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ULICE SVITAVSKÁ SE DOČKÁ ZMĚNY K LEPŠÍMU
V průběhu dubna 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. Jedná se o jeden z nejdůležitějších
projektů roku 2021, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní bránou do města.
Vizualizace ukazuje, jak bude zeleň v daném úseku vypadat za 5-10 let. Pokud to epidemická
situace dovolí, proběhne prezentace záměru s případnou diskuzí s občany 10. března
od 16:00 hod ve dvoraně muzea.
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Srovnání současného
a budoucího stavu
v ulici Svitavská
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Už jste Přihlásili svůj
nápad do participativního
rozpočtu?
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Ohlédnutí za druhým
ročníkem Masopustu
v Moravské Třebové

INFORMACE Z RADNICE

Doporučení bytovým
domům
Ve spolupráci s Českou poštou každý měsíc
prověřujeme kvalitu distribuce Moravskotřebovského zpravodaje. Pokud zpravodaj ve schránce nenaleznete, nemusí to být
vždy chyba pošty, ani chyba Vaše. K problémům často dochází zejména v případě bytových domů, které mají jednotlivé schránky
za uzamčenými dveřmi a zpravodaj tak často zůstává volně uložený ve venkovním boxu

před domem, nebo ve společné schránce.
V takových případech se zpravodaj může
ztratit mezi reklamními letáky, nebo jej odnese vítr, soused, popř. náhodný kolemjdoucí.
Doporučujeme umístění jednotlivých schránek na venkovní část domu, buď na fasádu,
nebo přímo na dveře. Pokud se k vám zpravodaj i přesto nedostane, neváhejte kontaktovat mluvčího města na tel. 737 045 783.

Otevřená radnice
Veškeré podklady z jednání zastupitelstva města, vč. zápisu, usnesení, zvukového záznamu a výsledků hlasování naleznete na webových stránkách města
v záložce radnice. Zde je k dispozici také
usnesení z jednání rady města. Více na
www.moravskatrebova.cz.

Společenská rubrika
životní jubileA – ledEn
80 let – Heidemarie Sekáčová, Jaroslav
Fréhar, Zdeňka Richtrová, Gertruda
Komínková
86 let – Marie Kaslová (únor)
90 let – Blanka Jůzová, Eliška Pikovská
92 let – Marie Mikulášková
92 let – Anna Drbelová (únor)

V lednu jsme se rozloučili
s těmito občany
Ludmila Zezulová (78 let), Jiří Otava (81
let), Josefa Dvořáková (80 let), Luboš
Stejskal (73 let), Stanislava Davidová
(86 let), Tatiana Jirušková (66 let)

Zprávy z radnice
Rozšiřujeme úřední hodiny

Poděkování

V souladu s vydanými krizovými opatřeními
je městský úřad otevřen následovně:
Pondělí + středa: 8:00 – 17:00
Úterý + čtvrtek: 8:00 – 15:00
telefonický či emailový kontakt, osobní
návštěva po předchozí domluvě
Pátek:		
8:00 – 14:00
telefonický či emailový kontakt, osobní
návštěva po předchozí domluvě

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. Sušice 139.

■ | Ivana Radimecká, matrikářka

Kolik nás je...

Pošta upravuje otevírací dobu
Česká pošta, pobočka T. G. Masaryka informuje, že z provozních důvodů upravuje provozní dobu. V sobotu bude pobočka nově
otevřena v čase 9:00 – 11:00 hodin.

Poděkování za záchranu života
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Gratulace
jubilantům
Členové komise Sbor pro občanské záležitosti budou provádět osobní gratulace jubilantům ihned, jakmile to bude
možné. Samozřejmě se to bude týkat
i jubilantů, kteří již své jubileum oslavili v minulých měsících, a z důvodu
vládních preventivních nařízení nebylo
možné gratulaci uskutečnit. Děkujeme
za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Nadále platí, že je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před
osobním jednáním ve všech případech, kdy
je to možné. Jednotliví zaměstnanci jsou dostupní na telefonních číslech a emailech
uvedených v kontaktech městského úřadu.
Aktuální informace naleznete vždy na webových stránkách města.

Děkuji posádce záchranné služby, zejména
MUDr. Novotnému, celému hasičskému sboru v Moravské Třebové, personálu Fakultní nemocnice Olomouc, personálu Svitavské

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.

nemocnice a celému kolektivu i vedení LDN3
s primářem MUDr. Králem v Moravské Třebové.
■ | Jaroslav Novotný, Míru 27, M. Třebová

V informačním systému Městského
úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 1.
2021 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 805 občanů ČR.
Dle MVČR je v Moravské Třebové evidováno 150 cizinců s povoleným pobytem na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31.
1. 2021 hlášeno k trvalému pobytu 9
955 obyvatel.
■ | In

Informace z radnice

Čeká nás proměna Ulice Svitavské
Každý strom je živý organismus, který pro kvalitní růst potřebuje dostatek živin v půdě, dostatek vody, vhodné složení ovzduší a především dostatečný prostor
k růstu kořenů. Když cokoliv z uvedeného
chybí, mohou nastat problémy. Za posledních 100 let se však životní podmínky pro
růst stromů rapidně změnily, a to se bohužel týká i lipové aleje v ulici Svitavská. V době
výsadby lipové aleje zde bylo dostatek okolní zeleně a po cestách se proháněly povozy s koňmi. Lípy zde měly vhodné podmínky a dostatek prostoru pro svůj růst. Od té
doby se však mnohé změnilo. Hliněné nebo
štěrkové cesty začaly postupně nahrazovat
dlažební kostky. Později se přistoupilo k asfaltování, které lipovému stromořadí sebralo jakékoliv přirozené prostředí, zvýšilo průměrnou teplotu okolí a znemožnilo vsakování vody ke kořenům. Dalším negativním
faktorem je chemické znečištění při zimní aplikaci posypové soli, kterou lípy těžce
snáší. Zásadním problémem však byly časté
výkopy a opravy podzemních inženýrských
sítí (elektrické kabely, kanalizace, plynovod),
kdy se dané dřevině způsobí rány, kterými

pak mohou do organismu pronikat patogeny, nejčastěji pak hniloby a plísně. Zároveň
dochází k opakovanému a nevratnému poškození kořenového systému jednotlivých
stromů. Důkazem může být vyvrácená lípa
naproti nemocnici z července 2020, kdy se
potvrdila absence větších kořenů pod vozovkou a v místech chodníku.
Při současném trendu počasí, kdy se předpokládá střídání extrémních teplot s nepředvídatelnými srážkami či poryvy větru, musíme zeleni věnovat zvýšenou pozornost. Při ošetřování, kácení i nových výsadbách je nutné myslet hodně dopředu,
myslet tak, abychom i pro budoucí generace zachovali co nejlepší prostředí pro život,
do kterého zajisté dřeviny patří. Ať už se
nám to líbí nebo ne, lípy, které dnes rostou
v ulici Svitavská, jsou na hranici své životnosti. Vzhledem k infekci kosterních větvení, infekci kmenů, defektnímu větvení a poškozenému kořenovému systému nám nezbývá než přikročit k pokácení vzrostlých
stromů v úseku od evangelického kostela
po křižovatku s ulicí Dr. Janského.
Následná nová výsadba je navržena tak, aby

dřeviny měly dostatek prostoru pro růst kořenů, a jejich rozmístění zohledňuje vedení nové kanalizace a vodovodu při souběžné rekonstrukci ulice. Vznikne tak nový
úsek aleje, na který lze v budoucnu navázat. Nová výsadba bude sloužit našim dětem a vnukům a poskytovat jim benefity, ať
už v podobě čistšího vzduchu, stínu při procházce nebo celkově příjemnějšího prostředí pro pacienty z nově budované nemocnice následné péče.
Za každý pokácený strom vysadíme nový
Princip náhradní výsadby funguje tak, že
pokud odbor životního prostředí vydá povolení ke kácení stromu na území města,
poté ve většině případů vydává také pokyn
k náhradní výsadbě vč. specifikace následné péče o daný strom. V našem městě probíhá náhradní výsadba především na Knížecí louce (alej stromů podél cyklostezky vedoucí k Lidlu), ale také v ulici Polní, Dr. Janského, nebo v Boršově. Někde už náhradní
výsadba proběhla, jinde je její realizace naplánována.
■ | Miroslav Flášar, odbor životního prostředí

Rekonstrukce ulice Lanškrounská, II. etapa úsek Na Stráni – Sušice
Pardubický kraj plánuje v letošním roce dokončení rekonstrukce ulice Lanškrounská.

Zahájení stavebních prací je naplánováno od
1. dubna. Sledujte webové stránky a Mobilní

rozhlas, kde budeme s předstihem informovat o podrobnostech a objízdných trasách.
Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2021 |
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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

Kontrola parkování
Chtěli bychom opakovaně vyzvat všechny řidiče, aby dodržovali stanovené dopravní značení a parkovali pouze na místech k tomu určených. V posledních době se strážníci městské policie zaměřují především na dodržování dopravního režimu v centru města.
V celém historickém centru města platí zóna
zákazu stání a k parkování slouží pouze vyhrazená parkoviště a parkovací stání označená příslušnou dopravní značkou.
Ke kontrole dodržování dopravního režimu
strážníci městské policie využívají i městský
kamerový dohlížecí systém, kdy např. ope-

rátoři systému strážníky upozorní na vozidlo
zaparkované v ul. Čs. armády a strážníci vozidlo následně zastaví a s řidičem projednávají
podezření z přestupkového jednání, nebo záznamy z kamer slouží jako důkaz při předávání podezření ze spáchání přestupku správnímu orgánu k dořešení.

ké neodkladné první pomoci při náhlé akutní
srdeční příhodě. Přístroj krok po kroku vede
zachránce celým procesem pomoci, neboť
je vybavený hlasovou nápovědou a grafikou
v českém jazyce s jasnými instrukcemi tak,
aby umožnil komukoli s minimálními znalostmi provádět bezpečně a kvalifikovaně neodkladnou první pomoc. Tento přístroj důrazně upozorní zavolat záchrannou službu a pomocí hlasových příkazů navádí zachránce ke
správnému provádění masáže srdce a umělého dýchání dle jednoduché nápovědy.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Defibrilátor pro záchranu
života
Od loňského roku disponují strážníci městské policie automatizovaným externím defibrilátorem (AED), který zakoupilo město
Moravská Třebová. Přístroj slouží jako vynikající doplněk a pomocník k poskytnutí laic-

Zprávy z radnice
Dostupnost antigenních testů
Zájemci o antigenní test na covid-19 mohou
navštívit ordinaci MUDr. Kluga, která se nachází v přízemí budovy polikliniky vpravo.
Na testování není potřeba objednání předem, pouze je nutné dodržet ordinační hodiny ve dnech pondělí, středa, pátek 7:00-14:00
a úterý, čtvrtek 11:00-18:00 hodin. Kontakt:
O. Srncová 461 352 390.

zikovějších skupin obyvatel je aktuálně očkovací centrum Fabrika Svitavy.

Respirátory z Tchaj-wanu
poslouží našim pedagogům
Starosta Miloš Mička převzal z rukou prvního
náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše dar v podobě 2000 kusů respirátorů. Ochranné pomůcky do Pardubického
kraje a následně do Moravské Třebové doputovaly díky návštěvě předsedy senátu Miloše
Vystrčila v Tchaj-wanu. Respirátory využijeme pro potřeby pedagogů v našich školách.

Platba nájemného
a pachtovného

Prostory pro očkovací
centrum jsou zajištěny
Ve spolupráci s Nemocnicí následné péče
Mor. Třebová se nám podařilo zajistit prostory, které budou připraveny pro případné zahájení očkování v Moravské Třebové. O případné aktivaci očkovacího centra rozhodne
Pardubický kraj na základě dalšího vývoje
epidemické situace a dostupnosti očkovacích
vakcín. Nejbližším místem pro očkování nejri4 | Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2021

Platby nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví města lze stejně jako v minulém roce provádět do 31. 3.
2021 v OIC MěÚ v ul. Olomoucká. Výhodou
pro veřejnost je bezbariérový přístup, možnost platby kartou a dostupnost ostatních
služeb. Využít lze také možnost bezhotovostní platby bankovním převodem na účet: 191283386349/0800, nebo 19-1929591/0100.
V případě dotazů volejte 461 353 131.

Zákaz návštěv v sociálních
službách
Sociální služby města Moravská Třebová
z důvodu současného výskytu chřipkového
onemocnění covid-19 vyhlašují úplný zákaz

návštěv klientů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Situace se může
měnit, sledujte web a Mobilní rozhlas.

Vlajka pro Tibet
V týdnu od 8. do 14. března bude u budovy
radnice vyvěšena tibetská vlajka s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských
práv v Tibetu. Město Moravská Třebová tak
vyjadřuje symbolickou podporu malému
národu, který má podobně jako naše země
před rokem 1989 přímou zkušenost s totalitním režimem a s okupací. Kampaň Vlajka
pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let
v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu
Tibetu. Moravská Třebová se do kampaně
zapojuje od roku 1999.

Výměna protihlukových stěn
Vedení města se v roce 2020 zabývalo žádostí obyvatel ulic Nové Sady, Třešňová alej
a Míru o řešení hlučnosti v okolí silnice I/35
v úseku od čerpací stanice OMV k podjezdu
ulice Třešňová alej. Na základě jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR došlo k vypracování nové hlukové studie a projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci stávající protihlukové stěny. Stávající PHS z děrovaných cihel budou vč. sloupků odstraněny
a nahrazeny novými panely s lepší zvukovou
pohltivostí. Celkovou výměnu pracovníci ŘSD
ČR provedou v období duben až říjen 2021.

Informace z radnice

Informace z radnice
Příprava cyklostezky
Útěchov pokračuje
Město Moravská Třebová odeslalo žádost
o dotaci z prostředků SFDI z programu Cyklostezky, cyklopruhy na akci Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov II. a III. etapa. Cílem projektu je vybudování
stezky pro chodce a cyklisty v prostoru od silniční křižovatky na Boršov směrem do Útěchova po levé straně silnice. Cyklostezka
o celkové délce 1,1 km plynule naváže na stávající úsek od kruhového objezdu po odbočku do Boršova. Celkové náklady na výstavbu se budou pohybovat okolo 10 mil. Kč bez
DPH, z čehož 85 % bude hrazeno prostřednictvím dotace. Zahájení stavebních prací
předpokládáme v průběhu roku 2022.

Kroniky města
Kronikářské zápisy z období 2006–2019 jsou
k dispozici online na webových stránkách
města. Do části starších kronik za období
1945–2005 je možné nahlédnout v kanceláři
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka, zbytek zápisů je uložen ve Státním okresním archivu ve Svitavách se sídlem v Litomyšli. Některé zápisy chybí úplně, a proto jsou

zpětně dopisovány s využitím dobových informací a materiálů. Poslední takto dokončenou kronikou je soupis událostí z roku 1991.

senioři přistáli na Marsu
Dne 18. února na planetě Mars úspěšně přistála speciální sonda s názvem NASA Mars
Perseverance rover. Posluchači Moravskotřebovské univerzity třetího věku se také účastnili této významné události, a to prostřednictvím registrace virtuální letenky se jménem
MU3V MT, která tak společně s tisíci dalších
přistála na rudé planetě. Záznam přistání sondy lze sledovat na webových stránkách NASA.

Azylový dům
Od února působí v Moravské Třebové v ulici
Lanškrounská Domov pro rodinu, z.s. Azylový dům pro rodiče s dětmi poskytuje pobytovou sociální službu partnerským nebo manželským párům a osamělým rodičům s nezletilými dětmi po dobu zpravidla 1 roku. Posláním sociální služby je pomoci lidem s dětmi
překlenout jejich nepříznivou sociální situaci
spojenou se ztrátou bydlení, zaměstnání, nedostatečným finančním zajištěním, nevhodnými podmínkami pro výchovou dětí, a kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Individuálním přístupem ke každému jednotlivci,
popř. rodině, aktivizujeme jejich osobní potenciál tak, aby došlo k jejich postupnému začlenění do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Motivujeme uživatele k samostatnosti a odpovědnosti za jejich rodinný život a dáváme jim pocit naděje
a důvěry. Podrobnosti naleznete na www.domovprorodinu.cz. Pro ucelenou představu je
na území Pardubického kraje celkem 9 azy-

Zanedbání péče o zvíře
Stále častěji se ve veterinárních ordinacích setkáváme
s vážnými případy onemocnění u zvířat v důsledku zanedbání péče ze strany majitelů, ať už jde o zanedbání
vědomé či nevědomé. Spousta poruch zdravotního stavu má plíživý charakter. Majitel
může rozpoznat, že je něco v nepořádku, většinou pouze z nespecifických příznaků jako je
nechutenství, úbytek na váze v krátkém časovém období, změny v návycích mazlíčka, změny psychické. Spousta onemocnění se zevně
projevuje na kůži, zejména v kvalitě srsti. Dalším častým projevem mohou být zažívací poruchy. Bohužel majitelé často první příznaky
přehlížejí nebo podceňují. Vyčkávají, pokud
se stav sám neupraví. Jak dlouho tedy čekat?
Často se v praxi setkávám s případy, kdy majitelé vyhledávají pomoc až po i několika mě-

sících, kdy jejich mazlíček trpí například úpornými průjmy. Spousta mazlíčků trpí potravními alergiemi. Také zde majitelé vyčkávají
a nechávají své miláčky trápit i několik týdnů. Poté předvedou zvíře s ekzémy a do krve
rozškrábanou kůží. Mezi další často zanedbávané případy patří záněty ušního zvukovodu,
nemoci očí, pohybového aparátu a další. Na
závěr bych rád připomenul, že i starší mazlíčci si zaslouží naši pozornost a péči. Starší generace sice mají jisté předpoklady trpět
onemocněními projevujícími se výše uvedenými příznaky častěji. Ale ani u nich se nejedná o přirozený stav, přestože často bývá
i samotnými lékaři zlehčován. Pokud majitel shledá u svého mazlíčka jakékoliv odchylky od „normálu“, doporučuji navštívit příslušné pracoviště a přinejmenším stav s odborníkem konzultovat.

lových domů, jejich celková kapacita 239 lůžek. Pouze dva z celkového počtu se zaměřují na rodiny s dětmi. Jedním z nich je Domov
pro rodinu z.s.

Odstávky elektřiny
Léta s letáky končí. Upozornění na odstávky
elektřiny vám ČEZ Distribuce bude zasílat už
jen elektronicky. Registrujte se a informace
o plánovaných odstávkách budete dostávat
e-mailem a SMS. Zaregistrujte se na webové
stránce www.cezdistribuce.cz/sluzba.
■ | (vd)

Už jste přihlásili
svůj projekt do
participativního
rozpočtu?
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.
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.
■ | Barbora Dudíková,

koordinátorka Zdravého města a MA21

■ | Matěj Procházka
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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

Domov se zvláštním
režimem
Již druhým rokem poskytuje v Moravské Třebové služby domov se zvláštním režimem
spadající pod Sociální služby města Moravská Třebová. Tato pobytová sociální služba
poskytuje kompletní péči pro osoby s Alzheimerovou chorobou (dále jen ACh).
ACh způsobuje zhoršování funkcí mozku
např. paměť, myšlení, vyjadřování, plánování, poznávání lidí… a nakonec vede k celkové změně osobnosti. ACh je komplikované onemocnění způsobené různými faktory,
přičemž stále není možné jednoznačně říci,
zda jde o dědičnou nemoc. Většina nemocných je starších 65 let, ale stává se, že onemocní lidé podstatně mladší, a to 30–50letí.
Počet lidí s ACh se celosvětově neustále zvyšuje. Účinný lék doposud neexistuje, nemoc
se ale daří správnou a včasnou léčbou zpomalit. V roce 2019 bylo v ČR diagnostikováno 167 tisíc obyvatel s ACh a odborníci odhadují, že do roku 2050 se toto číslo zdvojnásobí. Jde tedy o velmi závažné onemocnění,
které nelze podceňovat. Všeobecně můžeme
říci, že ACh se projevuje ve třech fázích. Základním znakem první fáze je úbytek paměti a tím spojené chybění slov nebo nesprávné
ukládání věcí, zapomínání, ztráta zájmu o koníčky nebo bloudění po známých místech.
První fáze ACh trvá přibližně 4 roky a velmi
často unikne pozornosti okolí. Systematickou

pomalou progresí dochází postupně k úpadku osobnosti. Ve druhé fázi dochází ke ztrátě soudnosti, logického myšlení či prostorové
orientace. Nemocný mění své chování, stává se podezíravým k okolí, trpí halucinacemi
a ztrácí schopnost vykonávat běžné denní aktivity včetně oblékání nebo hygieny. Ve třetí fázi nemoci se člověk stává zcela odkázaný
na pomoci druhé osoby. Je ztracený ve svém
vlastním světě. Pro osobu pečující o člověka s ACh je tato péče velice vyčerpávající. Pečující nemůže nemocného nechat o samotě,
péče se stává stále náročnější jak fyzicky, tak
psychicky. Je velmi důležité nebát se a včas
se obrátit o pomoc. Tento krok v žádném případě není selháním osoby pečující, ale přirozeným vývojem péče. S občasnou pomocí si
umí profesionálně poradit pečovatelská služba, plnou péči 24/7 potom umí zajistit právě
domov se zvláštním režimem.
My, zaměstnanci domova se zvláštním režimem (pečovatelky, zdravotní sestry i ostatní personál) jsme proškoleni v problematice
ACh. K našim klientům přistupujeme individuálně dle konkrétních potřeb každého klienta, úzce spolupracujeme s rodinami klientů, snažíme se naše obyvatele co nejvíce poznat, abychom dokázali poskytnout takovou
péči, jakou každý individuálně potřebuje. Ke
klientům přistupujeme s respektem a úctou,
kterou si každý člověk zaslouží.
■ | Erika Jarůšková,

vedoucí domova se zvláštním režimem

Nemocnice následné péče
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz

Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance nemocnice následné péče Moravská Třebová poskytuje
komplexní gynekologické preventivní prohlídky, diagnostiku a léčbu gynekologických
onemocnění včetně ultrazvukové diagnostiky, laboratorních vyšetření, tumor markerů
a dalších výkonů. Je poradnou pro výběr antikoncepce. Pečuje o ženy v období klimakteria. Nabízí péči o ženu s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím a očkování proti rakovině

V první řadě musíte najít smysl, proč
s demotivací bojovat. Sepište si seznam
toho, co jste bez motivace ztratili, jak se
změnil váš život. Zamyslete se také nad
tím, co je pro vás důležité, proč děláte
to, co děláte. Stanovte si nové cíle, kterých chcete dosáhnout. Ale pozor, abyste to nepřehnali, velké úkoly mohou
opět vést jen a jen k demotivaci. Proto
postupujte pomalu, po dílčích úkolech,
vše si naplánujte a rovnoměrně rozvrhněte. A za každou splněnou práci se odměňte něčím malým (nákupy, sladké,
procházka). Nic nedokáže motivovat
lépe než vidina zisku a odměny. A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou naleznete svou ztracenou motivaci, neznamená to, že budete motivováni až do smrti. Proto myslete na to, že i v momentě, kdy nevíte,
kde vám hlava stojí, a povinnosti vám
padají na hlavu, je potřeba si oddechnout. Možná vám to připadá nelogické,
odpočívat v momentě, kdy máte hromadu práce. Ale paradoxně pokud si
dopřejete čas na kvalitní odpočinek, budete mít více energie a vaše výkonnost
se o mnoho zvýší. A to, že vám jde práce dobře od ruky, vás bude motivovat.
Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte vyloženě „jen“ spát. Někomu
pomůže protažení, krátká procházka na čerstvém vzduchu, jinému relaxační dýchání, cviky na udržení rovnováhy, představa sebe sama na příjemném místě. Zkuste ze sebe také setřást
stres, protřepávat jednotlivé části těla,
nebo se klidně vykřičte. Každý člověk je
jiný, a tak každému zabírají jiné relaxační techniky. Pokud nevíte, kterou si vybrat, zkuste se inspirovat na internetu.
■ | Michaela Miechová, Psycholožka

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

děložního čípku. Ve spolupráci s rehabilitací
řeší poruchy udržení moči.
Ambulance je připravena i v případě personálních změn ze strany lékařů nabídnout všem svým stávajícím klientkám
kvalitní péči. MUDr. Čermáková je zastupující lékařkou za MUDr. Minářovou, která se
nám brzy vrátí z mateřské dovolené, a obě
sympatické lékařky posílí svou působnost.
Registrujeme i nadále pacienty na tel. čísle 431 352 391.

Blahopřání
Milé ženy a dívky, manželky, maminky a babičky u příležitosti Mezinárodního dne žen vám
přejeme vše nejlepší
■ | Mestský výbor KSČM Moravská Trebová

■ | Pavel Havíř

Pondělí

08:00-11:00 MUDr. Ledvinová

13:00-14:30 MUDr. Hloušek

Úterý

08:00-10:00 MUDr. Podhorný

12:30-15:00 MUDr. Podhorný

Středa

08:00-11:00 MUDr. Ledvinová

13:00-14:30 MUDr. Hloušek

Čtvrtek

08:00-10:00 MUDr. Podhorný

10:00-11:30 MUDr. Hloušek

Pátek

Neordinuje se

6 | Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2021

Jak překonat
naprostou ztrátu
motivace?

12:00-16:00 MUDr. Čermáková

zdravotnictví

ORDINAČNÍ HODINY ODBORNÝCH LÉKAŘŮ
INTERNÍ AMBULANCE

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE

MUDR. KELNEROVÁ, sestra Z. Nováková
461 352 453
odběry
ordinace		EKG
PO	 6:00–7:15
8:30–12:30		
7:30–12:00
ÚT	 7:00–7:15
8:30–12:30
13:00–15:30
7:30–12:00
ST	 6:00–7:15
8:30–10:00		
7:30–12:00
ČT		
8:30–12:30
13:00–15:30
7:00–8:00
PÁ	 6:00–7:15			
7:30–12:00

MUDR. ČÍŠECKÁ, MUDR. KELLNEROVÁ
sestra S. Šírová		
461 352 381, 702 239 128
odběry
ordinace
PO	 6:00–7:00
ÚT	 6:00–7:00
7:00–12:30
13:00–14:30
ST	 6:00–7:00
7:00–12:30
13:00–14:30
ČT	 6:00–7:00
7:00–12:30
13:00–14:30
PÁ	 6:00–7:00
7:00–12:00

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDR. ZHYTNIKOVA, sestra M. Šimková
461 352 290
PO	 7:00–12:00
13:00–14:00 14:00–15:00 administrativa
ÚT	 ST	 13:00–17:00
ČT	 PÁ	 7:00–12:00
13:00–14:00 14:00–15:00 administrativa

CHIRURGICKÁ AMBULANCE

sestry D. Dvořáková, D. Čunková
461 352 336
PO	 7:15–14:30
ÚT	 7:15–15:00
ST	 7:15–15:00
ČT	 7:15–14:30
PÁ	 7:15–14:30
Polední přestávka 12:00–12:30 hod.

MUDR. KELČA, sestra A. Lipavská
odběry
ordinace	UZV	
PO	 6:45–7:30
7:30–10:00
10:00–11:30
ÚT	 6:45–7:30
7:30–11:30		
ST	 6:45–7:30
7:30–10:00
10:00–11:30
ČT	 6:45–7:30
7:30–11:30		
PÁ	 6:45–7:30
7:30–12:00

sestra I. Krutílková		
PO	Dr. Hánělová 8:00–12:30
13:00–16:00
ÚT	Dr. Šnajdrová 8:00–12:30
ST	Dr. Šnajdrová 8:30–12:30
13:00–16:00
ČT	Dr. Hánělová		
14:00–18:00
PÁ	Dr. Hánělová 8:00–13:00

sestra J. Škrancová		
461 352 391
PO	 8:00–11:00 Dr. Ledvinová
13:00–14:30 Dr. Hloušek
ÚT	 8:00–10:00 Dr. Podhorný
12:30–15:00 Dr. Podhorný
ST	 8:00–11:00 Dr. Ledvinová
13:00–14:30 Dr. Hloušek
ČT	 8:00–10:00 Dr. Podhorný
10:00–11:30 Dr. Hloušek
			
12:00–16:00 Dr. Čermáková

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE

MUDR. NÁDENÍČEK
sestry E. Lachmanová, P. Drašnerová
461 352 244
				Nouzový režim
PO	 8:00–12:00
13:00–15:30		
8:00–12:00
ÚT	 8:00–12:00
		
8:00–12:00
ST	 8:00–12:00
13:00 -15:30 přednostně děti
8:00–12:00
PÁ	 8:00–12:00			
8:00–12:00

OČNÍ AMBULANCE

MUDR. DVOŘÁČKOVÁ, sestra D. Černá
461 352 443
PO	 8:00–12:00		
13:00–15:00 fyzikální terapie
ÚT	 8:00–12:00		
13:00–15:00 ordinace lékaře
ST	 8:00–12:00		
13:00–15:00 fyzikální terapie
ČT	 8:00–12:00		
13:00–15:00 ordinace lékaře
PÁ	 8:00–12:00 ordinace lékaře 13:00–15:00 fyzikální terapie

MUDR. ČÍŠECKÝ, sestra R. Karlíková
akutní
objednaní
PO	 7:00–8:00
8:00–12:00
12:30–15:00
ÚT	 7:00–8:00
8:00–12:00
12:30–17:00
ST	 7:00–8:00
8:00–12:00
12:30–17:00
ČT	 7:00–8:00
8:00–12:00
PÁ	 7:00–8:00
8:00–12:00
-

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

UROLOGICKÁ AMBULANCE

ORL AMBULANCE

MUDR. RANDULA, MUDR.VOMÁČKOVÁ
sestra J. Nárožná 		
461 352 243
PO	 7:45–12:00
13:00–15:30 Dr. Vomáčková
ÚT	 7:30–12:00
13:00–16:00 Dr. Randula
ST	 7:45–12:00
13:00–15:15 Dr. Randula
ČT	 7:30–10:00 pouze první čtvrtek v měsíci Dr. Randula
PÁ	 7:30–12:00
13:00–15:00 Dr. Vomáčková
VSTUPNÍ, VÝSTUPNÍ, PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, AUDIOMETRIE
ÚT	 8:00–11:00
13:00–15:00
PÁ	 8:00–11:00

461 352 392

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

KOŽNÍ AMBULANCE

ZAVŘENO
Do ordinace bude v případě nutnosti dočasně umístěno očkovací centrum na COVID 19

461 352 451
ordinace
12:15-16:00
12:15–15:00
12:15-16:00
12:15–15:00

461 312 569

MUDR. HAMMER, sestra M. Balcarová
461 352 290, 		
				
603 319 275
				Nouzový režim
ÚT	 8:00–15:00			
8:00–11:00
ČT	 10:00–17:00			
8:30–14:30

PLICNÍ AMBULANCE

MUDR. DVOŘÁKOVÁ, sestra M. Piňosová
461 352 261
odběry krve
PO	 7:00–8:00
8:00–12:00
13:00–16:00
ÚT	 7:00–8:00
8:00–12:00
13:00–15:00 očkování dětí
ST	 7:00–8:00
8:00–12:00
13:00–15:00
ČT	 7:00–8:00
8:00–12:00
13:00–15:00
PÁ	 7:00–8:00
8:00–12:00
13:00–15:00 očkování dětí
■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města

Nahlášené změny ordinační doby praktických lékařů
Dr. Maťašovský

Odborné ambulance

25. 3. neordinuje, zástup druhá ordinace MediClinic

V ordinační době odborných ambulancí mohou v průběhu roku z důvodu nouzového

stavu nastat změny. Doporučuji proto si
před návštěvou ordinace předem ověřit ordinační dobu na uvedeném telefonním čísle.
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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

Nové Moravskotřebovské
vlastivědné listy v prodeji

Vznik obcí
1771 vznikla ves Koruna rozparcelováním třebářovského klášterního dvora
1791 vznikla osada Bílá Studně rozparcelováním panského dvora

Budovy

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

Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna
Jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti
Moravské Třebové
Informace pro začátek dubna

1.–4. 4. pro Vás připravujeme Velikonoce
na zámku, které budou zároveň jarním zahájením zámecké sezóny. Podoba velikonočních akcí bude závislá na konkrétních epidemiologických opatřeních, nicméně v každém
případě toto období bude na zámku oslaveno. Sledujte plakáty, náš web i Facebook.

Otevření stálých expozic zámku pro
veřejnost se bude řídit aktuálními
epidemiologickými nařízeními vlády.
Pro Vaši informovanost o změnách
sledujte naše webové stránky a Facebook.

Prosba o pomoc příznivců zámku

Budeme na velikonoční výzdobu a plánované workshopy potřebovat velké množství
vyfouknutých vajec. Když na nás při vaření
budete myslet a vyfouknuté skořápky vajec
nám během března na zámek přinesete, budeme vděční.
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1361 fojtům patří na náměstí dům Advokatis na místě dnešní radnice
1521 postavena radniční věž (stavitel
Hieronymus Dubenský)
1541 radniční věž zvýšena (stavitel Andreas Pfoff)
1766 zapálena bleskem a zničena Dolní věž s orlojem
8. 6. 1776 zasáhl blesk hrad Cimburk
1906 postavena budova městského
muzea (stavitel Franz Habicher)
1926 dokončena budova české menšinové školy (architekt Vojtěch Vanický)

Majitelé MT panství
1601 Ladislav Velen ze Žerotína a Bohunka z Kunovic se usadili se svým
dvorem na zámku
13. 4. 1621 Ladislav Velen ze Žerotína
prchá z MT do Nisy

Umění
1721 sochař Jiří Antonín Heinz vytvořil
sochu sv. Josefa s Ježíškem nad vchodem františkánského kláštera v MT
1736 malíř Juda Tadeáš Supper se oženil s dcerou malíře Annou Karolinou
Davidovou a usadil se ve městě MT

Zajímavosti

Mladějovské Muzeum vzpomíná
V únoru tomu bylo 10 let, co nás navždy
opustil zakladatel Průmyslového muzea
v Mladějově Bedřich Doležel ve věku nedožitých 70 let.
Následující období bylo pro muzeum velice těžké. I z tohoto důvodu se dobrovolníci
muzea více semkli a dál pokračují v započatém díle pana Doležela. Daří se nám nejenom
udržovat exponáty muzea, ale sbírku i nadále rozšiřovat. Největším lákadlem pro návštěvníky jsou pravidelné výletní jízdy parního vlaku, který vyjíždí z autentického prostředí bývalého šamotového závodu, kde se nám
dochovaly původní budovy, jako např. parní
elektrárna z roku 1920 či výtopna parních lokomotiv. Provoz muzea se nám daří zachovat
nejenom díky dotacím z Pardubického kraje,

První zmínky
1281 první zmínka o vsi Boršov
1321 první zmínka o vsi Dětřichov
u MT, Boreš z Rýzmburka udělil ves lénem Tylovi Ziegenkopf
1361 první zmínka o vsi Udánky
1501 první zmínka o cechu kožešníků
v MT

Městské muzeum vydalo dvacáté sedmé číslo Moravskotřebovských vlastivědných listů.
Jako každý rok sborník přináší pestrá témata
z různých oborů. Nový výtisk ocení například
milovníci regionální archeologie, obdivovatelé místní historie a umění nebo nadšenci zajímající se o oblastní kampanologii. Také rubrika Zprávy přináší čtenářům mnoho informací nejen z prostředí místního muzea.
Sborník lze zakoupit v muzejní pokladně
nebo na zámku, cena činí 50 korun.

STÁLÉ EXPOZICE

Vybraná výročí
kulatá a půlkulatá
ve městě a regionu

ale i příspěvkům okolních měst a obcí.
I v letošním roce zveme návštěvníky na jízdy
parních vlaků a prohlídku rozsáhlé sbírky exponátů muzea.
■ | Eva Kopřivová

1706 zřízeno pekařství v domě č. 3 na
dnešní Cihlářově ulici
1836 při kácení stromů objeveny zděné pozůstatky hrádku na Hřebči
1866 bitva u HK; prusko-rakouská válka, v MT pomník pruského setníka von
Dobschütz + MT na choleru 3. 9. 1866
1901 Hedva, závod 02 barevna a úpravna založen rodinou Steinbrecher
■ | Martin Protivánek

Proč ne Band hledá
baskyaristu

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

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

Městský ples Perla

Cavewoman

20. 3. – Z důvodu vládních opatření je
městský ples zrušen

divadelní představení
28. 3. v 19:00, kinosál muzea
Vstupné 390 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Cavewoman přináší trochu jiný pohled
na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá
muže mužem a ženu ženou, vše v komedii,
která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad
věčným soubojem obou pohlaví. “Obhajoba
jeskynní ženy”…
Představení je přesunuto ze sezóny 2020

VINNETOU
divadlo pro děti
21. 3. v 16:00, kinosál muzea
Vstupné 80/50 Kč
Inscenace Vinnetou brněnského divadla Polárka, je určena milovníkům vznešeného,
a ikonického Indiána Vinnetoua. Na známém
osudu hrdiny zobrazuje střet civilizací.

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.

Městské kino
Vzhledem k nařízení vlády ČR o uzavření kinosálů nám prozatím filmové společnosti uzavřely možnost objednat a postavit program na
měsíc březen 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

Ohlédnutí za Masopustem 2021
Zaměstnanci kulturních služeb se celý leden
a únor věnovali výrobě masek a šití kostýmů.
Nebyli na to ale sami. Kromě podpory ze strany zaměstnanců i klientů Charity Moravská
Třebová se zvedla obří vlna pomoci od spolků, organizací i jednotlivců. Ti připravovali materiál a vyráběli dílčí části masek, které následně přinášeli do kulturních služeb. Společnými silami, se tak podařilo vytvořit pestrou paletu masopustních masek a kostýmů pro více
jak 40 osob. Aby se tolika krásnými maskami mohli potěšit obyvatelé Moravské Třebové a nejen oni, rozhodli jsme se průvod zdokumentovat prostřednictvím fotografií i video-

klipu, který naleznete na webu www.ksmt.cz
a FB kulturních služeb a místní charity. Věříme,
že semknutí a vynaložení úsilí všech zúčastněných organizací, spolků i jednotlivců přispívá
k udržení a rozvinutí této krásné tradice.
Natáčení videoklipu probíhalo za přísných hygienických opatření na nádvoří zámku. Natáčelo se od brzkých ranních hodin. Na videoklipu se podílelo přes 30 účinkujících. Na nádvoří zámku vypukl hotový rej masek. Kromě postav mládenců, děveček, vodníka, žida, koně,
a jiných bylo možno vidět i obří masky Bacchuse a Kostry, vysokými přes 5 metrů. I když byl
pro klip zvolen hudební podklad od Hradišťa-

nu a Jiřího Pavlici, vyhrával po celou dobu natáčení na zámeckém nádvoří Originální pouťový šraml aneb Pepíci z Moravy. Nálada byla bujará. V mrazivém dni se účinkující zahřívali čajem a zlepšovali náladu domácími klobásami
i pečenými koblihami z místní charity.
Kulturní služby a Charita Moravská Třebová srdečně děkují ZUŠ výtvarnému oboru, sociálním
službám, Mateřskému centru Krůček, spolku
Žijeme Třebovou, firmám KÖSSO, Ars Maixner,
Kožeťuci Šimonovi, Vesna Moravská Třebová
i všem jednotlivcům a dobrovolníkům z města
a blízkého okolí. Klip natočilo R&L Video.
■ | Marie Blažková, ředitelka kulturních služeb
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Historie

Návštěva velmistra Řádu německých
rytířů arcivévody Evžena
Město Moravská Třebová v průběhu dějin
navštívila řada výjimečných osobností. Ze
vzácných hostů lze zmínit členy nejjasnějšího
arcidomu rakouského. Například v roce 1758
v domě na náměstí nocovala císařovna Marie
Terezie, na jaře 1912 ve městě trávil víkend
budoucí panovník arcivévoda Karel s chotí Zitou, v létě 1910 zde bylo možné spatřit
generálního inspektora armády Rakouska-Uherska a vrchního velitele císařsko-královské zeměbrany arcivévodu Bedřicha. V březnu 1897 byl v Moravské Třebové srdečně uvítán arcivévoda Evžen, velmistr Řádu německých rytířů.
Jeho císařská Výsost arcivévoda Evžen se
narodil 21. května 1863 na jihomoravském
zámku v Židlochovicích, byl mladší bratr arcivévody Karla Štěpána a již zmíněného arcivévody Bedřicha. Vyrůstal v Brně a ve Vídni,
na prázdniny jezdíval do svého rodiště. Jak
bývalo u acivévodů obvyklé, střední vzdělání získal domácí výukou s programem reálného gymnázia a poté vystudoval vojenskou
akademii a válečnou školu ve Vídni. Také důsledná výuka jazyků byla v rodině Habsburků samozřejmostí - arcivévoda Evžen kromě
němčiny ovládal maďarštinu, češtinu, italštinu, francouzštinu a latinu. Teoreticky i prakticky připravený nastoupil vojenskou kariéru.
Sloužil v několika posádkách na mnoha místech monarchie, například v Olomouci. Mezi
mužstvem požíval všeobecné úcty a u obyvatelstva obliby. Také byl velmi uznávaným
odborníkem v oblasti historie a umění, rád
navštěvoval muzea či archivy, sbíral umělecké předměty a pro své potěšení si rozšířil
vzdělání vystudováním dějin umění. Na akademické půdě se mu dostalo řady ocenění,
univerzity v Innsbrucku, Záhřebu a ve Vídni mu propůjčily čestné doktoráty. Rakouská akademie věd jej jmenovala svým čestným členem, získal hodnost kurátora Císařské akademie věd, byl prorektorem Císařsko-královské ústřední komise pro památkovou
péči, čestným prezidentem Spolku pro nauku
o historických zbraních v Drážďanech a protektorem Společnosti přátel hudby ve Vídni
a hudební nadace Mozarteum v Salcburku.
Arcivévoda ve svých 23 letech vstoupil do
Řádu německých rytířů a v roce 1894 byl intronizován do jeho čela. Mezi všeobecně známé aktivity velmistra Evžena patří přeměna
bouzovské hradní zříceniny v reprezentativní řádové sídlo. Mělo být užíváno k přijímání nových členů do Řádu, pasování na rytíře, jmenování komturů, ustanovení velmistra
nebo k přijímání významných návštěv. Část
hradu byla hned po dokončení stavby přístupná široké veřejnosti jako muzeum. Není
10 | Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2021

bez zajímavosti, že podobné stavební plány
měl arcivévoda i s hradem Cimburk nedaleko Moravské Třebové.
V nedávné době byl autorem tohoto článku
ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli v nezpracovaném fondu Muzejní spolek Moravská Třebová (1885–1941)
v rukopisné knize protokolů Spolku pro další
vzdělávání obchodnického a živnostenského
stavu v Moravské Třebové z 90. let 19. století
objeven dosud neznámý stručný zápis o návštěvě velmistra Řádu německých rytířů arcivévody Evžena v moravskotřebovském muzeu. Na základě této informace byl dohledán
i mnohem obsáhlejší článek v místních novinách: „Včera [12. března 1897] o půl jedné
odpoledne přijel z Bouzova navštívit město
Moravská Třebová Jeho císařská Výsost arcivévoda Evžen v doprovodu jednoho pobočníka a ředitele bouzovskégo velkostatku Maxmiliána Blumenwitze. Arcivévoda se ubytoval
v hotelu Stern a poté ho starosta Josef Brislinger provedl městem. Arcivévoda projevil
živý zájem o architektonické památky města, navštívil výstavní místnosti Vzdělávacího spolku, jehož sbírky poctil svým uznáním,
a pak zámek. Poté zhlédl kostel na Křížovém
vrchu a funerální památky nalezené v minulých letech. Také vystoupal nahoru ke třem
křížům, odkud se nabídl krásný výhled. Při

cestě zpět Jeho císařská Výsost navštívil farní kostel, ve kterém ho očekával místní pan
farář, konzistoriální rada P. Vincenz Repper.
Během prohlídky se arcivévoda Evžen velmi
zajímal o podmínky ve městě a vyjádřil svou
spokojenost s úsilím města a s tím, co viděl.
Po třetí hodině odpolední arcivévoda odcestoval přes Mohelnici zpět na Bouzov.“ Zdejší tisk pak arcivévodovu návštěvu znovu krátce připomenul ještě v květnu téhož roku. Informace o zhlédnutí muzejních sbírkových
předmětů arcivévodou samozřejmě nechybí ani v tehdejší tištěné ročence vzdělávacího spolku.
Jaké byly další osudy arcivévody Evžena? Byl
aktivním důstojníkem rakouské armády, ale
také člověkem s opravdu velkým sociálním
cítěním. Práce v sociálních oblastech se stala jeho prioritou. V době, kdy ještě neexistovalo pro neveřejné zaměstnance sociální
pojištění, úředníkům pracujícím pro Řád takové pojištění zřídil. Podílel se na vytvoření, rozšíření, modernizaci a provozu několika nemocnic a chudobinců. Během první
světové války Řád pod jeho vedením vytvořil
a provozoval několik lazaretů na frontě i v zázemí, vypravoval sanitní vlaky, vozy zdravotní a horské zdravotní služby a budoval místa pro rekonvalescenty. Po rozpadu Rakouska-Uherska nebyl žádný z tzv. nástupnických
států členům habsbursko-lotrinské dynastie nakloněn. Na jaře 1919 se arcivévoda Evžen pod tlakem událostí uchýlil do Basileje ve
Švýcarsku. Z exilu pak plnil řádové záležitosti až do roku 1923, kdy dobrovolně odstoupil z pozice velmistra a stal se prostým rytířem. Tímto obětavým krokem, po kterém už
v čele Řádu německých rytířů nestál člen bývalého vládnoucího rodu, napomohl arcivévoda k pozdějšímu uznání Řádu nástupnickými státy. Během druhé světové války žil arcivévoda ve Vídni, po roce 1945 se usadil v Iglsu u Innsbrucku. Po prodělaném zápalu plic
v roce 1954 byl poslán na léčebný pobyt do
Merana, kde 30. prosince zemřel. Pochován
je v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku.
V moravskotřebovském muzeu jsou deponovány předměty, které lze řadit do spojitosti
s arcivévodou Evženem. Jedná se o šest novodobých kamnových kachlů vyrobených na
arcivévodovu objednávku pro stavbu kachlových kamen na hradě Bouzov, a které byly
v nedávné době muzejními kurátory mezi nezpracovaným materiálem spolehlivě rozpoznány a následně zpracovány. Obsáhlé informace k těmto předmětům přináší nejnovější
Moravskotřebovské vlastivědné listy.
■ | Tomáš Thun, městské muzeum

Inzerce

HEDVA PRIMA, a.s. nabízí k pronájmu

• nebytový prostor – kancelář na ulici Brněnská 60/19
v Moravské Třebové o ploše 84 m2. Kancelář má vlastní
měření spotřebovaného tepla a elektřiny.

• zrekonstruované výrobní prostory s kanceláří na ulici Brněnská 60/19, (zadní trakt) v Moravské Třebové
o ploše 142 m2. Součástí jsou pánské a dámské toalety a sprcha. Prostory mají vlastní měření spotřebovaného tepla a elektřiny. Po dohodě je možnost parkování
v areálu.
Kontakt
Martin Steffan tel: 721 968 214, e-mail: steffan@hedva.cz
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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

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!

me 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 vymalování, instalaci závěsného systému pro výstavy,
doplnění polic na knihy, zpracování nových
spousty her, takže až se konečně zase uvidíme v prostorách knihovny, bude skoro jako
nová. Chybíte nám!

1.–15. 3. Březnová 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: Která kniha Vás v poslední době nejvíce zaujala?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat

jednu z těchto knih: Miami Blues (Ch. Willeford), Příště tajná (J. Evanovich), Dotek zla (F.
Niedl), Invaze (L. Rhinehart), Rebelka (M. Hrubešová). Podmínky soutěže najdete na našem webu.

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
Nechceme, abyste kvůli případným omezením přišli o oblíbené Tvořivé středy v knihovně. Pokud by byla knihovna stále 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.
3. 3. Kytička
10. 3. Pohádka - Tři prasátka
17. 3. Velikonoční věnec z papíru
24. 3. Velikonoční slepička
31. 3. Zajíček

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, prodlužuje-

Moravskotřebovští skauti roznesli již 198 balíčků a v nich 688 knih

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
E-mail: krucekmt@gmail.com
Během února jste mohli najít online aktivity týkající se Masopustu u nás na Facebooku. Sledujte nás pro případné změny, snad budeme
moci pro Vás brzy otevřít. Děkujeme za přízeň a přinášíme pravidelný měsíční program.

Pravidelný program březen
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Klub s Méďou děti 3–18 měsíců
15:30–16:30 Mum-talk (klevetíme anglicky)
18:30–19:30 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
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
Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2021 |

13

DDM

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

INFO - Oslavy Světového dne
vody trošku jinak
Po stopách Vody s Moudrou sovou
Zveme vás v termínu 15. 3.–15. 4. do parku
u muzea. Zábavně vzdělávací úkoly v areálu parku, které pro předškoláky, školáky 1.–
2. tříd a ostatní zájemce připravila naše sovička. Více na webu DDM. Akce ve spolupráci
s VHOS, a.s. a Zdravým městem a MA21 Moravská Třebová.
Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly
Akce pro rodiče s dětmi nebo třídní kolektivy
ZŠ a MŠ. Na Knížecí louce jsme připravili 11
úkolů, ve kterých vás seznámíme s některými
druhy sportů. Akce trvá až do konce března.
Propozice akce na našem webu.
Sněhuláci pro štěstí
Do konce února jste se mohli zúčastnit akce,
kterou jsme začátkem ledna vyhlásili. Všem,
kteří jste nám fotografie vámi vyrobených
sněhuláků zaslali, děkujeme. Pokud jste si
ještě nevyzvedli odměnu, určitě se pro ni zastavte v DDM.

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
Příměstský tábor – Vodnické prázdniny.
Termín: 12.–16. 7., zájemci 1.–4. tříd, vedoucí
Zdena Tauerová, tábor ve spolupráci s VHOS,
a.s. MT.
Badatelský tábor. Je určen pro děti, které
rády zkoumají zákonitosti přírodních jevů,
ale také robotického světa. Budeme experimentovat, testovat, ověřovat. Ponoříme se
do robotického světa a sestrojíme i roboty, se kterými vyřešíme různé úkoly. Termín
19.–23. 7. Cena: 2 200 Kč. Vedoucí Jana Chadimová
Specializovaný příměstský tábor TANEČNÍ
pro kluky a holky od 1. do 9. třídy, zaměřený
na výuku všech stylů tance, vedenou taneční lektorkou Vendulou Pelzovou. Termín od
26. 7. do 30. 7. Cena 2 500 Kč. Více informací
Martina Krajíčková
Příměstský tábor Pohádkový kolotoč. Termín: 2.–6. 8., zájemci 1.–3. tříd, vedoucí Zdena Tauerová
Specializovaný příměstský tábor Školička
squashe a jiných pohybových aktivit. Termín:
23.–27. 8., zájemci 1.–6. tříd, vedoucí Andrea
Aberlová

POBYTOVÉ TÁBORY
LT Svojanov u Poličky. Termín: 31. 7.–7.
8., ubytování v penzionu Svojanov. Strava:
5x denně + pitný režim. Účastníci: děti od 8
let, kapacita 29 dětí. Program: CTH Zootro14 | Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2021

polis (město zvířat), cena 4 800 Kč. V ceně je
zahrnuto ubytování, doprava na tábor, strava, odborní pedagogičtí vedoucí a materiál na celotáborový program. V ceně není zahrnuta doprava z tábora. Více informací na
webu. Vedoucí tábora Jana Chadimová
Army tábor na střelnici v Linharticích
v termínu 15.–21. 8. celotáborová hra VOJÁK SE STARÁ, VOJÁK MÁ. Je určen pro všechny odvážné kluky a holky od ukončené 2. třídy, kterým nevadí spaní ve stanech. Tábor je
pořádán ve spolupráci se střeleckým klubem
mládeže a je zaměřen na střelbu, ukázky
zbraní a střeliva, bojové taktiky, bojové akce
v terénu a jiné sportovní aktivity. Kapacita 20
míst, cena 3 900 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně + neomezený pitný
režim, odborní pedagogičtí vedoucí, materiál
na celotáborový program. Více informací Andrea Aberlová
Online přihlašování na letní tábory bude
spuštěno 1. 3.

vala na základě několika neúplných fotokopií
z korespondence pana učitele, dále z kusých
informací od několika pamětníků z řad jeho
bývalých kroužkařů. Nedávno jsem editovala rok zahájení a ukončení stavby hvězdárny, protože se ozval člověk, který by měl být
opravdu dobře informovaný. O působení
pana Tecla v Moravské Třebové i počátcích
jeho „učitelování“ bylo pátrání ještě těžší. Nakonec se mi podařilo získat vyprávění jeho
sestřenice a také dcery pana učitele. Musím
tedy opravit avizovanou informaci z loňského dne otevřených dveří, že hvězdárna slaví letos 50 let od svého založení. Ono kulaté
výročí nastane až příští rok a tak oslavím svůj
pátý křížek společně s ní v roce 2022. Pokud
má někdo z vás informace o hvězdárně z dob
jejich začátků, prosím ozvěte se nám.
A nyní krátce o březnových událostech ve
vesmíru. Naše planeta nás na své cestě kolem Slunce dopraví až do bodu, kdy nastane
astronomické jaro. Den jarní rovnodennosti
letos nastane 20. 3. přibližně 10:38 hod.

HVĚZDÁRNA BOLESLAVA TECLA ŽIJE
Vážení přátelé, obracíme se na vás s prosbou. Když jsme začínali s resuscitací (trefný
výraz kolegy Pepy) HBT, samozřejmě jsem
se snažila získat co nejvíce informací o hvězdárně i o panu učiteli Teclovi. Možná vás překvapí, jak obtížné to bylo. Letopočet zahájení
a ukončení stavby hvězdárny jsem aproximo-

Konečně se počasí umoudřilo a nechalo nás
nakouknout za pokličku mraků. Výsledkem je
fotografie známé mlhoviny v Orionu - M42.

Školy

Z DISTANČNÍ VÝUKY
V GYMNÁZIU
Tento měsíc to bude již rok (!), co se pedagogové, žáci a rodiče dostali do zcela nezvyklé
situace. S výjimkou několika málo podzimních týdnů v úvodu školního roku probíhá
výuka dálkovou formou a nejinak je tomu
i na Gymnáziu a Letecké střední odborné
škole Moravská Třebová.
Nejen žáci, ale v první řadě učitelé se museli přizpůsobit tomuto novému režimu. Vzdělávací proces probíhá v prostředí MS Teams,
které umožňuje vést kvalitní online i offline
výuku. Přesto je současná generace studentů ochuzena o nemalou součást všeho, co
k běžnému „studentskému životu“ patří (exkurze, taneční kurz, lyžařský výcvik, maturitní ples…). I z těchto důvodů se pedagogové
na gymnáziu snaží distanční podobu výuky
zprostředkovat co možná nejvíce zajímavým
a interaktivním způsobem.

prostředí není jen o vzdělávání jako takovém a obzvlášť v současné době je důležité
umět se alespoň částečně odpojit od digitálních technologií, proběhl v průběhu jarních
prázdnin pro některé ročníky projekt, který
si kladl za cíl „vyhnat“ studenty alespoň na
chvíli ven. Jejich úkolem bylo správně odpovědět na 6 otázek (ty však nebylo možné tzv.
vygooglit), jelikož tyto odpovědi bylo možné nalézt jen na konkrétních místech našeho města. Odpovědi pak měly být dosazeny
do GPS souřadnic a pokud byly správné, dovedly žáky na místo, kde na ně při troše štěs-

Učitelé společenskovědních předmětů např.
společně s Charitou MT zorganizovali pro
studenty 6. ročníku víceletého studia online
besedu s odborníky z praxe na téma finanční gramotnost. V bezpečné formě virtuálního prostředí se studenti měli možnost seznámit mj. se skutečnými příběhy z dluhových poraden.

OKÉNKO ZUŠ

Učitelé cizích jazyků zase rádi využívají nástroj, který jim aplikace MS Teams umožňuje, a to je rozdělení do skupin v rámci jedné online hodiny. Studenti tak mohou během výuky pracovat v menších skupinkách
a navzájem se neruší. Protože však školní

tí čekala „tajná krabička“, kam bylo možné
zapsat své jméno. Projekt byl inspirován celosvětově proslulou hrou geocaching a věříme, že studentům přinesl alespoň trochu
zpestření během volných dnů, kdy byla jakákoli jiná obvyklá prázdninová činnost výrazně omezena vládními opatřeními.
Ačkoli nám nástroje distanční výuky rozšířily
obzory a umožnily využít i jiné formy vzdělávání, všichni doufáme, že se již brzy budeme
moct vrátit k tomu, v čem se cítíme nejlépe –
k výuce tváří v tvář.

ZUŠ Moravská Třebová děkuje všem
žákům a rodičům, kteří nám zachovali přízeň i v tomto nelehkém období.
I přes limity distanční výuky, které jsou
v základním uměleckém školství značně citelné, je pro nás kvalitní a efektivní vzdělávání stále prioritou.
Ve Zpívánkách, mladším pěveckém
sboru, který je zaměřen na komplexní
rozvoj dětské hudebnosti, se v letošním roce věnujeme projektu virtuálního cestování. Během projektu s žáky
„cestujeme“ po světě a objevujeme
nejen hudbu vybraných zemí (Mexiko,
Čína, Keňa atd.), ale seznamujeme se
tak i s jejich hlavními charakteristickými znaky. V úvodu nového kalendářního roku žáci tohoto studijního zaměření také tvořili hudební nástěnky cílů
na rok 2021 v českém nebo anglickém
jazyce.
Máme velkou radost, že po loňských
úspěších Hany Hlavaté a Hany Barešové má výtvarný obor ZUŠ Moravská Třebová další žákyni, Adélu Kalovou, která byla po vykonání talentové
zkoušky přijata na Střední školu designu a módy Prostějov na obor multimediální tvorby. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu v dalším studiu.
■ | Základní umělecká škola Mor. Třebová

■ | Za pedagogy GMT Kateřina Bisová
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Novinky Ze ZŠ Palackého

ZŠ Křižovatka

Valentine’s day

Zprávy z první třídy

Den lásky… Někteří lidé tento svátek považují
za komerční záležitost, jiní se celý rok těší na
to, jak překvapí své milované. Co se o tomto
dni učí naši žáci? V hodinách angličtiny obohacují svoji slovní zásobu o „zamilovaná slovíčka“, dozvídají se historická fakta o svatém
Valentýnu a jeho úžasném a zároveň tragickém příběhu, pomocí obrázků vyjadřují své
postoje a názory, lámou si jazyk ‚Quick kiss,
quick kiss, quick kiss.‘. Díky těmto aktivitám
rozvíjeli nejen komunikační dovednosti, ale
zábavným způsobem také ty digitální. Vyzkoušeli si brainstorming v aplikaci Mentimeter. Díky WordArtu vytvořili kreativní obrazce
plné lásky. Lots of love!

Pololetí uteklo jako voda. Zdárně jsme
zdolali čtenářské mety v podobě hor
„Slabikov“ a „Slovíčkov“. Nyní už začínáme číst celé příběhy, o kterých
si pak rádi vyprávíme. Také ve psaní
a počítání jsme stále zdatnější. Hlavně jsme moc rádi, že se můžeme společně scházet v naší velké škole, protože přátelství, která jsme zde našli,
jsou velmi vzácná. Také si uvědomujeme, že chodit do školy už není úplná
samozřejmost. Starší kamarádi takové
štěstí nemají. Našim rodičům také děkujeme za všechnu každodenní péči
a starost.

■ | Tereza Klímová

Výuka na sněhu
Poslední týden před jarními prázdninami napadly kopce nového sněhu. Udržet druháčky v lavici bylo velké umění. Paní učitelce nezbylo nic jiného, než vyrazit na hřiště a vyučovat
venku. Představte si, že i sníh může
být dobrou pomůckou. Opakovat si
měkké a tvrdé souhlásky a učit se násobilku dvou byla nakonec velká legrace. Všichni doufáme, že sníh ještě
dlouho vydrží a paní učitelka zase vymyslí nějakou pěknou hodinu venku.
Alespoň chvilku být ve škole bez roušek je přeci prima.

Kristýna Schmidtová (7.C)

Soutěže v době
distanční výuky

Nechceme přijít
o zážitky!

Žáci nadále nezahálejí ani v době distanční
výuky. Dne 28. 1. se uskutečnilo okresní kolo
olympiády v českém jazyce online formou
prostřednictvím Google Forms. Výrazného
úspěchu dosáhla žákyně 9. B třídy Veronika Marková, která obsadila 4. místo, pozadu
nezůstal ani žák 8. B Tadeáš Ladra, který se
umístil na 11. příčce. Oba si hravě poradili
s jazykovými úkoly, zalíbilo se jim i téma slohové práce Okamžik, na který nechci zapomenout. Dokázali, že se v současné době naučili samostatnosti a tvořivému myšlení.

Jistě mi dáte za pravdu, že při vzpomínkách
na školu se nám spíš než učení vybaví různé společné akce a výlety, které se letos kvůli
pandemii nemohou konat.
A tak jsme spojili alespoň několik hodin tělesné výchovy a jednoho krásného lednového
dne vyrazili do obrovské bílé duchny za město. Když jsme vystoupali na Pastvisko a přehoupli přes jeho zasněžený hřbet do Pekla, narazili jsme na první ze sedmi stanovišť
Stezky pro skřítky, kterou pro veřejnost připravili pracovníci DDM Maják. Na ní jsme stavěli skřítkům příbytky z klacíků a šišek, rozhodovali, co patří do kterého jídla, luštili hádanky a hledali věci, co skřítek Nepořádníček schoval. Za každý splněný úkol, jsme si
dali razítko do Průvodního listu. A odměna?
Ani nemusela být, protože i v mrazivém počasí nás hřálo sluníčko a dobrý pocit, že jsme
něco dokázali. Ale byla! V DDM jsme dostali
všichni lízátko a svítící přívěšek na klíče. Děkujeme.
A vlastně, když k tomuto výšlapu připočítáme
prosincové krmení zvířátek a únorové bobování, bude mít naše třída přece jen i tuto
zimu na co vzpomínat, ne?

■ | Miroslava Bazalová

■ | Lenka Čápová a 2. A
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Vaříme i doma
I my osmáci jsme stále v distanční výuce. Vaření je předmět důležitý i pro
náš další život, proto jsme se rozhodli, že budeme pilně trénovat i doma.
Tématem měsíce ledna byl pokrm
z brambor. Pečlivě jsme se připravili
podle návodů a rad Kluků v akci. Námětů na rodinnou večeři bylo mnoho. Ohlas měly hlavně bramboráky, bramborové šišky či francouzské
brambory.
■ | Iveta Chlupová, Martina Miková,

Lucie Sachs, Ivona Kroulíková a Eva Izáková

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 seniorů se uskuteční 1. 3. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor.
Třebové.
Tříkrálová sbírka byla i ve složitých
podmínkách úspěšná. Děkujeme!
V obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po čtvrté také na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, proběhla Tříkrálová sbírka. Ta letošní byla v mnoha ohledech
jiná. Tříkráloví koledníci nemohli kvůli zhoršené epidemiologické situaci a celostátně
přijatým opatřením vyrazit do ulic a přinést
vám požehnání do nového roku. Proto poprvé proběhla tato veřejná sbírka online. Pokladničky, které neodmyslitelně patří ke koledování však zcela nezahálely. Díky neuvěřitelné ochotě lidí, kteří nám pomohli s umístěním kasiček na veřejně přístupných místech,
bylo možné Tříkrálovou sbírku uspořádat jinak.
Tato forma koledy probíhala do 24. ledna a v tuto chvíli již máme spočítáno. Charitě Moravská Třebová lidé darovali částku ve
výši 271 336 Kč. Ti, kteří se rozhodli přispět
online, byli také velmi štědří a do virtuální kasičky přispěli 53 943 Kč. Celkový výtěžek ve
výši 325 279 Kč dosahuje přibližně poloviny
výtěžku loňského roku a vzhledem k součas-

né obtížné situaci předčil veškerá naše očekávání.
Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich
neocenitelnou podporu, jak ve formě štědrých darů, tak za pomoc se zpřístupněním
kasiček. Víme, že všichni zažíváte komplikované a těžké časy a nejspíš jste si museli sami
něco odepřít, abyste podpořili ty, kteří měli
štěstí ještě méně. Předem také děkujeme
těm, kteří se ještě rozhodnou přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka 2021 totiž ještě definitivně nekončí. Možnost přispět do virtuální kasičky
letos výjimečně trvá až do konce dubna.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky plánujeme použít
na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu a na další rozvoj
dobrovolnického centra.
Srdečně ještě děkujeme všem, kteří jste nám
pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům, charitním pracovníkům, starostkám, starostům,
zaměstnancům městských a obecních úřadů, soukromým firmám, kněžím, farnostem,
bratřím Františkánům a mnoha dalším dobrovolníkům.
Podrobné informace o výtěžcích v jednotlivých obcích, online poděkování a požehnání naleznete na webových stránkách www.
mtrebova.charita.cz.

Charita Moravská Třebová obnovuje svoz seniorů
Charita Moravská obnoví k 10. březnu svoz
seniorů za účelem návštěvy hřbitova. Tento
krok byl podniknut na základě podnětů občanů, kteří poukazovali na nedostatečnou obslužnost hřbitova zejména pro osamělé obyvatele seniorského věku a osoby se zdravotním postižením. Odjezdy budou probíhat každou druhou středu v měsíci v 15:00 opět ze
dvora sociálních služeb v ul. Svitavské. Dlouholetý svoz seniorů na hřbitov pod patronací Charity Moravská Třebová nahradila v roce
2018 městská hromadná doprava, která byla
ale ke konci roku 2020 zrušena. Plánovanou
službu Senior taxi nebude Charita Moravská
Třebová z důvodu krácení veřejných rozpočtů měst a obcí provozovat.
Kontaktní osoba: Vlastimil Endl, telefon: 603
750 838
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
Pondělí až sobota 15:00–16:00 hod.:
výstav Nejsvětější Svátosti začínající
modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství v klášterním kostele.

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

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 V.
V pokračování historie fotbalu v Moravské Třebové se budu věnovat létům 1973–
1978. Slovan postoupil po šesti letech zpět
do I. A třídy. V prvním kole přivítal na svém
stadionu „Škvarakaná“ záložní tým Chrudimi. Po nervózním začátku jsme zvítězili 2:0,
když branky zařídil kanonýr Miloš Kudyn.
Následovalo okresní derby ve Svitavách.
Před pěknou návštěvou Slovan svého rivala
převálcoval 3:0. Pišta Schwarz dvakrát a Miloš Kudyn se trefili do černého. I ve třetím
utkání plný bodový zisk. Poté došel Slovanu
dech. Body sbíral jen sporadicky. Na vojnu
do Jičína odešel Miloš Kudyn, který před odchodem stihl vstřelit osm gólů. Po podzimu
šestá příčka byla velmi dobrá. V jarních odvetách bodoval Slovan naplno jen ve dvou
utkáních. Dá se říci, že předvedl to, co sluneční hodiny o půlnoci. Remíza 0:0 v Ledči
znamenala záchranu. V konečném účtování
desáté místo tři body před posledními Svitavami.
V dalších sezónách vybojoval Slovan dvě
velmi pěkná pátá místa. V týmu se začaly objevovat vycházející star: J. Čadek a P.
Haupt. Ve Slovanu hráli i dva výborní fotbalisté ze Slovenska. Jožka Szalay a Fero Mach,
který společně se svým otcem pracoval
jako správce stadionu. K zajímavostem patří zájezd Slovanu do NDR. Přátelské utkání
v Glauchau u Cvikova, se vydařilo. Modrobílé barvy vyprášily domácí 6:2. Zejména Petr

„Špéla“ Haupt, autor čtyř branek, byl domácí klakou obdivován. V tomto údobí byla
obnovena činnost B mužstva. Tým složený
převážně z doktorů, inženýrů, magistrů začal v pralesní IV. třídě. Hned postoupil o stupeň výš. V následující sezóně do Okresního
přeboru. Ústřední postavou byl Tono Podhorný. Ten nejen, že přiváděl děti na svět,
ale také diváky k častým aplausům na hřišti.
V mnoha případech hned z rozehry se předvedl coby houslový virtuos. K postupu do
OP přidal 23 gólů. Tento borec se dostal do
Slovanu oklikou s Karlem Ševečkem, dalším
doktorem, přes So Staré Město. Za Podhorného chtěla divizní Detva v tehdejší době 20
000 korun.
Snažil se i dorost Slovanu pod vedením pana
Plevy, postoupil v roce 1975 do KP. V Krajském přeboru pak vychovával budoucí adepty A týmu mužů Vladimír Barták. Nejmladší
reprezentanti města, žáci, dosáhli pod legendárním žákovským trenérem Jiřím Sedláčkem výborné výsledky. Žáci se dostávali do
krajských finále. S celky z Pardubic, Hradce
Králové, Trutnova, Chocně, Náchoda či České Třebové, ostudu neudělali.
Musím se ještě zmínit o úspěchu B týmu
mužů v poháru. V okresní fázi nejdříve porazilo Béčko naše Áčko, poté ve finále A tým
Svitav 2:1. Vítězstvím se B tým Slovanu probojoval do krajského pokračování. Zde postoupilo bez boje až k utkání s rezervou VCHZ

Hokejová sezóna
se nedohraje
Odpískáno. Krajský hokej podruhé za
sebou skončil předčasně, soutěžní ročník se opět nedohraje. Krajský výkonný
výbor Českého hokeje rozhodl o předčasném ukončení regionálních soutěží
dospělých a mládeže, které v této sezóně řídí. Jedním z klíčových faktorů
pro tento verdikt byla kromě nepříznivé epidemické situace a vládních zákazů skutečnost, že řada měst ukončila provoz svých zimních stadionů. Nedohrána tím pádem zůstane krajská
liga mužů, která před říjnovou stopkou
stihla odehrát necelých pět kol a v jejím čele byli Kohouti z České Třebové
před Chotěboří. HC Slovan Moravská
Třebová držel po nepřesvědčivém začátku sezóny až šesté místo neúplné
tabulky. Pořadí soutěže se vzhledem
k tomu, že nebyl sehrán dostatečný počet zápasů, nebude vyhlašovat.
■ | (pm)

Pardubice B. Po velkém boji byli šťastnější
„Perníkáři“.
V dalším díle historie moravskotřebovského
fotbalu, si osvěžíme jízdu Slovanu do Krajského přeboru.
■ | Václav Procházka

Slovan Moravská Třebová – Stojí: M. Vápeník (vedoucí mužstva), J. Haupt, R. Špaček, M. Kudyn, Z. Kudyn, J. Procházka, L. Potáček, Z. Milde (trenér) Dole: Š. Schwarz, M. Motálek, A. Jánoš, J. Zatloukal, L. Petřík, Z. Bubeník. Leží: V. Procházka
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Zhodnocení sezóny travních lyžařů
Nebylo v minulém roce jediného sportovního odvětví, které by krutě nepoznamenala vyhlášená covidová omezení. Travní lyžování, na mezinárodní scéně tradičně velmi
úspěšná česká disciplína, nebylo výjimkou.
Dlouholetý reprezentační trenér Daniel Mačát musel ze svých plánů škrtnout veškeré
mezinárodní akce a byl rád, že alespoň v Česku se pohárové a mistrovské soutěže odjely.
A v nich se prosadili také jeho kluboví svěřenci ze Slovanu Moravská Třebová. Trenér nyní
doufá, že rok 2021 bude pro travní lyžaře přívětivější, vždyť jeho vrcholem má být domácí
mistrovství světa.
Jaký byl „podivný“ sportovní rok 2020
z pohledu českých travních lyžařů, ať na
domácí nebo mezinárodní scéně?
Stejně jako v ostatních sportech byl i ten trávařský rok plný omezení, nepříjemných změn
a rozhodnutí. Bohužel ani našemu sportu se
koronavirová krize nevyhnula a od konce
zimy bylo jasné, že nic nebude tak, jak bylo
naplánováno. Soustředili jsme se proto především na domácí kalendář a vytvořili jsme
větší prostor pro akce zaměřené na nové zájemce o lyžování na trávě.
Mohl byste celkově shrnout, jak se ve světě travního lyžování projevila koronavirová krize, jak se podepsala na tréninkových a závodních možnostech, jaké závody se vám vůbec podařilo odjet?
Od jara postupně přibývalo národních lyžařských svazů, které svým sportovcům zakazovaly nejen pořádat, ale také se účastnit mezinárodních akcí. Tato rozhodnutí postupně
udělali tradiční pořadatelé závodů v Itálii, Japonsku, Švýcarsku, Rakousku, Švédsku a Íránu. Ze všeho nejvíce mě mrzí zrušené mistrovství světa juniorů, které se mělo konat
v japonském Naganu těsně před olympiádou
v Tokiu. Naši junioři tak neměli šanci zopakovat rekordní zisk deseti medailí z předcházejícího šampionátu a ročník 1999 bez náhrady přišel o své poslední juniorské mistrovství
světa. Jediná země, kde se mezinárodní závody mohly pořádat, byla Česká republika.
U nás se dva FIS závody jely, byly však součástí českého poháru s tradiční účastí slovenských závodníků. Našim trávařům se povedlo odjet kompletní český pohár a jedna jeho
část se dokonce poprvé v historii uskutečnila na Slovensku.
Jakých úspěchů dosáhli v loňském roce
zástupci moravskotřebovského oddílu?
Vrcholem zvláštní sezóny se stalo zářijové mistrovství České republiky v Předklášteří. Moravskotřebovští lyžaři dosáhli celkem na osm
cenných kovů. Titul republikové šampiónky
vybojovala v juniorské kategorii Šárka Abrahamová ve slalomu, navíc v dalších dvou startech přidala ještě dvě bronzové medaile. Tři
stříbra si připsala ve své první závodní sezóně
Thea Trnková. Václav Mačát se radoval z bronzu v superobřím slalomu a další jeho medaile,
tentokrát ve slalomu, měla stejnou hodnotu.

Můžete krátce připomenout historii travního lyžování v Moravské Třebové a nejvýznamnější reprezentanty?
Lyžaři z Moravské Třebové se do travního lyžování zapojili poprvé v roce 1989 a o dva
roky později se mohli radovat z první velké medaile. Na juniorském mistrovství světa si pro stříbro dojela Karin Stejná. Hned
další sezóna přinesla první titul. Ze Slovenska se v červenci 1992 se zlatem do Moravské Třebové vrátil juniorský mistr světa Mi-

lik u nás máme přibližně sportovců, klubů, trenérů, kolik je v Česku svahů, kde se
tento sport dá provozovat?
Naše dlouhodobé vynikající výsledky nám zajišťují velmi dobrou podporu ze strany lyžařského svazu. V patnácti klubech máme přibližně stovku závodníků, o které se stará minimálně jeden kvalifikovaný trenér v každém
oddíle. U nás jsou v současné době čtyři svahy, na kterých pravidelně trénujeme a pořádáme závody.

Václav Mačát na posledním MS ve Švýcarsku – obří slalom
chal Mačát. Ten se stal jedním z nejúspěšnějších travních lyžařů v české historii, vybojoval rovněž titul mistra světa mezi dospělými,
když si ve Švýcarsku v roce 1997 dojel pro zlato v superobřím slalomu. Svoji veleúspěšnou
kariéru zakončil ziskem křišťálového glóbu za
celkové vítězství ve světovém poháru 2001.
Zlato z juniorského mistrovství světa má ve
své sbírce také Lukáš Kolouch, pro stříbro si
v této věkové kategorii dojel Lukáš Brýdl. Další medailistkou z nastupující generace je Šárka Abrahamová, která na předloňském juniorském mistrovství světa získala bronz.
Daří se českému potažmo moravskotřebovskému travnímu lyžování rozšiřovat
členskou základnu? Jaký je zájem dětí?
A jak je tomu v tomto směru jinde ve světě?
Našli jsme snad jednu pozitivní věc na současné situaci. Vzhledem ke zrušení všech mezinárodních akcí jsme se mohli více zaměřit
na vyhledávání nových talentů. Uspořádali
jsme několik tréninkových kempů s programem pro začátečníky a myslím, že se nám
celkem dařilo probudit zájem dětí, které se
našich akcí zúčastnily. Podle zpráv z trávařského světa se podobnou cestou vydaly i další tradiční bašty tohoto sportu, takže hned
tento rok budeme schopni posoudit, kde se
to podařilo.
Jaké podmínky má v současnosti české
travní lyžování pro svůj další rozvoj? Ko-

V příštím roce by se ve Štítné nad Vláří nedaleko Zlína mělo konat mistrovství světa. Dá se říci, že je to pro vás vrchol dlouhodobé práce? Předpokládám, že ambice budou medailové… Kdo má patřit mezi
české favority?
Samozřejmě, že mistrovství světa na domácím svahu je vždy vrcholem systematické
práce pořadatelů i domácích závodníků. Naši
reprezentanti chtějí cenné kovy a budou jistě patřit k favoritům. Máme v týmu medailisty z předloňského šampionátu ve Švýcarsku
Martina Bartáka a Adélu Kettnerovou a několik dalších nadějných lyžařů, kteří se chtějí medailově prosadit. Dokonce se na svahu
objeví legenda světového travního lyžování
Jan Němec, který se jen pro tento mimořádný svátek vrátí na zelené svahy, aby po letech
změřil síly s nejlepšími.
Když mladého sportovce případně jeho
rodiče zaujme travní lyžování a chtěl by
ho vyzkoušet, co pro to může v našem regionu udělat? Jak se lze zapojit mezi trávaře?
Nejlepší bude kontaktovat přímo mě a já každému adeptovi poradím, jak se do naší trávařské rodiny připojit. Základní informace
získá každý zájemce také na oficiálním webu
Svazu lyžařů České republiky a facebookovém profilu českého travního lyžování.
■ | (rh)
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Pozoruhodný příběh úspěšné
atletky Nikoly Pařilové
Pro sport jsem měla slabost už od malička.
Při začátku školní docházky mě rodiče nasměrovali do sportovní třídy v II. ZŠ Palackého, kde jsem se dostala do péče p. Novákové a p. Marečkové. Nejdříve jsem jezdila na
všestranné atletické závody, plavecké závody
nebo přespolní běhy. Při závodech jsem reprezentovala přímo školu nebo oddíl AK Moravská Třebová při krajských a celostátních
soutěžích. Samozřejmě, že jsem už tehdy někdy pociťovala únavu a menší chuť trénovat,
ale každý úspěch mě silně motivoval k novému úsilí a ještě lepším výsledkům.
V roce 2005 se mi podařilo ovládnout Orlickou ligu mládeže, kde jsem absolvovala
12 závodů a všechny vyhrála. O rok později jsem se začala věnovat více skoku do výšky a na Evropských atletických hrách mládeže do 15 let obsadila 2. místo. To pro mě bylo
v mých 12 letech velice motivující a klíčové.
Další tři následující roky jsem se stala pokaždé vítězkou těchto Evropských atletických
her. Během let na základní škole jsem reprezentovala Pardubický kraj ve skoku vysokém na Olympiádě dětí a mládeže, kde jsem
v roce 2007 zvítězila a v roce 2009 obsadila 2.
místo. Můj první start na mistrovství republiky v roce 2008 mi díky vítězství ve své kategorii zajistil účast na mezistátním utkání, kde
jsem pokračovala na zlaté vlně. Pomalu ale
jistě začínala spolupráce s brněnským trenérem Ctiborem Nezdařilem, kdy jsem prvně jen hostovala za klub JAC Brno, který se
mi v roce 2011 stal domovským. 4x jsem byla
oceněna sportovcem města Moravská Třebová, oceněna i za okres Svitavy i Pardubický kraj. Po základní škole tedy bylo jasné, že
Brno bude jasná volba a začala jsem studium na sportovním gymnázium Hády. Trénování pod C. Nezdařilem bylo již na jiné úrovni, a tak není divu, že mě hned dokázal posunout na světovou úroveň, kdy se mi hned
první rok pod jeho křídly podařilo skočit ostrý limit (180 cm) na mistrovství světa do 17
let ve francouzském Lille, kde jsem se umístila na 7. místě. Ten samý rok jsme odletěli do
tureckého Trabzonu na Evropský olympijský
festival mládeže, kde jsem ve finále obsadila 9. místo. Tyto dva výsledky jsou pro mě ty
nejcennější.
Dále si cením i startu například v předprogramu na Zlaté tretře (3. místo – 2011, 1. místo – 2012), na meetingu ve finském Tampere (4. místo – 2012), na memoriálu Vladimí-

ra Savčinského v Bardějově (1. místo – 2012)
a plno dalších kvalitních startů mimo Českou
republiku. Na mistrovstvích Moravy a Slezska jak venku, tak v hale, jsem sbírala cenné
kovy nejen ve skoku vysokém, ale i ve skoku
dalekém a trojskoku. Během trénování jsem
se pod vedením C. Nezdařila stala 4x mistryní republiky ve skoku vysokém, což mi vždy
otevřelo brány na mezistátní utkání. Všechny tyto výsledky mají zásluhu dobrých tréninkových podmínek, například soustředění v Jihoafrické republice, ve Vysokých Tatrách, ve Španělsku nebo v Maďarsku. V roce
2011 jsem se umístila v anketě Objev roku na
10. místě. Chtěla jsem využít svoje všestranné schopnosti, a tak jsem koncem roku 2013
přešla k trenérovi Lukášovi Klímovi, se kterým jsme se začali více věnovat především
trojskoku a víceboji. Tento správný krok se
potvrdil hned začátek roku 2014, kdy jsem se
stala halovou mistryní Moravy a Slezska v pětiboji, poté vybojovala 5. místo na halovém
mistrovství republiky. V trojskoku přišel větší

úspěch v září na mistrovství republiky do 22
let, a to 2. místem. I přes přesedlání na jiné
disciplíny jsem si tento rok posunula osobní maximum ve skoku vysokém na 182 cm,
kdy se mi podařilo přeskočit samu sebe o 1
cm. Rok 2015 byl pro mě zlomový, ale ještě
během sezóny jsem si skočila osobní rekord
v trojskoku 12,42 m a tím se umístila 4. místem na mistrovství republiky.
Po dobu působení v Brně jsem byla členkou
juniorského týmu AK Olymp Brno, kde se
nám několikrát v řadě podařilo vyhrát juniorskou ligu a také členkou extraligového klubu AK Olymp Brno, kde jsem pravidelně přispívala kvalitními body. Zlomový rok to byl
pro mě především v nástupu na sportovní fakultu Masarykovi univerzity, kde se můj
obor (Speciální edukace bezpečnostních složek) nedal skloubit s atletickou dráhou. A tak
jsem to brala jako novou výzvu a tretry pověsila na hřebík. Jelikož jsem atletice věnovala celé svoje mládí, nedalo mi to a v roce
2018 jsem se bez jakékoli tréninkové přípravy na atletické dráze objevila znova, tentokrát v barvách AK Hodonín. Tím, že to byla
soutěž II. ligy, na mě nebyl vyvíjen žádný tlak
a dělala jsem to především kvůli sobě. Můžu
teď s klidem říct, že jsem si ten rok velice užila, brala to jen jako koníček a rozhodla se Hodonínu pomoci i následující rok. Patřila jsem
mezi nejlépe bodující závodnice jak v klubu,
tak v celé lize. Největší radost mi přineslo přiblížení osobního maxima v trojskoku, kde mi
chybělo pouze 42 cm.
Minulý rok jsem se bohužel závodů nezúčastnila, jelikož byla doba kovidová a spousta závodů byla zrušena. Letošní rok je ještě ve
hvězdách, ale já plně doufám, že se mi podaří pár závodů absolvovat. Během svých aktivních let jsem měla tu možnost se setkat nejen s českou atletickou špičkou, ale i světovou, čehož si nesmírně vážím.
■ | (pm)

Libor Kobza in memoriam Sportovní osobností
Hodnotící komise ankety Sportovec města
Moravská Třebová s předstihem oznámila, že
se letošním laureátem ceny Sportovní osobnost města Moravská Třebová stane Libor
Kobza, hokejová legenda, která tento svět
navždy opustila 30. prosince loňského roku.
O pořadí nejlepších sportovců v anketě Spor-

tovec města 2020 rozhodnou hlasy občanů v online anketě prostřednictvím Mobilního rozhlasu, která bude spuštěna v průběhu měsíce března. Podrobnosti naleznete na
webových stránkách a v Mobilním rozhlasu.
■ | (pm)
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