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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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INFORMACE Z RADNICE

Sčítání lidu 2021
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za
deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu
plánování mnoha aspektů veřejného života.
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3.
online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. května. Elektronický sčítací 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 vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického
úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak,
že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a oby-

Otevřená radnice

vatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně
venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni
na koronavirus. Z epidemických důvodů však
nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat
virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma
odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání. Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. 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.

Uctění památky věrnému příteli
Dne 16. března 2021 nás navždy opustil v 87
letech RNDr. Václav Horský. Do Moravské
Třebové přišel se svými rodiči 10 dnů po válce, kdy jeho otec tam byl jako voják převelen,
aby se podílel na vzniku vojenské školy. Tehdy v Moravské Třebové zůstal. Zpočátku jako
voják z povolání, zanedlouho se rozhodl pro
učitelství. Mnoho generací žáků učil matematice a jako bývalý voják i branné výchově, ale
působil řadu let i jako učitel autoškoly. Vzhledem 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

Poděkování
Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí
v Moravské Třebové, kteří se starají o jejich
technický stav i celkový vzhled. Každá změna vede k tomu, aby naše město bylo zase
o kousek krásnější. Ulice Lanškrounská.

politiky. Byl to člověk s velikou životní moudrostí, se kterou přistupoval i k řešení problémů v městském zastupitelstvu, radě města či
krajském zastupitelstvu. Stal se součástí Moravské Třebové, kde zanechal nesmazatelnou stopu. Václave, budeme na tebe se ctí
vzpomínat za vše, co jsi pro naši komunistickou myšlenku a milované město Moravská
Třebová udělal. Nezapomeneme!
■ | Josef Odehnal

Vzpomínka na Jirku
Vinklera
28. března nás zarmoutila zpráva, že už nejsi mezi námi. Chceme Ti aspoň touto cestou
poděkovat za to, co jsi pro nás sběratele a milovníky grafiky nejen zde v Moravské Třebové
udělal. Za to, že jsi dal dohromady partu nadšenců a s nimi pak podnikal celou řadu akcí, ať
to byly návštěvy grafiků, naučná posezení, celostátní setkání sběratelů zde v MT – letos už
to bude 18. ročník. Děkujeme za to, že jsi nás
zasvěcoval do sběratelství, seznamoval s grafickými technikami a společně pak pomáhal
zviditelňovat MT i okolí, vždyť především Tvou
zásluhou vzniklo 50 EXL a volných grafik s tématikou MT. V poslední době jsi svými prezentacemi dokázal zvednout náladu a chuť do života nejen sběratelům ze Třebové, z ČR a Evropy, ale taky dalším milovníkům grafiky, fotografie, krásných věcí.
Děkujeme Ti, budeš stále žít v našich srdcích
i vzpomínkách.
■ | Moravcová M. za MT sběratele
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Veškeré podklady z jednání zastupitelstva města, vč. zápisu, usnesení, zvukového záznamu a výsledků hlasování naleznete na webových stránkách města
v záložce radnice. Zde je k dispozici také
usnesení z jednání rady města. Více na
www.moravskatrebova.cz.

Výběrová řízení
Strážník/strážnice městské policie. Podrobnosti na úřední desce.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského
úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 3.
2021 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 756 občanů ČR. V průběhu měsíce března 2021 se do Moravské Třebové 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 migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové
hlášeno 151 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 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 Jozef (86 let), Horská Dagmar (82 let), Kopec Zdeněk (80 let), Opletalová Jiřina (77
let), Vinkler Jiří (77 let), Kryštof Zdeněk
(76 let), Vašíček Vladimír (76 let), Kolaříková Emilie (74 let), Dvořák Adolf (70
let), Mgr. Padrtková Věra (65 let), Šejnoha 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 vojákům, kteří do roku 1968 sloužili v Pohodlí u Litomyšle, za projevenou vzpomínku na mjr. Gabrlíka Osvalda u příležitosti výročí 100 let od jeho narození.
■ | Rodina Gabrlíkova
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Rekonstrukce ulice
Lanškrounská pokračuje
Pardubický kraj pracuje na dokončení závěrečné 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 společnost EUROVIA CS, a.s. Po dokončení prací proběhne výsadba stromů podél komunikace. Město Moravská Třebová souběžně
s uvedenými opravami provede rekonstrukci části chodníku poblíž křižovatky s ulicí Nádražní. Aktuální informace naleznete vždy
na webových stránkách města a v Mobilním
rozhlasu.
Děkujeme za trpělivost a dodržování dopravního značení.

I. etapa od 6. 4. do 27. 6. 2021
Úplná uzavírka od křižovatky s ulicí Na Stráni
po křižovatku s ulicí Nádražní. Pohyb chodců po chodníku zůstává i nadále bez omezení. Technické služby z důvodu rekonstrukce vozovky a omezeného přístupu k nemovitostem žádají obyvatele ulice Lanškrounská bydlící v úseku od č. p. 99 po č. p. 133
vč., aby v rámci svozu komunálního odpadu
přistavili popelnice ke kontejnerovému stání v ulici Garážní, nebo na křižovatku s ulicí Nádražní poblíž vlakového nádraží (platí
i pro II. etapu).
Zastávka BUS Lanškrounská je v současnosti v obou směrech dočasně zrušena, a to bez
náhrady.

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 Moravské Třebové a po I/35.

II. ETAPA od 6. 4. do 27. 6. 2021
Částečná uzavírka od křižovatky s ulicí Nádražní po odbočku k ZAPA beton. Provoz
v tomto úseku je řízen semafory. Zastávka
BUS Rozc. žel. st. 0.1, je v obou směrech dočasně přesunuta před zábor do ulice Nádražní. Pohyb chodců po chodníku zůstane i nadále bez omezení. Prosíme řidiče o trpělivost při čekání na semaforech. Alternativní
objízdná trasa není možná, zadní cesta nad
Sušicemi není určena k nadměrnému provozu. Po dobu rekonstrukce je vjezd povolen
pouze rezidentům v dané lokalitě.

Začíná rekonstrukce ulice Svitavská
V pondělí 3. května bude zahájena celková
revitalizace ulice Svitavská s termínem dokončení 31. října. Stavební práce budou spojeny 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. Janského u Penny marketu. Mezi hlavní důvo-

dy nutnosti komplexních oprav patří havarijní stav kanalizace a vodovodu, poškozený
povrch vozovky, souběžně probíhající stavba
nové budovy nemocnice, lipová alej na hranici životnosti, nekoncepčně využitý prostor
před SBD a nedostatečná bezpečnost cyklistů a silničního provozu,“ 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-

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 posuvné úplné uzavírky po úsecích na komunikaci počínaje od prostoru před budovou Stavebního bytového družstva po budovy Charity 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 bezpečnosti a plynulosti provozu platí v celé délce objízdné trasy zákaz zastavení. Prosíme rezidenty,
aby svá vozidla neparkovali podél komunikace. Dopravní obslužnost a vjezd do Nemocnice 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 přesunuty.
BUS U komína: Pro spoje jedoucí ve směru
na Svitavy, bude zastávka přesunuta v rámci ulice Svitavská. Pro spoje jedoucí ve směru na aut. nádraží bude přesunuta do ulice
Jiráskova.
BUS Svitavská: Zastávka bude v obou směrech dočasně přesunuta do ulice J. K. Tyla.
■ | vd

Plánovaná rekonstrukce křižovatky
V dubnu letošního roku proběhlo jednání 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-

storu. Důležité investiční akci Pardubického
kraje tak nestojí nic v cestě. Kromě nezbytné opravy povrchu vozovky přispěje ke zlepšení dopravní situace a také k modernizaci veřejného prostoru pro chodce, vč. opravy chodníků a prvků zeleně. Dle předběžného plánu by rekonstrukce měla proběhnout

v roce 2022. Než samotná rekonstrukce začne, chceme řidičům zajistit pohodlný průjezd křižovatkou. Proto aktuálně jednáme o provizorní opravě asfaltového povrchu křižovatky, která by mohla proběhnout
v termínu květen – červen 2021.
■ | Petr Frajvald, místostarosta
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Zprávy z radnice
Městský úřad v běžném provozu

Trhy na náměstí

Na základě rozhodnutí vlády ČR od pondělí
12. dubna 2021 skončila platnost nouzového
stavu. Městský úřad je proto opět otevřen ve
standardních úředních hodinách.

Trhy farmářských výrobků na náměstí se po
celý měsíc květen budou konat kromě tradičního pátku také každé pondělí.

Stránky města v novém kabátu

Už za pár týdnů se na Knížecí louce zazelenají
zbrusu nové vrbové stavby, které ocení hlavně rodiče s dětmi. Tunel o délce 20 metrů se
třemi kupolemi doplňuje i nedaleký vysoký
altán, ve kterém se objeví také dřevěné špalky k posezení. Vrbové stavby v letních měsících lidem poskytnou nejen příjemný stín, ale
také zázemí pro volnočasové aktivity.

Představujeme novou podobu webového
portálu města www.moravskatrebova.cz.
„Cílem změny je vytvořit pro občany příjemné a přehledné prostředí, kde mohou snadno a rychle dohledat všechny aktuální informace o dění ve městě. Nový design zároveň
koresponduje s jednotným vizuálním stylem
města,“ uvádí místostarostka Daniela Maixnerová. Autorem grafických úprav je Karel
Navrátil, který zvítězil v soutěži o design vyhlášené během srpna 2020. Věříme, že se
vám nové webové stránky města budou líbit.

Vrbové stavby na Knížecí louce

Komunitní klub se stěhuje

Finanční úřad opět otevřen
Covid report
Mobilní rozhlas spustil unikátní Covid report,
který vám poskytne přehledné a transparentní 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 srovnání s dalšími městy. Vše naleznete v Mobilním
rozhlasu města Moravská Třebová.

č. 1 vznikl spojením školského obvodu ZŠ
Čs. armády a ZŠ Kostelní náměstí. Obvod č.
2 zůstává ZŠ Palackého. V rámci úpravy došlo k přesunutí ulic Bezručova, K. Čapka, Sluneční a Tyršova ze školského obvodu č. 2 do
školského obvodu č. 1. „Již brzy budeme mít
ve městě dvě silné, moderní a konkurenceschopné základní školy - ZŠ Palackého a ZŠ
U Kostela. Z toho důvodu dochází k dílčímu
přesunu vybraných ulic, což povede k zajištění vyrovnané spádovosti obou škol a dostupnosti nově přijímaných žáků do nového právního 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 budovami ZŠ Čs. armády a ZŠ Kostelní náměstí,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Finanční správa ČR otevřela dočasně uzavřená územní pracoviště v optimalizovaném režimu 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 Třebové v ulici Nádražní.

Úprava školských obvodů

Od ledna probíhaly stavební práce a úpravy
interiéru v areálu Komenského 46, kde původně sídlilo nízkoprahové centrum Díra.
Nově zde od 1. 4. 2021 oficiálně působí Komunitní klub, který se tak stěhuje z dosavadního působiště v objektu historické latinky.
Nové prostory jsou pro komunitu vhodnější, nabízí bezbariérový přístup a lepší dostupnost ke sportovnímu vyžití. Slavnostní otevření nového zázemí proběhlo po uzávěrce,
podrobnosti přineseme v dalším vydání zpravodaje. Komunitní klub funguje v rámci projektu Podpora soc. začleňování v Mor. Třebové a navazuje na Strategický plán sociálního 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

S ohledem na plánované sloučení ZŠ Čs. armády a ZŠ Kostelní náměstí došlo v letošním
roce k dílčí úpravě školských obvodů. Obvod

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
Děkujeme všem rodinám, které se zúčastnily venkovní velikonoční hry Po stopách moravskotřebovského zajíčka. Věříme, že jste si
to s dětmi užili. V květnu pro vás připravu-
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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 probíhat v termínu 8.–22. 5. Hrací karta za 50 Kč.
Více informací na našich FB stránkách. Také
si vážíme vašeho velkého zájmu o Online bazárek, 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. Kontaktujte 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. Termíny: 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 masáže 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

Informace z radnice

Rozpočet města na rok 2021
156
145

145

132

130

2017

2018

2019

2020

2021

Vývoj daňových příjmů 2017–2021 (v mil. Kč)
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, přijatými dotacemi a zůstatky z přebytkového hospodaření z minulých let. Vzhledem k dopadům pandemie covid-19 a prognóze dalšího ekonomického vývoje je rozpočet města
nastaven velmi konzervativně. V grafu uvedeném níže je znázorněna výše daňových
příjmů v minulých letech ve srovnání s částkou, se kterou počítáme pro letošní rok. V následujícím textu představujeme významné
projekty pro rok 2021.
Na Hranici na hraně
Nový Bike resort Moravská Třebová už na
podzim roku 2021 nabídne sportovcům i široké 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 dotačního programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko. Moravská Třebová díky přeshraničnímu projektu Na hranici na hraně získá pozornost nejen místních sportovních nadšenců, ale i návštěvníků a turistů.

Modernizace zázemí škol
V roce 2021 probíhá modernizace základních
škol. V ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní náměstí dojde k rekonstrukci odborných učeben fyziky,
chemie a informatiky, vč. jejich vybavení nábytkem, technickými a učebními pomůckami,

výpočetní a informační technikou. Prostřednictvím stavby osobního výtahu dojde k zajištění bezbariérovosti celého objektu školy. Zajištěna bude rovněž vnitřní konektivita školy
a připojení k internetu. Do rozpočtu jsou zahrnuty 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 vazbou na starobylý polský rod Oppersdorf. Realizace mikroprojektu zpřístupní širší veřejnosti 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 kanalizace, vyměněn vodovod, upraven režim pro
cyklisty, vybudována nová parkovací stání
a nový povrch vozovky a zároveň dojde k obnově zeleně tak, aby se tato ulice stala moderní a reprezentativní bránou do města.

Workoutové hřiště
Na jaře 2021 bude dokončena výstavba venkovní posilovny (workout hřiště), která se
stala vítězným projektem loňského participativního rozpočtu. Projekt zahrnuje dodávku a instalaci posilovacích prvků, laviček
a výstavbu zpevněné dopadové plochy se
speciálně upraveným povrchem.
Parkovací automat
Záměr počítá s nahrazením stávajícího parkovacího automatu při vjezdu do náměstí za
nový přístroj umožňující platbu kartou. Výdaj
na pořízení automatu už byl součástí rozpočtu města v roce 2020, automat ale do konce
roku nebyl dodán.

Knížecí louka
V letošním roce bude pokračovat postupné
rozšiřování herních prvků v areálu na Knížecí louce (2. etapa proběhla v roce 2020). Záměrem je zejména úprava dopadových ploch
u stávajících prvků.

Víceúčelové sportoviště ZŠ Palackého
V rozpočtu na rok 2021 jsou vyčleněny prostředky na výměnu poškozeného vrhačského
sektoru pro potřeby výuky ve školách i pořádání atletických závodů.
Chodník Udánky
V roce 2021 dojde k vybudování chodníku,
který bude navazovat na nový chodník v prostoru návsi. Součástí bude přechod přes komunikaci na návsi směrem k potoku a lávce,
rekonstrukce stávající lávky a napojení na vybudovaný chodník podél rekonstruované silnice na Udánském kopci.
Most Boršov
Aby bylo možné ze strany Lesů ČR investovat další prostředky do projekční přípravy
úpravy zbývající trasy koryta vodního toku
v intravilánu Boršova, je nezbytné zajistit rekonstrukci zbývajících propustků s nedostačující kapacitou průtoku. Součástí rozpočtu
2021 je rekonstrukce jednoho z propustků.
Rozšíření kamerového systému
Kromě obnovy stávající technické infrastruktury dojde v letošním roce k vybudování nového kamerového bodu pod parkovištěm
u zámku. Nová kamera zajistí bezpečnost poblíž budoucího pumptracku a workoutového hřiště. Zároveň umožní rozšířit dohled na
Knížecí louku.
Opravy objektů ve vlastnictví města
Do letošního rozpočtu je zahrnuto celkem 6
akcí (rekonstrukce objektu smuteční obřadní síně, plynofikace bytů Bránská 17 a Farní
1, rekonstrukce bytu Olomoucká 12, rušení
septiků a rekonstrukce a Bránská 19 – obnova 4 bytových jednotek).
Děkuji všem občanům za trpělivost při realizaci investičních akcí. Sledujte i nadále webové stránky, sociální sítě, zpravodaj i Mobilní rozhlas, kde Vás průběžně informujeme
o aktuálním dění ve městě.
■ | Miloš Mička, starosta města
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Městská policie

Informace z městské policie
Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Z činnosti MP
V minulém období městská policie řešila 491
událostí. Mimo stanovenou pochůzkovou
činnost a plnění úkolů vyplývajících z mimořádných opatření nařízených Úřadem vlády ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, se
městská policie i nadále zaměřovala na dodržování nastaveného dopravního režimu v našem městě, zejména pak v historickém centru města a na sídlišti Západní.

čany, že za poslední týden jsme museli uložením pokuty řešit několik přestupků v ulicích
Marxova a Svitavská. Na fotografiích vidíte,
jak to rozhodně nemá vypadat! V kontrolách
budeme i nadále pokračovat.

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 Policie ČR pátrali po pohřešované nezletilé dívce.
S pátráním nám pomohl i záznam z kamerového systému. Strážníkům MP se nakonec
podařilo dívku nalézt a předat Policii ČR. Policisté ji poté doprovodili k rodičům.

Zaměřujeme se na čistotu
v ulicích
Jak předejít zbytečné pokutě ve výši až 10 000
Kč? Stačí dodržovat platnou vyhlášku o ukládání odpadů. Do okolí odpadkových košů
a kontejnerů rozhodně nepatří použité spotřebiče a pytle s výsledkem jarního úklidu.
Od toho máme sběrový dvůr, kam lze velkoobjemový odpad ukládat. Upozorňujeme ob-

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 místo 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. Totožnost dívek známe, případ předáváme k do-

Přistavení Vleček a kontejnerů 2021
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		
středa

8:00–12:00

13:00–17:00

čtvrtek

8:00–14:00

13:00–17:00

sobota

8:00–14:00
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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 upozorňuje dopravní značení. Za nerespektování dopravního značení hrozí řidičům na místě pokuta až 2 000 Kč. Chápeme, že uzavírka ulice Lanškrounská je spojena s komplikacemi
a zdržením. Nicméně za nově opravenou silnici 5 minut čekání určitě stojí.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Nabídka svozu BIO
odpadu pro občany
Od května 2021 technické služby nabízí možnost svozu bioodpadu přímo od
domu. Stačí navštívit kancelář technických služeb a objednat si službu v ceně
500 Kč. V ceně je zahrnuto zapůjčení 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 kompenzaci pro všechny, kteří provádí sečení trávy na pozemcích města. Zájemci
se mohou dostavit do kanceláře technických služeb a domluvit se na formě
příspěvku.

zdravotnictví

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

Personál nemocnice děkuje za
podporu

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

Jménem zaměstnanců nemocnice bych chtěla z celého srdce poděkovat všem, kteří nám
pomohli a pomáhají zvládat koronavirovou
zatěžkávací zkoušku. Dostává se nám podpory, které si velmi vážíme.
V nově otevřeném očkovacím místě působí administrativní pracovnice z řad zaměstnankyň Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Bez jejich pomoci
bychom měli velký problém s jistotou personálního zajištění. Velmi děkujeme městu Moravská Třebová za spolupráci ve věci tak důležité, jako je regionálně dostupné očkování
proti Covid-19.
Příjemným překvapením byla též podpora projevená zaměstnanci a žáky SZŠ Svitavy. Dopisy od žáků s projevy solidarity jsou
dodnes vyvěšené na nástěnkách a krabice s krásně nazdobenými perníčky přišly zaměstnancům po 12hodinových směnách
k chuti.
■ | Krausová

Hledáme řešení v Moravské Třebové – jak nám to jde,…
V červenci 2020 zahájila Květná Zahrada, z.ú.,
realizovat projekt Hledáme řešení v Moravské Třebové. Projekt je součástí Strategického plánu sociálního začleňování města Moravská 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 sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nad jeho tvorbou se sešli všichni, kteří v Moravské Třebové pracují s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Počínaje sociálním odborem městského úřadu, přes Úřad
práce, Charitu Moravská Třebová, Květnou
Zahradu, Řeholní dům menších bratří (františkáni), SKP-centrum až po Technické služby
města. Byla nastartována řada dalších aktivit
a projektů - město a jeho Komunitní centrum,
Charita Moravská Třebová s několika projekty, 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 Třebové se velmi dobře rozběhnul, a to přes všechny obtíže spojené s covidovou situací v ČR.

Sociální služby
města

Začala stoupat nezaměstnanost, v regionu
Moravskotřebovska již počet uchazečů o zaměstnání převýšil počet nabízených pracovních míst. Do projektu se už zapojilo více než
60 osob, se kterými pracuje tým tří odborníků. „Náš tým dokázal pomoci již několika desítkám lidí při nalezení práce, a to jak na volném trhu, tak zpočátku na tréninkových pracovních místech,“ uvádí ředitel Květné Zahrady Ferdinand Raditsch. Tréninková místa
vznikají v různých firmách i chráněných dílnách. „Může se na nás obrátit každý zaměstnavatel, který má zájem o zřízení tréninkových pracovních míst, rádi se s ním sejdeme
a dohodneme,“ dodává Raditsch.
Projekt Hledáme řešení v Moravské Třebové a další aktivity potrvají až do června roku
2022. Datem ale neskončí, Ferdinand Raditsch doufá, že přinese do Třebové změnu, desítkám lidí taky práci a celkové zlepšení situace ve městě.

Pečovatelská služba
Už název pečovatelská služba nastiňuje, o jakou činnost jde – zajištění důstojné péče o klienty. Kdy přáním našich klientů je žít v důvěrně známém prostředí vlastního domova a těšit se ze společnosti rodiny a přátel. Naším cílem je
pomoci toto přání splnit. Dokážeme pomáhat i lidem, kteří sami pečují o svého blízkého. V mnoha činnostech totiž
může pečovatelská služba rodinného
příslušníka zastoupit.
Pokud se ptáte, jak spolupráce s pečovatelskou službou probíhá, odpověď
je následující. Sociální pracovnice s vedoucí pečovatelské služby nejdříve zjistí
potřeby zájemce (od něj samotného, či
od rodiny, pokud to jinak není možné)
a s ohledem na možnosti služby dojedná, jak a kdy bude spolupráce probíhat.
Často pomáháme s osobní hygienou,
s pohybem člověka po bytě, pomáháme
při podávání jídla a pití, přípravě snídaně, večeře, dovážíme obědy, doprovázíme a dovážíme klienty k lékařům či na
úřady, zajišťujeme jim nákupy či úklid
domácnosti (běžný denní i velký), zajišťujeme 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 nějakého důvodu se zatím neodvážili o ni
požádat. Odpověděli mi a možná odpověděli i Vám, kteří stále váháte: „Nečekejte a nechte si pomoct. A nebojte 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 kolem nás náročná, nejste na ni sami –
naše pečovatelky jsou tady a vždy připravené, byť mnohdy samy unavené.
Vždy s úsměvem pro Vás. A my děkujeme 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
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ORDINAČNÍ doba zubních ambulancí
MUDR. LIBROVÁ	

MUDR. KOMÁRKOVÁ

KOMENSKÉHO 1417/22, MT
461 312 484
734 582 840

SVITAVSKÁ 325/36, MT
734 113 860

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

7:00–12:00
13:00–17:30
7:00–12:00
13:00–17:30
7:00–12:00		
8:00–12:00
13:00–16:00
7:00–12:00		

MUDR. ZATLOUKALOVÁ
KOMENSKÉHO 1417/22, MT
461 312 401
PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

9:00–12:00
7:00–12:00
7:00–12:00
8:00–12:00
6:30–12:00

13:00–18:00
13:00–14:30
13:00–15:30
13:00–17:00

MUDR. ŠKOLAŘOVÁ
PIARISTICKÁ 194/6B, MT
725 832 698
PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

8:00–14:00
8:00–14:00
8:00–14:00
8:00–14:00
8:00–12:00

MUDR. KOHOUT
MĚSTEČKO TRNÁVKA 5
722 925 567
PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

8:00–15:00
8:00–15:00
8:00–15:00
8:00–15:00
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

STARÉ MĚSTO
461 312 501

SVITAVSKÁ 325/36, MT
736 127 876
7:00–12:00
7:00–12:00
7:00–12:00
7:00–12:00
-

7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-15:30
7:30-13:30
7:30-12:30

MUDR. HŘEBABETZKÁ

MUDR. BISOVÁ

PO	
ÚT	
ST	
ČT
PÁ	

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

13:00–15:00
13:00–16:00

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

7:00–12:00
13:00–15:30
7:00–12:00
13:00–16:30
7:00–11:00
7:00–12:00
13:00–16:30
7:00–10:00		

MĚSTEČKO TRNÁVKA MÁ NOVOU DĚTSKOU LÉKAŘKU
Vážení čtenáři MT zpravodaje, od 1. 4. 2021
jsem převzala dětskou ambulanci v Městečku Trnávka po paní doktorce Věře Landové.
Ambulanci navštěvují i děti z Moravské Třebové a jejího nejbližšího okolí, a proto mi dovolte, abych se krátce představila. Pocházím
z Moravské Třebové, studovala jsem na Lékařské fakultě univerzity Karlovy v Hradci
Králové, mám dvě dcery, od roku 2016 pracuji na dětském oddělení ve Svitavách. V listopadu 2020 jsem úspěšně složila atestaci
v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost.
Děti registrované MUDr. Landovou automaticky zůstávají nadále u nás, nově registru8 | Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2021

jeme novorozence. Ordinační hodiny i telefon do ordinace zůstávají stejné, nezměnila
se ani sestřička - Helena Rusňáková. Veškeré další potřebné informace o dětské ambulanci, dovolených či zástupech najdete na
webových stránkách www.mudrpetrahegerova.cz. Závěrem mi dovolte ocenit dlouholetou a poctivou práci paní doktorky Landové, které do dalších let přeji spoustu zdraví
a jen to nejlepší. Těším se na setkání s vámi
a vzájemnou spolupráci při péči o naše nejmenší.
■ | MUDr. Petra Hegerová

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

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

Kulturní služby

Kulturní služby

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Mor. Třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze na místě

Majáles v Moravské
Třebové 2021
6. – 20. 5.
studentské oslavy příchodu máje a krás
studentského života
Ani v této nepříznivé situaci si studenti středních škol v Moravské Třebové nenechali ujít
možnost uspořádat 1. ročník majálesu v našem městě. I přes všechna omezení připravili netradiční pojetí oslav příchodu máje a dávají najevo, že chtějí ovlivňovat kulturní prostředí 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 situaci apod. Do moravskotřebovského majálesu se zapojili studenti různých zaměření a zájmů, můžete se tak těšit na pestrou paletu
programu netradičních oslav studentů, kte-

Provoz muzea, zámku kina a všech kulturních pořadů budou závislé na aktuálních vládních opatřeních a omezeních
v oblasti kultury a shromažďování.
V případě, že se kulturní akce uskuteční,
bude prodej vstupenek pouze na místě.
Sledujte webové stránky a Facebook.
ré budou k vidění od 6. do 20. 5., a to zejména formou výstav fotografií a výtvarných prací, 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 humor a vtipem, ale ukázat i své umění. Promítání 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 vylepených plakátech.
Poděkování patří studentům, pedagogům
a školám a také všem, kdo se na přípravách
a realizaci podíleli.

MAJÁLES
v Moravské Třebové
6. – 20. 5.
Společně měníme svět
Instalace výtvarných děl, fotografií
a prací studentů

NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Anna Švehlová – Emoce v tužce – výtvarná instalace

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY
Adéla Daulová – Omalovánky – u Billy
Kristýna Šindelková – Otevři oči
a miluj se - ul. Sportovní
Gymnázium 5. AV – Poznáš film a filmovou postavu? – ul. Jiráskova
ISŠ 2. OMB – Olympiáda – ul. Brněnská
Akční umění – Přijď a maluj – ul. Gorazdova

INSTALACE V ULICÍCH
Anežka Humplová – Laudate – ilustrace k básním Ondřeje Škvařila – ul.
Svitavská (před muzeem)
Lights and shadows – umístění v oknech Miltry, ul. Jiráskova
Hana Hlavatá – Svět abstraktní geometrie – výtvarná instalace – ul. Komenského
Gymnázium 4.AV – Nástrahy distanční výuky – ul. Cihlářova
Projekce klipů a videí – restaurace Na
Cihlářce 6.–7. 5. 10:00-22:00

U MUZEA
Ondřej Hloušek – H&M – výstava fotografií
Gymnázium 2.L – Jarní let instalace
Projekce klipů a videí 6.–7. 5. od
21:00

KNÍŽECÍ LOUKA

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

Městské kino
Vzhledem k nařízení vlády ČR o uzavření
kinosálů nám prozatím filmové společnosti uzavřely možnost objednat a postavit program na měsíc květen 2021.
Čekáme na uvolnění opatření a reakci filmových společností, abychom pro
vás připravili kvalitní program. Proto
prosím sledujte naše webové stránky
a Facebook, kde budeme program aktualizovat. Po uvolnění nařízení bude
možné zakoupit vstupenky on-line – na
stránkách www.ksmt.cz

Ema Šejnohová – Moje dovča, tvoje
dovča – instalace

NÁMĚSTÍ T. G. M.
VŠICHNI studenti: Můj den, můj život – fotografie
Jakub Dvořák – Be You – výtvarná instalace
Dominika Srncová – výstava šatů
a návrhů – vestibul radnice

...také vše online na
webu a Facebooku
Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2021 |
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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 předkřesťanských dobách, a to u starých Etrusků
nebo Římanů, kteří prý vztyčovali ozdobené
stromky před svými obydlími. Stromům totiž
připisovali magickou moc a schopnost ochraňovat před zlými duchy a silami. Zároveň měl
zelený strom zajistit dobrou úrodu. V našich
zemích je s původem májky spojeno několik pověstí. Jedna z nich praví, že se o filipojakubské noci, tedy v noci na 1. května, slétaly čarodějnice a škodily lidem. Na ochranu před jejich řáděním se právě měly stavět
máje, kterým se připisovala schopnost zahánět zlé síly. Z německého prostředí pochází jiná pověst odkazující na svatou Valburgu,
která byla obviňována z nepoctivosti. Valburga pomluvy zapudila tím, že do země vrazila
suchou hůl a ta přes noc na 1. května vykvetla coby důkaz poctivosti. Na počest světice se
pak zrodila tradice stavění májek.
Nejstarší dochovaná písemná zmínka o stavění máje z našeho území pochází z r. 1422.
Jedná se o zprávu o chlapci, který před domem milované dívky postavil májku a následně se s dotyčnou oženil. Sdělení přináší informaci o zvyku stavění tzv. individuálních májí,
tedy menších ozdobených stromečků (nejčastěji břízek coby typických jarních stromů v lidových obyčejích), před domy děvčat, které
představovalo vyznání lásky či symbolický akt
zasnoubení. Tato tradice přežila zejména ve
venkovském prostředí až do 20. století, stejně jako vztyčování velkých, tzv. kolektivních
májí. To byly vysoké, zpravidla jehličnaté stromy stojící na veřejném prostranství – na náměstí či na návsi, někdy u kostela nebo třeba před hospodou. Postavení májky měli na
starosti mladí svobodní chlapci, kteří se nejprve museli vydat do lesa pokácet strom. Následně ho zbavili větví a kůry, což mělo i symbolický význam. Věřilo se totiž, že pod kůrou

jsou ukryté zlé síly a oloupáním se mělo zabránit jejich působení. Na pokáceném stromě
se ponechalo pouze jehličí na samotném vršku, kam se také připevnil věnec ozdobený barevnými pentlemi a šátky. Na zdobení věnce
se podílela i děvčata, která poskytla své stuhy 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 věnec dožínkový nebo adventní. S věnci se pojí
i tzv. přechodové rituály, mezi které lze zařadit třeba svatbu, a proto věnce tvořily součást
i malých individuálních májek. V tomto případě 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 dokazovali svou odvahu tím, že nahoru vyšplhali
a sundali ji, případně si jako důkaz schovávali pentle utržené z věnce nebo z větviček. Stavění máje doprovázela slavnost, kolem vztyčeného stromu se tančilo a zpívalo, při tom si

Zahájení sezóny v Průmyslovém muzeu
Na sobotu 1. května připravujeme slavnostní zahájení nové turistické sezóny mladějovského muzea a úzkokolejky. Těšit se můžete na náš nový exponát – historický autobus Praga MO z roku 1926, který se poprvé představí veřejnosti po náročné renovaci
v mladějovských dílnách. Provoz na úzkokolejce bude organizován podle zvláštního jízdního řádu.
Mezi 12:00 a 13:00 Vás čeká doprovodný program v Mladějově, kterého se kromě již zmíněného nově zrenovovaného autobusu Praga MO zúčastní i jeho mladší sourozenec –
autobus Praga RND z roku 1946. Prohlídka
sbírek motocyklů, traktorů, kočárků, fotoaparátů a dalších exponátů trvá asi 60 minut.
Změna programu vyhrazena
Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem
10 | Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2021

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

chlapci namlouvali děvčata. V noci však bylo
nutné dohlížet na to, aby májku hoši ze sousední vsi nepokáceli a neukradli – to by znamenalo velkou ostudu! Platilo nepsané pravidlo, že pokud se podařilo strom uhlídat po
dobu prvních tří nocí, už ji neměl nikdo poškodit ani odcizit. Když se tak stalo, pohlíželo se
na to jako na neomluvitelné vandalství.
Máje stály na veřejných místech většinou jeden měsíc, poté se slavnostně skácely. Kácení máje bývalo významnou společenskou událostí a přihlížela jí většina obyvatel obce. Součást 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, která měla některého z výtržníků symbolicky zastřelit. 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 rozdělili, někdy ho propili v hospodě. Výše zmíněné zvyky se praktikovaly také na Hřebečsku,
o čemž svědčí například dětské kresby s národopisnou tématikou, které jsou součástí sbírky
moravskotřebovského muzea. Jedná se o obrázky ze souboru školních prací dětí z obcí na
Moravskotřebovsku. Úkolem žáků bylo nakreslit některé regionální tradice, kresbičky zachycující 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 buditel na Hané
*21. 5. 1801 Anna Gromesová, roz. Gläserová, 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, malíř, purkmistr v MT, dvorský malíř Jana
z Boskovic v MT, poté ve službách Ladislava Velena ze Žerotína
+20. 6. 1966 Edmund Sandbach, filolog, učitel, rodák z Útěchova, absolvent
MT gymnázia
*29. 6. 1516 (MT) Nikolaus von Dornspach, purkmistr (starosta) ve městě Žitava (Zittau) Německo, Sasko. Zasloužil
se o rozvoj Žitavy, založil tamní gymnázium, podporoval humanistické vzdělávání
■ | Martin Protivánek

Inzerce

HEDVA PRIMA, a.s. nabízí k pronájmu

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

• zrekonstruované výrobní prostory s kanceláří na ulici Brněnská 60/19, (zadní trakt) v Moravské Třebové
o ploše 142 m2. Součástí jsou pánské a dámské toalety a sprcha. Prostory mají vlastní měření spotřebovaného tepla a elektřiny. Po dohodě je možnost parkování
v areálu.
Kontakt
Martin Steffan tel: 721 968 214, e-mail: steffan@hedva.cz
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 květnu 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 omezení otvírací doby je způsobeno tím, že polovina knihovnic pomáhá v očkovacím centru s administrací. A protože je tam našich sil
třeba a očkování považujeme za velmi důležité pro to, abychom se mohli vrátit co nejdříve k normálu, po dohodě s vedením města a vedoucí očkovacího centra jsme dospěli k tomuto kompromisnímu řešení.
Vládní nařízení omezují počet návštěvníků knihovny na maximálně 10 osob
a platí povinnost po celou dobu návštěvy mít řádně nasazenou ochranu dýchacích cest buď nanorouškou, nebo respirátorem třídy FFP2 nebo KN95. Prosíme
o dodržování pokynů obsluhy, dvoumetrových 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 prodloužit.
Registraci lze nově platit převodem na náš
účet, informace společně s QR kódem pro
pohodlnou platbu obdržíte v mailu o blížícím
se konci registrace.
A protože knihovna v loňském roce často fungovala pouze v omezeném rozsahu
a nebo musela být zavřena zcela, prodlužujeme všem, kdo byli našimi čtenáři v roce 2020,
letošní registraci nikoli o 12, nýbrž o 14 měsíců. (Tedy ti, kdo si prodloužili registraci v prosinci 2020, mají naše služby k dispozici až do
února 2022. Obdobně pokud zaplatíte registrační poplatek například v květnu 2021, nemusíte se o něj starat až do července 2022.)

Knihovna se zapojila do
portálu Knihovny.cz
Chcete nahlížet do katalogů mnoha knihoven z jednoho místa, mít přístup i k některým zahraničním zdrojům, získat tipy na čtení? Jste čtenáři více knihoven a líbilo by se
vám nemuset se přihlašovat do svého čtenářského 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 protože portál knihovny.cz používá stejný typ online katalogu jako naše knihovna, určitě se
v něm rychle zorientujete. K přihlášení použijete přihlašovací údaje do naší knihovny
(a nebo jiné, která je zapojena a jejímiž jste
čtenáři). Ale k hledání a pro inspiraci ani přihlášení nepotřebujete. Vyzkoušejte www.
knihovny.cz, nebo si u pultu vezměte alespoň jejich záložku.

1.–15. 5. květnová soutěž
o knihu

Když to nejde osobně, čteme seniorům alespoň
online

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

Nově v knihovně
Znáte mluvící tužky a Kouzelné čtení? Nově
si můžete knížky i tužky půjčit u nás. A jestli už jste byli smutní, že jste všechny naše hry
vyzkoušeli, máme dobrou zprávu: náš fond
her se o polovinu rozrostl, takže si určitě vyberete.

Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem
na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek.

Knihovna dětem

Aktuální otázka zní: Jakou barvu má logo
portálu knihovny.cz?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: Prašné víry (R.
Smith), Zpovědi podezřelé (J. Patterson), Jansonův rozkaz (R. Ludlum), Skalpy: Země indiánů (J. Aaron), Tarantino – Retrospektiva
(T. Shone).

Nechceme, abyste kvůli vládním omezením
přišli o oblíbené Tvořivé středy v knihovně. Knihovna je již sice otevřena, avšak není
možné v ní dlouhodobě pobývat, tedy nemůžou probíhat klasické tvořivé středy osobně v knihovně. Budeme i nadále pokračovat v tvoření na Facebooku. Každou středu
v 9:00 hod. najdete na našem Facebooku tipy
na tvoření s dětmi.

1.–31. 5. Čtenářská výzva: květen
Aktuální témata: kniha z lékařského prostředí; kniha o známé české osobnosti; kniha, ve
které se objevují nadpřirozené postavy.

Tvořivé středy pro děti

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, postupně směřujících ke skautingu, kteří si začali říkat ,,Předvoj“. Během let historie se sice
náš název měnil a upravoval, avšak naše původní hodnoty a principy zůstaly a stále zůstávají nezměněné. Na čas, strávený v našem
skautském oddíle již mohou vzpomínat desítky a desítky skautů. Skautská dobrodružství 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 členy. Vstupujeme do nové dekády a věříme, že
další výročí již oslavíme společně a vhodnějším 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
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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 vylepovacích plochách ve městě, včetně Sušic,
Boršova a Udánek, jsou velké plakáty s Moravskotřebovskými pověstmi a šiframi. Nechybí ani mapy přibliž ující místa, ke kterým
se pověsti vztahují. Tato naučná stezka, díky
které se dozvíte něco o našem městě a okolí, probíhá od dubna do konce června a vašim úkolem je najít všech čtrnáct míst (v ulici Jevíčské je více pověstí na dvou plochách).
Šifry vám vždy napoví, kde najdete další pověst. Pokud se chcete zúčastnit, hledejte jakoukoli plochu, vydejte se s námi na dobrodružství a pátrejte po odpovědích na otázky, 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 alespoň z jednoho výletu selfíčko. Více informací naleznete na našem webu nebo pište na
email: j.chadimova@ddm-mt.cz. Těšíme se
na vaše fotografie i vzkazy a děkujeme za přízeň a účast na našich akcích, které pro vás
připravujeme.

HVĚZDÁRNA BOLESLAVA TECLA ŽIJE
Čarovná noc očistných ohňů, noc z 30. 4. na
1. 5. přichází pravidelně a neomylně každý rok. My jsme ji přivítali stylově, úpravami 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 výborně prospívá). Stará planá třešeň v jižním

cípu pozemku se krásně zvetila z dřívějšího 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 naším 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, můžete spatřit planetu Mars, nacházející se
v souhvězdí Blíženců. V květnu nám spolu
s hvězdami Procyon (Malý pes), Polux (Blíženci) a Capella (Vozka) působivě zdobí západní - jihozápadní oblohu.
Sledujte prosím aktualizace na naší Fb
stránce a webu www.hvezdarnamoravskatrebova.cz

Dů m d ě t í a ml á d ež e v M or a v sk é Tř eb ov é , A VZ O T ec hn i c ké sp or t y , Z d ra vé
m ěs t o M or a v sk á T ře b ov á vá s zv o u n a

3 8. r o č n ík

MALÝ DĚTŘICHOVSKÝ
MEMORIÁL
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

ZÁBAVNÉ VELIKONOCE V DDM
Velikonoce nás letos, stejně jako vloni, zastihly v době, kdy byly zakázány hromadné akce.
To nás, ale neodradilo od toho, abychom pro
děti připravili povyražení v podobě velikonoční 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 našeho velikonočního stromu. Velikonoční zahrada 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 zahrnuto ubytování, doprava na tábor, strava, odborní pedagogičtí vedoucí a materiál na celotáborový program. V ceně není zahrnuta doprava z tábora. Více informací na webu. Vedoucí tábora Jana Chadimová
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V tyto dny si můžete zaběhnout okruh na hřišti a
sami si změřit čas, který odešlete na email:
j.chadimova@ddm-mt.cz. Do emailu uveďte rok
narození, jméno, příjmení, 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.

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

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.

ZŠ "KŘIŽOVATKA", Čs. armády 179, 571 01 Moravská Třebová
si Vám dovoluje nabídnout

INDIVIDUÁLNÍ
VZDĚLÁVANÍ
pro školní rok 2021/2022
Bližší informace na:
alice.medrikova@zskrizovatka.cz


Školy

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 zpříjemnit knihovnice Jana Mazurová. Její povídání 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, které zná potřeby svých škol. V naší krásné Moravské Třebové už ke spokojenosti mnoha desítek dětí, rodičů a právě i zřizovatele
funguje přípravka 14 let. Máte vy, rodiče pocit, 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 zkoušku“. Přípravku nabízí pedagogicko-psychologická poradna při vyšetření k odkladu školní
docházky, ale můžete o ni požádat i vy, rodiče. Co nabízíme? Pobyt přímo v budově „velké“ školy v malém kolektivu 10-12 dětí, režim podobný tomu v první třídě – začátek
vyučování, zvonění, přestávky, výuku v blocích. Samozřejmostí je oběd v jídelně (pro
děti sociálně slabé zajišťujeme plně dotované), pobyt ve školní družině, kroužky ve škole, sportovní vyžití v tělocvičně či na školním
hřišti, spolupráci s dětmi z první třídy. V případě uzavření školy je samozřejmostí vřazení dětí do výuky pomocí G Suite přes počítač, poskytování pracovních listů a podpory rodičům. Po skončení školního roku půjdou děti z přípravky opět k zápisu a budou
si moct k nástupu vybrat libovolnou základní školu ve městě či okolí. Pokud vás tato nabídka oslovila, neváhejte se obrátit na vedení naší školy, které vám poskytne další informace.
■ | Lucie Sachs, Eva Izáková

Čas, kdy MŠ Piaristická utichla
V době uzavření MŠ Piaristické probíhala ve všech třídách naší školky distanční výuka pro předškoláky. Nabízeli jsme jim nejen metodické listy, ale i náměty, tipy na písničky, básničky, výtvarné či pracovní aktivity
a také vzdělávací videa. Předškoláčkům posíláme velikou pochvalu a rodičům velké díky
za bezva spolupráci.

On-line vysílání přinesla i několik humorných
situací. Jeden náš předškolák potřeboval během 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 maminka. Když zjistila, kde její synek je.
■ | Třída Kočičky

■ | Kolektiv MŠ

Začínali jsme s rozpaky, jak ze strany nás učitelů, tak ze strany dětí a rodičů. Postupně se
z našich setkání v on-line prostoru stala rutina. Děti zjistily, že „vysílání“ z domova je prima, že ostatním mohou na kameru ukázat své
domácí mazlíčky, hračky, sourozence apod.

I děti na odloučeném pracovišti MŠ Boršov
měly v době nouzového stavu on-line výuku. Bylo moc fajn se s dětmi vidět alespoň
přes obrazovku a společně si povídat. Dokázali jsme si zatancovat nebo zazpívat, naučit se nové básničky, zahrát si jednoduché
hry.

■ | Třída Medvídků

■ | Třída Myšičky

TRAMPOTÁM NAVZDORY
Ačkoli byla během Pašijového týdne a velikonočních svátků většina mateřských škol uzavřena, 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 svátky nezapomněli a vyzdobili jsme si společně
školku obrázky dětí ze třídy. Ostatní děti se
mohly zapojit a vymalovat si velikonoční vajíčka v rámci distanční výuky. Také jsme si vajíčky vyzdobili školní zahradu a užili si společně prvního slunečného dne. Trampotám navzdory se stále s dětmi snažíme nezapomí-

nat na věci krásné a radostné a na hodnoty,
které zůstávají důležité i v dobách nelehkých.
■ | Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Jiráskova

Prvňáčci od
„Kostela“
Celkem 24 zvídavých prvňáčků sedělo každé ráno u počítačů, tabletů nebo
mobilů při probíhající distanční výuce
namísto toho, aby byli se svými kamarády ve třídě. Společnost jim při výuce dělali i domácí mazlíčci nebo jejich oblíbené hračky. Zabavit děti takto na dálku je
někdy náročné. Ale doufám, že pestrost
her a aktivit, kdy běhají po bytě, hledají různé předměty, loví perly, pátrají po
vetřelcích, telefonují si nebo se převlékají třeba za babičky, když zrovna probíráme nové písmenko b, je baví a jsou
rádi, že spolu můžeme být alespoň takto na dálku.
Chtěla bych naše prvňáčky moc pochválit, jak skvěle to zvládají, a zároveň poděkovat i rodičům za jejich trpělivost
a pomoc. Bez vás bychom to nezvládli!
■ | Dosedělová L.

Pochvala pro
baterkožrouty
Díky ZŠ Kostelní náměstí je svět zelenější. Alespoň to tvrdí společnost Ecobat, 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 dopadli. Na naší škole se nasbíralo 376 kg
použitých baterií, z nichž se zrecyklovalo 244 kg kovonosných surovin, které
se tak nemusely těžit v přírodě. Ušetřením nerostných surovin jsme ochránili
i vzduch, půdu a podzemní i povrchové vody. Ty by totiž dříve či později byly
zamořeny škodlivými chemikáliemi, pokud 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
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Školy

Integrovaná střední škola
Online dějepis přímo ze zámku
Jak zakomponovat dějepis a renesanci do distanční výuky? Pavel Petr, vyučující dějepisu
v Integrované střední škole Moravská Třebová 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 představeno přímo z arkád a vnitřních expozic.
Forma výuky, náročná na „youtuberské“ dovednosti 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.

mi asistenty velké zkušenosti, bude navázána prostřednictvím Šablon. Vybrané studentky 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 poděkování za aktivní podporu odborných praxí v Německu ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti.
Dne 27. 11. 2020 došlo k slavnostnímu předávání bronzového a stříbrného ocenění
programu The Duke of Edinburgh Award. Na
předávání ocenění navázala on-line ceremonie, za účasti Jeho královské Výsosti prince
Edwarda.
■ | Hana Konečná

Výuka jazyků
Shrnutí programové činnosti učitelů jazyků
v Integrované střední škole Moravská Třebová 2020–2021: Současná epidemická situace zpomalila progresivní tempo jazykářům.
Ve Výzvě KA1 Erasmus + 2020 získali v červnu grant EU na realizaci projektu Talents and
Drop Outs Mentoring. Zahraniční mobility
(GB, Finsko, Německo) mají přispět k získání zkušeností o pozitivním posilování motivace žáků talentovaných i ohrožených neúspěchem. Zhruba ve stejném čase škola společně s místním gymnáziem obdržela informaci
o podpoře Komise J. Williama Fulbrighta, což
je mezivládní česko-americké organizace založená za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a USA. Příjezd rodilé mluvčí Gianny
Confer byl přesunut na září 2021. Spolupráce s Gymnáziem Teplice, kde mají s jazykový-

OKÉNKO ZUŠ
12. dubna byla na základě rozhodnutí vlády České republiky v Základní umělecké
škole Moravská Třebová obnovena prezenční individuální výuka za maximálního
dodržení všech mimořádných opatření.
V průběhu měsíce dubna také proběhly dva úspěšné on-line koncerty, kde žáci
hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru prezentovali své výkony z doby distanční výuky. Oba koncerty
byly pro žáky velkou motivací a zároveň
také novou zkušeností. V období velikonočních svátků nám na nádvoří zámku
vyrostly kresby s jarními motivy žáků výtvarného oboru pod vedením Lucie Muchovičové. Kresby byly vytvořeny pod vlivem inspirace české výtvarnice a ilustrátorky Kornelie Němečkové, jejíž dílo se
objevilo například v původní znělce televizního dětského pořadu Zpívánky.
Velice děkujeme žákům, rodičům a pedagogům jednotlivých studijních zaměření
všech oborů za vstřícnou spolupráci a nesmírně nás těší, že i v době distanční výuky vznikají tyto pestré umělecké projekty.
■ | Základní umělecká škola Mor. Třebová

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 Actionbound, a tedy průvodcem se stává mobilní telefon. Stačí tedy jen nainstalovat aplikaci do mobilního zařízení, připojit se k internetu při startu a při odeslání výsledků. Z jednoho zařízení se mohou do hry zapojit i týmy.
Hledačka obsahuje pokyny k cestě, vysvětlení některých pojmů a několik kvízů. Trasa začíná u Brány času, měří 3,5
km, projít ji trvá něco přes
hodinu. Při přípravě a testování pomáhali žáci z 9. C
Adam Albrecht, Tereza Knollová a Nikola Soukopová.
Stačí si stáhnout aplikaci Actionbound v App
store nebo na Google Play, načíst QR code
a vyrazit.
■ | Sylva Horáková
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Distanční výuka netradičně

Čtete rádi?

Žáci 9. B a 9. C si v zeměpise zahráli na virtuální průvodce po památkách UNESCO v ČR.
Žáci 6. A zase v hodině komunikace shromažďovali rčení, přísloví a pořekadla, která se
váží k jednotlivým měsícům a ročním obdobím v roce. V neposlední řadě v hodině slohového výcviku se deváťáci zamýšleli nad tématem Můj velký sen. A já jim přeji, aby se
jim jejich sny splnily.

Žáci šestých a osmých ročníků ano. V průběhu března, měsíce čtenářů, žáci plnili knižní
výzvu. Ze 14 nabízených úkolů si vybrali trojici, která pro ně byla nejatraktivnější. Výsledkem byla zábavná videa, zajímavé fotografie
a nápadité výtvory.
■ | Tereza Klímová

■ | H. Mazalová

Knihovna nezahálí

V měsíci březnu jsme měli velice milou online návštěvu. Paní knihovnice navštívila většinu tříd prvního stupně a v dubnu i některé
třídy z druhého stupně. Do hodiny českého
jazyka si Jana Mazurová přinesla velké množství zajímavých knih. Někde ani 45 minut nestačilo, aby si žáci hodinu s knihami pořádně
užili. Tímto chceme poděkovat Janě Mazurové za zpestření výuky.
■ | Kolektiv učitelů ze ZŠ Palackého

Ivana Bartošová 6. B

Charita

Charita Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

Návštěvy hřbitova
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 12. 5. Odjezd v 15:00 hod. před
dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T: 603 750 838.

Velikonoční
charitativní jarmarky
REHAU
Velikonoční charitativní jarmarky úspěšně navázaly na tradici vánočních prodejních
akcí. Díky vstřícnosti firmy REHAU Česká republika jsme je mohli uspořádat i v těchto 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 fungování terapeutických projektů a charitního
sociálního podniku Speramus. Samozřejmě

byla dodržena všechna zdravotně-bezpečností opatření.
Mockrát děkujeme za podporu a přejeme firmě REHAU Česká republika vše dobré.

Společné setkání
charitních sociálních
pracovníků
Charitní služby fungují již ve třech budovách napříč Moravskou Třebovou. A protože máme šest registrovaných sociálních služeb a doprovázející organizaci pro pěstounské rodiny, tak to obnáší i rozsáhlé personální zajištění. Proto se v pondělí 12. dubna
sešli sociální pracovníci napříč službami. První setkání proběhlo ve společenské místnosti Komunitního centra O krok dál. Pracovníci,
vzhledem ke změnám, které v některých kolektivech nastaly, pojali toto setkání jako vzájemné seznámení a vyjasnění si, v čem mohou jednotlivé služby spolupracovat. Pracovníci tak dostali příležitost zeptat se na věci,

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

Distribuujeme
respirátory a roušky
pěstounům
Všem našim pěstounským rodinám jsme
v době nouzového stavu rozvezli ochranné
pomůcky. Celkem se jednalo o 690 ks respirátorů FFP2 a 2240 ks zdravotnických roušek
distribuovaných do Moravské Třebové Pardubickým krajem ze státních hmotných rezerv (690 respirátorů a 240 roušek) a Potravinovou bankou Pardubického kraje v Chotovicích (2000 roušek). Základní klíč pro rozdělování 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 podílely jak na přípravě, tak na distribuci těchto
balíčků pěstounským rodinám.

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 zákazníkům, nákup funguje na principu společné objednávky, kterou založí charitní Scukař.
Ten do svého nákupu přizve další zákazníky, postará se o převzetí zboží od dodavatelů
a následný výdej členům své nákupní skupiny. Každý nákup se tak mění v malé komunitní setkání, podobně jako na farmářských trzích. Nákupy běží každý týden od pondělí do
nedělní půlnoci. Svůj nákup si poté vyzvednete v úterý mezi 16. a 18. hod. ve výdejním
místě v Moravské Třebové na adrese Svitavská 44. Dejte proto, prosím, o skupině vědět
svým přátelům, známým a sousedům, určitě možnost nákupu od farmářů také ocení.
Pokud nás budete chtít podpořit, přidejte se
k naší skupině na www.scuk.cz/charitni. Registrace vás k ničemu nezavazuje a můžete ji
kdykoliv zrušit.

které je ohledně provozu jednotlivých služeb zajímají. V setkávání chceme i nadále pokračovat. Doufáme, že pravidelné setkávání
bude pracovníkům přinášet podporu a prostor pro sdílení zkušeností.

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

Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www. facebook.com/charita.trebova, nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová. Krásné pohodové dny
vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová

Římskokatolická
farnost
Kostelní nám. č. 24/3
571 01 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5, Moravská Třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz
Pravidelné bohoslužby:
po, út, st, pá: 18 hod. klášterní kostel
čt:	16:30 hod. klášterní kostel – 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 Milosrdenství v klášterním kostele
Vzhledem k současné epidemiologické
situaci sledujte prosím webové stránky
farnosti a nástěnky v kostelích.
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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 zavítá již potřetí. V minulosti jsme měli možnost
se s ní setkat na workshopech Lapbook a Jak
na projektovou výuku online, které měly velký ohlas mezi učiteli. V rámci letní školy se
učitelé ponoří jak do praktických ukázek lekcí, tak do teoretického orámování toho, co se
v nich děje. V roli žáků si prožijí lekce z různých předmětů i ročníků napříč 1. stupněm.
Čeká je linka čtenářská i radostná. Letní škola se zaměřuje na důkladnou práci s cíli,
na konkrétní a průběžnou zpětnou vazbu. Prakticky budou vyzkoušeny některé
aktivizační metody a techniky a získané informace budou společně třízeny ke strategiím formativního hodnocení a základním
pilířům responzivní výuky.
Letní školou Konečně společně, která je
určena pro pedagogy 2. stupně ZŠ, učitele
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provedou výborní lektoři Tomáš Chrobák
a Monika Olšáková, držitelé ocenění Global Teacher Price Czech Republic. Náplní jednotlivých dnů budou tři pilíře, které napomohou vytvářet podporující a bezpečné prostředí pro žákovo učení. Jedná se o aktivní metody učení, vnitřně diferencovanou
výuku a účinné hodnocení ve formativní 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 environmentální 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 naleznete na webových stránkách projektu MAP II
www.mapmtj.cz.
■ | Lenka Bojanovská, hlavní manažer projektu

Krizová linka
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby
o Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou
dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem této
služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory 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 výhodou této služby je úzká návaznost na
další sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ.

A jak konkrétně služba
funguje?
Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin denně. Jsme připraveni Vám naslouchat, poskytnout informace, hledat společně s Vámi cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. Můžete se na
nás obrátit například pokud: Prožíváte
složitou situaci a potřebujete si o tom
promluvit? Máte obavy o své duševní zdraví? Trpíte duševním onemocněním 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 osamělí a potřebujete pomoci najít cestu
k druhým? Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit? Potřebujete pro řešení své situace informace? Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby?
Pokud budete souhlasit, pomůžeme
Vám i zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani místo, odkud voláte,
není rozhodující. Budeme rádi, pokud
budeme vědět, s kým mluvíme, není
to ale podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku, kterou budeme
užívat.
Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace 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. Pokud Vám finanční situace brání v tom,
abyste mohli čerpat službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, aby Vám
zavolal zpět. Maximální doba 1 hovoru
je 60 minut. Službu můžete využít opakovaně, pokud je to nezbytné.
Krizová linka CDZ: 702 256 762

Sport

Historie kopané VII.
Poprvé v historii (1979) hraje Slovan krajský
přebor. Tužby našich otců a dědů byly vyslyšeny. Na první utkání v KP se přišlo podívat 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. Nováčkovský elán zapůsobil v Hlinsku. Pod vítězství 3:2 se podepsali Bubeník 2, P. Haupt. Dařilo se i doma s Novým Městem. Až ve čtvrtém kole prohrál Slovan na půdě RH Hradec
Králové. Poté doma s Jičínem trápení. Vedli
jsme 1:0, ale hosté vyrovnali v poslední minutě, 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 rezervu 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 odjel 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 další nářez 0:6. Slovan zakončil sezónu domácím smírem s premiantem z Vysokého Mýta.
Osmá příčka byla nakonec pro nováčka dobrým počinem.
Kádr Slovanu: S. Milde (trenér), J. Stejskal (vedoucí 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. Pleva, 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 podlehli Spartaku Hradec Králové až po boji 1:2.
Hráli mj. P. Tyleman, R. Langhammer, Křivánek, 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 kolegy ze Svitav byla vítězná. Debakl od Boršova 0:6 výstrahou. Dorost v KP v počátku
„osmdesátek“ vždy v popředí tabulky.
Závěrem perlička. Na každý zápas s námi jezdili věrní fandové Bohouš a Venca Andrlíkovi
(viz foto), kteří vždy obveselovali diváky svý-

mi kousky. Venca na jednom ze zápasů venku předvedl neskutečné show. Na kopečku
na stráni zakopl, po několika kotrmelcích přistál na hrací ploše právě v okamžiku, kdy J.
Špaček házel aut. Venca sklidil velký aplaus.
Nakonec vypili s tatíkem všechen rum a v autobuse byla sranda. Tito dva skalní fandové
také obsluhovali na našem stadionu časomíru a bufet. Dodnes nechápu, že bez manka.
■ | Václav Procházka

Nejstarší doložené fotografie
moravskotřebovského fotbalu
Historicky první doloženou zmínkou o fotbale 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 soupeře nastoupil pozdější trenér Slovanu Artur Šťastný - Pohle (označen šipkou). Později působily ve městě české kluby Tábor STŠ
MO a TJ Sokol ČSK (Český sportovní klub).
Ten v roce 1928 sehrál přátelský mač se Slávií Praha. Vznik českého klubu byl velmi zajímavý - ve městě žilo v r. 1928 pouze 359 obyvatel české národnosti.
■ | vp, pm
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Historie ledního hokeje
v Moravské Třebové II.
V roce 1961 se začíná budovat stadion na
místě dnešního zimního stadionu, byly instalovány první vysoké mantinely a hraje se krajská soutěž I. třídy, Brněnský kraj. Předsedou

oddílu se stává Karel Sotorník, Petr Nosil je
organizační pracovník. Místopředseda B. Tichý se ujímá funkce předsedy v roce 1969 po
tragické smrti K. Sotorníka.

Na stavbě stadionu bylo brigádnicky odpracováno 8000 hodin (0,50 Kčs/hod.) pod vedením B. Doseděla a opět velmi aktivních bratrů 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 hokeje. Jeho zásluhy zejména na zlepšení zázemí jsou nesmazatelně zapsány do historie
tohoto klubu. Pod jeho vedením byl vybudován stadion v akci „Z“. Brigád se zúčastňovali 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, Zlámal, Stehlík, Fiala, Rašner, Felcman, Slezák,
Doseděl a bratři Blažkovi. Správcem stadionu byl Josef Neuer.
■ | (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, Doseděl, Z. Kostka, Janíček
Převzato z knihy Tělovýchovná jednota Slovan
Moravská Třebová 1956-2006.

Společné zakončení otužilecké sezóny
Skupina ZOTAV Moravská Třebová (zimní
otužilci a vodomilové) na Velikonoční pondělí
oficiálně zakončila sezónu. Velikonoční koupel v zatopeném lomu v Březině měla „příjemných“ 8 až 10 stupňů, nejdelší čas strávený ve vodě čítal dlouhých 23 minut. V průměru každý strávil na hladině 10–15 minut, samozřejmě dle pocitu jednotlivých otužilců.
Letošní sezónu otužilci mohli společně, popř.
každý zvlášť, okusit Vánoční ponor, Novoroční otužování, Masopustní otužovačku a nyní
naposledy Velikonoční rozloučení se sezónou. Nejvhodnějšími lokalitami na otužování
se ukázala retenční nádrž Boršov a již zmíněný zatopený lom v Březině.
Skupinka moravskotřebovských otužilců se
tuto zimu rozrostla především o zástupkyně toho něžnějšího pohlaví. Pravidelně jich
sportovalo kolem deseti, další se pak přidávali dle svých možností.
■ | (pm)
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