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ZVEME NA ROZMARNÉ LÉTO
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Zakládáme novou kulturní tradici v podobě vícedenního festivalu českého pouličního divadla Rozmarné
léto v Moravské Třebové. Centrem dění se stane náměstí, zámek, park za muzeem a areál Knížecí louky.
Nebude chybět ani šapitó, postavené za muzeem. Představení jsou pochopitelná a srozumitelná dětem,
zábavná a ohromující pro dospělé. Vystoupí vybrané soubory a skupiny akrobatů, klaunů a žonglérů jako
je Cirk La Putyka, Bratři v tricku, které patří mezi špičku ve svém oboru. Součástí programu budou
i workshopy pro rodiny s dětmi a žáky speciální základní školy, kde budou moci
návštěvníci přičichnout k základům žonglování.
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Doprovod s přepravou
Moravská Třebová prostřednictvím pečovatelské služby od dubna nabízí doprovod
a přepravu všem občanům, kteří ji opravdu
potřebují. Osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod tímto získávají alternativu
k dříve využívané MHD.
Pro koho je služba určena?
Osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod, ZTP, ZTP/P, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří žijí na území
města Moravská Třebová.
Kdy lze službu využít?
Od pondělí do pátku mimo státních svátků
od 6:30 do 14:00 hodin.
Kde lze službu využít?
Pracovníci pečovatelské služby vám nabídnou doprovod a následně odvoz odkudkoli
a kamkoli na území města Moravská Třebová a jeho místních částí (Udánky, Sušice, Boršov).
Jak postupovat?
Registrace
Před prvním poskytnutím služby je nutné zavedení pečovatelské služby. Schůzku, na kte-

ré bude uzavřena smlouva mezi žadatelem
a poskytovatelem, je vhodné si domluvit vždy
předem telefonicky na číslech: 731 151 805,
731 521 834.
Uskutečnění doprovodu a přepravy
Službu bude možné si objednat vždy alespoň
den předem od 6:30 do 14:00 hodin. Pracovník pečovatelské služby vyzvedne uživatele v místě jeho bydliště, doprovodí ho do
služebního vozu, zaveze na potřebné místo
a zase zpět domů.
Jaká je cena?
Doprovod, který je účtován podle platného
ceníku dle zákona + cena jízdy 20 Kč.
Příklad 1: Potřebuji odvézt z místa bydliště
k lékaři - 30 Kč (20 Kč doprava, 10 Kč minimální sazba za doprovod)
Příklad 2: Potřebuji odvézt z místa bydliště k lékaři a poté zpět - 60 Kč (20 Kč doprava k lékaři, 10 Kč doprovod, 20 Kč doprava
domů, 10 Kč doprovod)
Jakékoliv další služby a úkony jsou účtovány dle aktuálního ceníku pečovatelské
služby.

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

Výběrová řízení
Strážník/strážnice městské policie.
Veškeré podrobnosti na úřední desce.

Společenská rubrika
Životní jubilea
Prosinec 2020
80 let – Tomášková Marie
Leden 2021
92 let – Dostálová Jindřiška
90 let – Novotná Františka,
	Vágner Bohuslav
85 let – Mačát Zdeněk
80 let – Zapletalová Marie
Únor 2021
85 let – Petrželka Bohuslav,
	Limberská Anna
80 let – Němcová Marie, Hédlová Věra,
	Rys František
Březen 2021
97 let – Balcar Ladislav
96 let – Grepl Josef
90 let – Žáková Anežka,
	Jochcová Františka
85 let – Řeháčková Růžena
80 let – Balaiová Anna

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 Dr. Janského

Duben 2021
97 let – Baroňová Miroslava,
	Sedláková Libuše
92 let – Klemešová Libuše,
	Hainzová Ludmila
80 let – Šimek Jakub, Kuda Dětmar, 		
	Nisler Václav, Sedláková Vlasta

Kolik nás je...
V informačním systému MěÚ v Moravské
Třebové bylo k 30. 4. 2021 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 744 občanů ČR.
V průběhu měsíce dubna 2021 se do Moravské Třebové přistěhovalo 14 obyvatel,
odhlásilo 21 osob, zemřelo 11 občanů a narodilo se 6 dětí. V rámci Moravské Třebové v dubnu změnilo trvalý pobyt celkem 29
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 30. 4. 2021 evidováno 9 895 osob.
V dubnu se v Moravské Třebové uskutečnil
jeden svatební obřad.
■ | In
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Rozloučili jsme se (duben)
Sojma Mikuláš (89 let), Dorazilová
Zdeňka (78 let), Matušková Stanislava
(78 let), Machatý Vladislav (73 let)

Vítání občánků
Jáchym Holešovský, Terezie Hájková,
Karel Wőlfel (březen)
V dubnu byly obnoveny osobní gratulace jubilantům, při kterých se získává
souhlas se zveřejněním v MTZ. Z těchto důvodů jsou ve společenské kronice uvedeni jubilanti za více uplynulých
měsíců.

Informace z radnice

Tvoříme Moravskou
Třebovouspouštíme hlasování
V letošním roce
město Moravská
Třebová vyčlenilo
400 000 Kč na realizaci projektů, které v rámci participativního rozpočtu na území celého
města navrhli sami občané. O těchto navržených projektech mohou občané hlasovat až
do 6. června prostřednictvím ankety Mobilního rozhlasu.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením
v letošním roce neproběhlo tradiční veřejné představení projektů. „Ve stanoveném
termínu jsme letos přijali celkem šest návrhů a všechny po zhodnocení realizovatelnosti postoupily do finálního hlasování. O tom,
které projekty skutečně dojdou do fáze realizace, mohou občané rozhodovat až do 6.
června prostřednictvím online ankety v Mobilním rozhlasu,“ vysvětluje starosta Miloš
Mička. Jedinou podmínkou pro hlasování je
trvalé bydliště na území města. Více informací o navržených projektech najdete na webových stránkách města. Výsledky hlasování
budou zveřejněny po sečtení všech platných
hlasů.

Revitalizace
přírodního amfiteátru
na Křížovém vrchu
Současný stav amfiteátru na Křížovém vrchu je nevyhovující. Posezení je v dezolátním
stavu, plochy jsou nezpevněné pro posezení i pohyb lidí. Ohniště bez přesného ohraničení, pohyblivé, nevkusné. Prostor je zanedbaný a bez koncepce. Není to dobrá vizitka pro celý prostor Křížového vrchu, který je již opraven a udržován s koncepcí pietní
a rekreační funkcí. Cílem projektu je proto
vzhledná úprava, zvýšení funkčnosti a bezpečnosti, díky zpevněným plochám pro sezení i čistší vzhled a údržba, jak místa, tak návštěvníků. Prostor se stane reprezentativní,
hodný místa Křížového vrchu a především
podtrhne úpravu památníku Plačící Anny
a vyhlídky.

Úprava prostoru
vyhlídky u Plačící Anny
Křížový vrch u pomníku Plačící Anny, vyhlídka a prostor kolem ní. Projekt zahrnuje zpevnění cesty od schodů na vyhlídku po kamenité cestě, která navazuje na schody a dále,
směrem k ohništi, bude přecházet v šotolinovou. Dvě nové lavičky zpříjemní místo pro návštěvu a odpočinek. Na vyhlídce bude lavička
umístěna tak, aby nebránila přístupu až k zábradlí, a druhá pod schody, aby byl výhled
přímo na sochu. Nová informační cedule
bude informovat nejen o legendě, ale hlavně
o historii sochy samotné a sbírce občanů na
její obnovu. Okolí v neposlední řadě zkrášlí
květinová výsadba keříkových růží i popínavé
a další vhodné květiny.

majitelů psů na malém prostoru. Psi budou
mít určený prostor pro pohyb po venku a nebudou nikoho ohrožovat.

Zastřešení posezení
před sušickou
hospůdkou
Uvedené místo je hojně navštěvované, ale
v případě nepříznivého počasí není dostatek
prostor kam se schovat. Nový přístřešek poskytne větší komfort posezení v letních měsících a i za nepříznivého počasí.

Dokončení renovace
parčíku u pomníku
Boršov
Dokončení úpravy trávníku, srovnání povrchu, zasetí nové traviny, přidání laviček a květináčů pro okrasnou výsadbu. Parčík bude lákat svým udržovaným prostředím ke shlukování občanů Boršova, odpočinkovým aktivitám s možností využití MŠ ke zkvalitňování
a udržování parčíku formou environmentální
oblasti v životě dítěte – vytváření základního
povědomí o okolním světě a především o vlivu člověka na životní prostředí.

Altán pro děti na
zahradu mateřské
školy v Boršově
Nový altán se bude nacházet v zahradě mateřské školy v Boršově. Děti tráví především
v teplých jarních a horkých letních dnech většinu času venku a přístřešek jim poskytne
ochranu před sluncem. Sloužit bude také pro
jejich odpočinek, občerstvení a k dalším akcím pořádané školkou.
■ | Pavlína Horáčková, koordinátorka ZM a MA21

Psí hřiště – park
Cílem projektu je zlepšení života psům a zároveň jejich majitelů. V celém městě není výběh určený pro pejskaře. Lokalita sídliště Západní byla vybrána s ohledem na velký počet
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3

INFORMACE Z RADNICE

Komunitní klub působí
na nové adrese
Od dubna letošního roku probíhá sociální začleňování a prevence kriminality prostřednictvím Komunitního klubu, který se přestěhoval
do nově opravených prostor v ulici Komenského. Projekt je součástí Strategického plánu sociálního začleňování a je spolufinancován z Evropské unie.
„Nejen pro romskou komunitu je zde ideální zázemí, které nabízí bezbariérový přístup
a lepší dostupnost ke sportovnímu vyžití a volnočasovým aktivitám,“ vysvětluje Jitka Selingerová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství. Komunitní klub dříve působil také v budově historické latinky pod názvem Centrum
volného času. „Rekonstruované prostory budou sloužit nejen mládeži k trávení volného času v žádoucím prostředí své komunity,
pro individuální sociální intervenci a zároveň
jako společenské prostory pro komunitní akce
a workshopy. Uvítáme vás v provozních hodinách klubu, samozřejmostí je dodržení veške-

rých stávajících vládních a hygienických opatření. Těšíme se na další spolupráci,“ uvádí gestorka komunitního klubu Michaela Hončíková.
Cílem projektu je motivace a zapojení menšiny
do širší komunity tvořené také zástupci majority a o vymanění osob z tzv. pasti sociálního vyloučení. Osobou sociálně vyloučenou se může
stát kdokoli. Jakákoli obtížná či krizová událost
v životě, která zapříčiní zhoršení životní situace, může spustit lavinu událostí, které již sociálně vyloučená osoba nemusí zvládnout bez
odborné pomoci. Komunitní klub poskytuje
sociální a poradenskou intervenci, která je přínosem pro začlenění se do společnosti. V klubovně mají Romové i další osoby ohrožené
sociálním vyloučením možnost a prostředky
k trávení volného času v bezpečném prostředí a v prostředí své komunity. Vedlejším cílem
je také omezení konfliktních situací s ostatními
obyvateli v okolí. Postupně se naučí samostatnému obhajování svých zájmů a tím se osvobodí od závislosti na sociálních dávkách a pomoci zvenčí. Komunitní klub funguje v rámci projektu Podpora sociálního začleňování
v Moravské 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

Spořitelna sází stromy pro naše město
Zaměstnanci České spořitelny v rámci celorepublikové akce Spořka Českem v sobotu 5. června 2021 zavítají do Moravské Třebové, kde po dohodě s Odborem životního
prostředí MěÚ Moravská Třebová vysadí 5
vzrostlých olší.
Banka v průběhu května a června organizuje pro své zaměstnance putování napříč Českou republikou od západu k východu (z Aše
do Jablunkova). Cestou budou mít účastníci
mimo jiné za úkol sbírat odpadky a plnit další
prospěšné úkoly. Hlavní trasa vede středem
republiky a začátkem června je v plánu eta-

pa Svitavy - Moravská Třebová. „Vzhledem
k tomu, že 5. června je Dnem životního prostředí, rádi bychom udělali ještě něco na víc.
Napadlo nás tedy, že vysázet během této etapy za pomoci jednotlivých účastníků několik
stromů by vůbec nebylo špatné,“ uvedla jedna z koordinátorek akce Andrea Studihradová a dodala: „Máme velkou radost z každého
projektu ve prospěch krajiny, nemálo takových najdete v našem grantu Dokážeme víc.“
Hlavní odkaz na celou akci je k nahlédnutí na
webu www.sporkaceskem.cz.
■ | Andrea Studihradová, Spořka Českem

Zastav nečas!
Na Déčku se úplně zbláznilo počasí! Dokud padají trakaře, ještě to jde, ale
co až začnou pršet kamiony? Princezna Prga má
plné ruce práce: zachraňuje špunty zamrzlé v ledu na pláži, suší ovečkám kožíšky promočené náhlou povodní...
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Kdo ten nečas zastaví? Pokud tě zajímá, jak
se bude situace na Déčku vyvíjet, můžeš ji od
15. 6. sledovat na stránkách Déčka. Protože
už 1. 7. budeš moci pomáhat s… ale to nemůžeme prozradit. Od začátku prázdnin se
více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru Moravská Třebová. Více informací již brzy na www.zastavnecas.cz

Rodinné centrum
Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
Děkujeme všem rodinám, které se zúčastnily venkovní kamínkové hry Sněhurka hledá s Krůčkem 7 trpaslíků. Věříme, že jste si zachraňovaní všech trpaslíků a plnění úkolů s dětmi užili.
Zveme Vás na Námořnický den dětí 1.
6. v čase 13–18 hod. v Lučních lázních
(akce se koná pouze za příznivého počasí nebo bude přesunut termín). Zájemci si vyzvedněte v Krůčku hrací kartu za poplatek 30 Kč. Bude pro vás nachystaných několik samoobslužných
stanovišť s úkoly (vhodné pro děti do 6
let). Za splnění všech úkolů si v Krůčku
vyzvedněte odměnu.
Stále se můžete přihlašovat na 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
9.–12. 8. Putování do pravěku
Na letní prázdniny kromě táborů plánujeme tyto akce pro rodiče s dětmi:
Červenec – výlet na statek za zvířátky
a zemědělskými stroji, dopoledne s hasiči, výlet do enviromentálního centra
Stolístek
Srpen – dopoledne s technickými službami, výlet na farmu za zvířátky, výlet
do Mladějova
Konkrétní informace a termíny sledujte na našich FB stránkách.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
červen

(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 (každé 2. úterý 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
9–12 Volná herna
■ | Tým Krůčku

Informace z radnice

Zprávy z radnice
Revitalizace ulice Svitavská
Celková proměna ulice Svitavská s termínem
dokončení 31. října pokračuje. Stavební práce
probíhají formou posuvné úplné uzavírky na
komunikaci. V případě, že dojde k zásahu prací do oblasti chodníků, bude umístěna přechodová lávka. Realizace je rozdělena do 4 postupných úseků, maximální délka uzávěry bude
90 m. Objízdná trasa vede 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. Vjezd do Nemocnice následné péče i do
prodejny Penny market je po dobu rekonstrukce umožněn. Provizorní autobusové zastávky
jsou opatřeny lavičkou a vylepeným jízdním
řádem. Sledujte dopravní značení aktuality na
webu města a zprávy z Mobilního rozhlasu.

Změny na odboru výstavby
Výkon stavebního úřadu na úseku město
podnikatelé (Moravská Třebová, Boršov,
Útěchov, Kunčina, Nová Ves) s platností od
1. června přebírá po Lence Chládkové kolegyně Helena Kocumová (461 353 114, 603 550
508, hkocumova@mtrebova.cz).
Výkon stavebního úřadu na úseku stavební řízení obce po H. Kocumové převezme
vedoucí odboru Dušan Sejbal (461 353 129,
737 272 502, dsejbal@mtrebova.cz). Odbor
bude posílen novým pracovníkem od 1. září.

Rekonstrukce učeben
základních škol
V objektu ZŠ Palackého probíhá rekonstrukce učeben, jsou objednané také dodávky pomůcek a informačních technologií. Souběžně probíhá zadávací řízení na interiér. V ZŠ
Kostelní náměstí jsou dokončeny stavební
práce uvnitř budovy. Na chodbách jsou hotové omítky a výmalba, nová dlažba, vše je
připraveno na instalaci plošin na vyrovnávacích schodech. V odborných učebnách byla
dokončena výměna oken, rozvody elektroinstalace, omítky, podhledy a výmalba, čeká se
na položení povrchu podlah. Souběžně začala příprava na vybudování výtahové šachty.

V MŠ Piaristická vzniká nová
přírodní zahrada
Mateřská škola Piaristická uspěla s dotační
žádostí na vybudování nové přírodní zahrady.
V rámci probíhajících prací zde vzniknou vyvýšené záhony, hmatový chodník a nové edukativní prvky, díky kterým mohou děti skloubit
zábavu a vzdělávání s pobytem v přírodním
prostředí nedaleko budovy školy. Koncepce
přírodní zahrady uspěla v konkurenci mnoha
projektů z širokého okolí. „Za novou zahradu
vděčíme především Radce Báčové, která nám
pomohla s projektem i administrací dotační

žádosti. Poděkování patří také městu Moravská Třebová, které nám pro tento účel nabídlo vhodný pozemek. Už v září se děti mohou
těšit na nové vyvýšené záhony, bylinkovou
spirálu, smyslový chodníček, květnatou louku, domečky pro živočichy a další edukativní
prvky. Do projektu jsme zapojili i samotné rodiče s dětmi, kteří v rámci edukace pomáhají dodavatelské firmě s realizací jednotlivých
prvků,“ vysvětluje ředitelka školy Hana Zmeškalová. Projekt s náklady 280 tis. Kč je z 80 %
financován ze SFŽP ČR. Nová zahrada bude
dokončena v září.

Workoutové hřiště
V termínu uzávěrky zpravodaje probíhalo
dokončení výstavby venkovní posilovny/workoutového hřiště pod zámkem. Jedná se o vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu 2020, který si navrhli sami občané města.
Fotografie a podrobnosti přineseme v červencovém vydání zpravodaje.

Nabídka svozu bioodpadu
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 za sezónu.
V ceně je zahrnuto zapůjčení hnědé 240 l BIO
nádoby a její vývoz ve stanoveném harmonogramu. Následnou likvidaci bioodpadu hradí
automaticky město. Termíny svozu bionádob: 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.

Nabídka kompostérů zdarma
V rámci dlouhodobé snahy o efektivní zpracování bioodpadu nabízíme občanům dalších
100 ks zahradních kompostérů zdarma. Zájemci se mohou dostavit na Odbor investic a správy majetku (461 353 145, dpliskova@mtrebova.cz), zde vyplní žádost a podepíšou smlouvu
o bezplatné výpůjčce. Následně si kompostér
mohou vyzvednout v kanceláři technických služeb. Jedná se o kompostéry, které byly původně umístěny na veřejných místech. Jsou plně
funkční a opatřené novým víkem.

Výstavba nemocnice pokračuje
Realizace historicky největší investice Pardubického kraje v Moravské Třebové je v plném proudu. Stavební část projektu v podobě nové moderní nemocnice následné péče
s výjezdovou základnou krajských záchranářů by měla být podle předpokladů dokončena
do konce letošního roku. Vysoutěžená cena
samotné stavby činí 214 mil. Kč bez DPH.
■ | (vd)

Informace k rekonstrukci ulice Lanškrounská
Pardubický kraj pokračuje s rekonstrukcí vozovky v ulici Lanškrounská a v Sušicích. Od
31. května 2021 dojde v rámci III. etapy k úplné uzavírce v úseku od vlakového nádraží po
začátek části města Sušice v místě odbočky k ZAPA beton. Bez úplné uzavírky kvalitní
oprava není možná. Objízdná trasa povede
přes silnici I/35 a Dětřichov u Moravské Třebové. Obyvatelé Sušic mohou využít horní
cestu nad Sušicemi. Děkujeme za trpělivost
a dodržování dopravního značení.
Zastávka BUS „Moravská Třebová, Sušice“
bude v obou směrech dočasně přesunuta
ke křižovatce směr Kunčina. Zastávka BUS
„Rozc. žel. st. 0.1“ bude v obou směrech dočasně zrušena, bez náhrady. Po dobu uzavírky pojedou autobusy z Moravské Třebové
po objízdné trase přes Dětřichov u Moravské
Třebové a Staré Město. Po tuto dobu nebude
provozována linka 680882. Z důvodů dlouhé
objízdné trasy může dojít k rozvázání některých přestupů.
Technické služby z důvodu rekonstrukce vozovky a omezeného přístupu k nemovitostem žádají obyvatele bydlící podél opravovaného úseku silnice (od Lanškrounská č. p.
109 po Sušice č. p. 65), aby v rámci svozu komunálního odpadu přistavili popelnice nebo

pytle k jednomu z následujících míst: křižovatka s ulicí Nádražní poblíž vlakového nádraží, kontejnerové stání v ulici Garážní, odbočka k bytovkám mezi Lanškrounskou a Garážní, boční cesta u Sušice č. p. 77 a kontejnerové stání - odbočka ZAPA beton.
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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
V minulém období městská policie řešila 590
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.
Dále bych chtěl všechny řidiče požádat o trpělivost a dodržování dopravního značení
na objízdných trasách. Na dodržování bude
městská policie dohlížet ve zvýšené míře.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Sociální služby města
Pečovatelská služba, domov pro seniory, domov
se zvláštním režimem, odlehčovací služba

Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 318 252, 461 318 253
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz
Domov se zvláštním režimem (DZR), pobytová služba Sociálních služeb města Moravská Třebová, nabízí svoje služby už 2
roky. V současné době máme plně obsazeno a další žádosti zájemců máme v evidenci. O službu je, také vzhledem k cílové skupině, velký zájem.
Zaměstnanci DZR se maximálně snaží, aby
klienti byli spokojeni, aby jim byla poskytována taková péče, jakou potřebují, aby měli
dostatek podnětů pro udržování stávající
fyzické i psychické kondice. Práce v DZR je
velmi krásná, ale především velmi náročná.
Na pečovatelky jsou kladeny velké nároky.
Pravidelně prochází školeními, zaměřenými na cílovou skupinu klientů tak, aby své
znalosti dále rozvíjely a prohlubovaly. Pečovatelky zajišťují klientům nejen péči o tělo,
ale také o ducha a do práce dávají kus srdce. O aktivizaci obyvatel DZR se stará pracovnice pro volnočasové aktivity za pomoci a podpory všech kolegyň. Všem pečovatelkám patří za jejich práci obrovské díky
a uznání.
Našim klientům nabízíme bohatý a různo-
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rodý program. Některé aktivity jsou obyvateli domova přijímány pasivně – např. čtení
knih (nyní máme rozečtenou Babičku Boženy Němcové), do většiny činností se ale klienti aktivně zapojují. Oblíbené jsou cvičební hodinky, vyprávění, vzpomínání, tréninky paměti nebo zpívání. Dámy, ale i pánové se rádi podílejí na drobných pracích jako
je skládání ubrousků nebo výroba a příprava tematických dekorací. Absolutní jedničkou je pečení moučníků, které se stalo pravidelnou a neodmyslitelnou součástí aktivit. Klienti nejdříve jablka zpracují – okrajují, nastrouhají, nakrájí, potom zapracují
do moučníků – záviny, bublaniny, perníky
apod. To, co si klienti dopoledne připraví,
na tom si odpoledne u kávičky pochutnají.
Naším cílem je dále rozšiřovat nabídku různých aktivit, abychom mohli obyvatelům
domova předložit co nejpestřejší program.
Chtěli bychom především zavést canisterapii (práce s pejskem) a muzikoterapii. Dovolujeme si tímto oslovit naše spoluobčany
z MT a blízkého okolí s nabídkou spolupráce. Pokud by měl někdo zájem, čas a chuť
občas k nám zavítat třeba s kytarou, harmonikou nebo i jiným nástrojem a společně si
s námi zazpívat, určitě bychom ho uvítali
s otevřenou náručí. Může to být i muzikant
začátečník, který by si u nás trénoval noty
či akordy, budeme mu vděčným publikem.
Hledáme taky majitele pejska s canisterapeutickými zkouškami, který by za námi
chtěl ať již pravidelně či nárazově docházet.
Slibujeme úžasné diváky, přátelskou atmosféru a rozzářené tváře. Těšíme se na vás…
Kontakt na nás: 461 318 252, 734 208 793,
jaruskova@mtrebova-city.cz

Hurá! Pršííí… anebo
jako v tom filmu?
Vážení občané, rádi bychom Vám, našim
odběratelům, přiblížili neustále aktuální
tématiku, a to jsou srážky. Jedná se sice
o rozsáhlé téma, ale alespoň stručně
Vám vysvětlíme základní pojmy a údaje
na hodnotách z našeho regionu.
Uplynulý rok 2020 zvrátil trend sucha za
předchozích 5 let. Ještě koncem dubna
loňského roku jsme byli ujišťováni, že
nás postihlo pětisetleté sucho. Načež
v květnu začalo pršet a za celý rok 2020
byl srážkový úhrn těsně pod 900 mm.
Přesněji řečeno 895,4 mm, což je údaj
naměřený srážkoměrem, který je umístěn na střeše budovy VHOS, a. s. v Moravské Třebové. Údaje z tohoto srážkoměru jsou přenášeny na webové stránky města Moravská Třebová a lze je nalézt v sekci Webkamera.
Toto je malá ochutnávka článku, který
jsme pro vás připravili na našich webových stránkách. Zajímá Vás dlouhodobý srážkový průměr? Zajímá Vás vliv
suchého období na vydatnost zdrojů?
Víte, kolik milimetrů srážek už spadlo letos? Chcete se dozvědět víc? Odpovědi
na tyto otázky a mnohé jiné informace
najdete na našem webu www.vhos.cz.
■ | Petr Kobelka, VHOS a.s

Bleší trhy
Dobrá zpráva pro milovníky bleších
trhů, v letošním roce budu pořádány tři.
Vždy v sobotu v době od 08:00 do 12:00
hod, a to 05. června, 17. července a 04.
září. Konat se budou jako vždy ve dvorním traktu mezi ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové. Poplatek za prodejní místo nebude vybírán.
Při vydatném dešti se budou konat
v náhradních termínech a to ve dnech
12.června, 24. července a 11. září.

Poděkování
I když letošní rok je opět netypický
díky epidemiologickým opatřením, sešli jsme se zde v Moravské Třebové
8. května u sochy Rudoarmějce v parku
u městského muzea. Položením květin
jsme poděkovali všem, kteří se přičinili o to, že válka skončila a nám přinesli svobodu. Vzdali jsme čest těm, kteří v té hrozné válce položili své životy
v boji za naši svobodu, za to abychom
my mohli žít. Poděkování patří všem,
kteří nám svobodu vybojovali, i když
byli z různých končin světa. Děkujeme a čest jejich památce. Ještě děkujeme zaměstnancům TS, že pietní místo upravili.
■ | Za MěsV KSČM Moravcová M.

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

Očkování proti Covid – 19
29. března se za výrazné podpory města Moravská Třebová otevřelo očkovací místo v budově polikliniky Nemocnice následné péče
Moravská Třebová. Od začátku až do poloviny května využilo možnosti vykcinace cel-

kem 3110 občanů převážně s trvalým pobytem v regionu. Od poloviny května začneme
očkovat druhé dávky, a proto se očkování
prvních dávek výrazně omezí. O aktuální situaci se informujte na webových stránkách
nemocnice. Chod očkovacího místa zajišťují odborníci z řad zaměstnanců nemocnice
i spolupracující lékaři a sestry z jiných ordinací. Nepostradatelné administrativní pracovice jsou velkou pomocí a přínosem díky
vstřícnosti města a městské knihovny. Všichni fungují jako jedinečný tým s pocitem vzájemné sounáležitosti. Děkujeme všem, kdo
se očkovat nechali a podpořili tím boj proti
coronaviru.

Změny ordinační doby a Lékařská Pohotovost
NAHLÁŠENÉ ZMĚNY ORDINAČNÍ
DOBY PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
Dr. Němcová
24. a 25. 6. dovolená, bez zástupu
Dr. Neužilová
11. 6. neordinuje, bez zástupu
Dr. Grepl
10. a 11. 6. dovolená, bez zástupu

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Zubní pohotovost
Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby
jsou od 8 do 11 hodin. Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost Nemocnice Pardubice.
Ordinační hodiny: so, ne a svátky 8:00–18:00
hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin
5.–6. 6. MDDr. Sládek Petr, Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180
12.–13. 6. MUDr. Slouka Lubomír, Svitavy,
Dimitrovova 799/4, 606 452 936
19.–20. 6. MUDr. Škorpík Jan, Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
26.–27. 6. MUDr. Školařová Ludmila, Moravská Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172

Změna v gynekologické
ordinaci Svitavy
MUDr. Petr Richter oznamuje, že jeho gyne-

kologická ambulance ve Svitavách bude od
1. 6. přemístěna na adresu náměstí Míru 48,
Svitavy (vchod vedle informačního centra).
Telefonní číslo pro objednání 730 196 688

Pohotovostní služba pro
dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 239
pátek: 18:00–21:00 hodin
so, ne, svátky: 9:00–17:00 hodin

Pohotovostní služba pro děti
a dorost
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky,
461 569 270
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hodin

Pohotovostní služba ORL pro
děti a dospělé

Poděkování
Že čas neúprosně plyne jsem si uvědomil při
setkání s lékařem-gynekologem MUDr. Antonem Podhorným, který se po 51 letech rozhodl ukončit svou bohatou lékařskou praxi a odejít do penze. Patřil mezi lékaře bez
nichž si generace moravskotřebováků neuměli nemocnici představit a pamětníci nejen
nemocnici, ale i třebovský fotbal. Za všechno,
co pro naši nemocnici vykonal, mu patří velké poděkování. Do dalších let bych chtěl za
nás za všechny panu doktoru Podhornému
popřát hlavně pevné zdraví a mnoho osobní
i rodinné pohody.
■ | Pavel Havíř

VZPOMÍNKA
Dne 8. 5. zemřela po krátké nemoci Naděžda Švábenská (dříve Šustrová/Přichystalová).
Naďa pracovala od r. 1976 jako porodní
asistentka na gynekologické ambulanci v MT nemocnici. Do roku 1989 také
navštěvovala v domácnosti maminky po porodu. Byla to báječná kolegyně, vždy usměvavá, plná elánu a energie, ochotná kdykoli pomoci. Její odchod
nás všechny hluboce zasáhl. Smutek
a bolest časem odezní, ale v našich srdcích navždy zůstane milá vzpomínka na
Tebe, Naďo! Jsme pyšné na to, že jsme
mohly pracovat po Tvém boku. Děkujeme Ti za vše.
Kolegyně z bývalého gynekologicko-porodnického oddělení MT nemocnice

Svitavská nemocnice
Všední dny: budova D přízemí, 15:30–19:30
hod., 461 569 345
so, ne a svátky: hlavní budova chirurgická
ambulance 8:00–14:00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí
Svitavská nemocnice
Ústředna 461 569 111
Moravskotřebovský zpravodaj | červen 2021 |
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Cyklobus

Českomoravské pomezí
Českomoravské pomezí, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz
tel.: +420 777 766 565, www.ceskomoravskepomezi.cz

Cyklobusy vyjíždí už
29. května
Tak jako každý rok vám cyklobusy i v letošní letní sezóně usnadní poznávání turistické
oblasti Českomoravské pomezí. Provoz autobusů uzpůsobených pro převoz kol byl zahájen v sobotu 29. května. Jejich služeb můžete využít, ať už dáváte přednost pěším túrám
nebo patříte k fanouškům cyklistiky. Pět linek
bude propojovat turisticky atraktivní místa
vždy o víkendech a státních svátcích až do
konce září.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem
přiblížit k oblíbeným cílům Českomoravského pomezí i okolních regionů. I letos budete moci využít linek zajíždějících třeba do Orlických hor, na Dolní Moravu nebo k prvním
kopcům Žďárských vrchů.

Růžová linka 680017
(29. května – 30. září)
Cyklobus vyjíždí z Moravské Třebové v 8:45
a výlet si můžete udělat například na tato
místa:
• Hřebečské důlní stezky
• Svitavsko a Poličsko
• rozhledna Terezka u Proseče
• Proseč, Toulovcovy maštale
• zámek Nové Hrady
• rozhledna na Kozlovském vrchu
• cyklostezky na Orlickoústecku
Večer se cyklobus vrací z Vysokého Mýta zpět
s příjezdem do Moravské Třebové v 19:29.

Modrá linka 680018
(29. května – 30. září)
Cyklobus vyráží z Moravské Třebové v 8:30
a zaveze vás přes Štíty a Králíky až na Dolní Moravu. V blízkosti trasy cyklobusu mů-

žete navštívit:
• Červená Voda – rozhledna na Křížové
hoře, lanová dráha Buková hora
• Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
• Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka,
klášter Hora Matky Boží
• Dolní Morava – Stezka v oblacích, bobová
dráha, dětské zážitkové parky
Zpět se dostanete spojem vyjíždějícím
v 13.30, s příjezdem do Moravské Třebové
v 15:29.

Zelená linka 650555
(29. května – 30. září)
Pokud se vydáte na Poličsko ranní linkou
680017, můžete po poledni pokračovat do
Borové, k rozhledně Terezka u Proseče nebo
na nově otevřený hrad Rychmburk, kam odjíždí linka 650555 z Poličky v 12:40. Zpět vás
večer přiveze opět růžová linka 680017, která
vyráží z Poličky do Moravské Třebové v 18:45.
Na linkách bude platit jednotný tarif IREDO,
který nabízí výrazné slevy dětem, seniorům
a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné skupinové, síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusů včetně aktuálních
jízdních řádů najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s informacemi o cyklobusech a tipy na
výlet budou v průběhu června distribuovány do všech domácností v Moravské Třebové
a k dispozici budou také v informačních centrech a na řadě dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci měst Moravská Třebová, Litomyšl, Polička,
Svitavy, Vysoké Mýto, destinační spol. Českomoravské pomezí a Pardubického kraje.
■ | Jiří Zámečník, destinační společnost

Českomoravské pomezí

Mezinárodní výměnný tábor
I v letošním roce vám nabízíme možnost se
v rámci partnerských vztahů zúčastnit Mezinárodního stanového tábora mládeže ve
Staufenberku/Hessensku na téma Evropa
v srdci – pohled do budoucna, který se koná
od 17. do 28. 8.
Tábora se zúčastní mládež ze čtyř států: Rakouska, Maďarska, Německa a České republiky. Mládež rozdělena do 8 týmů se bude
10 dnů aktivně zabývat několika volitelnými
tématy např. stolováním, vařením daných
zemí, rukodělnou prací se dřevem, přírodou,
hudbou. Chybět nebudou výlety a sportovní
akce.
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Předběžná cena tábora 3 500 – 4 000 Kč,
kdy bude záležet na výši přidělené dotace.
Ubytování ve stanech ve sportovním areálu Lumdatal Aktivpark Lumdatal (aktivpark-lumdatal.de). Zájemci se mohou hlásit do
18. června na e-mail: bgz-mtrebova@seznam.cz nebo phorackova@mtrebova.cz

Českomoravské
pomezí opět
v hledáčku kamer
Postupně se otevírající brány památek a dalších turistických atraktivit lákají do regionu na pomezí Čech a Moravy nejen návštěvníky, ale také televizní štáby. Destinační společnost
Českomoravské pomezí tak již od
dubna připravuje natáčení několika
pořadů pro zahraniční i české společnosti.
Na začátku června zavítá do regionu štáb filmařů, kteří zde budou pořizovat speciální záběry pro japonskou společnost zabývající se virtuální realitou. Hned o týden později začne natáčení dalšího dílu oblíbeného
pořadu televize Nova Loskuták na výletě, který bude téměř celý věnován
turistické oblasti Českomoravské pomezí. Televizní štáb postupně zavítá do Portmonea a na zámek v Litomyšli, do Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě, Toulovcových
maštalí, městského muzea ve Svitavách či na rozhlednu Pastýřka u Moravské Třebové. O prázdninách bude
také v regionu vznikat jedna z nových
epizod populárního cyklu V karavanu po Česku. Diváky České televize
v něm budou lákat k návštěvě třeba
hrad Svojanov, městské hradby a další zajímavá místa v Poličce, Žďárské
vrchy, rokokový zámek v Nových Hradech nebo pískovcová skalní obydlí
ve Zderazi.
Pokud se bude epidemická situace
i nadále zlepšovat, bude už v průběhu léta a podzimu obnovena organizace presstripů pro zástupce klasických i on-line médií, které jsou velmi účinnou formou propagace turistických atraktivit Českomoravského
pomezí. V letošním roce počítáme zejména s novináři ze sousedních států,
ale v případě příznivého vývoje opět
zahájíme i přípravu presstripů pro
média ze vzdálenějších zemí.
Na natáčeních i přípravě presstripů
spolupracuje Českomoravské pomezí s destinační společností Východní
Čechy, agenturou CzechTourism a řadou dalších partnerů. Díky spolupráci a koordinaci aktivit mnoha subjektů se tak daří prezentovat turistickou
oblast Českomoravské pomezí jako
atraktivní destinaci s bohatou návštěvnickou nabídkou.
■ | Jiří Zámečník, destinační společnost

Českomoravské pomezí

zámek

Zámek MoravskÁ Třebová
Zámek Moravská Třebová, tel.: 731 151 784,
e-mail.: zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba: Út–Ne: 9:30–17:00

VÝSTAVA MALÍŘE PAVLA ČECHA
Městské muzeum ve spolupráci se zámkem
a městskou knihovnou otevírá od 1. června ve výstavních prostorách zámku výstavu
brněnského malíře, grafika a autora nejen
dětských knih a komiksů Pavla Čecha. Tento autor se svým nezaměnitelným výtvarným rukopisem představí průřez svojí dosavadní tvorbou, těšit se tak můžete jak na
jeho malbu, tak také na grafickou a knižní
tvorbu s ukázkami knih.

Výstava s prozaickým názvem Pavel Čech
bude zahájena na Den dětí 1. června a potrvá do konce prázdnin. Díky současným omezením v rámci covidových opatření však nebude moci proběhnout plánovaná vernisáž i
s účastí autora. Pokud nám však epidemiologická situace dovolí, plánujeme na konci srpna uspořádat alespoň veřejnou derniéru výstavy s účastí Pavla Čecha, kde by pak proběhl i workshop či beseda s autorem.

Režim návštěvnického provozu
stálých expozic zámku se bude
řídit aktuálními epidemiologickými nařízeními vlády. Pro Vaši informovanost o změnách sledujte
naše webové stránky a Facebook.

STÁLÉ EXPOZICE
Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna a alchymistická laboratoř
Jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti Moravské
Třebové

TAPISERIE IFIGÉNIE U TAURŮ JE PO
RESTAUROVÁNÍ ZPĚT NA ZÁMKU
Jeden z našich nejvzácnějších exponátů, velkoplošný koberec vyobrazující výjevy z antické báje o Ifigénii, se po půl roce restaurování vrátil zpět do expozice Poklady Moravské Třebové. Tapiserii nechal na počátku 16. století pro svoje moravskotřebovské
sídlo vyrobit Ladislav z Boskovic v dílnách ve
Francii. Nyní proběhlo čištění, obnova místy
se rozpadající osnovy a také podšití celého
gobelínu, které zvýšilo ochranu této vzácné
textilní památky. Renovaci realizovala Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí a dle slov hlavního restaurátora je tapiserie připravena na dalších 100
let svého života. â
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Kulturní služby

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

Všechny červnové akce a koncerty
budou závislé na aktuálních vládních opatřeních a omezeních v oblasti kultury a shromažďování, sledujte web a FB kulturních služeb.
Kulturní služby města Moravská Třebová
se snažily zachovat činnost alespoň v omezené míře i přes nepříznivou epidemiologickou situaci. Z tohoto důvodu jsme využili možnosti online prostředí a instalací ve
veřejném prostoru. Vznikly tak projekty Masopust, Majáles a Moravskotřebovský salón.
Děkujeme všem za podporu na našich sociálních sítích.

Recitál Lucie Bílé
s klavírem Petra
Maláska
18. 6. v 19:00, nádvoří zámku
vstupné: 690–1090 Kč
Pozor změna!
Recitál Lucie Bílé bude 18. 6. a přesouvá se
na nádvoří zámku. S rozšířenou kapacitou
bude možnost zakoupení dalších vstupenek
on-line nebo na místě. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, vrácení vstupenek
je možné do termínu 10. 6. Vstup do areálu zámku bude po celý den umožněn pouze
z jižní brány. Koncert se uskuteční za každého počasí.
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V současné době rozvolňování připravujeme program živé kultury, na kterou se moc
těšíme! Čeká na vás festival cirkusových
a pouličních divadel Rozmarné léto, Zámecké kulturní léto i festival pivních a dožínkových slavností Slamák. Na zámku vás kromě stálých zámeckých expozic čeká výstava
známého ilustrátora knih Pavla Čecha, i výstava o významném rodu Boskoviců. Ty pro
vás připravuje městské muzeum.
Přesto stále musíme dbát na řadu omezení.
Ty se zatím proměňují a s nimi se může měnit i samotná podoba pořádaných kulturních
akcí. Proto, prosíme, sledujte naše webové
a FB stránky, kde budeme aktualizovat konkrétní podobu i podmínky účasti na jednotlivých akcích.
■ | Mary Blažková, ředitelka kulturních služeb

ROZMARNÉ LÉTO
23.–26. 6., festival cirkusových a pouličních divadel
V Moravské Třebové zakládáme novou kulturní tradici. Vícedenní festival českého pouličního divadla Rozmarné léto v Moravské Třebové. Kreativní formou zpestří konec školního roku a široké veřejnosti ukáže,
že divadlo nemusí existovat jen v uzavřeném
prostoru. Zahrnuje prezentaci a popularizaci
uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční a pohybové divadlo. Centrem dění se stanou krásná místa v Moravské Třebové: náměstí T. G. M., zámek, park
za muzeem a areál Knížecí louky. Nebude
chybět ani šapitó, postavené za muzeem.

Kino uzavřeno
Díky probíhající opravě klimatizace kinosálu, bude provoz kina v měsíci červnu uzavřen.

Hledáme PROMÍTAČE do kina
Moravská Třebová
Požadavky: spolehlivost, dochvilnost,
ochota promítat o víkendech, technická zdatnost práce s počítačem
Nabízíme: smlouva na DPP/DPČ,
150 Kč/1 hod., zaškolení
Vhodné jako brigáda nebo přivýdělek
k práci

Hledáme UVADĚČKU do kina
Moravská Třebová
Požadavky: spolehlivost, dochvilnost,
úklid po představení, práce o víkendech
Nabízíme: smlouva na DPP/DPČ,
100 Kč/1 hod., zaškolení
Vhodné jako brigáda nebo přivýdělek
k práci
Nabídky zasílejte na email:
kino@ksmt.cz

Tato místa v průběhu festivalu proměníme
na uměním tepající zónu.
Představení jsou určena celému věkovému
spektru diváků. Pochopitelná a srozumitelná dětem, zábavná a ohromující pro dospělé.
Vybrané soubory a skupiny akrobatů, klaunů
a žonglérů jako je Cirk La Putyka, Bratři v tricku aj. patří mezi špičku ve svém oboru. Součástí programu budou i workshopy pro rodiny s dětmi a žáky speciální základní školy,
kde budou moci návštěvníci přičichnout k základům žonglování.

kultura
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Instalace studentských prací na bývalé tržnici

Moje dovča - tvoje dovča na Knížecí louce

Velkoformátové omalovánky pro děti

Promítání studentských prací u muzea

Historie v pohybu v Průmyslovém muzeu v sobotu dne 12. června
Jeden den v roce, při akci zvané Historie v pohybu, opouštějí vybrané stroje ze sbírek stabilních motorů, motocyklů a stavební a zemědělské techniky Průmyslového muzea
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Mladějov svá místa v expozicích, aby se všem
návštěvníkům předvedly v provozu a dokázaly, že se poctivá práce při rekonstrukcích starých strojů vyplatila.

Provoz na úzkokolejce bude organizován podle zvláštního jízdního řádu: dopolední vlaky odjíždějí z Mladějova na Moravě v 9:00 na
Hřebeč a v 10:20 na Novou Ves, odpoledne
pak v 13:00 na Novou Ves nebo na Hřebeč
a v 15:10 na Novou Ves.
Od 12:00 hodin Vás čeká hlavní program
v Mladějově – kavalkáda techniky Průmyslového muzea Mladějov. Na přehlídku připravujeme letos tyto provozní exponáty: lanový bagr a Škoda D500, autobusy Praga
MO a Praga RND, nákladní automobil Praga
RND, zemědělské traktory Zetor Major, Svoboda, stabilní motory, historické motocykly
ČZ a další.
Provázené prohlídky vnitřních expozic muzea začínají v tento den v 13:00, 15:10 a 16:55
hodin. Prohlídka sbírek motocyklů, traktorů, kočárků, fotoaparátů a dalších exponátů trvá asi 60 minut. Vstupenky lze zakoupit
v pokladně na nádraží úzkorozchodné dráhy,
cestující úzkokolejky mají nárok na zlevněné
vstupné. Občerstvení zajištěno.
Více informací na našich webových stránkách www.mladejov.cz.

Historie

Městské Muzeum
Městské muzeum Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová,
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba: pondělí zavřeno, út-pá 9:00–12:00 13:00–16:30, so-ne 13:00–16:00

Karel kníže
z Lichtenštejna
a stavovská rebelie
Dne 21. června letošního roku uplyne 400
let od pražské exekuce, při které bylo na Staroměstském náměstí na hrdle ztrestáno 27
účastníků vzpoury proti legitimnímu vládci českých zemí Matyášovi a po jeho smrti
v roce 1619 i proti jeho nástupci Ferdinandu II. Habsburskému. Popravám byl samozřejmě přítomen také předseda soudního
tribunálu Karel z Lichtenštejna, budoucí majitel moravskotřebovského panství. Kdo byl
Karel, z Boží milosti kníže, vladař domu Lichtenštejnského, kníže Opavský a Krnovský, rytíř Řádu zlatého rouna a místodržitel Království českého?
Narodil se v létě roku 1569 do starobylého
šlechtického rodu Lichtenštejnů, který od poloviny 13. století vlastnil dominia také na Moravě. Karlovi rodiče Hartmann II. a Anna Marie rozená z Ortenburgu byli protestanté a ve
stejné víře vychovávali své děti. V rámci rodiny byl velmi důležitý český jazyk. Hartman
II. kladl velký důraz na to, aby se všichni jeho
synové naučili česky. Karel navštěvoval kvalitní českobratrskou školu v Ivančicích, následně studoval v Ženevě, politický a kulturní přehled si rozšířil také při studijní cestě do
Francie. Ve svých 26 letech se ujal správy zděděných rodových statků Lednice na Moravě,
Valtice a Herrenbaumgarten. Sňatkem s dcerou posledního mužského potomka Boskoviců získal pro svůj rod panství Černá Hora
a Úsov. Manželka Anna Marie Černohorská z Boskovic mu dala čtyři děti - dvě dcery
a dva syny. Karel sám sebe vnímal jako faktického i duchovního dědice po pánech z Boskovic a také jeho potomci se cítili být pokračovateli boskovického rodu. Dokonce přijali
boskovický znak do svého erbu, několikanásobně hrotitou krokev neboli boskovický hřeben lze spatřit například v erbu Karlova syna
Karla Eusebia na tzv. levé povodňové desce
v Moravské Třebové.
Karel z Lichtenštejna se velmi přátelil s protestantem Ladislavem Velenem ze Žerotína,
který po svém strýci a poručníkovi Janu z Boskovic dědictvím také získal rozsáhlé boskovické majetky, mimo jiné i panství Moravská
Třebová. Toto přátelství nepřerušila ani Karlova konverze ke katolictví v roce 1599. V srpnu 1604 zavítal Lichtenštejn na zámek Moravská Třebová. Důvod návštěvy byl více než
radostný, Karel přijel na slavnost křtu Velenova syna a sám zde vystupoval jako kmotr. V tu dobu byl již Lichtenštejn moravským
zemským hejtmanem, a proto jeho kmotrovství dodávalo události značný lesk. Finanč-

ně byl na tom tak dobře, že si mohl dovolit
půjčovat samotnému císaři. U dvora zastával
nejdůležitější úřady, získal významná privilegia, například razit vlastní mince nebo povyšovat do nižšího šlechtického stavu. V zahraniční i vnitrostátní politice prokázal mimořádné schopnosti. Za svou vynikající práci získal od císaře titul dědičného říšského knížete
a jako léno dostal vévodství Opavské ve Slezsku. Karel důsledně dbal, aby jeho potomci
perfektně ovládali češtinu. Nejstaršího syna
záměrně posílal na panství, kde se hovoři-

lo česky. Také mu psal texty v němčině a vyžadoval, aby mu je zpět posílal přeložené do
češtiny. V tomto směru pak poněkud odlišně
působí Ladislav Velen ze Žerotína, který přestal český jazyk užívat a v roce 1619 dokonce
nařídil v tehdy ještě ryze českém městě Zábřehu konání bohoslužeb v němčině.
Stavovské povstání v českých zemích ukončilo přátelství Karla a Ladislava Velena. Lichtenštejn se postavil na stranu legitimního panovníka, Žerotín byl v čele moravských radikálů. Hejtmanská vláda Ladislava Velena ze
Žerotína provedla na Moravě několik konfiskačních procesů. Zabavila statky jezuitskému řádu a Moravanům, kteří se odmítli podřídit direktoriu. Šlechtici, kteří zůstali věrni
králi, byli internováni v domácím vězení. Karel z Lichtenštejna byl označen za očividného
nepřítele Moravy a jeho majetek zkonfiskován. Podařilo se mu však uprchnout do Vídně. Se svým bratrem pak panovníka bránili
nejen politicky, ale i vojensky. Oba bojovali
na straně císařskobavorského vojska. Rebelie stavů postrádala vnitřní jednotu, organizaci, finance a zejména zahraniční podporu.
Také proto byl tento pokus o převrat na podzim roku 1620 potlačen.
Zanedlouho po bitvě na Bílé hoře začali poražení stavovští politici a úředníci téměř až bezectně žádat císaře o prominutí. Správně totiž předpokládali, že panovník bude požado-

Provoz muzea a všech kulturních pořadů bude závislý na aktuálních vládních
opatřeních a omezeních v oblasti kultury. V případě, že se kulturní akce uskuteční, bude prodej vstupenek pouze na místě. Sledujte webové stránky a Facebook.
vat precedentní potrestání vzbouřenců. Mezi
prosebníky byl i Ladislav Velen ze Žerotína.
Psal do Vídně a snažil se dosáhnout milosti také prostřednictvím vlivných osob, jakými byli například jeho příbuzný Karel starší
ze Žerotína, kardinál František z Ditrichštejna, Polyxena z Lobkovic nebo Karel z Lichtenštejna. I přes projevenou lítost neměl Ladislav Velen jako jeden z hlavních rebelů žádnou šanci na omilostnění. Před odsouzením
uprchl na jaře roku 1621 z českých zemí. Jeho
jméno bylo alespoň symbolicky přibito na šibenici a jeho statky včetně Moravské Třebové byly zabaveny.
Mezitím císař svěřil správu Čech Karlovi
z Lichtenštejna a pověřil ho vyšetřením povstání. Karel se úřadu ujal se zdráháním. Již
v listopadu 1620 bezúspěšně prosil císaře,
aby ho zbavil těchto úkolů. Rozpor mezi službou státu a soucitem se svými dřívějšími kolegy stejného stavu byl příliš velký. V počátcích vedl vyšetřování vyloženě laxně, ale dvůr
jej nutil, aby postupoval rychle a přísně. Ještě v polovině ledna 1621 psal Karel z Lichtenštejna císaři, že dosud nezatkl hlavní vzbouřence, protože nechtěl porušit sliby ochrany
životů a majetku, které dal po bitvě na Bílé
hoře císařův zplnomocněnec vévoda Maxmilián Bavorský. Údajně i pozdější generální
pardon, který zmírňoval některé tresty na rebelech, prosadil právě Karel z Lichtenštejna.
Výsledkem vyšetřování exekuční komise
v Čechách bylo nakonec vykonání 27 hrdelních trestů, na Moravě pak později skončil
rukou kata jeden provinilec. Mnohem více
účastníků povstání bylo za zločin proti hlavě
státu potrestáno finanční pokutou, a to buď
v hotových penězích, nebo v nemovitém majetku. Jak bylo zmíněno, také panství Moravská Třebová připadlo touto cestou panovníkovi. Byl vypracován několikastránkový inventář zdejšího zámku, který je dodnes uložen v brněnském archivu. Jako úhradu peněz
poskytnutých císaři získal třebovské dominium v roce 1622 Karel z Lichtenštejna. Důvodem, proč místodržitel projevil zájem právě
o konfiskáty po Ladislavu Velenovi ze Žerotína, nebyla žádná osobní msta, nýbrž výše
psaný fakt, že se Lichtenštejnové cítili být nejoprávněnějšími spravovateli boskovického
hmotného i duchovního dědictví.
Karel kníže z Lichtenštejna zemřel v roce
1627. Po jeho smrti se vyskytla obvinění, že
se na některých získaných majetcích neoprávněně obohatil. Císař nechal tato nařčení
několikrát prověřit. Zjištěné finanční rozdíly
Karlův syn zaplatil, a tak byl zproštěn veškerých nároků, které vůči němu mohly být kvůli
jeho otci požadovány.
■ | Tomáš Thun, městské muzeum
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inzerce

Společnost AGRO Kunčina a.s.
připravuje realizaci zasíťování pozemků v krásné a klidné lokalitě Moravská Třebová. Tyto pozemky budou kompletně zasíťované včetně
komunikace a veřejného osvětlení. Vznikne tak privátní prostor na kraji města pro výstavbu rodinných domů.
Jedná se celkem o 8 stavebních parcel. Záměrem společnosti je prodej stavebních
parcel o předpokládané ceně 1.500 Kč/m2.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
nejlépe emailem: info@agrokuncina.cz
či telefonicky 739 460 747, Ing. Monika Fafílková.

Moravskotřebovský zpravodaj | červen 2021 |
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Inzerce

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

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

Tel. kontakt +420 739 218 991 (8:00-12:00 hodin)
nebo email: mmsecurity@centrum.cz
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DDM

akce na měsíc červen
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
14. 6.–31. 8. Podivuhodná dobrodružství Anežky a Toníka aneb co všechno se může stát o prázdninách
Volnočasová aktivita pro veřejnost na Knížecí louce. Děti se formou zajímavých úkolů
dozví, jak reagovat na situace, které mohou
o prázdninách nastat.

nese název Zootropolis (město zvířat) cena
4 800 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, doprava na tábor tam a zpět, strava, odborní
pedagogičtí vedoucí, zdravotník a materiál
na celotáborový program. Hlásit se můžete
do 10. 6. Více informací na webu nebo u vedoucí tábora Jany Chadimové.

26. 6.–31. 8. Hurá na prázdniny –
pěšky, vlakem, busem po Česku
Další volnočasová aktivita pro veřejnost
v parku u muzea, úkoly pro „malé turisty“
a rodiče s tipem na bezva výlet.

Malý Dětřichovský memoriál

1.6.-31.8. Cesta do pravěku
Volnočasová aktivita pro veřejnost cestou do
Pekla. Chcete se dovědět něco víc o pravěkých živočiších? Víte, kteří žili ve čtvrtohorách,
třetihorách, druhohorách a prvohorách? Luštíte rádi šifry? Pokud ano, vydejte se s námi
za dobrodružstvím.

proběhl letos velice netradičně. V loňském
roce se kvůli opatřením o pořádání akcí nekonal a tak letos proběhl 38 ročník. Ve dnech
8.–9. 5. si mohly děti zaběhnout okruh na hřišti u Knížecí louky. Akce se průběžně zúčast-

nilo 26 závodníků. První tři v každé kategorii
obdrželi diplom a medaili. Všem závodníkům
a rodičům děkujeme za účast a podporu této
akce. Na propozicích soutěže jste mohli najít
informaci, proč nese akce tento název a odkaz na krátké video o pracovním táboře pro
ženy v Dětřichově. Věřím, že další ročník proběhne tradičně na nám. TGM.
Výsledky: 1. místa získali: Matěj Pospíšil,
Vít Faršolas, Jakub Štrajt, Jolana Kolářová, Antonín Faršolas, Michal Pospíšil, Šimon Kolář,
Terezie Němcová, Veronika Němcová, Jakub
Holík, Josef Holík. Vítězům ještě jednou blahopřejeme.

Škola malých čarodějek
a čarodějů byla plná školáčků
Dveře naší čarodějnické školičky v parku
u muzea se posledního dubna zavřely. Školáci získali výuční listy, medaile, něco na zub
a členství v čarodějnickém cechu. Máme velkou radost, kolik dětí a dospěláků se zabavilo plněním úkolů při procházce místním parkem. Moc děkujeme za milé vzkazy a fotografie, které jste nám posílali.

Více informací k těmto aktivitám najdete na našem webu, Fb a Instagramu. Aktivity jsou pořádány ve spolupráci se Zdravým městem MA 21

Pověsti Moravskotřebovska
Těší nás vaše odpovědi na otázky z pověstí,
které jsou na výlepových plochách našeho
města, Sušic, Udánek a Boršova. Tato naučná
stezka, díky které se dozvíte něco o našem
městě a okolí, bude probíhat až do konce
června. Pokud se chcete do soutěže zapojit
je vašim úkolem najít čtrnáct míst (v ulici Jevíčské je více pověstí na dvou plochách). Šifry vám vždy napoví, kde najdete další pověst.
Pokud se tedy chcete zúčastnit, hledejte jakoukoli plochu a vydejte se s námi za dobrodružstvím. 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 odpovědi, fotografie i vzkazy a děkujeme za přízeň a účast na našich akcích, které
pro vás připravujeme.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA
LETNÍCH TÁBORECH
Příměstský tábor – Pohádkový kolotoč.
Termín: 2.–6. 8., zájemci 1.–3. tříd, vedoucí
Zdena Tauerová
LT – Zootropolis ve Svojanově u Poličky. Termín: 31. 7.–7. 8., ubytování v penzionu Svojanov. Strava je zajištěna 5x denně
a pitný režim. Tábor je pro děti od 8 let. CTH
Moravskotřebovský zpravodaj | červen 2021 |
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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

Půjčovní doba v červnu
Pondělí a čtvrtek od 8:30 do 17:00, v úterý
a středu od 8:30 do 15:00 hodin. Studovna
prozatím zůstává zavřená. 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.

Připomínáme, že od 1. 1. 2021 je výše pokuty za zpozdné 3 Kč za každý dokument a den.
1.–15. 6. červnová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem
na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek.
Aktuální otázka zní: Víte, kde kromě
knihovny můžete momentálně potkat
naše knihovnice?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: A Jimmy šel za duhou (J. M. Simmel), Lord John a důvěrná záležitost (D. Gabaldon), Temné časy (M. Fajkus),
Rebelka (M. Hrubešová), Lži otců (T. Egeland).
1.–30. 6. Čtenářská výzva: červen
Aktuální témata: kniha, která má v názvu část
lidského těla; kniha, jejíž název je i jménem
hlavní postavy; kniha z prostředí, ve kterém
byste se nechtěli ocitnout.
1. 6.–31. 8. Výstava: Práce klientů Charity Moravská Třebová
Výstava prací klientů Charity Moravská Třebová. Různorodá tvorba vychází ze zájmů
a zálib klientů, kteří vytvořili malované anděly, malby zemědělských strojů a ruční výšivky.

Část knihovnic momentálně působí v administrativě v moravskotřebovském očkovacím centru

Dětský domov U Třešně

V době uzávěrky platila vládní nařízení, která
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!

Pokud někdy chodíte ulicí J. K. Tyla, možná jste si všimli, že v minulých dnech v zahradě dětského domova nádherně rozkvetla veliká třešeň. A možná jste si také všimli, že v uplynulých měsících za touto třešní
probíhal čilý stavební ruch. Realizoval se zde
projekt přestavby s názvem Dětský domov
U Třešně. Původně zahradní domek byl přestavěn ve stylu malého rodinného domku,
ve kterém od června bude žít skupina dětí
z našeho dětského domova. Celá akce je
součástí tzv. transformace ústavní péče, která si klade za cíl, umožnit dětem v dětských
domovech život v co nejpřirozenějším domácím prostředí. Nyní pracujeme na přípravě interiéru, pořizujeme nový nábytek a zařízení a snažíme se, aby jakákoliv návštěva,
která k nám zavítá, neměla pocit, že je v instituci, ale u někoho doma na návštěvě. A na
tomto místě je třeba vyjádřit velké poděkování všem našim podporovatelům, bez kterých bychom celou domácnost nemohli tak
krásně zařídit. Náš nový domov slavnostně
otevřel radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel dne 27. 5.

Další důležité informace:
Registraci lze 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.)
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■ | Libor Širůček, ředitel dětského domova

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.

Knihovna dětem
1. 6–31. 7. Výstava: Můj svět
Výstava výtvarných prací žáků 6. B, 6. C, 7. B
a 7. C z 2. ZŠ Moravská Třebová.
Tvořivé středy pro děti
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.
2. 6. Beruška
9. 6. Pirát
16. 6. Žabka
23. 6. Robot
30. 6. Domino

Školy

LASKAVÁRNA, kavárna
s laskavým srdcem
Laskavárna, to slovo voní láskou, laskavostí,
lahodnými nápoji a lákavými zákusky a také
Lidmi, kteří myslí na lidi s handicapem. Laskavárna je místo, kde se vám udělá lépe na světě, když sem zavítáte. Posadíte se a za chvíli
vás obklopí jakési „nehmotné krásno“ a ucítíte
zvláštní energii. V současné corona době vám
o tom mohu jen vyprávět a vy mi to můžete
věřit či nevěřit. Ale brzy se nám vrátí možnost
přesvědčit se o mých slovech. Věřím tomu.
Proč vám o tom vyprávím, když mají zavřeno? Protože…
Společnost Naproti, o.p.s. provozuje Laskavárnu, která patří do skupiny sociálních podniků v našem kraji. Není to podnikání jako každé jiné, v mnohém se liší. Organizačně jsou
„neziskovka“, Zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, nebo sociálním vyloučením.
Kavárnu najdete v Moravské Třebové v ulici
Svitavská 6/5 v rekonstruovaných prostorách
kláštera. Existují od roku 2012. Jako na všechny podobné provozy i na ni dopadají důsledky opatření vlády. Zaměstnává 15 lidí se zdravotním postižením a 2 bez zdravotního postižení. Lidé s postižením jsou nesmírně šťastni
a pyšní na to, že dokáží s dopomocí asistenta pracovat. Je to pro ně ještě důležitější než
pro lidi bez postižení. Pro handicapované je
práce často jediným smyslem a radostí života. Šťastni jsou i za pobyt v komunitě, kde cítí
podporu a možná i lásku. Teď v době covid
se cítí opuštěni.
Jak to prožívají nyní?
Dáša Krhlová, ředitelka obecně prospěšné
společnosti Naproti, o.p.s, mi sdělila: „Je to
pro nás těžké. Víme, že jsme za handicapované svým způsobem vzali zodpovědnost. Oni
se do práce těší a je to pro ně i pro existenci
Laskavárny pohroma. V tyto dny se to trochu
zlepší díky školám. Naši zaměstnanci se očividně radují, protože se budou moct na několik
hodin denně do práce vrátit.“ Dovídám se, že
krom moučníků a dezertů připravují v jejich
provozovně zdravé svačinky pro děti i pro
dospělé do škol ve městě. Návrat aspoň části
dětí do lavic vítají s neskrývanou radostí.
Na co se těší, že se opět vrátí…
Jako vedlejší produkt Laskavárny vidí Dáša
Krhlová to, že u nich mizí bariéry mezi lidmi postiženými a nepostiženými. Nepostižení návštěvníci si uvědomí, jaké dary od života
dostali. A ti postižení mají nefalšovanou radost, že mohou být „v tlupě“ s ostatními lidmi. Svůj pocit štěstí šíří kolem sebe. A to je
právě ta energie, která z tohoto setkání vzniká a každého návštěvníka pohltí. Pokud ovšem, jak se říká, nemá „kamenné srdce“.
Energie je jedna věc, ale co konkrétně…
Pokud je „normální stav“ bez covid, tak Laskavárna žije i kulturou. Pořádají zde malé výstavy, organizují besedy a sezónní akce pro
veřejnost Jejich výroba pochoutek podporuje

místní výrobce potravin, protože nakupují výhradně od nich. Chovají se ekologicky a dbají na to, aby se zaměstnanci učili třídit odpad.
Zaměstnancům vytvářejí prostor k sociálně pracovní rehabilitaci. Je jim rovněž umožněno, aby i oni mohli částečně nahlédnout
do chodu firmy, probrali vztahy na pracovišti, a hlavně společně strávili příjemné chvíle. Proto dvakrát ročně pořádají přátelská setkání zaměstnanců téměř v rodinném kruhu.
Všichni mohou sdílet milou atmosféru a neformálně se pobaviti o vážných věcech.
Začátek byl podpořen
Projekt Laskavárny byl 2 roky financován
z Evropského sociálního fondu a v dalších
letech projekt podpořilo několik desítek organizací a soukromých osob. Dáša Krhlová i manažerka Laskavárny a předsedkyně
správní rady obecně prospěšné společnosti
Naproti, o.p.s., Pavla Teplá shodně konstatují: „Jsme vděčni za příležitost účastnit se Burzy filantropie a velice děkujeme všem zainteresovaným za její organizaci a všem donátorům, kteří podpořili naše projekty. Děkujeme
i všem dalším podporovatelům, jak za finanční
pomoc, tak při veřejném hlasování, bez jejich
hlasů bychom se nemohli samotné burzy zúčastnit a své projekty obhájit.“
Pomoc zvenčí je důležitá
V posledních letech již dokázali fungovat
sami jen s malou pomocí z venku. Ovšem corona je pro ně velký zásek do financování.
Přejme jim i nám všem, aby to ustáli a našli
případné donátory. Především proto, že Laskavárna zaměstnává lidi, kteří by se sami ve
světě ztratili. Dáša Krhlová zakončuje naše
setkání slovy: „Laskavárna je kavárna s tváří, zkouší nové věci a zároveň se drží starého poctivého přístupu. Je to prostor pro setkávání lidí zdravých i postižených, mladých
i starých, místních i přespolních.“
Proč o nich píšeme…
Jedná se pravidelný cyklus podnikatelských
příběhů o regionálních podnikatelích, které
zveřejňujeme. Kontakty na nás najdete na
stránce p-pink.cz. Sledujte i náš FB P-PINK.
■ | Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady

P-PINK, projektová manažerka pro rozvoj
spolupráce se vzdělávacími institucemi

Proměny firemních
benefitů
V posledním roce se toho změnilo
opravdu hodně. Domácnosti jsou neustále plné – děti se učí z pokojíčků,
rodiče hledají pracovní místo v obýváku, ložnici i kuchyni. Mnohé rodinné
a partnerské vztahy dostávají v souvislosti s neustálou přítomností všech členů rodiny pořádně zabrat.
Nové starosti, nové potřeby
a hodnoty
To, co před rokem lidé vnímali jako příjemnou změnu a možnost odpočinku,
nyní vnímají jako nutné zlo. Jeden příklad za všechny – firemní benefit ve
formě home office. Kdysi velmi oblíbený, dnes mnohými spíše trpěný. Pracovní život se s tím osobním prolíná víc
než kdy jindy a je proto jasné, že prolínat se budou také osobní a profesní
problémy.
Proměny firemních benefitů
Zaměstnavatelé si toho naštěstí také
všimli a postupně na to reagují. Duševní pohoda, zdravý životní styl a pohyb. Tři oblasti, které nabývají na důležitosti.
Firemní psycholog
Psycholog přes firmu? To jde? Ano, ale
mnoho lidí o této možnosti vůbec netuší. Pokud v poslední době cítíte, že je
toho na vás příliš, zkuste zjistit, zda váš
zaměstnavatel v nějaké formě psychologickou péči zprostředkovává. Možností je hned několik: ve vaší společnosti může být přímo zaměstnán firemní psycholog nebo zaměstnavatel
navázal dohodu s psychologem externě. Častější je však zprostředkování
psychologické péče ve formě firemního benefitu, který pak čerpáte podobně, jak jste byli zvyklí i u jiných benefitů. Pokud váš zaměstnavatel žádnou
z těchto možností nenabízí, máme pro
vás ještě jeden tip: v některých psychologických poradnách můžete uplatnit
také benefitní body mnohých benefitních programů.
Nezapomeňte na sebe myslet
i vy sami
Nový trend ve firemních benefitech
přišel v pravou chvíli, je příjemné vidět,
že zaměstnavatelům není psychická
pohoda zaměstnanců lhostejná. Otázkou zůstává, jak a jestli této možnosti
zaměstnanci využijí. Mnozí o ní nevědí,
jiní stále váhají.
■ | Michaela Miechová, psycholožka a ma-

jitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz
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ZŠ Palackého informuje
Školní družina
Vážení rodiče a milí žáci, představujeme
vám motivační důvody, proč navštěvovat
právě naši ŠD při ZŠ Palackého v Moravské
Třebové. Naše školní družina má velké, moderní prostory. Máme 6 oddělení pod vedením kvalifikovaných vychovatelek. ŠD je určena pro děti prvních až pátých tříd. Pravidelný provoz ŠD je od 6:00 do 9:00 hod., od
11:45 do 16:30 hod. Rekreační středy budou pod tématem celoroční hry s názvem Život na planetě Zemi. Děti mohou navštěvovat taneční klub, kde se budou věnovat různým moderním tanečním stylům. Další kroužek při ŠD bude Vařečka, kde se budeme učit
vařit ve cvičné kuchyňce. Máme k dispozici
školní bazén, tělocvičnu a veřejné sportoviště. Pravidelně pořizujeme hry a hračky pro
jednotlivá oddělení. Podílíme se na organizaci velikonočního a vánočního jarmarku, pořádáme besedy s kvalifikovanými odborníky. Ve školním roce 2021/2022 děti zažijí aktivity, jako je celodenní výlet do ZOO, návštěva aquaparku, městských lázní v Boskovicích,
hledání pokladu na zřícenině, zimní bruslení
na stadionu a mnoho dalších pravidelných
a oblíbených akcí, jako je drakiáda, čarodějnický rej, vodní hrátky, opékání párků v přírodě, karnevaly a nebude chybět ani vánoční besídka i pravidelná návštěva kina. Nově
děti v rámci ŠD mohou navštěvovat keramickou dílnu. Naše škola je vnímána jako velmi
úspěšná a stejně tak i školní družina, která je
její nedílnou součástí.

Deník týhle doby aneb offline
v online
Krajské centrum primární prevence Pk při
Pedagogicko-psychologické poradně Ústí
nad Orlicí vyhlásilo výzvu pro žáky a pedago-

gy základních a středních škol. Cílem bylo vytvořit deník, v němž žáci a učitelé představí
aktivity, kterým se v této době věnují, avšak
bez použití digitálních technologií. Jednou ze
spoluautorek se stala Lenka Voráčová, žákyně 6. C, která se zabývá neobvyklým koníčkem, výrobu fursuitů, speciálních zvířecích
kostýmů. Za svůj příspěvek byla odměněna
pěknými věcnými dárky.
■ | Tereza Klímová

Thajsko…), které si pro nás připravil Jiří Vokál.
Navázali jsme na učivo z Prvouky o naší zemi
a tímto se dětem přiblížil svět dětí žijících až
v Asii. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života dětí i dospělých, viděli, jak zraje
kešu oříšek, co vše se mohou naučit sloni, jak
se tam chytají ryby… Panu Vokálovi patří velké poděkování za jeho přípravu a čas, který
nám věnoval.
Dále byla připravena beseda s autorkou knih
1. A a 2. A Katarinou Fiala Janigovou. Tady bohužel selhala technika, ale paní Katarína jako
omluvu poslala naší třídě obě knihy i s věnováním. Těšíme se tedy, až se společně začteme do příběhů žačky z 1. A a příští rok už
z 2. A. Další besedy jsou rozjednané, držme si
pěsti, ať se je podaří uskutečnit i v prezenční výuce.
■ | Gabriela Krejčí, ZŠ Palackého

OKÉNKO ZUŠ

Radost online
Naše škola ve spolupráci s knihovnou Ladislava z Boskovic uskutečnila online čtení pro
seniory trpící sociální izolací. Žákyně 7. B tak
vykouzlily úsměv na rtech nejednomu člověku, za což jim patří velké poděkování.
■ | Monika Šmeráková

Distanční výuka jinak
Páteční online hodiny bývají v naší třídě trochu jiné. Po online návštěvě Jany Mazurové
z knihovny nás čekalo povídání a fotografie z asijských zemí (Laos, Myanmar, Nepál,

V závěru školního roku si dovolme malé
ohlédnutí za letošním netradičním rokem v ZUŠ Moravská Třebová. V polovině října došlo na základě rozhodnutí vlády České republiky k uzavření škol
a přechodu na distanční formu výuky.
ZUŠ Moravská Třebová zvolila ke sjednocení výuky komunikační platformu G
Suite, která zaručila jednodušší a efektivnější komunikaci mezi žákem, učitelem a rodičem.
Za dodržení všech mimořádných opatření byla 12. dubna obnovena prezenční individuální výuka a 10. května kolektivní výuka výtvarného a literárně dramatického oboru. V průběhu měsíců
dubna a května proběhly mimořádně
úspěšné on-line koncerty, kde žáci hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru předvedli své výkony
z období distanční výuky. Ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová měli žáci hudebního a výtvarného oboru možnost prezentovat se v rámci studentského majálesu
a ukázat tak svůj talent. Výše uvedené
akce byly pro žáky velkou motivací a zároveň zcela novou zkušeností. Věříme,
že se nám v tomto nelehkém školním
roce podařilo společnou snahou vytvořit maximálně bezpečné podmínky
pro žáky i zaměstnance školy a rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům
a žákům za zachování přízně a vstřícnou spolupráci, které si velice vážíme.
Od 7. června je možné zasílat elektronické přihlášky na následující školní rok.
V září budou probíhat osobní přijímací
pohovory pro nové žáky. Moc se těšíme
na stávající i nové žáky. Bližší informace
budou upřesněny na webových stránkách www.zusmt.cz.
■ | ZUŠ Moravská Třebová.
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ZŠ Kostelní náměstí
Líčení na Knížecí louce

V úterý 11. 5. nás počasí vytáhlo ze školy a zároveň z roušek. S žáky 8., pak i 9. třídy jsme se
vydali hledat inspiraci pro subjektivně zabarvený popis, známý též pod pojmem líčení. Ve
volném překladu výše zmíněné spojení slov
znamená, že popíšeme, co vidíme, cítíme, slyšíme s ohledem na dojmy, jak na nás prostředí či období působí. Proto bylo ideální vydat
se ven a neporušovat epidemiologická pravidla. Subjektivní pro mě totiž znamená, že si
náměty pro slohové práce bude chystat každý sám, tzn. dál od ostatních spolužáků. Jsem
na žáky pyšná, protože do svých prací plnými doušky vnesli krásnou atmosféru miliónů
pampeliškových sluníček, blankytně modré
oblohy a ve větru tančících trsů měkké trávy.

do projektu zapojit. Náš tým &quot;Kellnerovců&quot;, jak nás s určitou nadsázkou, ale zároveň pýchou nazývám, prošel a dále prochází
obrodou. Budu-li mluvit za sebe, můžu s jistotou říci, že takto nás na vysoké škole na povolání pedagoga nepřipravovali, resp. na setkáních v PŠÚ se učíme prakticky využívat účinné metody, které žáky baví a doložitelně je posouvají kupředu, na vlastní kůži prožíváme to,
co naši žáci. Dostává se nám možnosti rozpínat naše učitelské nadání, inspirace, podpory,
povzbuzení a hlavně motivace k tomu, pracovat sami na sobě, abychom znásobili úspěšnost děti ve vzdělávání, aby se učily, jak nejlépe mohou, do školy chodily rády a cítily se
bezpečně. V mnoha ohledech se naše výuka
&quot;[apgrejdovala]&quot;, jak nazývají naší
žáci něco, co se vyvinulo o úroveň výše. V rámci týmu se pravidelně scházíme, denně konzultujeme průběh naší výuky, vyměňujeme
si dobré i horší zkušenosti, vhodné texty, nápady, myšlenky, reflektujeme v týmu přípravy na hodinu, průběh hodiny, dopad hodiny
na vzdělání žáků a jeho doložitelnost a baví

nás to, protože vidíme, že to, co žákům chystáme, je baví. Paní učitelky Dosedělová a Šařecová zavádějí tandemovou výuku, ze které
jsou nadšené nejen ony, ale především děti.
Soustavně věnujeme pozornost čtení a porozumění různě náročných textů, jejich poslání.
Naši školu, ale i školství všeobecně čekají nemalé změny, avšak s mnoha postupy, které
nám v týmu PŠÚ nabízí, se jich ale nebojím.
■ | Michaela Cichá

Vycházky na rozhlednu Pastýřka
Hned v prvním týdnu, kdy se děti prvního
stupně vrátily do školy, jsme se v tělesné výchově vypravili na rozhlednu Pastýřka. K výletu se čtvrtou a pátou třídou jsme využili
dvou spojených hodin. Jako ideální byla vybrána trasa přes Peklo, kde jsme měli první přestávku. Další přestávku jsme si užili na
Pastýřce, na kterou vystoupala a krásný výhled obdivovala většina dětí. Do školy jsme
se vrátili okolo sjezdovky, Lidlu, stezkou na
Knížecí louce. Počasí nám přálo, výhled z Pastýřky byl nádherný a všechny děti se vrátily
spokojené zpět do školy.
■ | V. Machačová, učitelka TV

Náš první rok v projektu PŠÚ
Od zapojení naší školy do projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ) brzy uplyne první školní rok. Čeká nás závěrečné setkání, které, jak věříme, proběhne nikoliv online, ale ve
formě osobního setkání s našimi koordinátory a dalšími pedagogy, kteří měli to štěstí se

ZŠ křižovatka informuje
Dentální hygiena v přípravce
Děti z přípravné třídy už mohou od poloviny
dubna chodit do školy každý den. Je to moc
prima, protože můžeme každodenními činnostmi upevňovat správné návyky. Nejde jen
o ty školní, ale i o návyky základní hygieny.
Mezi ně patří i správná péče o chrup, kterou
je nutné trénovat od nejútlejšího věku. Velmi milou a očekávanou návštěvou naší tří-

dy proto byla Lenka Holubová, dentální hygienistka. Nepřišla sama, společnost jí dělal
dinosaurus Pepík, kterému krásně klapaly
zuby. Na Pepíkovi si děti vyzkoušely správný postup při čištění zubů. Vyčistit si zoubky
vlastní už byla maličkost. Děkujeme moc Lence Holubové za pěkné názorné obrázky a za
trpělivost.

Toys (hračky) a krátký popis hraček v rámci
slovní zásoby prvňáčků. Ve 2. třídě jsme vybrali písmenko A jako Animals (zvířata), děti
nakreslily různá zvířata a popsaly zvuky, které dělají. Kéž by i nám dospělým nechyběla
taková chuť, elán a energie do tvůrčí činnosti. Náš cíl, tedy zpestření a obohacení výuky,
byl zcela naplněn.

Soutěž v anglickém jazyce

Tvořivé středy v 1. třídě

V dubnu se naši nejmenší žáčci z 1. a 2. třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce. Tématem soutěže bylo namalovat nebo vytvořit svého průvodce knihou z písmen abecedy, pojmenovat ho a krátce popsat v anglickém jazyce jaký je, co umí, co má či nemá rád.
Soutěž byla určena pro žáky 1.–2. ročníku ZŠ
s výukou anglického jazyka. Do soutěže se
mohli zapojit jednotlivci, celé třídy nebo skupiny žáků. Třídní kolektivy se s plnou vervou
chopily příležitosti a vznikly dva obrázky formátu A3. V 1. třídě zvítězilo písmenko T jako

Ani prvňáčci se nenechali odradit náročností
distanční i rotační výuky a našli si vždy v on-line výuce chvilku na tvoření. A že to nebylo
tvoření jen tak ledajaké! Ve středeční hodině
se vyráběly v naší virtuální dílně dlouhé papírové stonožky, malovaly se velikonoční kraslice, ale také se dětem podařily úžasné poháry nebo nanuky. Za pomoc při chystání potřebných pomůcek a ingrediencí děkujeme
všem maminkám i babičkám, které trpělivě
šikovným dětem asistovaly.
■ | Eva Izáková, Andrea Jakubcová, Martina Miková
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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 9. a 23. června. Odjezd v 15:00
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T:
603 750 838.

Naděje se vrátí. Nová píseň
Davida Deyla pomůže rodinám
zasaženým pandemií
Už více než rok žijeme s pandemií nemoci covid-19, která významně ovlivnila životy milionů lidí v České republice i po celém světě a způsobila řadu citelných omezení v našich pracovních i společenských aktivitách.
Na pomoc těm, kteří přišli o někoho blízkého
nebo se dostali kvůli pandemii do vážné situace, vyhlásila charita sbírku Naděje se vrátí. Středobodem této dobročinné akce je stejnojmenná píseň a videoklip zpěváka Davida
Deyla. Cílem této akce je získat finance na
pomoc rodinám zasaženým pandemií, které mnohdy přišly o živitele nebo je krize těžce zasáhla zdravotně či sociálně. Peníze půjdou na podporu projektů zaměřených na
pomoc těmto lidem a také do zdravotních
a sociálních služeb. V neposlední řadě chce
projekt posluchače a diváky povzbudit a dodat jim tolik potřebnou naději. „Od loňského
jara pomáháme lidem, kteří se kvůli pandemii nemoci covid-19 dostali do těžké životní

situace. Zvláště chudým lidem a těm, kterým
hrozí sociální propad a společenské vyloučení, samoživitelkám a samoživitelům,“ říká
Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. „Vítám tuto inciativu a věřím, že také píseň Naděje se vrátí přinese mnoha lidem radost a následně rodinám zasaženým pandemií konkrétní pomoc.“
Peníze je možné posílat přímo na sbírkový
účet charity (44665522/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 987) nebo prostřednictvím dárcovské SMS. Významným zdrojem budou příjmy za přehrání písně na platformách
Spotify, Apple Music, iTunes a YouTube.

Jarní sbírka potravin v ČR
vynesla 842 kg zboží pro
potřebné
Děkujeme všem, kteří se zapojili do jarní
sbírky potravin. V litomyšlské Bille se vybralo
úctyhodných 804 kg potravin a 38 kg drogerie. Potkali jsme řadu úžasných lidí, kteří přišli darovat, a setkali jsme se s množstvím silných příběhů lidí, kteří potřebují naši pomoc.
Chceme upřímně poděkovat všem, kteří ukázali, že nejsou lhostejní k lidem v tíživé životní situaci. Ceníme si každého daru, každé instantní polévky, ale samozřejmě nás těší, že
letos byla řada dárců opravdu štědrá. Pomoc vás všech je právě nyní na cestě k lidem
v nouzi. Velký dík patří dobrovolníkům, kteří
nadšením a pracovním nasazením ve svém

volnu umožnili hladký průběh sbírky. V jarní
sbírce potravin po celém Česku lidé ve více
než 800 prodejnách darovali 318 tun zboží
pro potřebné. Z toho bylo 286 tun potravin
a 32 tun hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují.

Postní almužna vynesla přes
60 000 Kč. Děkujeme!
Možná jste si odřekli nákup nového oblečení, možná čokoládu. Faktický výsledek Postní almužny ale předčil veškerá naše očekávání. Díky štědrosti věřících z jednotlivých farností spadajících pod působnost Charity Moravská Třebová se v papírových kasičkách
Postní almužny letos vybralo celkem 60 048
Kč. Obnos přibližně ve výši požitku odevzdali v postničce v kostele, aby jím pomohli bližním v nouzi. Na kasičku mohli i sami poznamenat, jak si přejí, aby peníze byly použity.
Finanční prostředky získané touto sbírkou
budou použity na praktickou pomoc lidem
bez domova a rodinám v tíživé životní situaci
z regionu. Za ochotu pomáhat patří každému
z dárců náš upřímný dík.
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

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
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Čtvrtek:	9:00–12:00 hod. setkávání věřících
maminek
O letních prázdninách je mateřské centrum uzavřeno, v prostorách budou probíhat
prázdninové aktivity.

Pondělí až sobota 15–16 hod.: výstava Nejsvětější Svátosti začínající modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství
v klášterním kostele
O letních prázdninách nebude sloužena čtvrteční mše svatá pro rodiny
s dětmi (v 16:30 hod.). Obvyklá mše
svatá ve čtvrtky v 18 hodin bude přes
léto sloužena ve farním kostele (červenec-srpen).

Sport

Nezávodní Dětřichovský
memoriál
Každoročním memoriálem na trati Dětřichov
- Moravská Třebová si připomínáme oběti
žen v táboře u obce Dětřichov během II. světové války. Podruhé za sebou musel být memoriál 8. května uspořádán nezávodní formou. Sportovce toto omezení neodradilo
a v hojném počtu vyběhli vzdát hold válečným obětem.

Pořadatelé z týmu Deset jarních kilometrů si
letos pro závodníky připravili aplikaci na
měření času umožňující porovnání s ostatními. Třem nejrychlejším závodníkům z každé kategorie osobně pogratuloval starosta
města Miloš Mička.
■ | (pm)

Termínová listina
20. ročníku
Cykloman 2021
29. 5.	Prolog
6. 6.	Městské cross country
12. 6.	BACH - orientační závod
10. 7. Terénní časovka
24. 7.	Moravskotřebovský maraton
7. 8.	Papírák
21. 8.	Powerman
11. 9.	Babí léto
10. 10.	Silniční časovka
23. 10.	Závod do vrchu
■ | (pm)

Vandr skrz Maló
Hanó netradičně

Malý Dětřichovský memoriál
38. ročník Malého Dětřichovského memoriálu uctil památku válečných obětí. Hřiště ZŠ
Kostelní náměstí na moravskotřebovské Knížecí louce hostilo o druhém květnovém víkendu 38. ročník Malého Dětřichovského memoriálu. Během celého víkendu se děti mohly zapojit do individuálního závodu, zaběhnout si
vytyčený okruh a změřit si svůj čas. Vzhledem
k situaci nešlo o organizovanou akci v konkrétní hodinu, ale po loňském zrušeném závodu jde o částečný návrat k normálu.
„Běželo celkem dvacet šest dětí, některé přihlášené děti nezaslaly čas nebo se omluvily,

že byly mimo město. Za sebe můžu říci, že se
celá akce podařila. Vlastně hned po zveřejnění plakátku na webu začaly chodit přihlášky.
Jsem ráda, že si lidé připomněli, proč se akce
pořádá - informace a odkaz na video památníku bylo na plakátku. Po rozvolnění vládních
opatření jsme chtěli udělat všechno pro zachování tradice memoriálu, osmatřicátý ročník, to už je nějaká zodpovědnost,“ prozradila hlavní pořadatelka Malého Dětřichovského
memoriálu Jana Chadimová z DDM Moravská
Třebová.
■ | (pm)

On-line výuka, on-line schůze, on-line…
Tak proč ne vandr? Proč již podruhé
zrušit tradiční akci určenou veřejnosti? A proto si letos mohli zájemci projít upravenou trasu sami nebo s rodinou. Potřebné informace (mapku
a popis tras) našli na webových stránkách KČT i ve vývěsce na náměstí. Po
absolvování vandru stačilo se jen zaregistrovat, zadat 2 kódy, které zájemci našli cestou a vytisknout si diplom.
Organizátoři mysleli i na děti. Ty měly
svou trasu do Pekla zpestřenou plněním zábavných úkolů. I na ně čekal na
konci kód. Po jeho předložení v informačním centru obdržely malou odměnu. Akce byla veřejnosti zpřístupněna
celý duben. A jak to dopadlo? Zaregistrovalo se téměř 300 vandrovníků. Lze
však předpokládat, že jich ve skutečnosti bylo více.
Organizátory z KČT potěšilo kladné
hodnocení akce od účastníků. Naše
poděkování patří všem, kteří se vypravili na vandr, nenechali po sobě žádné
odpadky (těch bylo letos opravdu minimum) i pracovnicím informačního centra.
■ | Za KČT TJ Slovan H. Kopřivová
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Sport

Historie kopané
v Moravské Třebové VIII.
Hřiště Slovanu mělo stálou podobu od počátku padesátých let. První kabiny byly na
koupališti v podobě staré, dřevěné boudy.
Odtud se pochodovalo na hřiště 200 metrů
přes lávku nad potokem. Nové kabiny byly
postaveny později, na místě před vchodem
do tenisového areálu. V r. 1970 byla postavena ocelová konstrukce tribuny pro 160 sedících diváků. Rozsáhlejší změny začaly v r.
1982 výstavbou šaten. Ty ve svých útrobách
pohltily jak fotbalisty, tak hokejisty. Hrací
plocha byla stále pokryta tou zvláštní černou hmotou, škvárou. Slovan však na tomto
popelišti předvedl v sezoně 1981/ 82, něco
mimořádného. Konečné druhé místo v KP
nebylo doposud překonáno. Osvěžme si
tuto sezonu podrobněji.
Mužstvo vedl hrající trenér Josef Haupt, který zapojil do tréninkového procesu nové
trendy. Rozcvička s magnetofonem, hodně běhání s míčem, hlavně pak pracoval
na stmelení kolektivu. V prvním utkání sice
Slovan prohrál na půdě favorita na postup,
s chemiky z Pardubic 0:1, ale vítězství nad
Kostelcem 2:0 (P. Haupt, Bubeník) bylo povzbuzením. Nádherný zápas v Lanškrouně končí remízou 3:3. Následuje série výher
doma a proher na hřištích soupeřů. Semily 2:0, v Hradci na RH 0:2, VTJ Jičín 3:1, ve

Světlé na štítě 1:2. Pak vysvitlo slunce. TMS
Pardubice 4:1 (Čadek 2, P. Haupt 2). V Úpici
4:0, když tři fíky nadělil domácím P. Haupt.
Doma porážíme horaly z Vrchlabí 1:0. Následuje neskutečné utkání v Nové Pace. Hraje
se na náhradním hřišti, 300 metrů od hlavní štace. Už běží 94. minuta, když jen rozhodčí viděl faul ve vápně hostů - penalta.
Rozhodnout chtěl brankář domácích. My
však máme v bráně Jardu Péče. Džimy střelu z puntíku vyrazil, následoval brejk Slovanu a faul na druhé straně, který musel pan
sudí odpískat. Domácí brána byla prázdná, gólman supěl někde na polovině hřiště. Takovou zápletku vymyslí snad jen paní
Agátha ve své detektivce. Míč si postavil kanonýr hostů Petr Haupt a Špéla se nemýlil,
vítězí tým z Moravy 1:0. Cesta do kabin lipovou alejí neproběhla bez slovních narážek
a pošťuchování. V posledním utkání podzimu předvedl Slovan to, co sluneční hodiny
o půlnoci. Zbytečná porážka 1:3. Druhé místo po podzimní části, však bylo super.
Jarní odvety začal Slovan remízou v Kostelci
n/ O., s Lanškrounem 2:1, v Semilech se nedaří - 0:2. RH Hradec 1:0, když vítězství zařídila vycházející star Libor Soldán, pozdější ligový hráč. Daří se i v Jičíně 1:0 (Čadek) i se
Světlou n/S. 2:1, 0:0 na hřišti mlynářů v Par-

Slavnostní vyhlášení
Sportovce města
Výsledky jubilejního 25. ročníku ankety
Sportovec města Moravská Třebová za
rok 2020 budou vyhlášeny v úterý 29.
června. Slavnostní večer ve dvoraně muzea odstartuje v 16:00 hodin.
■ | (pm)

dubicích. Pak Slovan naděloval: Holice 3:0,
Úpice 4:0. Plusový bod z Krkonoš, ve Vrchlabí 0:0. Sen o divizi skončil domácí porážkou od Nové Paky - 0:1 i neúspěchem v Chotěboři.
V posledním kole se utkali dva premianti
KP. Slovan hostil VCHZ Pardubice B. Naše
barvy před krásnou návštěvou vítězí 1:0
(P. Haupt). Slovan měl výborný ročník, obdržel nejméně branek. Nejlepším střelcem
týmu byl Petr Haupt (13). Lepší byli jen Skála
z Pardubic 17 a Čížek ze Světlé 15. Byli jsme
svědky zatím nejlepšího výsledku v historii
moravskotřebovského fotbalu, který nebyl
ZATÍM překonán.
Hráli: J. Péč, K. Frehar, A. Sekanina, Z. Kudyn,
J. Čadek, V. Doseděl, J. Zatloukal, J. Špaček, P.
Haupt, J. Haupt (hrající trenér), M. Doležal, J.
Nedoma, Z. Bubeník, K. Vašek, Š. Schwarz, J.
Linduška, J. Hečko, L. Soldán, P. Bělehrádek,
P. Polák, J. Maška.
■ | Václav Procházka

Fotografie: A mužstvo před novými kabinami (1983)
Stojí: L. Soldán, E. Jenický, K. Vašek, M. Kudyn,
P. Haupt, J. Haupt, J. Čadek, Z. Bubeník, V. Doseděl, prezident V. Patrňák.
Dole: A. Jančák, P. Bělehrádek, Z. Kudyn,
J. Péč, L. Konečný, J. Hečko, J. Linduška.

www.moravskatrebova.cz
Moravskotřebovský zpravodaj, periodický tisk územně samosprávního celku, vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 277037, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. Šéfredaktor: Václav Dokoupil. Redakční rada: Václav Dokoupil, Daniela Maixnerová,
Martina Řezníčková, Marie Blažková, Ivana Müllerová, Pavlína Horáčková, Petr Matoušek. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou a jazykovou správnost.
Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce.
Nev yžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si v yhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu příspěvků viz www.
moravskatrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Tisk: Samab Press Group. Registrováno MK ČR pod číslem E 13998. Náklad 5 900 výtisků. Distribuce zdarma
do všech domácností na území města Moravská Třebová. Uzávěrka inzerce vždy 10. den v měsíci. Uzávěrka příspěvků na červenec: 15. června 2021.

