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PROBÍHÁ REKONSTRUKCE ZŠ KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
V budově základní školy byla zahájena rekonstrukce odborných učeben a výstavba výtahu
včetně dalších bezbariérových úprav. Stavební práce budou dle předpokladu ukončeny
na konci června letošního roku a celkové náklady financované z větší části z EU
se budou pohybovat okolo 10 milionů korun. Investiční akce je základem
pro budoucí sloučení ZŠ Čs. armády a ZŠ Kostelní náměstí.
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Zemřel pan Profesor
Dr. Werner Strik, rodák
z našeho kraje
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Průběh rekonstrukce
odborných učeben
v ZŠ Kostelní náměstí
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Blíží se oprava ulice
Svitavská mezi J. K. Tyla
a Dr. Janského

INFORMACE Z RADNICE

Zemřel Profesor Dr. Werner Strik
Dne 10. ledna 2021 jsme obdrželi smutnou
zprávu. Zemřel pan profesor Strik, rodák z našeho kraje. Měl jsem to štěstí, že jsem se s ním
i jeho milou ženou seznámil díky Ireně Kuncové
v době, kdy jsem byl starostou Moravské Třebové. Oba patřili mezi rodáky z našeho kraje,
kteří po roce 1945 museli odejít do Německa.
Pan profesor působil po studiích ve Würzburku, kde se stal významným lékařem, ředitelem
misijní kliniky a velmi uznávanou osobností.
Patřil mezi ty, kteří na svou rodnou zem nikdy
nezapomněli. Zachoval si ke své vlasti velmi
krásný vztah. Po roce 1989 k nám začal se svou
ženou pravidelně jezdit a troufám si říct, že byli
vůdčími postavami snah překonat historií dané

propasti mezi původními a současnými občany našeho kraje. Významnou měrou také přispěli k vybavení naší nemocnice a podporovali obnovu památek v celém regionu. Především ale nikdy nezapomenu, s jakou laskavostí
a nadhledem a s jakou životní moudrostí dokázal pan profesor mluvit o minulosti, současnosti i budoucnosti našich zemí. Jeho vzpomínky publikované naším muzeem v rámci Vlastivědných listů budou navždy zdrojem poučení
pro nás i budoucí generace. Moravská Třebová jeho úmrtím ztrácí svého velkého příznivce,
obdivovatele a především velkého, laskavého
a moudrého člověka.
■ | Radko Martínek

Zprávy z radnice
Stát uznává neplatné doklady
Uznávání neplatných občanských průkazů a cestovních dokladů v době nouzového
stavu bylo prodlouženo. Ministerstvo vnitra
prodloužilo lhůtu pro uznávání neplatných
občanských průkazů a cestovních dokladů,
u nichž skončila platnost dnem 1. října 2020.
Takové doklady budou úřady uznávány jako
platné do 28. února 2021.

Splatnost poplatku za odpad
Poplatek za komunální odpad na rok 2021 je
stanoven ve výši 680 Kč, sleva za každý EKO
bod činí 1 Kč. Vzhledem k aktuální situaci
prosíme občany, aby upřednostnili bezhotovostní úhradu poplatku na bankovní
účet města. Pro variabilní symbol, přesnou
částku a číslo účtu volejte 461 353 145, 461
353 138 (dpliskova@mtrebova.cz). Platbu lze
provést také v Občanském informačním centru v ulici Olomoucká. Termín splatnosti je
nastaven do 31. března 2021.

Otevřená radnice
zimu 2020. „S udržováním ledové plochy v Rehau areně jsme vyčkávali do poslední chvíle
s tím, že bychom veřejnosti umožnili bruslení
alespoň začátkem letošního roku. Epidemiologická situace je však stále nepříznivá, proto jsme se po konzultaci s vedením TJ Slovan
i s ohledem na ekonomicky nákladnou údržbu zimního stadionu rozhodli ledovou plochu
rozpustit. V provozu tak zůstává pouze nafukovací tenisová hala, do které by se sportovci
mohli vrátit začátkem února v případě teoretického uvolnění vládních opatření,“ vysvětluje místostarostka Daniela Maixnerová.

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 Holandská.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením
a prognóze epidemiologické situace v ČR byl
pro letošní rok přerušen provoz zimního stadionu. Mimo provoz zůstává i bazén v rámci
II. ZŠ Palackého. Pro případ uvolnění vládních
opatření zůstává připravena pouze nafukovací tenisová hala. Bazén při II. ZŠ Palackého je
vzhledem k okolnostem vypuštěný již od pod-

Své významné životní jubileum oslavili tito občané:

Prosinec 2020
92 let – Věra Stačková
98 let – Emílie Foretová
85 let – Marie Bušinová, Rudolf Pindl
80 let – Eva Milfaitová, Zdeňka Seidlová, Milada Ondříčková

V prosinci jsme se
rozloučili s těmito občany

Vítání občánků
Přemysl Kubíček (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.

Kolik nás je...
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Společenská rubrika

Halbrštatová Jarmila (96 let), Brachová
Milada (88 let), Mišák Milan (87 let), Bušinová Naděžda (85 let)

Omezení provozu sportovišť

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 1. 1. 2021 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 955 občanů České republiky. V průběhu roku 2020 se
do Moravské Třebové přistěhovalo celkem
153 osob, odstěhovalo 222 obyvatel, zemřelo 165 osob a narodilo se 86 dětí. Průměrný
věk obyvatel v Moravské Třebové je 45,05 let.
V roce 2020 se v Moravské Třebové uskuteč-

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

nilo 47 svatebních obřadů, 9 obřadů k vítání
občánků a 2 slavnostní obřady k předání maturitních vysvědčení. Dle MVČR je v Moravské
Třebové evidováno 150 cizinců s povoleným
pobytem na území České republiky.
Celkem je tedy v Moravské Třebové k 1. 1.
2021 hlášeno k trvalému pobytu 10 105 obyvatel.
■ | In

Vzpomínka
Dne 25. 1. 2021 by se dožil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Stanislav Milde krásných 90 let. Opustil nás
v září loňského roku, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
■ | Manželka Marie, dcery a vnoučata

Informace z radnice

Rekonstrukce učeben v Základní
Škole Kostelní náměstí
Výsledkem rekonstrukce budou nové učebny fyziky, chemie a výpočetní techniky včetně zázemí pro učitele. V učebnách dochází
ke kompletní úpravě elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, následně bude pořízen nový nábytek a další vybavení. V prostorách budovy také vznikne nový výtah,
schodolez a nájezdové rampy pro handicapované studenty. V chodbách proběhne
kompletní výměna povrchu podlah a další nezbytné úpravy. „Našim společným cílem je nabídnout dětem moderní a příjemné prostředí, ve kterém se budou moci nejen kvalitně vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál, ale také plnohodnotně trávit svůj volný
čas. Veškeré aktuální úpravy navazují na
náš záměr v podobě sloučení dvojice stáva-

jících školských zařízení do nového subjektu s názvem Základní škola U Kostela Moravská Třebová, které nás v administrativní
rovině čeká už tento rok. Díky probíhajícím
opravám se žáci dočkají nezbytné modernizace učeben, které již svým prostředím a technickým vybavením neodpovídaly současným standardům. Společně s novým výtahem a bezbariérovými úpravami
tak škola udělá další důležitý krok směřující k moderní instituci, která bude schopná
pružně reagovat na demografický vývoj, zabránit segregaci žáků a zajistit stabilitu pedagogických pracovníků,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
S platností od 1. září 2021 dojde k prvnímu formálnímu kroku v podobě administ-

rativního sloučení škol. Obě školní budovy
(ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ Čs. armády) budou i nadále pokračovat v běžném chodu
a rodiče s dětmi tak nezaznamenají výrazné
změny. Každá budova bude mít svého
zástupce, pedagogům zůstanou zachována
jejich pracovní místa a rozvržení dětí. Rodiče
si budou moci v rámci nového subjektu
zvolit budovu, do které přihlásí své dítě.
Druhá fáze bude realizována postupně.
V jejím průběhu dojde k vybudování
moderní přístavby u budovy na Kostelním
náměstí, která dětem nabídne novou
jídelnu a stravovací provoz, prostory pro
školní družiny a nové učebny.
■ | (vd)
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Zprávy z radnice
Cena města za rok 2020
Do 28. února 2021 můžete odevzdávat své
návrhy na laureáty Ceny města. Toto ocenění obdrží osobnosti, které si podle vás za
své aktivity zaslouží významné uznání. Nominaci lze odevzdat elektronicky, písemně
i osobně. Elektronické podání je možné na
adrese: cenamesta@mtrebova.cz. V písemné podobě lze návrhy zaslat poštou na adresu: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová (obálku označte Cena města). Osobní předání je
možné v kanceláři mluvčího nebo v Občanském informačním centru. Návrh musí obsahovat: 1) Jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti, 2) Oblast její činnosti, 3)
Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je

osobnost navrhována, 4) Charakteristiku
přínosu a významu díla nebo aktivity navrhované osobnosti pro město Moravská Třebová, 5) Kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení/název právnické osoby, adresa,
podpis).

Jsme otevřeným městem
Zastupitelé na svém jednání schválili členství města Moravská Třebová ve spolku Otevřená města, z. s., jehož cílem je podporovat otevřené fungování místních samospráv.
Tím se rozumí například pravidelné a přehledné zveřejňování informací, vstřícný přístup k občanům, zprůhlednění veřejných zakázek a také používání moderních a otevřených technologií ve veřejné správě. Členství
mezi Otevřenými městy přináší také možnosti čerpání účelových evropských dotací
a kontakt s odborníky z vysokých škol a neziskových organizací. Členové spolku se také
mohou zapojit do projektu CityVizor „rozklikávací rozpočet“, který uživatelsky přívětivou
formou vizualizuje informace o hospodaření
obce a to až na úroveň jednotlivých faktur.

Sběrný box pro daňová
podání
Po dohodě s Finančním úřadem pro Pardubický kraj je v budově MěÚ v Olomoucké uli-

ci umístěn sběrný box pro bezkontaktní odevzdávání daňových podání (žádost o kompenzační bonus, daňové přiznání aj.). Sběrný box je k dispozici v úřední dny pondělí
8:00 – 13:00 a středa 12:00 – 17:00. Sběrný
box je přístupný ve vstupním prostoru (před
Občanským informačním centrem) budovy městského úřadu v ul. Olomoucká 2. Využít lze též sběrný box umístěný na Územním pracovišti ve Svitavách, T. G. Masaryka
2057/15, Svitavy.
■ | (vd)

Sterilizace koček
a kocourů
Veterinární klinika
MVDr. Matěj Procházka Moravská
Třebová ve spolupráci s městem Moravská Třebová připravila pro občany
města sterilizační
program pro kočky
a kocoury za zvýhodněné ceny. Trvání akce:
15. února až 15. března 2021. Cena: sterilizace kočky 750 Kč, sterilizace kocoura 500 Kč.
V ceně je zahrnuto: předoperační vyšetření,
anestezie, zákrok, léčiva, pooperační péče do
probuzení, u koček vyjmutí stehů. Více informací na tel. 737 194 594, m.prochazka@seznam.cz, www.veterina-mtrebova.cz, Veterinární klinika, Udánky 66, Moravská Třebová,
571 01

Vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé město 2020
V roce 2020 bylo do soutěže pořádané
Českým zahrádkářským svazem ZO v Moravské Třebové ve spolupráci se Zdravým
městem a MA21 Moravská Třebová celkem 1338 soutěžících. Organizátoři soutěže pořídili 238 fotografií květinových výzdob z Moravské Třebové, Boršova, Udánek a Sušic, jež jsou viditelné přímo z ulice. Komise tyto fotografie vyhodnotila a do
ankety postoupilo 25 květinových výzdob
oken, balkonů, teras a předzahrádek rodinných a bytových domů a 6 květinových výzdob ve firmách a provozovnách. Hlasování proběhlo ve dnech 5.-15. října prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Vyhrálo deset
nejkrásnějších rozkvetlých oken, balkonů, teras a předzahrádek rodinných a bytových domů. Mezi výherce patří: manželé
Šmídovi, manželé Černí, Vladimíra Riemerová, Danuše Křupková, Pavla Faršolasová,
manželé Pliskovi, manželé Mikšákovi, manželé Ondráčkovi, manželé Pavlíkovi a manželé Zapletalovi. Majitelům věnuje Zdravé
město Moravská Třebová hodnotné ceny.
Čestné uznání patří restauraci PIZZA caffé
za pěkně vyzdobené posezení před restau4 | Moravskotřebovský zpravodaj | únor 2021

rací. Děkuji všem, kteří jakkoli přiložili ruku
k dílu pro zdárný průběh soutěže Rozkvetlé město. Velké díky patří především Zdeňku Kadlecovi, který soutěži Rozkvetlé město věnoval nezištně velkou část svého vol-

ného času. Děkujeme všem, kteří díky rozkvetlým oknům a předzahrádkám zdobí
naše město.
■ | Barbora Dudíková,

koordinátorka Zdravého města a MA21

Informace z radnice

Připravujeme modernizaci
ulice Svitavské
Nejpozději v květnu 2021 bude zahájena celková revitalizace ulice Svitavská v úseku od J.
K. Tyla po Dr. Janského. Kromě nové vozovky dojde k obnově zeleně, opravě kanalizace
a vodovodu, úpravě režimu pro cyklisty i výstavbě nových parkovacích stání. Aktuálně
probíhá zadávací řízení na zhotovitele rekonstrukce kanalizace a vozovky.
„Celková revitalizace ulice Svitavská s investičními náklady do 20 mil. Kč je jedním z nejdůležitějších projektů roku 2021, díky kterému
se ulice stane moderní a reprezentativní bránou do města. Dopravně technická studie počítá také s úpravou okolí bytového domu na
adrese Svitavská 19. Proto jsme se v průběhu
ledna setkali na radnici se zástupci společenství vlastníků bytových jednotek, abychom

společně zapracovali jejich dotazy a připomínky,“ vysvětluje starosta Miloš Mička a dodává: „Po dohodě s vlastníky bytových jednotek zůstane celá zadní část za domem Svitavská 1189/19 a 1189/23 ve stávající podobě
a vjezd do zadní části u garáží bude osazen
značkou Obytná zóna. Navržená komunikace
na východní straně domu bude neprůjezdná
a předělena tak, aby umožňovala pouze otočení vozidel IZS. Vjezd na přední parkoviště
bude zajištěn jen ze Svitavské ulice.“ Nedojde
tak k ohrožení bezpečnosti chodců a obyvatel domu, ani k narušení stávajícího klidového
režimu v zadní části domu. Případné další připomínky bude možné zapracovat po vzájemné dohodě i v průběhu stavby.
■ | (vd)

Noční klid Výzva
pro pořadatele
veřejných akcí
Město Moravská Třebová připravuje aktualizaci stávající OZV o nočním klidu.
Žádáme pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí, které by
mohly trvat i po 22:00 hod a mohly by
rušit noční klid, aby akce nahlásili buď
písemně, nebo prostřednictvím e-mailové adresy: phorackova@mtrebova.cz
nejpozději do 28. února. Mělo by se jednat o akce celoobecního významu, opakujícího se charakteru, určené pro širokou veřejnost. Při jejich pořádání se
účastníci akce musejí chovat tak, aby
nerušili noční klid. Své písemné návrhy
prosím zasílejte na adresu: MěÚ Moravská Třebová, Odbor kancelář starosty
a tajemníka, T. G. Masaryka 29/32, 571
01 Moravská Třebová. Na obálku uveďte heslo: Návrh – Noční klid.
■ | (vd)

Zákaz bivakování
a táboření
Zastupitelé schválili podobu OZV, jejímž
účelem je v rámci zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na území
města vymezit lokality, kde je zakázáno
bivakování a táboření. Smyslem vyhlášky je eliminovat pospávání na plochách
veřejné zeleně v zastavěném území
města. Dohled nad dodržováním této
vyhlášky bude provádět Městská policie
Moravská Třebová.

Participativní rozpočet pokračuje i letos
Přemýšlíte o tom, jak zkrášlit vaše okolí?
Chtěli byste doplnit dětské hřiště, zasadit
zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? I v letošním roce plánujeme uvolnit finanční prostředky na realizaci jednotlivých
návrhů občanů města v předpokládaném

objemu do 100 000 Kč na jeden projekt. Inspiraci z loňského roku i formulář pro registraci vašeho návrhu naleznete na webových stránkách města v záložce rozvoj/participativní rozpočet. Návrhy lze zasílat
v období březen - duben 2021 na mail

rozpocet@mtrebova.cz, nebo na podatelně MěÚ Olomoucká 2. V minulém roce
jsme na základě vašich návrhů renovovali parčík u pomníku v Boršově, postavili lanovou pyramidu pro děti v Sušicích a herní
prvky dětského hřiště na návsi v Udánkách.
Letos dokončíme také výstavbu workoutového hřiště na Knížecí louce. Další podrobnosti zveřejníme v Mobilním rozhlasu a v
příštím vydání zpravodaje. Předběžný harmonogram v roce 2021:
1) březen – duben - podávání návrhů
2) květen - veřejné setkání
3) květen – červen - posouzení návrhů
4) č
 ervenec - hlasování a kampaň navrhovatelů
5) od srpna - realizace projektů
Barbora Dudíková, koordinátorka Zdravého
města a MA21
■ | Barbora Dudíková,

Lanová pyramida Sušice

Herní prvky Udánky

koordinátorka Zdravého města a MA21
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Městská policie

Informace z městské 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 468
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.

Komunální odpad
nepatří do veřejných
odpadkových košů
S ohledem na zachování čistoty ulic v našem
městě prosíme občany, aby pytle s komunálním odpadem ukládali na místa, která jsou pro
tyto účely určená – tedy do vlastní popelnice,

nebo do nádob v kontejnerovém stání. Odpadkové koše dle platné obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 2/2017 slouží
k ukládání drobného směsného komunálního
odpadu (např. obalů od občerstvení, nanuků,
bonbonů), nikoliv k ukládání celých pytlů! Závěrem chci upozornit, že za nerespektování vyhlášky hrozí pokuta ve výši až 10 000 Kč.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Nádoby na třídění plastu míří do Udánek
Obyvatelé Udánek si mohou zdarma požádat o žlutou nádobu na třídění plastů.
Celkem je k dispozici 100 ks popelnic a jejich hromadné vydávání proběhne v sobotu 20. února v 9 hodin u hasičské zbrojnice
v Udánkách. O popelnici si požádejte osobně na odboru investic a správy majetku. Pro
sjednání termínu návštěvy úřadu volejte na
číslo 461 353 145, nebo případné dotazy piš6 | Moravskotřebovský zpravodaj | únor 2021

te na mail dpliskova@mtrebova.cz.
„V minulém roce jsme zvítězili v soutěži s názvem O perníkovou popelnici, kde výsledné
pořadí jednotlivých měst určuje množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. Finanční odměnu 80 tis. Kč jsme chtěli využít
pro potřeby našich občanů, a proto jsme nakoupili 100 žlutých nádob o objemu 240 litrů do Udánek. Příměstské části jsou rozlehlé

a někteří občané to ke kontejnerům ve sběrných hnízdech mají daleko. Nabízené nádoby jim určitě zjednoduší jejich snahu o poctivé třídění plastů, zároveň tímto krokem reagujeme na změny v odpadové legislativě.
Pokud se tento systém osvědčí a obyvatelé budou mít a nádoby zájem, budeme v jejich nákupu pokračovat i v dalších lokalitách
ve městě,“ uvedl místostarosta Petr Frajvald.

zdravotnictví

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÝCH
LÉKAŘŮ A LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST
MUDR. NĚMCOVÁ

MUDR. GREPL	

MUDR. MAROSSY

461 310 110

Staré Město

461 352 387

sestra I. Pechová
PO	

7:00–12:00

ÚT	
ST	

sestra L. Greplová
12:30–14:30

734 592 726

sestra E. Hrazdirová

461 352 444

	Akutní	Pro objednané

		Pro objednané

12:30–15:30

PO	

7:00–12:00

PO	

11:30–14:30

7:00–12:30

ÚT	

12:45–17:00

ÚT	

7:00–12:00

ČT	

7:00–12:30

ST	

ST	

13:00–17:00

PÁ	

11:00–15:00

ČT	

12:45–16:00

ČT	

7:00–12:00

PÁ	

7:00–12:00

PÁ	

7:00–12:00

MUDR. KLUG
461 352 394

7:00–10:30 10:30–12:30 Prevence

MUDR. ZEMÁNKOVÁ	

MUDR. MADRON

17:00–18:00

sestra D. Přichystalová

Městečko Trnávka

	Akutní	Pro objednané

461 352 223

sestra J. Přichystalová

PO	

7:00–13:00

13:00–14:00

	Akutní	Pro objednané

461 329 139

ÚT	

16:00–18:00

13:00–16:00

		

	Akutní	Pro objednané

sestra O. Srncová

461 352 390

+ Prevence

ST	

9:00–14:00

7:30–9:00 DIABETICI

PO	

8:00–11:00

12:00–14:30

PO	

8:00–12:30

ČT	

16:00–18:00

13:00–16:00

ÚT	

8:00–11:00

11:30–14:30

ÚT	

12:30–17:00

PÁ

9:00–14:00

7:30–9:00 DIABETICI

ST	

10:00–12:00

12:30–17:00

ST	

8:00–12:00

ČT	

13:00–16:00

PÁ	

8:00–12:00

ČT	

11:30–13:30

MUDR. MAŤAŠOVSKÝ
461 352 385		

(MediClinic)

sestra A. Klegerová

8:00–11:00 Poradna

731 692 501

PÁ	

8:00–11:00

11:00–13:00

	Akutní	Pro objednané

MUDR. KODITEK

PO	

12:00–17:00

17:00–18:00

772 727 027

ÚT	

7:00–12:00

12:00–14:00

Dětská kardiologická ambulance

ST	

7:00–12:00

12:00–14:00

ČT	

ČT	

7:00–12:00

PÁ	

7:00–12:00

	Vranová Lhota
PO	

13:00–15:00

ČT	

10:00–12:00

MUDR. LANDOVÁ
Městečko Trnávka
sestra H. Rusňáková

MUDR. KONRÁDOVÁ

PO	

MUDR. INGROVÁ

461 352 388

ÚT	

7:30– 11:30	Nemocní
8:00–11:30	Poradna
12:00–14:00	Nemocní

(MediClinic)
461 352 393

MUDR. KLINCOVÁ

ST	

sestra M. Horáková

PO	

	Akutní

ČT	

---------------

PÁ	

7:30–10:00

ÚT	

12:00–13:00

731 692 504

7:30–13:00	Nemocní
12:00–13:00

	Akutní	Pro objednané
7:00–12:00
13:00–17:00

9:00–12:00

PO	

12:00–17:00	MUDr. Klincová

		

17:00–18:00

ÚT	

8:00–12:00	MUDr. Konrádová

ST	

8:00–12:00	MUDr. Ingrová

ČT	

8:00–12:00	MUDr. Klincová

PÁ	

8:00–12:00	MUDr. Konrádová

ST	

7:00–12:00

ČT	

7:00–12:00

PÁ	

7:00–11:00

12:00–14:00

461 329 213

12:00–16:00	Pozvaní

461 352 396

MUDR. NEUŽILOVÁ
sestra J. Šmerdová

7:40–13:40

17:00–18:00

10:00–12:00	Poradna
■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města

Nahlášené změny ordinační doby praktických lékařů
Dr. Marossy

Dr. Maťašovský

Dr. Konrádová

15.–19. 2. dovolená, zástup ordinace MediClinic

15.–19. 2. dovolená, zástup ordinace MediClinic

22.–26. 2. dovolená, zástup Dr. Ingrová, Dr.
Klincová MediClinic
Moravskotřebovský zpravodaj | únor 2021 |
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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

Pečovatelská služba
Kolektiv pečovatelské služby v Moravské
Třebové Vám děkuje za veškerou přízeň,
důvěru i podporu, které se nám dostávalo. Děkujeme, že dokážete ocenit naši práci,
že nás podporujete dobrým slovem i Vámi
vyjádřenou pochvalou za naší odvedenou
práci. Vaší náklonnosti si nesmírně vážíme.
Je pro nás hnací silou, ale zároveň i velkým
závazkem. Doufáme, že i v letošním roce
nám zachováte svou přízeň, abychom mohli společně pomáhat tam, kde nás lidé potřebují.
Seniorům jsme nápomocni v činnostech od
ranního vstávání až po uložení k večernímu

odpočinku. Pomáháme s hygienou v koupelně i na lůžku, s použitím WC, s oblékáním, svlékáním, podáváním a přípravou jídla a nápojů. Zajišťujeme pomoc při samostatném pohybu po bytě, přesunu na lůžko
nebo vozík. Na základě domluvy zajistíme
menší i větší úklid domácnosti, nakoupíme,
zařídíme různé pochůzky, dovezeme a doprovodíme k lékaři, na poštu na úřad. Naším úkolem není jen přímá pomoc a ulehčení jejich života doma. Snažíme se je podpořit, aby byli v maximální možné míře samostatní v péči o sebe, v jejich schopnostech
a dovednostech.
Souzníme se slovy expertky Institutu sociální práce Ilony Čtvrtníkové: „Mnohé pečovatelské služby jsou stále ještě svázané
tradiční představou, že terénní pečovatelky rozvážejí obědy a uklízí domácnosti seniorů. Moderní pečovatelská služba se však
soustředí především na péči o vlastní osobu klienta, např. pomáhá s hygienou, oblékáním, podáním jídla, přesunem, doprovodem na úřad nebo k lékaři – s činnostmi,
ve kterých ji těžko někdo zastoupí. Mnohým
tak významně prodlouží dobu, kdy mohou
zůstat v přirozeném prostředí, i do úplného konce života.“ Děkujeme našim klientům
i jejich rodinám a těšíme se na spolupráci
v roce 2021.
■ | Kolektiv pečovatelské služby

Místní skupina ČČK
Vážení přátelé a příznivci Místní skupiny ČČK Moravská Třebová. Naše organizace vznikla koncem roku 2019
především s cílem vzdělávání v oblasti první pomoci. V současné době
má skupina 27 členů. Jsme organizace
nezisková, na naši činnost přispívají členové
formou členských příspěvků. Pomůcky pro
výuku (učebnice, letáky, resuscitační model)
a stan pro venkovní akce nám zapůjčuje Oblastní organizace ČČK Svitavy. Ve své činnosti jsme zcela závislí na sponzorských darech,
na příspěvcích města, spolků… Tímto bych
chtěla poděkovat městu Moravská Třebová, které na podzim 2020 přispělo částkou
5 000 Kč na naši činnost. Z těchto prostředků jsme zakoupili drobný nábytek na dovybavení stanu na veřejné akce. Bohužel Covid 19 narušil plánované aktivity naší skupiny. Kromě vzdělávacích akcí jsme se v září
2020 zúčastnili akce pro děti pořádané naším městem na Knížecí louce. V září jsme
též zorganizovali kurz správné chůze Nordic
8 | Moravskotřebovský zpravodaj | únor 2021

Walking pro veřejnost, který měl dobrý
ohlas. Slíbili jsme, že na jaře zopakujeme, ale… V krizové situaci jsme nabídli pomoc městu Moravská Třebová a Charitě Moravská Třebová, naše
členka vypomohla při nedostatku personálu v domově pro seniory v MT. Aktivně
jsme se podíleli na dárcovství krve a krevní
plazmy, která je stále tolik potřebná lidem
v kritickém stavu. Všichni víme, že situace
v našem státě je vážná, jsou v ohrožení životy naše i našich nejbližších. Prosím, dbejte na pokyny hygieny, dodržujte doporučená opatření, nejsou to jen prázdná slova,
jako záchranářka vím, o čem mluvím. Zvažte i nabídku možnosti očkování proti Covid
19. Musíme doufat, že se v tomto roce situace bude postupně uklidňovat a zase se potkáme na některé z našich akcí. Ale jestli se
opravdu situace zlepší, je také trochu závislé na nás a naší kázni.
■ | Ivana Kantůrková, předsedkyně MS ČČK MT

PROBLÉM JMÉNEM
HOME OFFICE
Při práci z domova je nejdůležitější náš
přístup k samotné práci, který se odvíjí od naší osobnosti, motivace a vůle.
Můžeme mít na jednu stranu pocit, že
najednou máme menší kontrolu našeho šéfa nebo ostatních kolegů, ale na
druhou stranu spoustu rušivých elementů navíc a práci musíme odvést
stejně tak kvalitně. V první řadě je potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní
místo, to by mělo být dobře osvětlené,
vyvětrané a měli byste se tam cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně oddělit pracovní a soukromý čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě dodržovat nějaké hranice. Zvlášť tehdy, když máme
doma děti, které neustále vyžadují nějakým způsobem naší pozornost, a tak
se vám může stát, že během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy máte nejvíc práce, vás děti vyruší. Abychom takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit rodinu s novými pravidly a trvat
na tom, aby je každý z členů dodržoval. Neméně důležitá je i celková duševní hygiena, zdravý životní styl, pravidelný pitný režim a dostatek kvalitního spánku. I takovéto maličkosti vám
můžou pomoci k lepšímu psychickému
zdraví. Snažte se také neskrývat vaše
emoce. Všichni jste ve stejné situaci.
Děti nemůžou do školy, vy nemůžete
do práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy domácnosti se může objevit i tzv. ponorková nemoc. Vznikají
zbytečné konflikty nebo hádky. Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte negativní emoce
na své děti. Důležité je i zaměřovat se
v tomto emočně nabitém období na to
hezké. Posilujte emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně
ty hezké momenty, ale naučte se najít
i čas jen sami pro sebe a relaxovat. To
se týká i práce, prokládejte ji relaxem,
může to být ve formě pouhého protažení se, obyčejného dechového cvičení
či dobré kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout home office je spousty, ale jelikož
se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět nejlépe.
Pokud pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla nepomáhají, a danou situaci nezvládáme, není žádnou ostudou
vyhledat pomoc odborníka. Je naše
odpovědnost hýčkat si svoje duševní
zdraví, uvědomit si, kdy už ta míra překročila pomyslnou mez a postarat se
o sebe.
■ | Michaela Miechová, Psycholožka

a majitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz

Zámek

Zámek MoravskÁ Třebová
Zámek Moravská Třebová, tel.: 731 151 784,
e-mail.: zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba v únoru : Pá–Ne: 10:00–17:00, začátky prohlídek: 10:00–16:00

STÁLÉ EXPOZICE
Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna
Jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti
Moravské Třebové
Otevření stálých expozic zámku pro veřejnost se bude řídit aktuálními epidemiologickými nařízeními vlády. Pro Vaši informovanost o změnách sledujte naše webové stránky a Facebook.

naši předkové praktikovali tzv. „manželství
na zkoušku”? Nebo že Inuité řešili rozvod
tak, že když žena nebyla spokojena s mužem
a jeho chováním, tak mu všechny jeho věci
vystěhovala před iglú a bylo hotovo. Pokud
vás tato témata zajímají, přijďte si přednášku poslechnout.
Konání této akce bude závislé na aktuálních vládních opatřeních a omezeních.

PŘÍPRAVA NOVÉ EXPOZICE
A RENOVACE ALCHYMISTICKÉ
LABORATOŘE

SVATEBNÍ ZVYKY NAŠICH
PŘEDKŮ

V době, kdy pro Vás nemůžeme mít otevřeno, se věnujeme tvorbě a renovaci stálých
expozic.

přednáška Věry Šourkové
14. 2. v 17:00 v Rytířském sále
Na svátek svatého Valentýna jsme pro Vás
připravili přednášku o původu (nejen) svatebních zvyků, z nichž mnohé mají původ
v prastarých pohanských časech. Víte, že

Alchymistickou laboratoř ze zámecké věže
přesunujeme do přízemních prostor původního starého hradu, kde se její umístění
v historii jeví jako pravděpodobnější. Prostředí pro bádání a pokusy dvorního alchymisty
Bonaciny tak dostane tu pravou autentickou

atmosféru. Zároveň tímto přesunem vznikne
prostorově ucelená a pro návštěvníka tematicky pestrá spojená prohlídková trasa Středověké mučírny a Alchymistické laboratoře.
V uvolněné zámecké věži pak bude vznikat
expozice zcela nová, která obohatí stávající hlavní prohlídkový okruh Poklady Moravské Třebové, a to Ložnice a pracovna Ladislava Velena ze Žerotína. Zde nově vznikne jak tradičně vybavená zámecká renesanční komnata, tak i prostor nabízející moderní
vizuální zážitky zajímavě předkládající historická fakta.
Obě expozice by měly být hotové do začátku
letošní hlavní zámecké sezóny.

Proč ne Band hledá baskyaristu

Hledáme do již „zajeté“ country kapely hráče na baskytaru
či kontrabas. Info: 604 905 545 (Jaromír Mikeš PN band)

Moravskotřebovský zpravodaj | únor 2021 |

9

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 na místě

JIŘÍ KOLBABA cestovatelská
přednáška
15. 2. v 18:00, dvorana muzea
Vstupné 220 Kč
Fotograf na cestách - splněný sen

WORKSHOP TVORBY
ANIMOVANÉHO FILMU
19. 2. od 9:00 do 16:00, budova muzea
poplatek 250 Kč
Animační dílna pro děti 2.–9. třídy, vedená
animátorkou Denisou Faltýnkovou. Přihlašujte se na adrese selingerova@ksmt.cz. Kapacita omezena. Bližší informace vám zašleme po přihlášení. Akce se koná v případě příznivých epidemiologických opatření.

Všechny únorové akce a koncerty budou závislé na aktuálních vládních opatřeních
a omezeních v oblasti kultury
a shromažďování.
V případě, že se kulturní akce
uskuteční, bude prodej vstupenek pouze na místě.

Příprava MASOPUSTU
3. 2. v 16:00, STD Ulita
Přijďte pomoci s přípravami masopustního průvodu. Výroba masopustních
rekvizit a dotváření kostýmů proběhne
v dílně Charity Moravská Třebová - STD
Ulita, ul. Svitavská 44.

MASOPUST
16. 2. v 15:00
Průvod masek městem od Charity Mor.
Třebová na náměstí TGM. Poslední veselice před dobou postní.

Program

BAJAJA - divadelní představení pro děti a dospělé
21. 2. v 16:00, dvorana muzea
Vstupné 80/50 Kč
Také vám někdy přijde, že máte doma místo
dětí draky? Víte, jak se poznali vaši rodiče? Co
se stane, když král přislíbí své tři dcery třem
drakům? Proč Bajaja odjíždí do světa? A proč
po boji vždy utíká?

Rytířská pohádka, která vypráví o skryté lásce a neskrývané udatnosti, o nutnosti
a schopnosti se správně rozhodovat, o poslušnosti, o vzbouření, o prostém lidu i královské rodině.

Moravskotřebovský masopust se blíží

14:00	Sraz masek s muzikou u Charity Moravská Třebová, ul. Svitavská
15:00 Zahájení průvodu
15:30 Zastavení u muzea
15:45 Zastavení domov – pro seniory
16:15	Cihlářova ulice
16:25	Náměstí TGM
16:45	Slavnostní zakončení masopustu – „pohřbívání klibny”
Máte-li zájem zúčastnit se aktivně masopustu, kontaktujte: selingerova@
ksmt.cz
Více informací na www.ksmt.cz

Městké kino
Vzhledem k nařízení vlády ČR o uzavření kinosálů nám prozatím filmové společnosti uzavřely možnost objednat a postavit program na měsíc
únor 2021. Čekáme na uvolnění opatření a reakci filmových společností, 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
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Muzeum

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

Nástěnný kalendář
František Strážnický
2021
Po předchozí telefonické domluvě si stále
můžete v muzeu zakoupit kalendář s dílem
významného moravskotřebovského malíře
Františka Strážnického.

Mladějovské muzeum
na návštěvě zámku

Masopustní průvod na staré fotografii
Mezi oblíbené lidové slavnosti patřil v minulosti masopust, nazývaný také jako fašank.
Ten je písemnými prameny doložen již z období 13. století, jeho původ lze hledat ve starých pohanských oslavách spojených s odchodem zimy a příchodem jara. S křesťanstvím se doba oslav podřídila liturgickému
kalendáři. Jak název napovídá, masopust se
slavil před čtyřicet dní dlouhým obdobím
půstu před Velikonocemi, který začínal Popeleční středou. Proto si lidé maso před postní dobou dopřáli. Na tzv. tučný čtvrtek, kterému se říkalo také tučňák, se pořádala zabijačka s bohatou hostinou. V tento den se měl
každý vydatně najíst a napít, aby měl sílu na
celý rok. Tři dny před Popeleční středou byly
ve znamení zábavy, tance, maškarních průvodů, dobrého jídla a pití. V neděli a v pondělí se chodilo do hospody k muzice, tančilo se
také na návsích, a to mnohdy až do rána. Pro
masopustní úterý byly charakteristické maškarní průvody. Masky zastavovaly u jednotlivých stavení a tančily, zpívaly a hodovaly. Masopustní radovánky ukončovala půlnoc, kdy
se v některých krajích symbolicky pohřbíva-

la basa. Po půlnoci začínal první postní den,
o kterém se již nesmělo tančit a hodovat. Věřilo se, že pro hříšníka, který by toto pravidlo
porušil, by si přišel samotný ďábel.
Jaké byly typické masopustní masky, to nám
mohou prozradit třeba staré dochované fotografie. Ve sbírce moravskotřebovského
muzea se nachází soubor fotografií nesoucích datum 4. března 1935, na snímcích je
zachycen tehdejší masopustní průvod v obci
Gruna. Na fotografiích si můžeme všimnout
masky, která stála v čele průvodu. Jedná se
o medvěda, ten býval přivázán na řetězu
a v doprovodu medvědáře. Medvěda následovali zpravidla dva zloději a kominík, který
si s sebou bral žebřík, aby mohl lidem lézt na
záda. V průvodu nechyběli také myslivec, kozel, bába s nůší nebo Žid. Pro masopust byla
typická maska jezdce na koni – ta se pojila se
soutěžemi a zábavnými scénkami.
Masopustní průvody měly kromě zábavy
také jiné poslání. Tvořili je totiž členové nejrůznějších spolků, kteří vybírali drobné finanční příspěvky pro charitativní účely.
■ | Lucie Žáková, městské muzeum

V tomto zimním období členové muzea nezahálejí. Připravujeme na letošní sezónu nové exponáty, upravujeme
prostory expozic a také se nám podařilo rozšířit nabídku v půjčovně kostýmů,
kterých je již přes 80 kusů. Zapůjčení
kostýmů je v muzeu hojně využíváno,
hlavně rodinami a při různých akcích.
Na obrázku jsou postavy znázorňující
Ladislava Velena ze Žerotína s manželkou Bohunkou a služebnictvem.
Průmyslové muzeum Mladějov Vás zve
po otevření muzea nejen na projížďku
vláčkem a prohlídku muzea, ale také za
nevšedními zážitky v kostýmech.
■ | Eva Kopřivová

Regionální výročí
osobností leden až
březen
* 1231 Boreš II. z Rýzmburka – Oseka,
zakladatel města MT, šlechtic, nejvyšší
komorník krále Václava I.
* 9. 1. 1896 Jaromír Metyš, hudebník, spisovatel, farář, kronikář MT, vedl
v MT pěvecký sbor Smetana
* 25. 1. 1891 Rudolf Mather, profesor
kreslení na MT gymnáziu, grafik
+ 2. 2. 1916 Jan Pillich, učitel, spisovatel, překladatel, rodák z Městečka Trnávky, studoval v MT
+ 26. 2. 2011 * 21. 12. 1926 Arnošt
Lustig, spisovatel, matka Terezie
Löwyová z MT
+ 6. 3. 1906 Antonín Konstantin Víták, spisovatel, učitel, působil jako učitel v Jevíčku
* 13. 3. 1891 Josef Zeithammel – Zahořanský, malíř, od září 1939 působil
v Jevíčku jako prozatimní správce českého gymnázia
+ 20. 3. 1621 MT Marcus Eugenius
Bonacina, lékař, astrolog, alchymista,
osobní lékař Ladislava Velena ze Žerotína
* 28. 3. 1886 MT Hugo Hodiener, malíř – krajinář
■ | Martin Protivánek
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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

Upozornění
Vážení čtenáři, v době uzávěrky zpravodaje
platilo, že celá země je v systému PES na pátém stupni a knihovna je tedy z nařízení vlády
zavřena. Povolena je pouze skautská roznáška (více informací najdete na našem webu),
kterou zajišťují dobrovolníci ze skautského
střediska Junák - svaz skautů a skautek ČR.
Zjednodušeně lze říct, že v pátém stupni nesmí knihovna fungovat jinak než bezkontaktně, ve čtvrtém stupni smí otevřít okénko.
Netroufáme si odhadovat, jaký je stav ve
chvíli, kdy čtete tyto řádky, protože i samotný
systém PES má doznat změn. Sledujte proto
prosím naše stránky či sociální sítě, případně
dveře a vývěsku knihovny přímo na zámku,
kde neprodleně o změnách informujeme. Samozřejmě nám můžete také zavolat (461 316
971 nebo 737 021 003).
Děkujeme za pochopení.

Máme ale i dobré
zprávy a není jich málo!
Po dobu uzavírky knihovny jsou prodlužovány všechny výpůjčky a prodloužíme je
tak, abyste měli na vrácení čas ještě určitě dva týdny po otevření. Samozřejmě po
dobu uzavírky nejsou účtovány pokuty.
(Pokud vám přijde zpráva z našeho systému, ať už o předupomínce či končící registraci, vězte, že je systém generuje automaticky, ale společně vše vyřešíme, až se zase
otevře.)

Registraci lze nově platit převodem na náš
účet, informace společně s QR kódem pro
pohodlnou platbu obdržíte v mailu o blížícím se konci registrace.
A protože knihovna v loňském roce často fungovala pouze v omezeném rozsahu
a nebo musela být zavřena zcela, prodlužujeme všem, kdo byli našimi čtenáři v roce
2020, letošní registraci nikoli o 12, nýbrž
o 14 měsíců. (Tedy ti, kdo si prodloužili registraci v prosinci 2020, mají naše služby
k dispozici až do února 2022. Obdobně pokud zaplatíte registrační poplatek například
v květnu 2021, nemusíte se o něj starat až
do července 2022.)
Uzavření knihovny využíváme k úpravám
knihovny, takže až se konečně zase uvidíme, bude skoro jako nová. Chybíte nám!

1.–15. 2. 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: Co vám nejvíce
chybí v nynější době covidové?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: Dívka, která lhala (P.
Jansa), Bez adresy (L. Reinerová), Lži otců (T.
Egeland), Světla na pobřeží (F. Niedl), Sedm
přemyslovských kultů (P. Kubín). Podmínky
soutěže najdete na našem webu.

Vítězkou 8. ročníku soutěže Lovci perel se stala Barborka Burianová, které moc gratulujeme!

E-knihy
Připomínáme, že nabízíme půjčování elektronických knih přímo z našeho katalogu.
Bližší informace naleznete na našich stránkách v sekci KNIHY->E-KNIHY.

Knihovna dětem
Tvořivé středy pro děti
Pokud by byla knihovna znovu uzavřena,
pokračovali bychom v jarním a podzimním
konceptu a výtvarné dílny bychom opět přesunuli na Facebook.
3. 2. Zimní čepice
10. 2. Valentýnské přání
17. 2. Karnevalová maska
24. 2. Letadlo

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
E-mail: krucekmt@gmail.com
Na konci února si připomínáme rok od otevření.
Doufáme, že budeme moci znovu zase otevřít. Těšíme se na Vás a děkujeme za přízeň.
Změny programu sledujte na našem webu.

Pravidelný program ÚNOR
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Klub s Méďou, 3–18 měs.
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)
STŘEDA
10:00–11:00 Smyslohrátky pro děti 1–3 roky
16:00–17:00 Poznáváme svět pro děti 3–6 let
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ČTVRTEK
9:00–12:00 Volná herna
16:00–18:00 Tataherna, každý 3. čtvrtek v měs.

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

DDM

akce na měsíc ÚNOR
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
Vážení rodiče a milí účastníci našeho vzdělávání. V únorovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje jsme vám každoročně přinášeli nabídku táborů a veškeré informace
k letní činnosti. Na této nabídce pracujeme,
ale vzhledem k nelepšící se situaci v celé České republice, konkrétní podobu zveřejníme
později. Sledujte prosím naše webové stránky a Facebook a pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Akce O plačící Aničce až do
konce února
Nestihli jste akci O plačící Aničce? Nevadí.
Tato akce je opět spuštěna. Stačí najít první
stanoviště ve dvoraně zámku a s sebou vzít
průvodní list (je k vytištění na stránkách DDM
nebo ve schránce DDM). Cestou odhalíte nejen pověst, ale najdete i pět krmítek pro ptáky. Vezměte s sebou pro ně krmení. Je nejvyšší čas dát jim něco dobrého. U sochy si udělejte selfíčko a odešlete nám ho emailem do
DDM. Potom už si jen vyzvedněte v DDM odměnu za účast. Hodně štěstí při luštění šifer.

může stát mnoho. Nejlepší je tedy sledovat
na internetu Facebook, kam přidáváme aktuality průběžně, případně na webové stránky, které se snažíme co nejrychleji obnovit.
Pro ty, kteří Facebook nepoužívají, sem vždy
napíšeme alespoň to nejzásadnější. Vždy se
zmíníme o zásadních novinkách na hvězdárně, dále stručně popíšeme, co v následujícím
měsíci můžete vidět na obloze, a závěr si necháme volný pro různá témata.
Stále pracujeme na vylepšování hvězdárny,
jen přes svátky jsme si dopřáli pauzu. Největší problém vždy v zimním období máme
s rejsky a dalšími hlodavci, kterým se na
hvězdárně více než líbí a nepohrdnou ani vybavením pozorovatelny. Pracujeme usilovně
na vylepšování pozorovací techniky, konkrétně na synchronizaci nové montáže s počítačem tak, aby byla plně automatická. Stihneme pak za noc prohlédnout více vesmírných
objektů bez zdlouhavého hledání. Největší
kouzlo pro pozorovatele má, když si objekt
najde sám a tak tato možnost zůstane plně
zachována.
V měsíci únoru nás nečeká žádný úkaz typu

konjunkce nebo meteorického roje. Vše nám
ovšem vynahradí krása zimních souhvězdí
a objektů v nich. Minulý měsíc jsme se zmínili o souhvězdí Orion, který bude stále výše na
obloze a bude tak večer dříve pozorovatelný.
Kdo si počká, až se během noci Orion na obloze posune, zjistí, že se pod ním nachází velmi jasná hvězda, dokonce se jedná o nejjasnější hvězdu oblohy (ani na jižní polokouli nemají jasnější). Je to Sirius v souhvězdí Velkého
psa. Velmi dobré budou v únoru i podmínky
pro pozorování planety Mars. Mnoho krásných otevřených hvězdokup lze spatřit v souhvězdí Kasiopeji.
Pokud vlastníte alespoň tzv. myslivecký dalekohled (triedr), můžete pozorovat i jím.
Mnohdy postačí jen oči. V tomto ohledu nelze nezmínit Plejády. Jedná se o otevřenou
hvězdokupu, kterou do svého katalogu označil francouzský astronom Messier jako čtyřicátou patou. Proto má označení M45. Druhý
objekt, který lze spatřit i relativně malým dalekohledem je galaxie M31. Je to nejjasnější
a nejbližší galaxie. Nečekejte žádné detaily,
ale mlžinku ve tvaru oválku.
Přejeme jasnou oblohu, co možná nejklidnější měsíc a doufáme, že se vše brzy vrátí do
starých kolejí a my vás budeme moci přivítat v naší malé a krásné hvězdárně. Bez vás
to nemá smysl.
Tým Hvězdárny Boleslava Tecla,
www.hvezdarnamoravskatrebova.cz.

Akce O skřítcích až do konce
února
Připravili jsme pro vás další dobrodružství.
Tentokrát se seznámíte s řadou skřítků, kteří žijí ve vašich domácnostech a ani o tom
nevíte. Vydejte se s námi na cestu do Pekla,
kde se o skřítcích dozvíte spoustu zajímavostí. Cestou musíte splnit řadu úkolů, za každý získáte razítko do průvodního listu, ten
si vyzvedněte ve schránce DDM nebo vytiskněte z našich stránek. Celá vaše cesta skončí v Pekle u studánky. Zde si udělejte selfíčko
a odešlete na náš email nebo Facebook. Odměna na vás čeká v DDM.

ROZSVÍCENÉ MĚSTO
V průběhu prosince minulého roku vyrazili
naši agenti do terénu, aby vyfotili vaše rozsvícené domy. Do finále postoupilo 15 adeptů,
z nichž porota složená ze zaměstnanců DDM,
vybrala vítěze. Fotografie vítězného domu si
můžete prohlédnout na www.ddm-mt.cz.

HVĚZDÁRNA BOLESLAVA TECLA ŽIJE
Vážení přátelé astronomie a HBT obzvlášť.
Chtěli bychom vás tímto článkem informovat, jak bude tato rubrika fungovat. Máme
trochu problém přinášet aktuální informace,
protože mezi redakční uzávěrkou zpravodaje
a dnem vydání uplynou přibližně dva týdny.
Za tu dobu se toho na hvězdárně i na obloze
Moravskotřebovský zpravodaj | únor 2021 |
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Školy

MŠ PIARKA, BORŠOV, SUŠICE
Vánoce v sušické MŠ

Tentokrát jsme nemohli oslavit Vánoce spolu
s rodiči, tak jsme si adventní čas užili s dětmi
sami. Společně jsme si upekli vánoční perníčky, uspořádali malou vánoční hostinu, zazpívali si koledy a pak už jsme jen čekali, jestli je
Ježíšek uslyší a navštíví naši školičku.

Betlémský příběh ožil v hlavní
budově

Jednou z mnoha zajímavých aktivit dětí
z hlavní budovy školky v Piaristické ul. bylo
divadlo. Děti si v překrásné vánoční atmosféře zahrály v kostýmech a s rekvizitami bet-

lémský příběh. Potom společně navštívily
betlém u p. Fibicha, kde si zazvonily na zvoneček přání.

Výsledky pokusu ve Zvonečku

Děti ve Zvonečku se dočkaly. Podzimní pokus, zasazení plodů některých listnatých
stromů, dopadl úspěšně. Vyrašily dva doubky a jeden kaštan. O mladé stromky se děti
dobře starají.

Začátek roku v boršovské
školce

Jako všechny děti, tak i děti na odloučeném
pracovišti MŠ Boršov, se nemohly dočkat
sněhové nadílky. Konečně nám přišla pravá
zima, a tak si každý den užíváme v okolní přírodě nebo na místní zahradě sněhovou nadílku. Společně stavíme sněhuláky, děláme
ve sněhu andělíčky nebo jen pozorujeme, co
všechno dokáže vytvořit mráz.
■ | Kolektiv MŠ

ZŠ Palackého zapojena do projektu MŠMT
ZŠ Palackého byla vybrána jako škola pokusná do projektu MŠMT Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání vzdělávací oblasti Člověk a technika. Ve spolupráci s katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
se vyučující praktických činností budou podílet na výstupech pokusného ověřování. Díky
tomuto projektu se naše škola bude zapojovat do vytváření příkladů dobré praxe, které
budou následně zpřístupněny i dalším školám. Výuka pracovních činností bývá na školách mnohdy upozaděna – nepřiměřené počty žáků v hodině, které odporují bezpečnosti práce, malá časová dotace výuky, nevyhovující vybavení dílen, neaprobovaní učitelé,
nedostatečné materiálové vybavení. Tento

projekt má za úkol zlepšit úroveň poskytovaného technického vzdělávání napříč celou
republikou. Vždyť učivo o technice přispívá
k rozvoji technického myšlení, zručnosti, tvořivosti a má nezastupitelnou úlohu při volbě
dalšího vzdělávání po základní škole a volbě
profese.

ZŠ Křižovatka zase
uzavřena
Bohužel, škola je opět uzavřená, do
školy chodí jen ti nejmladší. V naší škole to jsou děti z přípravky a prvňáčci
s druháky. Když konečně napadl sníh,
byla radost „maláčků“ nezměrná, nadšení veliké, a proto jsme každou možnou chvilku trávili venku. Koulování,
stavění sněhuláků, vyšlapávání cestiček, klouzání po kdejaké zmrzlé louži, sjíždění kopečků atd. Doufáme, že
i tato aktivita, ze které měly všechny
děti radost, přispěla ke zvýšení imunity našich žáků. Starší žáci nemají na růžích ustláno. Distanční výuka sice funguje, ale kontakt s učiteli chybí, stejně
jako s kamarády. Zato doma probíhají
pokusy. Teď přišla na řadu fyzika v praxi pro nejstarší v podobě pokusů s tuhnutím a táním vody. Poté následoval
úvod do Krkonošských pohádek. Žáci
vyráběli pomocí kondenzace mlhu do
kapsy, přesně tak, jak ji znáte z oblíbené pohádky. Také ve výtvarné výchově
tvořily děti své práce doma. Fotografie,
stejně jako ukázky prací a pokusů, můžete vidět ve vývěsce před naší školou.
■ | Eva Izáková

■ | František Zeman, Petr Felner

ŽŠ Kostelní náměstí jde básničkami proti koroně
Žáci 4. třídy školy z Kostelního náměstí během hodiny českého jazyka tvořili básničky
k tématu koronavirové problematiky, posuďte sami, jak se jim tvorba dařila.
Koronavir
Koronavir je zlý sen,
bojím se jít vždycky ven.
Všichni se ho bojíme,
proto roušky nosíme.
Doufám, že to přestane
a život krásný nastane.

■ | E. B.

Sen
Když se dívám z okna ven,
mám jen jeden velký sen.
Ať už zmizí tenhle vir,
ať je všude klid a mír...
ať se máme všichni rádi,
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ať má každý kamarády,
s kterými si může hrát
a už se jen smát a smát.
Škola
Moc mě baví škola,
škoda, že musíme být doma.
Ve škole jsou kamarádi
a doma jsou taky rádi.

■ | E. H.

Proto chci jít do školy,
abych měl cokoli.		

■ | K. M.

Zase
Už je opět těžká doba,
musíme být zase doma,
z počítače se učíme,
pořád do něho čučíme.
Až to všechno překonáme,
tak se zase potkáme.

■ | M. D.

Zvláštní doba
Je to zvláštní doba, venku ani noha.
Žádný povyk, křik a smích.
Žádné děti na saních.
Všechny tváře zahalené.
Žádný úsměv, radost - nic.
Je to všechno uhozené!
■ | E. H.
Chci do školy - slyšet smích!

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 1. 2. 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 11. 2. v 16:00
a 25. 2. v 16:00 hodin (vše Charita Moravská
Třebová).
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon:
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz
Tříkrálová sbírka 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci
bylo rozhodnuto, že se tradiční Tříkrálové koledování v lednu neuskuteční. Je nám to velmi líto, ale odpovědnost za zdraví koledníků,
organizátorů, dárců a dalších zúčastněných
bylo pro nás prioritou a v žádném případě
jsme je a jejich rodiny nechtěli vystavit zbytečnému riziku onemocnění. Zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2021 jste ale mohli v průběhu ledna najít v kostelech, na městských i obecních úřadech, ve vybraných obchodech, lékárnách, benzínových stanicích
a firmách po celém regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a na území Velkých Opatovic
a přilehlých obcí. Za možnost umístění kasiček všem mockrát děkujeme. Charita Moravská Třebová využije výtěžek na pokračování
přímé pomoci potřebným rodinám a obča-

nům z regionu, na nákup zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a na další rozvoj
dobrovolnického centra.
Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, vedoucím skupinek, koledníkům, podporovatelům a partnerům sbírky, jste KINGOVÉ!
Kontaktní osoby:
Tereza Letfusová, telefon: 733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz
Božena Šplíchalová, telefon: 731 608 323, e-mail: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz
Tříkrálová sbírka 2021 do konce
dubna online na
www.trikralovasbirka.cz
Zdraví koledníků i dárců je pro nás na prvním
místě a koleda se proto uskuteční do konce dubna také ve virtuálním prostoru. A jak
tedy Tříkrálová sbírka v on-line verzi probíhá?
Na webu www.trikralovasbirka.cz si můžete přehrát video s on-line koledou a přispět
prostřednictvím virtuální kasičky. Po zadání
města (Charita) Moravská Třebová nebo PSČ
571 01 bude příspěvek přiřazen přímo Charitě Moravská Třebová. Další možností jak
nás podpořit, je bankovní převod na účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800. Zde je potřeba uvést variabilní symbol Charity Moravská
Třebová: 77707017. Dárci si mohou finanční
příspěvky odečíst z daňového základu, a to
na základě potvrzení o daru.
Vychutnejte si koledu s našimi koledníky
bez ohledu na její formu. Neváhejte přispět

i drobnou částkou. I u příspěvků při online
koledě a bankovním převodem totiž platí, že
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši
štědrost.
Pečovatelská služba Charity Moravská Třebová
Služba změnila od 1. 1. 2021 místo poskytování sociální služby. Nová adresa služby je
Lanškrounská 243/77 v Moravské Třebové.
Kontaktní osoba: Martina Jínková, telefon:
733 742 083, e-mail: martina.jinkova@mtrebova.charita.cz
Centrum pěstounské péče Cesta pod
Charitou Moravská Třebová
Centrum změnilo od 1. 1. 2021 místo poskytování sociální služby.
Nová adresa služby je Lanškrounská 243/77
v Moravské Třebové.
Kontaktní osoba: Martina Jínková, telefon:
733 742 083, e-mail: martina.jinkova@mtrebova.charita.cz
Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www. facebook.com/charita.trebova, nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová. Krásné pohodové dny
vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová

Římskokatolická
farnost
Kostelní nám. č. 24/3
571 01 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5, Moravská Třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz
Pravidelné bohoslužby:
po, út, st 18:00 klášterní kostel
čt:
16:30 k
 lášterní kostel – mše
sv. pro rodiny s dětmi
18:00 klášterní kostel
pá, so
18:00 klášterní kostel
ne:
8:00 farní kostel
11:00 klášterní kostel

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

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.

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.
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Historie kopané IV.
Slovan po sestupu v roce 1967 hraje I. B třídu. Ročník 1968/1969 se pak zařadil mezi nejhorší v historii moravskotřebovské kopané.
Až 10. místo hrozilo pádem do Okresního
přeboru. Slovanu pomohlo vítězství na Blesku Pardubice 1:0 brankou Franty Cupala.
Perličkou tohoto utkání byla situace, ve které se ocitl právě vysoký útočník ze Sušic. Se
zavázaným kolenem proběhl svým klasickým
„pumpováním“ hřištěm, obvaz se mu začal
uvolňovat, až za ním vlál snad desetimetrový
závoj nevěsty. Diváci nazvali Františka Kuriozou, a to mu zůstalo. Na počátku 70. let nastoupil do čela fotbalu v Moravské Třebové
Rudolf Špaček, ředitel Hedvy - Barevny. Hedva se stala sponzorem. Vyřešila se finanční
a materiální otázka oddílu. Došlo ke zkvalitnění hráčské i funkcionářské základny. Postavila se tribuna, upravilo se okolí hřiště. Povrch však zůstal nezměněn, třebovská „Škva-

rakaná stadec“. V sestavě se začaly objevovat
budoucí ikony kopané ve městě. Z Kunčiny přišli bratři Kudynové i s tátou trenérem,
z Lanškrouna Pišta Schwarz, další hráči byli
přeřazeni z dorostu. Trenér Kudyn měl k dispozici hráče, dobré podmínky, ale něco přece
jen chybělo - brankář. Tak tedy zkušený trenér ukázal na stopera V. Procházku, který se
vrátil z Pardubic. Pan Kudyn dal dohromady
výborný tým. Sezóna 1972/73 byla průlomová. V podzimní části Slovan drtil své soupeře jak parní válec. Podzimní bilance 11- 1 -1.
Jen jedna porážka s rivalem v boji o postup
na stadionu u lesa v Albrechticích nad Orlicí.
Tam padaly do brány nejen šišky, ale i jeden
gól do naší sítě. Sudí Slovanu neuznal regulérní branku. V zimní pauze naordinoval trenér Kudyn tvrdou přípravu. Běhy ve dvaceticentimetrové vrstvě sněhu nebyly výjimkou.
Tým byl připraven velmi dobře. Jarní část se-

zóny však začala rozpačitě. Povinné vítězství
v Kerharticích, poté však ze tří duelů jen jeden bod. Bylo jasné, že problém byl v hlavách
hráčů. K týmu přišel nový kouč, Stanislav Milde, který na mužstvo působil svým uměním
motivátora, navíc měl bohaté hráčské zkušenosti. V prvním utkání pod jeho vedením se
ještě nepodařilo zvítězit, ale pak nastala spanilá jízda. Důležité bylo vítězství v Poličce. Po
zápase však delegát utkání nesmyslně odebral průkaz šutérovi Miloši Kudynovi. Boss
Rudolf Špaček svými diplomatickými schopnostmi dostál toho, aby Miloš v dalších bojích
nastoupil. Delegát dostal trest, Albrechtice se
kály. V předposledním kole došlo na souboj
o čelo tabulky. V pondělí (v neděli byl motokros) přijely Albrechtice. 1200 diváků! Kapela připravena k oslavě postupu. Remíza 0:0,
však nic neřešila. Rozhodnutí padlo v posledním kole na hřišti nabuzeného Jevíčka. Slovan přejel domácí, v zápase hraném za stálého deště 3:0 (J. Haupt, M. Kudyn, R. Špaček)
Slovan získal o bod víc, než Albrechtice a nastřílel 71 gólů!
Slovan hrál v sestavě: V. Procházka - Potáček,
J. Procházka, Z. Kudyn, Zatloukal - R. Špaček,
Motálek- J. Haupt, M. Kudyn, Schwarz, Jánoš.
Dalšími členy kádru byli: Vl. Barták, J. Přikryl,
L. Petřík, F. Matoušek, F. Řehořek, M. Vápeník, F. Piroš, L. Maška, K. Frehar, A. Černý, R.
Maška, J. Růžička, trenéři Z. Kudyn, St. Milde,
vedoucí týmu M. Vápeník st., Hrubý.
■ | Václav Procházka

Stolní tenis v Boršově

Slovan Moravská Třebová – První: stojí: trenér Kudyn, V. Barták, Š. Schwarz, J. Procházka,
R. Špaček, Z. Kudyn, M. Kudyn, F. Řehořek, M. Vápeník, prezident Špaček dole: V. Procházka,
A. Jánoš, M. Motálek, F. Piroš, J. Přikryl, L. Potáček

V roce 2018 v boršovské hospodě pana
Chladila vznikl Klub stolního tenisu
Boršov. Za vzájemně výhodných okolností hraje klub pod názvem KST Boršov-Linhartice. Klub hraje svá utkání výhradně ve školce v Boršově díky
pochopení a vstřícnosti paní ředitelky
Zmeškalové. KST Boršov hraje soutěžní
utkání na Moravě v rámci okresu Šumperk. Ihned po prvním roce účasti postoupil klub do vyšší soutěže poté, co
vyhrál svoji skupinu. V sezóně 2020-21
bylo do soutěže přihlášeno další družstvo. Po kvalitní přípravě obě družstva
v rámci svých soutěží neokusila porážku. Vítěznou sérii zastavil až Covid-19.
V letošním roce bychom chtěli dále
dobře reprezentovat Boršov, uskutečnit vánoční turnaj neregistrovaných
a vybudovat sezení pro diváky, neboť
jsme občany Boršova kritizování za
to, že nemohou sledovat naše utkání.
KST Boršov děkuje touto cestou městu Mor. Třebová za finanční podporu,
kterou věnuje našemu klubu. Dále děkujeme firmě Jaha Hanák, SKPD Boršov
i ostatním sponzorům. Svému partnerovi KST Linhartice přejeme postup do
vyšší třídy.
■ | Vladimír Barták

Momentka z utkání proti Albrechticím nad Orlicí, které sledovalo 1200 diváků
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Petr Mrázek na Moravskou
Třebovou vzpomíná rád
Když mě někdy v roce 2000 či začátkem roku
2001 kontaktoval prezident Slovanu Jarda Širůček poprvé, byl jsem pracovně hodně vytížený: obchodní ředitel pro Moravu britské
sportovní firmy UMBRO, současně vedoucí prodejny UMBRO v Olomouci, navíc jsem
působil ve funkci trenéra dorostu FK Holice
1932 – dnešní 1. HFK Olomouc, poté jsem
působil ve funkci sekretáře klubu 1. HFK
Olomouc ve 2. lize a krátce i jako hlavní trenér tohoto týmu ve 2. lize. Po podzimní části KP Pardubického kraje, ke konci roku 2002,
kdy byl Slovan se šesti body ze 13 zápasů na
chvostu tabulky, mě Jarda Širůček kontaktoval podruhé a domluvili jsme se na úvodní týden zimní přípravy. Chtěl jsem mužstvo vidět
při tréninkové práci, abych si udělal představu, zda bude v našich silách s tak malým počtem bodů Krajský přebor pro Moravskou
Třebovou zachránit. 9. ledna 2003 přišlo na
první trénink zimní přípravy 14 hráčů + 5 dalších, zraněných, v roli diváků. Byl jsem tehdy
mile překvapen přístupem, odhodláním i fotbalovou kvalitou většiny kluků. Jeden trénink
s mužstvem mi stačil k přesvědčení, abych
přijal trénování ve Slovanu Moravská Třebová a naše vzájemné spojení trvalo s třemi
přerušeními (Kuvajt, Třinec, SK Lipová – třetiligová farma Sigmy Olomouc) až do 19. 5.
2010, kdy po změně ve vedení klubu (k 30. 4.
2010), jsem byl od mužstva odvolán a mužstvo převzal na poslední čtyři zápasy Martin
Komoň.
Ale pojďme postupně od začátku. První půlrok mého působení jsme splnili hlavní cíl
a v KP jsme se zachránili. Důležitý byl tehdy hned vstup do jarní části sezóny vítězstvím doma 4:1 s Litomyšlí a pohlazením
na duši pro všechny lidi v klubu pak byla výhra v posledním utkání sezóny 2002/2003
na půdě České Třebové 3:0. Do následující
sezóny 2003/2004 jsme vstoupili dobře. Po
pěti kolech jsme byli s bilancí dvou výher, tří

remíz a nula porážek s 9 body na 4. místě.
Poté jsem přijal roční nabídku trénovat mládež v kuvajtské Kazmě. Po návratu z Kuvajtu domů jsem už zase vedl 10. 7. 2004 první
trénink letní přípravy na sezónu 2004/2005.
Celá tato sezóna byla odehrána v klidu a pohodě a konečné umístění uprostřed tabulky
bylo uspokojující.
Sezóna 2005/2006 byla pro mě zajímavá
z toho důvodu, že jsem v jejím průběhu seděl jedním zadkem na dvou židlích, a to, že
jsme ji dobře zvládli, byla i zásluha mých tehdejších asistentů Vládi Qětáka Dokoupila
a Václava Procházky (trenér brankařů a vedoucí mužstva). K 1. 10. 2005 jsem dostal nabídku z klubu FOTBAL Třinec převzít po Jirkovi Nečkovi (šel dělat asistenta Pavlu Hapalovi do FC Baník Ostrava, dříve také krátce trénoval třebovský Slovan a nyní dělá asistenta
Radku Látalovi v Sigmě Olomouc) funkci šéftrenéra SCM + trenéra U19. Přijal jsem tuto
nabídku s podmínkou, že mě nechají alespoň
do konce podzimu paralelně trénovat i muže
SKP Slovan Moravská Třebová. Vedení Třince na můj požadavek přistoupilo, stejně jako
dal Slovan zelenou mému působení v Třinci. Po podzimu jsme získali se Slovanem 23
bodů, což stačilo na 5. místo a bylo to tehdy
bráno jako úspěch. Pro mě bylo několikaměsíční pendlování mezi Olomoucí, Moravskou
Třebovou a Třincem docela těžkou zkouškou
a jsem rád, že jsme to s oběma kluby zvládli
se ctí, i díky mým asistentům v obou klubech.
V Třinci jsem působil i celou následující sezónu 2006/2007 a od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007
jsem přijal nabídku Sigmy Olomouc trénovat její farmu SK Lipová ve 3. lize a dělat asistenta trenéru Pulpitovi v ligovém týmu pro
obrannou činnost mužstva.
Od ledna 2008 jsem získal nové zaměstnání
v Olomouci a v sobotu 19. 1. 2008 jsem už
zase vedl třebovský Slovan v prvním přípravném utkání (výhra 4:2 proti Jesenci). Součas-

ně jsem ještě hrál aktivně OP za Bouzov. Sezónu 2007/2008 jsme zakončili se Slovanem
21. 6. 2008 výhrou 2:1 ve Stolanech s celkovou bilancí 49 bodů, což nám stačilo na pěkné čtvrté místo v konečné tabulce.
Sezóna 2008/2009: velmi dobrý podzim
a přezimování na 3. místě KP, jaro bylo horší,
ale konečné 7. místo, 45 bodů a skóre 49:45
bylo celkem solidní.
Sezóna 2009/2010 byla z celkového pohledu stínem celého mého několikaletého působení v SKP Slovan MT. Po podzimní části
– 3. místo, 2 body za prvním týmem tabulky. Během jara 2010 nastaly rozpory ve vedení klubu, k 30. 4. 2010 nový výbor včetně
předsedy, 19. 5. mé odvolání, konečné zúčtování – sestup do 1. A třídy, což se zdálo být po
podzimním 3. místě téměř nemožné. A přece se stalo!
Zpětně při bilancování všech roků strávených
ve Slovanu, mám dobrý pocit z toho, že jsem
tady poznal spoustu skvělých lidí zapálených pro fotbal, kluky, kteří poctivě pracovali v trénincích i v zápasech, ale měli také dobrou partu, uměli se bavit a zažili jsme i hodně
srandy. Rád se sem občas vracím, jelikož i fanoušci a fanynky byli z velké části moc fajn.
A ty smutnější a horší chvíle jsme vždycky dokázali společně zvládnout, což se ne vždycky
a ne v každém klubu podaří.
■ | Petr Mrázek

Petr Mrázek oslavil
60. narozeniny
Trenér SKP Slovan Moravská Třebová
v letech 2001–2003 a 2008–2009, bývalý hráč Sigmy Olomouc, Plzně a Tachova se zkušenostmi z německého,
islandského a kuvajtského fotbalu,
oslavil dne 8. ledna 2021 své 60. narozeniny.
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
■ | (pm)
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Sport

RC Autoklub České republiky
Mnozí z vás zaregistrovali v našem městě
sportovní klub RC Autoklub České republiky z.s., který používá zkratku RCAČR. Historie spolku sahá až do roku 1972, kdy se začalo na našem území poprvé oficiálně soutěžit s rádiem řízenými modely aut. Náš spolek
má sídlo v Moravské Třebové. Podle stanov
je sídlo spolku tam, kde sídlí předseda, kterým jsem byl pro volební období 2017-2022

zvolen. Za tři roky, kdy jsem předsedou, se
nám podařilo spolek stabilizovat a začít rozvíjet. Spolupracujeme s mezinárodní organizací EFRA a celosvětovou organizací IFMAR.
RCAČR dohlíží na pořádání závodů seriálu
mistrovství České republiky a následně uděluje titul mistr České republiky v daných sekcích. Dále vysílá reprezentanty České republiky na závody mistrovství Evropy a světa.

Modely aut jsou rozděleny do sekcí podle
měřítka a typu pohonu. Každá sekce má
svého trenéra, který se stará o chod a rozvoj dané kategorie. Evidujeme dvě desítky
pobočných spolků, 1600 členů a každoročně se účastní závodů 400 aktivních sportovců. Velikostí naší členské základny se řadíme
mezi největší spolky v našem městě. Nejznámějším sportovcem našeho města je Marek
Schiller, který se každoročně účastní závodů MČR i zahraničních soutěží, jako je mistrovství Evropy a mistrovství světa. Příští rok
budeme slavit 50 let od vzniku spolku. Závěrem bych rád již teď poděkoval členům, trenérům, předsednictvu a všem, kteří přispívají ke stabilitě našeho spolku za jejich kladný
přístup a práci s mládeží.
■ | Miroslav Jurenka, předseda spolku

Zemřel hokejista Libor Kobza
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás ve věku nedožitých 50 let navždy
opustil Libor Kobza, legenda hokejového
týmu HC Slovan Moravská Třebová.
Libor Kobza, odchovanec Draci Šumperk, přišel do mužstva HC Slovan v sezóně 1996/97
a hned jako nový, mladý a nadějný hráč si získal srdce všech fanoušků a stal se jejich miláčkem až do odchodu do „hokejového důchodu“ v sezóně 2012/13. Od začátku svého
působení v našem městě patřil k tahounům
mužstva, jako autorita se prosazoval v šatně
i na ledě. Jeho hokejový rukopis je navždy nesmazatelně zapsán do moravskotřebovského hokeje velkým písmem (jemný technik
a „dělník ledu“). V tabulce kanadského bodování pravidelně obsazoval přední pozice. Nezapomenutelné jsou jeho kličky, práce rukou
a typická oslava po vstřeleném gólu, kterých
nebylo málo. Hokejový um čísla 6 byl vždy

mezi soupeři obávaný, respektovaný, ale
vždy férový. Měl radost, že má pokračovatele ve své hokejové činnosti a zase v barvách
Slovanu – syna Honzu.
Naše myšlenky jsou s jeho rodinou a blízkými. Libore, čest tvé památce, nikdy na tebe
nezapomeneme.
■ | Výbor HC Slovan Moravská Třebová

Tým Deseti jarních
kilometrů letos
se závodem počítá
Letošní termín závodu byl stanoven
na 13. března. Závodníci, kteří uhradili startovné za loňský zrušený závod
(a nechtěli ho vrátit zpět), mají závod
automaticky uhrazen i pro letošní rok.
Přihlášky a další informace:
http://www.desetjarnichkm.cz
■ | (pm)
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