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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTUJÍ
DOPROVOD S PŘEPRAVOU

Moravská Třebová prostřednictvím pečovatelské služby od dubna nabízí doprovod a přepravu všem
občanům, kteří ji opravdu potřebují. Posílit tuto službu o automobil a pracovní úvazek jsme se rozhodli
po projednání všech různých variant komerčně nabízených služeb pro seniory. Osoby pobírající starobní
nebo invalidní důchod tímto získávají alternativu k dříve využívané MHD. U naší pečovatelské služby mají
klienti navíc záruku profesionality a po registraci mohou využívat širokou nabídku jejich služeb. Děkuji
sociálním službám za aktivní přístup a přeji všem našim občanům zdraví a spokojenost.
Daniela Maixnerová, místostarostka
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Blíží se zahájení oprav
v ulicích Svitavská
a Lanškrounská
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Služba doprovod
s přepravou pro starobní
A invalidní důchodce
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Nemocnice následné
péče spustila provoz
očkovacího centra
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Sčítání lidu, domů
a bytů 2021
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za
deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu
plánování mnoha aspektů veřejného života.
V roce 2021 se bude sčítat primárně online,
vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou
moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz, kde bude
zpřístupněn elektronický sčítací formulář
nebo v mobilní aplikaci. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Kdo se nesečte on-line do 9. dubna, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před
vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kon-

taktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář
v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na
poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce. Pokud mají
starší občané obavy ohledně vyplňování online formuláře, mohou se obrátit na své blízké, kteří jsou počítačově zdatnější. Jedna dospělá osoba tak může vyplnit formulář nejen za členy domácnosti, ale i za širší rodinu
nebo se souhlasem za jinou blízkou osobu.
Podrobnosti a seznam sčítacích komisařů
a kontaktních míst naleznete na webu města.

Společenská rubrika
Životní jubilea - leden
90 let – Maděrová Marie

Životní jubilea - únor
Vítání občánků:

bytů v Moravské Třebové, 158 bytů v Jevíčku a 6 v Jaroměřicích. Jeho důslednost, spolehlivost a nápaditost může být vzorem všem
ostatním funkcionářům samospráv. Nesmírně jsme si ho vážili a měli rádi jako skromného, věřícího člověka, který byl naším vzorem.
Budeme na něho všichni vzpomínat.
■ | Rudolf Malý, SBD Jevíčko a Mor. Třebová

Poděkování
Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí
v Moravské Třebové, kteří se starají o jejich
technický stav i celkový vzhled. Každá změ-

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.

91 let – Navrátilová Marie

Vzpomínka na Josefa Jílka
Spravedlnost, poctivost a píle, to jsou vlastnosti, kterými se vyznačovala osobnost Josefa Jílka, našeho bývalého předsedy SBD v Moravské Třebové. Pepa, jak jsme mu všichni říkali, nás navždy opustil v únoru tohoto
roku. Přes 46 let byl předsedou SBD a výrazně ovlivnil výstavbu bytů a životní prostředí
pro lidi v našem regionu. Za jeho působení ve
funkci bylo předáno k bydlení více jak 1300

Otevřená radnice

na vede k tomu, aby naše město bylo zase
o kousek krásnější. Ulice K. Čapka.

František Josef Hanzl (prosinec)
Lukáš Smital (leden)

Rozloučili jsme se (únor)

Libuše Navrátilová (70 let), František
Průcha (72 let), Vladimír Felcman (73
let), Emilie Baladová (78 let), Jiří Kolařík
(79 let), Miloslav Patočka (81 let), Olga
Kadlecová (81 let), Anna Komprdová
(84 let), Miroslav Pelikán (86 let), Marie
Chaloupková (87 let), Vlasta Konopáčová (89 let), Josef Jílek (89 let)
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...
V informačním systému Městského
úřadu v Moravské Třebové bylo k 28. 2.
2021 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 782 občanů ČR. V průběhu měsíce února 2021 se do Moravské Třebové přistěhovalo 13 obyvatel, odhlásilo
24 obyvatel, zemřelo 20 občanů a narodilo se 8 dětí. Dle Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské
Třebové hlášeno 151 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 28. 2. 2021 evidováno 9 933 osob.
■ | In
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Co přinese proměna ul. Svitavská?
Mezi hlavní důvody nutnosti komplexních
oprav patří havarijní stav kanalizace a vodovodu, poškozený povrch vozovky, souběžně
probíhající stavba nové budovy nemocnice,
lipová alej na hranici životnosti, nekoncepčně využitý prostor před SBD a nedostatečná bezpečnost cyklistů a silničního provozu.
Investiční akci s náklady 20 mil. Kč bez DPH
bude firma EVT stavby s.r.o. dle aktualizovaného harmonogramu provádět od prvního
týdne v květnu 2021. Konkrétní termíny a aktuální dopravní omezení vždy naleznete na
webu města a v Mobilním rozhlasu.
Kanalizace
Nová trasa kanalizace bude vedena středem
komunikace a plně nahradí stávající, stavebně technickým stavem již nevyhovující jednotnou kanalizaci. Nové vedení dešťové kanalizace pak zajistí svedení dešťových vod do vodoteče v ul. Údolní a výrazně tak přispěje k zadržování vody v krajině.
Vodovod
Výměna stávajícího vodovodu v úseku od
domu č.p. 1191/19 za křižovatku s ul. Dr. Janského. Za výměnu vodovodu zodpovídá Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
Vozovka
V úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského u Penny marketu dojde k výměně asfaltového
povrchu s případnou sanací podkladu. Nová
podoba komunikace je navržena v šířce 9,0
m, přičemž po obou stranách povedou piktokoridory pro bezpečný pohyb cyklistů
v šířce 1,25 m. Piktokoridory budou propojeny se stávajícími pruhy pro cyklisty před
muzeem.
V návaznosti na stavbu nové budovy nemocnice bude před jejím hlavním vchodem zřízen nový přechod pro chodce. Rychlost dopravy zde bude omezena nízkým retardérem s pozvolným vyvýšením o 8 cm. Stávající
přechod pro chodce naproti staré poliklinice
bude nahrazen místem pro přecházení. Další místo pro přecházení bude naproti Charitě Moravská Třebová a nahradí tak stávající přechod od ul. Školní. Zpomalení dopravy bude řešeno pomocí nízkého retardéru.

V rámci stavby budou upraveny nástupiště
autobusových zastávek. Směrem do centra
zůstane na stávajícím místě, směrem z města bude zastávka přesunuta až za nový přechod pro chodce. V potřebných místech budou upraveny nebo doplněny chodníky společně s doplněním prvků pro nevidomé.
Parkování a prostor u bytového
družstva
Nově nebude povoleno stávající podélné
parkování na okraji vozovky z důvodu zachování plynulosti provozu a bezpečnosti cyklistů. Ve schválené projektové dokumentaci je
navrženo využití ploch v okolí stavebního bytového družstva na adrese Svitavská 23 pro
výstavbu nových parkovacích stání. Parkovací stání jsou navržena vlevo od budovy v návaznosti na komunikaci ul. Údolní. Další parkovací stání je navrženo vpravo od budovy za
nově navrženým sjezdem z ul. Svitavská. Termín provedení výše uvedených úprav závisí
na případném schválení podané dotační žádosti. Realizaci tak lze očekávat v průběhu letošního roku, nebo v roce 2022.
Na základě společného jednání se zástupci Společenství vlastníků jednotek domu Svitavská 1189 se stavební práce ani jakékoliv úpravy nedotknou prostoru za bytovým
domem. Město zároveň zadalo zpracování
projektové dokumentace na úpravu zeleně
před evangelickým kostelem a před bytovým
družstvem.
Veřejné osvětlení
Modernizace veřejného osvětlení v tomto
úseku je nutná důvodu nevyhovujícího umístění jednotlivých stožárů a starého vedení ka-

belů nízkého napětí. Finální výška osvětlení
bude řešena v rámci připravované projektové dokumentace po konzultaci s projektantem komunikace a krajinářským architektem.
zeleň a výsadba stromů
Podél komunikace v úseku od J. K. Tyla po
Dr. Janského u Penny marketu dojde k úpravě pásů zeleně s navrženým umístěním půdopokryvných keřů či odolných půdopokryvných růží a vhodné druhy trvalek a okrasných travin.
Stávající lipová alej je na hranici své životnosti. Vzhledem k infekci kosterních větvení, infekci kmenů, defektnímu větvení a poškozenému kořenovému systému došlo k pokácení celkem 15 vzrostlých stromů.
Následná nová výsadba 38 stromů je po konzultaci s odborníky navržena tak, aby dřeviny
měly dostatek prostoru pro růst kořenů a jejich druhová skladba odpovídala náročným
podmínkám. Vznikne tak nový úsek aleje, na
který lze v budoucnu navázat. V ulici Svitavská bude vysazen speciální okrasný kultivar
běžného akátu, vhodný do městské zástavby. Jedná se o kultivar Bessoniana – Trnovník
akát (Robinia pseudoacacia Bessoniana). Na
rozdíl od běžného akátu má pravidelně rostoucí kompaktní korunu s průběžným kmenem, a neobsahuje téměř trny a téměř nekvete (je tedy omezena tvorba semen, a následná schopnost množení). Tento druh dobře snáší zpevněné povrchy v okolí, zasolení,
letní sucha a přísušky, vysoké teploty, aktuálně netrpí vážnějšími chorobami či škůdci. Jedná se o jeden s perspektivních stromů v současné adaptaci městské zeleně na klimatickou změnu.

MODERNIZACE ulice Lanškrounská – úsek na Stráni – Sušice
Termín realizace: 6. 4. – 27. 6. 2021
Aktuální detailní informace jsou k dispozici
na webových stránkách města a v Mobilním
rozhlasu.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/368 v intravilánu města Moravská Třebová. Práce budou probíhat ve dvou etapách souběžně:
I. ETAPA – úplná uzavírka od křižovatky ulic
Lanškrounská s ulicí Na Stráni po křižovatku ulic Lanškrounská s ulicí Nádražní. Provoz
bude převeden na objízdné trasy:

Objízdná trasa pro linkový BUS – povede
městem přes ulice: 9. května, Sluneční, Tyršovu a Nádražní.
Objízdná trasa pro zásobování – povede městem přes ulice: Svitavská, J.K. Tyla a Nádražní.
V rámci tohoto úseku v oblasti „Udánky“ bude
provoz řízen pomocí SSZ s délkou 350 m.
Objízdná trasa pro tranzit – povede přes
Staré Město, dále po komunikaci III/36820
přes Dětřichov u Moravské Třebové a po silnici I/35.

Zastávka ,,Lanškrounská“ bude v obou směrech dočasně zrušena, a to bez náhrady.
II. ETAPA – částečná uzavírka začínající od
křižovatky ulic Lanškrounská s ulicí Nádražní,
končící u katastrálního pozemku 3573. Provoz na tomto úseku bude řízen SSZ s délkou
610 m. Bude zachován průjezd 2,75 m.
Zastávka ,,Rozc. žel. st. 0.1, “ bude v obou
směrech dočasně přesunuta před zábor do
ulice Nádražní.
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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

Z činnosti MP

Varování před podvodníky

Za uplynulý měsíc Městská policie Moravská
Třebová řešila celkem 490 událostí. Ty nejzajímavější vám níže zprostředkováváme. Opět
vás žádáme, buďme ohleduplní a dodržujme veškerá platná opatření. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci posilujeme hlídky strážníků, kteří budou každý den v ulicích
města kontrolovat dodržování aktuálních
opatření, zejména nošení chirurgické roušky
nebo respirátoru.

Nenechte se napálit podvodníky a podezřelými podomními prodejci, kteří se v našem
regionu mohou pohybovat. Všem občanům
a zejména seniorům doporučujeme následující postup: 1) Při podezřelém telefonickém kontaktu odmítejte sjednání schůzky. 2)
Nepouštějte žádné (předem nedomluvené)
osoby do domu. 3) Klidně je nechte stát před
vchodem a mezitím volejte policii. Buď linku
156, nebo 158 (obě jsou zdarma).

Chráníme občany i kolegy
zdravotníky
Často řešíme i méně příjemné záležitosti.
Během hlídky strážníci nalezli bezvládného
muže. Jakmile jej probudili, zjistili, že je nejen
podnapilý (2,5 promile), ale především silně
podchlazený (34°C), proto ihned přivolali záchrannou službu. Místo vděku začal muž záchranářům nadávat a vyhrožovat, a proto byl
i s doprovodem strážníků MP odvezen k dalšímu ošetření. Mnozí lidé si myslí, že mají s alkoholem dohodu, že jsou po jeho požití krásnější a vtipnější. Realita ale často bývá jiná.

Vandalismus se nevyplácí
Zákaz stání v ul. Lanškrounská chrání řidiče
před nebezpečnými situacemi a zajišťuje plynulost dopravy v ulici. Toto dopravní značení
platí pro všechny. Platí i pro jednoho z místních umělců, který značku záměrně začernil.
Domníval se snad, že mu tento krok umožní parkování v dané lokalitě? Nikoliv. Zbytečně tak komplikuje průjezd ulicí ostatním řidičům. Vzhledem k tomu, že se jedná o podezření z trestného činu, byla celá věc předána
k šetření Policii ČR.

Předcházíme krádežím
Při pochůzkové činnosti si hlídka MP všimla
vozidla, u kterého si majitel zapomněl klíče
ve dveřích. Aby majitel nebyl nepříjemně pře-

kvapen, že by se vrátil na parkoviště a zjistil,
že s vozidlem odjel někdo úplně jiný, hlídka
vozidlo uzamkla a majitele kontaktovala, ať si
klíče vyzvedne na služebně MP.

Pomáháme záchranářům
Začátkem března hlídka MP přijala žádost
od operátorky Zdravotnické záchranné služby o prověření oznámení o ležícím muži s krvavým zraněním v oblasti hlavy. Strážníci na
místě opravdu zraněného muže nalezli, poskytli mu první pomoc a zpětně kontaktovali dispečink ZZS. Operátorka ZZS hlídku požádala o součinnost a převoz muže na chirurgickou ambulanci, jelikož všechny sanitní vozy jsou v provozu a převážejí pacienty
s Covid–19 a poté musí být sanitní vozy kompletně desinfikovány. Následně hlídka muže
převezla do nemocnice a předala do péče lékařům.

Pomáháme s distribucí
respirátorů
Městská policie v březnu pomáhala s rozvozem respirátorů určených pro základní a mateřské školy v našem městě. Tyto respirátory
dodal Odbor školství krajského úřadu Pardubického kraje.

Strážníci zachraňovali
tonoucí zvíře
V pátek 26. února jsme přijali hlášení o tonoucím zvířeti, pod kterým se probořil led na
retenční nádrži. Po okamžitém příjezdu na
místo jsme identifikovali srnu, která se snaží
dostat z ledové vody asi 30 m od břehu. Přivolaní profesionální hasiči ve stejnou chvíli
zachraňovali lidský život v sousední obci, proto jsme museli do akce. Za nezištnou a pohotovou pomoc při zásahu chceme poděkovat
hráznému panu Smékalovi a také panu Hegerovi, který šel v tu chvíli okolo. Oba se nabídli s pomocí a rychle zajistili loďku a sekeru
nutnou k prosekání cesty v ledu. Tonoucí zvíře se po téměř hodině a půl podařilo společnými silami dopravit na břeh.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Naděje na využití Miltry ožívá
Na území Pardubického kraje se nachází několik tzv. brownfieldů. Tyto opuštěné, zanedbané a nevyužívané objekty jsou většinou
pozůstatkem průmyslové, nebo zemědělské
aktivity. Pardubický kraj chce pomoci tyto
brownfieldy oživit a vdechnout jim nový život. V úvahu připadá také areál Miltra v Moravské Třebové.
„Chceme pomoci obcím – hledáme finanční
zdroje, kterými by mohly brownfieldy řešit.
Roli hraje nejen to, jak je projekt nákladný,
ale také to, jak jsou projekty městy připravené. Jako příhodné se v tuto chvíli jeví bývalé
průmyslové objekty v Ústí nad Orlicí a v Moravské Třebové, které bychom rádi přiblížili
k příležitosti financování z nově vznikajícího
4 | Moravskotřebovský zpravodaj | Duben 2021

projektu Národního plánu obnovy (prostřednictvím agentury CzechInvest) nebo aby alespoň část projektu mohli financovat z Integro-

vaného regionálního operačního programu.
Rozdíl, a tím i odlišné šance k získání dotace,
však shledáváme právě v připravenosti a fázi
projektu,“ uvedl radní Ladislav Valtr zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy.
Areál Miltra v Moravské Třebové původně
sloužil jako textilní továrna, následně byl využívaný pro potravinářskou výrobu mléčných
výrobků. Asi 10 let už je ale areál nevyužívaný
a nic se s ním neděje. „V Moravské Třebové
jsou prozatím na začátku, uvažují o demolici
části chátrajících budov a o přípravě projekce víceúčelového kulturního zařízení, které
by sloužilo jako kulturní zázemí města. Novou energii si zasluhují oba tyto areály,“ uvedl radní Ladislav Valtr.

Informace z radnice
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Výstavba singletracků

pod Pastýřkou pokračuje
Projekt Na hranici na hraně spolufinancovaný z dotačního programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko se dostává do další fáze
realizace. Trasa singletracků nově povede
také v areálu Knížecí louky, kde bude napojena na stávající komunikace u parkoviště pod
zámkem a poblíž objektu autoškoly.

„Aktuálně probíhají terénní úpravy v lokalitě Čertova rokle, kde dochází k sejmutí zeminy o hloubce cca 15 cm. Během dubna
se do takto připravených úseků začne navážet štěrková vrstva. Nový Bike resort Morav-

ská Třebová už na podzim roku 2021 nabídne sportovcům i široké veřejnosti nové singletracky pod Pastýřkou a pumptrack na Knížecí louce. V našem městě mají lidé přírodu
a sport jako na dlani. Z historického centra
je to jen pár minut chůze na Knížecí louku,
která na jednom místě nabízí sportovní vyžití
i relax v přilehlém biocentru. Na toto unikátní spojení výborně naváže i plánovaný Bike
resort, který bude atraktivní jak pro turisty
z okolí, tak pro místní sportovní nadšence,“
vysvětluje starosta Miloš Mička.
Za výstavbu 13 km nových singletracků (jednostopých stezek pro horská kola) v hodnotě 8 mil. Kč bez DPH zodpovídá společnost
BO CO, spol. s r. o. Zábavnou cvičnou dráhu
pro horská kola (pumptrack) o déle 255 metrů bude v celkové hodnotě 1,4 mil. Kč bez
DPH stavět firma JDR .CZ s.r.o. z České Třebové. Oba dodavatelé mají zkušenosti se stavbami tohoto druhu a dle smluvní dokumentace hotové dílo předají do konce prázdnin

Technické služby modernizují techniku
V rámci postupného zvyšování kvality a efektivity svozu odpadu převzali zástupci města
a technických služeb nový třínápravový nákladní automobil Scania s komunální nástavbou a lineárním stlačováním. Oproti starším
modelům disponuje systémem vážení hmotnosti odpadu a rychlejším vyklápěním jednotlivých nádob.
„Nákup nového vozidla je součástí systematické přípravy na již probíhající legislativní změny,
které postupně povedou k plánovanému zákazu skládkování od roku 2030. Nové vozidlo
nám zároveň umožní zvýšit efektivitu a rychlost svozu komunálního i tříděného odpadu
v Moravské Třebové a okolních obcích. Navíc je
vybaveno integrovanou váhou, díky které můžeme provádět evidenci a vyhodnocení pro-

dukce odpadu. Nástavba je provedena univerzálně, abychom v případě potřeby mohli jedním vozem svážet také bioodpad. V neposlední řadě nové vozdislo přinese vyšší pracovní
komfort pro naše zaměstnance,“ uvádí Vítězslav Škrabal, jednatel technických služeb.
Základní parametry
Hmotnost vozidla 26 tun; objem zásobníku
nástavby minimálně 20 m3; objem nakládací
vany minimálně 2,5 m3; integrovaná záchytná vana kapalných složek odpadu; univerzální provedení nástavby i pro svoz BIO odpadu; centrální řídící systém s možností nastavení výkonu lisování dle druhu odpadu; kabina pro 4 osoby; kupní cena 5 mil. Kč bez DPH.

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům technických služeb i firmě Treeservis za hladký průběh náročného kácení stromů, které proběhlo v ulici Svitavská v průběhu března. Během pra6 | Moravskotřebovský zpravodaj | Duben 2021

cí byla zachována bezpečnost chodců a nedošlo k výraznějším komplikacím a omezení
plynulosti silničního provozu.
■ | Petr Frajvald, místostarosta

2021. Výstavba singletracků i pumptracku je
z 90 % finančně podpořena z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Jedná se o mezinárodní projekt, ve kterém je
město Moravská Třebová nositelem projektu a hlavním garantem. Mezi partnery se řadí
obec Dolní Morava, kde vznikne adrenalinová překážková dráha a polská obec Gmina
Bystrzyca Klodzka, kde vyrostou dva areály
singletracků v Góra Parkova a Petla Stronie.
Moravská Třebová díky přeshraničnímu projektu Na hranici na hraně získá pozornost nejen místních sportovních nadšenců, ale i návštěvníků a turistů. Zároveň rozšíří stávající
nabídku sportovních aktivit.
■ | (vd)

Tvoříme Moravskou
Třebovou
Chtěli byste doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň, nebo opravit chodník? I letos prostřednictvím participativního
rozpočtu uvolníme finanční prostředky na realizaci jednotlivých návrhů občanů města v objemu do 100 000 Kč na
jeden projekt. Návrhy lze zasílat na adresu rozpocet@mtrebova.cz až do 30.
dubna.
Inspiraci z loňského roku i formulář pro
registraci vašeho návrhu naleznete na
webových stránkách města v záložce
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. Jaké budou
další dokončené projekty? Své návrhy
zasílejte na adresu rozpocet@mtrebova.cz až do 30. dubna.

zdravotnictví

Sociální služby města

Jak učinit první krok do
domova pro seniory?

Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 318 252, 461 318 253
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz

Základním krokem je podat si Žádost o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v domově pro seniory. Součástí žádosti je
také Informační dotazník a Vyjádření lékaře.
Žádosti jsou dostupné na našich webových
stránkách www.ddmt.cz, nebo na recepci domova pro seniory či v kanceláři sociálních
pracovnic.

Pečovatelská služba, domov pro seniory, domov
se zvláštním režimem, odlehčovací služba

DOMOV PRO SENIORY
Domov pro seniory je jeden ze Sociálních
služeb města Moravská Třebová, který poskytuje svým klientům ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu.
Zajišťuje klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní
stav, osobní potřeby a zájmy, které nemohou dlouhodobě zajišťovat ve vlastním prostředí, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Při naplňování potřeb klientů spolupracuje v co největší možné míře
s jejich rodinami.
Domov je místem, kam se každý těší, kde
to má rád. Nezáleží při tom na věku. Důležitý je pocit jistoty a bezpečí, který v domově
nacházíme. Proto i základem péče v našem
domově pro seniory je individuální přístup,
respekt a úcta k člověku. Přáním a snahou
všech pracovníků je co nejvíce přiblížit klientům domácí péči v prostředí našeho domova, a to v souladu s využitím jejich stávajících schopností, aby byla v možné míře zachována jejich nezávislost. Naší snahou při
poskytování péče je co nejvíce respektovat
soukromí našich klientů a jejich obvyklý režim dne. Tato služba je určena osobám, kte-

ré vzhledem ke svému věku a zdravotnímu
stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své
životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situace vyžaduje pravidelnou celodenní
pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována osobám od 63 let věku.
Sociální služba je určena především osobám s trvalým pobytem v Moravské Třebové a v obcích působnosti obce s rozšířenou působností (město Moravská Třebová).
V případě volné kapacity i osobám s trvalým pobytem v jakékoli obci Pardubického
kraje, ale také i mimo toto území. Klienti
v domově pro seniory mohou využívat svůj
volný čas k udržování své kondice (trénování chůze, jízda na rotopedu, trénink paměti…), mohou se zapojit do pracovních činností (ruční práce, tvoření dekorací, aranžování, osazování mobilní zahrádky…),
a také se účastnit společných aktivit, jako
jsou např. kavárničky, pečení či vaření, hlasité čtení, účast na sportovních dnech pořádaných v našem domově, vystoupení dětí
z mateřských a základních škol, besedách,
katolických bohoslužbách atd. Náš domov
nabízí ubytování v 1 nebo 2lůžkových pokojích, většina pokojů má samostatné sociální zázemí.

Nemocnice následné péče
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
od 29. března zahájila provoz očkovacího centra v přízemí polikliniky (vedle oční ambulance).
Z důvodu omezeného počtu vakcín se zájemci
o očkování musí nejdříve registrovat do rezervačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR
na adrese https://registrace.mzcr.cz/.
Veškeré dotazy k průběhu očkování směřujte na e-mail info@nnpmt.cz, do zprávy nezapomeňte uvést vaše telefonní číslo. Další po-

drobnosti naleznete na webových stránkách
nemocnice.
Kapacita očkovacího místa je maximálně 80
zájemců denně. Očkovací tým sestavila nemocnice z řad svých zaměstnanců, za pomoci lékařů a sester působících na poliklinice. Pracovníci z řad zaměstnanců městského úřadu pomáhají s administrativou. Zájemci se budou registrovat přes rezervační systém
https://registrace.mzcr.cz/.

Pro bližší informace je možno kontaktovat:
Vedoucí sociálního úseku a pracovníků přímé
péče, zástupce ředitele:
Romana Holasová,
tel. 733 127 245, holasova@mtrebova-city.cz
Sociální pracovnice:
Zuzana Kolářová,
tel. 732 131 074, kolarova@mtrebova-city.cz
Vladimíra Havlíčková,
tel. 737 027 329, havlickova@mtrebova-city.cz
Těší se na Vás zaměstnanci domova pro seniory

Rozdávání radosti
v sociálních
službách
V neděli 7. března bylo v dopoledních
hodinách v domově pro seniory na oddělení A velmi rušno. V době covidové
se odvážné pečovatelky snažily vykouzlit úsměvy na tvářích klientů. Pomohly
tomu nejen veselé převleky, ale i hudba, která hrála z reproduktoru. Pečovatelky v respirátoru navštěvovaly každý pokoj zvlášť, aby se dodržovala hygienická pravidla.
Klienti dostali krásná přáníčka a koláček
na rozveselení. Hlavní cíl se snad splnil
na jedničku, protože radost měli jak klienti, tak zaměstnanci. Velké díky patří
všem, co se na tomto úžasném nápadu podíleli.
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LÉKÁRNY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
LÉKÁRNA Dr. MAX

LÉKÁRNA PILULKA

nám. TGM 3, tel. 461 311 729
PO	
8:00–16:00
ÚT	
8:00–16:00
ST	
8:00–16:00
ČT	
8:00–16:00
PÁ	
8:00–16:00
SO	ZAVŘENO
NE	ZAVŘENO

nám. TGM 33/27, tel. 777 528 647
Nouzový stav
PO	
8:00–17:00
8:00–16:00
ÚT	
8:00–17:00
8:00–16:00
ST
8:00–17:00
8:00–16:00
ČT	
8:00–17:00
8:00–16:00
PÁ	
8:00–17:00
8:00–16:00
SO	ZAVŘENO
NE	ZAVŘENO

LÉKÁRNA Dr. MAX
Svitavská 1501/29, u PENNY, tel. 461 312 924
PO	
8:00–18:00
ÚT	
8:00–18:00
ST	
8:00–18:00
ČT	
8:00–18:00
PÁ	
8:00–18:00
SO	
8:00–14:00
NE	ZAVŘENO

LÉKÁRNA U POLIKLINIKY

NEJBLIŽŠÍ LÉKÁRNA OTEVŘENÁ
O VÍKENDU:
Dr. MAX KAUFLAND
A. Slavíčka 892/1, Svitavy, tel. 461 310 580

Dr. MAX Hypermarket ALBERT
U Tří Mostů 844/2, Svitavy, tel. 461 616 002
PO – NE	 8:00–20:00

ČERPACÍ STANICE OMV

Svitavská 1556/27, tel. 461 311 663
PO	
7:00–17:00
ÚT	
7:00–17:00
ST	
7:00–17:00
ČT	
7:00–17:00
PÁ
7:00–17:00
SO
8:00–11:30
NE	ZAVŘENO

Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484
Otevřeno: NONSTOP
Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, průjem, alergii atd.
■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města

ORDINAČNÍ HODINY ODBORNÝCH AMBULANCÍ
AMBULANCE REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ
MEDICÍNY

PSYCHOLOGICKÁ PRAXE

LANŠKROUNSKÁ 213/30, MT
MUDR.KUBÍNOVÁ, mobil: 608 000 727, email: www.re-hop.cz
PO	
9:00–12:00 12,30-16:00
ÚT	
9:00–12:00 12,30-16:00
ST	 10:00–12:00 12,30-17:00
ČT	
9:00–12:00 12,30-16:00
PÁ	
9:00–13:00

Mgr. Pavla Koutníková, Mobil: 605 526 725
ÚT	
9:00–12:00 12:30-17:00

AMBULANCE FYZIOTERAPIE

KLINICKÁ LOGOPEDIE

LANŠKROUNSKÁ 213/30, MT
Mgr. KUBÍN, mobil: 777 055 796, email: www.re-hop.cz
PO– ČT	 7:00–16:00
PÁ	
7:00–12:00

SVITAVSKÁ 36, MT, mobil: 773 277 461
PO–PÁ	 8:00–17:00

SVITAVSKÁ 36, MT

PhDr. Jitka Partyšová, Mobil: 604 945 372
ČT	
8:00–12:00 12,30-17:00
Mgr. Pavla Koutníková
PÁ	
9:00–13:00 jen pro objednané

■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města

Informace ze zdravotnictví
MUDr. Zemánková ordinuje
28. 4. od 10 do 14 hodin.
Dr. Zemánková provádí antigenní testování
dětí na Covid 19. Testování je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Na vyšetření je třeba se
8 | Moravskotřebovský zpravodaj | Duben 2021

objednat na tel. 461 352 223. Doprovod dítěte musí být Covid 19 negativní, je samozřejmostí mít na sobě ochranné pomůcky.
Dětskou ambulanci v Městečku Trnávce od 1.
4. přebírá MUDr. Hegerová, MUDr. Landová
zde ukončuje svoji praxi. Chtěla bych touto

cestou poděkovat paní doktorce za její celoživotní obětavou práci, kterou věnovala dětem Moravskotřebovska a Jevíčska, a popřát
jí do dalšího života hodně spokojenosti, štěstí a zdraví.
■ | Ivana Kantůrková

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

Všechny dubnové 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.

Dny slovenské kultury
původní termín 22.- 25. 4. 2021 je z důvodů
vládních opatření zrušen.
Přesunujeme na 24.- 26. 9. 2021

Paleček
divadlo pro děti
18.4. v 16:00, kinosál muzea
Vstupné 80 / 50 Kč
Žili spolu jeden muž a žena a ti nemohli mít
děťátko. Kdyby měli alespoň malinkaté,

velké jako palec... A hele, ono se to nakonec
povedlo! Je tedy opravdu jen jako palec, kluk
jeden, začali mu tedy říkat Paleček.

Majáles v Moravské Třebové
Studentské oslavy příchodu máje a krás
studentského života.
Kulturní služby měly letos v plánu společně
se studenty středních škol připravit a naplánovat Majáles v Moravské Třebové a oživit
tak tradici studentského svátku. Usilujeme
o to, aby studenti měli možnost ovlivňovat
kulturní prostředí v našem městě.
Kvůli nepříznivé situaci jsme se rozhodli vytvořit netradiční podobu Majálesu, který přeneseme nejen do online světa. Studenti mají
jedinečnou možnost představit svoji třídu,
školu, sami sebe, realizovat se, ukázat své
umění, přednosti, schopnosti, smysl pro hu-

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
Kalendář Františka Strážnického na rok
2021 je stále v prodeji - nyní se slevou! Po
předchozí telefonické domluvě si ho můžete
zakoupit během otevírací doby muzea.

Muzejní facebook
Městské muzeum je stále vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemií koronaviru uzavřené pro veřejnost. Zůstává

s vámi však ve spojení prostřednictvím facebooku, kde ho najdete jako „Městské muzeum Ludwiga Holzmaistera Moravská Třebová“. Zde jsou prezentovány zajímavosti z muzejní sbírky nebo (nejen) regionální historie.
Také zde najdete aktuální informace. Během
měsíce dubna proběhne na muzejním profilu
také virtuální prezentace výstavy Moravskotřebovský výtvarný salon. Sledujte nás!

Zámek MoravskÁ Třebová
Zámek Moravská Třebová, tel.: 731 151 784,
e-mail.: zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba: Pá–Ne: 10:00–17:00, začátky prohlídek: 10:00–16:00
Otevření stálých expozic zámku pro
veřejnost se bude řídit aktuálními epidemiologickými nařízeními vlády. Pro
Vaši informovanost o změnách sledujte naše webové stránky a Facebook.

VELIKONOČNÍ ZÁMEK
27. 3. - 5. 4. 2021
Velikonoční výzdobou venkovních prostor
zámku si připomeneme toto významné období v každoročním cyklu života lidí i přírody.
Dobu, ve které se propojují křesťanské svátky s oslavami přicházejícího jara. Tradici symbolizující ukončení starého života a vstup do

nového koloběhu životních zkušeností, kterou po staletí udržovali naši předkové.

mor, satiru a recesi, vyjádřit se k současné situaci a to libovolnou formou (malba, video,
fotografie, hudba, atd…). Práce studentů budou k vidění v měsíci květnu.

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

Hledačka Domečky
a dvorečky
Víte, kdo byl Franz Habicher? Slyšeli jste už slovo „prampouch“? Zavítáte
občas do méně frekventovaných uliček
historického jádra Moravské Třebové?
Kurátoři Městského muzea Moravská Třebová ve spolupráci s MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová pro vás vytvořili venkovní hru, která formou zábavy vede
děti i dospělé k poznávání a prožívání
místního historického, kulturního i přírodního dědictví. Text hledačky vás povede po stálé trase, bude vám zadávat
různé hádanky a úkoly, nabízet nápovědy a správné rozluštění vás nakonec
dovede k pokladu. To vše při pohodlné zhruba hodinové procházce nepříliš
známými částmi města Moravská Třebová. Celá hra je nekomerční, přístup
ke všem indiciím je bezplatný. Je vhodná pro děti i seniory a lze ji hrát v jakémkoliv ročním období.
Vzhledem k epidemické situaci je vládními nařízeními omezen volný pohyb
osob. Procházky však zakázány nejsou
a v Moravské Třebové je nyní můžete
spojit se zábavou a poznáním. Po předchozí telefonické domluvě si i v těchto
časech můžete přijít pro bližší informace do muzea.

Pojďte s námi společně vytvořit velikonoční
atmosféru, která potěší Vás i Vaše děti při
jarní procházce městem!
Vašimi doma vytvořenými výrobky ozdobte
nádvoří. Uděláte tím radost sobě i ostatním.
Vyfouklá malovaná vejce na stuze zavěste na
připravené větve, věnce či stromečky. Kraslice či zvířátka na špejli můžete zapíchnout
do obilím osetých kádí. Na trávníku udělejte
hnízdečka zajíčků, kuřátek, kytiček. Fantazii se
meze nekladou. Jen prosíme vše s ohledem
na to, aby nedošlo k poškození trávníku ani
naší jedinečné kulturní památky. Děkujeme.
Moravskotřebovský zpravodaj | Duben 2021 |
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Historie

Fragmenty kamnového kachle s motivem svatého
Jiří ze sbírky moravskotřebovského muzea
Dne 24. dubna si připomínáme svatého Jiří,
patrona rytířských řádů, skautů a několika
evropských zemí a měst. Tento světec se narodil ve 3. století v Kappadokii, tedy v oblasti dnešního Turecka. Na počátku 4. století byl
umučen pro šíření křesťanství. S touto postavou se pojí celá řada legend, z nichž nejznámější je tzv. Zlatá legenda. Ta vypráví o jeho
vítězství nad drakem. Okolí libyjského města
Silena ohrožoval drak, kterému museli místní denně servírovat k snědku dvě ovce. Když
už v kraji nepřežilo žádné zvíře, byli losováni místní obyvatelé, kteří se měli stát drakovou potravou. Jednoho dne padl los na královu dceru a ta se statečně vydala vstříc svému
osudu. Na pomoc jí přispěchal právě svatý
Jiří, draka přemohl a svázaného princezniným pásem ho přivedl do města. Tam ho nakonec zabil pod podmínkou, že místní obyvatelé přijmou křest. Tak se také stalo. V této
legendě lze nalézt alegorický a etický smyl,
protože z obecného hlediska vyjadřuje souboj dobra se zlem a v konkrétnější podobě
je pak vykládán jako zápas křesťanství s pohanstvím.
Svatý Jiří je pohřben v Lyddě, na místě jeho
hrobu byla později vybudována bazilika.
K ostatkům světce směřovaly pouti i prosby
za zázračné uzdravení. Z oblasti Palestiny se
kult svatého Jiří rozšířil do Evropy zásluhou
křižáků, a proto se stal právě tento světec patronem rytířských řádů. Den svatého Jiří patřil později k nejvýznamnějším dnům lidového hospodářského kalendáře. Byl vnímán
jako předěl mezi ročními obdobími, kdy při-

cházelo jaro. Na svatého Jiří se proto tradičně zahajovaly práce na poli a poprvé se vyháněl dobytek na pastvu. Podle lidové pověry
se po poli však nemělo zbytečně šlapat, jinak
by byla špatná úroda. Dodnes je známá stará pranostika, že „na svatého Jiří vylézají hadi
a štíři“. Lidé dříve věřili, že hadi v tento den
nemají žádný jed, a proto nemohou nikoho
ohrozit. Naopak měla být jedovatá voda ve
studních, a proto se o svatém Jiří hojně popíjela pálenka. Také se přinášelo jídlo a mléko hadům hospodáříčkům, kteří podle lidové
víry žili pod prahem domu a chránili ho před
působením zlých sil. V předvečer svátku se
v trávě hledaly jetelové lístky, které pak sloužily k věštění. Kdo našel rostlinku se čtyřmi
lístky, ten měl být milostivý. Pět lístků symbolizovalo narození dítěte, šest lístků znači-

lo štěstí, sedm lístků předpovídalo smrt. Na
našem území se s výše zmíněnou legendou
o vítězství svatého Jiří nad drakem pojí vznik
proslulého českého granátu. Když prý svatý
Jiří zabil draka, dračí krev se v zemi proměnila
v rudý kámen. Proto se také granátu připisovaly magické vlastnosti – měly svého majitele
ochraňovat před nočními můrami a před zlými silami. Až do 19. století se udržel zvyk darování šperku zdobeného českým granátem
v den svatého Jiří jako zásnubního daru.
Protože již ve středověku patřil svatý Jiří
k nejoblíbenějším světcům, zasvětilo se mu
značné množství kostelů a býval často zobrazován v umění - mimo jiné na kamnových
kachlích. Ve sbírce Městského muzea v Moravské Třebové je deponován archeologický soubor čítající několik stovek fragmentů
gotických a renesančních kamnových kachlů, které byly nalezeny během amatérských
výkopů v 60. letech minulého století v areálu hradu Cimburk u Městečka Trnávky. Mezi
nimi byly autorkou tohoto příspěvku rozpoznány zlomky nesoucí motiv svatého Jiří bojujícího s drakem. Zkušeným kurátorům muzea se také podařilo dohledat přesnou analogii pocházející z hradu Bouzova, a tak byli
schopni rekonstruovat celou podobu kachlového reliéfu a datovat exemplář do 2. poloviny 15. století. Světec je zde zobrazen se svými
charakteristickými znaky, jako je štít s křížem
a kopí, kterým probodává draka. Nechybí ani
princezna s korunou na hlavě a s růžencem
v rukou sepjatých k modlitbě.
■ | Lucie Žáková, městské muzeum

Vzpomínka na Františka Strážnického
Narodil se v Olomouci před 108 roky (13. 4.
1913), prožil v Moravské Třebové tři čtvrtiny
svého velmi plodného malířského života, zemřel zde před 36 roky (20. 3. 1985).
Strážnický je velmi pravděpodobně dosud
stále největším místním umělcem z oboru
malířství v druhé polovině minulého století.
Ačkoliv je jeho rozsáhlé dílo již velmi rozptýleno v České republice, ale i v zahraničí, přesto je možno jeho práce zahlédnout v každé
druhé domácnosti našich moravskotřebovských občanů, ale i na úřadech a dalších institucích. Při této příležitosti stojí za zmínku
i výběr z jeho díla, vystavený v Galerii Františka Strážnického v místním muzeu, případně občasné prodejní výstavy ve Starožitnictví v Cihlářově ulici. Bohužel obě jmenovaná
místa jsou z důvodů nouzového stavu v ČR
v důsledku pandemie koronaviru aktuálně
uzavřena. O to více se můžeme těšit s přicházejícím jarním obdobím na dlouho očekávané rozvolnění nouzového stavu a obě místa
zhlédnout a možná si jeho díla všímat i pod
jiným zorným úhlem pohledu.
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Jako připomínku pro mladší občany města
uveřejňujeme autoportrét osobnosti Strážnického, který je též na úvodní straně katalogu jeho díla, vydaného u příležitosti oslav
750 let Moravské Třebové skupinou obdivovatelů jeho díla, a jehož financování se ujal

Antonín Vykydal, zesnulý v loňském roce (katalog dosud v prodeji též s kalendářem z děl
Fr. Strážnického pro rok 2021 v muzeu). Tato
připomínka významného malíře si neklade
za cíl pouze pouhou vzpomínku na Františka Strážnického u příležitosti jeho výročí narození a smrti, nýbrž mohla by se stát i motivem k pozitivním myšlenkám nás všech pro
dobu příští, tedy pro dobu „pokoronavirovou“. Toto strašné slovo znamená dobu, kdy
nebudeme přemýšlet o pandemii covid-19,
ale o věcech příjemnějších, chuderku kulturu a výtvarnictví včetně malířství nevyjímaje.
Vždyť muzika i výtvarnictví má dnes optimální materiální zázemí v ZUŠ na moravskotřebovském zámku. Možná, až malí školáci doženou zameškané školní učivo, může i poukázání a vzpomínka na osobnost Františka
Strážnického přivést mladé talenty k malování a kreslení. To si jistě do dalších dnů po překonání pandemie všichni přejeme.
Za Klub přátel díla Fr. Strážnického Zelený,
Mauler, Vermousek
■ | Zelený, Mauler, Vermousek

Inzerce

Zapojte se do velikonočmí výzdoby nádvoří zámku.
Více inormací na straně 9
Moravskotřebovský zpravodaj | Duben 2021 |
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Inzerce

Firma M&M Object Security s.r.o.
nabízí volné pracovní pozice:

Dělník/dělnice
Administrativní pracovník/nice
Mzdová účetní
Údržbář
Malíř, natěrač
Pracovní pozice jsou vyhrazené pro
invalidní důchodce a OZP.

Tel. kontakt +420 739 218 991 (8:00-12:00 hodin)
nebo email: mmsecurity@centrum.cz
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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 knihovna má otevřeno okénko.
V něm je možné knihy vracet (i bez objednání) a půjčovat (pouze předem objednané knihy). V okénku lze take hradit jakékoliv poplatky. Knihy můžete objednávat buď přes formulář, který najdete na našem webu www.mkmt.
cz, nebo telefonicky na čísle 736 503 376. Netroufáme si odhadovat, jaký je stav ve chvíli,
kdy čtete tyto řádky, protože situace se často a rychle mění. Okénko knihovny by se však
již zavírat nemělo. Sledujte prosím naše stránky či sociální sítě, případně dveře a vývěsku
knihovny přímo na zámku, kde vás vždy infrormujeme o aktuální situaci. Děkujeme za pochopení.

Další důležité
informace
Protože vás v momentální situaci nechceme nutit chodit do knihovny, všechny výpůjčky jsou prodlouženy do konce dubna, abyste
měli dost času je vrátit.
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.)

1.–15. 4. Dubnová 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: Jakými dvěma způsoby můžete objednat knihy k vyzvednutí
v okénku?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat
jednu z těchto knih: Lord John a důvěrná záležitost (D. Gabaldon), Přece by nám nelhali (V. Nosková), Temné časy (M. Fajkus), Kriminálník (K. Slaughter), České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. (Z. Měřínský). 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.
7. 4. Pejsek
14. 4. Žirafa
21. 4. Lodičky
28. 4. Čarodějnice

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
E-mail: krucekmt@gmail.com
Stále pro vás připravujeme online aktivity na našich stránkách, sledujte nás. V dubnu vás
zveme na online bazárek a také vám přinášíme termíny letních příměstských táborů pro
rodiče s dětmi. Až se rozvolní situace, budeme pronajímat herničku pro rodinu. Budeme vás zavčas informovat. Nabízíme pomoc
pro samoživitelky. Máme k dispozici balíčky
respirátorů. Kontaktujte nás na email nebo
728 913 920.

Příměstské tábory pro rodiče
s dětmi
Přijďte si užít společný čas s vašimi dětmi. Od
miminek do 6 let. Vždy od pondělí do čtvrtka
v čase 9–15 hod. Cena: 700 Kč za dítě (další
sourozenec za 300 Kč). Přihlášky a informace
na email: krucekmt@gmail.com. Přihlásit se
můžete nejpozději do 30. 6.
Termíny:
12.–15. 7. Krůčky přírodou
9.–12. 8. Putování do pravěku

Online bazárek jaro/léto
Přijímáme pouze jarní a letní oblečení vel.
50-140, těhotenské oblečení, hračky, dětskou obuv, kojenecké potřeby. Každý může
přinést max. 1 krabici/tašku věcí. Vše označte
cenou a zkratkou vašeho jména. My vše nafotíme a vystavíme do alb na našich FB stránkách, prodej bude probíhat pomocí komentářů pod fotkou. Poplatek za zprostředkování u prodejců je 30 Kč. Provize z prodeje pro
Krůček je 10 %. Neprodané oblečení můžete
věnovat do humanitárního šatníku, předáme
Charitě v Moravské Třebové.
Příjem oblečení v Krůčku:
6.–7. 4. 15–18 hod., 8.–9. 4. 9–12 hod.
Online prodej na FB:
10. 4. od 10 hod. - 14. 4. do 12 hod.
Výdej nakoupeného oblečení:
15. 4. 15–18 hod. a 16. 4. 9–12 hod.
Výplata a výdej neprodaného oblečení:
19. 4. 15–18 hod. a 21. 4. 9–12 hod. nebo
dle individuální domluvy na tel. 728 913 920
nebo krucekmt@gmail.com.
Moravskotřebovský zpravodaj | Duben 2021 |
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DDM

akce na měsíc duben
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Moravskotřebovské pověsti –
od dubna do červena
Připravili jsme pro vás další naučnou akci.
Pověsti o našem městě a jeho okolí. Jak se
můžete zúčastnit? Hledejte jakoukoli výlepovou plochu v našem městě a na ní najdete pověst, šifrovací tabulku a samozřejmě šifru, kde hledat další pověst. Nebude
chybět ani mapa Mor. Třebové, na které
můžete najít místo vztahující se k pověsti.
V našem městě je 15 výlepových ploch včetně Sušic, Boršova a Udánek. Vašim úkolem
je všechny najít a tak se dovědět něco víc
o našem městě. Na místa, o kterých pověsti vypráví, se můžete i vydat a pokud nám
alespoň z jednoho výletu zašlete selfíčko,
čeká na vás v DDM odměna. Odměnu získáte i za správné odpovědi na otázky k pověstem na našem webu. Více na stránkách
webu nebo pište na email: j.chadimova@
ddm-mt.cz
Hádanky a úkoly pro sportovce
šikuly
Od března probíhající akce na Knížecí louce. Věříme, že se vám akce líbí a pokud jste
ji ještě neobjevili, projděte si Knížecí louku.
Seznamte se s 11 sporty a splňte 11 úkolů.
Trasa je značena modrými a zelenými šipka-

mi a za úkoly se můžete vydat buď směrem
od Lidlu nebo od Brány času.
HVĚZDÁRNA BOLESLAVA TECLA ŽIJE
Hvězdárna Boleslava Tecla by se měla dne 10.
4. od cca 20:00 SELČ stát dějištěm akce zvané Malý Messierův maratón. Tuto akci jsme
pořádali v uplynulých deseti letech již několikrát, ale stále jen málo z vás ví, oč se jedná a zřejmě jste se zalekli toho, že by mohlo
jít o běžeckou soutěž (ačkoliv jsme podrobně
popsali, že jde o něco zcela jiného). Nevíme,
jestli bude možné akci uspořádat. Rozhodně
však nezaškodí připomenout si, co to vlastně
Messierův maratón je.
Každý rok Slunce vstupuje během jarní rovnodennosti do oblasti jižního cípu souhvězdí Ryb. Koncem března a začátkem dubna jsou tudíž během noci viditelné všechny
objekty
Messierova katalogu, protože Slunce leží v místě, kde žádný není.
Tím pádem, je-li jasno a jsme-li vybaveni
dobrým přístrojem,
nám nic nebrání je
spatřit a při té příležitosti změřit své po-
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m
u
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zorovatelské schopnosti s dalšími nadšenci.
Cílem Messierova maratónu je najít co nejvíce objektů, ideálně všechny. Katalog nese
jméno Charlese Messiera, který při pátrání
po Halleyově kometě objevil roku 1758 Krabí Mlhovinu v souhvězdí Býka, mlhavý objekt
Messierova katalogu s číslem 1. Tehdy netušil, že se tím stal zakladatelem nové etapy dějin astronomie. Objevy dalších dvou objektů
se mu staly podnětem k pokračování v systematickém zkoumání oblohy. Messierův katalog obsahuje 110 objektů vzdáleného vesmíru a původně měl být pomůckou k pozorování a objevování komet. Na naší hvězdárně nikomu nebráníme, aby si vyzkoušel klasickou
formu, kterou lze považovat i za slušný sportovní výkon. Pro méně zkušené pozorovatele
a zejména děti, které nezvládnou pozorovat
celou noc, jsme před deseti lety uspořádali
první Malý Messierův maratón (zkr. MMM),
ve spolupráci s Českou astronomickou společností - Sekcí pro děti a mládež. Při MMM
není důležité, kolik objektů najdeme, ale kolik nás je uvidí. Sledujte prosím aktualizace
na naší Fb stránce a webu www.hvezdarnamoravskatrebova.cz.

Školy

vyhlašuje Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
ve dnech 3. 5. – 7. 5. 2021
Zápis v těchto dnech bude probíhat online – email, datová schránka, telefonicky. 4. 5. – 5. 5. 2021 bude možnost se osobně dostavit k zápisu do
mateřské školy, po telefonické domluvě s ředitelkou školy. Rozhodnutí
o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy 31. 5. 2021
Na setkání s vámi se těší kolektiv učitelek a děti naší mateřské školy
Další informace o naší MŠ najdete na stránkách
www.mspiarka.websnadno.cz
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Školy

ZŠ Křižovatka
Vzpomínka
V neděli 14. února nás ve věku 86 let navždy
opustil bývalý ředitel školy Miroslav Pelikán.
Pro mnohé žáky to byl nezapomenutelný učitel tělesné výchovy, pro své bývalé kolegy poctivý člověk. Školu vedl v letech 1977-94. Čest
jeho památce!

Dopis paní učitelky žákům
Moji milí žáčci, vážení rodiče. I když jsme
to chtěli všichni jinak, téměř celé 1. pololetí a zatím i to druhé, z velké části, se učíme

z domova. Letos to není „jen učivo“, které
máme dané v učebním plánu, ale je a bude
to i vaše zodpovědnost pracovat. Naučili
jste se ve velmi krátké době mnoho dovedností, které jsou potřebné při distanční výuce. Díky vaší snaze dnes společně pracujeme v prostředí Google učebny a plníme
zadané úkoly. Většina z vás se již samostatně účastní výuky. Zvládnete zapnout počítač a přihlásit se ve správnou chvíli na hodinu. To je dovednost, kterou jste dřív neuměli, protože jste ji nepotřebovali. Další
dovedností je práce v kurzech. Vyřešit test
a odeslat ke kontrole bez pomoci rodičů
chce nejen znalosti, ale i odvahu. Moc si cením toho, že se vám toto daří, a i když někdy uděláte chybu, je to vaše práce. Nezapomeňte, že vám neustále připomínám, že
i chyby nás posouvají k lepším výsledkům.
Oceňuji i to, že čas vyhrazený na dopolední výuku, věnujete úkolům. Aktivně a tvořivě pracujete i v dalších předmětech a nezapomínáte na sportovní aktivity. Ti kdo to
ještě úplně nedělají, to určitě vylepší, protože pak vám zůstane více volného času, třeba na vašeho zvířecího kamaráda. Jistě bych
toho našla ještě mnohem víc. Za něco jste
hodnoceni známkou, ale za spoustu aktivit ne, ale tak to v životě chodí. Děkuji vám
všem za aktivní práci jak v hodinách, tak
mimo ně. Velmi si vážím spolupráce s vašimi rodiči a v některých případech i dalšími
příbuznými. Věřím, že tak budeme pracovat
i nadále a že přijdou časy, kdy se opět budeme setkávat ve škole. Na to se už moc těším
nejen já, ale my všichni.

Facebook školy
Na Facebooku školy můžete vidět ukázku výuky v době distanční, momentálně je tam
ukázka výuky hudební výchovy ve druhé
a angličtiny v 5. třídě. Jsou tam i ukázky pokusů, které můžete vyzkoušet se svými dětmi doma. Máme připravenou také virtuální
prohlídku školy pro naše budoucí prvňáčky
a přípravkáře. Staňte se tedy našimi přáteli
a najděte si nás nejen na webu školy, ale také
na facebookové adrese Krizovatka Moravska
Trebova. Děkujeme za Vaši přízeň.
■ | Jiřina Holešovská a Eva Izáková

OKÉNKO ZUŠ
Motivace ke studiu je pro žáky v době
distanční výuky důležitější více než kdy
jindy. Tento fakt máme stále na zřeteli
a v době, kdy nám všem už velmi schází „umění naživo“ ve všech oborech,
připravujeme v ZUŠ Moravská Třebová premiérový on-line koncert žáků
z doby distanční výuky, který se uskuteční v průběhu měsíce dubna. I přesto, že je zřejmé, že živé vystoupení nelze ničím nahradit věříme, že vás i tato
alternativa koncertu potěší. Pro žáky je
již nyní velkou motivací a bude zároveň
i dílčí vzpomínkou na netradiční letošní
školní rok. Dubnová absolventská vystoupení letos proběhnou na přelomu
měsíců května a června.
O přesných termínech veškerých akcí
budeme informovat s předstihem.
■ | Základní umělecká škola Mor. Třebová

Záložka do knihy spojuje školy
Již po jedenácté se uskutečnil v naší škole ZŠ
Palackého česko-slovenský projekt na podporu čtenářství Záložka do knihy spojuje školy, kdy si žáci českých škol vymění záložky,
které vytvořili, s dětmi ze Slovenska. Tentokrát se do projektu zapojilo celkem 940 škol
z obou zemí. S naší partnerskou školou ZŠ Jozefa Horáka z Banské Štiavnice jsme tento-
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krát vyráběli na téma Radost ze čtení ukrytá
ve verších básní nebo próze. Sto záložek druháčků a dětí ze 4. A putovalo navzdory koronavirové epidemii do slovenské partnerské
školy. Děti si daly záležet – představa, že se
jejich záložka dostane jako dárek tak daleko,
většinu z nich nadchla. Žáci ze 4. A, kteří si již

druhým rokem dopisují se slovenskými kamarády, přidali do balíčku i dopis s drobným
dárečkem a moc se těšili na „luštění“ odpovědí ve slovenském jazyce. Letošní záložky se
opět povedly a těšíme se na další formy spolupráce s naší partnerskou školou.
■ | J. Faktorová, ZŠ Palackého

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
Svoz seniorů za účelem návštěvy
hřbitova
Pokud to situace dovolí proběhne 14. 4. Odjezd v 15:00 hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské. Dotazy na T: 734 791 102.
Pravidla pro přiznání pomoci z Tříkrálové sbírky:
• trvalé bydliště žadatele v regionu Moravskotřebovsko, Jevíčsko a Velkoopatovicko
• písemně zpracované sociální šetření - zpracovává sociální pracovník města, obce - pomohou pracovníci v Občanské poradně nebo
sociální pracovníci služeb Charity Mor. Třebová, s kterými již spolupracujete na základě smlouvy
• vyčerpání jiných možností pro řešení situace – nutné doložit k žádosti o příspěvek
• o přiznání příspěvku rozhoduje Tříkrálová
komise složená z 5 osob – nejsou v ní pracovníci, kteří pomáhají se zpracováním žádosti
• finanční možnosti Tříkrálové sbírky jsou
omezeny, proto dbáme o to, aby přiznaný
příspěvek opravdu pomohl vyřešit situaci
a zastavit problém
• omezený počet příspěvků na osobu – pomoc pro jednu osobu z Tříkrálové sbírky
může být schválena maximálně 3 x ročně

• schválené žádosti proplácíme vždy na účet
protistrany nebo koupíme požadovanou věc,
peníze z Tříkrálové sbírky se nedávají přímo
žadatelům
Kde Tříkrálová sbírka pomohla I.
Žadatelka požádala o příspěvek na pořízení
elektrického spotřebiče – dvouplotýnkového
vařiče. Žadatelka je klientkou Denního stacionáře Domeček (dále jen DS Domeček), věk 55
let. Paní má duševní chronické onemocnění,
pobírá invalidní důchod III. stupně, příspěvek
na mobilitu a příspěvek na péči I. stupně, který využívá k uhrazení nákladů za užívání sociální služby DS Domeček v Charitě Moravská
Třebová. Jiné příjmy nemá. Zdravotní postižení žadatelky jí neumožňují pracovat. Dosavadní spotřebič na ohřev jídla není funkční. Paní potřebuje zajistit koupi elektrického
spotřebiče, na kterém by si mohla vařit. Paní
podala žádost o pomoc TKS prostřednictvím
sociální pracovnice DS Domeček. Sociální
pracovnice provedla sociální šetření, popsala
její aktuální sociální situaci a doložila potřebné informace pro projednání žádosti. Komise
TKS rozhodla tuto žádost podpořit. Z finančních prostředků TKS jsme zakoupili elektrický spotřebič.

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2021
Datum – svátek

Moravská Třebová
Staré Město
Farní kostel
Klášterní k.

Boršov

29. 3. (pondělí)
ZPOVĚDNÍ DEN

---

18:00 hod.

---

---

1. 4.
Zelený čtvrtek

18:00 mše sv.
21:00 adorace

---

17:00

15:30

2.4.
Velký pátek

8:00 modlitba breviáře
15:00 křížová cesta a poté
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

---

3. 4.
Bílá sobota

8:00 modlitba breviáře
13:00–15:00 adorace
u Božího hrobu
21:00 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

---

4. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Boží hod velikonoční

8:00

5. 4. Pondělí velikonoční

---

17:00
15:30
Velkopáteční velkopáteční
obřady
obřady
21:00
VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ

19:00
VIGILIE
VZKŘÍŠENÍ

11:00

9:30

11:00

18:00

---

---

ZPOVĚDNÍ DEN: pondělí 29. 3. od 10 do 12 hod. a od 16 do 18 hod. – klášter M. Třebová

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318,
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
Pondělí: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum
Úterý:
8:00–12:00 hod. mateřské centrum
Středa: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum

Čtvrtek:	9:00–12:00 hod. setkávání věřících
maminek
Návštěva centra bude možná za respektování podmínek nařízených vládou ČR.

Kde Tříkrálová sbírka pomohla II.
Žadatelka požádala o příspěvek na pořízení
bifokálních skel do dioptrických brýlí. Žadatelka žije v městském bytě, věk 64 let. Paní
má přiznaný nárok na invalidní důchod III.
stupně, bohužel bez nároku na výplatu, protože nesplňuje stanovenou dobu sociálního pojištění. Přiznání starobního důchodu
jí vznikne v roce 2022. Žadatelka aktuálně
pobírala příspěvek na péči II. stupně a příspěvek na mobilitu. Jiné příjmy nemá. Paní
má zdravotní potíže pohybového aparátu,
chodí s dopomocí francouzských holí. Dále
trpí onemocněním diabetes, který ve značné míře ovlivňuje její schopnost vidění. Žadatelka potřebuje bifokální skla do dioptrických brýlí. Na jejich pořízení nemá dostatek
finančních prostředků. Paní podala žádost
o pomoc TKS prostřednictvím sociální pracovnice sociálního odboru Městského úřadu v Moravské Třebové. Sociální pracovnice provedla sociální šetření, popsala její aktuální sociální situaci a doložila potřebné informace pro projednání žádosti. Komise TKS
rozhodla tuto žádost podpořit. Z finančních
prostředků TKS jsme uhradili zhotovení a výměnu bifokálních skel v dioptrických brýlích.
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:
18:00 klášterní kostel
so:
18:00 f arní kostel (s nedělní
platností)
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.
Vzhledem k současné epidemiologické
situaci sledujte prosím webové stránky
farnosti a nástěnky v kostelích.
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Různé

Zemřel františkán, bratr
Ivan Karel Žídlík OFM
S děkováním Pánu,
dárci života, oznamujeme, že náš spolubratr po krátké nemoci
přijal sestru Smrt v pátek 12. března v nemocnici ve Svitavách,
ve 49. roce svého řeholního zasvěcení a ve
věku nedožitých 80 let.

Stručný životopis
Ivan se narodil 18. 10. 1941 ve Zlámance, vyučil se truhlářem. Do noviciátu vstoupil 14. 7.
1971. První sliby složil 15. 7. 1972. Slavné sliby složil 21. 7. 1975. Zemřel 12. 3. 2021.
Od roku 1968 pracuje ve vinných sklepech
v Kroměříži. Je nadšencem do liturgické obnovy podle druhého vatikánského koncilu.
Poté co se jako samouk naučil hrát na varhany, ve Zlámance dělá první kroky k oživení liturgie. Po příkladu P. Jana Sarkandra
Veselky je věrným žákem P. Josefa Olejníka, který se v olomoucké arcidiecézi hluboko vepsal do obnovy liturgické hudby. Setkává se s otcem Alešem, který v něm probouzí povolání k zasvěcenému životu. Do
noviciátu nastupuje 14. 7. 1971. Následujícího roku nastupuje jako údržbář k sestrám
františkánkám do Cetechovic. Když vzniká komunita v Brně, otec František Marášek ho při svých cestách z farnosti Loučka
v neděli odpoledne nabírá a bere s sebou
do Brna. Ivan se tak stává aktérem i svěd-

kem pohnutých a později požehnaných začátků brněnské komunity františkánů, kteří
v Brně společně nepůsobili od zrušení kláštera sv. Maří Magdaleny v centru města za
josefínských reforem konce 18. století. Po
pádu komunismu se Ivan plně přestěhoval
do Brna. V roce 1990 se po odchodu skupiny čtyř bratří z brněnské komunity do obnoveného konventu v Moravské Třebové
(Angelus, Daniel, Pacifik, Adjut) stává v Brně
kvardiánem jako první bratr laik. Dne 10.
12. 1991 byl vydán dekret bez dalších informací o přesunu do Uherského Hradiště
jako pomocník v pastoraci. Jenže po složité
zlomenině nártu, když od varhan běžel po
schodech ke svatému přijímání a špatně našlápl, se dlouho v UH zotavuje a rehabilituje. Od 24. 5. 1992 přebírá službu u Panny
Marie Sněžné pro „dočasnou výpomoc po
dobu rekonstrukce“. Od 13. 9. 1992 u PMS
je pověřen službou ekonoma konventu, pomocníka v pastoraci a varhaníka. Od 10. 12.
1992 v MT působí jako pomocník v pastoraci a v domě, varhaník a sakristián. Od 1. 4.
1993 je veden jako pastorační asistent farností v Moravské Třebové a okolí – oprávnění k výkonu služby lektora a akolyty, k donášení Nejsvětější Eucharistie nemocným
a k vykonávání pohřebních obřadů. Od 1. 9.
1994 jako vikář domu a asistent v pastoraci tamní farnosti. V Moravské Třebové slouží 28 let. Žil varhanami, sborem, liturgickým
zpěvem, ale též vinnou révou, kterou pod
okny zasadil. Měl specifický smysl pro humor a bratrství spojený s přirozenou moravskou bodrostí.

NA ROVINU O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ A NEMOCI
V České republice každý pátý člověk trpí duševním onemocněním, jako jsou schizofrenie, deprese, bipolární afektivní porucha aj.
V době pandemie se psychické zdraví Čechů zhoršuje. Nové studie ukazují, že se nyní
s psychickými problémy potýká každý třetí
člověk. Takové onemocněním omezuje nejen
nemocné, ale důsledky dopadají i na ostatní
členy rodiny. Jak takovou situaci řešit? Důležité je mít správné informace a sdílet s ostatními lidmi zkušenosti, jak vše zvládli. Takovou
možnost Vám přináší iniciativa NA ROVINU,
kterou realizuje Národní ústav duševního
zdraví. V době vládních omezení nabízí možnost online setkání a vzdělávání, po skončení
pandemie bude možnost i osobních setkání.
Jaké vzdělávání je v nabídce?
Pro lidi s duševním onemocněním jsou připravené online programy: představení metody Zotavení, beseda Moje jméno není diagnóza a Můj kufřík péče o duševní zdraví.
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Pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním jsou připravené online programy:
představení metody Zotavení, beseda Nejsme v tom sami a Moje pomoc má své hranice.
Neváhejte a obraťte se na regionální specialistky iniciativy NA ROVINU pro Pardubický
kraj, které Vám sdělí bližší informace. Sledujte www.facebook.com/iniciativaNAROVINU
a narovinu.net.
Leona Hovorková, leona.hovorkova@nudz.
cz, telefon 605 128 091
Alžběta Šustr Feyfarová, alzbeta.sust@nudz.
cz, telefon 775 141 989

JAK DĚTEM ŘÍCI O ROZVODU?
Rozvod rodičů je pro děti náročný, jak
moc je ale poznamená, záleží také na
tom, jak k tomu rodiče přistoupí. Důležité je mít na paměti, že situace okolo rozvodu je náročná i pro rodiče samotné. Ve
hře je spousta emocí a často i nedořešených otázek. Rodiče se proto někdy vyhýbají tomu, aby si s dětmi na toto téma
promluvili. Nutno dodat, že děti jsou velmi vnímavé a existuje poměrně velká šance, že už delší dobu pozorují, že se doma
něco děje. V případě, že jste se s partnerem na rozvodu dohodli, nemá cenu rozhovor s dětmi odkládat. Jednak proto, že
mohou být současnou situací velmi zmatené, ale také proto, že odkládáním se
zvyšuje riziko, že o rozvodu poví dítěti někdo jiný. Ať už cíleně nebo náhodou.
Jak takový rozhovor načasovat? Rozhodně se nedoporučuje na dítě všechno
vychrlit v návalu prvotních emocí. Nejprve si rozvod zpracujte vy sami. Je možné,
že jste kvůli tomu smutní nebo naštvaní
a že chcete tyto emoce s někým sdílet. To
je v pořádku. Obraťte se na přátele nebo
příbuzné. Nikoli na dítě. Nedoporučuje se
rozhovor o rozvodu začínat před spaním
nebo těsně před odchodem do školy.
Ve dvou nebo každý zvlášť? Toť otázka.
Pokud to jde, zkuste být u rozhovoru oba.
Domluvte se, co a jak dítěti chcete říct.
Dejte mu čas, aby všechno vstřebalo a určitě se připravte na případně otázky. Je
možné, že jich bude spousta. Neslibujte
nesplnitelné, jen abyste dítě uchlácholili,
protože dítě si tyto sliby bude pamatovat.
Na závěr si pojďme shrnout to nejdůležitější. Jak dítěti rozvod oznámíte,
bude mít vliv na to, jak moc ho celá situace poznamená. Zlatým pravidlem je,
abyste se snažili být během rozhovoru klidní a vyhnuli se křiku a hádkám. Ty
jsou bohužel v tomto napjatém období časté. Rozvod je samozřejmě náročný
i pro vás a máte-li být před dítětem v klidu, je potřeba, abyste mysleli i na sebe.
Nebuďte na to sami – proberte situaci
s přáteli, promluvte třeba s těmi, kteří si
už podobnou situací prošli. Využít můžete i speciální rodičovské linky nebo se poradit s psychologem.
■ | Michaela Miechová, psycholožka

a majitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz
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Historie kopané VI.
V dalším díle historie fotbalu ve městě se
zmíním o odvetě s BSG Glauchau, utkání
v rámci družby textilek. Hosté z NDR přijeli s posíleným týmem. Remíza 2:2 byla spravedlivá, góly: Turek, Z. Kudyn - Seidel, Hunke. Zápas s přehledem řídili P. Baranok, J.
Stejskal a I. Cupal.
Sezónu 1978/79 začal Slovan dvěma domácími zápasy. Ústí 1:1 (P. Haupt) a Ledeč 3:1
(Vašek, P. Haupt, Procházka). Následoval
tradiční výpadek v Ředicích 1:3 (J. Haupt).
Dvěma góly Čadka porážíme PARAMO Pardubice 2:1. Slovan pokračoval sérií dobrých
mačů. V Rozhovicích, kde nás zlobil ligista
Barva, vítězíme 2:1 (P. Haupt, Vašek). Poté
nás čekala dvě okresní derby. S Litomyšlí 1:0, gól dal Špaček. Za týden ve Svitavách
se hrálo před velkou návštěvou. Naše barvy přehrály domácí 4:2, když branky stříleli
J. Haupt 2, P. Haupt a Procházka. S Letohradem 2:2 - Čadek, Z. Kudyn. Ve Skutči změřili domácí sudímu nohu na nové kopny, takže naše snaha vyšla vniveč - 1:3 (J. Haupt).
Doma Sezemice jen 2:2, skórovali Čadek,
Bubeník. Zkrat v Rosicích 0:7 byl černou můrou Moraváků. Rosičtí trefili čtyřikrát šibenici! Slovan se omluvil divákům výhrou 4:0
nad pardubickým jmenovcem. Skórovali P.
Haupt, Bubeník, Čadek a životní trefu přidal
Fugas Zatloukal. Podzim končíme v Pardubicích na Tesle výhrou 2:1 (P. Haupt, Doseděl).
Jarní odvety startujeme u soupeřů. Super
hra v Ústí nad Orlicí - 2:0, branky: P. Haupt,
Čadek. V Kožlí, kde našla azyl Ledeč, se převlékáme na pytlích od vápna, ale remíza 2:2
byla super (Čadek, P. Haupt). Opět blamáž
s Ředicemi - 0:1 a jejich plejer Špatenka byl
vysmátý. Následují další odpustky. Po zlepšených výkonech vítězíme ve Svítkově nad
PARAMEM 3:0 (P. Haupt 2, Čadek). Gólem

Čadka kosíme Rozhovice, v Litomyšli 4:2 (Čadek 2, P. Haupt, Vašek). S přehledem jsme
slízli smetanu v derby se Svitavami - 2:0 - P.
Haupt, Čadek. V Letohradu, který bojoval
s námi o postup bída - 1:3 (P. Haupt). Dobrá
plichta 1:1 v Sezemicích - Bubeník. Rosicím
jsme oplatili bůrem potupu z podzimu (Vašek 2, Bubeník, Doseděl, Špaček). Protože
Letohradu v závěru docházel dech, tímto vítězstvím nás už nikdo nemohl připravit o vysněný cíl, což vyústilo v postup do Krajského
přeboru. Odvěký sen generací byl naplněn.
Zbývalo odehrát ještě dvě kola. Do Pardubic
odjel tým po týdenních oslavách s opicemi
na zádech. V poledne a parnu to nemohlo
dopadnout jinak než 0:5. Postupovou sezonu jsme zakončili před návštěvou 500 diváků výhrou nad Teslou Pardubice 2:0 (Čadek,
Bubeník).
Slovan byl KP několikrát velmi blízko, sen našich otců byl vyslyšen v červnu 1979. Slovan
měl zkušený tým, několik hráčů bylo u postupu do A třídy. Vrátil se ligista Mirek Řezníček, mužstvo bylo doplněno o odchovance a jelo, až na výpadek v Rosicích, za svým
snem, jak šinkanzen. Trenér Standa Milde,
as. V. Zemánek, VM J. Hrubý, masér, legenda E. Jenický. Hráči: K. Frehar, J. Péč - A. Sekanina, Z. Kudyn, V. Doseděl, J. Zatloukal, J.
Špaček, Z. Bubeník, P. Haupt, J. Haupt, K. Vašek, J. Čadek, K. Turek, Š. Schwarz, J. Mikeš,
O. Mikeš, M. Řezníček, J. Linduška, A. Kyjovský, V. Procházka, F. Michálek. Slovan vybojoval postup s náskokem pěti bodů před Letohradem. Z tohoto dream teamu pak mnoho hráčů působilo ve Slovanu v trenérské
roli nebo dodali do modrobílých barev svá
mláďata.
■ | Václav Procházka

Jindřich Novotný zvolen
předsedou OFS Svitavy
Vedení OFS Svitavy rozhodlo uspořádat valnou hromadu okresního fotbalového svazu (OFS) Svitavy v úterý 2.
března „na dálku“ prostřednictvím videokonference. K valné hromadě se
připojilo 90 % oprávněných delegátů (30 z 34) a nad jejím správným průběhem dohlížel notář. Byla to teprve
druhá online valná hromada v historii okresních fotbalových svazů, ta první se konala na konci února v Teplicích.
Vzácnými hosty valné hromady byli Rudolf Řepka (OFS Teplice), Jan Ďoubal
(OFS Kutná Hora) a Martin Voženílek
(KFS Pardubice). Na Svitavsku se žádné volební drama nečekalo a ani nenastalo. Jako jediný kandidát obhájil funkci předsedy dosavadní šéf výkonného
výboru Jindřich Novotný. Nově zvolený výkonný výbor OFS Svitavy bude mít
pět členů - hned celá čtveřice Jindřich
Novotný, Pavel Brandejs, Radek Halva,
Martin Komoň pracovala na okresním
svazu už v minulém volebním období.
Jediným nováčkem ve výboru je dosavadní předseda KR OFS Svitavy Lukáš
Hořínek. Členy Revizní komise OFS Svitavy byli zvoleni Petra Běťáková, Antonín Kadlec a Dana Kmošková. Klub SKP
Slovan Moravská Třebová tuto volbu
podpořil.
Následovat bude dubnová valná hromada Pardubického fotbalového svazu, která už takovou procházkou růžovým sadem nejspíše nebude. Blížící se
volby do orgánů Pardubického krajského fotbalového svazu totiž mají svou
předehru. Skupina funkcionářů ve spolupráci se současným předsedou Michalem Blaschkem podle všeho účelově využila nestandardně sepsaných
stanov spolku a na valnou hromadu
si navolila „svoje“ kluby. Přesně tento postup byl smutnou normou za vlády trestně stíhaného Romana Berbra,
někdejšího místopředsedy Fotbalové
asociace České republiky.

Závod Deset jarních
kilometrů odložen

Stojí: V. Zemánek, P. Haupt, V. Doseděl, J. Čadek (nejlepší střelec: 15 branek), Z. Kudyn,
S. Milde, R. Špaček (prezident), V. Procházka, J. Mikeš
dole: J. Zatloukal, Z. Bubeník, K. Frehar, K. Vašek, A. Sekanina, J. Špaček

I když pořadatelé do poslední chvíle
věřili, že se březnový závod, byť třeba
v omezené podobě uskuteční, museli
původní termín zrušit. Vládní nařízení
striktně zakazující pohyb běžců mimo
jejich trvalé bydliště jim ani jinou možnost nedaly. V zátiší čekají na zlepšení
situace a ihned jak to půjde, vloží nový
termín. Běhu zdar!
Pro více informací sledujte: http://
www.desetjarnichkm.cz
■ | (pm)
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Historie ledního hokeje
v Moravské Třebové I.
Počátky hokeje v Moravské Třebové začali
organizovat v roce 1945 pánové A. Rozbořil
jako předseda, bratři A. a K. Blažkové a F. Mlčoch. Zejména těmto velice nadšeným a ve
své době aktivní lidem vděčíme za to, že dnes
můžeme na hokej v našem městě chodit. Základnou se mu stal stadion Na Písku.
Jedním z mezníků v samých počátcích vývoje hokeje se stal r. 1948-49, kdy byl zrušen
původní název SLAVOJ (nikde není písemně
doloženo) a vznikla TJ Jednota - Josefská ulice. Hráči Moravské Třebové se svého prvního
hokejového turnaje zúčastnili v Karlových Varech a byl to turnaj spotřebních družstev JEDNOTA, kde obsadili 2. místo. V této době se

aktivně zapojuje do činnosti Miroslav Kristek.
Hrají se přátelské zápasy v rámci Brněnského
kraje - Svitavy, Mohelnice, Zábřeh, Třebařov,
Jevíčko, Boskovice a Letovice, později také Litomyšl a Polička. Také se přesouvá stadion
do prostor dnešního školního hřiště II. ZŠ Palackého. V tomto období až do roku 1960 registrujeme i sídlo OV ČSTV v Moravské Třebové, to na Komenského ulici U Labutě (OD Kubík) a začíná se hrát okresní přebor. Od roku
1959 přebírá iniciativu pan Blažek s manželkou. Začíná se hrát krajská soutěž proti mužstvům: Lysice, Černá Hora, Nedvědice, Tišnov, Sloup, Macocha, Ostrov.
■ | (pm)

Hráči na stadionu Na Písku (1945)
Nahoře zleva: A. Blažek, J. Boháč, K. Blažek,
Z. Kostka, V. Kostka, J. Péč, Z. Smrčka, J. Svoboda.
Dole zleva: brankář B. Horák a J. Rašner
Převzato z knihy Tělovýchovná jednota Slovan
Moravská Třebová 1956-2006.

Kovidová nesezóna pohledem Pavla Kršňáka
Pavel Kršňák po úspěšné hráčské kariéře, kterou strávil v brance hokejového Slovanu, nastoupil v roce 1996 na neméně
úspěšnou funkcionářskou
dráhu. Nejdříve deset let
jako předseda oddílu, který velkou měrou
přispěl ke stabilizaci hokejového oddílu a za
jehož funkčního období došlo k zastřešení
a celkové modernizaci zimního stadionu. Od
roku 2006, po odchodu z funkce předsedy, se
už patnáct let jako manažer věnuje A týmu
mužů, se kterým získal pro Moravskou Třebovou tři krajská prvenství a bezpočet dalších úspěchů. Jeho čtvrt století dlouhé působení ve vedení HC už v této chvíli patří mezi
nezapomenutelné období ve sportovních dějinách Moravské Třebové.
Jak velký problém je pro HC Slovan Moravská Třebová tahle nesezóna?
Stejný problém jako pro ostatní oddíly v kraji a každý se s tím bude muset nějak popasovat. Problém může nastat u hráčů, kteří toho
loňské léto moc nenatrénovali a teď přes
zimu opět nemohli. S klukama jsme si řekli,
co by měli dělat a teď záleží na nich, jak se dokáží udržet ve fyzické kondici.
Najdete něco pozitivního na tom, že se nehrálo?
Myslel jsem si že ne, hlavně na začátku. Najednou jsem neměl co dělat, zbývalo mi
strašně moc času a bylo těžké si najít náhradní program, když je všechno zakázané.
Časem jsem si dokázal zábavu najít a měl

jsem co dělat. Ale v čase play-off, kdy by soutěž byla v té nejatraktivnější části, mi hokej
zase hodně chyběl. Vždy jsem říkal, že za ty
roky by už mě nemělo nic překvapit a stejně
se vždy něco najde. No a letošní sezóna přinesla opět situaci, kterou bych si nedokázal
představit, že se stane.
Už jste se srovnal s odchodem hráčů ke
konkurenci do České Třebové?
To už asi hned potom, co jsem se o tom dozvěděl. S hráči jsme si to vyříkali, na jednu
stranu je chápu. Na tu druhou mě někteří překvapili, jak k tomu přistoupili a myslím
si, že se to dalo řešit i trochu diplomatičtěji. S odchodem hráčů jsem se tedy srovnal,
to se prostě stává. Co mě na tom mrzí víc je,
že si kluby v krajské lize mezi sebou přetahují hráče. Já osobně nemám potřebu volat
do sousedních klubů a tahat od nich hráče
k nám. Já, když sháním nového hráče, obracím se na týmy z jiných soutěží a byl bych rád,
kdyby k tomu tak přistupovali i ostatní.
Máte blízko ke gólmanům, sám jste za
HC Slovan chytal. Mohl byste udělat jejich klubový žebříček a kam byste v něm
umístil sebe?
Nejde hodnotit gólmany v průběhu let, protože za tu dobu se hokej hodně změnil. Vše
se za ty roky změnilo, je to rychlejší, chytá se
jiným stylem a kvalita výstroje je také někde
jinde. Já si vážím všech gólmanů, kteří za nás
v průběhu let chytali. Velmi dobrou práci zde
odvedl Petr Bureš, v poslední době Michal
Turek je naší kvalitní stálicí. Ale pořadí, kdo
byl lepší, bych nedokázal sestavit.

Jak moc je těžké sehnat hráče, aby byl trenér spokojený?
Takhle to nejde brát. Jsou roky, kdy jsme vyhrávali, ale i roky, kdy jsme se nedokázali dostat na bednu. Vždy to je hlavně o tom, jak
si kluci sednou. Samozřejmě kvalitu mít musíš, ale pokud si hráči nerozumí mezi sebou,
dobrý výsledek neudělá sebelepší trenér.
Také záleží na tom, jak moc se ti vyhýbají zranění a pracovní povinnosti hráčů, což dobrou sestavu taky hodně ovlivní. A navíc pokud bych trenérovi sehnal pro naši soutěž,
a teď to přeženu, extraligové hráče, kteří
sami rozhodnou zápas, tak bych trenéra nepotřeboval a mohl bych se tam postavit sám.
Trenér je tady od toho, aby dokázal z týmu,
co máme, dostat co nejvíc, a to se mu daří.
Výsledky posledních sezón o tom vypovídají.
Na webu www.hcslovan.com se ptal Dan
Prokop (článek redakčně upraven).

Anketa sportovec města
Zvolte nejoblíbenějšího Sportovce roku
města Moravská Třebová 2020. Do neděle 4. dubna máte možnost vybrat ze
dvanácti kandidátů nejoblíbenějšího
sportovce ankety Sportovec města Moravská Třebová za rok 2020. Mezi nominovanými jsou zástupci všech věkových
kategorií, od ostřílených profesionálů až
po mladé sportovní naděje. Hlasování
probíhá prostřednictvím Mobilního rozhlasu
https://www.mobilnirozhlas.cz/
app/anketa/sportovec2020.
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