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TĚŠÍME SE NA MASOPUST
Masopust je časem bujaré zábavy, veselí, vesnických zabijaček a tukem nasáklých, zlatavých koblih.
Je to možnost schovat se za masku a popustit uzdu všem živelným emocím, které v nás dřímají.
Čas pospolitosti. Přidejte se k nám a staňte se i vy součástí krásné tradice. Startujeme 26. února,
masopustní průvod začíná v 15:00 u charity a pokračuje kolem muzea, přes ulici Cihlářovu, náměstí až
na nádvoří zámku, kde budou připraveny trhy s masopustními pochutinami. Masky a maškary vítány.
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Informace z dopravy
Omezení autobusových
spojů
Z důvodu nárůstu výskytu nemoci covid v populaci a v souvislosti s počátkem povinného

testování od 17. 1. může docházet ke zvýšení
počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě v Pardubickém kraji, zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. Upravené jízdní
řády naleznete např. na portálu IDOS, nebo
informace poskytne dispečink IREDO tel. č.
491 580 333.

Úplná uzavírka tunelu
Hřebeč
Od 1. března od 7:00 hodin do 30. listopadu
2022 do 18:00 hodin dojde z důvodu oprav
stavebně technologické části tunelu k úplné
uzavírce silnice I/35 - tunelu Hřebeč. Objízdná trasa bude pro veškerou dopravu vedena
po silnici III/36826.
■ | (vd)

Výběrová
řízení
Strážník/strážnice městské
policie
Podrobnosti a aktuálně vyhlášená výběrová řízení jsou vždy k dispozici na
úřední desce.

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.

Společenská
rubrika
Životní jubilea
Listopad 2021
80 let – Helebrandová Květa
Prosinec 2021
99 let – Foretová Emílie
95 let – Kadlecová Jaroslava
85 let – Rajblová Marie
80 let – Kristková Anna

Poděkování městu

Kolik nás je...
V Moravské Třebové bylo k 1. 1. 2022 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 697 občanů České republiky, z toho 4 687 mužů
a 5 010 žen.
Průměrný věk obyvatel v Moravské Třebové je 45,23 let.
V průběhu roku 2021 se do Moravské Třebové přistěhovalo celkem 175 osob, odstěhovalo 223 obyvatel, zemřelo 158 osob
a narodilo se 80 dětí.
V roce 2021 se v Moravské Třebové uskutečnilo 67 svatebních obřadů, 17 obřadů
k vítání občánků, 1 jubilejní svatba a 2 slavnostní obřady k předání maturitních vysvědčení.
Dle poslední informace Odboru azylové
a migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 170 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je
tedy v Moravské Třebové k 1. 1. 2022 hlášeno k pobytu 9 867 obyvatel.
■ | In
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Sbor dobrovolných hasičů Sušice děkuje
městu Moravská Třebová za poskytnutou dotaci na činnost mládeže, pořádání akcí a provozování hasičského sportu. Dále byly tyto
prostředky využity k pronájmu tělocvičny,
kde se děti připravují na celoroční účast na
soutěžích v požárním sportu.
Podpory města si velmi vážíme a věříme, že
i v dalších letech nás město bude podporovat.
Za finanční podporu děkuje celý Sbor dobrovolných hasičů Moravská Třebová Sušice.
Všem přejeme do nového roku hodně zdraví,
dobrých pracovních i sportovních výsledků.
■ | SDH Sušice

Vzpomínka
„Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch,
kteří ho milovali“
Dne 18. ledna uplynulo 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila Marie Uharčeková
(roz. Koutná) z Moravské Třebové. S láskou
a úctou vzpomíná celá rodina

Rozloučili jsme se
(prosinec)
Blažejová Jarmila (93 let)
Pučanová Květoslava (78 let)
Drdlová Růžena (77 let)
Bernreiterová Marie (64 let)

Uzavření manželství
(prosinec)
David Štrambach (Třebařov) – Marie
Bajáková (MT)

Narozené děti
(listopad)
Zemánek Petr, Zukal Felix, Horváthová
Sofie, Valenta Pavel, Přidal Tomáš
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci
nebo příbuzní.

Informace z radnice

Připravujeme Rekonstrukci
budovy Latinské školy
Město Moravská Třebová usiluje o získání
dotační podpory z Místní akční skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. s cílem využít finanční prostředky pro rekonstrukci objektu Latinské školy. Díky úpravám by se budova mohla otevřít veřejnosti a nabídnout
nejen nové výstavní prostory, ale také zázemí institucím ve městě.
„Z historického a kulturního hlediska se jedná o zcela unikátní objekt. Stávající stav interiéru tomu ale bohužel neodpovídá. Vnitřní prostory jsou nevyhovující jak z provozního, tak i estetického hlediska. V případě získání dotace budeme schopni už na konci

roku 2022 zahájit proces oprav, jehož výsledkem bude očištění od necitlivých stavebních
úprav z minulosti a vytvoření multifunkčních
prostor pro realizaci přednášek a výstav pro
veřejnost,“ uvedl starosta Miloš Mička.
Případná rekonstrukce by zároveň představovala pozitivní impulz pro oblast kultury
a volnočasových aktivit ve městě. „Nově by
zde mohla sídlit Společnost česko-německého porozumění, která dosud měla zázemí
v budově muzea. Spolu s tím by se do budovy Latinské školy mohla přesunout zámecká expozice s názvem Jak se žilo na venkově.
Návštěvníci tak budou mít odkaz na tradič-

ní hřebečskou kulturu a tradice na jednom
místě. Uvedené přesuny by zároveň pomohly zámku i muzeu. V obou případech bychom
návštěvníkům mohli nabídnout větší zázemí
a zajímavější prostory pro expozice a putovní
výstavy celorepublikového významu,“ vysvětluje vedoucí muzea Monika Marhounová.
Záměr rekonstrukce Latinské školy je součástí koncepce rozvoje kultury v Moravské
Třebové, která do budoucna počítá i se vznikem kulturně kreativního centra v areálu bývalé Miltry a rozvojem jednotlivých institucí
v oblasti kultury a historie.

Pozvánka na Den otevřených dveří coworkingového centra KANCLÁRNA

Coworking – sdílený pracovní prostor pro
vaši práci, koníčky nebo vzdělávání. Připravujeme slavnostní otevření pro veřejnost
– přijďte si 1. února mezi 9:00–18:00 hodinou prohlédnout prostory, které za podpory
projektu NDT Obec přátelská rodině vybudovalo město. Plně vybavené sdílené kanceláře projekční technikou, barevnou tiskárnou,
pracovními stoly s počítači, kuchyňkou a relaxační zónou se sedací soupravou. Přijďte se
seznámit s konceptem, systémem fungování nebo s lidmi, kteří za celou realizací stojí.
Centrum se nachází v budově v ulici Komenského 371/46. Sledujte Kanclárnu na sociálních sítích Facebook a Instagram a nic vám
neunikne. Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na e-mail: kanclarna@gmail.com.
■ | Za team Kanclárny Augustin Mrlina
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Moravská Třebová uspěla
v anketě Alej roku 2021
Lipová alej na Křížovém vrchu byla zvolena jako nejkrásnější alej v Pardubickém kraji. V celostátní konkurenci v rámci ankety Alej

roku pak obsadila krásné 10. místo z 93 nominovaných stromořadí. Děkujeme za vaše
hlasy. Podrobné výsledky na www.alejroku.cz

Rozšiřujeme otevírací dobu odběrného místa
pro PCR testování
Město Moravská Třebová ve spolupráci s odbornou firmou zajistilo mobilní odběrové
místo na PCR a antigenní testy. Odběrové
místo je otevřeno každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek na parkovišti za budovou městského úřadu v ul. Olomoucká. Testování je
k dispozici i bez předchozí registrace.
„V dnešní nelehké době se snažíme občanům vyjít maximálně vstříc, aby kvůli nezbytným PCR nebo antigenním testům nemuseli složitě dojíždět do okolních měst. Přípravy
nebyly jednoduché, a proto chci poděkovat
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nejen odborné firmě, ale také Nemocnici následné péče Mor. Třebová, Technickým službám MT i Slovanu Moravská Třebová za poskytnutí zázemí. Velký dík patří také pracovníkům Občanského informačního centra,
kteří jsou připraveni reagovat na dotazy veřejnosti,“ uvedl starosta Miloš Mička.
Provozní doba odběrového místa:
pondělí 13:00–17:00 hodin, úterý 12:00–
17:00 hodin, středa 12:00–17:00 hodin, čtvrtek 12:00–17:00 hodin.

Mimořádná
pomoc lidem
s dodávkami
energií
Kvůli náhlému ukončení dodávek
energií od Bohemia Energy a dalších
společností se do režimu dodavatelů
poslední instance (DPI) napříč Českou
republikou dostala pětina všech domácností. Občané, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli
v nouzi, mohou využít některou z následujících forem pomoci. Základní
informace lidem přináší nejen Svaz
měst a obcí ČR, ale především Úřad
práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Jakou podporu je možné využít?
Mimořádná okamžitá pomoc (MOP).
Jedná se o jednorázovou dávku ze
systému pomoci v hmotné nouzi. Podrobné informace lze nalézt na webu
Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do
standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při
konečném vyúčtování u DPI jim byly
vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze. MOP je
určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších
základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.)
Příspěvek na bydlení – touto dávkou
stát pravidelně přispívá na náklady na
bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %)
příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné
informace lze nalézt na webu Úřadu
práce ČR. Podrobné pokyny k dodávkám energií přináší také Energetický
regulační úřad.

Informace z radnice

Tvoříme Moravskou Třebovou –
přihlas svůj projekt
Participativní rozpočet pokračuje i letos.
Přemýšlíte o tom, jak zkrášlit vaše okolí?
Chtěli byste doplnit dětské hřiště na veřejném prostranství, zasadit zeleň, instalovat
lavičku nebo nové osvětlení? I v letošním
roce plánujeme uvolnit finanční prostředky na realizaci jednotlivých návrhů občanů města v předpokládaném objemu do
100 000 Kč na jeden projekt. Návrhy a pří-

padné dotazy lze zasílat na adresu rozpocet@mtrebova.cz až do 31. března.
Inspiraci z loňského roku i formulář pro
registraci vašeho návrhu naleznete na
webových stránkách města v záložce Pro
občana/participativní rozpočet.
V uplynulém roce jsme na základě vašich
návrhů zahájili renovaci vyhlídky u Plačící Anny a prostoru amfiteátru na Křížo-

vém vrchu. Již dříve bylo vybudováno workoutové hřiště, dokončena úprava parčíku
u pomníku v Boršově, nebo postavena lanová pyramida pro děti v Sušicích a herní prvky dětského hřiště na návsi v Udánkách.
■ | Pavlína Horáčková,

koordinátorka Zdravého města a MA21

S Mobilním rozhlasem
budete vždy v obraze
Chcete zdarma dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky
a výpadky energií, ankety, pozvánky
na kulturní, společenské a sportovní
akce přímo do mobilu či emailu? Zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu
Moravská Třebová.
• Přes webovou stránku www.moravskatrebova.mobilnirozhlas.cz
• Stažením aplikace Zlepšeme
Česko
• Vyplněním registračního letáku
a jeho předáním v Turistickém
informačním centru (TIC) na náměstí T. G. Masaryka

Cena města za rok 2021
Do 28. února 2022 můžete odevzdávat své
návrhy na laureáty Ceny města. Toto ocenění obdrží osobnosti, které si podle vás za své
aktivity zaslouží významné uznání. Nominaci lze odevzdat elektronicky, písemně i osobně. Elektronické podání je možné na adrese:

cenamesta@mtrebova.cz. V písemné podobě lze návrhy zaslat poštou na adresu: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka
29, 571 01 Moravská Třebová (obálku označte Cena města). Osobní předání je možné
v kanceláři mluvčího nebo v Občanském informačním centru.
Návrh musí obsahovat:
1) Jméno, příjmení a bydliště navržené osobnosti,
2) Oblast její činnosti,
3) Konkrétní dílo nebo aktivitu, pro kterou je
osobnost navrhována,
4) Charakteristiku přínosu a významu díla
nebo aktivity navrhované osobnosti pro
město Moravská Třebová,
5) Kontaktní údaje navrhovatele (jméno,
příjmení/název právnické osoby, adresa,
podpis).

Mobilní rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc.
Kombinuje možnost bezplatné rozesílky SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Navíc máte
možnost nahlašovat problémy v obci,
jako je nepořádek nebo vandalismus,
nebo pomáhat sousedům například
při hledání ztracených věcí a zatoulaných zvířat. Jednoduše přes aplikaci
v mobilním telefonu, která je bezplatnou součástí platformy Mobilní rozhlas. Pojďte s námi dál zlepšovat Moravskou Třebovou.
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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 428
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.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Informace majitele koček a kocourů
Nejen naše město, ale i okolní města a obce
se potýkají s problémem výskytu volně žijících koček. Tyto kočky bývají často nemocné, hladové. Nejen, že na ně bývá smutný pohled, ale mohou také přenášet vážné nemoci na kočky chované u rodinných domků. Navíc, pokud máte doma nekastrovanou kočku
nebo kocoura, můžete se díky těmto volně žijícím kočkám dočkat ne vždy chtěného vrhu.
V případě, že nám kočka zabřezne a porodí koťata, vyvstává před námi problém, co
s nimi. Bohužel i dnes se v případě porození
nechtěných koťat stále potýkáme s metodami, které jsou nezákonné.
Možná ale ne všichni z vás ví, že podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání zvířat (dále též „zákona“) je bezdůvodné usmrcení zvířete zakázáno.
Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. V § 5
odst. 5 zákona jsou uvedeny zakázané metody usmrcování zvířat, mezi které patří například utopení a udušení. Utrácení smí provádět pouze veterinární lékař případně zletilá
osoba pod odborným dohledem veterinárního lékaře. V případě porušení zákona hrozí
sankce. Za přestupek spáchaný fyzickou oso-

bou v tomto případě hrozí sankce až do výše
1 000 000 Kč, u právnických a podnikajících
fyzických osob až do výše 3 000 000 Kč.
Kastrace vašich kočiček neřeší jen otázku nechtěného vrhu, ale i problémy zdravotní.
Jedná se o jednoduchý zákrok, který má tyto
další výhody:
• Kastrované kočky jsou zdravější a dožívají
se delšího věku.
• Kastrace je účinnou prevencí před řadou
zdravotních problémů.
• U zvířat kastrovaných je eliminováno riziko výskytu nádorů a infekce mléčné žlázy
a pohlavního aparátu. U nekastrovaných
koček je v pozdějším věku častý zánět dělohy. Matky s infekčními nemocemi je předávají dál na svá koťata. Navíc březost
a porod také nejsou pro zvíře bez rizik.
• Kastrovaní mazlíčci jsou přítulnější.
• U kocourů předejdete běžnému chování
samců – značkování, toulky a šarvátky s jinými kocoury. Při soubojích dochází k přenosu onemocnění jako je virová kočičí leukémie a FeLV/FIV. Dále mají častěji infikované hnisavé rány po pokousání jiným kocourem.

Sterilizace koček
a kocourů
Veterinární klinika MVDr. Matěj Procházka Moravská Třebová ve spolupráci s městem
Moravská Třebová připravili pro
občany
města
sterilizační program pro kočky
a kocoury za zvýhodněné ceny.
Trvání akce: 15. 2. až 15. 3.
Cena:
sterilizace kočky 750 Kč
sterilizace kocoura 500 Kč
V ceně jsou zahrnuty: předoperační vyšetření, anestezie, zákrok, léčiva,
pooperační péče do probuzení, u koček vyjmutí stehů.
Více informací na tel. 737 194 594, m.
prochazka@seznam.cz, www.veterina-mtrebova.cz; Veterinární klinika,
Udánky 66, Moravská Třebová

• Kastrovaní kocouři se většinou soubojům
vyhýbají. Z důvodu tuláckého způsobu života nekastrovaných kocourů jsou u nich
častější úrazy způsobené autem.
• U koček předejdeme mrouskání a jinému
chování, které jinak zvíře frustruje (vhodné především u koček chovaných v bytě).
• Další výhodou je úspora peněz i času – je
levnější nechat zvíře kastrovat, než se starat o vrh.
To, že kočkám a kocourům kastrace škodí, je
pouhý mýtus.

Varování pro seniory
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory
s legendami vnuk a nemocnice. Senioři jsou
v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se
prostřednictvím telefonního hovoru začne
vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji
vnuka, který se dostal do tíživé životní situace
a pod tlakem smyšlených okolností a časové
tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc.
Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje
o tom, že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle
začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se
smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po
autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro
ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je napří6 | Moravskotřebovský zpravodaj | únor 2022

klad v nemocnici nebo na služebně policie,
posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku.
Smluví si signál pro předání hotovosti a nic
netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává
za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do
nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace
opět s časovým nátlakem a neodkladností
provedení lékařského úkonu snadno seniora
přesvědčí o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec,
dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání,
neboť v důsledku překousnutého jazyka či
rozrušení nemůže příbuzný mluvit. Situace je
vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady
z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.
Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit,
že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude
od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je
bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto
informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to
na telefonním čísle 158.
■ | Policie ČR

Sociální služby

Sociální služby města
Pečovatelská služba, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služba – www.ddmt.cz

tel.: 461 318 252, 461 318 253, e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz

Domov se zvláštním režimem
Konec roku jsme věnovali přípravám na Vánoce, a přitom jsme doufali, že situace bude
natolik příznivá, abychom mohli uskutečnit
všechny naše plány. To se bohužel nestalo a vánoční akce jsme museli zrušit. Nicméně nám to nesebralo úsměv z tváří a poradili
jsme si po svém. Klienti Domova se zvláštním
režimem (DZR) se zapojili do pečení vánočního cukroví a výroby různých dekorací. Společně jsme si užili vánoční posezení s kávičkou, cukrovím, povídáním a koledami.
Obyvatelé DZR byli zapojeni (jako ostatně
každý rok) do projektu Ježíškova vnoučata.

Díky tomuto úžasnému nápadu se seniorům
nejen v pobytových sociálních službách plní
jejich vánoční přání. I naši klienti byli letos
velmi úspěšní a každé přáníčko našlo svého
dárce a bylo splněno. Díky tomu se k nám dostala spousta úsměvů, překvapení i nadšení.
Teď je ale čas přestat se ohlížet zpět a začít se
dívat dopředu. Nálada v domově se už přesunula ze sváteční do běžné každodenní a život
se vrací do běžných kolejí. I letos se budeme
ze všech sil snažit, aby u nás klienti byli spokojeni, aby se jim dostalo právě takové péče,
jakou potřebují. Pečovatelky přistupují ke každému klientovi individuálně, s ohledem na
jeho zachovalé schopnosti a individuální potřebu pomoci. Pracujeme s tzv. individuálními plány, což znamená, že pro každého obyvatele DZR máme vypracovaný jeho individuální plán, kterým se všichni pracovníci řídí
a podle kterého poskytují péči. Individuální plány nám zaručují, že každému klientovi je poskytovaná právě taková péče, kterou
on sám potřebuje, a to tak, abychom podporovali a co nejdéle zachovali jeho schopnosti
sebepéče. Našimi klienty jsou nejen lidé, kteří potřebují jen mírnou dopomoc, podporu
nebo slovní provázení, ale také lidé, kteří jsou
již kvůli svému celkovému stavu plně odkázáni na pomoc druhé osoby ve všech oblastech
péče. Jsme připraveni podat pomocnou ruku
přesně tam, kde je jí potřeba.
Našimi klienty jsou senioři nad 58 let věku,
převážně z Moravské Třebové a obcí v působnosti obce s rozšířenou působností (MT).
V případě volné kapacity můžeme přijmout
klienta odkudkoli z ČR. Pro přijetí klienta do
DZR je potřeba nejdříve si podat žádost, ta je

volně ke stažení na našich stránkách www.
ddmt.cz/dokumenty nebo je možné si ji vyzvednout na recepci domova. K žádosti je
nutné připojit také informační dotazník a lékařský posudek. V případě žádosti do DZR je
nutný také posudek psychiatrický nebo psychologický, který nesmí být starší 3 měsíců. V případě, že potřebujete pro svého blízkého služby pobytové sociální služby DZR,
neváhejte se s jakýmkoli dotazem obrátit
na vedoucí služby Eriku Jarůškovou na tel.
734 208 793 nebo písemně jaruskova@mtrebova-city.cz. Spoustu důležitých informací
najdete také na našich stránkách www.ddmt.
cz a na facebookovém profilu Sociální služby
města Moravská Třebová můžete sledovat
různé akce, aktivity i aktuální opatření. Je samozřejmě také možné přijít se po předchozí
domluvě podívat osobně přímo do DZR.
■ | Erika Jarůšková, vedoucí DZR

FOMO – Fear of missing out
Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of
missing out, do češtiny bychom tento termín nejlépe přeložili asi jako strach z promeškání/ze zmeškání. Projevuje se silnou
úzkostí, roztěkaností, podrážděností nebo
nerozhodností. Typickým příkladem projevu syndromu FOMO je bezcílné scrollování na telefonu. Člověk vezme do ruky mobilní telefon, otevře svou oblíbenou sociální
síť a chvíli scrolluje. Poté telefon odloží, aby
ho hned vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné sociální sítě zase zkontroloval. Rizikem syndromu FOMO je zejména, že nám
kvůli strachu z toho, že nám něco někde uteče, utíká především vše, co je přímo před
námi. FOMO může vést člověka k prokrastinaci, nerozhodnosti. Strach z promeškání
také úzce souvisí s multitaskingem (věnování se více činnostem najednou). Mnoho lidí
je stále přesvědčeno, že multitasking je velmi

výhodný a efektivní. Naše pozornost dostává
pořádně zabrat. Rychleji se vyčerpáme, jsme
unaveni, podrážděni, zvyšuje se chybovost.
Jak z toho ven?
V dnešní roztěkané a uspěchané době je
mnohem více potřeba cvičit se v tom, aby byl
člověk skutečně tady a teď a vnímal přítomný
okamžik. K tomu může pomoci nejen to, že

se pokusíme vyhnout se multitaskingu a soustředit se jen na jednu činnost, skutečně vnímat, jak jí provádíme, ale také třeba pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího dýchání či
mindfullness. Do pravidelných aktivit lze také
zařadit den offline - tedy den, kdy se odpojíme od všech sociálních sítí a budeme věnovat plnou pozornost pouze a jen skutečnému
světu. Dobrou praxí je také trénink vděčnosti
- naučit se vnímat, co v životě máme, co nás
těší a naplňuje, za co jsme vděční a klidně si
tyto aspekty našeho života pravidelně zapisovat. Někteří lidé se občas přistihnou, že nemají-li možnost připojit se k internetu, jsou
značně podráždění, nervózní a nedokáží myslet na nic jiného. Zde se pak syndrom FOMO
mísí až s formou závislosti. V takových případech je pak rozhodně vhodné vyhledat odbornou pomoc.
■ | Online psychologická poradna MOJRA.cz
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Nemocnice následné péče
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz

Výstavba nové nemocnice
spěje do finále
Přední část budovy nové nemocnice se na
konci minulého roku zahalila do neprůhledné plachty. Neznamená to, že se tato stavba
uložila k zimnímu spánku. Opak je pravdou.
Uvnitř probíhá velmi čilý stavební ruch, který
Vám chceme přiblížit ve fotografiích pod tímto textem. Důvodem zahalení stavby bylo vy-

tvoření optimálních tepelných podmínek pro
dokončení fasády. Nemocnice postupně nabývá svou konečnou stavební podobu. Elektroinstalace, vytápění, technické rozvody jsou
sice téměř neviditelnou ale nesmírně důležitou etapou výstavby. Celé dílo, i přes nepříznivé vlivy pandemie a zpožďující se dodávky některých stavebních materiálů, se blíží ke
svému závěru.
■ | Pavel Havíř

ZUBNÍ POHOTOVOST
5.–6. 2.

MUDr. Morávková Táňa

Svitavy, Dimitrovova 799/4

776 117 026

12.–13. 2.

MDDr. Pospíšil Jiří

Svitavy, Pavlovova1457/5

731 108 167

19.–20. 2.

MDDr. Pospíšil Lukáš

Svitavy, Dimitrovova 799/4

604 278 684

26.–27. 2.

MDDr. Sedláková Iva

M. Třebová, Komenského 1417/22

461 312 484

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.

ZMĚNY ORDINAČNÍ DOBY LÉKAŘŮ
DR. ZEMÁNKOVÁ:

Neordinuje 4. 2., bez zástupu

7. a 14. 2. ordinuje 8:00–11:00 (pro nemocné)

DR. GREPL:

DR. TROJÁKOVÁ:

14.–18. 2. dovolená, zástup Dr. Němcová
ÚT + ČT 13:00–16:00 ve Starém Městě

28. 2.–4. 3. dovolená, zástup 28. 2.–2. 3. Dr.
Hegerová, M. Trnávka, 3.–4. 3. Dr. Zemánková

Dr. MAX, nám TGM 3
SO+NE zavřeno

Dr. MAX u Penny
SO 8:00–12:00; NE zavřeno

ČERPACÍ STANICE OMV
Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484
8 | Moravskotřebovský zpravodaj | únor 2022

Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 461 569 239
pá: 18:00–21:00 hodin; so, ne, svátky:
9:00–17:00 hod.

Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, bolest, průjem, alergii atd.
Otevřeno: NONSTOP

Svitavská nemocnice, budova D přízemí, 461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod.
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí

NEJBLIŽŠÍ LÉKÁRNY OTEVŘENÉ
O VÍKENDU:

KONTAKTY NA NEMOCNICE
(ústředna)

Dr. MAX KAUFLAND
A. Slavíčka 892/1, Svitavy Tel. 461 310 580

SVITAVY		
LITOMYŠL	
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
PARDUBICE	

VÍKENDOVÝ PROVOZ LÉKÁREN
Svitavská 1556/27, MT, tel. 461 311 663
SO 8:00–11:30; NE zavřeno

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO
DOSPĚLÉ

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO
DĚTI A DOROST

DR. NĚMCOVÁ:

Lékárna U POLIKLINIKY

Lékařská
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA

Dr. MAX Hypermarket ALBERT
U Tří Mostů 844/2, Svitavy Tel. 461 616 002
SO+NE 8:00–20:00
■ | Ivana Kantůrková

461 569 111
461 655 111
465 710 111
466 011 111
■ | Ivana Kantůrková

Zdravotnictví

ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÝCH
LÉKAŘŮ A LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST
MUDR. NĚMCOVÁ

MUDR. GREPL	

461 310 110

Staré Město

sestra I. Pechová

sestra L. Greplová

PO	

7:00–12:00

12:30–14:30

ÚT	

12:30–15:30

PO	

ST	

7:00–12:30

ÚT	

ČT	

7:00–12:30

ST	

PÁ	

11:00–15:00

ČT	

12:45–16:00

PÁ	

7:00–12:00

MUDR. KLUG	
sestra O. Srncová
7,00 – 14,00

ÚT	

16,00 - 18,00

ST	

7,00 - 14,00

ČT	

16,00 - 18,00

PÁ	

7,00 - 14,00

461 352 396		
734 592 726
Pro objednané

12:00–17:00

7:00–12:00

ÚT	

8:00–12:00

12:45–17:00

ST	

8:00–12:00

ČT	

8:00–12:00

PÁ	

8:00–12:00

7:00–10:30 10:30–12:30 prevence

461 352 390

7,30 - 9,00 DIABETICI
7,30 - 9,00 DIABETICI

Městečko Trnávka

605 510 151

sestra J. Přichystalová

		

461 352 221

461 329 139

12:00–15:30

8:00–11:30

ÚT	

8:00–13:00

PO	

8:00–12:30

ST	

8:00–11:00

ÚT	

12:30–17:00

ČT	

8:00–11:30

12:00–14:30

8:00–12:00

MUDR. NAVRÁTILOVÁ
MUDR. NEUŽILOVÁ

461 352 385		

461 352 388

sestra A. Klegerová
PO	

251 034 305

12,00 - 17,00	Dr. Navrátilová

sestra J. Šmerdová
	Akutní

461 352 393
Pro objednané

8,00 - 12,00	Dr. Ingrová

PO	

ST	

8,00 - 12,00	Dr. Ingrová

ÚT	

13:00–17:00

9:00–12:00

ČT	

8,00 - 12,00	Dr. Navrátilová

		

17:00–18:00

PÁ	

8,00 - 12,00	Dr. Klincová

ST	

7:00–12:00

ČT	

7:00–12:00

PÁ	

7:00–12:00

ST	

8:00–12:00

ČT	

13:00–16:00

PÁ	

8:00–12:00

12:00–13:00

www.mudrpetrahegerova.cz
sestra H. Rusňáková
PO	
ÚT	
ST	
ČT	

MUDR. MAROSSY

461 352 223

461 352 387

	Akutní

Poradna,

		

objednaní, prevence

sestra E. HrazdĚrová
		

PO	

8:00–11:00

12:00–14:30

PO	

11:30–14:30

ÚT	

8:00–11:00

11:30–14:30

ÚT	

7:00–12:00

ST	

10:00–12:00

12:30–18:00

ST	

13:00–17:00

ČT	

11:30–13:30

8:00–11:00 porad.

ČT	

7:00–12:00

PÁ	

8:00–11:00

11:00–13:00

PÁ	

7:00–12:00

461 329 213

7:30– 11:30	Nemocní
12:00–16:00

Prevence

8:00–11:30

Prevence

12:00–14:00	Nemocní

12:00–14:00

7:00–11:00

sestra D. Přichystalová

10:00–12:00

Městečko Trnávka

7:30–11:30	Nemocní
12:00–13:00

www.mudrivanazemankova.cz

13:00–15:00

MUDR. HEGEROVÁ

ÚT	

MUDR. ZEMÁNKOVÁ

		Vranová Lhota

PO	

MUDR. INGROVÁ

251 034 306

MUDR. MADRON

sestra A. Nováková

PÁ	

(MediClinic I.)

(MediClinic II.)

sestra M. Horáková
PO	

MUDR. TROJÁKOVÁ

461 352 394
PO	

	Akutní

MUDR. KLINCOVÁ

PÁ	

Prevence

--------------7:30–10:00

Prevence

10:00–12:00	Nemocní

461 352 444
Pro objednané

MUDR. KODITEK
772 727 027

17:00–18:00

Dětská kardiologická ambulance
ČT	

7:40–13:40
■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města
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Kultura

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 akce a koncerty budou závislé na aktuálních
vládních opatřeních a omezeních v oblasti kultury a shromažďování.

Vinnetou – divadlo pro děti
20. 2. v 16:00, kinosál
Vstupné: 50 Kč děti, 80 Kč dospělí
Inscenace Vinnetou brněnského divadla Polárka, je určena všem milovníkům vznešeného, neporazitelného a ikonického Indiána Vinnetoua. Na známém osudu tohoto hrdiny
zobrazuje střet civilizací a hodnot.
Představení je určeno pro diváky od šesti let.

MASOPUST MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ
Masopustní čas, je čas bujaré zábavy. Období
veselí, vesnických zabijaček a tukem nasáklých, zlatavých koblih. Možnost schovat se za
masku a popustit uzdu všem živelným emocím, které v nás dřímají. Čas pospolitosti.
Myšlenkou Masopustu Moravská Třebová je
obnovování tradice za pomoci místní komunity. Spolků, ale i jednotlivců, kteří mohou
společnou energií tuto tradici posílit. Přidejte se k nám. Přijďte nám pomoci tvořit masky a kostýmy na masopustní dílnu pro veřejnost. Pokud si budete chtít masky vypůjčit a přidat se k nám do průvodu, kontaktuj-
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te koordinátorku celého Masopustu Zdeňku
Selingerovou (selingerova@ksmt.cz, tel.: 736
681 096) nejpozději do 15. února. Pokud
tak neučiníte, není nic ztraceno, vítané jsou
i masky a maškary, které se přidají do průvodu během masopustní obchůzky.

MASOPUST
26. 2. od 15:00
Průvod masek městem od Charity Mor. Třebová na nádvoří zámku.
Poslední veselice před dobou postní.
14:30–15:00 sraz masek s muzikou u Charity
Moravská Třebová, ul. Svitavská
15:00
zahájení průvodu
15:20
zastavení u muzea
15:35
zastavení Domov pro seniory
MT
15:50
zastavení u Mateřského centra
Krůček
16:00	Cihlářova ulice
16:10
náměstí T. G. M.
16:20
nádvoří zámku – zakončení masopustu - trhy s masopustními
pochutinami
Sledujte náš Facebook a stránky www.ksmt.cz

Městský ples, avízo
termínu
26. 3. 2022 ve 20:00 hodin
Konání akce bude záviset na aktuální situaci a protiepidemických opatřeních. Podrobnosti přineseme v březnovém vydání zpravodaje.

One Human Show
Simony Babčákové
aneb Život, vesmír a vůbec
15. 2. v 19:00, dvorana muzea,
vstupné 250 Kč, senioři 200 Kč
Přednáška s osobitým humorem Simony Babčákové o jejím pohledu na
souvislosti, o kterých se příliš často
nemluví. Ve spolupráci s diváky budou vybrána témata, která jsou pro
danou skupinu zrovna aktuální. Nyní,
vzhledem k únorovému svátku svatého Valentýna, zejména na téma lásky a vztahy, komunikace nebo například souvislost mezi emocí a nemocí,
na fungování „matrixu“. Podíváme se,
k čemu nám slouží traumata a bolest,
fantazie a programování mysli, zodpovědnost a svobodná volba, nebo cykly
a význam přechodových rituálů. Pohodovou atmosféru večera dokreslí hudební skupina Slow motion.
Dětem a mládeži do 15 let nepřístupno.

Kultura

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

Otevírací doba:
pondělí zavřeno
út-pá 9:00–12:00, 13:00–16:00

Výstava Loňský
Masopust
Městské muzeum vás zve na výstavu
fotografií Ivana Krejzy Loňský Masopust, kterou si budete moci prohlédnout ve dvoraně muzea od 3. února do 8. března. Fotografie vznikly
při nahrávání videoklipu k Masopustu v roce 2021 v době, kdy z důvodu epidemiologických nařízení nebylo možné uskutečnit masopustní průvod městem. Po celou dobu výstavy
bude také možné masopustní videoklip zhlédnout ve vestibulu muzea.

Zámek
tel.: 731 151 784
zamek.pokladna@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

Otevírací doba:
pátek–neděle
9:30–11:40 a 12:40–17:00 hod.

STÁLÉ EXPOZICE	
Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna a alchymistická laboratoř
Jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti Moravské
Třebové
Vstup do zámeckých expozic se
řídí aktuálními epidemiologickými
opatřeními vlády. Pro Vaši informovanost o změnách sledujte naše
webové stránky a Facebook.
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Kino

Program KINa na ÚNOR
Vstupenky je možné zakoupit on-line od
1. v měsíci na stránkách www.ksmt.cz. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem
představení.

Vem si mě /USA/
pátek 11. 2., 19:00, romantický film, 112 min.,
české titulky, nevhodné do 12 let, vstupné
140 Kč

Je suis Karl /Německo,
ČR/
čtvrtek 17. 2., 19:00, thriller, 126 min., nevhodné do 15 let, vstupné 120 Kč

Srdce na dlani /ČR/
pátek 18. 2., 19:00, nová česká komedie, 95
min., vstupné 130 Kč

Zlato /Austrálie/
čtvrtek 3. 2., 19:00, thriller, 94 min., přístupný
od 15 let, české titulky, vstupné 130 Kč

Tři přání pro Popelku
/NOR/
pátek 4. 2., 17:00, nové zpracování známé pohádky, 87 min., český dabing, vstupné 120 Kč

Moonfall /USA, Kanada,
Čína/
pátek 4. 2., 19:00, akční sci-fi, 124 min., české
titulky, vstupné 140 Kč

Haftaňan a tři
mušteriéři /Španělsko/
Tajemství staré
bambitky 2 /ČR/
sobota 12. 2., 17:00, další pokračování známé
pohádky, 100 min., vstupné 140 Kč

Zpívej 2 /USA/

sobota 19. 2., 17:00, animovaný film, 84 min.,
český dabing, vstupné 130 Kč
V létě ti řeknu, jak se mám /ČR/
sobota 19. 2., 19:00, nová česká komedie,
117 min., vstupné 130 Kč

Zpráva o záchraně
mrtvého /ČR, SR,
Francie/

sobota 5. 2., 17:00, animovaná komedie, 110
min., český dabing, vstupné 130 Kč

Mimořádná událost
/ČR/

čtvrtek 24. 2., 19:00, horor, 90 min., nevhodné do 12 let, vstupné 120 Kč

sobota 5. 2., 19:00, nový český film, 102 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 140 Kč

Mimořádná událost
/ČR/
Spencer /Německo, USA,
VB, Chile/
sobota 12. 2., 19:00, 117 min., české titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 130 Kč

pátek 25. 2., 19:00, nový český film, 102 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 140 Kč

Tajemství staré
bambitky 2 /ČR/
sobota 26. 2., 17:00, další pokračování známé
pohádky, 100 min., vstupné 130 Kč

Šťastný nový rok 2
/SR, ČR/
čtvrtek 10. 2., 19:00, nový český film - pokračování, 93 min., vstupné 100 Kč
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V létě ti řeknu, jak se
mám /ČR/
sobota 26. 2., 19:00, nová česká komedie,
117 min., vstupné 130 Kč
Změna programu vyhrazena!

Historie

Jan Nečesal: Jak vypadala Moravská
Třebová v roce 1922 (2. část)
Elektrárna vyráběla stejnosměrný proud o napětí 150 voltů. Její stroje běžely jen ve dne; dodávaly proud do sítě města a vesnic Udánky a Sušice. Při tom nabíjely soustavu baterií, ze kterých byl odebírán proud v noci, kdy
stroje stály. Když se v roce 1933 ukázala potřeba poříditi nové baterie – byly velmi drahé
– uvažovalo se o tom, zda tyto obnoviti nebo
přejíti na proud střídavý, který zastaralý způsob stejnosměrného proudu všude vytlačoval. Byla zde výhodná nabídka SME – severomoravských elektráren. Tyto chtěly dodávati
městu do zdejší sítě 1 KWh za 60 haléřů. Byl
zde velký boj, všecka městská, tovární i soukromá zařízení byla na stejnosměrný proud
– mimo barevnu fy M. Schur na Brněnské ulici, která měla vlastní přípojku na vedení k Bor-

Městská elektrárna
šovu. Tito spotřebitelé žádali úhradu za nová
zařízení, která by si museli poříditi, ježto stejnosměrná nelze napájeti proudem střídavým.
Konečně se otcové města dohodli na zavedení střídavého proudu. Ale jako zatvrzelí patriciové nechtěli odebírati proud od Čechů, t. j.
od SME, ačkoliv to bylo velmi výhodné. SME
postavila za jatkami přepínací stanici a chtěla dodávat 1 KWh za 60 haléřů, a město, které dosud prodávalo 1 KWh za 3,50 Kč, mohlo tak činiti nadále se značným ziskem. Proto
začali pracovati na zavedení střídavého proudu z vlastního zdroje. Bylo postaveno dynamo,
poháněné dieselovým motorem a přikročeno
k bourání starého zařízení. Postupně zaváděn
proud tak, že po jedné straně ulice vedlo staré stejnosměrné vedení a po druhé straně kladeno nové, střídavé. Spotřebitelé mohli podle
vlastní vůle zůstati buď při starém až do úplného přestavění, nebo se dáti připojiti na nové.
To se provádělo postupně od roku 1934 dále,
až bylo „zašněrováno“ celé město. Teprve za
okupace byla přeměna dokončena a staré vedení odstraněno. Bylo tedy zařízení elektrárny v r. 1945 prakticky nové a bylo velkou chybou, že bylo zrušeno a rozprodáno určitě se
škodou. Při vytápění kotlů se současně ohřívala voda pro lázně.
Dále za tímto koutem odbočuje ulička Jateční
– Schlachthausgasse, která končila u železniční tratě. Po její levé straně byly městské jatky,
které potkal stejný osud jako elektrárnu a pi-

Holzmaisterova (Lanškrounská) ul.
vovar, v r. 1945. Po pravé straně této uličky jest
pouze stavení a dvůr Frant. Koldase, obchodníka palivem, hlavně uhlím. Dnes je tam Jednota stavebniny. Dům tvoří roh ulice Olomoucké.
Pokračujeme Holzmaisterovou od Josefské
směrem k Náměstí, po levé straně. Roh tvoří
obytný dům, dnes samoobsluha. K němu se
pojí obchodní dům smíšeným zbožím Rudolf
Siche /č. 32/, asi do r. 1924. Po likvidaci obchodu najala dům firma Baťa a tím nastal ve Třebové obrat v obouvání obyvatel. Dosud stál
pár botek ručně dělaných 200 až 250 Kč, Baťa
nabízel pár za 129,- Kč, a měl velký odbyt. Později po přesídlení fy Baťa do vlastního domu
na náměstí, zde zůstal bývalý vedoucí Baťovy
prodejny Hermann Bilowitzky a prodával obuv
Humanic, asi výrobek jihlavské továrny. Později pro neúspěch musel obchod zavřít a dům
koupil Alfons Hertl, který zde otevřel elektropodnik; tento trvá dosud. Další dům patří české rodině sedláře Karla Žaludy. Následuje hostinec Karla Mildnera, který byl současně výrobcem sodovky /limonády/ a likérů. V témže
domě vpravo od vchodu byla trafika. Za ním
následuje dům, o kterém dnes už mnoho nevím, nyní je zde prodejna zeleniny. Další dům
je obecní; dle F. Fritschera to byl obecní špitál /městský/, dle dnešních pojmů starobinec-chudobinec. Tehdy zde byla obuvnická dílna

Frant. Weigl a v dnešní trafice cukrářství Otto
Drescher. Poslední dům je špitálský kostelík.
Tento patřil ku starobinci. Je městským majetkem a jako s takovým je s ním také nakládáno, k jeho velké škodě. Je to stavební památka,
jako mnoho jiných ve městě. Asi v roce 1936
zde začal třebovský farář a děkan Dr. František
Šimon co Čech, sloužiti každou třetí neděli českou mši a to až do okupace.
Od křižovatky vpravo vede ulice Adlergasse –
Orlí, jinak také zvaná „Auf der halben Seite“ –
na půl straně – poněvadž po její jižní straně
domy nejsou, pouze po severní. Jediná vyjímka je dům za dnešní autoopravnou, postavený
údajně ředitelem šamotky v Mladějově Eberhardem Mauvé. Toho času zde bydlel místoředitel barevny fy Schur, Fieber.
Zpět opět na křižovatku u gymnasia. Po pravé straně Orlí ulice byl jakýsi obchod, potom
následuje hostinec „Auf der Pfütz“ – na kaluži, správně u Labutě. Vedle jsou nízké obytné domky; asi ve třetím, č. 16, byla tvarůžkárna Götzl. Vyráběla „světoznámé, olomoucké“.
Vedla i drobný obchod a bylo možno zde koupiti těchto dobrot kopu za 5,- Kč. Asi uprostřed
ulice stojí patrový dům /č. 20/ malíře Viléma
Felkla. Dále opět nízké domky. Roh ulice tvoří
městský dům „Bürgerliches Versorgungshaus“
– přeloženo měšťanský starobinec, zaopatřovna. Za okupace zde byla zřízena učňovská
škola a starobinec přestěhován do ženského
kláštera. V roce 1945 koupila dům nemocenská pojišťovna, od r. 1952 zde byla dětská nemocnice. Když byl reorganizací veřejné správy
okres v Mor. Třebové zrušen, přešla dětská nemocnice do budovy ONV a z budovy býv. nemocenské zřízena škola pro nevidomé. Kdysi
v budově trávili zbytek svého života nemajetní příslušníci města; nebo také ti, za které se
„vděčné děti“ styděly a nechtěly je míti doma
u sebe anebo nevládli tak velkým bytem.

Měšťanská zaopatřovna, Orlí (Komenského) ul.
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Různé

30 let od uzavření
šamotového závodu
V roce 1880 přichází do Mladějova na Moravě Gerhard Mauve, který pokládá základní kámen vzniku závodu na těžbu lupku
a méně kvalitního uhlí. Po jeho smrti se vedení ujímá jeho syn Eberhard. Závod s názvem Knížecí lichtenštejnské uhelné a hlinné závody jen vzkvétá. Po skončení II. světové války Eberhard opouští Československo a dolování v hřebečském hřbetu jde do
správy MŠLZ Velké Opatovice. 31. 12. 1991
byl závod uzavřen, jelikož další těžba se již
nevyplatila.

Po uzavření šamotky započínají dobrovolnické aktivity směřující k záchraně a přeměně bývalého průmyslového areálu na technické muzeum. Jedním z velkých úspěchů
bylo zahájení turistického provozu na úzkorozchodné dráze, po které se do dnešních
dnů jezdí s původními parními lokomotivami. Práce, kterou započali naši předkové,
nebyla marná.
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.mladejov.cz
■ | Eva Kopřivová

GRATULUJEME
Letos v únoru se významného životního jubilea dožívá Jiřina Kuncová. Již několik let je nejzdatnějším „chodcem“
odboru KČT. Nevynechá žádný výlet,
ochotně pomáhá při akcích pro veřejnost. Za loňský rok má v nohách úctyhodných 1 176 kilometrů. Jen pro zajímavost, přešla republiku ze západu
na východ tam a zpět. Můžete ji potkat
i s barvami a štětcem, když opravuje turistická značení v okolí města. Při
tomto všem ji neopouští dobrá nálada,
chuť vymýšlet pro ostatní trasy vycházek, zkoušet nové věci.
Pro mnohé z nás je velkým vzorem
díky své houževnatosti, vytrvalosti
a důslednosti. Přejme jí hodně zdraví, pohody a kilometrů do dalších let.
Sobě pak, ať nám co nejdéle předává
to, co na ní obdivujeme.
■ | Za KČT TJ Slovan M. Třebová H. Kopřivová

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com

PROGRAM NA ÚNOR
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Poznáváme svět pro děti 1–3
roky (v liché týdny)
16:00–17:00 Radovánky pro děti od 2 let

ÚTERÝ
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek (1. 2.
a 15. 2.)
15:00–16:00 Méďa pro nejmenší od 3 m. do
1 roku
18:00–19:00 Zpátky do formy (cvičení po porodu)
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STŘEDA
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1 roku
15:00–16:30 Příprava na miminko (v sudé
týdny)
15:30–16:30 Poznáváme svět pro děti od 3 let
(v liché týdny)
17:00–18:00 Poradna a cvičení pro těhotné

ČTVRTEK
10:00–11:00 Mama mimi cvičení od 1,5 roku
16:00–17:00 Kreativec od 3 let

PÁTEK
9:00–12:00 Volná herna pro všechny
Na objednávku: baby masáže pro miminka,
hernička, pronájem prostor (např. na oslavy),
hlídání dětí profesionálními chůvami.

Rodinné centrum Krůček letos oslaví 2 roky.
Narozeninové setkání plánujeme na 28. 2. od
15 hod. Zveme rodiče a děti v maskách zvířátek na dort, společné radovánky a spoustu
zábavy. Kromě pravidelného programu pro
vás připravujeme další dva seberozvojové
semináře zaměřené na podporu podnikání
na mateřské. 11. 2. od 9 do 12 kurz První kroky k dosažení úspěchu na internetu a 25. 2.
od 9 do 12 kurz Jak začít podnikat na mateřské. Také vás zveme na kreativní workshop
18. 2. od 16 hod., budeme vyrábět kousátka,
kojící korále a klip na dudlík (vstupné 250 Kč,
každý si odnese originální výrobek). Více informaci naleznete na našich FB stránkách.
Přihlášky na krucekmt@gmail.com. Těšíme
se na vaši návštěvu.
■ | Tým Krůčku

INZERCE
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Inzerce
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DDM

akce na měsíc únor
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

4. 2. Pololetní
prázdniny na Majáku –
POHNI KOSTROU
Přihlášky přes náš web, určeno dětem 1.–5.
tříd, více na letáku nebo v DDM – Z. Tauerová.
Připravujeme na jarní prázdniny

28. 2.–6. 3. Jarní
příměstský pobyt
s Majákem
Pro děti 1.–5. tříd. Program bude probíhat denně od 8:00 do 16:00 hodin v klubovně DDM a venku, dle aktuálního počasí. Více informací naleznete na plakátku na našem webu a Fb. Přihlašování ONLINE na webových stránkách https://www.
ddm-mt.cz/

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
Vážení rodiče a milí účastníci našeho vzdělávání, nabídku letních táborů připravujeme
a veškeré informace k letní činnosti zveřejníme v dalším čísle zpravodaje. Sledujte také
naše webové stránky a Facebook a pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Moravskotřebovský
twirling 2022
Dne 15. 1. Mažoretková a twirlingová skupina Střípky a DDM a ZpDVPP pořádala v hale
ISŠ za podpory starosty města Miloše Mičky již 2. ročník twirlingové soutěže. Sjelo se
na 17 týmů z celé České republiky a jeden ze
Slovenska. Čtyřčlenná porota z řad těch nejkvalitnějších osobností tohoto sportu ohodnotila bezmála 100 soutěžících. Akci zahájily
naše nejmladší Střípečky a svoje nesoutěžní
vystoupení zvládly moc pěkně.

Výsledky našich
twirlerů
Za kategorii C si vybojovala Kateřina Malurová v rytmickém tanečním sóle (RTS) zlatou
medaili, Dan Kalenčuk v sóle povinná hůlka
(PH1) stříbro a v (RTS) 4. místo. Andrea Pavlíková získala v PH1 bronzovou, Kristýna Kroulíková v RTS zlatou a Nikol Schönová v RTS
stříbrnou medaili. Lucie Matoušková v RTS
obsadila 3. místo, Monika Hollerová v RTS
obsadila 6. místo.
V kategorii B se Daniele Vaníčkové houpá na
krku zlatá medaile za PH1 a stříbrná za RTS.
Nela Sýkorová si v RTS vybojovala stříbro
a duo Zuzana Dvořáková a Nela Sýkorová si
odneslo ze soutěže zlato.
V kategorii A nás reprezentuje Zuzana Dvořáková, která v sóle se 2 hůlkami i v RTS obdržela 2x stříbro.
Děkujeme všem sponzorům (starosta města
Miloš Mička, OR-CZ, Fibertex, AAA auto, KOWEB s.r.o, drogerie Radová, MTM tour a Zdravé město a MA21) a organizátorům za jejich
pomoc, bez které by se soutěž nemohla uskutečnit. Současně děkujeme všem návštěvníkům za dodržování protiepidemických pravidel a nařízení a také za vaši přízeň vám všem.
■ | Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková
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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

1.–15. 2. Únorová soutěž
o knihu

době si můžete zakoupit časopis za 5 Kč/ks,
případně knihu, CD či kazetu za 10 Kč/ks.

Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně. Výherce vybereme náhodně
a může si vybrat jednu z těchto knih: Zpovědi
podezřelé (J. Patterson), Neposvěcená půda
(M. Starr), Labyrint (E. Eklund), Nebezpečné
hry (D. Steel), Hyde Park Civilizace (D. Stach).
Aktuální otázka zní: Kolik už proběhlo diskuzí v angličtině s rodilými mluvčími Seanem a Giannou?

1.–28. 2. Výstava
fotografií Milana
Bačíka

1.–28. 2. Čtenářská výzva
2022: únor
V únoru vám pomůžeme výstavkami na tato
témata: kniha od afrického autora; kniha, jejíž děj se odehrává na horách; kniha, jejíž název neobsahuje písmeno A.

1.–28. 2. Výprodej
časopisů, knih, CD a kazet
Nabízíme vyřazené části fondu: v půjčovní
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Výstava zachycuje západy slunce v České republice i po celém světě. Výstavu si můžete
prohlédnout v půjčovní době knihovny.

Audioknihy
Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách nabízíme k vypůjčení asi 60 nových
audioknih, které budeme pravidelně obměňovat. Vybrat si je můžete u půjčovního pultu
v dospělém oddělení.

Knihovna dětem
Nové hračky, hry,
acitivity board
V polovině ledna knihovna slavnostně otevřela dětský koutek, jehož nejnápadnějším
prvkem je tzv. activity board neboli hrací

deska. Tato hračka nejde půjčit domů a jejím úkolem je i batolata zabavit natolik, aby
si rodiče se starším dítětem stihli vybrat
knížku.
Fond knihovny se rozrostl o více než padesát knížek a hraček ke kouzelnému čtení
(tedy k tzv. Albi tužce) a také nové hry, kterých tak půjčujeme již více než dvě stovky.
Úplnou novinkou je půjčování hraček, například stavebnic nebo třeba razítek. Stavte se
si novinky prohlédnout a třeba i vypůjčit.

Tvořivé středy pro děti
Vzhledem k epidemiologické situaci probíhají online: každou středu ráno na Facebooku
knihovny zveřejníme námět na tvoření.

2. 2. tučňák
9. 2. valentýnské srdíčko
16. 2. karnevalová čepice
23. 2. kočička

1. 2.–31. 3. Fursuity
Výstava fotografií a kreslených návrhů zvířecích kostýmů Lenky Voráčové. Výstavu si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.

Mladý čtenář 2022
Městská knihovna vyhlašuje 39. ročník soutěže Mladý čtenář 2022. Jedná se o výtvarnou
a literární soutěž na téma Svět robotů. Pravidla soutěže a bližší informace získáte v dětském oddělení knihovny.

Školy

ZŠ Palackého

Dějepisná báseň

Tříkrálová sbírka 2022
Po roční přestávce se žáci ZŠ Palackého opět
zapojili do největší charitativní akce, která
uzavírá vánoční svátky. Tentokrát to bylo 19
žáků z 1. B se svým třídním učitelem Jaroslavem Jarůškem, kteří se 6. ledna vydali na obchůzku naším městem.
Sbírku zahájili přímo ve škole a pokračovali na městský úřad. Zde se svým tříkrálovým
přáním vystoupili před představiteli města.
Jejich pozvání si velice vážíme a děkujeme
jim za příspěvky do sbírky. Stejně tak děkujeme i učitelům a žákům ve škole, pracovníkům v lékárně u nemocnice a dalším dárcům
v ulicích. Výtěžek sbírky bude využit nejen
pro rodiny a osoby regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, ale také na podporu vzniku
nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče a pro rozvoj dobrovolnického centra.
■ | J. Jaroslav Jarůšek, ZŠ Palackého

Záložka po dvanácté
Letos jsme se již po dvanácté zapojili do česko-slovenského projektu na podporu čtenářství Záložka do knihy spojuje školy, tentokrát
pod názvem Okouzlující svět knižních příbě-

hů, pohádek a básní. Děti ze čtvrtých tříd vyráběly různými technikami záložky pro své
kamarády z partnerské základní školy Jozefa
Horáka v Banské Štiavnici. Spolu s balíčkem
120 záložek jsme poslali na Slovensko i dopisy a drobné, vlastnoručně vyrobené dárečky od žáků z 5. A, kteří si již třetím rokem dopisují se svými vrstevníky z této školy. Děti
měly dobrý pocit, že netvoří něco jen tak, ale
pro kamarády, kterým chtějí udělat na dálku radost. A obráceně - těšit se na záložku,
která urazí velkou vzdálenost a udělá radost
zase jim.

Byla jednou jedna Mezopotámie,
kde se řeka s řekou z koryt lije.
Voda zvedá svou hladinu,
aby lidé měli hostinu.
První národ zde žijící
byli Sumerové se rozvíjející.
Zlepšovali se rok od roku,
založili město Ur i Uruku.
Potom přišla starobabylonská říše,
doufám, že každý ví, jak se to píše.
Za vlády Chammurapiho velká změna nastala,
když nová pravidla platit začala.
Podle nového zákoníku,
který začal platit v okamžiku.
Tvrdý trest zasáhl člověka v mžiku,
který se nechoval zrovna podle zvyku.
Oko za oko, zub za zub zněla zásada nová,
a byla brána opravdu doslova.
Ale i jiné vynálezy v této době máme,
které i v dnešní době známe.
V Mezopotámii bylo vymyšleno kolo od vozu,
které hned nasadili do provozu.
Začali psát na tabulky hliněné,
které dodnes v muzeu najdeme.
I sedmidenní týden zde vzniknul,
každý budoucí národ si na něj zvyknul.
Mějte tedy vždy na mysli,
že tu nejde o žádné nesmysly.
Vynálezy z této doby přeci,
jsou i dnes hodnotné věci.

■ | J. Faktorová, ZŠ Palackého

■ | Tomáš Faktor

binaci s výtvarným uměním. Všechny naše
aktivity jsou pro účastníky zdarma. Vždy
se snažíme zajistit nejlepší dostupné lektory, což platí i pro Rodičovské kavárny. Naše
pozvání do regionu přijali například Marek
Herman, Jiří Halda a psycholog Jan Svoboda.
Spolupracujeme se Stolístkem Linhartice,
kde jsme podpořili vznik sedmi výukových
programů pro školy, a to včetně zakoupení pomůcek, a naši učitelé zpracovali materiál s regionální tématikou Mapovník (více
na www.mapmtj.cz). Obsahem je 67 námětů pro práci s žáky.

Mohla byste v krátkosti zhodnotit,
co považujete za nejdůležitější poslání projektu MAP II a co Vás v průběhu realizace nejvíce překvapilo?
Záměrem bylo podpořit spolupráci mezi jednotlivými školami a dalšími aktéry ve vzdělávání a přimět je ke sdílení dobré praxe mezi
sebou. Pro vysvětlení, jak bychom si představovali ideální stav našich škol, bych použila
slogan Nadace České spořitelny: „Aby nejlepší škola byla ta, která je nejblíž“. To byl
náš záměr a motivace k další práci, ale je to
běh na dlouhou trať. To co mne překvapilo,
byla skutečnost, že nemáme v regionu diagnostikované žádné nadané žáky. Není to ovšem pouze problém našeho regionu, ale je to
téma k řešení v celé ČR.

Projekt MAP II nezahálí
V předvánočním čase do redakce Moravskotřebovského zpravodaje zavítala hlavní manažerka projektu MAP rozvoje vzdělávání
II pro území ORP Moravská Třebová Lenka Bojanovská. O tom, co tento projekt (MAP
= Místní akční plán) znamená pro náš region, jsme si povídali 13. 12. 2021 v Moravské
Třebové.
Paní manažerko, můžete nám v krátkosti představit činnost projektu
MAP II?
Především je potřebné říci, že realizátorem
tohoto projektu MAP II je MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. - společnost, která
v rámci své činnosti pomáhá rozvoji regionu prostřednictvím dotačních projektů, které
administruje. Projekt MAP II je jedním z nich.
Jedná se o projekt, v rámci kterého spolupracujeme s 27 školami, což je 100 % všech škol
v regionu. Naší cílovou skupinou jsou především pedagogové škol, ale naše aktivity jsou
zaměřeny například i na zřizovatele škol, rodiče či žáky.
Můžete čtenářům konkrétně sdělit,
o jaké aktivity se jedná?
Nejvíce aktivit projektu je směrováno na
podporu dovzdělávání našich učitelů. V letošním roce jsme zrealizovali například tři
letní školy pro pedagogy. Pro žáky základních škol jsme zrealizovali letní aktivity se zaměřením na řemesla a anglický jazyk v kom-

Projekt již běží delší dobu. Co ještě
připravujete pro zájemce nového?
Náš projekt již běží čtvrtým rokem a pomalu
se chýlí ke konci. Dobrou zprávou je, že ihned
bude navazovat projekt MAP III. Nyní připravujeme k tisku sborník questů - tzv. hledaček. Jedná se o atraktivně zpracované téma,
které je zaměřeno zajímavou formou na poznávání regionu. Do tvorby questů se zapojila Moravská Třebová, Jevíčko a Městečko Trnávka (více na www.mapmtj.cz). I nadále budou probíhat vzdělávací akce a na závěr projektu bychom rádi realizovali větší setkání
zástupců škol a obcí.

Co byste chtěla sdělit našim čtenářům na závěr našeho rozhovoru?
Určitě bych jim chtěla popřát hodně zdraví,
a aby neztráceli víru, že se vše v dobré obrátí.
Některé věci potřebují čas, a tak je to i s naším vzděláváním. Máme zde hodně dobrých
ředitelů škol a učitelů a věříme, že jsme se
společně vydali správným směrem.
Děkuji za rozhovor.
■ | Václav Dokoupil,

redakce Moravskotřebovského zpravodaje
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Školy

Co se dělo ve školce na Piarce

Předvánoční čas

Překrásně vyzdobené prostory a třídy všech
našich budov. Zpěv koled za zvuku rolniček,
při vůni perníků a v očích dětí jas. Tak každý pozná, že i do školky přišel ten sváteční

čas. Slavnostní tabule, vánoční nadílka, krájení jablíček, stavění betléma, pouštění lodiček,
mrazivé procházky, chytání vloček, a mnoho
jiných krásných vzpomínek na advent s našimi dětmi nás hřeje u srdce. Děti se mohly radovat i ze sněhové nadílky, na zahradě stihly postavit několik sněhuláků a některé třídy
šly i bobovat.
Odpočatí v novém roce sešli jsme se zas
a netrpělivě čekáme, co pěkného čeká nás.
■ | Kolektiv MŠ

Leden u Lišek a Sluníček
První lednový týden jsme navštěvovali místní kostely a prohlíželi si krásné velké Betlémy. Dětem se překrásně vyzdobené kostely
moc líbily, bylo to pěkné doplnění k našemu
tématu Tří králů. Dále jsme navázali na spolupráci s Ekocentrem Stolístek. Přijeli za námi

Novinky z Gymnázia a LSOŠ Moravská Třebová
Úvod kalendářního roku patřil lyžařským
kurzům. Uskutečnily se v prvních dvou lednových týdnech. Nejprve do Ramzové vycestovali žáci vyššího stupně gymnázia společně
se středoškoláky z technického lycea. Počátek roku nebyl ani na horách příliš bohatý na
sníh, takže kromě lyžování absolvovali žáci
procházky v horském prostředí nebo teambuldingové aktivity. Druhý týden ledna přinesl ochlazení i sníh, takže sekundáni a terciáni
si ramzovských sjezdovek užili dosyta.
Původně avizovaný termín dne otevřených dveří se nakonec změnil, a proto zveme všechny zájemce o studium na čtvrtek
3. února. Detailní informace k průběhu akce

prosím sledujte na webových stránkách školy www.gmt.cz.
■ | Přemysl Dvořák

do školky s druhou částí programu s názvem
Síly přírody. Děti získaly spoustu poznatků,
opékaly si na ohni hady z kynutého těsta, vyzkoušely si odlévání svíček ze včelího vosku.
■ | Kolektiv MŠ

OKÉNKO ZUŠ
V prostorách muzea se v průběhu prosince uskutečnila úspěšná Vánoční výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Moravská Třebová. V lednu proběhly
talentové zkoušky na střední umělecké
školy s výtvarným zaměřením, na které se letos připravovaly dvě žákyně. Na
talentových zkouškách musely prokázat svoji píli vlastním portfoliem prací,
pohovorem, testem kulturního přehledu, kresbou a malbou zátiší v omezeném čase či jiným úkolem, který si zvolená škola a zaměření žádaly.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR letos vyhlásilo soutěž žáků
základních uměleckých škol v sólovém
a komorním zpěvu, hře na dechové nástroje, sólové a souborové hře na bicí
nástroje a hře smyčcových souborů
a orchestrů. Žáci hudebního oboru se
pod vedením svých pedagogů jednotlivých studijních zaměření již od začátku školního roku intenzivně připravovali k soutěžním výkonům. V průběhu
ledna proběhla školní kola ve výše uvedených studijních zaměřeních a postupující žáci se v únoru a březnu zúčastní
okresních kol v Poličce, Svitavách a Jevíčku. V širší konkurenci držíme našim soutěžícím palce a přejeme hodně štěstí.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

Kresba zátiší - Dorota Matoušů 14 let
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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

Setkání seniorů

Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která
se uskuteční ve čtvrtek 10. a 24. 2. vždy v 16
hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček).
Setkání probíhají pravidelně jednou za 14 dní.
Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Iva Kopřivová, telefon: 731 608 323,
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

s dobrovolníky v dobrovolnickém centru.
Do koledování se každoročně zapojují i zaměstnanci charity nebo učitelé základních
škol. Hezky reprezentuje již několik let Tříkrálovou sbírku pan učitel Jarůšek, který se svou
třídou chodí zazpívat a zahrát na úřady a další městské instituce.
Tříkrálová sbírka proběhla i přes technické
obtíže a koledníkům se podařilo vyjít do ulic.
Charita Moravská Třebová vynaložila maximální úsilí, aby vyslala krále do všech obcí
v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a již
tradičně i na území Velkoopatovicka. Děkujeme všem dobrovolníkům. Děkujeme bratřím
Františkánům za poskytnutí prostor v refektáře, děkujeme Otci Eliášovi za krásné požehnání a v neposlední řadě děkujeme za uvaření guláše pro koledníky. Děkujeme skupině
AcousticBox za Tříkrálový koncert. Děkujeme
technickým službám za dárky pro koledníky.
Děkujeme všem dárcům, koordinátorům,
vedoucím skupinek, koledníkům, podporovatelům a partnerům sbírky, jste KINGOVÉ.

Tříkrálová sbírka 2022

Innogy pomáhá dětem

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude určen
pro podporu vzniku nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče, na pokračování přímé pomoci rodinám a osobám v nouzi
v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na
území Velkoopatovicka a na podporu práce

Nadace innogy podpořila možnosti distanční výuky dětí v pěstounských rodinách. Stovkám dětí chybí počítače, aby se mohly v době
koronakrize plnohodnotně zapojit do výuky.
Innogy proto Charitě Moravská Třebová darovala dvou až tříleté notebooky, které tuto

Setkání se uskuteční 7. 2. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové.

Návštěvy hřbitova
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 2. a 16. února. Odjezd v 14:00
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T:
603 750 838.

S-Klub pro aktivní seniory
z Moravskotřebovska a Jevíčka
a blízkého okolí

situaci dětem usnadní. Notebooky, které innogy předala, jsou vybaveny nejnovějším
operačním systémem, důkladně prověřeny
a připraveny k okamžitému použití. Darované notebooky nebudou sloužit jen pro výuku,
ale např. i v případě nemoci dětí na pouštění
pohádek. Děkujeme.
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
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci
Charity Moravská Třebová.
■ | (pm)

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, čt, pá: 18:00 k
 lášterní kostel
čt:

16:30 k
 lášterní kostel – mše sv. pro
rodiny s dětmi

so:

18:00 klášterní kostel

ne:

8:00 farní kostel
11:00 klášterní kostel

Adorace s výstavem Nejsvětější svátosti ve
všední dny v 17 hodin v klášterním kostele.

Sbor Českobratrské
církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová, telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
farář: Ivo David

Bohoslužby – únor,
modlitebna

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318,
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
Pondělí: 8.00–12.00 hod. mateřské centrum
Úterý:
8.00–12.00 hod. mateřské centrum

Středa: 8.00–12.00 hod. mateřské centrum
Čtvrtek: 9.00–12.00 hod. setkávání věřících
maminek

6. 2.	9:00 hod., s vysluhováním Večeře Páně
13. 2. 14:00 hod.
20. 2. 9:00 hod.
27. 2. 9:00 hod.

5., 12., 19., 26. 2. modlitebna rezervována pro romské bohoslužby, začátek
v 14:00 hod.
Evangelická kavárnička 15. 2., fara – neformální setkání, duchovní zamyšlení,
rozhovory, začátek v 15:00 hod.
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Šakalové prožívají nejlepší
ligovou sezónu
Šestá ligová sezóna má pro moravskotřebovské futsalisty punc jedinečnosti. Celou základní část okupovali přední příčky soutěže
a stali se po zásluze černým koněm soutěže.
Únorové play off (12., 19. a 26. února) bude
ale úplně jinou soutěží a proseje čtyři nejlepší republiková mužstva, která si to spolu rozdají o titul mistra České republiky. Doufejme,
že u toho Moravská Třebová nebude chybět.

středí s nadupaným kádrem a nebýt našeho
rychlého vedení, nechci domýšlet, jak by to
mohlo dopadnout. Utkání s Chemcomexem
mělo parametry play off. Nemyslím si, že bychom byli horším týmem, určitě jsme mini-

Jilemnice (8. ledna)
Moravskotřebovští šakalové si v Jilemnici poradili výsledkově přesvědčivě s domácím týmem, následně v zápase výborné úrovně po
tuhém boji podlehli pražskému Chemcomexu. Poločasové vedení se jevilo slibně, ovšem po změně stran zaúřadoval střelec Šnídl
a jeho dvě trefy znamenaly obrat. Šakalové
mohli žehrat na smůlu, v závěru dělily Lasovského od vyrovnání doslova centimetry, jeho
střela se vydala po trase tyč – tyč – ven… Škoda, ale co nevyšlo nyní, může klapnout ve vyřazovací části.
„Jsme vděčni za každý ligový bod. Vítězství
nad Jilemnicí si velmi považujeme, protože soupeř na nás vyrukoval v domácím pro-

málně vyhráli v trefování brankové konstrukce. Chemcomex hrál také v plné palbě. Liga je
čím dál vyrovnanější, čím dál kvalitnější a čím
dál zábavnější,“ uvedl předseda klubu Petr
Matoušek.
SK SICO SC Jilemnice – FK Slovan Šakalí hněv
Moravská Třebová 0:4 (0:3). Branky: Novotný
2, Pazdera, Šmerda.
FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová –
Chemcomex Praha 1:2 (1:0). Branka: Novotný.
Mohelnice (15. ledna)
Domácí turnaj přinesl na mohelnické palubovce šakalí klasiku. Není moc týmů, které si
proti Moravské Třebové dovolí hrát otevřenou partii, ani Sparta Praha nebyla výjimkou.
V prvním poločase se vinou chyby Třebovanů
hosté ujali vedení a potom už to bylo pouze
o dobývání sparťanské brány. Celý druhý poločas se odehrál na polovině Pražanů, kteří
s vypětím všech sil vybojovali remízu.
FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová –
Sparta Praha 1:1 (0:1). Branka: Štaffa.
FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – FK
Adria Kladno 5:0.
■ | (pm)

Otužilci v akci
Na svou premiéru mimo domovské vody
Boršáku a Mrtváku v Březině v sobotu 8. ledna vyrazili členové moravskotřebovského
klubu otužilců ZOTAV. V Pardubicích se totiž
konala jubilejní 50. soutěž otužilců na Labi memoriál MUDr. Jaroslav Danielky, zakladatele pardubického otužileckého klubu. Mezi
148 účastníky bylo 49 žen a 99 mužů z dvaceti oficiálních klubů z ČR, ale i těch, kteří jako
my nejsou nikde oficiálně registrovaní. Věko-
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vě nejmladší účastník měl 16 let, ten nejstarší
nedávno oslavil osmdesátku. Mezi plavci byli
třeba i pokořitelé kanálu La Manche operní
pěvec Richard Haan a Lenka Štěrbová, česká reprezentantka v dálkovém plavání. Ta ho
zdolala v roce 2010 už ve svých šestnácti letech jako doposud nejmladší česká plavkyně.
V silném proudu vod řeky Labe o teplotě
2,2°C a vzduchu 1,6°C se plavaly čtyři tratě
v délkách 100m, 250m, 500m a 750m. Naše
trio Libor Dvořák, Michal Heger a Aleš Ondrůšek si tedy svou první účastí na 100m trati
vyplavalo první body „nanečisto“ do soutěže
Českého poháru v zimním plavání. Spíše však
než o body do tabulek nám šlo o to zažít si

naše první plavání na takovéto sportovní akci
a navíc ještě v tekoucí říční vodě. Otužilci jsou
jedna velká rodina, a jelikož stále zraje myšlenka založit oficiální oddíl i u nás v Moravské Třebové, podařilo se nám získat několik
kontaktů na oficiální kluby v České Třebové,
Brně a Hradci Králové. Radili jsme se s nimi,
jak trénovat a jak to má v rámci klubu fungovat. To proto, abychom mohli získat výkonnostní stupně, potřebné pro soutěžní plavání na delší trasy.
Klub otužilců ZOTAV se schází pravidelně
v neděli v 14:00 na hrázi boršovské retenční nádrže. Přijďte mezi nás nebo nás sledujte
na internetu. Facebook: Otužilci MT.

Sport

Historie kopané
v Moravské Třebové XVI.
Sezóna 2002/03. Slovan po deseti letech na
Moravě se vrací do soutěží Pardubického
kraje. V KP nás čekají velmi silné týmy. Los byl
velmi těžký. Hned na začátku soutěže máme
čtyři velké favority na postup do divize. Zápas
v Bohdanči byl odložen. Pak hostíme Vysoké
Mýto. Protože je hlavní hřiště nově zatravněno, hrajeme na drnovitém, horním hřišti. Slovan zahodil několik tutovek a v poslední minutě zápasu, soupeř trestal. V 90+4 min. nedal V. Huryta penaltu. Ve středu jedeme do
Bohdanče. Ta má ve svém středu ligisty (Černý, Barbarič, Valta, Pavelka, Macháček, Svědík). Slovan podal výborný výkon a nebýt slepých očí pana sudího, mohlo dojít k senzaci.

Domácí rozhodli o výhře až v závěru. Unavený celek poté nestačil v Pardubicích na Lokomotivu - 0:3. Doma Skuteč, kde kraluje Kopecký a spol., jsme opět na štítě - 0:2.
Po tomto utkání skončil trenér Dvorský. Vedením týmu byli pověřeni hráči M. Komoň
a V. Dokoupil. Slunce nad Slovanem zablikalo po výhře nad Žamberkem a remízou v Heřmanově Městci. Drama s Prachovicemi jako
z pera madam Agathy Christie. Pět minut
před koncem tečeme 1:3, když řádil Budínský. Roman Šatník snížil a fiakr jsme dohnali v 90+5 min. proměněnou penaltou P. Šatníka. V Holicích opět bída s nouzí. Na dno ta-

Fotografie: Stojí: P. Mrázek (trenér), S. Měrka, V. Dokoupil, L. Dostál, O. Haas, R. Janků, J. Strouhal,
R. Deutsch, P. Novosad, L. Vykydal, J. Bělehrádek (masér).
Dole: J. Kryštof, V. Huryta, L. Švanda, R. Šatník, J. Kolář, P. Šatník, V. Procházka (vedoucí mužstva),
L. Švanda st. (kustod).

bulky nás posadila porážka s Lanškrounem.
Realizační tým posílil J. Čadek. Dobrá plichta v Poličce, ale pak dvě prohry v Dobříkově
a doma s Českou Třebovou. Zápas s Litomyšli byl odložen na jaro. Slovan končí po podzimu na předposledním 13. místě s šesti body
(9:20).
V zimní pauze převzal otěže zkušený trenér
Petr Mrázek, alias Mrazík. Bývalý ligový hráč
Olomouce a Plzně. Ten přivedl šest nových
hráčů z Olomouce a Uničova. Dobrá zimní
příprava a kvalitní zápasy před jarními odvetami byly příslibem. Jarní mistráky začaly odloženým utkáním s Litomyšlí. Výhra 4:1 potěšila. Poté čtyři duely s premianty tabulky. Silná Bohdaneč nám nedala šanci. Ve Vysokém
Mýtě remíza 2:2 byla nadějí. Prohry s pardubickou Lokomotivou a hlavně ve Skutči nám
hodně zhořkly.
Los nám přisoudil i další utkání na hřištích
soupeřů. V Litomyšli a v Žamberku prohráváme 0:1. Vrata chaloupky k záchraně se pořád
točí zády k Ivanovi. Výhry nad Dobříkovem
a Heřmanovým Městcem byly jen výkřikem
ze tmy. V Prachovicích prohra a s Holicemi
jen plichta 0:0 nás poslala opět na konec pelotonu. Berla mrazilka se ozvala včas. V Lanškrouně se hrálo hop nebo trop, P. Šatník rozhodl - výhra 1:0. Stejným skóre porážíme
doma i Poličku. Skvělé vítězství v České Třebové 3:0 znamenalo konečné 11. místo. Nejlepší střelec Ondra Haas 7 branek, vystřídalo
se pět trenérů a 31 hráčů.
B muži (trenér J. Čadek) obsadilo v OP 3. místo, zaskvěl se Radek Dvořák (16 branek).
Dorost hrál vysněnou divizi. Z týmu odešly
dvě třetiny hráčů do mužské kategorie. Mladíci, kteří hráli většinou dva zápasy (za starší
i mladší) to měli hodně těžké. Mladá Boleslav
B, Jablonec B, Dukla Praha, to byla síla. Poslední místa znamenala sestup do KP.
Žáci (trenéři M. Komoň, L. Blecha) hráli I. třídu. Starší obsadili 3. místo, mladší bez porážky svou soutěž vyhráli.
■ | Václav Procházka

Moravskotřebovští cyklisté vyjeli do nového roku
Dlouholetou tradicí je novoroční vyjížďka, na
které se scházejí moravskotřebovští cyklisté. Letos se uskutečnila po dvacáté sedmé za
účasti členů CK Slovan, BT2000, pořadatelů
jednotlivých závodů Cyklomana, party otužilkyň pod vedením Kateřiny Truhlářové, z Jaroměřic dojeli Kriklíci, dále pak rodiče s dětmi
a nechyběli ani zástupci nejstarší generace
cyklistů. Všichni milovníci cyklistiky z Moravské Třebové a okolí absolvovali okruh Moravská Třebová Městečko Trnávka, Dlouhá Loučka a zpět.
Nezávodilo se. Peloton rychle či pomaleji
se pohybujících umožnil setkání přátel, aby
v „cíli“ diskuze pokračovaly i při točeném pivečku. Výjimkou nebyly ani BT Ladies, které si
udělaly výšlap do Pekla.
■ | (pm)
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Tereza Radová bude
hrát na ZOH v Pekingu
Hlavní trenér české hokejové reprezentace
žen Tomáš Pacina, jeho asistenti Jiří Vozák
s Jakubem Peslarem a trenér brankářů Martin Fous zveřejnili nominaci na Zimní olympijské hry 2022.
V nominaci figurují brankářky Klára Peslarová, Viktorie Švejdová (MoDo Hockey), Kateřina Zechovská (Draci Bílina), obránkyně Sára
Čajanová (HC Bobři Valašské Meziříčí), Pav-

lína Horálková (Birjusa Krasnojarsk), Tereza
Radová (Goteborg HC), Samantha Kolowratová (Brynas IF), Dominika Lásková (Merrimack College), Daniela Pejšová (MoDo Hockey) a Aneta Tejralová (SKIF N. Novgorod)
a útočnice Kateřina Bukolská (Leksands IF),
Klára Hymlárová (St. Cloud State University), Denisa Křížová (Brynas IF), Aneta Lédlová
(Kadaň), Natálie Mlýnková, Kristýna Pátková

(Vermont University), Kateřina Mrázová (Brynas IF), Neubauerová Noemi (Colgate University), Michaela Pejzlová (IFK Helsinki), Vendula Přibylová (AIK Stockholm), Alena Mills (KRS
Vanke Rays), Lenka Serdar (Linkoping HC),
Tereza Vanišová (Leksands IF).
Nejvíce nominovaných hráček, jedenáct, působí ve švédské SDHL, pět nastupuje v americké NCAA, tři v ruské a jedna ve finské nejvyšší soutěži. Tři nominované hráčky působí
v Česku.
Česká hokejová reprezentace žen se sešla
24. ledna v pražské O2 aréně, kde odstartoval přípravný kemp před odletem na olympijské hry. Tým Tomáše Paciny v Praze čekalo celkem šest společných tréninků. Odlet do
Pekingu byl naplánován na 27. ledna večer.
Předtím, než olympijský turnaj v Pekingu začne, má národní tým žen na programu tzv.
„combine training session“. Jedná se o neoficiální přípravná utkání, které Češky odehrají s výběry Ruska a Švédska. Do samotného
turnaje vstoupí svěřenkyně trenéra Tomáše
Paciny 3. února proti domácí Číně, postupně pak ve skupině B narazí ještě na Švédsko,
Dánsko a Japonsko. Vyřazovací část turnaje začne 11. února a finále je na programu
17. února.
Stejně jako na mistrovství světa žen je i olympijský turnaj rozdělen do dvou výkonnostních skupin. Všech 5 národních výběrů ze
skupiny A postoupí do vyřazovacích bojů
a o jejich nasazení do čtvrtfinálového pavouka rozhodne právě umístění po základní části. Ze skupiny B postoupí do čtvrtfinále nejlepší tři celky, pro čtvrtý a pátý tým po základní části turnaj končí.
Program turnaje žen na ZOH 2022:
Čtvrtek 3. února (12:10) Čína – Česko, sobota
5. února (16:40) Česko – Švédsko, pondělí 7.
února (16:40) Česko – Dánsko, úterý 8. února
(16:40) Japonsko – Česko.
■ | (pm)

Anketa Sportovec roku 2021
Populární anketa Sportovec roku je po roce
opět zpátky. Již po pětadvacáté (poprvé
v roce 1997) tak mohou sportovní kluby, svazy, ale i jednotlivé fyzické a právnické osoby
s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské
Třebové nominovat své favority na ocenění
Sportovec roku 2021, a to v kategoriích: mládež do 15 let, mládež 15–19 let, dospělí, kolektiv (nově) a trenér/funkcionář.
Písemný návrh musí obsahovat: jméno, příjmení a bydliště nominovaného, kategorie,
do které je nominovaný navržen, konkrétní
sportovní výsledky nebo aktivitu, které jsou

podstatou návrhu, kontaktní údaje navrhovatele (jméno, příjmení, název právnické osoby, adresa, podpis). Návrh lze podat do 28.
února, a to osobně na Občanském informačním centru, ul. Olomoucká č. o. 2, poštou na
adresu Pavlína Horáčková, Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. 29
nebo na e-mail: phorackova@mtrebova.cz.
V březnu vybere odborná komise ty nejlepší, kteří se dostanou na pomyslné stupně vítězů. Slavnostní vyhlášení proběhne v měsíci dubnu.
■ | (pm)
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