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Informace k rekonstrukcI 
ulIc svItavská 
a lanškrounská

rozpočet města  
a přehled InvestIčních  
akcí na rok 2021

ordInační doba zubních 
ambulancí a změny 
v ordInacích3 5 8

VÝSTAVBA SINGLETRACKŮ 
A PUMPTRACKU POKRAČUJE

Prosíme občany, aby nevstupovali ani nevjížděli na rozestavěné úseky v lese. Kromě rizika úrazu hrozí 
především poškození tratí v době, kdy je vlivem deště terén podmáčený. Aktuálně probíhají stavební 

práce na kopci pod Pastýřkou a v Pekle, kde vzniká celkem 13 km nových tras pro horská kola. Novinkou 
jsou dílčí trasy s nižší obtížností pro nejmenší cyklisty, které budou umístěny přímo na Knížecí louce. 
Souběžně probíhá také výstavba zábavné cvičné dráhy s asfaltovým povrchem (pumptracku) o délce 

255 m na travnaté ploše pod parkovištěm u zámku. Výstavba singletracku i pumptracku  
bude dokončena do konce září 2021. 
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Uctění památKy věrnémU příteli 

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.

výběrová řízení
strážník/strážnice městské policie. po-
drobnosti na úřední desce. 

KoliK nás je... 
v  informačním systému městského 
úřadu v moravské třebové bylo k 31. 3. 
2021 evidováno k trvalému pobytu cel-
kem 9 756 občanů čr. v průběhu měsí-
ce března 2021 se do moravské třebo-
vé přistěhovalo 16 obyvatel, odhlásilo 
25 osob, zemřelo 30 občanů a narodilo 
se 13 dětí. v rámci moravské třebové 
v březnu změnilo trvalý pobyt celkem 
25 osob. dle odboru azylové a migrač-
ní politiky mvčr je v moravské třebové 
hlášeno 151 cizinců s povolením k po-
bytu na území české republiky. cel-
kem je tedy v moravské třebové k 31. 
3. 2021 evidováno 9 907 osob.

■   |   In

společensKá rUbriKa 
Životní jUbilea – březen 
98 let – nečasová ludmila
91 let – tomková Julie 
80 let – kolářová vlasta 

rozloUčili jsme se (březen)
rndr. horský václav (87 let), pollák Jo-
zef (86 let), horská dagmar (82 let), ko-
pec zdeněk (80 let), opletalová Jiřina (77 
let), vinkler Jiří (77 let), kryštof zdeněk 
(76 let), vašíček vladimír (76 let), kola-
říková emilie (74 let), dvořák adolf (70 
let), mgr. padrtková věra (65 let), šejno-
ha pavel (64 let), Ing. burian michal (63 
let)

rozloUčili jsme se (únor)
krulišová drahomíra (83 let) 

vítání občánKů
vít komárek (leden)
melánie šimková (únor)

poděKování 
děkujeme moravskotřebovským vojá-
kům, kteří do roku 1968 sloužili v po-
hodlí u litomyšle, za projevenou vzpo-
mínku na mjr. Gabrlíka osvalda u příle-
žitosti výročí 100 let od jeho narození. 

■   |   rodina Gabrlíkova

sčítání lidU 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. 
sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 
online sčítáním. z  důvodů epidemické si-
tuace byla možnost sečíst se online pro-
dloužena do 11. května. elektronický sčíta-
cí formulář naleznete na webu www.scitani.
cz  nebo v mobilní aplikaci sčítání21, která je 
dostupná v Google play i app store. online 
formulář můžete jednoduše a bezpečně vy-
plnit z pohodlí domova i za ostatní členy do-
mácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušní-
ky nebo o starší příbuzné.
kdo se nesečte online, má zákonnou povin-
nost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a  odevzdat 
listinný sčítací formulář. Jeho distribuci za-
jišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnan-
ci české pošty, příp. českého statistického 
úřadu. vzhledem k současné epidemické si-
tuaci upravil čsÚ v součinnosti s českou poš-
tou distribuci a sběr listinných formulářů tak, 
že při nich dojde k výraznému omezení fyzic-
kých kontaktů mezi sčítacími komisaři a oby-

vatelstvem. distribuce formuláře spolu s od-
povědní obálkou do domácností bude probí-
hat podobně, jako nyní probíhá doručování 
doporučených poštovních zásilek, při dodr-
žování přísných hygienických pravidel (respi-
rátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně 
venku, minimalizace doby kontaktu). sčíta-
cí komisaři budou také pravidelně testováni 
na koronavirus. z epidemických důvodů však 
nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. 
v případě potřeby se můžete obrátit na info-
linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail do-
tazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat 
virtuální poradny na webu scitani.cz a v elek-
tronickém formuláři. 
vyplněné formuláře bude možné zdarma 
odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím 
schránek české pošty nebo odevzdat na kon-
taktních místech sčítání. na kontaktních mís-
tech sčítání bude možné si formulář i  vy-
zvednout. I po obdržení listinného formuláře 
bude stále platit možnost využít praktičtější 
i jednodušší online způsob sečtení.
podrobnosti a  seznam sčítacích komisařů 
a kontaktních míst naleznete na webu města. 

vzpomínKa na jirKU 
vinKlera

28. března nás zarmoutila zpráva, že už ne-
jsi mezi námi. chceme ti aspoň touto cestou 
poděkovat za to, co jsi pro nás sběratele a mi-
lovníky grafiky nejen zde v moravské třebové 
udělal. za to, že jsi dal dohromady partu nad-
šenců a s nimi pak podnikal celou řadu akcí, ať 
to byly návštěvy grafiků, naučná posezení, ce-
lostátní setkání sběratelů zde v mt – letos už 
to bude 18. ročník. děkujeme za to, že jsi nás 
zasvěcoval do sběratelství, seznamoval s  gra-
fickými technikami a  společně pak pomáhal 
zviditelňovat mt i okolí, vždyť především tvou 
zásluhou vzniklo 50 eXl a volných grafik s  té-
matikou mt. v poslední době jsi svými prezen-
tacemi dokázal zvednout náladu a chuť do ži-
vota nejen sběratelům ze třebové, z čr a evro-
py, ale taky dalším milovníkům grafiky, fotogra-
fie, krásných věcí.
děkujeme ti, budeš stále žít v  našich srdcích 
i vzpomínkách.

■   |   moravcová m. za mt sběratele

dne 16. března 2021 nás navždy opustil v 87 
letech rndr. václav horský. do moravské 
třebové přišel se svými rodiči 10 dnů po vál-
ce, kdy jeho otec tam byl jako voják převelen, 
aby se podílel na vzniku vojenské školy. teh-
dy v moravské třebové zůstal. zpočátku jako 
voják z povolání, zanedlouho se rozhodl pro 
učitelství. mnoho generací žáků učil matema-
tice a jako bývalý voják i branné výchově, ale 
působil řadu let i jako učitel autoškoly. vzhle-
dem k  tomu, že jeho životním mottem byla 
myšlenka, že smyslem života je žít pro druhé, 
vždy se snažil ostatním poradit, pomoci. při 
jakékoli příležitosti se snažil prospět svému 
městu i  lidem. po listopadu 89 vstoupil i do 

děkujeme všem vlastníkům nemovitostí 
v moravské třebové, kteří se starají o  jejich 
technický stav i  celkový vzhled. každá změ-
na vede k  tomu, aby naše město bylo zase 
o kousek krásnější. ulice lanškrounská.

politiky. byl to člověk s velikou životní moud-
rostí, se kterou přistupoval i k řešení problé-
mů v městském zastupitelstvu, radě města či 
krajském zastupitelstvu. stal se součástí mo-
ravské třebové, kde zanechal nesmazatel-
nou stopu. václave, budeme na tebe se ctí 
vzpomínat za vše, co jsi pro naši komunistic-
kou myšlenku a  milované město moravská 
třebová udělal. nezapomeneme! 

■   |   Josef odehnal
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začíná reKonstrUKce Ulice svitavsKá

plánovaná reKonstrUKce KřiŽovatKy 

reKonstrUKce Ulice 
lanšKroUnsKá poKračUje
pardubický kraj pracuje na dokončení závě-
rečné části celkové rekonstrukce vozovky 
v ulici lanškrounská a v sušicích. 
celková rekonstrukce vozovky probíhá 
v  úseku od křižovatky s  ulicí na stráni po 
odbočku k zapa beton. Investorem oprav je 
pardubický kraj, stavební práce provádí spo-
lečnost eurovIa cs, a.s. po dokončení pra-
cí proběhne výsadba stromů podél komu-
nikace. město moravská třebová souběžně 
s uvedenými opravami provede rekonstruk-
ci části chodníku poblíž křižovatky s ulicí ná-
dražní. aktuální informace naleznete vždy 
na webových stránkách města a v mobilním 
rozhlasu. 
děkujeme za trpělivost a dodržování doprav-
ního značení.

i. etapa od 6. 4. do 27. 6. 2021
Úplná uzavírka od křižovatky s ulicí na stráni 
po křižovatku s ulicí nádražní. pohyb chod-
ců po chodníku zůstává i  nadále bez ome-
zení. technické služby z důvodu rekonstruk-
ce vozovky a omezeného přístupu k nemo-
vitostem žádají obyvatele ulice lanškroun-
ská bydlící v úseku od č. p. 99 po č. p. 133 
vč., aby v rámci svozu komunálního odpadu 
přistavili popelnice ke kontejnerovému stá-
ní v ulici Garážní, nebo na křižovatku s uli-
cí nádražní poblíž vlakového nádraží (platí 
i pro II. etapu). 
zastávka bus lanškrounská je v současnos-
ti v obou směrech dočasně zrušena, a to bez 
náhrady.

v  pondělí 3. května bude zahájena celková 
revitalizace ulice svitavská s  termínem do-
končení 31. října. stavební práce budou spo-
jeny s  posuvnou uzavírkou. objízdná trasa 
povede ulicemi Jiráskova a  J. k. tyla, popř. 
přes silnici I/35 a kruhový objezd. děkujeme 
za trpělivost během oprav.
„celková revitalizace ulice svitavská letos 
proběhne v  úseku od J. k. tyla po dr. Jan-
ského u  penny marketu. mezi hlavní důvo-

v dubnu letošního roku proběhlo jedná-
ní mezi zástupci města moravská třebová, 
pardubického kraje a vlastníka obchodního 
centra kubík. výsledkem jednání je shoda 
na finální podobě a  způsobu rekonstrukce 
křižovatky ulic komenského, lanškrounská 
a  olomoucká a  přilehlého veřejného pro-

dy nutnosti komplexních oprav patří hava-
rijní stav kanalizace a vodovodu, poškozený 
povrch vozovky, souběžně probíhající stavba 
nové budovy nemocnice, lipová alej na hra-
nici životnosti, nekoncepčně využitý prostor 
před sbd a nedostatečná bezpečnost cyklis-
tů a silničního provozu,“ uvádí místostarosta 
petr frajvald. Investiční akci s náklady 20 mil. 
kč bez dph bude provádět firma evt stavby 
s.r.o. Jedná se o jeden z nejdůležitějších pro-

storu. důležité investiční akci pardubického 
kraje tak nestojí nic v cestě. kromě nezbyt-
né opravy povrchu vozovky přispěje ke zlep-
šení dopravní situace a  také k  moderniza-
ci veřejného prostoru pro chodce, vč. opra-
vy chodníků a prvků zeleně. dle předběžné-
ho plánu by rekonstrukce měla proběhnout 

objízdná trasa pro místní dopravu a bUs 
– 9. května, sluneční, tyršova a nádražní.
objízdná trasa pro zásobování – svitavská, 
J. k. tyla a  nádražní. v  rámci tohoto úseku 
v části udánky je provoz řízen semafory.
objízdná trasa pro tranzit – přes staré 
město, po III /36820 přes dětřichov u morav-
ské třebové a po I/35. 

ii. etapa od 6. 4. do 27. 6. 2021 
částečná uzavírka od křižovatky s  ulicí ná-
dražní po odbočku k  zapa beton. provoz 
v  tomto úseku je řízen semafory. zastávka 
bus rozc. žel. st. 0.1,  je v obou směrech do-
časně přesunuta před zábor do ulice nádraž-
ní. pohyb chodců po chodníku zůstane i na-
dále bez omezení. prosíme řidiče o  trpěli-
vost při čekání na semaforech. alternativní 
objízdná trasa není možná, zadní cesta nad 
sušicemi není určena k nadměrnému provo-
zu. po dobu rekonstrukce je vjezd povolen 
pouze rezidentům v dané lokalitě. 

v roce 2022. než samotná rekonstrukce za-
čne, chceme řidičům zajistit pohodlný prů-
jezd křižovatkou. proto aktuálně jedná-
me o  provizorní opravě asfaltového povr-
chu křižovatky, která by mohla proběhnout 
v termínu květen – červen 2021. 

■   |   petr frajvald, místostarosta

jektů roku 2021, díky kterému se ulice stane 
moderní a reprezentativní branou do města.
posuvná uzavírka od 3. 5. 2021 do 31. 10.
stavební práce budou probíhat formou po-
suvné úplné uzavírky po úsecích na komuni-
kaci počínaje od prostoru před budovou sta-
vebního bytového družstva po budovy cha-
rity moravská třebová. v  případě, že dojde 
k  zásahu prací do oblasti chodníků, bude 
umístěna přechodová lávka.
objízdná trasa povede ulicemi Jiráskova a J. k. 
tyla. z důvodu nutnosti zachování bezpečnos-
ti a plynulosti provozu platí v celé délce objízd-
né trasy zákaz zastavení. prosíme rezidenty, 
aby svá vozidla neparkovali podél komunika-
ce. dopravní obslužnost a vjezd do nemocni-
ce následné péče i do prodejny penny market 
bude během rekonstrukce umožněn. 
změna autobusových zastávek 
zastávky obsluhované linkami č. 680873, 
680880 budou v obou směrech dočasně pře-
sunuty.
bUs U komína: pro spoje jedoucí ve směru 
na svitavy, bude zastávka přesunuta v rám-
ci ulice svitavská. pro spoje jedoucí ve smě-
ru na aut. nádraží bude přesunuta do ulice 
Jiráskova. 
bUs svitavská: zastávka bude v obou smě-
rech dočasně přesunuta do ulice J. k. tyla. 

■   |   vd
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rodinné centrUm KrůčeK

Fb: krucekmt iG: krucekmoravska
email: krucekmt@gmail.com
děkujeme všem rodinám, které se zúčastni-
ly venkovní velikonoční hry po stopách mo-
ravskotřebovského zajíčka. věříme, že jste si 
to s  dětmi užili. v  květnu pro vás připravu-

jeme další zajímavou venkovní kamínkovou 
hru. sněhurka se vydává hledat 7 trpaslíků, 
pojďte ji pomoci. přihlášky do hry na e-mail: 
krucekmt@gmail.com do 5. 5. hra bude pro-
bíhat v termínu 8.–22. 5. hrací karta za 50 kč. 
více informací na našich fb stránkách. také 
si vážíme vašeho velkého zájmu o online ba-
zárek, který v  dubnu proběhl. prodejcům 
i nakupujícím děkujeme za spolupráci. až to 
situace dovolí, budeme pronajímat herničku 
pro rodinu. budeme vás zavčas informovat. 
stále nabízíme pomoc pro maminky. máme 
k dispozici balíčky respirátorů zdarma. kon-
taktujte nás na e-mail nebo 728 913 920. 
pořád máme volná místa na naše příměstské 
tábory pro rodiče s 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 do 30. 6. na e-mail. ter-
míny: 12.–15. 7. krůčky přírodou a 9.–12. 8. 
putování do pravěku.

pravidelný proGram Květen 
(dle epidemiologické situace)

pondělí
9:30–10:30 baby klub s méďou + baby masá-
že pro miminka do 1,5 roku
18:30–19:30 poradna a klub pro těhotné (cvičení)
úterý
9–10:30 klub kojících a  nosících maminek 
(každý 2. čtvrtek v měsíci)
16–17 klub hvězdička pro děti 3–6 let
18–19 zpátky do formy (cvičení po porodu)
středa
10–11 smyslohrátky pro děti 1–3 roky
16–17 poznáváme svět pro děti 3–6 let
čtvrteK
10–11 mama a mimi jóga od 1,5 roku
15–17 mum-talk (klevetíme anglicky)
páteK
9–2 volná herna

■   |   tým krůčku

č. 1 vznikl spojením školského obvodu zš 
čs. armády a zš kostelní náměstí. obvod č. 
2 zůstává zš palackého. v rámci úpravy do-
šlo k přesunutí ulic bezručova, k. čapka, slu-
neční a tyršova ze školského obvodu č. 2 do 
školského obvodu č. 1. „Již brzy budeme mít 
ve městě dvě silné, moderní a  konkurence-
schopné základní školy - zš palackého a zš 
u kostela. z toho důvodu dochází k dílčímu 
přesunu vybraných ulic, což povede k zajiště-
ní vyrovnané spádovosti obou škol a dostup-
nosti nově přijímaných žáků do nového práv-
ního subjektu zš u kostela. v letošním roce 
je sloučení škol s  účinností od 1. září 2021 
pouze administrativní záležitostí a rodiče tak 
stále mohou vybírat mezi stávajícími budova-
mi zš čs. armády a zš kostelní náměstí,“ vy-
světluje starosta miloš mička.

KomUnitní KlUb se stěhUje
od ledna probíhaly stavební práce a úpravy 
interiéru v  areálu komenského 46, kde pů-
vodně sídlilo nízkoprahové centrum díra. 
nově zde od 1. 4. 2021 oficiálně působí ko-
munitní klub, který se tak stěhuje z dosavad-
ního působiště v  objektu historické latinky. 
nové prostory jsou pro komunitu vhodněj-
ší, nabízí bezbariérový přístup a lepší dostup-
nost ke sportovnímu vyžití. slavnostní ote-
vření nového zázemí proběhlo po uzávěrce, 
podrobnosti přineseme v dalším vydání zpra-
vodaje. komunitní klub funguje v rámci pro-
jektu podpora soc. začleňování v  mor. tře-
bové a navazuje na strategický plán sociální-
ho začleňování města a je financován z 85 % 
z  eu, z  10 % ze státního rozpočtu a  z  5  % 
z rozpočtu města. registrační číslo projektu: 
cz.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016146 

zprávy z radnice
městsKý úřad v běŽném provozU
na základě rozhodnutí vlády čr od pondělí 
12. dubna 2021 skončila platnost nouzového 
stavu. městský úřad je proto opět otevřen ve 
standardních úředních hodinách. 

stránKy města v novém KabátU
představujeme novou podobu webového 
portálu města www.moravskatrebova.cz. 
„cílem změny je vytvořit pro občany příjem-
né a přehledné prostředí, kde mohou snad-
no a rychle dohledat všechny aktuální infor-
mace o dění ve městě. nový design zároveň 
koresponduje s jednotným vizuálním stylem 
města,“ uvádí místostarostka daniela maix-
nerová. autorem grafických úprav je karel 
navrátil, který zvítězil v soutěži o design vy-
hlášené během srpna 2020. věříme, že se 
vám nové webové stránky města budou líbit. 

covid report 
mobilní rozhlas spustil unikátní covid report, 
který vám poskytne přehledné a transparent-
ní informace o výskytu covid-19 v moravské 
třebové. každý den můžete zjistit aktuální 
počet nakažených covId-19, denní přírůstek, 
podíl nemocných na počtu obyvatel a srovná-
ní s dalšími městy. vše naleznete v mobilním 
rozhlasu města moravská třebová. 

trhy na náměstí 
trhy farmářských výrobků na náměstí se po 
celý měsíc květen budou konat kromě tradič-
ního pátku také každé pondělí. 
vrbové stavby na KníŽecí loUce 
už za pár týdnů se na knížecí louce zazelenají 
zbrusu nové vrbové stavby, které ocení hlav-
ně rodiče s dětmi. tunel o délce 20 metrů se 
třemi kupolemi doplňuje i  nedaleký vysoký 
altán, ve kterém se objeví také dřevěné špal-
ky k posezení. vrbové stavby v letních měsí-
cích lidem poskytnou nejen příjemný stín, ale 
také zázemí pro volnočasové aktivity. 

Finanční úřad opět otevřen
finanční správa čr otevřela dočasně uzavře-
ná územní pracoviště v optimalizovaném re-
žimu   2+2. dva dny v  týdnu, v  pondělí a  ve 
středu od 8:00 do 17:00 hodin tak bude opět 
fungovat územní pracoviště v moravské tře-
bové v ulici nádražní. 
 
úprava šKolsKých obvodů 
s ohledem na plánované sloučení zš čs. ar-
mády a zš kostelní náměstí došlo v letošním 
roce k dílčí úpravě školských obvodů. obvod 
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Informace z radnIce

KníŽecí loUKa 
v  letošním roce bude pokračovat postupné 
rozšiřování herních prvků v areálu na kníže-
cí louce (2. etapa proběhla v roce 2020). zá-
měrem je zejména úprava dopadových ploch 
u stávajících prvků.

víceúčelové sportoviště zš palacKého
v rozpočtu na rok 2021 jsou vyčleněny pro-
středky na výměnu poškozeného vrhačského 
sektoru pro potřeby výuky ve školách i pořá-
dání atletických závodů.

chodníK UdánKy 
v  roce 2021 dojde k  vybudování chodníku, 
který bude navazovat na nový chodník v pro-
storu návsi. součástí bude přechod přes ko-
munikaci na návsi směrem k potoku a lávce, 
rekonstrukce stávající lávky a napojení na vy-
budovaný chodník podél rekonstruované sil-
nice na udánském kopci.

most boršov
aby bylo možné ze strany lesů čr investo-
vat další prostředky do projekční přípravy 
úpravy zbývající trasy koryta vodního toku 
v intravilánu boršova, je nezbytné zajistit re-
konstrukci zbývajících propustků s nedosta-
čující kapacitou průtoku. součástí rozpočtu 
2021 je rekonstrukce jednoho z propustků. 

rozšíření Kamerového systémU 
kromě obnovy stávající technické infrastruk-
tury dojde v letošním roce k vybudování no-
vého kamerového bodu pod parkovištěm 
u zámku. nová kamera zajistí bezpečnost po-
blíž budoucího pumptracku a  workoutové-
ho hřiště. zároveň umožní rozšířit dohled na 
knížecí louku. 

opravy objeKtů ve vlastnictví města
do letošního rozpočtu je zahrnuto celkem 6 
akcí (rekonstrukce objektu smuteční obřad-
ní síně, plynofikace bytů bránská 17 a farní 
1, rekonstrukce bytu olomoucká 12, rušení 
septiků a rekonstrukce a bránská 19 – obno-
va 4 bytových jednotek). 

děkuji všem občanům za trpělivost při reali-
zaci investičních akcí. sledujte i nadále webo-
vé stránky, sociální sítě, zpravodaj i  mobil-
ní rozhlas, kde vás průběžně informujeme 
o aktuálním dění ve městě. 

■   |   miloš mička, starosta města

rozpočet města na roK 2021

zastupitelstvo města na svém jednání dne 
29. března 2021 schválilo rozpočet města 
na rok 2021 s celkovými výdaji 294,5 mil. kč. 
ty budou pokryty daňovými příjmy, příjmy 
z vlastní činnosti či prodeje majetku, přijatý-
mi dotacemi a zůstatky z přebytkového hos-
podaření z  minulých let. vzhledem k  dopa-
dům pandemie covid-19 a  prognóze další-
ho ekonomického vývoje je rozpočet města 
nastaven velmi konzervativně. v  grafu uve-
deném níže je znázorněna výše daňových 
příjmů v minulých letech ve srovnání s část-
kou, se kterou počítáme pro letošní rok. v ná-
sledujícím textu představujeme významné 
projekty pro rok 2021. 

na hranici na hraně
nový bike resort moravská třebová už na 
podzim roku 2021 nabídne sportovcům i ši-
roké veřejnosti 13 km nových singletracků 
pod pastýřkou a  pumptrack o  délce 255 m 
na knížecí louce. projekt s  rozpočtem 11,5 
mil. kč je z 90 % finančně podpořen z dotač-
ního programu Interreg v-a česká republika 
– polsko. moravská třebová díky přeshranič-
nímu projektu na hranici na hraně získá po-
zornost nejen místních sportovních nadšen-
ců, ale i návštěvníků a turistů. 

modernizace zázemí šKol
v roce 2021 probíhá modernizace základních 
škol. v zš palackého a zš kostelní náměstí do-
jde k rekonstrukci odborných učeben fyziky, 
chemie a  informatiky, vč. jejich vybavení ná-
bytkem, technickými a učebními pomůckami, 

výpočetní a  informační technikou. prostřed-
nictvím stavby osobního výtahu dojde k zajiš-
tění bezbariérovosti celého objektu školy. za-
jištěna bude rovněž vnitřní konektivita školy 
a připojení k internetu. do rozpočtu jsou za-
hrnuty očekávané výdaje na práce a dodávky 
realizované v obou školách v letošním roce. 

nová expozice ve věŽi zámKU 
dojde ke zpřístupnění dvou místností ve věži 
renesančního zámku v moravské třebové, ve 
kterých budou umístěny exponáty z období 
rané renesance po konec 19. století i s vaz-
bou na starobylý polský rod oppersdorf. re-
alizace mikroprojektu zpřístupní širší veřej-
nosti kulturní dědictví z  oblasti architektury 
a přispěje tak k rozvoji cestovního ruchu. 

reKonstrUKce Ulice svitavsKá 
v  rámci celkové revitalizace ulice svitavské 
v  úseku od J. k. tyla po dr. Jánského bude 
rekonstruována dešťová a splašková kanali-
zace, vyměněn vodovod, upraven režim pro 
cyklisty, vybudována nová parkovací stání 
a nový povrch vozovky a zároveň dojde k ob-
nově zeleně tak, aby se tato ulice stala mo-
derní a reprezentativní bránou do města. 

WorKoUtové hřiště 
na jaře 2021 bude dokončena výstavba ven-
kovní posilovny (workout hřiště), která se 
stala vítězným projektem loňského parti-
cipativního rozpočtu. projekt zahrnuje do-
dávku a  instalaci posilovacích prvků, laviček 
a  výstavbu zpevněné dopadové plochy se 
speciálně upraveným povrchem. 

parKovací aUtomat
záměr počítá s  nahrazením stávajícího par-
kovacího automatu při vjezdu do náměstí za 
nový přístroj umožňující platbu kartou. výdaj 
na pořízení automatu už byl součástí rozpoč-
tu města v roce 2020, automat ale do konce 
roku nebyl dodán. 

Vývoj daňových příjmů 2017–2021 (v mil. Kč)

130

145

156

145

132

2017 2018 2019 2020 2021
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městská polIcIe

z činnosti mp
v minulém období městská policie řešila 491 
událostí. mimo stanovenou pochůzkovou 
činnost a plnění úkolů vyplývajících z mimo-
řádných opatření nařízených Úřadem vlá-
dy čr a  ministerstvem zdravotnictví čr, se 
městská policie i nadále zaměřovala na dodr-
žování nastaveného dopravního režimu v na-
šem městě, zejména pak v historickém cent-
ru města a na sídlišti západní. 

zaměřUjeme se na čistotU 
v Ulicích
Jak předejít zbytečné pokutě ve výši až 10 000 
kč? stačí dodržovat platnou vyhlášku o uklá-
dání odpadů. do okolí odpadkových košů 
a kontejnerů rozhodně nepatří použité spo-
třebiče a  pytle s  výsledkem jarního úklidu. 
od toho máme sběrový dvůr, kam lze velko-
objemový odpad ukládat. upozorňujeme ob-

čany, že za poslední týden jsme museli ulože-
ním pokuty řešit několik přestupků v ulicích 
marxova a  svitavská. na fotografiích vidíte, 
jak to rozhodně nemá vypadat! v kontrolách 
budeme i nadále pokračovat.

spolUpráce v rámci izs
koncem března spolupracovala hlídka 
s ostatními složkami Izs při zajišťování místa 
dopravní nehody. hlídka mp zajistila svědky, 
provedla prvotní úkony a  zabezpečila mís-
to nehody tak, aby hasiči a zdravotníci mohli 
v klidu pracovat. poté usměrňovala provoz až 
do příjezdu skupiny dopravních nehod pčr.

Kamerový systém v aKci
s využitím záběrů kamerového systému jsme 
odhalili skupinu děvčat, která si na zámku 
krátila dlouhou chvíli rozděláváním ohně 
a poškozováním pískovcových sloupů. totož-
nost dívek známe, případ předáváme k  do-

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

řešení orgánu sociálněprávní ochrany dětí. 
historických památek bychom si měli vážit, 
vandalismus do našeho města nepatří! 

drama se šťastným Koncem, 
pohřešovaná dívKa nalezena 
minulý týden ve večerních hodinách jsme 
v moravské třebové společně s kolegy z poli-
cie čr pátrali po pohřešované nezletilé dívce. 
s pátráním nám pomohl i záznam z kamero-
vého systému. strážníkům mp se nakonec 
podařilo dívku nalézt a předat policii čr. poli-
cisté ji poté doprovodili k rodičům.

Žádáme řidiče o trpělivost 
a ohledUplnost

zadní cesta nad sušicemi slouží pro místní 
rezidenty, zemědělce, cyklisty a chodce. není 
určena jako objízdná trasa, na což upozorňu-
je dopravní značení. za nerespektování do-
pravního značení hrozí řidičům na místě po-
kuta až 2 000 kč. chápeme, že uzavírka uli-
ce lanškrounská je spojena s komplikacemi 
a zdržením. nicméně za nově opravenou sil-
nici 5 minut čekání určitě stojí. 

■   |   radovan zobač, velitel městské policie

Místo přistavení vlečky a kontejneru (pracovní dny 14:30–17:30, sobota 9:00–11:30)
Úterý 4. 5. brněnská – u autoškoly
středa 5. 5. Josefská – u prádelny  
čtvrtek 6. 5. olomoucká – u č. p. 40
pondělí 10. 5. dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26  
Úterý 11. 5. křižovatka školní, Jiráskova – u kontejnerů 
středa 12. 5. pod hamry
čtvrtek 13. 5. sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
pátek 14. 5. Jevíčská – u domu armády 
sobota 15. 5. boršov – u retenční nádrže 9:00–9:30, parčík u ondráčků 9:30–10:30, 

u řadových okálů (šestibytovky) 10:30–11:00
pondělí 17. 5. udánky – u hasičky 
Úterý 18. 5. sušice – za hasičkou
středa 19. 5. třešňová alej na konci ulice u sjezdu na nové sady
čtvrtek 20. 5. alšova – u bytovky č. p. 26
pátek 21. 5. dukelská – u kontejnerů na separovaný odpad
sobota 22. 5. západní – parkoviště před obchodem konečný

Provozní doba sběrového dvora
pondělí  13:00–17:00 čtvrtek 8:00–14:00
středa   8:00–12:00 13:00–17:00 sobota 8:00–14:00

přistavení vlečeK a Kontejnerů 2021 nabídKa svozU bio 
odpadU pro občany
od května 2021 technické služby nabí-
zí možnost svozu bioodpadu přímo od 
domu. stačí navštívit kancelář technic-
kých služeb a objednat si službu v ceně 
500 kč. v  ceně je zahrnuto zapůjče-
ní hnědé 240 l bIo nádoby a její vývoz 
v následujících termínech: 3. 5., 17. 5., 
31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 
23. 8, 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11. 
následnou likvidaci bioodpadu hradí 
automaticky město. 

příspěveK na sečení 
trávy 
technické služby nabízejí kompen-
zaci pro všechny, kteří provádí seče-
ní trávy na pozemcích města. zájemci 
se mohou dostavit do kanceláře tech-
nických služeb a domluvit se na formě 
příspěvku. 
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zdravotnIctví

hledáme řešení v moravsKé třebové – jaK nám to jde,…

v červenci 2020 zahájila květná zahrada, z.ú., 
realizovat projekt hledáme řešení v  morav-
ské třebové. projekt je součástí strategické-
ho plánu sociálního začleňování  města  mo-
ravská třebová a je financován z operačního 
programu zaměstnanost pod číslem cz.03.2.
60/0.0/0.0/16_052/0016193. 
projekt je součástí aktivit, definovaných ve 
strategickém plánu sociálního začleňování 
města moravská třebová na období 2019 až 
2022.  Jeho vznik iniciovalo město moravská 
třebová ve spolupráci s agenturou pro soci-
ální začleňování ministerstva pro místní roz-
voj čr. nad jeho tvorbou se sešli všichni, kte-
ří v moravské třebové pracují s lidmi ohrože-
nými sociálním vyloučením. počínaje sociál-
ním odborem městského úřadu, přes Úřad 
práce, charitu moravská třebová, květnou 
zahradu, řeholní dům menších bratří (fran-
tiškáni), skp-centrum až po technické služby 
města. byla nastartována řada dalších aktivit 
a projektů - město a jeho komunitní centrum, 
charita moravská třebová s několika projek-
ty, skp-centrum a další.
projekt podporuje lidi z ohrožených skupin se 
začleňováním do společnosti. do ohrožených 
skupin patří mimo národnostních a etnických 
menšin také absolventi, matky samoživitelky 
po rodičovské dovolené, osoby starší 55  let, 
lidé se zdravotním postižením nebo s dluhy. 
projekt hledáme řešení v  moravské třebo-
vé se velmi dobře rozběhnul, a to přes všech-
ny obtíže spojené s  covidovou situací v  čr. 

začala stoupat nezaměstnanost, v  regionu 
moravskotřebovska již počet uchazečů o za-
městnání převýšil počet nabízených pracov-
ních míst. do projektu se už zapojilo více než 
60 osob, se kterými pracuje tým tří odborní-
ků. „náš tým dokázal pomoci již několika de-
sítkám lidí při nalezení práce, a to jak na vol-
ném trhu, tak zpočátku na tréninkových pra-
covních místech,“ uvádí ředitel květné za-
hrady ferdinand raditsch. tréninková místa 
vznikají v  různých  firmách  i  chráněných díl-
nách. „může se na nás obrátit každý zaměst-
navatel, který má zájem o  zřízení tréninko-
vých pracovních míst, rádi se s ním sejdeme 
a dohodneme,“ dodává raditsch.
projekt hledáme řešení v  moravské třebo-
vé a další aktivity potrvají až do června roku 
2022.  datem ale neskončí, ferdinand radit-
sch doufá, že přinese do třebové změnu, de-
sítkám lidí taky práci a celkové zlepšení situ-
ace ve městě.

sociální slUŽby 
města
pečovatelsKá slUŽba, domov pro 
seniory, domov se zvláštním 
reŽimem, odlehčovací slUŽba
svitavská 308/8, 571 01 moravská 
třebová, tel.: 461 318 252, 461 318 253 
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, 
www.ddmt.cz

pečovatelsKá slUŽba
už název pečovatelská služba nastiňu-
je, o jakou činnost jde – zajištění důstoj-
né péče o klienty. kdy přáním našich kli-
entů je žít v důvěrně známém prostře-
dí vlastního domova a  těšit se ze spo-
lečnosti rodiny a přátel. naším cílem je 
pomoci toto přání splnit. dokážeme po-
máhat i  lidem, kteří sami pečují o své-
ho blízkého. v  mnoha činnostech totiž 
může pečovatelská služba rodinného 
příslušníka zastoupit.
pokud se ptáte, jak spolupráce s pečo-
vatelskou službou probíhá, odpověď 
je následující. sociální pracovnice s ve-
doucí pečovatelské služby nejdříve zjistí 
potřeby zájemce (od něj samotného, či 
od rodiny, pokud to jinak není možné) 
a s ohledem na možnosti služby dojed-
ná, jak a kdy bude spolupráce probíhat. 
často pomáháme s  osobní hygienou, 
s pohybem člověka po bytě, pomáháme 
při podávání jídla a pití, přípravě snída-
ně, večeře, dovážíme obědy, doprovází-
me a dovážíme klienty k lékařům či na 
úřady, zajišťujeme jim nákupy či úklid 
domácnosti (běžný denní i velký), zajiš-
ťujeme praní a žehlení prádla a mnoho 
dalšího, co pomůže člověku v zachování 
navyklého způsobu života.
zeptali jsme se klientů pečovatelské 
služby, co by vzkázali těm, jež pomoc 
druhého člověka potřebují, ale z  něja-
kého důvodu se zatím neodvážili o  ni 
požádat. odpověděli mi a  možná od-
pověděli i vám, kteří stále váháte: „ne-
čekejte a  nechte si pomoct. a  neboj-
te se, pečovatelky dokážou najít řešení 
a vždycky pomůžou.“
Je nám ctí pomáhat vám v  situacích, 
které si pomoc a podporu zaslouží, či ji 
dokonce vyžadují. I  když je situace ko-
lem nás náročná, nejste na  ni sami – 
naše pečovatelky jsou tady a  vždy při-
pravené, byť mnohdy samy unavené. 
vždy s  úsměvem pro vás. a  my děku-
jeme za váš úsměv, který zase dodává 
energii jim. 

KoleKtiv pečovatelsKé slUŽby
vedoucí ps:
renata nislerová, 731 151 805
sociální pracovnice:
petra crhová, 731 521 834

personál nemocnice děKUje za 
podporU 
Jménem zaměstnanců nemocnice bych chtě-
la z celého srdce poděkovat všem, kteří nám 
pomohli a  pomáhají zvládat koronavirovou 
zatěžkávací zkoušku. dostává se nám pod-
pory, které si velmi vážíme. 
v  nově otevřeném očkovacím místě půso-
bí administrativní pracovnice z  řad zaměst-
nankyň městské knihovny ladislava z  bos-
kovic v moravské třebové. bez jejich pomoci 
bychom měli velký problém s jistotou perso-
nálního zajištění. velmi děkujeme městu mo-
ravská třebová za spolupráci ve věci tak dů-
ležité, jako je regionálně dostupné očkování 
proti covid-19. 
příjemným překvapením byla též podpo-
ra projevená zaměstnanci a  žáky szš svita-
vy. dopisy od žáků s  projevy solidarity jsou 
dodnes vyvěšené na nástěnkách a  krabi-
ce s krásně nazdobenými perníčky přišly za-
městnancům po 12hodinových směnách 
k chuti.

■   |   krausová

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

vážení čtenáři mt zpravodaje, od 1. 4. 2021 
jsem převzala dětskou ambulanci v městeč-
ku trnávka po paní doktorce věře landové. 
ambulanci navštěvují i děti z moravské tře-
bové a jejího nejbližšího okolí, a proto mi do-
volte, abych se krátce představila. pocházím 
z moravské třebové, studovala jsem na lé-
kařské fakultě univerzity karlovy v  hradci 
králové, mám dvě dcery, od roku 2016 pra-
cuji na dětském oddělení ve svitavách. v lis-
topadu 2020 jsem úspěšně složila atestaci 
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 
děti registrované mudr. landovou automa-
ticky zůstávají nadále u  nás, nově registru-

jeme novorozence. ordinační hodiny i  tele-
fon do ordinace zůstávají stejné, nezměnila 
se ani sestřička - helena rusňáková. veške-
ré další potřebné informace o dětské ambu-
lanci, dovolených či zástupech najdete na 
webových stránkách www.mudrpetrahege-
rova.cz. závěrem mi dovolte ocenit dlouho-
letou a poctivou práci paní doktorky lando-
vé, které do dalších let přeji spoustu zdraví 
a jen to nejlepší. těším se na setkání s vámi 
a vzájemnou spolupráci při péči o naše nej-
menší.

■   |   mudr. petra hegerová

městečKo trnávKa má novoU dětsKoU léKařKU nahlášené 
změny ordinací
mUdr. němcová 
3. 5. neordinuje - bez zástupu

zUbní pohotovost
15. a 16. 5. slouží mudr. komárková, 
mt., svitavská 36, mobil 734 113 860

ordinační doba zUbních ambUlancí
mUdr. librová 
KomensKého 1417/22, mt 
461 312 484 
734 582 840
po 7:00–12:00 13:00–17:30
Út 7:00–12:00 13:00–17:30
st 7:00–12:00  
čt 8:00–12:00 13:00–16:00
pá 7:00–12:00  

mUdr. zatloUKalová
KomensKého 1417/22, mt
461 312 401
po 9:00–12:00 13:00–18:00 
Út 7:00–12:00 13:00–14:30
st 7:00–12:00 13:00–15:30
čt 8:00–12:00 13:00–17:00
pá 6:30–12:00
 

mUdr. šKolařová
piaristicKá 194/6b, mt
725 832 698
po 8:00–14:00
Út 8:00–14:00
st 8:00–14:00 
čt 8:00–14:00 
pá 8:00–12:00 

mUdr. bisová
svitavsKá 325/36, mt
736 127 876
po 7:00–12:00 
Út 7:00–12:00 13:00–15:00
st 7:00–12:00 13:00–16:00
čt  7:00–12:00 
pá         -

mUdr. KomárKová 
svitavsKá 325/36, mt
734 113 860
po 7:30-15:30  
Út 7:30-15:30
st 7:30-15:30
čt 7:30-13:30
pá 7:30-12:30

mUdr. KohoUt
městečKo trnávKa 5 
722 925 567
po 8:00–15:00     
Út 8:00–15:00
st 8:00–15:00
čt 8:00–15:00
pá 8:00–15:00

holUbová lenKa, dis.
dentální hyGiena 
KomensKého 1417/22, mt
po 8:00–12:00 13:00–15:00
pá 8:00–12:00
nutno předem objednat přes ordinaci mudr. 
librové
tel. 461 312 484 / 734 582 840

mUdr. hřebabetzKá
staré město 
461 312 501
po 7:00–12:00 13:00–15:30
Út 7:00–12:00 13:00–16:30
st 7:00–11:00
čt 7:00–12:00 13:00–16:30
pá 7:00–10:00  

týdenní slUŽba pro 
aKUtně vzniKlé bolesti 
zUbů
dopoledne
po mudr. bIsová
Út mudr. lIbrová
st mudr. zatloukalová
čt mudr. komárková
pá mudr. školařová
odpoledne
po mudr. zatloukalová
Út mudr. lIbrová
st mudr. bIsová
čt mudr. školařová
pouze po předchozí telefonické domluvě a jen 
v případě nedostupnosti vlastního zubaře!

pohotovostní 
slUŽba stomatoloGů 
o víKendech a svátcích 
8:00–11:00 
rozpis služeb viz lednové + červnové číslo mt 
zpravodaje 
aktuální změny služeb budou uvedeny v mt 
zpravodaji.

zUbní laboratoř
svitavsKá 325/36, mt 
461 352 211
po 6:30–15:00 
Út 6:30–15:00 
st 6:30–15:00
čt 6:30-15:00
pá 6:00–11:00
zubní náhrady na opravu ve stejný den je 
nutno dodat do 10 hodin. později přinesené 
zubní náhrady budou opraveny až další den. 

■   |   Ivana kantůrková, zastupitelka města
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kulturní služby

městsKé Kino
vzhledem k nařízení vlády čr o uzavření 
kinosálů nám prozatím filmové společ-
nosti uzavřely možnost objednat a po-
stavit program na měsíc květen 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

majáles
v moravské třebové
6. – 20. 5.

Společně měníme svět 

Instalace výtvarných děl, fotografií 
a prací studentů

nádvoří zámKU
anna švehlová – emoce v tužce – vý-
tvarná instalace

plaKátovací plochy
adéla daulová – omalovánky – u billy
Kristýna šindelková – otevři oči 
a miluj se - ul. sportovní
Gymnázium 5. av – poznáš film a fil-
movou postavu? – ul. Jiráskova
isš 2. omb – olympiáda – ul. brněn-
ská
akční umění – přijď a maluj – ul. Go-
razdova

instalace v Ulicích
anežka humplová – laudate – ilus-
trace k  básním ondřeje škvařila – ul. 
svitavská (před muzeem)
lights and shadows – umístění v ok-
nech miltry, ul. Jiráskova
hana hlavatá – svět abstraktní geo-
metrie – výtvarná instalace – ul. ko-
menského
Gymnázium 4.av – nástrahy dis-
tanční výuky – ul. cihlářova
projekce klipů a videí – restaurace na 
cihlářce 6.–7. 5. 10:00-22:00

U mUzea
ondřej hloušek – h&m – výstava fo-
tografií
Gymnázium 2.l – jarní let instalace 
projekce klipů a  videí 6.–7. 5. od 
21:00

KníŽecí loUKa
ema šejnohová – moje dovča, tvoje 
dovča – instalace

náměstí t. G. m.
všichni studenti: můj den, můj ži-
vot – fotografie
jakub dvořák – be you – výtvarná in-
stalace
dominika srncová – výstava šatů 
a návrhů – vestibul radnice 

...také vše online na 
webu a Facebooku

majáles v moravsKé 
třebové 2021
6. – 20. 5.
studentské oslavy příchodu máje a  krás 
studentského života
ani v této nepříznivé situaci si studenti střed-
ních škol v moravské třebové nenechali ujít 
možnost uspořádat 1. ročník majálesu v na-
šem městě. I přes všechna omezení připravi-
li netradiční pojetí oslav příchodu máje a dá-
vají najevo, že chtějí ovlivňovat kulturní pro-
středí ve městě. těšit se můžete na vtipné 
fotografie z oblasti školy, s jakými problémy 
se studenti potýkají při distanční výuce, jaké 
mají zájmy, pocity a  pohled na dnešní situ-
aci apod. do moravskotřebovského majále-
su se zapojili studenti různých zaměření a zá-
jmů, můžete se tak těšit na pestrou paletu 
programu netradičních oslav studentů, kte-

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

Provoz muzea, zámku kina a všech kul-
turních pořadů budou závislé na aktu-
álních vládních opatřeních a omezeních 
v oblasti kultury a shromažďování.
V případě, že se kulturní akce uskuteční, 
bude prodej vstupenek pouze na místě.
Sledujte webové stránky a Facebook.

proč ne band 
hledá
basKytaristU
Hledáme do již „zajeté“ coun-
try kapely hráče na baskytaru 
či kontrabas.
Info: 604 905 545
(Jaromír Mikeš PN band)

ré budou k vidění od 6. do 20. 5., a to zejmé-
na formou výstav fotografií a výtvarných pra-
cí, které uvidíte na vybraných plakátovacích 
plochách a stojanech, dále se můžete těšit na 
instalaci formou happeningu. vše bude také 
možné zhlédnout na sociálních sítích a webu.
natočili pro vás také videa a  klipy, kterými 
chtějí nejen pobavit svým smyslem pro hu-
mor a  vtipem, ale ukázat i  své umění. pro-
mítání klipů a  videí si můžete prohlédnout 
na různých místech v moravské třebové při 
svých procházkách městem. místa a přesný 
program budeme postupně zveřejňovat na 
webových stránkách, facebooku a  vylepe-
ných plakátech.
poděkování patří studentům, pedagogům 
a školám a také všem, kdo se na přípravách 
a realizaci podíleli.
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hIstorIe

tradice stavění a Kácení máje
předvečer prvního dne měsíce května se 
v  minulosti nesl ve znamení stavění máje. 
původ této tradice je možné nalézt již v před-
křesťanských dobách, a to u starých etrusků 
nebo římanů, kteří prý vztyčovali ozdobené 
stromky před svými obydlími. stromům totiž 
připisovali magickou moc a schopnost ochra-
ňovat před zlými duchy a silami. zároveň měl 
zelený strom zajistit dobrou úrodu. v našich 
zemích je s  původem májky spojeno něko-
lik pověstí. Jedna z nich praví, že se o filipo-
jakubské noci, tedy v noci na 1. května, slé-
taly čarodějnice a  škodily lidem. na ochra-
nu před jejich řáděním se právě měly stavět 
máje, kterým se připisovala schopnost zahá-
nět zlé síly. z  německého prostředí pochá-
zí jiná pověst odkazující na svatou valburgu, 
která byla obviňována z nepoctivosti. valbur-
ga pomluvy zapudila tím, že do země vrazila 
suchou hůl a ta přes noc na 1. května vykvet-
la coby důkaz poctivosti. na počest světice se 
pak zrodila tradice stavění májek.
nejstarší dochovaná písemná zmínka o  sta-
vění máje z našeho území pochází z r. 1422. 
Jedná se o  zprávu o  chlapci, který před do-
mem milované dívky postavil májku a násled-
ně se s dotyčnou oženil. sdělení přináší infor-
maci o zvyku stavění tzv. individuálních májí, 
tedy menších ozdobených stromečků (nejčas-
těji břízek coby typických jarních stromů v  li-
dových obyčejích), před domy děvčat, které 
představovalo vyznání lásky či symbolický akt 
zasnoubení. tato tradice přežila zejména ve 
venkovském prostředí až do 20. století, stej-
ně jako vztyčování velkých, tzv. kolektivních 
májí. to byly vysoké, zpravidla jehličnaté stro-
my stojící na veřejném prostranství – na ná-
městí či na návsi, někdy u  kostela nebo tře-
ba před hospodou. postavení májky měli na 
starosti mladí svobodní chlapci, kteří se nej-
prve museli vydat do lesa pokácet strom. ná-
sledně ho zbavili větví a kůry, což mělo i sym-
bolický význam. věřilo se totiž, že pod kůrou 

jsou ukryté zlé síly a  oloupáním se mělo za-
bránit jejich působení. na pokáceném stromě 
se ponechalo pouze jehličí na samotném vrš-
ku, kam se také připevnil věnec ozdobený ba-
revnými pentlemi a šátky. na zdobení věnce 
se podílela i děvčata, která poskytla své stu-
hy nebo zbytky látek. věnec měl rovněž svou 
symboliku – značil poctu, radost a připisovala 
se mu ochranná funkce. nezastupitelné místo 
zaujímal také v jiných tradicích – například vě-
nec dožínkový nebo adventní. s věnci se pojí 
i tzv. přechodové rituály, mezi které lze zařa-
dit třeba svatbu, a proto věnce tvořily součást 
i  malých individuálních májek. v  tomto pří-
padě věneček symbolizoval i poctivost dívky. 
Jako další přechodový rituál je možné zmínit 
smrt člověka, kterou dodnes doprovází věnec 
pohřební.
kromě ozdobeného věnce bylo v  některých 
krajích zvykem přivazovat k  vrcholku máje 
lahev vína nebo pálenky. chlapci pak doka-
zovali svou odvahu tím, že nahoru vyšplhali 
a sundali ji, případně si jako důkaz schováva-
li pentle utržené z věnce nebo z větviček. sta-
vění máje doprovázela slavnost, kolem vztyče-
ného stromu se tančilo a  zpívalo, při tom si 

chlapci namlouvali děvčata. v noci však bylo 
nutné dohlížet na to, aby májku hoši ze sou-
sední vsi nepokáceli a neukradli – to by zna-
menalo velkou ostudu! platilo nepsané pra-
vidlo, že pokud se podařilo strom uhlídat po 
dobu prvních tří nocí, už ji neměl nikdo poško-
dit ani odcizit. když se tak stalo, pohlíželo se 
na to jako na neomluvitelné vandalství.
máje stály na veřejných místech většinou je-
den měsíc, poté se slavnostně skácely. káce-
ní máje bývalo významnou společenskou udá-
lostí a přihlížela jí většina obyvatel obce. sou-
část této kratochvíle tvořila zábavná scénka, 
kterou si nacvičili místní chlapci v kostýmech. 
Jeden z  nich šplhal nahoru, další předváděli 
s pilami a sekerami kácení a kradení máje. to 
se jim snažila znemožnit postava hajného, kte-
rá měla některého z výtržníků symbolicky za-
střelit. následně to býval právě hajný, kdo měl 
dát svolení ke skácení máje. ta se v některých 
obcích (doloženo také na moravskotřebovsku) 
dražila a získaný finanční obnos si mladíci roz-
dělili, někdy ho propili v hospodě. výše zmíně-
né zvyky se praktikovaly také na hřebečsku, 
o čemž svědčí například dětské kresby s náro-
dopisnou tématikou, které jsou součástí sbírky 
moravskotřebovského muzea. Jedná se o ob-
rázky ze souboru školních prací dětí z obcí na 
moravskotřebovsku. Úkolem žáků bylo na-
kreslit některé regionální tradice, kresbičky za-
chycující kácení máje pochází z r. 1939.

■   |   lucie žáková, městské muzeum

výročí osobností
+1. 5. 1771 (mt) Juda tadeáš supper, 
barokní malíř
*15. 5. 1781 Jan nepomuk tutta, kněz, 
školní inspektor, básník, národní budi-
tel na hané
*21. 5. 1801 anna Gromesová, roz. Glä-
serová, legenda o nešťastné lásce anny 
a Josefa herknera
+27. 5. 1968 (mt) emil tutsch, učitel, 
spisovatel, správce muzea a  kronikář 
města Jevíčka
*1. 6. 1951 vladimír čadílek, výtvarník, 
ilustrátor, učitel na zuš v mt a v širším 
okolí. zasloužil se o  rozvoj kulturního 
života v mt
+5. 6. 1611 (mt) pietro de petri, ma-
líř, purkmistr v mt, dvorský malíř Jana 
z boskovic v mt, poté ve službách ladi-
slava velena ze žerotína
+20. 6. 1966 edmund sandbach, filo-
log, učitel, rodák z Útěchova, absolvent 
mt gymnázia
*29. 6. 1516 (mt) nikolaus von dorn-
spach, purkmistr (starosta) ve městě ži-
tava (zittau) německo, sasko. zasloužil 
se o rozvoj žitavy, založil tamní gymnázi-
um, podporoval humanistické vzdělávání

■   |   martin protivánek

na sobotu 1. května připravujeme slavnost-
ní zahájení nové turistické sezóny mladě-
jovského muzea a úzkokolejky. těšit se mů-
žete na náš nový exponát – historický auto-
bus  praga  mo z  roku 1926, který se popr-
vé představí veřejnosti po náročné renovaci 
v mladějovských dílnách. provoz na úzkoko-
lejce bude organizován podle zvláštního jízd-
ního řádu.
mezi 12:00 a 13:00 vás čeká doprovodný pro-
gram v mladějově, kterého se kromě již zmí-
něného nově zrenovovaného autobusu pra-
ga  mo zúčastní i  jeho mladší sourozenec – 
autobus praga rnd z  roku 1946. prohlídka 
sbírek motocyklů, traktorů, kočárků, fotoa-
parátů a dalších exponátů trvá asi 60 minut.  
změna programu vyhrazena
dovolujeme si vás upozornit, že s  ohledem 

zahájení sezóny v průmyslovém mUzeU

na epidemiologickou situaci nebo nařízená 
preventivní opatření může dojít ke změně 
programu. sledujte www.mladejov.cz.
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Inzerce

HEDVA PRIMA, a.s. nabízí k pronájmu 
• nebytový prostor – kancelář na ulici Brněnská 60/19 

v Moravské Třebové o ploše 84 m2. Kancelář má vlastní 
měření spotřebovaného tepla a elektřiny.

• zrekonstruované výrobní prostory s kanceláří na uli-
ci Brněnská 60/19, (zadní trakt) v Moravské Třebové 
o ploše 142 m2. Součástí jsou pánské a dámské toale-
ty a sprcha. Prostory mají vlastní měření spotřebované-
ho tepla a elektřiny. Po dohodě je možnost parkování 
v areálu.

Kontakt 
Martin Steffan tel: 721 968 214, e-mail: steffan@hedva.cz
Prostory jsou připraveny k okamžitému nastěhování.
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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

otvíráme!
druhého května vám, milí čtenáři, otvíráme 
dveře! otvírací doba knihovny bude v  květ-
nu tato: pondělí a čtvrtek od 8:30 do 17:00, 
v  úterý a  středu od 8:30 do 15:00 hodin. 
studovna prozatím zůstává zavřená. mírné 
zpoždění v  otevření knihovny a  také ome-
zení otvírací doby je způsobeno tím, že po-
lovina knihovnic pomáhá v očkovacím cent-
ru s administrací. a protože je tam našich sil 
třeba a očkování považujeme za velmi důle-
žité pro to, abychom se mohli vrátit co nej-
dříve k normálu, po dohodě s vedením měs-
ta a  vedoucí očkovacího centra jsme do-
spěli k  tomuto kompromisnímu řešení.  
vládní nařízení omezují počet návštěv-
níků knihovny na maximálně 10 osob 
a  platí povinnost po celou dobu návště-
vy mít řádně nasazenou ochranu dýcha-
cích cest buď nanorouškou, nebo respi-
rátorem třídy ffp2 nebo kn95. prosíme 
o  dodržování pokynů obsluhy, dvoumet-
rových rozestupů a  také desinfekci rukou. 
děkujeme za pochopení

další důleŽité inFormace:
pozor, všechny výpůjčky jsou prodlouženy do 
2. května, poté je již třeba knihy vrátit či pro-
dloužit.
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, prodlužuje-
me všem, kdo byli našimi čtenáři v roce 2020, 
letošní registraci nikoli o 12, nýbrž o 14 měsí-
ců. (tedy ti, kdo si prodloužili registraci v pro-
sinci 2020, mají naše služby k dispozici až do 
února 2022. obdobně pokud zaplatíte regis-
trační poplatek například v květnu 2021, ne-
musíte se o něj starat až do července 2022.)

Knihovna se zapojila do 
portálU Knihovny.cz
chcete nahlížet do katalogů mnoha kniho-
ven z  jednoho místa, mít přístup i k někte-
rým zahraničním zdrojům, získat tipy na čte-
ní? Jste čtenáři více knihoven a  líbilo by se 
vám nemuset se přihlašovat do svého čte-
nářského konta jednotlivých knihoven, ale 
vidět všechno na jednom místě? pak právě 
vás by mohla zaujmout informace, že jsme 
jednou z  prvních padesáti knihoven v  čr, 
které jsou do projektu zapojeny. a  proto-
že portál knihovny.cz používá stejný typ on-
line katalogu jako naše knihovna, určitě se 
v něm rychle zorientujete. k přihlášení po-
užijete přihlašovací údaje do naší knihovny 
(a nebo jiné, která je zapojena a jejímiž jste 
čtenáři). ale k hledání a pro inspiraci ani při-
hlášení nepotřebujete. vyzkoušejte www.
knihovny.cz, nebo si u  pultu vezměte ales-
poň jejich záložku.

1.–15. 5. Květnová 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: jakou barvu má logo 
portálu knihovny.cz?
výherce vybereme náhodně a  může si vy-
brat jednu z  těchto knih: prašné víry (r. 
smith), zpovědi podezřelé (J. patterson), Jan-
sonův rozkaz (r. ludlum), skalpy: země in-
diánů (J. aaron), tarantino – retrospektiva 
(t. shone). 

1.–31. 5. čtenářsKá výzva: Květen
aktuální témata: kniha z lékařského prostře-
dí; kniha o známé české osobnosti; kniha, ve 
které se objevují nadpřirozené postavy.

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.

nově v Knihovně
znáte mluvící tužky a  kouzelné čtení? nově 
si můžete knížky i  tužky půjčit u nás. a  jest-
li už jste byli smutní, že jste všechny naše hry 
vyzkoušeli, máme dobrou zprávu: náš fond 
her se o polovinu rozrostl, takže si určitě vy-
berete.

Knihovna dětem 

tvořivé středy pro děti
nechceme, abyste kvůli vládním omezením 
přišli o  oblíbené tvořivé středy v  knihov-
ně. knihovna je již sice otevřena, avšak není 
možné v ní dlouhodobě pobývat, tedy nemů-
žou probíhat klasické tvořivé středy osob-
ně v  knihovně. budeme i  nadále pokračo-
vat v  tvoření na facebooku. každou středu 
v 9:00 hod. najdete na našem facebooku tipy 
na tvoření s dětmi. 

5. 5. Kytička pro maminku
12. 5. had
19. 5. auto
26. 5. motýlek

1991 – 2021 | sKaUti slaví třicet let

v  těchto dnech uplynulo třicet let od první 
schůzky na místě v kronice zvaném ,,za“, na 
které se tehdy sešlo několik kamarádů, po-
stupně směřujících ke skautingu, kteří si za-
čali říkat ,,předvoj“. během let historie se sice 
náš název měnil a upravoval, avšak naše pů-
vodní hodnoty a principy zůstaly a stále zů-
stávají nezměněné. na čas, strávený v našem 
skautském oddíle již mohou vzpomínat de-
sítky a  desítky skautů. skautská dobrodruž-
ství však pokračují i nadále. nyní, v roce 2021, 
je z předvoje, dříve malé party kluků, 38. od-

díl skautů sv. františka moravská třebová, 
spolek s  více než čtyřiceti současnými čle-
ny. vstupujeme do nové dekády a věříme, že 
další výročí již oslavíme společně a vhodněj-
ším způsobem. bez zakládajících členů, ale 
ani beze všech skautů, kteří oddílem prošli 
a posouvali ho dál, bychom nikdy nebyli to, 
co nyní jako skauti jsme a znamenáme nejen 
pro nás samotné, ale i pro naše město a jeho 
obyvatele. díky a šťastné výročí nám všem.
Jednou skaut, navždy skaut. 

■   |   vojtěch Wölfel, vůdce oddílu

Když to nejde osobně, čteme seniorům alespoň 
online
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ddm

aKce na měsíc Květen
dům dětí a mládeže moravská třebová – maják
jevíčská 55, 571 01 moravská třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

Jak jste již možná zaznamenali, na všech vy-
lepovacích plochách ve městě, včetně sušic, 
boršova a udánek, jsou velké plakáty s mo-
ravskotřebovskými pověstmi a  šiframi. ne-
chybí ani mapy přibliž ující místa, ke kterým 
se pověsti vztahují. tato naučná stezka, díky 
které se dozvíte něco o našem městě a oko-
lí, probíhá od dubna do konce června a va-
šim úkolem je najít všech čtrnáct míst (v uli-
ci Jevíčské je více pověstí na dvou plochách). 
šifry vám vždy napoví, kde najdete další po-
věst. pokud se chcete zúčastnit, hledejte ja-
koukoli plochu, vydejte se s námi na dobro-
družství a  pátrejte po odpovědích na otáz-
ky, které jsou zveřejněny na našem webu. za 
10 správných odpovědí získáte odměnu. ta 
na vás čeká i  v případě, že navštívíte místa, 
o kterých pověsti vypráví, a pošlete nám ales-
poň z  jednoho výletu selfíčko. více informa-
cí naleznete na našem webu nebo pište na 
email: j.chadimova@ddm-mt.cz. těšíme se 
na vaše fotografie i vzkazy a děkujeme za pří-
zeň a  účast na našich akcích, které pro vás 
připravujeme.

zábavné veliKonoce v ddm
velikonoce nás letos, stejně jako vloni, zastih-
ly v době, kdy byly zakázány hromadné akce. 
to nás, ale neodradilo od toho, abychom pro 
děti připravili povyražení v  podobě veliko-
noční zahrady. na několika stanovištích se 
tak mohly dozvědět něco o tradicích, které se 
váží k jednotlivým dnům velikonočního týdne 
a splnit úkol, jež se k danému dni vztahoval. 
za odměnu si mohly odnést sladkost z naše-
ho velikonočního stromu. velikonoční zahra-
da měla úspěch i přes nepříznivé počasí a my 
se na vás těšíme, při další podobné zábavě, 
snad již konečně naživo. 

poslední volná místa na 
letních táborech
příměstský tábor – vodnické prázdniny. 
termín: 12.–16. 7., zájemci 1.–4. tříd, vedoucí 
zdena tauerová, tábor ve spolupráci s vhos, 
a.s. mt
příměstský tábor – pohádkový kolotoč. 
termín: 2.–6. 8., zájemci 1.–3. tříd, vedoucí 
zdena tauerová 
lt – svojanov u poličky. termín: 31. 7.–7. 
8., ubytování v penzionu svojanov. strava: 5x 
denně + pitný režim. Účastníci: děti od 8 let, 
kapacita 29 dětí. program: cth zootropolis 
(město zvířat) cena 4.800 Kč v ceně je zahr-
nuto ubytování, doprava na tábor, strava, od-
borní pedagogičtí vedoucí a materiál na celo-
táborový program. v ceně není zahrnuta do-
prava z tábora. více informací na webu. ve-
doucí tábora Jana chadimová 

hvězdárna boleslava tecla Žije
čarovná noc očistných ohňů, noc z 30. 4. na 
1. 5. přichází pravidelně a  neomylně kaž-
dý rok. my jsme ji přivítali stylově, úprava-
mi a  zvelebováním okolí hbt. v  dubnu se 
nám podařilo vysázet dřeviny náhradou za 
ty, které v  uplynulých letech zničilo sucho 
a kůrovec. na západním okraji louky našly 
svůj nový domov tři jabloně, severní okraj 
(nad garážemi) lemuje 9 nových keřů lísky 
(jeden nám tam roste již dlouho a  výbor-
ně prospívá). stará planá třešeň v  jižním 

cípu pozemku se krásně zvetila z  dřívější-
ho omlazovacího řezu, a  tak bylo možné 
provést další řez, který pomůže jak stromu, 
tak i  nám při pozorování. pozemek kolem 
hvězdárny je volně průchozí, prosíme vás 
o  ohleduplnost a  opatrnost, ať nemusíme 
stavět oplocení. 
v  měsíci květnu není na obloze nad na-
ším územím očekáván žádný astronomický 
úkaz, vynahradí nám to červen, ale o tom až 
příště. když se po setmění (cca 22:00 selč) 
podíváte vysoko nad západní obzor, mů-
žete spatřit planetu mars, nacházející se 
v  souhvězdí blíženců. v  květnu nám spolu 
s  hvězdami procyon (malý pes), polux (blí-
ženci) a capella (vozka) působivě zdobí zá-
padní - jihozápadní oblohu.
sledujte prosím aktualizace na naší fb 
stránce a webu www.hvezdarnamoravskat-
rebova.cz 

3 8 .  r o č n í k

MALÝ DĚTŘICHOVSKÝ 
MEMORIÁL

V tyto dny si můžete zaběhnout okruh na hř išti  a
sami si  změř it  čas, který odešlete na email:
j .chadimova@ddm-mt.cz. Do emailu uveďte rok
narození,  jméno, př í jmení,  čas a pošlete fotku z
okruhu. Email zašlete nejpozději do 11. 5. 2021.
Více informací najdete na webu ddm-mt.cz

Všechny věkové kategorie běží jen jedno
kolo, soutěž je pro děti od 3 do 15 let.
Pro závodníky jsou  připraveny diplomy a medaile.
Věříme, že uvedené časy budou pravdivé  a soutěže
se zúčastníte se ctí.

Dům dět í  a mládeže v Moravské Třebové,  AVZO Technické sporty,  Zdravé
město Moravská Třebová vás zvou na                   

 

Termín: 8. a 9. května 2021
Místo: Knížecí louka hřiště ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová

Registrace: Přihlaste se přes web DDM,  stejně jako na tábory nebo kroužky

 Tato akce je 
pořádána k výročí ukončení 

II. Světové války jako upomínka 
na pracovní tábor zřízený pro 

těhotné ženy v Dětřichově. Místo utrpení 
žen a dětí připomíná památník v Dětřichově

u Mor. Třebové. Celý příběh 
i krátké video o hrůzných činech 

za II. Světové války na tomto 
místě najdete na 

internetu.
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

 

 

 

 
  ZŠ "KŘIŽOVATKA", Čs. armády 179, 571 01 Moravská Třebová 

si Vám dovoluje nabídnout 

 

 

 

 

 

 

pro školní rok 2021/2022 

Bližší informace na: 
alice.medrikova@zskrizovatka.cz 

 

INDIVIDUÁLNÍ 
VZDĚLÁVANÍ 
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prvňáčci od 
„Kostela“
celkem 24 zvídavých prvňáčků sedě-
lo každé ráno u počítačů, tabletů nebo 
mobilů při probíhající distanční výuce 
namísto toho, aby byli se svými kamará-
dy ve třídě. společnost jim při výuce dě-
lali i domácí mazlíčci nebo jejich oblíbe-
né hračky. zabavit děti takto na dálku je 
někdy náročné. ale doufám, že pestrost 
her a aktivit, kdy běhají po bytě, hleda-
jí různé předměty, loví perly, pátrají po 
vetřelcích, telefonují si nebo se převlé-
kají třeba za babičky, když zrovna pro-
bíráme nové písmenko b, je baví a jsou 
rádi, že spolu můžeme být alespoň tak-
to na dálku. 
chtěla bych naše prvňáčky moc pochvá-
lit, jak skvěle to zvládají, a zároveň po-
děkovat i  rodičům za jejich trpělivost 
a pomoc. bez vás bychom to nezvládli!

■   |   dosedělová l.

pochvala pro 
baterKoŽroUty
díky zš kostelní náměstí je svět zele-
nější. alespoň to tvrdí společnost eco-
bat, která se zabývá recyklací baterií 
a snaží se o její propagaci. I v roce 2020 
jsme se zapojili do jejich recyklohraní 
a  nyní jsme se dozvěděli, jak jsme do-
padli. na naší škole se nasbíralo 376 kg 
použitých baterií, z nichž se zrecyklova-
lo 244 kg kovonosných surovin, které 
se tak nemusely těžit v přírodě. ušetře-
ním nerostných surovin jsme ochránili 
i  vzduch, půdu a  podzemní i  povrcho-
vé vody. ty by totiž dříve či později byly 
zamořeny škodlivými chemikáliemi, po-
kud by baterie zůstaly ležet bez užitku 
na skládkách. naše snažení tedy mělo 
skutečně smysl. určitě budeme chtít 
pomáhat přírodě i v budoucnu. a zatím 
všem, kteří se zapojili, děkujeme.

■   |   alena purketová

školy

čas, Kdy mš piaristicKá Utichla

trampotám navzdory

v  době uzavření mš piaristické probíha-
la ve všech třídách naší školky distanční vý-
uka pro předškoláky. nabízeli jsme jim ne-
jen metodické listy, ale i náměty, tipy na pís-
ničky, básničky, výtvarné či pracovní aktivity 
a  také vzdělávací videa. předškoláčkům po-
síláme velikou pochvalu a rodičům velké díky 
za bezva spolupráci.

■   |   kolektiv mš

začínali jsme s rozpaky, jak ze strany nás uči-
telů, tak ze strany dětí a rodičů. postupně se 
z našich setkání v on-line prostoru stala ruti-
na. děti zjistily, že „vysílání“ z domova je pri-
ma, že ostatním mohou na kameru ukázat své 
domácí mazlíčky, hračky, sourozence apod.

■   |   třída medvídků

ačkoli byla během pašijového týdne a veliko-
nočních svátků většina mateřských škol uza-
vřena, v  mš Jiráskova byla v  provozu jedna 
třída pro děti pracovníků Izs. I přes omezený 
pohyb o velikonocích jsme všichni s dětmi na 
tyto tradiční a velmi důležité první jarní svát-
ky nezapomněli a vyzdobili jsme si společně 
školku obrázky dětí ze třídy. ostatní děti se 
mohly zapojit a vymalovat si velikonoční va-
jíčka v rámci distanční výuky. také jsme si va-
jíčky vyzdobili školní zahradu a užili si společ-
ně prvního slunečného dne. trampotám na-
vzdory se stále s  dětmi snažíme nezapomí-

on-line vysílání přinesla i několik humorných 
situací. Jeden náš předškolák potřeboval bě-
hem vysílání odejít na Wc. odebral se tam 
i  se zapnutým mobilem, a  tak jsme málem 
v  přímém přenosu mohli sledovat, co před 
kameru nepatří. situaci vzápětí vyřešila ma-
minka. když zjistila, kde její synek je.

■   |   třída kočičky

I děti na odloučeném pracovišti mš boršov 
měly v době nouzového stavu on-line výu-
ku. bylo moc fajn se s dětmi vidět alespoň 
přes obrazovku a  společně si povídat. do-
kázali jsme si zatancovat nebo zazpívat, na-
učit se nové básničky, zahrát si jednoduché 
hry. 

■   |   třída myšičky

nat na věci krásné a radostné a na hodnoty, 
které zůstávají důležité i v dobách nelehkých. 

■   |   kolektiv dětí a zaměstnanců mš Jiráskova

zš KřiŽovatKa
nic nás nezastaví
I  v  této nezvyklé době lze u  dětí budovat 
vztah ke knížkám. hodinu literární výchovy 
při distanční výuce „přišla“ druhákům zpří-
jemnit knihovnice Jana mazurová. Její povídá-
ní a čtenářské chvilky jsou vždy zajímavé, děti 
se na ně těší. už se těšíme, až budeme moct 
navštívit knihovnu, vzít knihy do ruky a nasát 
jejich vůni osobně.

přípravKa je moderním trendem 
covidové doby
zřizovatelem přípravných tříd je město, kte-
ré zná potřeby svých škol. v naší krásné mo-
ravské třebové už ke spokojenosti mno-
ha desítek dětí, rodičů a právě i zřizovatele 
funguje přípravka 14 let. máte vy, rodiče po-
cit, že na školu ještě vaše dítě nedozrálo, ale 
školka už je mu těsná? bojíte se, že budou 
školy i  pro malé prvňáčky uzavírány a  ten 
váš drobeček nezvládne distanční výuku? 
nikdo neví, jak bude školní výuka v příštím 
školním roce probíhat. řešením pro takové 
dítě, pětiletého předškoláka i dítko s odkla-

dem školní docházky, může být vřazení do 
přípravné třídy, tedy taková „škola na zkouš-
ku“. přípravku nabízí pedagogicko-psycholo-
gická poradna při vyšetření k odkladu školní 
docházky, ale můžete o ni požádat i vy, rodi-
če. co nabízíme? pobyt přímo v budově „vel-
ké“ školy v  malém kolektivu 10-12 dětí, re-
žim podobný tomu v  první třídě – začátek 
vyučování, zvonění, přestávky, výuku v blo-
cích. samozřejmostí je oběd v  jídelně (pro 
děti sociálně slabé zajišťujeme plně dotova-
né), pobyt ve školní družině, kroužky ve ško-
le, sportovní vyžití v tělocvičně či na školním 
hřišti, spolupráci s dětmi z první třídy. v pří-
padě uzavření školy je samozřejmostí vřa-
zení dětí do výuky pomocí G suite přes po-
čítač, poskytování pracovních listů a podpo-
ry rodičům. po skončení školního roku pů-
jdou děti z přípravky opět k zápisu a budou 
si moct k nástupu vybrat libovolnou základ-
ní školu ve městě či okolí. pokud vás tato na-
bídka oslovila, neváhejte se obrátit na vede-
ní naší školy, které vám poskytne další infor-
mace.

■   |   lucie sachs, eva Izáková



16   |   moravskotřebovský zpravodaj   |   květen 2021

oKénKo zUš
12. dubna byla na základě rozhodnutí vlá-
dy české republiky v  základní umělecké 
škole moravská třebová obnovena pre-
zenční individuální výuka za maximálního 
dodržení všech mimořádných opatření. 
v  průběhu měsíce dubna také proběh-
ly dva úspěšné on-line koncerty, kde žáci 
hudebního, výtvarného a  literárně dra-
matického oboru prezentovali své výko-
ny z doby distanční výuky. oba koncerty 
byly pro žáky velkou motivací a  zároveň 
také novou zkušeností. v  období veliko-
nočních svátků nám na nádvoří zámku 
vyrostly kresby s jarními motivy žáků vý-
tvarného oboru pod vedením lucie mu-
chovičové. kresby byly vytvořeny pod vli-
vem inspirace české výtvarnice a  ilustrá-
torky kornelie němečkové, jejíž dílo se 
objevilo například v původní znělce tele-
vizního dětského pořadu zpívánky.
velice děkujeme žákům, rodičům a peda-
gogům jednotlivých studijních zaměření 
všech oborů za vstřícnou spolupráci a ne-
smírně nás těší, že i v době distanční výu-
ky vznikají tyto pestré umělecké projekty.  

■   |   základní umělecká škola mor. třebová

školy

inteGrovaná střední šKola
online dějepis přímo ze zámKU
Jak zakomponovat dějepis a renesanci do di-
stanční výuky? pavel petr, vyučující dějepisu 
v Integrované střední škole moravská třebo-
vá nalezl se svým nápadem na on-line výuku 
z prostor moravskotřebovského zámku plné 
pochopení u  průvodkyně věry šourkové. 
téma renesance tak mohlo být třídám 1. sč 
a 1. zvs v úterý 30. a středu 31. března před-
staveno přímo z  arkád a  vnitřních expozic. 
forma výuky, náročná na „youtuberské“ do-
vednosti i spotřebu mobilních dat se u žáků 
setkala s vřelým přijetím a pavel petr již nyní 
přemýšlí, odkud a o čem by mohl „v přímém 
přenosu“ vyučovat příště.

výUKa jazyKů
shrnutí programové činnosti učitelů jazyků 
v  Integrované střední škole moravská tře-
bová 2020–2021: současná epidemická situ-
ace zpomalila progresivní tempo jazykářům. 
ve výzvě ka1 erasmus + 2020 získali v červ-
nu grant eu na realizaci projektu talents and 
drop outs mentoring. Zahraniční mobility 
(Gb, finsko, německo) mají přispět k  získá-
ní zkušeností o pozitivním posilování motiva-
ce žáků talentovaných i ohrožených neúspě-
chem. zhruba ve stejném čase škola společ-
ně s místním gymnáziem obdržela informaci 
o podpoře komise J. Williama fulbrighta, což  
je mezivládní česko-americké organizace za-
ložená za účelem podpory vzdělávacích, vě-
deckých a kulturních výměn mezi českou re-
publikou a usa. příjezd rodilé mluvčí Gianny 
confer byl přesunut na září 2021. spoluprá-
ce s Gymnáziem teplice, kde mají s jazykový-

zš palacKého inFormUje

nezapomínáme na Umění ani při 
distanční výUce
pátrací hra nazvaná zakletí v umění provází 
účastníky k vybraným sochám či zajímavým 
architektonickým prvkům staveb ve městě. 
tato „šipkovaná” je připravena v aplikaci ac-
tionbound, a tedy průvodcem se stává mobil-
ní telefon. stačí tedy jen nainstalovat aplika-
ci do mobilního zařízení, připojit se k interne-
tu při startu a při odeslání výsledků. z jedno-
ho zařízení se mohou do hry zapojit i  týmy. 
hledačka obsahuje pokyny k cestě, vysvětle-
ní některých pojmů a několik kvízů. trasa za-

číná u brány času, měří 3,5 
km, projít ji trvá něco přes 
hodinu. při přípravě a  tes-
tování pomáhali žáci z  9. c 
adam albrecht, tereza kno-
llová a  nikola soukopová. 

stačí si stáhnout aplikaci actionbound v app 
store nebo na Google play, načíst Qr code 
a vyrazit. 

■   |   sylva horáková

distanční výUKa netradičně
žáci 9. b a 9. c si v zeměpise zahráli na virtu-
ální průvodce po památkách unesco v čr. 
žáci 6. a zase v hodině komunikace shroma-
žďovali rčení, přísloví a  pořekadla, která se 
váží k  jednotlivým měsícům a ročním obdo-
bím v roce. v neposlední řadě v hodině slo-
hového výcviku se deváťáci zamýšleli nad té-
matem můj velký sen. a  já jim přeji, aby se 
jim jejich sny splnily.

■   |   h. mazalová

Knihovna nezahálí
v  měsíci březnu jsme měli velice milou on-
line návštěvu. paní knihovnice navštívila vět-
šinu tříd prvního stupně a v dubnu i některé 
třídy z druhého stupně. do hodiny českého 
jazyka si Jana mazurová přinesla velké množ-
ství zajímavých knih. někde ani 45 minut ne-
stačilo, aby si žáci hodinu s knihami pořádně 
užili. tímto chceme poděkovat Janě mazuro-
vé za zpestření výuky.

■   |   kolektiv učitelů ze zš palackého

mi asistenty velké zkušenosti, bude navázá-
na prostřednictvím šablon. vybrané student-
ky oboru sociální činnost byly na přelomu 
února a března 2020 v lipsku v domech péče 
o  seniory účastnicemi projektu tandem. 
velvyslanectví spolkové republiky německo 
v praze vyslovilo Jiřině cvrkalové poděková-
ní za aktivní podporu odborných praxí v ně-
mecku ve spolupráci s česko-německým fon-
dem budoucnosti. 
dne 27. 11. 2020 došlo k slavnostnímu pře-
dávání bronzového a  stříbrného ocenění 
programu the duke of edinburgh award. na 
předávání ocenění navázala on-line ceremo-
nie, za účasti Jeho královské výsosti prince 
edwarda. 

■   |   hana konečná

čtete rádi?
žáci šestých a osmých ročníků ano. v průbě-
hu března, měsíce čtenářů, žáci plnili knižní 
výzvu. ze 14 nabízených úkolů si vybrali troji-
ci, která pro ně byla nejatraktivnější. výsled-
kem byla zábavná videa, zajímavé fotografie 
a nápadité výtvory.

■   |   tereza klímová

Ivana Bartošová 6. B
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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, pá: 18 hod. klášterní kostel 
čt:  16:30 hod. klášterní kos-

tel – mše sv. pro rodiny 
s dětmi

 18 hod. klášterní kostel 
so:  18 hod. farní kostel 

(s nedělní platností)
ne: 8 hod. farní kostel
 11 hod. 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

návštěvy hřbitova
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 12. 5. odjezd v  15:00 hod. před 
dvorem sociálních služeb v ul. svitavské. kon-
takt na řidiče: vlastimil endl, t: 603 750 838.

charita moravsKá 
třebová je na scUK.cz
nakupte online a  vyzvedněte si svůj nákup 
v  charitě moravská třebová. na charitním 
scuku prodávají farmáři přímo koncovým zá-
kazníkům, nákup funguje na principu společ-
né objednávky, kterou založí charitní scukař. 
ten do svého nákupu přizve další zákazní-
ky, postará se o převzetí zboží od dodavatelů 
a následný výdej členům své nákupní skupi-
ny. každý nákup se tak mění v malé komunit-
ní setkání, podobně jako na farmářských tr-
zích. nákupy běží každý týden od pondělí do 
nedělní půlnoci. svůj nákup si poté vyzved-
nete v úterý mezi 16. a 18. hod. ve výdejním 
místě v moravské třebové na adrese svitav-
ská 44. dejte proto, prosím, o skupině vědět 
svým přátelům, známým a  sousedům, urči-
tě možnost nákupu od farmářů také ocení. 
pokud nás budete chtít podpořit, přidejte se 
k naší skupině na www.scuk.cz/charitni. re-
gistrace vás k ničemu nezavazuje a můžete ji 
kdykoliv zrušit.

veliKonoční 
charitativní jarmarKy 
rehaU
velikonoční charitativní jarmarky úspěš-
ně navázaly na tradici vánočních prodejních 
akcí. díky vstřícnosti firmy rehau česká re-
publika jsme je mohli uspořádat i  v  těch-
to nelehkých dobách v  závodech v  Jevíčku 
a  v  moravské třebové. v  obou závodech si 
zaměstnanci mohli zakoupit výrobky charity 
moravská třebová a podpořit tak další fun-
gování terapeutických projektů a  charitního 
sociálního podniku speramus. samozřejmě 

byla dodržena všechna zdravotně-bezpeč-
ností opatření. 
mockrát děkujeme za podporu a přejeme fir-
mě rehau česká republika vše dobré.

společné setKání 
charitních sociálních 
pracovníKů
charitní služby fungují již ve třech budo-
vách napříč moravskou třebovou. a  proto-
že máme šest registrovaných sociálních slu-
žeb a doprovázející organizaci pro pěstoun-
ské rodiny, tak to obnáší i  rozsáhlé perso-
nální zajištění. proto se v pondělí 12. dubna 
sešli sociální pracovníci napříč službami. prv-
ní setkání proběhlo ve společenské místnos-
ti komunitního centra o krok dál. pracovníci, 
vzhledem ke změnám, které v některých ko-
lektivech nastaly, pojali toto setkání jako vzá-
jemné seznámení a vyjasnění si, v čem mo-
hou jednotlivé služby spolupracovat. pracov-
níci tak dostali příležitost zeptat se na věci, 

které je ohledně provozu jednotlivých slu-
žeb zajímají. v setkávání chceme i nadále po-
kračovat. doufáme, že pravidelné setkávání 
bude pracovníkům přinášet podporu a pro-
stor pro sdílení zkušeností.

distribUUjeme 
respirátory a roUšKy 
pěstoUnům
všem našim pěstounským rodinám jsme 
v  době nouzového stavu rozvezli ochranné 
pomůcky. celkem se jednalo o 690 ks respi-
rátorů ffp2 a 2240 ks zdravotnických roušek 
distribuovaných do moravské třebové par-
dubickým krajem ze státních hmotných re-
zerv (690 respirátorů a 240 roušek) a potra-
vinovou bankou pardubického kraje v  cho-
tovicích (2000 roušek). základní klíč pro roz-
dělování počtu ochranných pomůcek byl 20 
ks respirátorů a 50 ks zdravotnických roušek 
na rodinu, 10 ks respirátorů pro dítě nad 15 
let a 10 ks zdravotnických roušek pro dítě do 
15 let. poděkování patří pracovnicím našeho 
centra pěstounské péče cesta, které se po-
dílely jak na přípravě, tak na distribuci těchto 
balíčků pěstounským rodinám.

bližší informace o  celkové činnosti charity 
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo 
www. facebook.com/charita.trebova, nebo 
osobně na adrese charity, svitavská 655/44, 
moravská třebová. krásné pohodové dny 
vám přejí zaměstnanci charity m. třebová

centrUm pro rodinU slUníčKo

centrum pro rodinu sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 moravská třebová, tel.: 736 609 318, 
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

provozní doba:
pondělí: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum
Úterý: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum

čtvrtek:  9:00–12:00 hod. setkávání věřících 
maminek

návštěva centra bude možná za respekto-
vání podmínek nařízených vládou čr.
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Krizová linKa
centrum duševního zdraví rIaps trut-
nov v  tomto roce rozšířilo své služby 
o telefonickou krizovou pomoc. Jed-
ná se o  sociální službu registrovanou 
dle zákona č. 108/2006 sb. cílem této 
služby je pomoci klientovi prostřednic-
tvím telefonického rozhovoru s vyško-
leným pracovníkem vyřešit jeho nepří-
znivou sociální situaci, najít zdroje pod-
pory v  rodině a  přirozené komunitě, 
podpořit dovednosti klienta při řešení 
nepříznivé situace a předcházet dalším 
situacím, které by mohly představovat 
ohrožení zdraví a života. velkou výho-
dou této služby je úzká návaznost na 
další sociální a zdravotní služby posky-
tované v cdz.

a jaK KonKrétně slUŽba 
FUnGUje?
služba je tu pro vás nepřetržitě 24 ho-
din denně. Jsme připraveni vám na-
slouchat, poskytnout informace, hle-
dat společně s vámi cestu, jak nepříz-
nivou situaci zvládnout. můžete se na 
nás obrátit například pokud: prožíváte 
složitou situaci a potřebujete si o tom 
promluvit? máte obavy o  své dušev-
ní zdraví? trpíte duševním onemocně-
ním a potřebujete se zeptat? trápí vás 
úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si 
nevíte rady? potřebujete o  své složité 
situaci s  někým mluvit? cítíte se osa-
mělí a potřebujete pomoci najít cestu 
k druhým? pečujete o duševně nemoc-
ného a potřebovali byste si o tom pro-
mluvit? potřebujete pro řešení své si-
tuace informace? potřebujete pomo-
ci se zprostředkováním nějaké služby? 
pokud budete souhlasit, pomůžeme 
vám i  zprostředkovat potřebnou po-
moc. váš věk ani místo, odkud voláte, 
není rozhodující. budeme rádi, pokud 
budeme vědět, s  kým mluvíme, není 
to ale podmínkou. službu můžete čer-
pat i zcela anonymně nebo si např. ur-
čit nějakou přezdívku, kterou budeme 
užívat.   
pracovníci jsou vázáni povinnou ml-
čenlivostí. to znamená, že bez vaše-
ho souhlasu nebudou žádné informa-
ce z rozhovoru s vámi s nikým dalším 
sdílet. výjimku tvoří situace, ve kterých 
jsou ze zákona povinni jednat. služba 
je poskytována zdarma. volající hradí 
běžnou cenu telefonního hovoru. po-
kud vám finanční situace brání v tom, 
abyste mohli čerpat službu, upozorně-
te pracovníka a požádejte ho, aby vám 
zavolal zpět. maximální doba 1 hovoru 
je 60 minut. službu můžete využít opa-
kovaně, pokud je to nezbytné.   
Krizová linka cdz: 702 256 762

různé

letní šKoly pro pedaGoGy
realizační tým map II připravil pro pedagogy 
základních škol dvě letní školy zaměřené na 
aktuální potřeby ve vzdělávání. 
pro pedagogy 1. stupně zš se uskuteční letní 
škola s pavlínou loňkovou, která k nám za-
vítá již potřetí. v minulosti jsme měli možnost 
se s ní setkat na workshopech lapbook a Jak 
na projektovou výuku online, které měly vel-
ký ohlas mezi učiteli. v  rámci letní školy se 
učitelé ponoří jak do praktických ukázek lek-
cí, tak do teoretického orámování toho, co se 
v nich děje. v roli žáků si prožijí lekce z růz-
ných předmětů i ročníků napříč 1. stupněm. 
čeká je linka čtenářská i radostná. letní ško-
la se zaměřuje na důkladnou práci s  cíli, 
na konkrétní a  průběžnou zpětnou vaz-
bu. prakticky budou vyzkoušeny některé 
aktivizační metody a techniky a získané in-
formace budou společně třízeny ke strate-
giím formativního hodnocení a základním 
pilířům responzivní výuky.
letní školou Konečně společně, která je 
určena pro pedagogy 2. stupně zš, učitele 

provedou výborní lektoři tomáš chrobák 
a  monika olšáková, držitelé ocenění Glo-
bal teacher price czech republic. náplní jed-
notlivých dnů budou tři pilíře, které napo-
mohou vytvářet podporující a bezpečné pro-
středí pro žákovo učení. Jedná se o  aktiv-
ní metody učení, vnitřně diferencovanou 
výuku a  účinné hodnocení ve formativ-
ní funkci. pedagogové se dozvědí, co tento 
styl práce přináší žákovi, učiteli a jaký dopad 
má na vzdělávání v rámci vytváření a rozvoje 
kompetencí pro život.
letní školy se konají v centru environmentál-
ní výchovy stolístek v linharticích. 
termíny konání jsou: 
letní škola pro pedagogy 1. stupně zš: 
18.–20. 8. 2021 
letní škola pro pedagogy 2. stupně zš: 
23.–25. 8. 2021
bližší informace ke konaným akcím nalezne-
te na webových stránkách projektu map II 
www.mapmtj.cz.

■   |  lenka bojanovská, hlavní manažer projektu
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historie Kopané vii.
poprvé v historii (1979) hraje slovan krajský 
přebor. tužby našich otců a  dědů byly vy-
slyšeny. na první utkání v kp se přišlo podí-
vat pět stovek diváků. soupeřem byla kdysi 
ligová sparta Úpice s  kanonýrem pytlíkem. 
spravedlivá plichta 1:1. první gól slovanu 
v  kp vstřelil zkušený pišta schwarz. nováč-
kovský elán zapůsobil v  hlinsku. pod vítěz-
ství 3:2 se podepsali bubeník 2, p. haupt. da-
řilo se i doma s novým městem. až ve čtvr-
tém kole prohrál slovan na půdě rh hradec 
králové. poté doma s  Jičínem trápení. vedli 
jsme 1:0, ale hosté vyrovnali v poslední minu-
tě, i když hráli bez dvou vyloučených hráčů. 
elán vyprchal. dvě porážky u soupeřů, doma 
jen remíza s novou pakou - trefil se zkušený 
m. doležal. Gólem p. haupta zdoláváme re-
zervu vchz z  města perníku. slibná remíza 
u řáholce s vtJ Jičín a vítězství nad dvorem 
králové (doležal) potěšilo. ve vysokém mýtě 
nás domácí roznesli na cucky - 0:8!
I  jarní odvety odstartoval slovan debaklem 
v Úpici. následovaly dvě plichty a výhra nad 
rh hradec. v Jičíně 1:1. vítězství nad světlou 
a  porážka v  nové pace. další dva duely na 
našem „popelišti“ se povedly. lanškroun od-
jel s „bůrem“ a remíza s výbornými holicemi. 
v pardubicích nestačíme na vchz. vojáci z Ji-

čína si dali vlastní gól, tedy šťěstí se přiklonilo 
na naši stranu. ve dvoře to bylo safari a dal-
ší nářez 0:6. slovan zakončil sezónu domá-
cím smírem s premiantem z vysokého mýta. 
osmá příčka byla nakonec pro nováčka dob-
rým počinem.
kádr slovanu: s. milde (trenér), J. stejskal (ve-
doucí mužstva) - J. péč, k. frehar, a. sekanina, 
z. kudyn, J. hečko, v. doseděl, J. zatloukal, š. 
schwarz, m. doležal, z. bubeník, J. špaček, J. 
linduška, J. čadek, p. haupt, J. haupt, p. ple-
va, o. mikeš, v. suchý, k. vašek. nejvíc gólů: 
p. haupt 8, z. bubeník 7.
velký úspěch dosáhli žáci. pod vedením v. 
cinka a J. navrátila zvítězili ve své skupině kp. 
v  přímé bitvě o  krajského přeborníka pod-
lehli spartaku hradec králové až po boji 1:2. 
hráli mj. p. tyleman, r. langhammer, křivá-
nek, mazal, vaněk, dorazil, báča, m. komoň, 
křížek, k. Gregor, J. bílý, Wreger, v. přikryl, 
scholze.
b muži v op 3. místo (1981). obě derby s ko-
legy ze svitav byla vítězná. debakl od bor-
šova 0:6 výstrahou. dorost v  kp v  počátku 
„osmdesátek“ vždy v popředí tabulky.
závěrem perlička. na každý zápas s námi jez-
dili věrní fandové bohouš a venca andrlíkovi 
(viz foto), kteří vždy obveselovali diváky svý-

nejstarší doloŽené FotoGraFie 
moravsKotřebovsKého FotbalU
historicky první doloženou zmínkou o fotba-
le v moravské třebové je fotografie z května 
1924. na snímku vidíte německý klub dfc 
(mährisch trübau), který podlehl na hřišti 
ve dvorní ulici spartě brno 1:4. v týmu sou-
peře nastoupil pozdější trenér slovanu ar-
tur šťastný - pohle (označen šipkou). pozdě-
ji působily ve městě české kluby tábor stš 
mo a  tJ sokol čsk (český sportovní klub). 
ten v roce 1928 sehrál přátelský mač se slá-
vií praha. vznik českého klubu byl velmi zají-
mavý - ve městě žilo v r. 1928 pouze 359 oby-
vatel české národnosti.

■   |   vp, pm

mi kousky. venca na jednom ze zápasů ven-
ku předvedl neskutečné show. na kopečku 
na stráni zakopl, po několika kotrmelcích při-
stál na hrací ploše právě v okamžiku, kdy J. 
špaček házel aut. venca sklidil velký aplaus. 
nakonec vypili s tatíkem všechen rum a v au-
tobuse byla sranda. tito dva skalní fandové 
také obsluhovali na našem stadionu časomí-
ru a bufet. dodnes nechápu, že bez manka.

■   |   václav procházka
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historie ledního hoKeje 
v moravsKé třebové ii.
v  roce 1961 se začíná budovat stadion na 
místě dnešního zimního stadionu, byly insta-
lovány první vysoké mantinely a hraje se kraj-
ská soutěž I. třídy, brněnský kraj. předsedou 

oddílu se stává karel sotorník, petr nosil je 
organizační pracovník. místopředseda b. ti-
chý se ujímá funkce předsedy v roce 1969 po 
tragické smrti k. sotorníka.
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společné zaKončení otUŽilecKé sezóny

skupina zotav moravská třebová (zimní 
otužilci a vodomilové) na velikonoční pondělí 
oficiálně zakončila sezónu. velikonoční kou-
pel v  zatopeném lomu v  březině měla „pří-
jemných“ 8 až 10 stupňů, nejdelší čas stráve-
ný ve vodě čítal dlouhých 23 minut. v průmě-
ru každý strávil na hladině 10–15 minut, sa-
mozřejmě dle pocitu jednotlivých otužilců.
letošní sezónu otužilci mohli společně, popř. 
každý zvlášť, okusit vánoční ponor, novoroč-
ní otužování, masopustní otužovačku a nyní 
naposledy velikonoční rozloučení se sezó-
nou. nejvhodnějšími lokalitami na otužování 
se ukázala retenční nádrž boršov a již zmíně-
ný zatopený lom v březině.
skupinka moravskotřebovských otužilců se 
tuto zimu rozrostla především o  zástupky-
ně toho něžnějšího pohlaví. pravidelně jich 
sportovalo kolem deseti, další se pak přidá-
vali dle svých možností.

■   |   (pm)

v pardubicích (1966)
nahoře zleva: kučera, nosil, přichystal, 
a. blažek, polák, l. sopoušek, kristek, orálek, 
Janíček, rašner
dole zleva: J. víšek, klíč, odehnal, boháč, do-
seděl, z. kostka, Janíček

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

na stavbě stadionu bylo brigádnicky odpra-
cováno 8000 hodin (0,50 kčs/hod.) pod vede-
ním b. doseděla a opět velmi aktivních brat-
rů k. a a. blažkových. stavba byla dokončena 
v letech 1970-1971 dostavbou tribuny (1200 
brigádnických hodin).
po roce 1969 se stává předsedou květoslav 
machálek - nejvýraznější osobnost 70. a 80. 
let ve vývoji moravskotřebovského hoke-
je. Jeho zásluhy zejména na zlepšení záze-
mí jsou nesmazatelně zapsány do historie 
tohoto klubu. pod jeho vedením byl vybu-
dován stadion v akci „z“. brigád se zúčast-
ňovali nejenom funkcionáři a hráči hokeje, 
ale i  učňovský dorost, žáci vGJž (vojenská 
škola), občané města a příznivci hokeje. v té 
době výbor tvořili: organizační pracovník: 
paní kostková a pan kostka, lainweber, zlá-
mal, stehlík, fiala, rašner, felcman, slezák, 
doseděl a bratři blažkovi. správcem stadio-
nu byl Josef neuer.

■   |  (pm)


