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TVOŘÍME MORAVSKOU TŘEBOVOU
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?
Neváhejte a přihlaste svůj nápad na adresu rozpocet@mtrebova.cz. Uzávěrka návrhů je 31. března.
Inspiraci z loňského roku i formulář pro registraci vašeho návrhu naleznete na webových stránkách
města v záložce Pro občana/participativní rozpočet.
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Revitalizace ulice Svitavské
Celková rekonstrukce probíhá v úseku od J. K.
Tyla po Dr. Janského u Penny marketu. Jedná se o jeden z nejdůležitějších projektů města, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní branou do města. „V následujících měsících proběhne dokončení pokládky
finální obrusné vrstvy komunikace, instalace

dopravního značení, oprava chodníků, výsadba zeleně a další nezbytné terénní úpravy,“
vysvětluje starosta Miloš Mička. Ve vazbě na
pokračující výstavbu nové budovy nemocnice následné péče, kterou provádí Pardubický
kraj, je částečně uzavřena ulice Školní v úseku
mezi ulicemi Svitavská a Palackého.

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
85 let – Blažek Milan
leden 2022
93 let – Dostálová Jindřiška, Mikulášková Marie

Výběrová řízení

91 let – Pikovská Eliška, Kroupová Marie, Vágner Bohuslav

Kurátor pro děti a mládež

90 let – Zlámalová Markéta

Strážník/strážnice městské
policie
Podrobnosti a aktuálně vyhlášená výběrová
řízení jsou vždy k dispozici na úřední desce.
Výběrové řízení vypisuje také DDM na pozici
pedagog volného času.

uzavírka tunelu
Pojištění hrobů
Vzhledem k rozsahu škod na moravskotřebovském hřbitově způsobených silným větrem v nedávné době, doporučujeme občanům zařazení hrobů do vlastní pojistky majetku. Přestože má město Moravská
Třebová řádně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody, výplata pojistného plnění se vzhledem k zákonným podmínkám nemusí vztahovat na každou ohlášenou událost.

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)

(leden)
Baroňová Miroslava (97 let)
Šaňák Josef (79 let)
Veselý Josef (76 let)
Kralovič Drahomír (63 let)

Uzavření manželství
(leden)
Michal Vondra (Městečko Trnávka) –
Světlana Zbořilová (Buchlovice)

Narozené děti
(prosinec)
Matěj Bílý

Kolik nás je...
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80 let – Tylšarová Jaroslava, Kuchařová
Božena, Drastík Josef, Mauer
Otto

Rozloučili jsme se

■ | (vd)

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 1. 2022 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 682 občanů ČR. V průběhu měsíce ledna se do Moravské Třebové přistěhovalo 22 obyvatel, odhlásilo 27 osob, zemřelo 15 občanů a narodilo se 5 dětí.

85 let – Jurásková Marie, Přichystal
Václav, Vodstrčilová Božena,
Rychlá Milada, Březinová Drahomíra

Dle 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 31.
1. 2022 evidováno 9 852 osob. V měsíci lednu
se uskutečnil 1 svatební obřad.
■ | In

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

Zahajujeme přípravu pro výstavbu
kulturně kreativního centra
Zastupitelé schválili záměr vyhlášení architektonické soutěže na komplexní řešení
území bývalého průmyslového areálu nedaleko městského muzea. Vítězný návrh architektů bude znám nejpozději na podzim letošního roku a bude sloužit jako podklad
pro projektovou dokumentaci a budoucí
zahájení stavebních prací. „Ze strany veřejnosti i jednotlivých institucí za poslední desetiletí opakovaně vnímáme poptávku po
zkvalitnění zázemí pro kulturu a volný čas.
Z analýzy zpracované společností ONplan

lab, s.r.o. jednoznačně vyplývá, že investice do moderního zázemí pro kulturu a volný
čas má smysl. S ohledem na výstupy analýzy a dotační možnosti se jeví jako nejvhodnější připravit návrh zadání soutěže v rozsahu výstavby kulturního sálu s kinem včetně
zázemí pro městskou knihovnu a depozitář
muzea. Ekonomická situace a dostupnost
dotačních titulů je nestálá, proto budeme
klást důraz na možnost etapizace, tedy oddělení stavební, technické i projektové přípravy jednotlivých částí projektu,“ vysvětluje

starosta Miloš Mička.
Nově zpracovaná podrobná analýza kultury, vztahů v regionu a potřeb jednotlivých
kulturních aktérů i zájmových spolků a institucí města, vznikala bezmála celý rok 2021.
Do jednotlivých pracovních setkání se aktivně zapojili zástupci všech organizací ve
městě, kteří tak pomohli definovat podrobný rozbor cílů a programu kultury, do které
se promítá nejen role zámku, muzea a kulturních služeb, ale jako důležitým aktérem
se jeví i městská knihovna. „Z připravovaného záměru jsem nadšená. V knihovně se pro
veřejnost snažíme připravovat příjemné zázemí vč. doplňkových aktivit pro děti i dospělé. Vždy nás ale limitují omezené prostorové možnosti, spojené s historickou dispozicí renesančního zámku. Případný přesun
knihovny by pro nás tedy znamenal hned
několik výrazně pozitivních benefitů. V nových moderních prostorách bychom mohli posunout komunitní aktivity na další úroveň. V lokalitě poblíž muzea, gymnázia a sociálních služeb bychom zároveň byli výrazně dostupnější pro všechny věkové skupiny
čtenářů,“ doplňuje ředitelka knihovny Lenka
Greplová.
Město Moravská Třebová získalo do svého
majetku významné strategické území bývalého areálu podniku Miltra v ulici Jiráskova
v roce 2020 za 11 mil. Kč. V současnosti hlavní kulturní infrastrukturu ve městě tvoří zámek, muzeum a kino s absencí kulturního
sálu pro větší množství diváků.
■ | (vd)

Doprovod s přepravou je zde pro vás
Město Moravská Třebová prostřednictvím
pečovatelské služby nabízí doprovod a přepravu osobám pobírajícím starobní nebo invalidní důchod a ZTP, ZTP/P. „Od loňského
zavedení služby se uskutečnilo přes 1 000
jízd na území celého města. Nejčastěji se
lidé potřebují dostat např. k lékaři, na nákup, nebo na poštu. Jsme rádi, že je doprovod s přepravou i díky vstřícnosti a profesionalitě naší pečovatelské služby hojně využívaný,“ uvedla místostarostka Daniela Maixnerová.
Kam se mohou zájemci obrátit?
Před prvním poskytnutím služby je nutné zavedení pečovatelské služby. Schůzku, na které bude uzavřena smlouva mezi žadatelem
a poskytovatelem je vhodné si domluvit vždy
předem telefonicky na číslech: 731 151 805,
731 521 834. Službu bude možné si objednat vždy alespoň den předem od 6:30 do
14:00 hodin. Pracovník pečovatelské služ-

by 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.
Mohu využít i jiné služby?
Zajisté. Stáváte se registrovaným klientem,
který má nárok využít i dalších služeb jako
např. pomoc s nákupem, doprovod k lékaři, úklid, dovoz obědů, pomoc se zajištěním
osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny apod. Se vším budete seznámeni při
podávání žádosti o poskytování pečovatelské služby.
Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2022 |
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Zprávy z radnice
Poplatek za odpad
Také v roce 2022 zůstává třítýdenní režim svozu komunálního odpadu. Úhradu poplatku ve
výši 852 Kč za osobu lze provést do 31. 3. 2022
v Občanském informačním centru v ulici Olomoucká, nebo bezhotovostně na účet města
- pro variabilní symbol, přesnou částku a číslo
účtu volejte 461 353 145, 461 353 138 (dpliskova@mtrebova.cz). Zdražování ceny za nakládání s odpady se bohužel týká většiny obcí
v Česku. Mezi důvody meziročního navyšování
poplatku patří nejen inflace a zvyšování nákladů svozu odpadu, ale především nová legislativa. Nově schválený zákon o odpadech totiž
stanovuje vyšší poplatky za uložení a následnou recyklaci tříděného odpadu, především
plastů. Harmonogram svozu odpadu naleznete na webových stránkách technických služeb.

Odběrné místo 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. Pro testování
využijte online rezervačního formuláře. Jak
postupovat při registraci? Navštivte webovou stránku https://www.scimed.cz, klikně-

te na červené tlačítko rezervace a zvolte Moravská Třebová AG nebo PCR. Provozní doba
odběrového místa na PCR a antigenní testy:
pondělí 13:00–17:00, úterý 12:00–17:00, středa 12:00–17:00 a čtvrtek 12:00–17:00 hodin.

Vlajka pro Tibet
V týdnu od 7. do 13. března bude u budovy
radnice vyvěšena tibetská vlajka s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských
práv v Tibetu. Město Moravská Třebová tak
vyjadřuje symbolickou podporu malému
národu, který má podobně jako naše země
před rokem 1989 přímou zkušenost s totalitním režimem a s okupací. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí
na podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000
Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Počet
tibetských uprchlíků v exilu dosáhl zhruba
140 000. Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením
solidarity s Tibeťany. Moravská Třebová se
do kampaně zapojuje od roku 1999.

Vzpomínka
U příležitosti vzniku československé
vojenské jednotky v SSSR v městě
Buzuluku před 80. lety vzpomínáme
v tyto dny i na naše spoluobčany, kteří bojovali v řadách československého
armádním sboru až do úplného vítězství nad německými fašisty. Vzpomínáme na některé z nich, byli to Eduard Jenický, Aftanas Valko, paní Halbrštátová, Petr Kikalo, dále pan Halaj a ostatní. Další jména neuvádíme
a omlouváme se za to, neboť jsme
čerpali z vlastních vzpomínek. Čest jejich památce.
■ | Hnutí ANO

za podnětu občanů v Moravské Třebové

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Středisku křesťanské pomoci SKP
centrum a františkánskému klášteru za pomoc lidem v nouzi a mnohým dalším. Děkuji také hokejistům,
trenérům, třebovskému kotli fanoušků a všem dalším za dobré výsledky
a hezký hokej v době koronaviru.
■ | Petr Jeřábek ml.

Neodborné zásahy škodí dřevinám
K běžným pracovním úkolům zahradníka
technických služeb města v těchto zimních
měsících (vegetačním klidu zeleně) patří od-
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borné zásahy do dřevin. Převážně se jedná
o prořezy větví, které jsou např. suché, zlomené, či špatně rostlé a do budoucna by
s nimi byl pro strom problém. Pro takové zásahy platí jasná a pevná pravidla, od nabroušených pilek po vytipování nežádoucích větví. V poslední době se však ve městě objevil
nešvar, kdy veřejnost vzrostlou zeleň ořezává neodborně a hrubě. Ačkoliv si dotyčný nejspíš myslí, že stromu prospěje, je tomu naopak. Neodborný řez se pozná hned na první pohled. Je neuhlazený, může být vylomená
část řezu, která pak zasahuje dále do kmene,
či větve. Nejčastěji se pozná tak, že na stromě vzniknou tzv. věšáky. Jedná se o neodborný řez větví, který není prováděn tzv. na
očko a dřevina nemá šanci na tento řez nijak
reagovat. Stromu tak vzniká otevřená rána,
která se nezacelí, a tudíž je vstupní branou
infekcím a jiným patogenům. Je třeba si uvědomit, že těmito nežádoucími zásahy ovlivňujeme celý strom a mnohdy se mu zkrátí životnost i o desítky let. V neposlední řadě
je nutné připomenout, že pachatelům těchto neodborných zásahů může hrozit i sankce
dle platných právních norem. Jak předejít poškozování zeleně a případným dalším nepří-

jemnostem? Nutnost ořezu dřevin nejdříve
konzultujte přímo se zahradníkem, nebo se
obracejte na odbor životního prostředí, kde
vám rádi poradíme.
■ | Miroslav Flášar, odbor životního prostředí
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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 případné 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 Křížovém 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

Kanclárna
Moravská Třebová
V únoru proběhl den otevřených dveří a také první vzdělávací semináře
pro veřejnost, děkujeme všem za hojnou účast. První zájemci už prostory
Kanclárny využívají ke své práci a k pořádání porad. Hledáte místo pro svoji
schůzku a nemáte svou vlastní kancelář? Jste na home office a nemáte doma
klid na práci? Jste lektor a hledáte prostor pro vaše vzdělávací akce? Jste začínající podnikatel a svoji kancelář zatím ještě nemáte? V těchto a mnoha
dalších případech je tu Kanclárna právě pro vás. Neváhejte si rezervovat svůj
prostor a pojďte tak podpořit své podnikání díky společnému budování komunity spolupracujících lidí s vizí.
Kontaktujte nás na emailu: kanclarna@
gmail.com; FB: Kanclarna; IG: Kanclarna
Těšíme se na vaši návštěvu.
■ | Za tým Kanclárny Augustin Mrlina

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

PROGRAM NA březen
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Poznáváme svět pro děti 1–3
roky (14. 3., 28. 3)
16:00–17:00 Radovánky pro děti od 2 let
ÚTERÝ
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek (1. 3.
a 15. 3.)
15:00–16:00 Méďa pro nejmenší 3–12 měs.
16:30–17:45 Free-talk klevetíme anglicky
(8. 3., 22. 3.)
18:00–19:00 Zpátky do formy (cvičení nejen
po porodu)
STŘEDA
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1 roku

15:00–16:30 Příprava na miminko (9. 3., 23. 3.)
15:30–16:30 Poznáváme svět od 3 let (2. 3.,
16. 3., 30. 3.)
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.
Děkujeme všem, kteří s námi v únoru oslavili 2 roky od vniku centra, vážíme si vaší přízně a návštěvnosti. Kromě pravidelného programu pro vás připravujeme seminář Zdravé nožičky – 11. 3. od 16 hod., pod vedením

fyzioterapeutky Veroniky Žáčkové, vstupné
70 Kč, na akci se podílí Zdravé město Moravská Třebová a Agenda 21. Těhotné ženy a jejich partnery zveme na předporodní kurz
s porodní asistentkou Marií Frajvaldovou,
který se bude konat 24. 3, 31. 3 a 7. 4. v čase
17–19 hod. v prostorách Kanclárny, vstupné na jeden kurz je 150 Kč (200 Kč s doprovodem). Také pro vás připravujeme bazárek oblečení a hraček jaro/léto. Prodej bude
probíhat v pátek 18. 3. 13–18 hod. a v sobotu 19. 3. 10–13 hod. v Krůčku na adrese Komenského 371/46. Zájemce o prodej prosíme přihlásit se na e-mail. Více informací
o aktuálním programu naleznete na našich
FB stránkách. Veškeré přihlášky a dotazy na
krucekmt@gmail.com. Těšíme se na vaši návštěvu.
■ | Tým Krůčku
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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 575
událostí. Mimo stanovenou pochůzkovou
činnost a plnění úkolů vyplývajících z mimořádných opatření, se městská policie zaměřovala na dodržování nastaveného dopravního režimu v našem městě.

DOPADLI JSME CELOSTÁTNĚ
HLEDANÉ OSOBY
Strážníci Městské policie Moravská Třebová
dokázali dopadnout dvojici mladíků, po kterých Policie ČR pátrala na území celého Česka. K dopadení výrazně pomohl městský kamerový systém, na kterém byl zaznamenán
pohyb hledaných osob v areálu zámku. Mladíci byli podezřelí z poškozování veřejných
toalet a díky tomuto záznamu se je podařilo
identifikovat. Při dalším pátrání se zjistilo, že
se jedná o celostátně hledané osoby. Proto

strážníci mladíky ihned zadrželi a předali PČR
k dalšímu šetření.

KOČKA ZACHRÁNĚNA
V pátek strážníci pomáhali se záchranou kočky, která vylezla na vysoký strom a sama neuměla slézt dolů. Hlídka po dohodě na místo

zavolala jednotku HZS, která kočku ze stromu sundala a předala zpět šťastné rodině.
Radovan Zobač, velitel Městské policie Moravská Třebová
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Změny v systému parkování v centru města
V letošním roce dojde k dílčím změnám parkování v centru města. První změna proběhne již v průběhu března. Parkovací lístek bude
nově platit pouze na náměstí a pod zámkem.
V ostatních ulicích v centru města bude povoleno parkování pouze pro držitele parkovacích karet. „Tato úprava pomůže k rychlejšímu zavedení placení parkování přes aplikaci
v mobilním telefonu a hlavně umožní nastavení určité doby bez poplatku na náměstí,“
vysvětluje místostarosta Petr Frajvald.
Úprava svislého dopravního značení v uličkách pomůže jasně vymezit, kde je možné
parkovat, a kde nikoliv. Díky tomu se uvolní
prostor výhradně pro držitele parkovací karty, tedy pro místní rezidenty a vlastníky provozoven a nemovitostí. V centru města navíc
přibyde 10-20 nových parkovacích míst. Upozorňujeme řidiče, že v měsíci dubnu se městská policie zaměří právě na parkování mimo

6 | Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2022

náměstí a kontrolu karet a stání mimo vyznačení místa k parkování.
Dalších změn se dočkáme i v režimu parkování u zámku a u Billy. „Na Zámeckém náměstí začne nově platit zákaz parkování, protože zaparkované automobily ztěžovaly pohyb turistům a návštěvníkům zámku. Současně probíhá také jednání se zástupci Billy,
se kterými se domlouváme na nějakém řešení, ke spokojenosti obou stran. Současná

sazba 30 Kč/hod. je hodně nadsazená a způsobuje, že nám potom polovina parkoviště
zeje prázdnotou. Pokud letos projde zastupitelstvem rozpočet v připravovaném znění, měli bychom se dočkat demolice objektu
tržnice. Tím vznikne další prostor využitelný
k částečnému parkování,“ doplňuje místostarosta. O dalších změnách budete průběžně
informováni.
■ | (vd)

Kde a za kolik koupit parkovací kartu?
Občanské informační centrum, ul. Olomoucká
pro území historického centra města

přenosná

pro území historického centra města

nepřenosná

Zvýhodněná cena pro rezidenty a vlastníky
provozoven a nemovitostí

nepřenosná

pololetní
roční
pololetní
roční
roční

1 250 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 600 Kč
800 Kč

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

Nový rok jsme u nás v domově pro seniory
přivítali se sklenkou voňavého punče, grilovanou klobásou a hlavně přáním na srdci, které
máme všichni společné v tom letošním roce.
V roce 2022 buďme všichni šťastní a zdraví.
Společně se těšíme na další rok plný zábavy,
smíchu a aktivního odpočinku. Po delší době
jsme se s radostí vrátili k tradici Kino senior,
kde se promítají filmy různých žánrů. Promítání filmů má velký úspěch u klientů a vždy se
těší na další společné potkávání.
Naši klienti se v nedávné době také zapojili do
příprav na Masopust. Byli jsme požádáni kulturními službami o výpomoc s výrobou barevných bambulí pro zdobení masek a maškar
na masopustní průvod městem. Doufejme, že
i my budeme moci společně prožít bujaré veselí u nás v domově pro seniory. Rádi se pak
společně zapojíme do našeho tradičního průvodu masek, pochutnáme si na zabijačkových
dobrotách a poveselíme se při hudbě a tanci, tak jako jsme byli zvyklí v minulých letech.
Do našeho domova pro seniory necháváme
také postupně proniknout jaro. Tvoříme nejen jarní dekorace, které budou zdobit náš
domov, ale také trávíme společná odpoledne
plná dobré nálady a pohody. Snažíme se, aby
naši klienti byli stále aktivní i v této nelehké
době. S každým klientem pracujeme individu-

álně dle jeho potřeb a přání. Pomocnou ruku
podáváme vždy tam, kde je potřeba. Naši
služba je určená seniorům od 63 let věku, kteří nemají osobu blízkou, která by jim v jejich
nepříznivé situaci pomohla a terénní služby
jsou pro zajištění všech jejich potřeb nedostačující. V případě Vaši problémové situace nás
můžete kontaktovat.
Vedoucí sociálního úseku a pracovníků přímé

péče, zástupce ředitele:
Romana Holasová, tel. 733 127 245, holasova@mtrebova-city.cz
Sociální pracovnice:
Zuzana Kolářová, tel. 732 131 074, kolarova@
mtrebova-city.cz
Vladimíra Havlíčková, tel. 737 027 329, havlickova@mtrebova-city.cz
■ | Sociální pracovnice domova pro seniory

Otvíráme nový Lesní klub Blatouch v Moravské
Třebové – Začínáme 1. týden v dubnu
Lesní klub je pobočný spolek Centra enviromentální výchovy Stolístek. Je určený dětem
od 3 do 7 let. Jedná se o alternativu klasického
předškolního vzdělávání. Důraz je kladen na
celodenní pobyt venku a respektující přístup
k dětem reflektující jejich individuální potřeby. Děti budou trávit den s průvodci v přírodě, která je pro ně úžasným zdrojem získávání
informací. Je pro nás velmi důležitá volná hra
dětí. Chceme u dětí rozvíjet lásku a péči o přírodu, pomocí zážitkové a přírodní pedagogiky.
Zázemí klubu bude situováno na louce v těsné blízkosti udánského lesa, kam se dá pohodlně dojet autem. Místo je vzdáleno 10 minut
chůze z Udánek. Hlavním průvodcem bude
Jindra Hellerová, která má již zkušenosti s průvodcovstvím v lesní školce.
V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte
kontaktovat na email: lkblatouch@seznam.
cz nebo na tel. 725 301 421. Pro další informace můžete navštívit naše FB stránky Lesní
klub Blatouch. Budeme se těšit na vaši spolupráci při vytváření přirozeného prostředí pro
naše děti.
■ | Lesní klub Blatouch
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Anděl strážný nabízí SOS
tlačítko pro seniory
Potřebujete se postarat o své starší rodinné příslušníky nebo sami potřebujete pomoc? Stačí nám zavolat a poradíme vám!
Služba tísňové péče poskytuje nonstop tís-

ňovou péči, zajistíme kontakt vašeho blízkého s okolím a spolehlivou telefonní dostupnost. Pomůžeme s dalšími sociálními službami a pomůžeme vyřídit i příspěvek na péči.
Zařízení tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu
klienta do zařízení s celodenní péčí. Klient má
možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče
kdykoliv přivolat pomoc Anděla Strážného.
Kontaktujte naší bezplatnou linku 800 603 030,
řekněte nám svůj problém, a jak rychle jej
potřebujete vyřešit. Naše sociální pracovnice s vámi probere vše potřebné a domluvíte si osobní návštěvu u vás doma. Na osob-

ZMĚNY ORDINAČNÍ DOBY LÉKAŘŮ
DR. NĚMCOVÁ:
7.–11. 3. dovolená, zástup Dr. Grepl v ordinaci Hedva, ÚT+ČT 8:00–11:00

DR. GREPL:
8. a 10. 3. neordinuje
DR. ZEMÁNKOVÁ:
PO 28. 2. 8:00–11:00 nemocní
ÚT 1. 3.

8:00–11:00 nemocní

ST 2. 3.

10:00–12:00 nemocní
12:30–15:30 očkování a prevence

ČT 3. 3.

8:00–11:00 očkování a prevence
11:30–13:30 nemocní

PÁ 4. 3.

8:00–11:00 nemocní		
11:00–13:00 očkování a prevence

DR. TROJÁKOVÁ:
28. 2.–4. 3. dovolená, zástup 28. 2.–2. 3. Dr.
Hegerová, M. Trnávka, 3.–4. 3. Dr. Zemánková ve své ordinaci

DR. HEGEROVÁ:
Od března rozšiřuje ordinační dobu a registruje nové pacienty
PO	
7:30–11:30 nemocní
12:00–16:00 prevenc
16:00–18:00 pozvaní
ÚT	
8:00–11:30 prevence
12:00–14:00 nemocní
ST	
7:30–10:00 nemocní
10:00–12:30 prevence
ČT	
8:00–11:30 nemocní
12:00–14:00 pozvaní
PÁ	
7:30–10:00 prevence
10:00–12:00 nemocní
KOŽNÍ AMBULANCE
1.–4. 3. dovolená
MUDR. BISOVÁ IVA
ke dni 31. 3. ukončuje svoji stomatologickou
praxi. Svoji zubní kartu si můžete vyzvednout
do 31. 3. Po tomto termínu bude možné si
kartu vyžádat na emailu: katerina.janurova@
pardubicky.kraj, tel. 466 026 139,466 026 447.

ní schůzce sociální pracovnice zjistí, zda je
pro vás služba vhodná. Pokud ano, nastaví se služba tísňové péče podle vašich individuálních potřeb a společně vyberete jedno
ze tří zařízení, které nejvíce odpovídá vašim
požadavkům a vaší aktuální situaci. Zařízení
se otestuje a vysvětlí se vám jeho funkce. Podrobnosti na www.andelstrazny.eu.

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

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO
DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
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

KONTAKTY NA NEMOCNICE
(ústředna)
SVITAVY	
LITOMYŠL	
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
PARDUBICE	

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

VÍKENDOVÝ PROVOZ LÉKÁREN
Lékárna U POLIKLINIKY

ČERPACÍ STANICE OMV

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

Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484
Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, bolest, průjem, alergii atd.
Otevřeno: NONSTOP

Dr. MAX, nám TGM 3
SO+NE zavřeno

Dr. MAX u Penny
SO 8:00–12:00; NE zavřeno
8 | Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2022

NEJBLIŽŠÍ LÉKÁRNY OTEVŘENÉ
O VÍKENDU:
Dr. MAX KAUFLAND
A. Slavíčka 892/1, Svitavy Tel. 461 310 580
Dr. MAX Hypermarket ALBERT
U Tří Mostů 844/2, Svitavy Tel. 461 616 002
SO+NE 8:00–20:00
■ | Ivana Kantůrková

Zdravotnictví

ORDINAČNÍ doba zubních ambulancí
MUDR. LIBROVÁ	

MUDR. KOMÁRKOVÁ

Lucie Finger, DiS.

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

SVITAVSKÁ 325/36, MT
734 113 860

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

DENTÁLNÍ HYGIENA
SVITAVSKá 36, MT
605 877 899

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

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

MUDR. Sedláková

MUDR. KOHOUT

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

MĚSTEČKO TRNÁVKA 5
722 925 567

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

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

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

MUDR. ZATLOUKALOVÁ

MUDR. HŘEBABETZKÁ

KOMENSKÉHO 1417/22, MT
461 312 401

STARÉ MĚSTO
461 312 501

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

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

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

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

MUDR. ŠKOLAŘOVÁ

HOLUBOVÁ LENKA, DiS.

PIARISTICKÁ 194/6B, MT
725 832 698

DENTÁLNÍ HYGIENA
KOMENSKÉHO 1417/22, MT

PO	
ÚT	
ST	
ČT	
PÁ	

PO	
8:00–12:00
13:00–15:00
PÁ	
8:00–12:00
Nutno předem objednat přes ordinaci MUDr.
Librové
Tel. 461 312 484 / 734 582 840

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

PO	
PÁ	

11:00–16:00
8:00–13:00

ZUBNÍ LABORATOŘ
SVITAVSKÁ 325/36, MT
461 352 211
PO	

6:00–15:00

ÚT	

6:00–15:00

ST	

6:00–15:00

ČT	

6:00-15:00

PÁ	

6:00–11:00

Zubní náhrady na opravu ve stejný den je
nutno dodat do 10 hodin. Později přinesené zubní náhrady budou opraveny až další den.

POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA STOMATOLOGŮ
O VÍKENDECH
A SVÁTCÍCH
8:00–11:00
Rozpis vždy v aktuálním čísle zpravodaje.
■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města

ZUBNÍ POHOTOVOST
5.–6. 3. 2022

MDDr. Sládek Petr

Svitavy, Jugoslávská 17

731 201 180

12.–13. 3. 2022

MUDr. Slouka Lubomír

Svitavy, Dimitrovova 799/4

606 452 936

19.–20. 3. 2022

MUDr. Komárková Barbora

Moravská Třebová, Svitavská 36

734 113 860

26.–27. 3. 2022

MUDr. Škorpík Jan

Svitavy, Soudní 1391/3

461 531 144

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.
Moravskotřebovský zpravodaj | březen 2022 |
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Zámek MoravskÁ Třebová
tel.: 731 151 784
zamek.pokladna@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

5. 3. Portrét v přirozeném světle s Robertem Vano
6. 3. Móda a Glamour v přirozeném světle
s Robertem Vano
V rámci workshopů budete mít k dispozici historické sály zámku a pro focení mimo
sálů budete využívat unikátní arkády zámku společně se zámeckou věží. Prožijete
dva báječné dny, kdy Vám světoznámý fotograf ukáže jak dokážete fotit v přirozeném
světle, dozvíte se jak uspět ve světě módní
fotografie, načerpáte obrovskou dávku inspirace a pobavíte se při vyprávění příběhů
z bohaté fotografické kariéry Roberta Vano.
A také díky přítomným úžasným modelkám
společně vytvoříme Vaše super fotky. Více
informací najdete na stránkách: www.czechartphoto.com/portret-a-glamour-robert-vano.

OTEVÍRACÍ DOBA
V BŘEZNU:
pátek-neděle 9:30–11:40 a 12:40–17:00 hodin

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

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ROBERTA VANO
Vernisáž výstavy v pátek 4. 3. v 17 hodin
ve výstavních prostorách zámku
Výstava dále otevřena od 11. 3. do konce
března v otevírací době zámku
Robert Vano je americký fotograf žijící v Praze. Patří k nejznámějším a nejoblíbenějším
fotografům v České republice a na Slovensku. Věnuje se především módní fotografii. Fotografoval pro magazíny po celém světě jako například Elle, Vogue, Harpers Bazaar apod.
Na výstavě uvidíte fotografie focené od New

Yorku, přes Milán až po Prahu.
Jako jeden z mála se věnuje technice platinotypie a je držitelem Evropské ceny Trebia za
tvůrčí činnost.

BESEDA S FOTOGRAFEM
ROBERTEM VANO
pátek 4. 3. v 19 hodin ve dvoraně muzea
Dovolujeme si Vás pozvat na besedu se světově uznávaným fotografem Robertem Vano.
Prožijete pohodový večer plný zážitků, krásných fotografií a zaposloucháte se do mnoha příběhů ze života ve „velkém světě“ nebo
do vyprávění o obyčejném životě v rodných
Nových Zámcích. Bude to pro Vás večer plný
radosti a pozitivní energie s člověkem, který
se vypracoval až na úplný vrchol fotografického umění. Ve volném čase se věnuje hlavně mužským aktům. Vydal 8 knih. Bylo o něm
natočeno několik pořadů včetně celovečerního dokumentu. Objednávka vstupenek na
stránkách: www.czechartphoto.com/rezervace-beseda.

Kameníci z Mladějova
Pátrání po původu krásně opracovaných kamenů, které Průmyslové muzeum Mladějov
obdrželo darem v loňském roce, je u konce.
Naše kroky nás přivedly k rodu sochařů a kameníků Hedrichů z Mladějova.
Georg Hedrich /1713/, Nejsvětější Trojici
v Mladějově
Johann Hedrich /1823/, kříž u kostela v Koclířově
Johann Hedrich /1863/, Nejsvětější Trojici ve
Výprachticích
Franz Hedrich /1897/, kříž na hřbitově v Mladějově
Velký zvrat pro tento rod nastává v letech,
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FOTOGRAFICKÉ
WORKSHOPY NA ZÁMKU

kdy do Mladějova přichází G. Mauve, podnikatel v oblasti dolování. V roce 1936 tak podepisuje pracovní smlouvu Franz Hedrich,
pracovník na malodrážce. Dalšími z rodiny
jsou Alois - kovář, Heinrich - zámečník, Oldřich - horník.
Po druhé světové válce byl rod Hedrichů odsunut, my však můžeme obdivovat jejich práci do dnešních dnů. Za pomoc při pátrání po
původu artefaktů děkuji učiteli Vlastimilu Novákovi.
Na prohlídku expozic Vás srdečně zvou pracovníci muzea.
■ | Eva Kopřivová

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

BESEDA S FOTOGRAFEM
ROBERTEM VANO
4. 3. v 19:00, dvorana muzea
Vstupné: 250 Kč
Prožijte pohodový večer plný zážitků, krásných fotografií a zaposlouchejte se do mnoha příběhů ze života ve „velkém světě“

StageArtCz

Mindgame – Líbezné
vyhlídky
13. 3. v 19:00, kinosál
Vstupné: 430 Kč, senioři, studenti a ZTP:
360 Kč
Inscenace je jako tajemná skládačka puzzle.
Oslepující thriller se spolu s pramínkem černého humoru vinou až k závěrečnému šokujícímu vyústění. Podtitul této strhující podívané zní: „Zapomenete dýchat!“

Městský ples zrušen
S ohledem na nejistou situaci a protiepidemická opatření se tradiční městský
ples v letošním roce neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Pavla Vitázková
Projekt vzniká ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky v Brně

Ondřej Šindelář a Tereza
Samsonová

koncert vážné hudby
22. 3. v 19:00, dvorana muzea
Vstupné: 150 Kč/100 Kč senioři
Společně nás přiblíží ke zvuku hudby, jak

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

Výstava Komenský
v komiksu
Městské muzeum připravilo na konec března v souvislosti se Dnem učitelů výstavu Komenský v komiksu. Výstava přibližuje zábavnou a moderní formou komiksových listů postavu J. A. Komenského a proběhne od 22. 3.
do 2. 5. Vstup na výstavu bude volný.

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

zněla v době svého vzniku. Fagotista České
filharmonie s kolegyní, která zahraje na repliku klasicistního hoboje.
Doprovodí je soubor historických smyčcových nástrojů Opus Elocutio.

Loutky bez hranic

Jabloňová pohádka divadlo pro děti
27. 3. v 16:00, kinosál
Vstupné: 50 Kč děti, 80 Kč dospělí
Jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě
svatby a jedno velké prokletí – dokáže statečný král zachránit svou jabloňovou lásku? Loutkový příběh na motivy pohádky
Jabloňová panna od K. J. Erbena.
Představení je určeno pro diváky od čtyř
let.

Pozvánka na
fotbalový ples
12. března, od 20:00 hodin, Kulturní
dům Boršov
TJ Sokol Boršov srdečně zve veřejnost
na fotbalový ples. Pro účastníky je připravena bohatá tombola a občerstvení. K poslechu hraje skupina Galaxy
Olomouc, těšit se můžete také na vystoupení AG-Fit klub pod vedením L.
Daulové. Akce se bude konat v závislosti na aktuálně platných protiepidemických opatřeních. Vstupné 120 Kč.

Pozvánka na křest
knihy
Srdečně zveme na Křest knihy Jaromíra Mikeše s názvem Nejlepší čaj v životě. Akce se koná v Laskavárně v pátek 1. 4. v 17:00 hod. za doprovodu
hudební skupiny Proč Ne band
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Kino

Program KINa na Březen
Vstupenky je možné zakoupit on-line od
1. v měsíci na stránkách www.ksmt.cz. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem
představení.
Podmínky pro vstup na filmová představení budou stanovena dle aktuálních
opatření.

Margrete, královna
severu /Německo, Švédsko,
Norsko, Irsko, ČR, PL/
čtvrtek 10. 3., 19:00, historické drama,
120 min., nevhodné do 12 let, české titulky,
vstupné 110 K

Tajemství staré
bambitky 2 /ČR/

Proměna /USA/

středa 2. 3., 17:00, další pokračování známé
pohádky, 100 min., vstupné 120 Kč

sobota 19. 3., 17:00, animovaný film,
100 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Nejhorší člověk na
světě /Norsko/
sobota 19. 3., 19:00, 129 min., nevhodné do
12 let, české titulky, vstupné 100 Kč

Batman /USA/
Batman /USA/
čtvrtek 3. 3., 17:00, akční sci-fi, 176 min., nevhodné do 12 let, český dabing, vstupné
130 Kč

pátek 11. 3., 18:00, akční sci-fi, 176 min.,
nevhodné do 12 let, český dabing, vstupné
130 Kč

Betlémské světlo /ČR/
sobota 12. 3., 19:00, nový český film, 99 min.,
vstupné 140 Kč

Ambulance /USA/
čtvrtek 24. 3., 19:00, akční thriller, 136 min.,
přístupný od 15 let, české titulky, vstupné
140 Kč

Tajemství staré
bambitky 2 /ČR/
sobota 5. 3., 17:00, další pokračování známé
pohádky, 100 min., vstupné 120 Kč

Betlémské světlo /ČR/
čtvrtek 17. 3., 19:00, nový český film, 99 min.,
vstupné 140 Kč

Ztracené město /USA/

Pes /USA/

pátek 25. 3., 19:00, 105 min., nevhodné do
12 let, české titulky, vstupné 140 Kč

sobota 5. 3., 19:00, 100 min., nevhodné do
12 let, české titulky, vstupné 120 Kč

Smrt na Nilu /USA/
pátek 18. 3., 18:00, detektivní triller, 135 min.,
přístupný od 15 let, české titulky, vstupné
100 Kč
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Změna programu vyhrazena!

Historie

Jan Nečesal: Jak vypadala Moravská
Třebová v roce 1922 (3. část)
Za touto budovou a ulicí Zechovou pokračuje Půlstrana domkem sedláře Aloise Hegera
/č. 36/ a vedle kamnáře Růžičky /č.38/, který
ještě vyráběl kachle na stavbu kamen a dále
domek krejčího Müllera /č.40/. Jeho manželka prodávala na náměstí u morového sloupu

něco málo. Majitel později v jednom sále postavil tkalcovský stav a na něm tkal z hedvábných proužků přikrývky na postele, otomany
atd. Pro nerentabilnost toho brzy zanechal.
Byl ve městě jmenován „Eistänzer“, protože
v zimě na kluzišti na Písku ještě s jednou dá-

Jiráskova ul. – Nowakgasse, vpravo tkalcovna fy M. Schur
zeleninu. Roh ulice tvoří patrový dům, za kterým odbočuje do prava ulice Nowakgasse –
Nowakova. Rohový dům přechází do Nowakovy dvorem a zahradou; na konci zahradní zdi stojí kamenný kříž. Zahrádky sousední zabíhají do ulice Czerného – Czernygasse.
Tuto ulici tvoří tři obytné domy po pravé straně; další tehdy nebyly. Dále byly jen zahrady
domů z ulice Zechovy, pokud tyto existovaly, a pole. Pravý roh Nowakovy – levý Czernyho tvoří patrový dům, ve kterém byla v přízemí umístěna kancelář evidence daně pozemkové, čili krátce státního geometra. Tím
byl tehdy zeměměřičský komisař Metoděj
Jeřábek, kancelářskou silou Bohumil Navrátil, ruský legionář. Ve dvoře budovy byl fotoateliér Rosmarin. Za dvorem tohoto domu
vede „záhumenní“ cesta ulice Jiráskovy-Nowakovy. Za touto cestou stojí továrna Ernst

Poštovní autobus s plnými obručemi, bez pneumatik
Krist, Fabrik gewebter Autoreifen, továrna
tkaných automobilových obručí. Tehdy jezdila auta s plnými obručemi, nikoliv na pneumatikách /aspoň poštovní autobusy Praga/.
Tato továrna už tehdy obruče nevyráběla, jen

mou prováděli krasobruslení, ovšem podle
tehdejšího pojmu. Krist později kus své velké
zahrady prodal staviteli Habicherovi na stavební místa. Jiných domů zde nebylo, pouze o kus dál stojí patrová budova v podobě
krychle ředitele textilky Holanďana Helméhsena /viz hrobku na hřbitově, při jižní zdi/. To
byla celá dnešní ulice Tyršova – tehdy Czernyho.
Dále pokračuje Nowakova ulice po pravé
straně vesměs přízemními domky až k ulici Udánecké; jedině dům č. 38 nadučitele Müllera je patrový. V domku č. 8 bydlel
obuvník Gromes. Proti textilní továrně je ulička, tehdy jenom cesta vedoucí do polí. Na jejím horním rohu je domek a hostinec Appl –
Gastgaus Appl /č.16/. Tímto domkem začínají
zahrádky před domem; až k tomuto jsou
domky bez zahrádek. Dále opět jen přízemní
domky až k další cestě vedoucí opět do polí.
Na jejím dolním konci stojí větší rodinný dům
rodiny Millichovy, na horním dům nadučitele Kunzfelda. Dále opět až na roh Udánecké
jen nízké rodinné domky. Rožní domek tehdy
nízký patří městskému důchodnímu Weinertovi, rodilému Třebováku.
Levá strana ulice Nowakovy: její roh tvoří větší přízemní domek č. 44 stolaře Böhma, za
ním následují dva přízemní domky, třetí je
patrový. Za tímto na rohu je domek dámské
krejčové Braunerové, ostatní všecky až k cestě do parku jsou nízké dělnické domky. Dlužno poznamenat, že tato ulice neměla kanalisaci /provedena až za protektorátu/ takže
žádný domek nemá sklep /jižní strana/; mají
pouze takzvaný „loch“ pod schody na půdu.
Splašky a vody vůbec se vylívaly na dvorku do
stružky a odtékaly kdesi do městské kanali-

sace. Tato stružka vedla přes všecky dvorky
od shora až dolů. Podobně je to na ulici Komenského „auf der halben Seite“.
Za cestou do musejního parku stojí továrna
na hedvábí fy Moriz Schur; její zahrada sahá
až k museu a západně až k ulici Udánecké.
Aby dělníci z ulice Krausovy /Palackého/, ze
Svitavské a z domů Neugebäude nemuseli obcházet musejní park, zřídila továrna kolem plotu musea pěšinu. Tato byla od zahrádek oddělena plotem, takže byla vytvořena
ulička.
Za ulicí Udáneckou pokračuje ulice Nowakova na pravém rohu domkem státního cestmistra Eduarda Kácala; na rohu jeho zahrádky stojí kamenný kříž. E. Kácal byl poněkolik
roků předsedou místní národní jednoty severomoravské. Občas bubnoval nějakou vycházku, někdy se hrálo divadlo /místní ochotníci/. V pozdějších létech zde hostovalo dokonce olomoucké divadlo /opera?/. Divadlo
bylo pro nás svátkem a súčastnila se ho celá
česká menšina. Bývalo kromě českého plesu, jedinou českou zábavou, až asi do r. 1933
nebo 1934, kdy byl zaveden v kinech zvukový film a potom byly v městském kině promítány jednou měsíčně české filmy. Za domkem E. Kácala následuje řada domků až na
úroveň Školní, tehdy Stichovy-Stichgasse.
Předposlední patří Čechu Nechutovi. Levá
strana prodloužené Nowakovy začíná domkem rodiny Langovy a pokračuje podobnými až k obecním činžákům na Stichově ulici.
Zde stojí dva velké dvojdomy oddělené větší prostorou; každý z dvojdomů měl vlastní
dvůr, zahrádky a vchod. Teprve později byla
prostora mezi dvojdomy zastavěna dalším
domem. Jižní dům má příchod z ulice Krausovy-Palackého, severní z ulice Jiráskovy-Nowakovy. Mimo to mají vchody z ulice Stichovy-Školní. Tím končí ulice Jiráskova. Školní
ulice vedla tehdy pouze od ulice Palackého
k ulici Jiráskově; na ulici Svitavskou připojení nebylo. Tehdy ještě nestála budova ONV,
bylo zde pole. Zmíněné dvojdomy byly jmenovány „Neubau“ na rozdíl od továrních budov mezi ulicí Klášterní a cestou kolem nemocnice, které se jmenovaly „Neugebäude“.

Stavba městského vodovodu, ul. Udánecká
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DDM

Dům dětí a mládeže MAJÁK
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Moravská Třebová
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
28. 2–4. 3. Jarní příměstský pobyt Cesta do pravěku pro děti 1.–5. tříd.
21. 3.–30. 4. Bolek a Lolek na cestách
Akce pro rodiče s dětmi nebo třídní kolektivy
ZŠ a MŠ. Cestou do Pekla na vás čekají zábavné úkoly s těmito nerozlučnými kamarády.
21.–31. 3. Keramické dílny pro školy –
velikonoční dekorace rukama keramínků
31. 3. Modrá planeta
Vyhodnocení tradiční výtvarné soutěže pro
školy v rámci oslav Světového dne vody. Propozice již byly zaslány školám. Soutěž se koná
ve spolupráci s místní knihovnou, VHOS, a.s.
a ZM-MA21.
Během měsíce března proběhnou turnaje v basketbale 8. a 9. tříd (IV. kategorie)

30. 4. Čarodějnický rej na zámku
Bližší informace o našich akcích najdete na
webu www.ddm-mt.cz a na našem Facebooku.

Informujeme:
Pololetní prázdniny s Majákem se
vydařily
Účastníci vyráběli mlsy pro ptáčky, hráli deskové hry, lezli na umělé stěně a v terénu si
zasportovali mezi kapkami deště. Doufáme,
že si děti den strávený v DDM užily, s mnohými se určitě setkáme opět o velikonočních
prázdninách.
Výsledky švihadlového čtyřboje chlapců
a dívek 1.–3. tříd najdete na našich webových stránkách. Vítězům blahopřejeme

Připravujeme na duben:
14. 4. Velikonoční prázdniny s Majákem
Pro děti 1.–5. tříd, 8:00–16:00 v DDM
15.–18. 4. Velikonoční tradice na Majáku
Během her a zábavných činností si připomeneme názvosloví jednotlivých dní o Velikonocích. Věděli jste, že lidová pověra říká, kdo se
ve středu mračí, ten se bude mračit na lidi po
celý následující rok.
23. 4. Malý Messierův maraton na
hvězdárně Boleslava Tecla
Akce pro širokou veřejnost
27. 4. Den Země v parku u muzea
Výchovně vzdělávací program pro děti MŠ
a žáky 1.–3. tříd ZŠ a veřejnost

Poděkování
Jiřímu Kobylkovi
Po téměř čtyřiceti letech, kdy se staral
o chod „domečku“, kterému vymyslel
neoficiální název Maják, se rozhodl předat tuto štafetu mladší generaci. Víte,
proč zvítězil právě tento název? Maják
vnímáme jako symbol nalezení správného směru těmi, kteří hledají cestu a chtěli by se dostat do bezpečného přístavu.
Náš pan ředitel ví a vždy věděl, že právě
vstřícné prostředí je důležité nejen pro
smysluplné využívání volného času, ale
je nezbytné i v oblasti pracovní.
Historie našeho domu dětí, který patří
mezi první zařízení tohoto druhu u nás,
sahá do padesátých let minulého století. Jirkovo působení v domě dětí začalo
v roce 1982. V témže roce vznikl pod jeho
vedením přírodovědný kroužek a započala tak éra putovních táborů a kam jinam než do skalních oblastí. Všichni
víme, že Jirkova vášeň pro horolezecký
sport jej provází celým životem a podařilo se mu probudit toto nadšení nejen
u své rodiny, ale u spousty dětí i dospělých. Od roku 1986 pořádal čistě lezecké
tábory a jejich počet je neskutečný.
Lezení není jen o úspěchu a krásném pocitu ze zvládnuté cesty, ale také o přátelství, respektu a překonávání překážek.
Tyto hodnoty, kterých je mnohem víc,
předal všem, se kterými trávil čas nejen
v práci, ale i v soukromí.
My všichni, kteří jsme měli a máme možnost s Jirkou pracovat a potkávat se,
jsme nesmírně vděční a víme, že nejsme
sami. Budeme moc rádi, pokud i nadále zůstane v naší blízkosti a bude nám
dál předávat své zkušenosti, rady a také
hrát na kytaru.
■ | My všichni z DDM
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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

Díla nedostupná na trhu
Skvělá zpráva zejména pro studenty. Naše
knihovna pro své čtenáře získala přístup ke
knihám, které již není možné koupit nebo pořídit jako e-knihu. Službu známou pod zkratkou DNNT, tedy díla nedostupná na trhu, zaštiťuje Národní knihovna ČR, jež prostřednictvím knihoven registrovaných ke službě
umožňuje čtenářům číst české knihy vydané
do roku 2007 a periodika do roku 2010. Služba je poskytována čtenářům zdarma a je unikátní nejen rozsahem sbírky (obsahuje nyní
asi 200 tisíc svazků), ale především tím, že se
jedná o tituly chráněné autorským zákonem,
tzn. takové, u nichž ještě nevypršelo období
70 let od úmrtí autora.
Čtenáři se ke službě dostanou odkazem z online katalogu knihovny a přihlásí se stejnými
údaji, jako do online katalogu.
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové v březnu vyhlásí čtenáře s nejvíce výpůjčkami za rok 2021. Výhrou
bude roční registrace zdarma. Tyto čtenáře
zveřejníme v dubnovém zpravodaji.

Upozorňujeme návštěvníky, že celá
knihovna bude o Velikonocích v sobotu
16. dubna uzavřena.
15. 3. Anglicky o… americké literatuře
Chcete se procvičit v angličtině? Přijďte do
knihovny. Rodilí mluvčí Gianna Hickman
a Sean Frederick McAneny budou v úterý 15.
3. od 17:30 hod. vyprávět o americké literatuře. Ti, kdo nechtějí jen poslouchat, si mohou
s lektory i povídat. Vstup je zdarma. Prosíme
o dodržování aktuálních vládních opatření.
1.–15. 3. Únorová soutěž o knihu
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: Šéf
(V. Keeland), Nejtemnější úsvit (A. Martinez),
Nejbližší východ (O. Steinhauer), Ledoví piráti (D. Husemann), Můj život s koňmi (M. Roberts).
Aktuální otázka zní: Která kniha vás nejvíce
zklamala?

1.–31. 3. Čtenářská výzva 2022: březen
V březnu vám pomůžeme výstavkami na
tato témata: kniha, jejíž autor má fyzickou
indispozici; kniha od autora, který prožil
I. světovou válku; kniha, která má na obálce strom.
1.–31. 3. Výprodej časopisů, knih, CD
a kazet
Nabízíme vyřazené části fondu: v půjčovní
době si můžete zakoupit časopis za 5 Kč/ks,
případně knihu, CD či kazetu za 10 Kč/ks.
1.–31. 5. Výstava: Malby a grafiky Terezy Vinklerové
Výstava zachycuje průřez tvorbou místní autorky a můžete si ji prohlédnout v půjčovní
době knihovny.

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, razítek a karet i rámečků systému Logico. Stavte se si novinky prohlédnout a třeba i vypůjčit.

Tvořivé středy pro děti
2. 3. Jehelníček
9. 3. Raketa
16. 3. Ovečka
23. 3. Zajíček
30. 3 Slepička
1.–31. 3. Výstava: Fursuity
Výstava fotografií a kreslených návrhů zvířecích kostýmů Lenky Voráčové. Výstavu si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.

Fotografie z besedy v angličtině na téma rozdíly mezi americkým a českým vzdělávacím systémem
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Černobílé obrázky na téma: Svět Boženy Němcové
Městská knihovna se připojuje k výtvarné
soutěži KDK SKIP 08 s názvem: Černobílé obrázky na téma Svět Boženy Němcové. Zadání: výkresy v černobílé barvě, formát A4
nebo A3, technika libovolná. Hodnocení výtvarných prací bude probíhat ve čtyřech kategoriích (předškolní věk do 5 let, 6-9 let, 1012 let, 13-16 let). Výtvarné práce odevzdejte do knihovny do 5. 5. Nezapomeňte uvést
své jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, název školy a třídy. Práce z jiných krajů zasílejte, prosím, do knihoven ve
vašem regionu.

Školy

AKTUALITY Z GYMNÁZIA
A LSOŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Přijímání do kvinty bez přijímaček

Kromě primy a 1. ročníku technického lycea mohou od září zahájit uchazeči studium
i v kvintě. Škola nabízí 10 volných míst. Kritériem pro přijetí je prospěch za 1. pololetí
9. třídy a případně výsledky soutěží za 8. a 9.
třídu. Termín podání žádostí je do 15. 3. Bližší
informace včetně formuláře žádosti o přijetí
naleznete na webu školy www.gmt.cz v sekci
přijímací řízení, případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 603 352 904.

la s nástrahami vysokoškolského studia i zajímavostmi z dosavadní praxe.

Fyzika v kuchyni a Netradiční
fyzikální experimenty
Titulek uvádí názvy přednášek lektorů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. První byla určena kvartánům,
kteří poznávali kuchyňské procesy z fyzikálního pohledu. Druhá patřila sextánům a věnovala se zajímavostem týkajícím se akustiky, optiky a elektrostatiky.

Školní psycholog

Úspěšní primáni

Od začátku letošního roku disponuje škola psychologem. Post zastává PhDr. Marcela
Hrazdirová, která je dětem i rodičům každé
pondělí ochotna pomoct v tíživých situacích.

5 žáků primy 2. 2. reprezentovalo školu
na okresním kole Festivalu vědy a techniky. Všichni se se svými pracemi probojovali
do krajského kola, které proběhne v březnu
v Pardubicích.

S absolventy nad dokumenty
Třetí díl cyklu besed představil návštěvníkům
Lucii Černou. Ta se po absolvování právnické
fakulty vydala do praxe a přítomné seznámi-

žáci seznamovali s hrůznými praktikami nacistického režimu.

Projektový den Virtuální
realita 1
V rámci projektu IKAP 2 proběhl 14. 2. první z projektových dnů zaměřených na virtuální realitu. Aktivity spojené s používáním
speciálních brýlí byly zacíleny na biologii, letectví nebo informatiku. Dětští účastníci ze
ZŠ Třebařov, pro kterou byl den připraven,
odcházeli s velkým nadšením.
■ | Přemysl Dvořák

Exkurze do Osvětimi
Třídy 7. AV a 8. AV zamířily 10. 2. do Osvětimi.
V rámci prohlídky koncentračního tábora se

ZŠ U Kostela
Leden s domem dětí

Srdce nejen na Valentýna

V lednu děti z přípravné třídy využily nabídku venkovních programů, které velmi pěkně,
pečlivě a poučně připravily pracovnice Domu
dětí a mládeže Maják. První vycházka vedla
k muzeu. Zde byl připraven program o životě ptactva v zimě. Velkým lákadlem pro děti
bylo krmítko s různými druhy semínek, ta
děti poznávaly. Hudební doprovod nad hlavami nám zajistili sami ptáčci. Druhou, celodopolední vycházku, podnikly děti směrem do Pekla. Zde bylo připraveno povídání s úkoly věnované lesním zvířatům. Cesta k Peklu byla zpříjemněna také stopami ve
sněhu. Poznali jsme zajíce, divočáka i několik
stop psích. Děkujeme moc za připravené aktivity a těšíme se na další.

To, že naše děti mají srdce na dlani, jsme
se snažili vyjádřit společnou prací na téma
Srdce. Děti všech ročníků od přípravky až
po deváťáky vytvořily nejrůznější srdíčka
spoustou rozmanitých technik a pak už jen
zbývalo je dát všechny dohromady. Vznikla
tak nádherná práce, která nyní zdobí schodiště v ZŠ Křižovatka. Díky všem našim dětem!

■ | Eva Izáková

5. B na horách
V pondělí 17. 1. jsme se s žáky páté třídy po
roční pauze vydali na hory. S dětmi jsme ve
Zdobnici strávili krásných 5 dní plných lyžování a nejen toho. A co na to děti? Ve čtvrté třídě jsme o lyžák přišli. Letos nám to vyšlo a bylo to super! Co nás nejvíce bavilo a na
co budeme vzpomínat? Lyžování a bobování,
ubytování a spaní, majitelův pes, jídlo, bezva
atmosféra a skvělí učitelé, kamarádi, večerní
programy a zábava.

■ | Magda Mlejnková

OKÉNKO ZUŠ
Žáci výtvarného oboru v lednu navštívili muzeum města Moravská Třebová,
kde kreslili exponáty ze sbírky L. V. Holzmaistera. Děti tak poznaly egyptskou
princeznu a v městském muzeu objevily mnohé zajímavosti.
I žáci přípravného ročníku již umí výtvarnou tvorbou rozdávat radost a při
příležitosti svátku svatého Valentýna vyzdobili cestu v zámeckém parku
mnoha malovanými srdíčky. Děti malovaly tekutou barevnou křídou a hlavním cílem jejich obrázků bylo vykouzlit
kolemjdoucím úsměv na tváři.
Po absenci Podvečerů s múzami v souvislosti s epidemiologickou situací se
tyto akce postupně navracejí v nové
podobě třídních koncertů jednotlivých
pedagogů, a to za dodržení všech současných nařízení. Na pestré třídní koncerty vás srdečně zveme.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

■ | Žáci 5.B
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Novinky ze ZŠ Palackého
Erasmus+ v Moravské Třebové

Po mobilitách žáků a pedagogů na Slovensku a v Chorvatsku přišla řada na to pozvat
partnery z projektu Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi, ZŠ J. Horáka v Banské
Štiavnici a Českou ZŠ J. A. Komenského v Daruvaru, k nám do Moravské Třebové. Při exkurzi po naší škole čekalo na hosty překvape-

ní, žáčci z 2. B připravili na přivítanou recitačně-taneční představení a také vyrobili krásné
dárečky. Děti z 1. B zahrály lidové písničky na
flétny. Kolegové z partnerských škol si prohlédli Moravskou Třebovou i okolní města.
Náš projekt je kromě poznávání míst zaměřen také na vzdělávání pedagogů. V městské
knihovně byli kolegové seznámeni s projekty

podporujícími čtenářství. Děkuji všem zapojeným lidem za ochotu, vstřícnost a spolupráci.
■ | Tereza Klímová

Lyžařské kurzy
Rok 2022 zahájili žáci a žákyně 4. a 5. ročníku v lyžařské a snowboardové škole ve SKI
areálu Čenkovice. V období od 17. do 28. ledna proběhly dva turnusy lyžařského výcviku,
kdy děti denně dojížděly do Čenkovic. Pokročilí lyžaři se zdokonalovali na sjezdovce Bukové hory. I naši snowboarďáci si užili rychlou jízdu na přírodním sněhu.
■ | Žáci 5. C

Jak se žije ve 2. B
Koncem ledna jsme uspořádali soutěž ve
skocích přes švihadlo. Výsledky nejlepších
z nás byly odeslány do soutěže Švihadlový
čtyřboj, kterou DDM letos vyhlásil alespoň
online. Za tuto možnost jim moc děkujeme.
Z naší třídy se umístili hned čtyři žáci. Chlapci: 1. Tomáš Horák, 2. Teo Filip Mazánek, 3.
Jonáš Ladra. Dívky: 1. Vendula Peřinová. Momentálně se snažíme chodit bruslit na zimní stadion. Dále jsme chystali krátké vystoupení a drobné dárky pro učitele z Chorvatska
a Slovenska v rámci projektu Erasmus+.
■ | Gabriela Krejčí

MŠ Jiráskova
ZIMA V MŠ

Když si stromy šeptají

Začala zima, napadl sníh, a tak si děti užívaly stavění bunkrů, sněhuláků a koulování. Seznamovaly se s proměnami počasí, významem otužování a přísunu vitamínů pro naše
zdraví. Učily se, v čem je důležité toto roční
období pro lidi i přírodu. V encyklopediích vyhledávaly zvířátka, kterým je nutné pomáhat,
aby přežila do jara. Poznávaly ptáčky v zahradách a ve spolupráci s rodiči jim nosily zobání do krmítek. S nejstaršími dětmi i nadále
upevňujeme znalosti a dovednosti, které budou potřebovat k zápisu do 1. tříd.

Stále hledáme možnosti, kam s dětmi vyrazit.
I když možností nebývá v zimě příliš mnoho,
byla pro nás v tomto období velkou inspirací především příroda. Chodili jsme do parku,
procházeli se po městských ulicích a snažili
se společně vnímat to, co se kolem nás děje.
Nesváděli jsme nečinnost na pandemii a užívali jsme si toho, že příroda měla přes zimu
konečně čas se nadechnout. Veverkám jsme
donesli oříšky, ptáčkům vyrobili lojové koule
a nasypali do krmítek.

■ | Kolektiv učitelek MŠ Jiráskova a Tyršova

■ | MŠ Jiráskova, odloučené prac. MŠ Tyršova

MŠ Sušice a Boršov
I když letošní zima nebyla štědrá na
sníh, děti v MŠ Sušicích si přesto užily sněhové nadílky. Využily nově zbudované zahrady, kde s radostí stavěly
sněhuláky a hrály koulovanou. Lopaty
a boby, které našly pod stromečkem,
vyzkoušely na našem novém kopečku.
Sněhu sice bylo málo, ale i tak to na lopatách pěkně frčelo.
Na odloučeném pracovišti MŠ Boršov
nás navštívila p. Danielová s pohádkovým příběhem Jak vzniká svetr. Děti se
seznámily s postupem, jak vznikne výrobek z ovčí vlny, s jejím dřívějším řemeslným zpracováním, prohlédly si kolovrátek a ostatní nástroje k tomu potřebné. Nakonec si v tvořivé dílničce
společně vyrobily z pravé vlny beránka,
kterého si s úsměvem odnesly domů.
Je pěkné, když se dětem připomene,
jak se v dřívější době žilo a pracovalo.
■ | Kolektiv MŠ
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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
Setkání se uskuteční 7. 3. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové.

Návštěvy hřbitova
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 2., 16. a 30. března. 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
Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 10. a 24. 3. 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

Pokladničky Tříkrálové sbírky
vydaly štědrý obsah
V lednu proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po páté také
na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí,

opět Tříkrálová sbírka. Sbírka měla jako
vždy dvě roviny - tou první je nést radostnou zvěst a požehnání do domácností, tou
druhou je šíření charitativnosti, solidarity
s lidmi v nouzi a křesťanské hodnoty milosrdenství.
Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo
s koledou na rtech celkem 127 skupinek, což
je přes 500 koledníků. Celkový výnos sbírky
v rámci zmíněného území činí částku 711 611
Kč, což je o 375 631 Kč více, než v loňském
roce. Děkujeme všem, kteří koledníky vlídně
přijali, usmáli se na ně a případně vhodili pár
drobných mincí, či dokonce bankovek.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 plánuje Charita Moravská Třebová použít na podporu vzniku nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče, a jako již tradičně na
pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu a na podporu
činnosti charitního dobrovolnického centra.
Letošní sbírku doprovodil koncert, na kterém vystoupila skupina AcousticBox, odměnou a poděkováním zejména pro dětské koledníky je pak tříkrálové bruslení a plavání,
které věnovaly Technické služby města Moravská Třebová. Se sbírkou pomáhali zdejší
skauti z 38. oddílu skautů sv. Františka Moravská Třebová.

Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci
Charity M. 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 farní kostel

ne:

8:00 farní kostel
11:00 klášterní kostel

Adorace s výstavem Nejsvětější svátosti ve všední dny v 17 hodin v klášterním
kostele.
Ve středu 2. března je POPELEČNÍ
STŘEDA, den přísného postu.

Všem koledníkům, dospělým
i dětem, patří náš velký dík
Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostkám, starostům
a zaměstnancům obecních a městských
úřadů, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám a mnoha dalším
dobrovolníkům. V rámci Tříkrálové sbírky
pomohli s koledováním také skauti, klienti Charity Mor. Třebová, školní třída, školka,
dětský domov, farní mládež.
Bližší informace o celkové činnosti Charity MT najdete na: www.mtrebova.charita.

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

cz nebo www. facebook.com/charita.trebova, nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44, Moravská Třebová.

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

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 – březen,
modlitebna
6. 3.
13. 3.

20. 3.
27. 3.

9:00 hod., s vysluhováním Večeře Páně
9:00 hod., modlitebna sboru
v České Třebové, společné bohoslužby, sborový den
9:00 hod.
9:00 hod.

5., 12., 19., 26. 3. modlitebna rezervována pro romské bohoslužby, začátek
v 14.00 hod.
Evangelická kavárnička 22. 3., fara – neformální setkání, duchovní zamyšlení,
rozhovory, začátek v 15:00 hod.
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Šakalové drží
moravskotřebovský
prapor hodně vysoko
Moravskotřebovský sport byl vidět nejen na
olympiádě v Pekingu. Šakalové ve čtvrtfinále
celostátní ligy v sálové kopané porazili v domácím prostředí Bombarďáky Větřní 8:1. Dě-

kujeme všem fanouškům, kteří nás celý zápas neúnavně podporovali. Je to hlavně jejich výhra.
■ | (pm)

Fotbalová
dynastie Potáčků
má brněnské
pokračování
Příjmení Potáček není fanouškům moravskotřebovského sportu vůbec cizí.
Ludvík, Luděk a Martin jsou v našem
fotbale stále pojmy jako hrom.
Pokračování dynastie má sice již brněnskou pečeť, ale kořeny má stále
v jejich milované Moravské Třebové.
Ondřej Potáček, zástupce té nejmladší (páté) generace, válí pod trenérským vedení táty Luďka Potáčka v dresu Sparty Brno.
■ | (pm)

Deset jarních kilometrů
Deset jarních kilometrů z. s., vás a vaše děti
společně zvou v sobotu 19. 3. na běžecký závod 10 jarních kilometrů. Registrace na závody v různých kategoriích se koná od 12:00
hod. v sportovním areálu v Kunčině. Během
závodu, který povede z Kunčiny přes Udánky
a Sušice, bude částečně omezen provoz vozidel v těchto lokalitách. Každý účastník akce
bude odměněn, vítězové obdrží věcné dary.
Občerstvení zajištěno.

Jaromír Štaffa
válí v Uničově
Nadějný moravskotřebovský fotbalový
odchovanec absolvoval zimní přípravu
v třetiligovém Uničově.
V jejím průběhu nastoupil v zápasech
proti Opavě, Hranicím, Vyškovu, Bruntálu a Šumperku, kterému dokonce
vstřelil branku.
■ | (pm)
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Historie kopané
v Moravské Třebové XVII.
Sezóna 2003/04. Hrajeme krajský přebor.
Slovan začal sezónu šťastnou výhrou v 91.
min (Dvořák) nad týmem Stolan. Následovaly dvě remízy, v České Třebové a se Skutčí.
Zde jistil bod Václav Huryta. Po dobrém výkonu porážíme Hlinsko 3:1. Skóroval i navrátilec Martin Aberle. Tentýž borec se podepsal
i pod remízu v Žamberku.
V polovině září skončil trenér Petr Mrázek.
Lákavá nabídka z Kuvajtu se neodmítá. Tým
převzal po šejkovi Mrazíkovi asistent Vladimír Dokoupil. Plichtami skončily i dva další
duely. S Heřmanovým Městcem i v Prachovi-

cích. Následovalo derby Slovan - Svitavy. Jediný gól zápasu dal P. Šatník už ve 3. minutě.
V 55. vyloučen náš J. Kolář. V Dobříkově 0:0
a s Poličkou rozhodl opět Aberle, vyloučen
L. Švanda. M. Aberle skóroval i ve Vysokém
Mýtě - 1:1. Nerozhodně skončily i dva poslední mače s Holicemi i v Lanškrouně. Po podzimu nám patří bez porážky 4. místo.
Jarní odvety odstartoval dvěma góly ve Stolanech P. Šatník při povinné výhře 2:0. Doma
s Českou Třebovou 1:3. Remíza na půdě lídra
ve Skutči 1:1 (Aberle) byla super. Bod v Hlinsku opět zařídil „Abíčko“. Žamberk 2:0.

Fotografie (B mužstvo): Nahoře: J. Čadek (trenér), tři veteráni - V. Dokoupil, Z. Fikr, J. Šimon, dále
R. Dvořák, K. Kukol, R. Tesolin, M. Chlup, P. Čadek, J. Špaček, J. Zatloukal (asistent trenéra).
Dole: L. Vykydal, J. Skřebský, K. Jochec, P. Pohanka, M. Cink, T. Staněk.

Slovan byl remízovým králem. Dalších pět
zápasů? Všechno remízy. Za výhru se dávaly tři body, takže z domácí bašty to byly ztráty. V Heřmanově Městci a ve Svitavách bez
gólů, s Prachovicemi a Dobříkovem 1:1. Zde
dal gól L. Švanda, navíc viděl ČK. Stejný výsledek doletěl i z Poličky. Pak to přišlo. Vysoké
Mýto si odvezlo „bůra“. Delegát utkání v deliriu, výsledek nepochopil. V Holicích prohra
0:3 a část týmu po zápase odjela směr Euro
do Portugalska. Derniéra s Lanškrounem 0:2.
Slovan obsadil 9. místo jen se třemi porážkami, ale 16x remizoval. Martin Aberle dal 9
gólů, nabroušenou kosu měl L. Švanda (2x
ČK+9x ŽK). Stejnou porci ŽK viděl i R. Šatník.
B mužstvo (tr. D. Soldán, J. Čadek, J. Kopal,
J. Zatloukal) potěšilo vítězstvím v okresní lize
o šest bodů před Linharticemi (1:0 a 1:0). Třetí Kunčina nám nic nedarovala zadarmo (0:0
a 0:4 na Slovanu). Opět řádil Radek Dvořák
(22 branek). Dorost se zachránil v KP (tr. M.
Ančic, P. Gregor, M. Novák - J. Mahdal, A. Novotný). Starší dorost 13. místo, mladší 10.
místo.
Starším žákům pod vedením M. Komoně (as.
A. Zouhar) unikl postup do KP o jediný gól
v duelech s Lanškrounem (1:3 doma a 2:0
venku). Mladší skončili třetí. Stejné místo obsadila i starší přípravka. Mladší benjamínci
byli šestí. Šéftrenér R. Abraham, trenéři: R.
Langhammer, F. Marek, M. Muselík, J. Červínek, V. Dokoupil.
Mezinárodní turnaj mládeže ovládl v kategorii mladších žáků Slovan před Vlaardingenem
(HOL), Staufenbergem (GER) a Jaroměřicemi.
Kategorii elévů zvítězili kloučci ze Svitav před
Staufenbergem, Vlaardingenem a naším Slovanem.
■ | Václav Procházka

Fotbalové střípky
Fotbalistům Moravské Třebové se pod novým
trenérem Alexandrem Bokijem v prvním přípravném utkání hraném v Olomouci nedařilo
a premiéra na lavičce tak kouči s běloruskými
kořeny pořádně zhořkla. Čestný úspěch Moravské Třebové do branky Holešova (6:1) zaznamenal Robin Matocha. Ve druhém utkání
to dopadlo podobně, nutno ovšem podotknout, že se jednalo o kvalitního soupeře. Jiskra
Rýmařov (divize) - SKP Slovan Moravská Třebová 6:2 (4:0), branky: Ondřej Kopa, Jan Bednář. Hráno v Uničově.
Nejlepším hráčem Moravské Třebové na turnaji fotbalových mladších přípravek, který se
konal ve Svitavách, byl vyhlášen Venda Doseděl. Moravská Třebová skončila na celkovém
čtvrtém místě. Celkově kluci zaslouží velkou
pochvalu, o něco málo větší pak Štěpán Hanousek (jako brankář) a Venda Doseděl (jako
nejlepší střelec a hráč). Snažili se hrát to, co se
učíme na tréninku, a to je dobře. Hodně bylo
znát, že jsme v takové hale hráli poprvé a na
takovém „letišti“ prostě nejsme naučení hrát.
Škoda, že díky „korona-opatřením“ je podobných turnajů velmi málo. Tímto Svitavákům

děkujeme za pozvání. Děkujeme také rodičům za dopravu a fandění během turnaje.
Ženy SKP Slovan Moravská Třebová vybojovaly na halovém turnaji ve Svitávce bronzovou

medaili. Třetí místo patří k největším úspěchům krátké historie fotbalu žen SKP Slovan.
Holky, paráda!
■ | (pm)
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Tereza Radová pobláznila
Moravskou Třebovou
A není se co divit. První branka českých žen
v olympijské historii díky ní už navždy ponese moravskotřebovskou stopu. Děkujeme
za video zaslané přímo z Pekingu, děkujeme za možnost probudit sousedy o půl
šesté ráno po brance do sítě USA.
Hrát na olympijských hrách bylo pro dvacetiletou Třebovačku splněný sen. „Pro tyhle
momenty jsme dřely na trénincích, vstávaly
brzo ráno na tréninky, obětovaly volné chvilky, školu, rodinu a hlavně peníze, abychom
tu teď mohly být. Všichni mě v tom odjakživa podporovali a obětovali spoustu volného
času a energie, jak rodina, tak i přátelé. Je to
odměna za ty oběti hokeji.“

Sport
navzdory
době
Vážení spoluobčané, fanoušci, sportovci. Mnozí z nás v posledních
dnech, týdnech a měsících, podléhají jisté skepsi, blbé náladě, vyčerpání. Během měsíce února jsme spolu
se zástupci radnice sestavovali nominace do ankety Sportovec roku
2021. Práce, díky které se musíte
ohlédnout, rekapitulovat. Práce plná
radosti a optimismu. Rok 2021. Rok
zákazů, omezení, nařízení, hledání

■ | (pm)

a čekání. Ve stínu všech těchto okolností mnohdy úplně zanikla skutečnost, že je tu skupina lidí, kteří jsou

Kamila Orálková zamířila na světový
šampionát juniorů a dorostenců
Biatlonistka Kamila Orálková (SK NMNM) reprezentovala Českou republiku na světovém
šampionátu juniorů a dorostenců ve Spojených státech amerických. Ve středisku Soldier
Hollow v Utahu, které hostilo olympijská klání v biatlonu a běhu na lyžích 2002, se závodilo ve dnech 23. 2.–3. 3. Tratě v Soldier Hollow
leží v průměrné nadmořské výšce 1700 metrů. I proto český tým zvolil desetidenní aklimatizaci. Bezprostředně před odletem došlo
v českém výběru ke změně v nominaci, která

sportovci tělem, duší i srdcem. Přes
všechny těžkosti dále trénovali, pra-

se týkala právě Kamily Orálkové. Dorostenka
Lenka Bártová měla pozitivní test na Covid-19
a nemohla odcestovat. Zastoupila ji tak Kamila. Ukázalo se dobrým řešením, že Kamila
jako náhradnice byla doma v izolaci a mohla
ihned tým doplnit. Kamila Orálková, která vévodí dorostenecké soutěži o nejlepšího střelce závodů Českého poháru Superstřelec Alpine Pro, si nominaci vysloužila stabilními výkony v průběhu celé sezóny.
■ | (pm)

covali na sobě, soutěžili a reprezentovali naše město. Anketa je nejen
přehlídkou skvělých výsledků, ale
především důkazem, že sport přináší lidem radost v každé době. V tomto plní nezastupitelnou společenskou úlohu. Obzvlášť kategorie žáků
mě naplňuje optimismem a nadějí, že přijdou lepší časy a není třeba
„házet flintu do žita“. V našem městě a blízkém okolí vyrůstá mnoho talentovaných sportovců. Je příjemné
číst jejich příběhy. Je těžké rozhodnout, kdo bude tím nejlepším za rok
2021. Budu moc rád pokud se seznámíte s nominacemi v jednotlivých kategoriích, zapojíte se do ankety hlasováním o nejpopulárnějšího sportovce roku a budete mít
stejně dobrý pocit z našich sportovců, jako mám já. Těším se na setkání
s vámi na slavnostním vyhlášení ankety a na všech sportovních akcích.
Přijďte podpořit sportovce a sport
v Moravské Třebové. Podrobnosti
na www.slovanmt.cz.
■ | Ladislav Weinlich, předseda TJ Slovan
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