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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 podstatnou 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 kulturních 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
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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

Novoroční přání starosty
Milí spoluobčané, dovolte mi na prahu nového 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. Nikdo z nás však nečekal, že rok 2020 obrátí
naše životy doslova naruby. Byl to rok, jehož
podstatnou část jsme strávili v absolutně nových podmínkách nouzového stavu.
Covid-19 přinesl rozsáhlá omezení pro nás
všechny. Vnesl do našich životů zmatek, nejistotu, strach o zdraví našich blízkých i finanční zajištění rodin. Podnikatelům způsobil obrovské problémy, vyplývající z mnohdy
chaotických a nekoncepčních rozhodnutí vlády. Zdravotníci, lidé v sociálních a charitativních službách, učitelé, prodavači a lidé v dalších profesích pracují v nestandardních a ztížených podmínkách. Jako bývalý ředitel školy musím také smeknout před rodiči, kteří
doma pomáhají svým dětem při distanční výuce. Musíme dodržovat nová pravidla, která
se mnohdy mění ze dne na den. Náš každodenní 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 provozní 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 města zajišťovat běžný chod a další rozvoj města za upravených pravidel. Mezi hlavní akce,
které výrazným způsobem zasáhly do našeho života, byly rekonstrukce ulic Olomoucká a Lanškrounská. I když jsme museli řešit závažné problémy zejména na ul. Lanškrounská, jsem přesvědčen, že výsledné řešení znamená výrazný posun ve zlepšení
našeho prostředí. V kultivaci veřejného prostoru budeme pokračovat i v letošním roce
tak, aby všechny vstupy do města byly upravené a především zelenější. Toto se týká ze-

jména ul. Svitavské, kde jsme připravili projektové dokumentace na rekonstrukci všech
sítí, vlastní komunikace a revitalizace zeleně.
Akce bude navazovat na již zahájenou stavbu nové budovy Nemocnice následné péče.
Po dlouhých letech se nám podařilo zpracovat ve spolupráci se všemi politickými stranami v zastupitelstvu koncepci základního školství ve městě.
Při jednání s vedením Pardubického kraje se
nám podařilo zařadit dokončení rekonstrukce silnice v Boršově mezi akce roku 2020.
Na tuto investici jsme pak navázali obnovou
některých místních komunikací v Boršově
a úpravou veřejného prostoru před mateřskou školou (viz foto na straně 3). Z ostatních
aktivit, které se nám i v těchto ztížených podmínkách, finančních i personálních, podařilo uskutečnit, musím zmínit například zpracování projektové dokumentace cyklostezky do Útěchova. První etapa, zahrnující prostor od křižovatky v Boršově po okraj města,
je již zpracovaná, další část se dokončuje. Naším záměrem je vše zpracovat do konce ledna 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 vhodných lokalit pro bytovou výstavbu a zahájili
činnosti na přípravě klíčové lokality pro bydlení v oblasti Jihozápad, včetně zelených
ploch a navazujícího obchodního centra.
V souladu s Generelem zeleně, vypracovaným 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 lepším 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 realizace všech činností, které výrazným způsobem 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
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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.

Společenská rubrika
Své významné životní jubileum oslavili 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 Vladimír, 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:

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 2020 evidováno k trvalému pobytu celkem 9.834 občanů ČR. V průběhu měsíce listopadu 2020
se do Moravské Třebové přistěhovalo 8 obyvatel, odhlásilo 22 osob, zemřelo 16 občanů
a narodilo se 10 dětí. V rámci Moravské Třebové v listopadu změnilo trvalý pobyt celkem
20 osob.

Otevřená radnice

Dle Odboru azylové a migrační politiky MVČR
je v Moravské Třebové hlášeno 149 cizinců
s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 30.
11. 2020 evidováno 9 983 osob.
V měsíci listopadu se uskutečnily 2 svatební
obřady a 1 obřad k vítání občánků.
■ | In

Tomáš Myslikovjan (říjen)
Laura a Damián Blahovi (říjen)
Eliška Jurišová (listopad)
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

Adventní spirála a město plné andělů

Legenda o svaté Lucii

Vánoční strom a slaměný betlém

Mikuláš na zámku

Oprava pomníku naproti školce

Nová autobusová zastávka u školky

Rekonstrukce vozovky Boršov

Oprava příjezdové cesty ke kostelu
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Informace z radnice

Změny ve svozu
odpadů v roce 2021
Zastupitelé města schválili poplatek za komunální odpad na rok 2021 ve výši 680 Kč zaosobu, který lze do 31. 3. 2021 uhradit v Občanském informačním centru, nebo bezhotovostně na účet města. Hodnota EKO bodu
byla stanovena na 1 Kč.

Shrnutí nejdůležitějších změn:
1. Komunální odpad
• svoz bude probíhat ve středu (kromě kontejnerů)
• svoz 1100 l kontejnerů každý týden na sídlištích a u bytových domů
2. Separovaný odpad
• svoz popelnic a pytlů na plast bude probíhat v pondělí
• svoz 1100 l kontejnerů na tříděný odpad
plast, každé pondělí celé město a čtvrtek
vybrané části města podle časové kapacity vozu
• majitelé nemovitostí, nebo občané s trvalým pobytem v části Město (centrum města) mohou požádat o 120 l nebo 240 l po-

Vodné a stočné
v roce 2021

pelnice na plast a papír formou bezplatné 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 zakoupit modré a žluté popelnice (alternativa
ke stávajícímu třídění do pytlů). Popelnice
lze zakoupit v kanceláři TSMT, kde obdržíte čárový kód.
3. Bioodpad
• svoz biokontejnerů i biopopelnic přesunutý na čtvrtek 1x za týden v letním období a 1x za 2 týdny v zimním období (prosinec-únor)
• majitelé nemovitostí, nebo občané s trvalým pobytem v části Město (centrum města) 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)

Výběrová řízení

ká SOŠ, Základní umělecká škola, SDH Sušice,
DDM, Charita Moravská Třebová, CPR Sluníčko, Krůček, Dětský domov Moravská Třebová, Stolístek Linhartice a Sociální služby Moravská Třebová. Stromky budou zdobit náměstí až do Tří králů. Přejeme poklidný start
do nového roku a děkujeme všem, kteří se
podíleli na překrásné vánoční výzdobě náměstí.
■ | Barbora Dudíková, koordinátorka projektu

Zdravé město a místní Agenda 21

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 Dr. Janského.
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■ | (vd)

■ | (vd)

Sváteční atmosféra na náměstí
Krásná tradice pokračuje! Na náměstí jsme
rozmístili více než 20 vánočních stromků,
které hned vzápětí zaplnili ručně vyráběnými ozdobami děti, studenti a zástupci spolků a organizací města. Projekt vytvářející pohodovou sváteční atmosféru zaštiťuje Zdravé 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 pracovišť Sušice a Boršov, II. MŠ Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova, ZŠ Křižovatka, 2. ZŠ Palackého, ZŠ Kostelní náměstí,
Speciální ZŠ, MŠ a PRŠ, Gymnázium a Letec-

Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 14. 12. 2020 vzalo na vědomí ceny
vodného a stočného pro následující rok
2021. Úprava ceny vodného byla schválena členskou schůzí dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska ve výši 47,20 Kč/m3 s DPH
Součástí schváleného Plánu obnovy majetku svazku na rok 2021 je například výměna vodovodu v ul. Svitavská, výměna
vodovodu Kunčina III. etapa a oprava
VDJ Kunčina, Mladějov a Závodiště.
Cena stočného na rok 2021 je nastavena na 52,11 Kč/m3 s DPH a vychází
z koncesní smlouvy schválené zastupitelstvem v roce 2015. „V souladu se zněním koncesní smlouvy se v průběhu letošního roku projednával na SFŽP tzv.
periodický přezkum, v rámci kterého
bylo třeba upravit dílčí položky kalkulačního vzorce, u kterých je to nezbytné na
základě změny legislativního procesu,
včetně úpravy celkového množství fakturované vody dle současného vývoje,“
vysvětluje starosta Miloš Mička.

Pracovník GIS
Odborný garant (gestor) – sociální
pracovník na obci
Aktuální nabídka volných pracovních
míst je vždy zveřejněna na úřední desce. Případné dotazy směřujte na personalistku MěÚ.

Dotace z rozpočtu
města
První kolo příjmu 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 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. 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).
■ | (vd)

Svoz odpadů
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Tovární,
Tovární,
Polní,
Polní,
Míru,
Míru,
Údolní,
Údolní,
Školní,
Školní,
Svitavská,
Svitavská,
B. Němcové,
B. +Němcové,
J. K. J.
Tyla,
K. Tyla,
Dr. Jan
Dr
SKO-1
bio
Školní, Svitavská, B. Němcové, J. K. Tyla, Dr. Janského, Dr. Loubala, Palackého,
smlouva město
SKO-2
SKO-2 NovéNová,
Nová,
Zahradnická,
Zahradnická,
9. května,
9. května,
K. Čapka,
K. Čapka,
Lidická,
Lidická,
Bezručova,
Bezručova,
Tyršova,
Tyršova,
Jiráskova,
Jiráskova,
Na stráni,
Na stráni,
Jateční,Sluneční,
Jateční,Sluneční,
Nádražní,
Nádražní,
Garáž
G
Sady,

pytle
+ popelnice
občanů
SKO-3
SKO-3 Nová,Anenské
Anenské
údolí,
údolí,
nám.nám.
TGM,
TGM,
Bránská,
Bránská,
Zámecká,
Zámecká,
Zámecké
Zámecké
nám.,
nám.,
Cihlářova,
Cihlářova,
Komenského,
Komenského,
Ztracená,
Ztracená,
Tichá,
Tichá,
Cechovní,
Cechovní,
Krátká,
KrátP
PAPIR
Zahradnická,
9.
května,
K. Čapka,
Lidická,
Bezručova,
Tyršova,
Jiráskova,
Jateční,Sluneční,
Nádražní,
Garážní,
Josefská,
Lázeňská,
Mlýnská,
SKO-2
SKO-3
SKO-3 Na stráni,
Pivovarská,
Pivovarská,
Piaristická,
Piaristická,
Rybní,
Rybní,
Rybní
Rybní
nám.,
nám.,
Horní,
Horní,
Vodní,
Vodní,
Olomoucká,
Olomoucká,
ČSA,ČSA,
Alšova,
Alšova,
Mánesova,
Mánesova,
Nerudova,
Nerudova,
Panenská,
Panenská,
Jánská
Ján
pytle + popelnice občanů
PLAST
Lanškrounská
SKO-3
SKO-3
Boršov,
Boršov,
Sušice,
Sušice,
Udánky
Udánky
Anenské údolí, nám. TGM, Bránská, Zámecká, Zámecké nám., Cihlářova,

bio bio Komenského,
biokontejnery
biokontejnery
+biopopelnice
+biopopelnice
smlouva
smlouva
město
město
Ztracená, Tichá, Cechovní, Krátká, Poštovní, Stará, Farní, Kostelní
SKO-3
PAPIR
PAPIR nám.,pytle
pytle
+popelnice
+popelnice
občanů
občanů
Marxova,

bio

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

PLAST
PLAST Pivovarská,
pytlepytle
+popelnice
+popelnice
občanů
občanů
Piaristická,
Rybní,
Rybní nám., Horní, Vodní, Olomoucká, ČSA, Alšova,
Mánesova,
Nerudova,
Panenská,
Jánská,
Pod
Hamry,
U Písku, Dvorní,
SKO-3
bio bio
biopopelnice
biopopelnice
smlouva
smlouva
TSMT
TSMT
s.r.o.
s.r.o.
(teprve
(teprve
vJevíčská,
řešení)
v řešení)
Strážnického

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
Moravskotřebovský zpravodaj | Leden 2021 |
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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 507
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 a na sídlišti Západní.

Rozloučili jsme
se s Jarmilou
Halbrštatovou

Akce Buďte vidět
V měsíci prosinci proběhla akce Buďte vidět. Během níž se strážníci Městské policie Moravská Třebová, pod záštitou Komise
pro prevenci kriminality, zaměřili na osvětlení cyklistů a viditelnost chodců. Při této akci
strážníci městské policie řešili nejen osvětlení cyklistů, ale hlavně společně s koordinátorkou prevence kriminality rozdávali dětem
i rodičům u základních a mateřských škol reflexní pásky a reflexní přívěsky.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

ANO 2011
Dne 7. prosince 2020 se konalo setkání členů výboru ANO 2011 MT s poslancem Parlamentu ČR Martinem Kolovratníkem. Projednávali jsme situaci dopravní obslužností našeho města, nedostatek autobusových spojů
do Brna a Olomouce. Spoje jsou nevyhovující, je jich málo. Pan poslanec pracuje v gesci
dopravy, je erudovaným odborníkem. Přislíbil nám projednání uvedeného na krajských
úrovních, i na městě Moravská Třebová. Diskutovali 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 prosincového Moravskotřebovského zpravodaje, který zveřejnili bývalí členové Kantůrková a Jurenka. Název článku ANO 2011 je matoucí.

Tiskový mluvčí V. Dokoupil omylem pozměnil 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 vyloučení z Hnutí ANO pro porušování stanov
a vnitřních předpisů).
Na druhou stranu nelze pominout skutečnost, že uvedené osoby byly zvoleny ve volbách za Hnutí ANO, v tom případě mohou
vystupovat pouze jako zastupitelé zvolení za
ANO, což jim nelze upřít, (nikoliv přímo jménem 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

Bojovnice v řadách sboru generála
Ludvíka Svobody na východní frontě ve
druhé světové válce, Jarmila Halbrštatová, zemřela ve věku 96 let v noci na
2. prosince 2020. Byla první a zatím jedinou čestnou občankou našeho města Moravská Třebová, které jí udělilo
zastupitelstvo města na návrh KSČM
a ČSBS. Jarmila Halbrštatová byla příslušnicí naší československé jednotky tvořené v Sovětském svazu v Buzuluku a v jejích řadách se přímo účastnila prvního bojového střetnutí s fašisty u Sokolova, bojů o Kyjev, na Dukle
i dalších bojů našeho armádního sboru
i přímo osvobozování území naší vlasti. Byla jmenována do hodnosti plukovníka a vyznamenána Československým
válečným křížem 1939. V roce 2019 obdržela 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 velice těšila, bylo plné nejen otázek, ale
i odpovědí, které byly protknuty životními jejími zkušenostmi a nadhledem.
Paní Jarmila byla potěšena, když za námi
také přišel Josef Odehnal se svým úsměvem. Nezapomeneme na chvíle s ní prožité při oslavách osvobození 8. května
v parku u pomníku. Je sváteční a ničím
nenahraditelný pocit, když v tento svátek byla vedle vás paní Jarmila, která patřila mezi ty, jež nám svobodu přinesli.
Paní Jarmilo, nikdy nezapomeneme!
■ | Hana Horská
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Nemocnice

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

PF 2021
Zamýšlím se a rekapituluji poslední rok.
Byl náročný pro každého z nás, plný zvratů a omezení. Ovšem tato doba nás vybavila schopností vážit si běžného každodenního a společenského života. Nový rok 2021

je rokem investice do budoucnosti. Výstavba nové nemocnice je hlavním tématem nového roku a těšíme se na její zprovoznění
v přátelské době bez pandemií. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat zaměstnancům
nemocnice za jejich náročnou práci v uplynulém roce.
■ | Pavel Havíř

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

Lékař

1. 1. Komárková Barbora, MUDr.

Adresa zz

Telefon

Moravská Třebová, Svitavská 36

734 113 860

Městečko Trnávka 5

722 925 567

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

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

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

Svitavy, Pavlovova 24

777 511 011

Staré Město 134

461 312 501

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

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

2.–3. 1. Kohout Tomáš, MDDr.
9.–10. 1. Librová Anežka, MUDr.

6.–7. 2. Sládek Petr, MDDr.

6.–7. 3. Štefková Zdeňka, MUDr.

2. 4. Horák Pavel, MUDr.
3.–4. 4. Hřebabetzká Alena, MUDr.
5. 4. Illová Jana, MUDr.

5.–6. 6. Sládek Petr, MDDr.

Poděkování MUDr.
Karlu Machánkovi
Vážený pane doktore, je pro mne potěšením vyjádřit Vám v souvislosti s Vaším odchodem do starobního důchodu upřímné poděkování za práci, kterou jste během svého dlouholetého
působení v naší nemocnici jako gynekolog vykonal. Přeji Vám do dalších let
především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
■ | 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. Madron v ordinaci Městečko Trnávka,
461 329 139
■ | Ivana Kantůrková
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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

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 dlouholetých tradic a zvyků prošel domovem masopustní průvod a při zabíjačkových hodech,
jsme se zase všichni společně sešli.
Velký zvrat nastal v měsíci březnu, kdy se nejen náš domov, ale i celá ČR a celý svět ocitl v pandemickém kruhu. V okamžiku, kdy
nám do běžného dění vstoupilo toto onemocnění, se všem život otočil naruby. Do životů 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 rozvolňování. V létě jsme se snažili čerpat energii ze

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 onemocnění COVID – 19, kdy se toto onemocnění projevilo u klientů i zaměstnanců. Nestandartní a těžkou situaci jsme dokázali zvládnout, díky pochopení a ochotě zaměstnanců,
ale také díky mnoha „dohodářům“, kteří nám
podali pomocnou ruku v těžké době a personální nouzi, a také díky duchovní podpoře bratra Šebestiána a bratra Eliáše z řádu
Františkánů. Opakovanými testy zaměstnanců i klientů a přijatými opatřeními jsme dokázali zamezit šíření nemoci v našich pobytových službách. I přes všechna úskalí, která nám rok 2020 přichystal, jsme se společně snažili zachovat ducha Vánoc. Domovem

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 přístupu se nám podařilo nestandartní těžkosti uplynulého roku zvládnout bez vážných
dopadů. Všichni bychom si přáli, aby se život v roce 2021 vrátil do starých, spokojených kolejí, aby klienti měli opět možnost vidět naše úsměvy a aby se vrátily před covidové běžné starosti, na které jsme dříve žehrali
a nyní s pokorou vzpomínáme.
Hodně zdraví všem přejí Sociální služby města Moravská Třebová.

Mami, tati, kupte mi zvířátko! Aneb proč (ne)pořídit dítěti domácího mazlíčka
Pořídit si dalšího člena rodiny odrazuje spíše rodiče, protože si plně uvědomují všechny 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 rozhodování.

Kamarád na celý život
Dítě v různých etapách svého vývoje přistupuje 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 předškolním 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 kamarádi. Mladší školáci zvládnou převzít zodpovědnost a o zvířátko se plnohodnotně postarat. A děti v pubertě? Ti vnímají mazlíčka jako nejlepšího kamaráda a zpovědníka.
Je to tvor, který je vždy vyslechne a nikdy neodsoudí.
Mnoho vědeckých studií dokazuje, že zvířata mají na psychiku dítěte většinou pozitivní 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 přestane bavit. Je to především zodpovědnost.
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Proč pořídit dítěti domácího
mazlíčka?
Pokud dítě odmalička vyrůstá v domácnosti, kde je nějaké zvířátko, vytvoří si k němu
silné citové pouto, které přetrvává až do dospělosti. Tudíž mazlíček napomáhá v utváření a budování citové složky dítěte. Kromě toho jej učí zodpovědnosti. Dítě má určité povinnosti, zjistí, že nemůže jen tak odejít
z domu a nepostarat se o mazlíčka, nevyvenčit ho, nedat mu napít. Samozřejmě dítěti 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 chování a trpělivosti. Rodiče dítěti vysvětlují, že
tahat zvířátko za ocas je špatné, že mu tím

ubližuje. O tom, že naučit mazlíčka poslušnosti je běh na dlouhou trať ani nemluvíme.
Dítě však díky tomu nenásilnou formou zjistí, že trpělivost přináší růže. A uvidíte jeho radost, až pejsek poprvé poslechne jeho příkaz,
nebo si kočička sama zajde na záchod, který ji dítě připravilo. Domácí mazlíček je mimo
jiné silným motivátorem a působí preventivně proti stresu. Dítě se mu může bez obav se
vším svěřit, může si před ním zanadávat, zaplakat a nikdo jej neodsoudí.

Kdy zvířátko pořídit?
Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Doporučujeme však pořídit ho v době, kdy budete i vy sami ochotni přijmout za něj zodpovědnost. Hned od začátku na domácího mazlíčka musíte pohlížet jako na nového 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 pohybují finanční náklady, kolik času mu budete 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 učitelkou, s výchovnou poradkyní nebo dětskou
psycholožkou. Vše je však většinou otázkou
intuice. www.mojra.cz
■ | Michaela Miechová,

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

Různé

Vzpomínka na Jarmilu Halbrštátovou
V noci na středu 2. prosince zemřela ve věku
96 let jedna z posledních veteránek druhé
světové války Jarmila Halbrštátová. Zastupitelstvo města Moravská Třebová v prosinci
2019 ocenilo její životní zásluhy prostřednictvím slavnostního udělení čestného občanství. Čest její památce.
„Během vojenských operací prokázala mimořádnou osobní statečnost a zachránila život
stovkám raněných Čechoslováků. Svými osudy i životním postojem je inspirací pro všechny ostatní a přispívá tak k šíření dobrého
jména města Moravská Třebová,“ stojí v pamětní listině.
Jarmila Halbrštátová, rozená Kaplanová, se
narodila v roce 1924 na Orlickoústecku. Ve
třicátých letech rodiče odjeli za prací do Sovětského svazu a Jarmila je o několik let poz-

ději následovala. Zde byla po německém útoku v červnu 1941 jako občanka nepřátelského státu zatčena sovětskou policí a intervenována do gulagu. „Seděli jsme ve sklepě
mezi lidmi, kteří zabíjeli, kradli a podobně.
Byla to hrůza. A mně bylo sedmnáct,“ vzpomínala. Do řad československé zahraniční armády vstoupila o rok později v červnu 1942.
„V den boje u Sokolova jsem ráno byla v místní škole, kde se nacházelo obvaziště. Potom
začal útok. Obvazovali jsme raněné u zdi kostela, bylo jich tam hodně. Tanky pořád přijížděly a plamenomety vše zapalovaly. Viděla jsem, že jednomu chlapci padl plamenomet na záda. Samozřejmě úplně shořel.
Člověk se nesměl bát, prostě jsme museli obvazovat 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 spojení s radiostanicí. Naše vojsko si ale nemohlo dovolit přerušit palbu. Zůstala jsem jediná,
které se podařilo radiové spojení uchovat.
Musela jsem tak předávat povely za celý dělostřelecký oddíl všem bateriím. Nakonec vše
dopadlo dobře, zvládli jsme to na jedničku,“
vzpomíná Jarmila Halbrštátová. V řadách dělostřelectva se zúčastnila i dalších bojů včetně 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 textilce Hedva.
■ | (vd)

To byla Osvětim
Dne 27. ledna si připomínáme výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim v roce
1945. Koncentrační tábor Osvětim byl založen 14. června 1940. Po porážce Polska
v roce 1939 se Osvětim s celým okolím stala
součástí německého Horního Slezska. V dubnu 1940 navštívila tato místa komise, v jejímž 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 transportem sem bylo deportováno 700 vězňů, které
hlídalo 120 příslušníků SS. Dne 1. 3. 1941 navštívil tato místa Heinrich Himmler a nařídil
postavit nový velký koncentrační tábor pro
100 000 válečných zajatců. Prvními stavebníky 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 zahubili 600 zajatců. Začátkem října 1941 byla
zahájena výstavba v Birkenau, několik kilometrů od hlavního tábora, největšího kombinátu smrti, v němž potom nacisté zavraždili 1 100 000 mužů, žen a dětí z celé Evropy.
Průvodce po nacistických koncentračních táborech vydaný v roce 1999 Českým svazem
bojovníků za svobodu, Sdružením svobodných 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 lednu a dubnu z Prahy a Malé pevnosti Terezín.
Ti, kteří přežili, bylo jich 1 050, byli 18. 8. 1943
deportováni do Buchenwaldu. První transporty českých Židů přijely do Osvětimi z Terezína 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 komor, mrtvoly spálili v krematoriích. V květnu
1944 již nacisté potřebovali každou pracovní sílu a tak práceschopné vězně poslali do
zbrojních závodů. Z Terezína bylo do Osvětimi deportováno celkem 44 839 Židů, z nichž
pouhých 2 865 se zachránilo. Poslední vězňové byli v Osvětimi zahubeni 29. 10. 1944.
Dne 18. ledna 1945 začala hromadná evakuace Osvětimi. Dne 27. ledna osvobodila Rudá
armáda 2 810 vězňů, kteří v tomto KT zbyli. V roce 2003 Parlament ČR uznal 27. leden
jako významný den kalendáře ČR. Od roku
2007 byl zákonem stanoven jako Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům
proti lidskosti.
Čerpáno z článku v Národním osvobození ČSBS.
■ | František Zelený
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Pseudogotická kaple
Panny Marie
V areálu Sociálních služeb města Moravská
Třebová ve dvoře obestavěném ze čtyř stran
patrovými budovami se nachází vysoká samostatně stojící kaple, skrytá pohledům lidí
jdoucích po Svitavské ulici. Její vznik souvisí
s aktivitami sester františkánek, které v minulosti areál vybudovaly. Konvent zpočátku neměl vlastní kapli, řeholnice a klášterní schovanky na bohoslužby docházely přes
ulici do kostela sv. Josefa. Později si sestry
vytvořily domácí kapličku v jedné z místností, která jim předtím sloužila jako kancelář.
Na dvoře ženského kláštera stával od konce 50. let 19. století bytelný přístřešek pro
uskladnění dřeva na otop, které klášteru
zdarma poskytovala knížecí rodina Lichtenštejnů. V létě 1866 byla nad dřevníkem zbudována kaple s vysokým dřevěným klenutým stropem a vybavena malými varhanami od místního varhanáře Josefa Frisy. Po
devíti letech dřevěný objekt dosloužil, neboť stropní klenba byla narušena vlhkostí
a hrozilo její zřícení. Arcibiskupská konzistoř
v Olomouci souhlasila s odstraněním kaple
a s jejím nahrazením novou zděnou budovou. Na začátku května 1875 byl položen základní kámen, do nějž byla uložena pamětní 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 kapli vysvětil P. Pius Heidenreich jako zástupce
olomouckého arcibiskupa, který se pro onemocnění nemohl slavnosti zúčastnit. Nový
chrám byl stejně jako původní dřevěný zasvěcen Panně Marii. Náklady spojené s vý-
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stavbou čítaly 12 144 zlatých a byly financovány z úspor kongregace a z darů dobrodinců. Mezi přispěvatele patřil i císař František
Josef I., jenž pro tento účel poskytl kongregaci 300 zlatých. Jako vzácné návštěvníky
kaple z prvních let po výstavbě lze zmínit arcibiskupa olomouckého Bedřicha kardinála lantkraběte z Fürstenberka a nebo c. k.
moravského místodržitele Bedřicha hraběte z Schönbornu.
Jednolodní budova s odsazeným presbytářem a sakristií byla vystavěna v pseudogotickém slohu. Typické znaky stylu napodobující středověkou architekturu jsou na kapli dobře viditelné. Objekt je vysoký, staticky
zajištěný opěrnými pilíři. Okna jsou protáhlá, zakončená lomeným obloukem a od let
1902 a 1904 vyplněná malovanými figurálními vitrajemi vyhotovenými brněnskou dílnou B. Škarda. Okenní malby v presbytáři zobrazují sv. Antonína z Padovy a sv. Augustina. Vitraje na východní straně kaple
představují Svatou rodinu a patrony III. řádu
františkánů sv. Alžbětu Durynskou a sv. Ludvíka IX. Značným obnosem na malovaná
okna přispěli zdejší domácí sluha František
Schuster a dlouholetá služebná Rosina Hinner. Zastropení lodi i kněžiště bylo provedeno křížovými klenbami s viditelnými žebry a svorníky ve vrcholech. Vertikalitu celé
stavby zdůrazňoval dřevěný čtyřboký sanktusník na hřebeni střechy při jižním průčelí.
V roce 1957 byl tento prvek z důvodu narušené konstrukce odstraněn. Kromě absence sanktusníku lze při porovnání dnešního
vzhledu s historickými obrázky a fotografiemi zaznamenat i další odlišnosti. Na západní
straně lodi pod rozetovým oknem byl ve fasádě dříve patrný lomený oblouk, stejně tak
nad obdélníkovým oknem sakristie. Dalším
viditelným rozdílem je dnes chybějící zděný
komínek nad střechou přilehlého chrámového prostoru. Dobová vyobrazení z období
okolo roku 1900 prozrazují ještě jednu zajímavost. 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 průchodu kdysi vedoucího na lávku spojující oba
objekty zůstal na kůru dveřní výklenek, který v současné době slouží jako elektroskříň.
Díky historickým fotografiím z roku 1903
a archivním písemnostem je známo tehdejší interiérové vybavení, které bylo také sladěno v jednotném pseudogotickém stylu.
V kapli se již nenachází hlavní ani boční oltář, polychromované sochy, 14 obrazových
zastavení Křížové cesty, dřevěná kazatelna,
lavice ani lustry. Do současnosti se na mís-

tě dochovaly pouze varhany vyrobené bratry Riegrovými z Krnova. Původní vnitřní výmalba 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 nevhodně využívala jako skladiště textilu. Původní pseudogotický mobiliář se do ní už nikdy
nevrátil. Nyní je vybavena zapůjčenými lavicemi, oltářním obrazem a mensou, a příležitostně opět slouží pro konání bohoslužeb
a vhodných kulturních akcí.
■ | Tomáš Thun, městské muzeum

Kočárek s historií
V roce 1936 uviděl světlo světa malý
zelený kočárek, který měl vykouzlit
úsměv děvčátku v rodině Maixnerových v Mladějově. Z toužebně očekávaného děvčátka však bylo sedm kluků.
Pan Maixner, který tehdy pracoval v šamotce, byl v srpnu 1946 z celou rodinou odsunut do Německa. Mohli si odnést pouze 15 kg na osobu, tak malý
kočárek zůstal v domečku na půdě. Až
s příchodem nové rodiny s malou Jaroslavou začíná kočárek plnit svůj účel.
Nebyl však jen hračkou, ale i rekvizitou v divadle, pod vedením pana učitele Malinovského, v tehdejším Leninově domě, nyní opuštěném bývalém JZD
Mladějov. Dochoval se v původním stavu a jako vánoční dárek putoval do expozice mladějovského muzea.
Průmyslové muzeum Mladějov děkuje paní Kroulíkové, která jej muzeu věnovala.
■ | Eva Kopřivová

Kulturní služby

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

Městké kino
Vzhledem k nařízení vlády ČR o uzavření kinosálů nám prozatím filmové společnosti
uzavřely možnost objednat a postavit program na měsíc leden. Čekáme na uvolnění opatření a reakci filmových společnos-

tí, abychom 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

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

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Vzdělávání zážitkem: Hledačka
Domečky a dvorečky
Kurátoři Městského muzea Moravská Třebová ve spolupráci s MAP rozvoje vzdělávání II
pro území ORP Moravská Třebová vytvořili
pro veřejnost venkovní hru, která formou zábavy vede děti i dospělé k poznávání a prožívání místního historického, kulturního i přírodního dědictví. Hra je součástí celostátního
projektu Questing. Má původ a stopadesátiletou tradici ve Skotsku a Anglii, kde je známá jako letterboxing. Pod názvem questing
je populární v USA. Do České republiky se dostala v roce 2012 a její pojmenování se zde
ustálilo na „hledačka” nebo „questing”. Hraní questingu se u nás stává určitým fenoménem, mnoho lidí nezůstává pouze u absolvo-

vání místní hledačky, ale pro zážitek cestuje 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 Říšské rady Franz Habicher (1844–1913). Veršovaný text hledačky vede hráče po stálé trase,
zadává různé hádanky a úkoly, nabízí jim nápovědy a správné rozluštění je nakonec dovede 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 Městském muzeu Moravská Třebová.

Archeologie na talíři: Jídlo na
prvním místě
Výstava představuje skladbu jídelníčku, způsoby a zpracování surovin v minulosti. Zároveň
prezentuje regionální archeologické nálezy.
■ | Tomáš Thun, městské muzeum

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.

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.
Moravskotřebovský zpravodaj | Leden 2021 |
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KALENDÁŘ NA ROK 2021
ÚNOR

SRPEN

27. 2. MASOPUSTNÍ KARNEVAL – KSMT+DDM

12.–14. 8. METEORICKÝ ROJ PERSEIDY. Pozorování meteorického roje Perseidy, též zvaného jako Slzy Sv. Vavřince. Pořádá Hvězdárna Boleslava Tecla a DDM Maják

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 širokou veřejnost spojená s pozorováním noční
oblohy na Hvězdárně Boleslava Tecla

ŘÍJEN
8. 10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD – knihovna

LISTOPAD
10. 11. PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK – knihovna
20. 11. BOJÍTE SE STRAŠIDEL – KČT

21.–22. 8. SUŠICKÁ POUŤ

PROSINEC

ZÁŘÍ

2. 12. MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ – knihovna

4. 9. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ PRO DĚTI – Knížecí louka

12. 12. JEŽÍŠEK DĚTEM A PRO DĚTI –
DDD+KSMT

4. 12. ZA ČERTOVSKÝM PERNÍKEM

11. 9. MEMORIÁL JOSEFA HUBÁČKA – hasičské závody

DEN ZEMĚ – ve spolupráci se Zdravým městem a Kulturními službami města
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC pro děti ve spolupráci s SDH Sušice

KVĚTEN
1. 5. HVĚZDICOVÁ CYKLOTURISTICKÁ JÍZDA
DO JAVOŘÍČKA – KČT
MORAVSKOTŘEBOVSKÁ PERLA – celorepubliková 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 rodiče V SUŠICÍCH

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
E-mail: krucekmt@gmail.com
Věříme, že
od nového
roku budeme moci konečně 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 porodu)
14 | Moravskotřebovský zpravodaj | Leden 2021

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

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

PÁTEK

9:30–10:30 Baby masáže pro miminka od 6
týdnů

Inzerce

Teplo do Vašich domovů přináší...

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

www.kamnarstvidianovi.cz

Moravskotřebovský zpravodaj | Leden 2021 |
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Inzerce
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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 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.
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 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 soutěžní příspěvek.
Aktuální otázka zní: Jaké je vaše novoroční 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 hladinu krevního cukru, omalovánky pro dospělé. Podmínky soutěže najdete na našem webu.

1.–31. 1. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v lednu pomůžeme výstavkou knih z těchto témat: kniha, ve které
se objevují nadpřirozené postavy; kniha vy-

daná před 100 a více lety; kniha z lékařského prostředí.

8. 1.–31. 3. Práce klientů Charity
Moravská Třebová
Výstava prací klientů Charity Moravská Třebová. Různorodá tvorba vychází ze zájmů
a zálib klientů, kteří vytvořili malované anděly, malby zemědělských strojů a ruční výšivky. Přijďte se podívat na jejich tvorbu v půjčovní době knihovny.

26. 1. Přednáška: Historický
vývoj zahrad a parků
v Moravské Třebové
Specialista na památky zahradního umění
Aleš Papáček posluchačům představí doposud nepopsaný potenciál historické zeleně
v Moravské Třebové. Představeny budou nej-

zajímavější prvky zeleně z pohledu památkové 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 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 elektronických knih, například povinnou četbu, naučnou 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 omezením přišli o oblíbené Tvořivé středy v knihovně. Pokud by byla knihovna znovu uzavřena, pokračovali bychom v jarním a podzimním 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 soutěže Mladý čtenář 2021. Jedná se o výtvarnou
a literární soutěž na téma Svět fantazie – neznámá země. Pravidla soutěže a bližší informace získáte v dětském oddělení knihovny.

Soutěž Lovci perel
Od 11. 1. do 25. 11. 2021 probíhá 9. ročník
oblíbené čtenářské soutěže Lovci perel. Pravidla soutěže a bližší informace získáte v dětském oddělení knihovny.
Výsledky 8. ročníku soutěže Lovci perel:
1. místo: Barbora Burianová
Moravskotřebovský zpravodaj | Leden 2021 |
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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 nejznámější pověsti. Celá akce měla upozornit
na obnovení sochy Plačící Anny a její umístění na Křížový vrch. Děti společně s rodiči luštili šifry a díky tomu si děti přečetly celý příběh
O plačící Aničce. Pro tuto akci jsme použili
příběh zpracovaný pro děti a vycházel z knihy Pověsti regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. 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, určitě 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 další akce pro rodiče s dětmi, tentokrát O skřítcích a strašidlech.

Malé ohlédnutí za akcí Ježíšek
dětem a pro děti (tentokrát jinak)
Vzhledem k situaci, která panovala, jsme ve
dvoraně muzea nemohli uspořádat tradiční 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 těšení se na Ježíška a dále o možnost se o tu radost podělit s ostatními. Součástí akce bývá
nejen vánoční program pro děti, odesílání
dopisů Ježíškovi nebeským faxem a rozdávání malých dárečků, ale také sbírka hraček pro
děti. Tuto sbírku jsme při jejím zrodu organizovali ve spolupráci s humanitární organizací Adra. Hračky tehdy putovaly do zdravotnického zařízení Itibo (vesnice v Keni) a následující 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 hospitalizaci 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 vánoční koutek, ve kterém byl nejen nebeský
fax a kouzelná poštovní schránka na dopisy
pro Ježíška, ale také proutěný koš na zmiňovanou 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 hodily dopis Ježíškovi, byl ještě před Vánoci
domů doručen malý dárek s pozdravem pří18 | Moravskotřebovský zpravodaj | Leden 2021

mo od Ježíška. Věříme, že jim tato pozornost
udělala radost aspoň takovou, jako jsme měli
my. Potěšily nás nejen dopisy, ale také hračky, o které se děti neváhaly podělit. V době
uzávěrky lednového zpravodaje akce ještě
běžela, takže jsme neměli fotografii všech dárečků pro malé pacienty. Určitě sbírku zdokumentujeme a fotografie zveřejníme na našich 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 hvězdám, 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 udála, je instalace nové pevnější montáže. Díky
ní můžeme pozorovat oběma našimi hlavní-

mi dalekohledy zároveň. Natíráme, brousíme atd., ale to už bychom se opakovali. Pojďme na oblohu. Měsíc prosinec 2020 byl měsíc krásných svátků, které provázelo několik
nebeských úkazů. V noci ze 13. na 14. prosince nastalo maximum jednoho z nejbohatších
a nejvýraznějších meteorických rojů – Geminid. Maximum bylo předpovězeno na půlnoc
ze 13. na 14. prosince. Od jara jsme mohli
sledovat, jak se naši plynní obři (Jupiter a Saturn) na obloze kutálejí blíže a blíže k sobě.
Vše vyvrcholilo 21. prosince, v den zimního
slunovratu, hned po soumraku. Při pozorování pouhým okem se planety zdánlivě spojily 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 pozorovatelná 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.hvezdarnaboleslavatecla.cz a máte-li nějaký dotaz,
či nám chcete cokoli napsat, tak neváhejte
– hvezdarnamoravskatrebova@gmail.com.
Krásný leden

Školy

ZŠ Palackého informuje
Kostky jsou vrženy, či
čtyřúhelníky rozvrženy?

Žáci rozdávají radost

Základní škola Palackého vstoupí do následujícího kalendářního roku s novým logem školy. Modernizovaná značka vychází ze zjednodušeného půdorysu školního areálu. Barevné provedení se rovněž inspiruje objektem
školy, neboť se v logu odráží odstíny fasády
(žlutá, zelená a terracotta). Touto drobnou
změnou byl nastartován proces postupného sjednocování vizuální identity organizace.

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 mohli jsme tak potěšit spoustu dědečků a babiček. Navázali jsme tak na předchozí spolupráci, kdy jsme chodili do domova předčítat
a recitovat básničky. I v této nelehké době se
snažíme rozdávat radost především tam, kde
je potřeba.

■ | Sylva Horáková

■ | Monika Šmeráková

Vědomostní soutěže distančně
Ani v době distanční výuky žáci nezaháleli a zúčastňovali se vědomostních soutěží. Do školního kola dějepisné olympiády s tématem Labyrintem barokního světa se zapojili čtyři žáci
z osmého a devátého ročníku. Dva z nich postupují do okresního kola. On-line olympiády
z českého jazyka se zúčastnilo 9 žáků. Do soutěže matematický klokan se zapojilo 18 počtářů, do přírodovědného klokana 7 žáků. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Tadeáš Ladra z 8.
B, jehož bodový zisk mu zajistil 1. místo v kraji.
■ | Tereza Klímová

možné, stihli jsme toho v naší II. MŠ Jiráskova
opravdu hodně. Dlabali jsme dýně, paní knihovnice 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 čertovské perníčky. Zvláště předvánoční čas byl pro
nás kouzelný a s příjemně naladěnou sváteční atmosférou. Nechybělo ani rozbalování dárečků, které nám Ježíšek nadělil. Velkým okamžikem a překvapením pro děti bylo, když si
každý jeden dáreček odnesl domů.
Těšíme se na další společné chvíle v nadcházejícím roce 2021 a dětem i vám všem přejeme ze srdce šťastný nový rok a hodně zdraví.
■ | Zaměstnancí MŠ Jiráskova

OKÉNKO ZUŠ
V závěru roku bylo na různých místech města
možné spatřit designy žáků výtvarného oboru,
kteří se zúčastnili soutěže Andělská křídla, která byla vytvořena ve spolupráci s KSMT a města Mor. Třebová. Křídla mají velký ohlas a autory velice těší každá fotografie, která se sdílí na
sociálních sítích s hashtagem #mestoplneandelu. Věříme, že práce zakončená reálným výstupem pro občany města žáky pozitivně motivuje
k další kreativní činnosti v oblasti umění.
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy /č.j. MSMT-42283/20202/ byla v ZUŠ Moravská Třebová od 25. listopadu obnovena prezenční individuální výuka. Vý-

Všichni víme o nařízení, že hned v září si děti
ve školách musely nasadit roušky. Jediná výjimka 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 nelíbilo, a tak díky Evě Kubínové dostal každý prvňáček naší školy vlastnoručně ušitou kapsičku k zavěšení na krk. Všechny kapsičky jsme
dostali zdarma, a tak jsme se domluvili, že se
na oplátku zase my připojíme k její každoroční charitativní akci. Ta je pro babičky a dědečky, kteří to v této době nemají vůbec lehké a mnozí trpí samotou a odloučením. Proto jim přidali prvňáčci dárečky ve formě obrázků sluníček, aby zahřála a hladila svými
paprsky po celý rok. A k tomu navíc i drobný dáreček vyrobený z rychleschnoucí hmoty. Moc děkujeme za pomoc všem našim prvňáčkům.	Za 1. B ZŠ Palackého třídní učitelka
■ | Gabriela Krejčí

BUDEME SE RADOVAT A JEDEME DÁL
Letošní školní rok jsme stejně jako každý jiný
zahájili s velkou energií, silou a nadšením do
společné práce. Potýkali jsme se ale i se spoustou nelehkých překážek, které jsme se snažili
zvládnout. Když jsme se ve školce opět všichni sešli, a bylo to vzhledem ke složité době

Dělejme si radost

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 změnou byl v rámci distančního způsobu vzdělávání přechod ZUŠ Moravská Třebová na jednotnou 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.

Výzdoba haly
radnice
V této nelehké době, kdy vzájemné setkávání je výrazně omezeno a adventní
čas je ochuzen o lidskou blízkost a pospolitost, se na veřejných místech nekonají obvyklé adventní neděle, náměstí jsou poloprázdná. Přesto je možné si zimní svátky a lidové tradice připomenout, třeba výtvarnými pracemi
dětí z mateřských škol. Přijměte, prosím, pozvání na výstavu obrázků dětí
z MŠ Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova, které vyzdobily na krátký předvánoční čas halu moravskotřebovské radnice a alespoň trošku zaplnily to prázdné místo, kde se obvykle
v adventní neděle setkávaly stovky lidí.
Doufáme, že si s nimi připomenete důležitost českých lidových tradic a vzájemného lidského porozumění.
■ | MŠ Jiráskova a MŠ Tyršova

■ | Základní umělecká škola Mor. Třebová
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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 uzavření škol uteklo. Předškoláci nemohli mít
svoji besídku společně s rodiči. Bohužel jsme
nemohli potěšit naše seniory v domově svým
vystoupením, školou nezněl zpěv koled, třídy nemohly mít sportovní soutěže mezi sebou navzájem.

Daltonské pekelné vyučování
Čtvrtý prosincový den se druháci rozhodli
oslavit pěkně po čertovsku. Aby mohli všichni na konci dne obdržet čertovské vysvědčení, museli splnit různé úkoly v podobě různých 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 kvůli epidemiologickým opatřením tak málo vidí
se svými blízkými. Děti z naší školy v rámci
pracovních činností takováto přáníčka vytvořily. Zatímco děti z 2. a 4. třídy využily na ozdobu balicí papír, ty starší z 5. a 7. třídy si již
troufly na krajkový vánoční stromeček. Doufáme, že v tomto nelehkém období udělají jejich přání všem radost.

Zdobení stromečků na náměstí
Žáci 1. stupně a školní družiny se zúčastnili celoměstské akce pořádané Zdravým městem - výzdoby stromečků na náměstí. K výzdobě baněk jsme využili tradiční vánoční
barvy červenou a bílou. Děti si užily jak výrobu ozdůbek, tak zdobení stromečků.

Dezabura dětem
Období distanční výuky nepřineslo prvňáčkům z křižovatky jen spoustu starostí, ale
také nové možnosti. Jednou ze zajímavos-

tí, díky které mohly děti rozvíjet své hudební znalosti, byla výstižná videa, která pro ně
natočili členové moravskotřebovské kapely
Dezabura. V nich dětem představili hudební 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

Novinky ze speciální školy
Divadlo Kukátko
Do kouzelné vánoční atmosféry se žáci připojili se svými divadelními představeními. Školy
zřízené dle §16 celého Pardubického kraje každoročně veřejně prezentují v moravskotřebovském 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-
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ní, tvoření a následného provedení představení byla ale i přesto obrovská. Velké poděkování patří Pardubickému kraji a městu Moravská Třebová za finanční podporu dětí se
zdravotním postižením.
■ | Lenka Moravcová

Vánoční dárek z projektu
Před vánočními prázdninami skončila další etapa rekonstrukce a modernizace prostor naší speciální školy. Projekt přišel na
1,2 mil. Kč a jeho realizace započala na začátku července. Cílem byla rekonstrukce zastaralé části budovy A, kde se v ul. 9. května nachází Speciální pedagogické centrum
ROSSA. Nově budou k dispozici 2 místnosti, jež budou určeny k psychologickému vyšetření žáků školy i klientů mimo ni. Nové je
i sociální zařízení pro zaměstnance a bezbariérové pro žáky, kuchyňka i čekárna, kde na
panelu „poběží“ spoty o naší škole. Na výjezdy zaměstnanců SPC a potřeby školy je k dispozici nový osobní automobil značky Hyundai i30. Součástí projektu byla i rekonstrukce
dvou garáží a skladu materiálu. Jedna garáž
bude sloužit k stání služebního auta a z druhé garáže a přilehlého skladu se vybudo-

val tzv. cvičný byt, ve kterém se žáci budou
připravovat na jednoduché pracovní návyky. 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 škole napětí. Všichni žáci netrpělivě očekávali, až se ozve známé zvonění zvonečku a čerti zabouchají na dveře svými metlami. Bohužel pandemie koronaviru nám v letošním
roce neumožnila, aby se Mikuláš, čert a anděl setkali s dětmi osobně. A tak se alespoň
pozdravili s dětmi prostřednictvím online videa a andělé dětem za dveřmi nechali nebeskou odměnu v podobě dárkového balíčku. Finanční příspěvek na dárkové balíčky poskytlo město Moravská Třebová. Největší odměnou pro nás byl šťastný úsměv dětí a jejich
radost z nadílky.
■ | Barbora Tempírová-Kotrlá

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
Setkání se uskuteční 4. 1. 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 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@mtrebova.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2021 bude!
Letošní sbírka bude probíhat v delším časovém rozmezí, a to od 1. do 24. 1. 2021. Sbírku budeme za přísných hygienických opatření organizovat tradičním koledováním s požehnáním. Navíc bude veřejnosti nabídnuta
možnost tzv. virtuální kasičky, do které budou moci dárci přispět elektronickou formou
v on-line prostředí, kde zadáním PSČ určíte, do které charity bude Váš dar přesměrován. Virtuální kasička bude celostátně spuštěna ještě před oficiálním zahájením sbírky
na www.trikralovasbirka.cz. Charitní koledníky poznáte podle úředně zapečetěné kasičky s logem charity a vedoucí skupinky se vám
může prokázat platným průkazem koledníka. Kromě požehnání, které koledníci do vašich domů přinesou, je velkým přínosem této
sbírky zejména to, že velká část finančních
prostředků je využita v našem regionu. Z výtěžku sbírky Charita Moravská Třebová plánuje nakoupit další zdravotní pomůcky pro
půjčovnu pomůcek, pokračovat v přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu 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 problémy, které by při koledování nastaly. Tel.: 733
742 157 a 731 608 323, e-maily: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz a bozena.splichalova@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 poděkování nejen všem dárcům za jejich štědrost, ale také skvělým dobrovolníkům ze Svaz
skautů a skautek ČR, 38. oddíl skautů sv.
Františka Moravská Třebová, kteří se na sbírce nezištně podíleli. Všem jim patří velké poděkování 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 Třebové na adresu Lanškrounská 243/77.
Podobně jako při otevírání služby v Linharticích by rádi pracovníci uvítali v nové budově veřejnost
na Dni otevřených dveří. V současné situaci však tato slavnostní akce nelze uspořádat
v takové formě, v jaké bychom si přáli. Přesto doufáme a věříme, že se v průběhu roku
v nových prostorech setkáme.

Charitativní jarmarky firmy
REHAU pomáhají Charitě
Moravská Třebová
Zpříjemnit si předvánoční atmosféru, nakoupit předměty vyrobené v sociálně terapeutických dílnách Ulita, ale především přispět na dobrou věc zakoupením předmětů z charitativního setkání – to vše symbolizovaly Vánoční charitativní jarmarky, který
proběhly 3. a 8. prosince v závodech Jevíčko
a Moravská Třebová. Děkujeme všem, kdo
jste svou koupí nebo darem přispěli. Děkujeme 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 zaměstnanci Charity M. Třebová

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318,
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
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 respektování 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 k lášterní 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.: výstava Nejsvětější Svátosti začínající modlitbou 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, obuvi, ale i tašek a batohů. Sešla se nám
zásoba, která zajistí teplo našim klientům po celou zimu a navíc můžeme
podpořit i další spolupracující organizace. Dělat dobré skutky v dnešní nelehké době není samozřejmostí, proto
vám patří obrovský dík.
■ | Lucie Polzerová,

koordinátorka Služeb podpory bydlení
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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. Béčko 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 těchto zápasech neuhrál ani bod a v konečném
účtování mu patřilo druhé místo. Zápas se Židenicemi 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 sportovních her, držitel Ceny dr. V. Jíry za rok 2003,
metodik a trenér Sparty Praha, šéf metodické komise fotbalového svazu, Alois Procházka (ligový hráč SK Prostějov), J. Procházka, J.
Pleva, V. Širůček, Polda Spitzer, J. Hloušek, V.
Zemánek, B. Koukal (Satan), J. Dvořák (Mařena).
V sezóně 1960/61 byla mužstva územní reorganizací přeřazena do Východočeského kraje. Áčko hrálo I. A třídu, záložní tým Okresní 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

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. Zemánek (4), Vl. Sedlák (2), B. Doseděl, Z. Milde, J. Žídek, M. Navara, Vaš (po 1), M. Zmeškal, 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 (Doležel 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 Spartak 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. Matoušek, Navrátil, M. Řezníček, Skřepský, Kotva, Musil, Jiří Dostál, Potáček, Polášek, Grepl.
V KP odehrál jednu sezónu, lépe si vedl městský 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 mnoha případech rozdávala velké příděly. Výjimkou byla sezóna 1963/64, kdy nás přehrála
Dlouhá Loučka. V dresu Slovanu hrával i Pavel Trávníček, pohádkový princ. Za okresní
XI. hráli St. Milde, Z. Milde, J. Stejskal, J. Bílý
a další.
■ | Václav Procházka

Slovan Moravská Třebová stojí: J. Němeček, A. Procházka, Navara, Širůček, St. Milde, Z. Milde,
Spitzer dole: Doseděl, Lattenberg, J. Procházka, Kučera

Třebovský radioamatér vítězí na Sněžce
Roman Juriš - OK2ZEO - je licencovaný radioamatér třídy HAREC (dříve nejvyšší třída A).
A tomuto koníčku se věnuje již 20 let. Polní den
VKV je závod koordinován napříč celou Evropou. Netradiční je v tom, že je v něm doporučeno vysílat z přírody a ne ze svého domácího
pracoviště - většinou velmi dobře a komfortně vybaveného zázemí. Závod trvá 24 hodin
čistého času plus přípravy systému a demontáž. 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 součet spojení – celková vzdálenost signálu mezi
stanicemi a z toho 379 spojení s ostatními lidmi. Pro dobré podmínky spojení je hlavní parametr dobrý kopec a také citlivé a náročné vybavení, aby se využilo každého Wattu s co největší účinností. Roman jezdí závody malého
výkonu, jelikož s několika kilowatty umí bodo22 | Moravskotřebovský zpravodaj | Leden 2021

vat každý, ale vyhrát to se 100 W, to chce dobré uši a tréning. Proto používá jednu z nejlepších radiostanic, která je na trhu a 7 m dlouhou směrovou anténu. „Poslední 4 roky závodím ze Sněžky díky velké podpoře Poštovny
a jejich majitelů, za což velice děkuji“, dodává
ke svému výkonu Roman Juriš.
■ | (pm)

Třebovské rugby
All Plebs Moravská Třebová opanoval 2. ligu Czech Rugby League. Správní rada CZRLA rozhodla, s přihlédnutím k mimořádným okolnostem spojených 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 bodovým ziskem - All Plebs Moravská Třebová. 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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Letošní Cyklistika
Cyklistice
vládnou Tomáš Zezula
a Jitka Dulajová
Absolutní vítězem a držitelem titulu nejvšestrannější cyklista Moravské Třebové se stal
Tomáš Zezula. V ženské kategorii dominovala Jitka Dulajová. V letošním seriálu cyklistickém seriálu Cykloman bylo, i přes značná
omezení, odjeto celkem osm závodů. Do celkového hodnocení se pak počítalo sedm nejlepších výsledků.

zil. Ohrozit ho mohl jedině loňský vítěz Petr
Ších, který neměl zmíněných sedm závodů.
Ten se však účastní závodů českého poháru a patří do jiné ligy. V jednotlivých věkových kategoriích dle věku zaslouženě zvítězili Kateřina Navrátilová, Jitka Dulajová, Bedřiška Schneiderová, Tadeáš Ladra, Josef Pospíšil, 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 šesti lety nastoupil do prvního závodu. Moc si
toho vážím, ale to vyhlášení výsledků bohužel chybí.

Celkové pořadí:

1. Tomáš Zezula, 2. Michal Rotter, 3. Jiří Kadidlo, 4. Josef Doležel, 5. Jiří Langr, 6. Josef Pospíšil, 7. Tomáš Polák, 8. Jiří Hotař, 9. Pavel
Pánek, 10. Tomáš Sedláček
Ženy: 1. Jitka Dulajová, 2. Monika Doleželová,
3. Bedřiška Schneiderová

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 mnoho dalších chtělo aspoň trochu zlepšit svoji zdravotní kondici. V seriálu závodů o nejuniverzálnějšího cyklistu se stihlo uspořádat
osm z deseti závodů. Tento fakt trochu ovlivnil celkové výsledky, protože někteří se nemohli zúčastnit sedmi závodů, které se započítávaly do celkového pořadí. Celkově zvítězil
Tomáš Zezula, který letos zaznamenal radikální vzestup výkonnosti a zaslouženě zvítě-

Výsledky po jednotlivých kategoriích:

M1: 1. Josef Pospíšil, 2. Pavel Pánek, 3. Martin Kobelka
M2: 1. Tomáš Zezula, 2. Michal Rotter, 3. Jiří
Kadidlo
M3: 1. Josef Doležel, 2. Petr Sedláček, 3. Vladimír 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 Zezula
ŽJ: 1. Kateřina Navrátilová

TOM Čochtani
Ani v současné době covidové se náš
oddíl nevzdává. Jelikož aktuální čas
znemožnil konání schůzek, výletů a jakoukoliv běžnou oddílovou činnost, začali jsme fungovat na on-line schůzkách. Na těchto „onlinovkách“ si s dětmi procházíme základní znalosti a dovednosti (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 rozmístěné po okolí našeho města. Děti se mohou samostatně vypravit s rodiči např.
na Pastýřku, do Udánek nebo na Hradisko. 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. Prostě „nějaký“ covid nás určitě nezastaví.
■ | Žanek - Jan Filipi

■ | (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 pandemie značně „proškrtán“ a změněn. Nemohly se pořádat naše tradiční akce (Vandr, 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 otevření Hřebečských důlních stezek. Členové

chodili na zdravotní procházky do přírody.
Podle aktuální situace buď sami či v rámci rodiny, případně ve dvojici. Se zlepšením
v létě, se konaly některé naše výlety a letní pobyty ve změněné variantě. S podzimní vlnou nastalo opětovné omezení. Členské schůze se přesunuly do online prostředí, kde jsme mohli být v kontaktu alespoň
takto. V listopadu nás zastihla smutná zpráva. Naše řady opustil turistický kolega Mirek

Keslar. Čest jeho památce. Prosincové rozvolnění umožnilo uspořádat s Tomíky výlet
Za čertovským perníkem, ale s cílem na Kvíčalce. V průběhu roku jsme vyrazili na pochody např. Hledání Stromoucha, Putování
přes Halasovo Kunštátsko nebo Podorlické
putování. Vstupujeme do nového roku s nadějí na lepší časy.
■ | Martin Protivánek, KČT Moravská Třebová

Moravskotřebovský zpravodaj | Leden 2021 |

23

Sport

Třebovští odchovanci září
Fotbalové Pardubice v probíhající ligové sezóně střelecky táhne David Huf. Jednadvacetiletý útočník se dokázal prosadit do sítě Mladé Boleslavi, Olomouce i pražských Bohemians. 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 v moravskotřebovském dresu (stojící druhý zprava)
David Huf (*1999), útočník ligového týmu FK
Pardubice působil v letech 2008-2010 v klubu SKP Slovan Moravská Třebová. Pod vedením trenérů přípravky Štěpána Schwarze
a Pavla Vykydala, zde udělal velký posun ve
svých fotbalových dovednostech a působení v Moravské Třebové otevřelo další cesty
k rozvoji jeho fotbalové kariéry.
PM: Jak vzpomínáte na své působení v Moravské Třebové?
DH: Po začátku mé fotbalové kariéry v Jevíčku, kde jsem vyrůstal pod dohledem svého táty, který byl zároveň trenér, mě a rodiče oslovila Moravská Třebová. V Moravské
Třebové jsem se narodil a zároveň zde bydlí i jedna z babiček s dědou. Pro mě to byl určitý fotbalový posun, protože Moravská Třebová je přece jen větší město než Jevíčko a je

zde možnost dál se rozvíjet a případně se zviditelnit. 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 cítil 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 vyhlédly Svitavy a já se přesunul tam.
PM: Co spoluhráči z působení Moravské Třebové?
DH: Ze svých spoluhráčů z té doby jsem dokonce s Davidem Vykydalem příbuzný a rodinu Štaffovu znám celou, k nim jsme chodili i na návštěvy.
PM: Třeba si jednou společně zahrajete
v dresu Šakalího hněvu. Rýsuje se nám tu totiž bezkonkurenční čtyřka: David Huf, David
Vykydal, Jarda Štaffa a Marek Matocha.
DH: Třeba jednou ano
Děkuji za rozhovor a držíme z Moravské Třebové palce.
■ | (pm)

Informace o kopané
Přípravné fotbalové utkání
mužů
FK Mohelnice - SKP Slovan Moravská Třebová 1:5 (0:4), branky: Pavelka 2, Smékal, Škrabal, Matocha.

Fotbalové jaro začne 13. února
Mrazivý začátek jarní části fotbalové sezóny
čeká 13. února na ženský divizní tým. Krajský přebor mužů Pardubického kraje plánuje restart soutěže na 27. únor. Vzhledem ke

klimatickým podmínkám je velmi pravděpodobné, že se většina utkání bude muset odehrát na umělé trávě.
■ | (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 Moravské 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: jméno, příjmení a bydliště nominovaného, kategorie, do které je nominovaný
navržen, konkrétní sportovní výsledky nebo aktivitu, které jsou podstatou
návrhu, kontaktní údaje navrhovatele
(jméno, příjmení, název právnické osoby, adresa, podpis). Návrh lze podat
do 31. ledna 2021, a to osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2 nebo poštou na adresu
Pavlína Horáčková, Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.
29. V březnu vybere odborná komise ty
nejlepší, kteří se dostanou na pomyslné stupně vítězů.
S nápadem uspořádat anketu přišel
v roce 1996 Josef Sojka, toho času radní odpovědný za oblast sportu, jinak
bývalý fotbalista TJ Slovan, předseda
oddílu fotbalu (1994-1996) a všestranný sportovec. Jejím cílem bylo od počátku najít ve městě a morálně ocenit
nejaktivnější sportovce (ve třech věkových kategoriích), trenéry, a vůbec
osobnosti, jež dávají sportu nemálo
volného času a nápadů. Poprvé se tak
stalo na začátku roku 1997 a vyhlášeni byli sportovci za aktivitu předešlého
roku, a to ve dvou kategoriích: 1. trenér
– funkcionář, 2. sportovec (bez ohledu
dospělý – mládež). Nejlepšími mezi trenéry – funkcionáři za rok 1996 se tak
stali: Václav Mačát nejstarší, Antonín
Viktorín, Stanislav Smékal, Josef Mikeš
a Václav Procházka. Sedmičku nominovaných a oceněných sportovců tvořili:
Michal Mačát (tč. juniorský mistr světa v travním lyžování), Petr Štěpař, Jiří
Kryštůfek, Luděk Kopřiva, Marie Duráková, Lenka Čápová a Lucie Kozelková.
V tomto formátu proběhla celoměstská celkem anketa sedmkrát. Od osmého ročníku přibyly další kategorie
a anketa získala současnou podobu.
■ | (pm)
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