýsuje se nám tu to-
tiž bezkonkurenční čtyřka: david Huf, david 
vykydal, Jarda štaffa a marek matocha. 
dh: třeba jednou ano 
děkuji za rozhovor a držíme z moravské tře-
bové palce.

■   |   (pm)

anKeta sportovec 
roKu 2020 
populární anketa sportovec roku je po 
roce opět zpátky. Již po čtyřiadvacáté 
tak mohou sportovní kluby, svazy, ale 
i  jednotlivé fyzické a  právnické osoby 
s trvalým bydlištěm nebo sídlem v mo-
ravské třebové nominovat své favority 
na ocenění sportovec roku 2020, a  to 
v kategoriích: mládež do 15 let, mládež 
15-19 let, dospělí a  trenér/funkcionář. 
písemný návrh musí obsahovat: jmé-
no, příjmení a  bydliště nominované-
ho, kategorie, do které je nominovaný 
navržen, konkrétní sportovní výsled-
ky nebo aktivitu, které jsou podstatou 
návrhu, kontaktní údaje navrhovatele 
(jméno, příjmení, název právnické oso-
by, adresa, podpis). návrh lze podat 
do 31. ledna 2021, a to osobně na ob-
čanském informačním centru, ul. olo-
moucká č. o. 2 nebo poštou na adresu 
pavlína Horáčková, městský úřad mo-
ravská třebová, nám. t. g. masaryka č. 
29. v březnu vybere odborná komise ty 
nejlepší, kteří se dostanou na pomysl-
né stupně vítězů. 
s  nápadem uspořádat anketu přišel 
v roce 1996 Josef sojka, toho času rad-
ní odpovědný za oblast sportu, jinak 
bývalý fotbalista tJ slovan, předseda 
oddílu fotbalu (1994-1996) a všestran-
ný sportovec. Jejím cílem bylo od po-
čátku najít ve městě a morálně ocenit 
nejaktivnější sportovce (ve třech vě-
kových kategoriích), trenéry, a  vůbec 
osobnosti, jež dávají sportu nemálo 
volného času a nápadů. poprvé se tak 
stalo na začátku roku 1997 a vyhláše-
ni byli sportovci za aktivitu předešlého 
roku, a to ve dvou kategoriích: 1. trenér 
– funkcionář, 2. sportovec (bez ohledu 
dospělý – mládež). nejlepšími mezi tre-
néry – funkcionáři za rok 1996 se tak 
stali: václav mačát nejstarší, antonín 
viktorín, stanislav smékal, Josef mikeš 
a václav procházka. sedmičku nomino-
vaných a  oceněných sportovců tvořili: 
michal mačát (tč. juniorský mistr svě-
ta v  travním lyžování), petr štěpař, Jiří 
kryštůfek, luděk kopřiva, marie durá-
ková, lenka čápová a lucie kozelková. 
v  tomto formátu proběhla celoměst-
ská celkem anketa sedmkrát. od os-
mého ročníku přibyly další kategorie 
a anketa získala současnou podobu.

■   |   (pm)

přípravné fotbalové utKání 
mužů
Fk mohelnice - skp slovan moravská třebo-
vá 1:5 (0:4), branky: pavelka 2, smékal, škra-
bal, matocha.

fotbalové jaro Začne 13. Února
mrazivý začátek jarní části fotbalové sezóny 
čeká 13. února na ženský divizní tým. kraj-
ský přebor mužů pardubického kraje plánu-
je restart soutěže na 27. únor. vzhledem ke 

informace o Kopané
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David Huf v moravskotřebovském dresu (stojí-
cí druhý zprava)

klimatickým podmínkám je velmi pravděpo-
dobné, že se většina utkání bude muset ode-
hrát na umělé trávě.

■   |   (pm)


