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Blíží se zahájení oprav 
v ulicích svitavská 
a lanškrounská

služBa doprovod 
s přepravou pro staroBní 
a invalidní důchodce 

nemocnice následné 
péče spustila provoz 
očkovacího centra3 5 7

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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Vzpomínka na Josefa Jílka

Poděkování

otevřená radnice
veškeré podklady z  jednání zastupitel-
stva města, vč. zápisu, usnesení, zvuko-
vého záznamu a výsledků hlasování na-
leznete na webových stránkách města 
v záložce radnice. zde je k dispozici také 
usnesení z jednání rady města. více na 
www.moravskatrebova.cz.

SPolečenSká rubrika 
Životní jubilea - leden
90 let – maděrová marie

Životní jubilea - únor
91 let – navrátilová marie

vítání občánků:
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 konopáčo-
vá (89 let), josef jílek (89 let)

s ohledem na ochranu osobních úda-
jů jsou ve společenské rubrice uvede-
ni pouze spoluobčané, kteří dali ke zve-
řejnění souhlas, nebo ti, k  jejichž zve-
řejnění 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 cel-
kem 9 782 občanů čr. v průběhu mě-
síce února 2021 se do moravské třebo-
vé přistěhovalo 13 obyvatel, odhlásilo 
24 obyvatel, zemřelo 20 občanů a na-
rodilo se 8 dětí. dle odboru azylové 
a migrační politiky mvčr je v moravské 
třebové hlášeno 151 cizinců s povole-
ním k  pobytu na území české repub-
liky. celkem je tedy v moravské třebo-
vé k 28. 2. 2021 evidováno 9 933 osob.

■   |   in

Sčítání lidu, domů 
a bytů 2021
sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za 
deset let. jeho cílem je získání přesných a ak-
tuálních 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 in-
ternet na webu www.scitani.cz, kde bude 
zpřístupněn elektronický sčítací formulář 
nebo v  mobilní aplikaci. zákonnou povin-
nost tak lidé mohou snadno splnit z domo-
va bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisa-
řem nebo návštěvy kontaktního místa. sčítá-
ní 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
kdo se nesečte on-line do 9. dubna, má zá-
konnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vy-
plnit a odevzdat listinný sčítací formulář. zís-
káte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítací-
ho komisaře, který se dostaví v předem ozná-
meném termínu a vyčká na váš příchod před 
vaším domem. vyzvednout formulář a obál-
ku si můžete také sami na kterémkoliv kon-

taktním místě sčítání na vybraných poboč-
kách české pošty a krajských správách čes-
kého statistického úřadu. vyplněný formulář 
v  obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na 
poště nebo ho vhodíte do poštovní schrán-
ky. obálka s logem sčítání 2021 má předtiš-
těnou adresu a její odeslání je zdarma.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny oso-
by, které mají k rozhodnému okamžiku trva-
lý 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 on-
line formuláře, mohou se obrátit na své blíz-
ké, kteří jsou počítačově zdatnější. jedna do-
spělá osoba tak může vyplnit formulář ne-
jen 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. 

spravedlnost, poctivost a píle, to jsou vlast-
nosti, kterými se vyznačovala osobnost jose-
fa jílka, našeho bývalého předsedy sBd v mo-
ravské třebové. pepa, jak jsme mu všich-
ni říkali, nás navždy opustil v  únoru tohoto 
roku. přes 46 let byl předsedou sBd a výraz-
ně ovlivnil výstavbu bytů a životní prostředí 
pro lidi v našem regionu. za jeho působení ve 
funkci bylo předáno k bydlení více jak 1300 

děkujeme všem vlastníkům nemovitostí 
v moravské třebové, kteří se starají o  jejich 
technický stav i  celkový vzhled. každá změ-

bytů v  moravské třebové, 158 bytů v  jevíč-
ku a 6 v jaroměřicích. jeho důslednost, spo-
lehlivost a nápaditost může být vzorem všem 
ostatním funkcionářům samospráv. nesmír-
ně jsme si ho vážili a měli rádi jako skromné-
ho, věřícího člověka, který byl naším vzorem. 
Budeme na něho všichni vzpomínat.  

■   |   rudolf malý, sBd jevíčko a mor. třebová

na vede k  tomu, aby naše město bylo zase 
o kousek krásnější. ulice k. čapka.
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modernizace ulice lanškrounSká – úSek na Stráni – Sušice

co PřineSe Proměna ul. SvitavSká?
mezi hlavní důvody nutnosti komplexních 
oprav patří havarijní stav kanalizace a vodo-
vodu, poškozený povrch vozovky, souběžně 
probíhající stavba nové budovy nemocnice, 
lipová alej na hranici životnosti, nekoncepč-
ně využitý prostor před sBd a  nedostateč-
ná bezpečnost cyklistů a silničního provozu. 
investiční akci s náklady 20 mil. kč bez dph 
bude firma evt stavby s.r.o. dle aktualizova-
ného harmonogramu provádět od prvního 
týdne v květnu 2021. konkrétní termíny a ak-
tuální dopravní omezení vždy naleznete na 
webu města a v mobilním rozhlasu. 

kanalizace
nová trasa kanalizace bude vedena středem 
komunikace a  plně nahradí stávající, staveb-
ně technickým stavem již nevyhovující jednot-
nou kanalizaci. nové vedení dešťové kanaliza-
ce pak zajistí svedení dešťových vod do vodo-
teče v ul. Údolní a výrazně tak přispěje k zadr-
žování vody v krajině.

VoDoVoD
výměna stávajícího vodovodu v  úseku od 
domu č.p. 1191/19 za křižovatku s ul. dr. jan-
ského. za výměnu vodovodu zodpovídá sku-
pinový vodovod moravskotřebovska.

VozoVka
v úseku od j. k. tyla po dr. janského u pe-
nny 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 pik-
tokoridory pro bezpečný pohyb cyklistů 
v šířce 1,25 m. piktokoridory budou propo-
jeny se stávajícími pruhy pro cyklisty před 
muzeem.
v návaznosti na stavbu nové budovy nemoc-
nice bude před jejím hlavním vchodem zří-
zen nový přechod pro chodce. rychlost do-
pravy zde bude omezena nízkým retardé-
rem s pozvolným vyvýšením o 8 cm. stávající 
přechod pro chodce naproti staré poliklinice 
bude nahrazen místem pro přecházení. dal-
ší místo pro přecházení bude naproti chari-
tě moravská třebová a  nahradí tak stávají-
cí přechod od ul. školní. zpomalení dopra-
vy bude řešeno pomocí nízkého retardéru.

v  rámci stavby budou upraveny nástupiště 
autobusových zastávek. směrem do centra 
zůstane na stávajícím místě, směrem z měs-
ta bude zastávka přesunuta až za nový pře-
chod pro chodce. v potřebných místech bu-
dou upraveny nebo doplněny chodníky spo-
lečně s doplněním prvků pro nevidomé.

Parkování a ProStor u bytového 
druŽStva
nově nebude povoleno stávající podélné 
parkování na okraji vozovky z důvodu zacho-
vání plynulosti provozu a bezpečnosti cyklis-
tů. ve schválené projektové dokumentaci je 
navrženo využití ploch v okolí stavebního by-
tového družstva na adrese svitavská 23 pro 
výstavbu nových parkovacích stání. parkova-
cí stání jsou navržena vlevo od budovy v ná-
vaznosti na komunikaci ul. Údolní. další par-
kovací stání je navrženo vpravo od budovy za 
nově navrženým sjezdem z ul. svitavská. ter-
mín provedení výše uvedených úprav závisí 
na případném schválení podané dotační žá-
dosti. realizaci tak lze očekávat v průběhu le-
tošního roku, nebo v roce 2022.
na základě společného jednání se zástup-
ci společenství vlastníků jednotek domu svi-
tavská 1189 se stavební práce ani jakéko-
liv 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 umís-
tění jednotlivých stožárů a starého vedení ka-

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 intra-
vilánu města moravská třebová. práce bu-
dou probíhat ve dvou etapách souběžně:
i. etaPa – úplná uzavírka od křižovatky ulic 
lanškrounská s  ulicí na stráni po křižovat-
ku ulic lanškrounská s ulicí nádražní. provoz 
bude převeden na objízdné trasy:

objízdná trasa pro linkový buS – povede 
městem přes ulice: 9. května, sluneční, tyr-
šovu a nádražní.
objízdná trasa pro zásobování – povede měs-
tem 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 sil-
nici i/35.

belů nízkého napětí. Finální výška osvětlení 
bude řešena v  rámci připravované projekto-
vé dokumentace po konzultaci s  projektan-
tem komunikace a krajinářským architektem. 

zeleň a výSadba Stromů
podél komunikace v  úseku od j. k. tyla po 
dr. janského u penny marketu dojde k úpra-
vě pásů zeleně s navrženým umístěním pů-
dopokryvných keřů či odolných půdopokryv-
ných růží a  vhodné druhy trvalek a  okras-
ných travin.
stávající lipová alej je na hranici své životnos-
ti. vzhledem k infekci kosterních větvení, in-
fekci kmenů, defektnímu větvení a poškoze-
nému kořenovému systému došlo k pokáce-
ní celkem 15 vzrostlých stromů. 
následná nová výsadba 38 stromů je po kon-
zultaci s odborníky navržena tak, aby dřeviny 
měly dostatek prostoru pro růst kořenů a je-
jich druhová skladba odpovídala náročným 
podmínkám. vznikne tak nový úsek aleje, na 
který lze v budoucnu navázat. v ulici svitav-
ská bude vysazen speciální okrasný kultivar 
běžného akátu, vhodný do městské zástav-
by. jedná se o kultivar Bessoniana – trnovník 
akát (robinia pseudoacacia Bessoniana). na 
rozdíl od běžného akátu má pravidelně ros-
toucí kompaktní korunu s  průběžným kme-
nem, a  neobsahuje téměř trny a  téměř ne-
kvete (je tedy omezena tvorba semen, a ná-
sledná schopnost množení). tento druh dob-
ře snáší zpevněné povrchy v  okolí, zasolení, 
letní sucha a přísušky, vysoké teploty, aktuál-
ně netrpí vážnějšími chorobami či škůdci. jed-
ná se o jeden s perspektivních stromů v sou-
časné adaptaci městské zeleně na klimatic-
kou změnu.

zastávka ,,lanškrounská“ bude v obou smě-
rech dočasně zrušena, a to bez náhrady.
ii. etaPa – částečná uzavírka začínající od 
křižovatky ulic lanškrounská s ulicí nádražní, 
končící u  katastrálního pozemku 3573. pro-
voz 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.



4   |   moravskotřebovský zpravodaj   |   duBen 2021

městská policie

na území pardubického kraje se nachází ně-
kolik tzv. brownfieldů. tyto opuštěné, zane-
dbané a  nevyužívané objekty jsou většinou 
pozůstatkem průmyslové, nebo zemědělské 
aktivity. pardubický kraj chce pomoci tyto 
brownfieldy oživit a  vdechnout jim nový ži-
vot. v úvahu připadá také areál miltra v mo-
ravské 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 připrave-
né. jako příhodné se v tuto chvíli jeví bývalé 
průmyslové objekty v Ústí nad orlicí a v mo-
ravské třebové, které bychom rádi přiblížili 
k příležitosti financování z nově vznikajícího 

projektu národního plánu obnovy (prostřed-
nictvím agentury czechinvest) nebo aby ales-
poň část projektu mohli financovat z integro-

naděje na vyuŽití miltry oŽívá

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 zodpo-
vědný za regionální rozvoj a evropské fondy.
areál miltra v  moravské třebové původně 
sloužil jako textilní továrna, následně byl vy-
užívaný 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 projek-
ce víceúčelového kulturního zařízení, které 
by sloužilo jako kulturní zázemí města. no-
vou energii si zasluhují oba tyto areály,“ uve-
dl radní ladislav valtr.

z činnoSti mP 
za uplynulý měsíc městská policie moravská 
třebová řešila celkem 490 událostí. ty nejza-
jímavější vám níže zprostředkováváme. opět 
vás žádáme, buďme ohleduplní a  dodržuj-
me veškerá platná opatření. vzhledem k ne-
příznivé epidemické situaci posilujeme hlíd-
ky strážníků, kteří budou každý den v ulicích 
města kontrolovat dodržování aktuálních 
opatření, zejména nošení chirurgické roušky 
nebo respirátoru.

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 zá-
chrannou službu. místo vděku začal muž zá-
chranářům nadávat a vyhrožovat, a proto byl 
i s doprovodem strážníků mp odvezen k dal-
šímu ošetření. mnozí lidé si myslí, že mají s al-
koholem dohodu, že jsou po jeho požití krás-
nější a vtipnější. realita ale často bývá jiná.

varování Před Podvodníky
nenechte se napálit podvodníky a podezře-
lými podomními prodejci, kteří se v  našem 
regionu mohou pohybovat. všem občanům 
a  zejména seniorům doporučujeme násle-
dující postup: 1) při podezřelém telefonic-
kém 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). 

vandaliSmuS Se nevyPlácí
zákaz stání v ul. lanškrounská chrání řidiče 
před nebezpečnými situacemi a zajišťuje ply-
nulost dopravy v ulici. toto dopravní značení 
platí pro všechny. platí i pro jednoho z míst-
ních umělců, který značku záměrně začernil. 
domníval se snad, že mu tento krok umož-
ní parkování v dané lokalitě? nikoliv. zbyteč-
ně tak komplikuje průjezd ulicí ostatním řidi-
čům. vzhledem k tomu, že se jedná o pode-
zření 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-

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

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 služ-
by o prověření oznámení o ležícím muži s kr-
vavým zraněním v oblasti hlavy. strážníci na 
místě opravdu zraněného muže nalezli, po-
skytli mu první pomoc a zpětně kontaktova-
li dispečink zzs. operátorka zzs hlídku po-
žádala o  součinnost a  převoz muže na chi-
rurgickou ambulanci, jelikož všechny sanit-
ní vozy jsou v  provozu a  převážejí pacienty 
s covid–19 a poté musí být sanitní vozy kom-
pletně desinfikovány. následně hlídka muže 
převezla do nemocnice a předala do péče lé-
kařům.

Pomáháme S diStribucí 
reSPirátorů 
městská policie v březnu pomáhala s rozvo-
zem respirátorů určených pro základní a ma-
teřské školy v našem městě. tyto respirátory 
dodal odbor školství krajského úřadu pardu-
bického kraje.

StráŽníci zachraňovali 
tonoucí zvíře 
v  pátek 26. února jsme přijali hlášení o  to-
noucím 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. při-
volaní profesionální hasiči ve stejnou chvíli 
zachraňovali lidský život v sousední obci, pro-
to jsme museli do akce. za nezištnou a poho-
tovou pomoc při zásahu chceme poděkovat 
hráznému panu smékalovi a  také panu he-
gerovi, který šel v tu chvíli okolo. oba se na-
bídli s pomocí a rychle zajistili loďku a sekeru 
nutnou k prosekání cesty v ledu. tonoucí zví-
ře se po téměř hodině a půl podařilo společ-
nými silami dopravit na břeh. 

■   |   radovan zobač, velitel městské policie
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v rámci postupného zvyšování kvality a efek-
tivity svozu odpadu převzali zástupci města 
a  technických služeb nový třínápravový ná-
kladní automobil scania s komunální nástav-
bou a lineárním stlačováním. oproti starším 
modelům disponuje systémem vážení hmot-
nosti odpadu a  rychlejším vyklápěním jed-
notlivých nádob.  
„nákup nového vozidla je součástí systematic-
ké přípravy na již probíhající legislativní změny, 
které postupně povedou k  plánovanému zá-
kazu skládkování od roku 2030. nové vozidlo 
nám zároveň umožní zvýšit efektivitu a  rych-
lost svozu komunálního i  tříděného odpadu 
v moravské třebové a okolních obcích. navíc je 
vybaveno integrovanou váhou, díky které mů-
žeme provádět evidenci a  vyhodnocení pro-

děkujeme zaměstnancům technických slu-
žeb i firmě treeservis za hladký průběh ná-
ročného kácení stromů, které proběhlo v uli-
ci svitavská v průběhu března. Během pra-

dukce odpadu. nástavba je provedena univer-
zálně, abychom v  případě potřeby mohli jed-
ním vozem svážet také bioodpad. v neposled-
ní řadě nové vozdislo přinese vyšší pracovní 
komfort pro naše zaměstnance,“ uvádí vítěz-
slav škrabal, jednatel technických služeb.
základní parametry 
hmotnost vozidla 26 tun; objem zásobníku 
nástavby minimálně 20 m3; objem nakládací 
vany minimálně 2,5 m3; integrovaná záchyt-
ná vana kapalných složek odpadu; univerzál-
ní provedení nástavby i pro svoz Bio odpa-
du; centrální řídící systém s možností nasta-
vení výkonu lisování dle druhu odpadu; kabi-
na pro 4 osoby; kupní cena 5 mil. kč bez dph. 

cí byla zachována bezpečnost chodců a ne-
došlo k výraznějším komplikacím a omezení 
plynulosti silničního provozu. 

■   |   petr Frajvald, místostarosta

technické SluŽby modernizují techniku 

Poděkování

výStavba Singletracků  
Pod PaStýřkou Pokračuje
projekt na hranici na hraně spolufinancova-
ný 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 napoje-
na na stávající komunikace u parkoviště pod 
zámkem a poblíž objektu autoškoly. 

„aktuálně probíhají terénní úpravy v  lokali-
tě čertova rokle, kde dochází k  sejmutí ze-
miny o  hloubce cca 15 cm. Během dubna 
se do takto připravených úseků začne navá-
žet štěrková vrstva. nový Bike resort morav-

ská třebová už na podzim roku 2021 nabíd-
ne sportovcům i  široké veřejnosti nové sin-
gletracky pod pastýřkou a pumptrack na kní-
žecí 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 unikát-
ní 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 (jed-
nostopých stezek pro horská kola) v hodno-
tě 8 mil. kč bez dph zodpovídá společnost 
Bo co, spol. s r. o. zábavnou cvičnou dráhu 
pro horská kola (pumptrack) o déle 255 me-
trů bude v  celkové hodnotě 1,4 mil. kč bez 
dph stavět firma jdr .cz s.r.o. z české třebo-
vé. oba dodavatelé mají zkušenosti se stav-
bami tohoto druhu a dle smluvní dokumen-
tace hotové dílo předají do konce prázdnin 

2021. výstavba singletracků i pumptracku je 
z 90 % finančně podpořena z dotačního pro-
gramu interreg v-a česká republika – polsko. 
jedná se o mezinárodní projekt, ve kterém je 
město moravská třebová nositelem projek-
tu a hlavním garantem. mezi partnery se řadí 
obec dolní morava, kde vznikne adrenalino-
vá překážková dráha a  polská obec Gmina 
Bystrzyca klodzka, kde vyrostou dva areály 
singletracků v Góra parkova a petla stronie. 
moravská třebová díky přeshraničnímu pro-
jektu na hranici na hraně získá pozornost ne-
jen místních sportovních nadšenců, ale i ná-
vštěvníků a  turistů. zároveň rozšíří stávající 
nabídku sportovních aktivit.

■   |   (vd)

tvoříme moravSkou 
třebovou
chtěli byste doplnit dětské hřiště, za-
sadit zeleň, nebo opravit chodník? i  le-
tos prostřednictvím participativního 
rozpočtu uvolníme finanční prostřed-
ky na realizaci jednotlivých návrhů ob-
čanů města v objemu do 100 000 kč na 
jeden projekt. návrhy lze zasílat na ad-
resu 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 va-
šich návrhů renovovali parčík u pomní-
ku v Boršově, postavili lanovou pyrami-
du pro děti v sušicích a herní prvky dět-
ského hřiště na návsi v udánkách. letos 
dokončíme také výstavbu workoutové-
ho hřiště na knížecí louce. jaké budou 
další dokončené projekty? své návrhy 
zasílejte na adresu rozpocet@mtrebo-
va.cz až do 30. dubna.  
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rozdávání radoSti 
v Sociálních 
SluŽbách 
v  neděli 7. března bylo v  dopoledních 
hodinách v domově pro seniory na od-
dělení a velmi rušno. v době covidové 
se odvážné pečovatelky snažily vykouz-
lit úsměvy na tvářích klientů. pomohly 
tomu nejen veselé převleky, ale i  hud-
ba, která hrála z  reproduktoru. pečo-
vatelky v respirátoru navštěvovaly kaž-
dý pokoj zvlášť, aby se dodržovala hygi-
enická pravidla. 
klienti dostali krásná přáníčka a koláček 
na rozveselení. hlavní cíl se snad splnil 
na jedničku, protože radost měli jak kli-
enti, tak zaměstnanci. velké díky patří 
všem, co se na tomto úžasném nápa-
du podíleli. 

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

ré vzhledem ke svému věku a zdravotnímu 
stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své 
životní potřeby ve vlastním prostředí a  je-
jich situace vyžaduje pravidelnou celodenní 
pomoc jiné fyzické osoby. služba je poskyto-
vána osobám od 63 let věku.

sociální služba je určena především oso-
bám s  trvalým pobytem v  moravské tře-
bové a v obcích působnosti obce s rozšíře-
nou působností (město moravská třebová). 
v  případě volné kapacity i  osobám s  trva-
lým 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 (trénová-
ní chůze, jízda na rotopedu, trénink pamě-
ti…), mohou se zapojit do pracovních čin-
ností (ruční práce, tvoření dekorací, aran-
žování, osazování mobilní zahrádky…), 
a  také se účastnit společných aktivit, jako 
jsou např. kavárničky, pečení či vaření, hla-
sité čtení, účast na sportovních dnech po-
řádaných v našem domově, vystoupení dětí 
z mateřských a základních škol, besedách, 
katolických bohoslužbách atd. náš domov 
nabízí ubytování v  1 nebo 2lůžkových po-
kojích, většina pokojů má samostatné so-
ciální zázemí. 

domov Pro Seniory
domov pro seniory je jeden ze sociálních 
služeb města moravská třebová, který po-
skytuje svým klientům ubytování, stravová-
ní, potřebnou péči a přiměřenou podporu. 
zajišťuje klientům bezpečné zázemí, pod-
poruje jejich sociální vztahy a  běžný způ-
sob života s  ohledem na jejich zdravotní 
stav, osobní potřeby a  zájmy, které nemo-
hou dlouhodobě zajišťovat ve vlastním pro-
středí, aby mohli i nadále vést plnohodnot-
ný a kvalitní život. při naplňování potřeb kli-
entů 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. důleži-
tý 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 klien-
tům domácí péči v prostředí našeho domo-
va, a  to v  souladu s  využitím jejich stávají-
cích schopností, aby byla v možné míře za-
chována jejich nezávislost. naší snahou při 
poskytování péče je co nejvíce respektovat 
soukromí našich klientů a jejich obvyklý re-
žim dne. tato služba je určena osobám, kte-

nemocnice následné péče moravská třebová 
od 29. března zahájila provoz očkovacího cent-
ra v přízemí polikliniky (vedle oční ambulance). 
z důvodu omezeného počtu vakcín se zájemci 
o očkování musí nejdříve registrovat do rezer-
vačního systému ministerstva zdravotnictví čr 
na adrese https://registrace.mzcr.cz/. 
veškeré dotazy k  průběhu očkování směřuj-
te na e-mail info@nnpmt.cz, do zprávy neza-
pomeňte uvést vaše telefonní číslo. další po-

drobnosti naleznete na webových stránkách 
nemocnice. 
kapacita očkovacího místa je maximálně 80 
zájemců denně. očkovací tým sestavila ne-
mocnice z  řad svých zaměstnanců, za po-
moci lékařů a  sester působících na poliklini-
ce. pracovníci z  řad zaměstnanců městské-
ho úřadu pomáhají s administrativou. zájem-
ci se budou registrovat přes rezervační systém 
https://registrace.mzcr.cz/.

nemocnice náSledné Péče
nemocnice následné péče moravská třebová
Svitavská 36, moravská třebová, tel. 461 352 257  
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz

jak učinit První krok do 
domova Pro Seniory?
základním krokem je podat si žádost o uza-
vření smlouvy o  poskytování sociální služ-
by 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 do-
mova pro seniory či v  kanceláři sociálních 
pracovnic.

Pro bližší informace je možno kontakto-
vat:
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
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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 zdra-
votní pojišťovnou. na vyšetření je třeba se 

objednat na tel. 461 352 223. doprovod dítě-
te musí být covid 19 negativní, je samozřej-
mostí 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 celo-
životní obětavou práci, kterou věnovala dě-
tem moravskotřebovska a jevíčska, a popřát 
jí do dalšího života hodně spokojenosti, štěs-
tí a zdraví. 

■   |   ivana kantůrková

lékárny moravSká třebová
lékárna dr. maX 
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

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
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

lékárna Pilulka
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

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
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
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

ambulance fyzioteraPie
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

PSychologická PraXe
SvitavSká 36, mt

mgr. Pavla koutníková, mobil:  605 526 725
Út 9:00–12:00 12:30-17:00

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

klinická logoPedie
SvitavSká 36, mt, mobil: 773 277 461   
po–pá   8:00–17:00

■   |   ivana kantůrková, zastupitelka města
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kulturní služBy

velikonoční zámek
27. 3. - 5. 4. 2021
velikonoční výzdobou venkovních prostor 
zámku si připomeneme toto významné ob-
dobí v každoročním cyklu života lidí i přírody. 
dobu, ve které se propojují křesťanské svát-
ky s oslavami přicházejícího jara. tradici sym-
bolizující ukončení starého života a vstup do 

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

nového koloběhu  životních zkušeností, kte-
rou po staletí udržovali naši předkové.

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. kras-
lice 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.

hledačka domečky 
a dvorečky
víte, kdo byl Franz habicher? slyše-
li jste už slovo „prampouch“? zavítáte 
občas do méně frekventovaných uliček 
historického jádra moravské třebové?
kurátoři městského muzea morav-
ská třebová ve spolupráci s map roz-
voje vzdělávání ii pro území orp mo-
ravská třebová pro vás vytvořili ven-
kovní hru, která formou zábavy vede 
děti i dospělé k poznávání a prožívání 
místního historického, kulturního i pří-
rodního dědictví. text hledačky vás po-
vede po stálé trase, bude vám zadávat 
různé hádanky a úkoly, nabízet nápo-
vědy a správné rozluštění vás nakonec 
dovede k  pokladu. to vše při pohodl-
né zhruba hodinové procházce nepříliš 
známými částmi města moravská tře-
bová. celá hra je nekomerční, přístup 
ke všem indiciím je bezplatný. je vhod-
ná pro děti i  seniory a  lze ji hrát v  ja-
kémkoliv ročním období.
vzhledem k epidemické situaci je vlád-
ními nařízeními omezen volný pohyb 
osob. procházky však zakázány nejsou 
a v moravské třebové je nyní můžete 
spojit se zábavou a poznáním. po před-
chozí telefonické domluvě si i v těchto 
časech můžete přijít pro bližší informa-
ce do muzea.

měStSké kino
vzhledem k nařízení vlády čr o uzavření 
kinosálů nám prozatím filmové společ-
nosti uzavřely možnost objednat a po-
stavit program na měsíc duben 2021. 
čekáme na uvolnění opatření a  reak-
ci filmových společností, abychom pro 
vás připravili kvalitní program. proto 
prosím sledujte naše webové stránky 
a  Facebook, kde budeme program ak-
tualizovat. po uvolnění nařízení bude 
možné zakoupit vstupenky on-line – na 
stránkách www.ksmt.cz

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  vlád-
ním nařízením v  souvislosti s  pandemií ko-
ronaviru uzavřené pro veřejnost. zůstává 

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

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,

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 bu-
dou závislé na aktuálních vládních opat-
řeních a  omezeních v  oblasti kultury 
a shromažďování.
V případě, že se kulturní akce uskuteční, 
bude prodej vstupenek pouze na místě.

Otevření stálých expozic zámku pro 
veřejnost se bude řídit aktuálními epi-
demiologickými nařízeními vlády. Pro 
Vaši informovanost o změnách sleduj-
te naše webové stránky a Facebook.

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 naplá-
novat 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 vy-
tvořit netradiční podobu majálesu, který pře-
neseme nejen do online světa. studenti mají 
jedinečnou možnost představit svoji třídu, 
školu, sami sebe, realizovat se, ukázat své 
umění, přednosti, schopnosti, smysl pro hu-

s vámi však ve spojení prostřednictvím face-
booku, kde ho najdete jako „městské muze-
um ludwiga holzmaistera moravská třebo-
vá“. zde jsou prezentovány zajímavosti z mu-
zejní sbírky nebo (nejen) regionální historie. 
také zde najdete aktuální informace. Během 
měsíce dubna proběhne na muzejním profilu 
také virtuální prezentace výstavy moravsko-
třebovský výtvarný salon. sledujte nás!

mor, satiru a recesi, vyjádřit se k současné si-
tuaci a  to libovolnou formou (malba, video, 
fotografie, hudba, atd…). práce studentů bu-
dou k vidění v měsíci květnu.
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historie

narodil se v olomouci před 108 roky (13. 4. 
1913), prožil v moravské třebové tři čtvrtiny 
svého velmi plodného malířského života, ze-
mřel 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 rozptý-
leno v české republice, ale i v zahraničí, přes-
to je možno jeho práce zahlédnout v každé 
druhé domácnosti našich moravskotřebov-
ských občanů, ale i na úřadech a dalších in-
stitucích. při této příležitosti stojí za zmínku 
i výběr z  jeho díla, vystavený v Galerii Fran-
tiška strážnického v místním muzeu, případ-
ně občasné prodejní výstavy ve starožitnic-
tví 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 přichá-
zejícím jarním obdobím na dlouho očekáva-
né rozvolnění nouzového stavu a obě místa 
zhlédnout a možná si jeho díla všímat i pod 
jiným zorným úhlem pohledu.

vzPomínka na františka StráŽnického

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 na-
rodil ve 3. století v kappadokii, tedy v oblas-
ti dnešního turecka. na počátku 4. století byl 
umučen pro šíření křesťanství. s touto posta-
vou se pojí celá řada legend, z nichž nejzná-
mější je tzv. zlatá legenda. ta vypráví o jeho 
vítězství nad drakem. okolí libyjského města 
silena ohrožoval drak, kterému museli míst-
ní denně servírovat k snědku dvě ovce. když 
už v kraji nepřežilo žádné zvíře, byli losová-
ni místní obyvatelé, kteří se měli stát drako-
vou potravou. jednoho dne padl los na králo-
vu dceru a ta se statečně vydala vstříc svému 
osudu. na pomoc jí přispěchal právě svatý 
jiří, draka přemohl a  svázaného princezni-
ným pásem ho přivedl do města. tam ho na-
konec zabil pod podmínkou, že místní oby-
vatelé přijmou křest. tak se také stalo. v této 
legendě lze nalézt alegorický a  etický smyl, 
protože z obecného hlediska vyjadřuje sou-
boj dobra se zlem a  v  konkrétnější podobě 
je pak vykládán jako zápas křesťanství s po-
hanstvím.
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 pa-
tronem rytířských řádů. den svatého jiří pa-
třil později k  nejvýznamnějším dnům lido-
vého hospodářského kalendáře. Byl vnímán 
jako předěl mezi ročními obdobími, kdy při-

cházelo jaro. na svatého jiří se proto tradič-
ně zahajovaly práce na poli a poprvé se vyhá-
něl dobytek na pastvu. podle lidové pověry 
se po poli však nemělo zbytečně šlapat, jinak 
by byla špatná úroda. dodnes je známá sta-
rá 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 po-
píjela pálenka. také se přinášelo jídlo a mlé-
ko 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 slou-
žily k  věštění. kdo našel rostlinku se čtyřmi 
lístky, ten měl být milostivý. pět lístků sym-
bolizovalo 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 připiso-
valy magické vlastnosti – měly svého majitele 
ochraňovat před nočními můrami a před zlý-
mi silami. až do 19. století se udržel zvyk da-
rování 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 zob-
razován v umění - mimo jiné na kamnových 
kachlích. ve sbírce městského muzea v mo-
ravské třebové je deponován archeologic-
ký soubor čítající několik stovek fragmentů 
gotických a  renesančních kamnových kach-
lů, které byly nalezeny během amatérských 
výkopů v 60. letech minulého století v areá-
lu hradu cimburk u městečka trnávky. mezi 
nimi byly autorkou tohoto příspěvku rozpo-
znány zlomky nesoucí motiv svatého jiří bo-
jujícího s drakem. zkušeným kurátorům mu-
zea se také podařilo dohledat přesnou ana-
logii pocházející z hradu Bouzova, a  tak byli 
schopni rekonstruovat celou podobu kachlo-
vého reliéfu a datovat exemplář do 2. polovi-
ny 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

antonín vykydal, zesnulý v loňském roce (ka-
talog 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 Františ-
ka strážnického u příležitosti jeho výročí na-
rození a smrti, nýbrž mohla by se stát i moti-
vem k pozitivním myšlenkám nás všech pro 
dobu příští, tedy pro dobu „pokoronaviro-
vou“. toto strašné slovo znamená dobu, kdy 
nebudeme přemýšlet o  pandemii covid-19, 
ale o věcech příjemnějších, chuderku kultu-
ru a výtvarnictví včetně malířství nevyjímaje. 
vždyť muzika i výtvarnictví má dnes optimál-
ní materiální zázemí v zuš na moravskotře-
bovském zámku. možná, až malí školáci do-
ženou zameškané školní učivo, může i pou-
kázání a  vzpomínka na osobnost Františka 
strážnického přivést mladé talenty k malová-
ní a kreslení. to si jistě do dalších dnů po pře-
konání pandemie všichni přejeme.
za klub přátel díla Fr. strážnického zelený, 
mauler, vermousek 

■   |   zelený, mauler, vermousek

jako připomínku pro mladší občany města 
uveřejňujeme autoportrét osobnosti stráž-
nického, který je též na úvodní straně kata-
logu jeho díla, vydaného u  příležitosti oslav 
750 let moravské třebové skupinou obdivo-
vatelů jeho díla, a  jehož financování se ujal 
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inzerce

zapojte se do velikonočmí výzdoby nádvoří zámku.  
více inormací na straně 9
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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 zpravoda-
je platilo, že knihovna má otevřeno okénko. 
v něm je možné knihy vracet (i bez objedná-
ní) a půjčovat (pouze předem objednané kni-
hy). v okénku lze take hradit jakékoliv poplat-
ky. knihy můžete objednávat buď přes formu-
lář, který najdete na našem webu www.mkmt.
cz, nebo telefonicky na čísle 736 503 376. ne-
troufáme si odhadovat, jaký je stav ve chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, protože situace se čas-
to a rychle mění. okénko knihovny by se však 
již zavírat nemělo. sledujte prosím naše strán-
ky či sociální sítě, případně dveře a  vývěsku 
knihovny přímo na zámku, kde vás vždy infror-
mujeme o  aktuální situaci. děkujeme za po-
chopení.

další důleŽité 
informace
protože vás v  momentální situaci nechce-
me nutit chodit do knihovny, všechny výpůjč-
ky 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 čas-
to fungovala pouze v  omezeném rozsahu 
a  nebo musela být zavřena zcela, prodlu-
žujeme všem, kdo byli našimi čtenáři v roce 
2020, letošní registraci nikoli o  12, nýbrž 
o 14 měsíců. (tedy ti, kdo si prodloužili re-
gistraci v  prosinci 2020, mají naše služby 
k dispozici až do února 2022. obdobně po-
kud 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 pří-
spěvek. 

aktuální otázka zní: jakými dvěma způ-
soby můžete objednat knihy k  vyzvednutí 
v okénku?
výherce vybereme náhodně a může si vybrat 
jednu z těchto knih: lord john a důvěrná zá-
ležitost (d. Gabaldon), přece by nám nelha-
li (v. nosková), temné časy (m. Fajkus), kri-
minálník (k. slaughter), české země od pří-
chodu slovanů po velkou moravu i. (z. mě-
řínský). podmínky soutěže najdete na našem 
webu. 

e-knihy 
připomínáme, že nabízíme půjčování elek-
tronických knih přímo z  našeho katalogu. 
Bližší informace naleznete na našich strán-
kách v sekci knihy->e-knihy.

knihovna dětem 
tvořivé Středy Pro děti
nechceme, abyste kvůli případným omeze-
ním přišli o oblíbené tvořivé středy v knihov-
ně. pokud by byla knihovna stále uzavře-
na, pokračovali bychom v  jarním a  podzim-
ním konceptu a výtvarné dílny bychom opět 
přesunuli na Facebook. tvořivé středy tedy 
budou dle situace probíhat buď osobně 
v knihovně, nebo online.  
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 připravuje-
me online aktivity na na-

šich stránkách, sledujte nás. v  dubnu vás 
zveme na online bazárek a také vám přináší-
me termíny letních příměstských táborů pro 
rodiče s dětmi. až se rozvolní situace, bude-
me pronajímat herničku pro rodinu. Bude-
me 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, dět-
skou obuv, kojenecké potřeby. každý může 
přinést max. 1 krabici/tašku věcí. vše označte 
cenou a zkratkou vašeho jména. my vše na-
fotíme a vystavíme do alb na našich FB strán-
kách, prodej bude probíhat pomocí komen-
tářů pod fotkou. poplatek za zprostředková-
ní 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 oble-
čení: 
19. 4. 15–18 hod. a  21. 4. 9–12 hod. nebo 
dle individuální domluvy na tel. 728 913 920 
nebo krucekmt@gmail.com.
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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 výle-
povou plochu v  našem městě a  na ní na-
jdete pověst, šifrovací tabulku a samozřej-
mě 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 včet-
ně sušic, Boršova a udánek. vašim úkolem 
je všechny najít a  tak se dovědět něco víc 
o našem městě. na místa, o kterých pověs-
ti vypráví, se můžete i  vydat a pokud nám 
alespoň z  jednoho výletu zašlete selfíčko, 
čeká na vás v ddm odměna. odměnu zís-
káte i za správné odpovědi na otázky k po-
věstem 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 lou-
ce. 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 zva-
né malý messierův maratón. tuto akci jsme 
pořádali v uplynulých deseti letech již něko-
likrát, ale stále jen málo z  vás ví, oč se jed-
ná 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 rov-
nodennosti do oblasti jižního cípu souhvěz-
dí ryb. koncem března a  začátkem dub-
na jsou tudíž během noci viditelné všechny 
objekty messiero-
va katalogu, proto-
že slunce leží v mís-
tě, kde žádný není. 
tím pádem, je-li jas-
no a jsme-li vybaveni 
dobrým přístrojem, 
nám nic nebrání je 
spatřit a při té příle-
žitosti změřit své po-

zorovatelské schopnosti s dalšími nadšenci. 
cílem messierova maratónu je najít co nej-
více objektů, ideálně všechny. katalog nese 
jméno charlese messiera, který při pátrání 
po halleyově kometě objevil roku 1758 kra-
bí mlhovinu v souhvězdí Býka, mlhavý objekt 
messierova katalogu s číslem 1. tehdy netu-
šil, že se tím stal zakladatelem nové etapy dě-
jin astronomie. objevy dalších dvou objektů 
se mu staly podnětem k pokračování v syste-
matickém zkoumání oblohy. messierův kata-
log obsahuje 110 objektů vzdáleného vesmí-
ru a původně měl být pomůckou k pozorová-
ní a objevování komet. na naší hvězdárně ni-
komu nebráníme, aby si vyzkoušel klasickou 
formu, kterou lze považovat i za slušný spor-
tovní 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 spo-
lečností - sekcí pro děti a mládež. při mmm 
není důležité, kolik objektů najdeme, ale ko-
lik nás je uvidí. sledujte prosím aktualizace 
na naší Fb stránce a webu www.hvezdarna-
moravskatrebova.cz.

Seznam lokalit najdete na 

webu a facebooku ddm
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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, te-
lefonicky. 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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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 schá-
zí „umění naživo“ ve všech oborech, 
připravujeme v  zuš moravská třebo-
vá premiérový on-line koncert žáků 
z doby distanční výuky, který se usku-
teční v průběhu měsíce dubna. i přes-
to, že je zřejmé, že živé vystoupení ne-
lze 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 vy-
stoupení letos proběhnou na přelomu 
měsíců května a června.
o  přesných termínech veškerých akcí 
budeme informovat s předstihem. 

■   |   základní umělecká škola mor. třebová

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 uči-
tel tělesné výchovy, pro své bývalé kolegy po-
ctivý 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. polole-
tí a zatím i to druhé, z velké části, se učíme 

záloŽka do knihy SPojuje školy

již po jedenácté se uskutečnil v naší škole zš 
palackého česko-slovenský projekt na pod-
poru čtenářství záložka do knihy spojuje ško-
ly, kdy si žáci českých škol vymění záložky, 
které vytvořili, s dětmi ze slovenska. tento-
krát se do projektu zapojilo celkem 940 škol 
z obou zemí. s naší partnerskou školou zš jo-
zefa horáka z  Banské štiavnice jsme tento-

krát vyráběli na téma radost ze čtení ukrytá 
ve verších básní nebo próze. sto záložek dru-
háčků a dětí ze 4. a putovalo navzdory koro-
navirové 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 

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 doved-
ností, které jsou potřebné při distanční vý-
uce. díky vaší snaze dnes  společně  pracu-
jeme v  prostředí Google učebny a  plníme 
zadané úkoly. většina z vás se již samostat-
ně účastní výuky. zvládnete zapnout počí-
tač a přihlásit se ve správnou chvíli na ho-
dinu. to je dovednost, kterou jste dřív ne-
uměli, 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 ce-
ním toho, že se vám toto daří, a  i když ně-
kdy uděláte chybu, je to vaše práce. neza-
pomeňte, že vám neustále připomínám, že 
i  chyby nás posouvají k  lepším výsledkům. 
oceňuji i  to, že čas vyhrazený na dopoled-
ní výuku, věnujete úkolům. aktivně a tvoři-
vě pracujete i  v  dalších předmětech a  ne-
zapomínáte na sportovní aktivity. ti kdo to 
ještě úplně nedělají, to určitě vylepší, proto-
že pak vám zůstane více volného času, tře-
ba na vašeho zvířecího kamaráda. jistě bych 
toho našla ještě mnohem víc. za něco jste 
hodnoceni známkou, ale za spoustu akti-
vit ne, ale tak to v životě chodí. děkuji vám 
všem za aktivní práci jak v  hodinách, tak 
mimo ně. velmi si vážím spolupráce s vaši-
mi rodiči a v některých případech i dalšími 
příbuznými. věřím, že tak budeme pracovat 
i nadále a že přijdou časy, kdy se opět bude-
me setkávat ve škole. na to se už moc těším 
nejen já, ale my všichni.

facebook školy
na Facebooku školy můžete vidět ukázku vý-
uky v  době distanční, momentálně je tam 
ukázka výuky hudební výchovy ve druhé 
a angličtiny v 5. třídě. jsou tam i ukázky po-
kusů, které můžete vyzkoušet se svými dět-
mi 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

druhým rokem dopisují se slovenskými ka-
marády, přidali do balíčku i dopis s drobným 
dárečkem a moc se těšili na „luštění“ odpo-
vědí ve slovenském jazyce. letošní záložky se 
opět povedly a těšíme se na další formy spo-
lupráce s naší partnerskou školou.

■   |   j. Faktorová, zš palackého
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charita

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  klášterní kostel – mše 

sv. pro rodiny s dětmi
 18:00 klášterní kostel 
pá: 18:00 klášterní kostel 
so: 18:00  farní 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 milosr-
denství v klášterním kostele.
vzhledem k současné epidemiologické 
situaci sledujte prosím webové stránky 
farnosti a nástěnky v kostelích.

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. od-
jezd v 15:00 hod. před dvorem sociálních slu-
žeb v ul. svitavské. dotazy na t: 734 791 102.

Pravidla Pro Přiznání Pomoci z tří-
králové Sbírky:
• trvalé bydliště žadatele v regionu moravsko-
třebovsko, jevíčsko a velkoopatovicko 
• písemně zpracované sociální šetření - zpra-
covává sociální pracovník města, obce - po-
mohou pracovníci v občanské poradně nebo 
sociální pracovníci služeb charity mor. tře-
bová, s  kterými již spolupracujete na zákla-
dě smlouvy
• vyčerpání jiných možností pro řešení situa-
ce – nutné doložit k žádosti o příspěvek
• o  přiznání příspěvku rozhoduje tříkrálová 
komise složená z 5 osob – nejsou v ní pracov-
níci, 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 – po-
moc 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 stacio-
náře 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, kte-
rý využívá k uhrazení nákladů za užívání soci-
ální služby ds domeček v charitě moravská 
třebová. jiné příjmy nemá. zdravotní posti-
žení žadatelky jí neumožňují pracovat. do-
savadní spotřebič na ohřev jídla není funkč-
ní. 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 potřeb-
né informace pro projednání žádosti. komise 
tks rozhodla tuto žádost podpořit. z finanč-
ních prostředků tks jsme zakoupili elektric-
ký spotřebič.

kde tříkrálová Sbírka Pomohla ii.
žadatelka požádala o příspěvek na pořízení 
bifokálních skel do dioptrických brýlí. žada-
telka žije v  městském bytě, věk 64 let. paní 
má přiznaný nárok na invalidní důchod iii. 
stupně, bohužel bez nároku na výplatu, pro-
tože nesplňuje stanovenou dobu sociální-
ho pojištění. přiznání starobního důchodu 
jí vznikne v  roce 2022. žadatelka aktuálně 
pobírala příspěvek na péči ii. stupně a  pří-
spěvek na mobilitu. jiné příjmy nemá. paní 
má zdravotní potíže pohybového aparátu, 
chodí s  dopomocí francouzských holí. dále 
trpí onemocněním diabetes, který ve znač-
né míře ovlivňuje její schopnost vidění. ža-
datelka potřebuje bifokální skla do dioptric-
kých brýlí. na jejich pořízení nemá dostatek 
finančních prostředků. paní podala žádost 
o  pomoc tks prostřednictvím sociální pra-
covnice sociálního odboru městského úřa-
du v  moravské třebové. sociální pracovni-
ce provedla sociální šetření, popsala její ak-
tuální sociální situaci a doložila potřebné in-
formace pro projednání žádosti. komise tks 
rozhodla tuto žádost podpořit. z finančních 
prostředků tks jsme uhradili zhotovení a vý-
měnu 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

Pořad bohoSluŽeb o velikonocích 2021

datum – svátek
moravská třebová

Staré město boršov
farní kostel klášterní k.

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

---
17:00 

velkopáteční 
obřady

15:30
velkopáteční 

obřady

3. 4.
bílá sobota

8:00 modlitba breviáře 
13:00–15:00 adorace 

u Božího hrobu 
21:00 vigilie vzkříšení

---
21:00 

vigilie  
vzkříšení

19:00 
vigilie  

vzkříšení

4. 4.
zmrtvýchvStání Páně 
boží hod velikonoční

8:00 11:00 9:30 11:00

5. 4. Pondělí velikonoční  --- 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 respekto-
vání podmínek nařízených vládou čr.



18   |   moravskotřebovský zpravodaj   |   duBen 2021

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. důleži-
té je mít na paměti, že situace okolo roz-
vodu je náročná i pro rodiče samotné. ve 
hře je spousta emocí a často i nedořeše-
ných otázek. rodiče se proto někdy vy-
hýbají tomu, aby si s dětmi na toto téma 
promluvili. nutno dodat, že děti jsou vel-
mi vnímavé a existuje poměrně velká šan-
ce, že už delší dobu pozorují, že se doma 
něco děje. v případě, že jste se s partne-
rem na rozvodu dohodli, nemá cenu roz-
hovor s dětmi odkládat. jednak proto, že 
mohou být současnou situací velmi zma-
tené, ale také proto, že odkládáním se 
zvyšuje riziko, že o rozvodu poví dítěti ně-
kdo jiný. ať už cíleně nebo náhodou.
jak takový rozhovor načasovat? roz-
hodně se nedoporučuje na dítě všechno 
vychrlit v návalu prvotních emocí. nejpr-
ve 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 ur-
čitě 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 nej-
důležitější. jak dítěti rozvod oznámíte, 
bude mít vliv na to, jak moc ho celá si-
tuace poznamená. zlatým pravidlem je, 
abyste se snažili být během rozhovo-
ru klidní a vyhnuli se křiku a hádkám. ty 
jsou bohužel v  tomto napjatém obdo-
bí časté. rozvod je samozřejmě náročný 
i pro vás a máte-li být před dítětem v kli-
du, 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 může-
te i speciální rodičovské linky nebo se po-
radit s psychologem.

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

různé

zemřel františkán, bratr 
ivan karel Žídlík ofm
s  děkováním pánu, 
dárci života, oznamu-
jeme, že náš spolubra-
tr po krátké nemoci 
přijal sestru smrt v pá-
tek 12. března v  ne-
mocnici ve svitavách, 
ve 49. roce svého ře-
holního zasvěcení a ve 
věku nedožitých 80 let. 

Stručný ŽivotoPiS
ivan se narodil 18. 10. 1941 ve zlámance, vy-
učil se truhlářem. do noviciátu vstoupil 14. 7. 
1971. první sliby složil 15. 7. 1972. slavné sli-
by složil 21. 7. 1975. zemřel 12. 3. 2021. 

od roku 1968 pracuje ve vinných sklepech 
v kroměříži. je nadšencem do liturgické ob-
novy podle druhého vatikánského koncilu. 
poté co se jako samouk naučil hrát na var-
hany, ve zlámance dělá první kroky k  oži-
vení liturgie. po příkladu p. jana sarkandra 
veselky je věrným žákem p. josefa olejní-
ka, který se v olomoucké arcidiecézi hlubo-
ko vepsal do obnovy liturgické hudby. se-
tkává se s otcem alešem, který v něm pro-
bouzí povolání k  zasvěcenému životu. do 
noviciátu nastupuje 14. 7. 1971. následují-
cího roku nastupuje jako údržbář k sestrám 
františkánkám do cetechovic. když vzni-
ká komunita v  Brně, otec František mará-
šek 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 za-
čátků brněnské komunity františkánů, kteří 
v Brně společně nepůsobili od zrušení kláš-
tera 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 skupi-
ny čtyř bratří z  brněnské komunity do ob-
noveného 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 in-
formací 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 na-
šlápl, se dlouho v uh zotavuje a rehabilitu-
je. 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, po-
mocníka v pastoraci a varhaníka. od 10. 12. 
1992 v mt působí jako pomocník v pastora-
ci a v domě, varhaník a sakristián. od 1. 4. 
1993 je veden jako pastorační asistent far-
ností v  moravské třebové a  okolí – opráv-
nění k výkonu služby lektora a akolyty, k do-
nášení nejsvětější eucharistie nemocným 
a k vykonávání pohřebních obřadů. od 1. 9. 
1994 jako vikář domu a asistent v pastora-
ci tamní farnosti. v moravské třebové slou-
ží 28 let. žil varhanami, sborem, liturgickým 
zpěvem, ale též vinnou révou, kterou pod 
okny zasadil. měl specifický smysl pro hu-
mor a  bratrství spojený s  přirozenou mo-
ravskou bodrostí.

na rovinu o duševním zdraví a nemoci

v české republice každý pátý člověk trpí du-
ševním onemocněním, jako jsou schizofre-
nie, deprese, bipolární afektivní porucha aj. 
v  době pandemie se psychické zdraví če-
chů 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? důle-
žité je mít správné informace a sdílet s ostat-
ními lidmi zkušenosti, jak vše zvládli. takovou 
možnost vám přináší iniciativa na rovinu, 
kterou realizuje národní ústav duševního 
zdraví. v době vládních omezení nabízí mož-
nost online setkání a vzdělávání, po skončení 
pandemie bude možnost i osobních setkání. 

jaké vzdělávání je v nabídce?
pro lidi s  duševním onemocněním jsou při-
pravené online programy: představení me-
tody zotavení, beseda moje jméno není dia-
gnóza a  můj kufřík péče o  duševní zdraví. 

pro rodinné příslušníky lidí s duševním one-
mocněním jsou připravené online programy: 
představení metody zotavení, beseda ne-
jsme v tom sami a moje pomoc má své hra-
nice.
neváhejte a  obraťte se na regionální speci-
alistky iniciativy na rovinu pro pardubický 
kraj, které vám sdělí bližší informace. sleduj-
te 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
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jindřich novotný zvolen 
PředSedou ofS Svitavy 
vedení oFs svitavy rozhodlo uspořá-
dat valnou hromadu okresního fotba-
lového svazu (oFs) svitavy v  úterý 2. 
března „na dálku“ prostřednictvím vi-
deokonference. k  valné hromadě se 
připojilo 90 % oprávněných delegá-
tů (30 z 34) a nad jejím správným prů-
během dohlížel notář. Byla to teprve 
druhá online valná hromada v  histo-
rii okresních fotbalových svazů, ta prv-
ní se konala na konci února v teplicích. 
vzácnými hosty valné hromady byli ru-
dolf řepka (oFs teplice), jan Ďoubal 
(oFs kutná hora) a  martin voženílek 
(kFs pardubice). na svitavsku se žád-
né volební drama nečekalo a ani nena-
stalo. jako jediný kandidát obhájil funk-
ci předsedy dosavadní šéf výkonného 
výboru jindřich novotný. nově zvole-
ný 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 dosa-
vadní předseda kr oFs svitavy lukáš 
hořínek. členy revizní komise oFs svi-
tavy byli zvoleni petra Běťáková, anto-
nín kadlec a dana kmošková. klub skp 
slovan moravská třebová tuto volbu 
podpořil. 
následovat bude dubnová valná hro-
mada pardubického fotbalového sva-
zu, která už takovou procházkou růžo-
vým sadem nejspíše nebude. Blížící se 
volby do orgánů pardubického krajské-
ho fotbalového svazu totiž mají svou 
předehru. skupina funkcionářů ve spo-
lupráci se současným předsedou mi-
chalem Blaschkem podle všeho úče-
lově využila nestandardně sepsaných 
stanov spolku a  na valnou hromadu 
si navolila „svoje“ kluby. přesně ten-
to postup byl smutnou normou za vlá-
dy trestně stíhaného romana Berbra, 
někdejšího místopředsedy Fotbalové 
asociace české republiky.

závod deSet jarních 
kilometrů odloŽen 
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 mož-
nost 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 koPané vi.
v  dalším díle historie fotbalu ve městě se 
zmíním o  odvetě s  BsG Glauchau, utkání 
v  rámci družby textilek. hosté z ndr přije-
li s posíleným týmem. remíza 2:2 byla spra-
vedlivá, góly: turek, z. kudyn - seidel, hun-
ke. zápas s  přehledem řídili p. Baranok, j. 
stejskal a i. cupal.
sezónu 1978/79 začal slovan dvěma domá-
cími 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 par-
dubice 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  litomyš-
lí 1:0, gól dal špaček. za týden ve svitavách 
se hrálo před velkou návštěvou. naše bar-
vy přehrály domácí 4:2, když branky stříleli 
j. haupt 2, p. haupt a procházka. s letohra-
dem 2:2 - čadek, z. kudyn. ve skutči změři-
li domácí sudímu nohu na nové kopny, tak-
že naše snaha vyšla vniveč - 1:3 (j. haupt). 
doma sezemice jen 2:2, skórovali čadek, 
Bubeník. zkrat v rosicích 0:7 byl černou mů-
rou moraváků. rosičtí trefili čtyřikrát šibe-
nici! slovan se omluvil divákům výhrou 4:0 
nad pardubickým jmenovcem. skórovali p. 
haupt, Bubeník, čadek a životní trefu přidal 
Fugas zatloukal. podzim končíme v pardubi-
cích 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 pře-
vlékáme 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 zlep-
šených výkonech vítězíme ve svítkově nad 
paramem 3:0 (p. haupt 2, čadek). Gólem 

čadka kosíme rozhovice, v litomyšli 4:2 (ča-
dek 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 (va-
šek 2, Bubeník, doseděl, špaček). protože 
letohradu v závěru docházel dech, tímto ví-
tězstvím nás už nikdo nemohl připravit o vy-
sněný 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 sezo-
nu jsme zakončili před návštěvou 500 divá-
ků výhrou nad teslou pardubice 2:0 (čadek, 
Bubeník).
slovan byl kp několikrát velmi blízko, sen na-
šich otců byl vyslyšen v červnu 1979. slovan 
měl zkušený tým, několik hráčů bylo u  po-
stupu do a třídy. vrátil se ligista mirek řez-
níček, mužstvo bylo doplněno o odchovan-
ce a jelo, až na výpadek v rosicích, za svým 
snem, jak šinkanzen. trenér standa milde, 
as. v. zemánek, vm j. hrubý, masér, legen-
da e. jenický. hráči: k. Frehar, j. péč - a. se-
kanina, z. kudyn, v. doseděl, j. zatloukal, j. 
špaček, z. Bubeník, p. haupt, j. haupt, k. va-
šek, j. čadek, k. turek, š. schwarz, j. mikeš, 
o. mikeš, m. řezníček, j. linduška, a. kyjov-
ský, v. procházka, F. michálek. slovan vybo-
joval postup s náskokem pěti bodů před le-
tohradem. z tohoto dream teamu pak mno-
ho hráčů působilo ve slovanu v  trenérské 
roli nebo dodali do modrobílých barev svá 
mláďata.

■   |   václav procházka

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



sport

anketa SPortovec měSta
zvolte nejoblíbenějšího sportovce roku 
města moravská třebová 2020. do ne-
děle 4. dubna máte možnost vybrat ze 
dvanácti kandidátů nejoblíbenějšího 
sportovce ankety sportovec města mo-
ravská třebová za rok 2020. mezi nomi-
novanými jsou zástupci všech věkových 
kategorií, od ostřílených profesionálů až 
po mladé sportovní naděje. hlasování 
probíhá prostřednictvím mobilního roz-
hlasu https://www.mobilnirozhlas.cz/
app/anketa/sportovec2020.

www.moravskatrebova.cz

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. ml-
čoch. zejména těmto velice nadšeným a  ve 
své době aktivní lidem vděčíme za to, že dnes 
můžeme na hokej v našem městě chodit. zá-
kladnou se mu stal stadion na písku. 
jedním z mezníků v samých počátcích vývo-
je hokeje se stal r. 1948-49, kdy byl zrušen 
původní název slavoj (nikde není písemně 
doloženo) a vznikla tj jednota - josefská uli-
ce. hráči moravské třebové se svého prvního 
hokejového turnaje zúčastnili v karlových va-
rech a byl to turnaj spotřebních družstev jed-
nota, 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 li-
tomyšl a  polička. také se přesouvá stadion 
do prostor dnešního školního hřiště ii. zš pa-
lackého. v tomto období až do roku 1960 re-
gistrujeme i sídlo ov čstv v moravské třebo-
vé, to na komenského ulici u labutě (od ku-
bík) a začíná se hrát okresní přebor. od roku 
1959 přebírá iniciativu pan Blažek s manžel-
kou. začíná se hrát krajská soutěž proti muž-
stvům: lysice, černá hora, nedvědice, tiš-
nov, sloup, macocha, ostrov.

■   |  (pm)

pavel kršňák po úspěš-
né hráčské kariéře, kte-
rou strávil v  brance hoke-
jového slovanu, nastou-
pil 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 tře-
bovou tři krajská prvenství a  bezpočet dal-
ších úspěchů. jeho čtvrt století dlouhé půso-
bení ve vedení hc už v této chvíli patří mezi 
nezapomenutelné období ve sportovních dě-
jinách moravské třebové.
jak velký problém je pro hc Slovan morav-
ská třebová tahle nesezóna?
stejný problém jako pro ostatní oddíly v kra-
ji a každý se s tím bude muset nějak popaso-
vat. 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 do-
káží udržet ve fyzické kondici.
najdete něco pozitivního na tom, že se ne-
hrálo?
myslel jsem si že ne, hlavně na začátku. na-
jednou jsem neměl co dělat, zbývalo mi 
strašně moc času a  bylo těžké si najít ná-
hradní program, když je všechno zakázané. 
časem jsem si dokázal zábavu najít a  měl 

kovidová neSezóna Pohledem Pavla kršňáka
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jsem co dělat. ale v čase play-off, kdy by sou-
těž 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 při-
nesla 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 do-
zvěděl. s  hráči jsme si to vyříkali, na jednu 
stranu je chápu. na tu druhou mě někte-
ří překvapili, jak k tomu přistoupili a myslím 
si, že se to dalo řešit i  trochu diplomatičtě-
ji. 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 přeta-
hují hráče. já osobně nemám potřebu volat 
do sousedních klubů a  tahat od nich hráče 
k nám. já, když sháním nového hráče, obra-
cím 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 je-
jich klubový žebříček a kam byste v něm 
umístil sebe?
nejde hodnotit gólmany v průběhu let, pro-
tože 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 tre-
nér spokojený?
takhle to nejde brát. jsou roky, kdy jsme vy-
hrávali, ale i roky, kdy jsme se nedokázali do-
stat na bednu. vždy to je hlavně o  tom, jak 
si kluci sednou. samozřejmě kvalitu mít mu-
síš, ale pokud si hráči nerozumí mezi sebou, 
dobrý výsledek neudělá sebelepší trenér. 
také záleží na tom, jak moc se ti vyhýbají zra-
nění a  pracovní povinnosti hráčů, což  dob-
rou sestavu taky hodně ovlivní. a  navíc po-
kud bych trenérovi sehnal pro naši soutěž, 
a  teď to přeženu, extraligové hráče, kteří 
sami rozhodnou zápas, tak bych trenéra ne-
potřeboval 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).

hráči na stadionu na Písku (1945)
Nahoře zleva: a. Blažek, j. Boháč, k. Blažek, 
z. kostka, v. kostka, j. péč, z. smrčka, j. svo-
boda. 
Dole zleva: brankář B. horák a j. rašner

Převzato z knihy Tělovýchovná jednota Slovan 
Moravská Třebová 1956-2006.


