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Děkujeme za zodpovědný přístup a solidaritu během nouzového stavu
Milí Třebováci, v poslední době se musíme
všichni vyrovnávat s nelehkým obdobím, které
naše město v novodobé historii ještě nezažilo,
pro mne osobně umocněné ještě výkonem povinností vyplývajících se zastupováním funkce
starosty města. Řešení této situace ale není jen
o jednotlivcích, nýbrž o přístupu nás všech,
kteří zde žijeme.
S hrdostí mohu konstatovat, že jedině díky
naší společné snaze, zodpovědnému přístupu, solidaritě obyvatel i pomoci místních organizací není Moravská Třebová zatím nákazou
koronaviru zasažena a ke dni uzávěrky zpravodaje je bezpečnost obyvatel a vybavenost
ochrannými prostředky zajištěna. Veškeré důležité informace i nadále sledujte na webových stránkách města, nebo prostřednictvím
Mobilního rozhlasu, který se ukazuje jako užitečný a důležitý nástroj v krizových situacích.
Nouzový stav byl vyhlášen 12. března. Ihned
poté vešly v platnost preventivní opatření
v čele s uzavřením obchodů a povinným nošením roušek. V té době jsme se bohužel nemohli spolehnout na pomoc státu. Město bylo
nuceno k pohotové reakci, vedoucí k zajištění
bezpečnosti obyvatel. Zvláštní poděkování
patří Charitě Moravská Třebová, se kterou
jsme již 14. března společně připravili plán
na ochranu zejména seniorů. Charita se stala centrem pro přerozdělování a distribuci
ochranných pomůcek. Díky dobrovolníkům
z řad občanů města je zajištěn roznos nákupů, léků a roušek až do domácností seniorů.
Dobrovolnická pomoc
Zejména v počátku nouzového stavu jsme se
všichni potýkali s nedostatkem ochranných
prostředků, dezinfekce a především roušek.
Právě tehdy se naplno projevila solidarita Třebováků i místních firem, kteří okamžitě nabídli nezištnou pomoc. Každý, kdo uměl šít na
stroji, se okamžitě zapojil do výroby roušek.
Za to děkujeme nejen charitě, ale také městské knihovně, kulturním službám, mateřskému
centru Krůček, Levou zadní, Tvoříme obaly,
Hedvě a.s., a mnoha dalším vč. vietnamské
komunity žijící v našem městě. Další místní firmy, jako např. DGF a.s. a CHAS-MT s.r.o., se

společně s městem Moravská Třebová, gymnáziem nebo II. ZŠ Palackého podílely buď
darováním materiálu na výrobu roušek nebo
materiálu na výrobu ochranných štítů na 3D
tiskárnách. Symbolickou podporu obyvatelům Moravské Třebové vyjádřili také slavní
rodáci Zdeněk Mahdal, Eliška Weissová,
Josef Klíč a Karel Holas, kteří spolu s dalšími
osobnostmi Třebovákům zasílali své pozitivní
vzkazy prostřednictvím Facebooku.
Distribuce ochranných pomůcek
Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu dne 13. března jsem aktivoval pravidelná jednání Bezpečnostní rady města. Bezpečnostní rada se sešla k 11 jednáním (stav
ke dni 15. 4.) a jejím úkolem bylo pohotově reagovat na opatření přijatá vládou ČR,
ústředními správními orgány, hejtmanem Pardubického kraje a přijímat opatření vedoucí k zabezpečení ochrany obyvatel města
Moravská Třebová i dalších 32 obcí celého
správního obvodu. Mezi náročné výzvy patřil především příjem, evidence a distribuce
ochranných pomůcek poskytnutých státem
a Pardubickým krajem.
Prostřednictvím Moravské Třebové bylo poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb
celého správního obvodu ORP distribuováno přes 37 000 roušek, 5 000 respirátorů,
15 000 párů rukavic, 1 500 litrů dezinfekce
a nespočet dalšího materiálu. Z toho 3 000
roušek putovalo pro personál a především
seniory do Sociálních služeb města Moravská Třebová a bezmála 5 000 roušek do nemocnice následné péče. Část z nich putovala
také do dětského domova, gymnázia a dalších školských zařízení. Celý proces náročné

distribuce koordinuje odbor školství a sociálních věcí. Zvláštní poděkování v tomto ohledu patří Jitce Selingerové, Haně Navrátilové,
Zdeňkovi Bártovi, Pavlovi Šafaříkovi a dalším
zaměstnancům MěÚ.
Nad rámec uvedeného město obdrželo dar
od společnosti Amper Savings a.s. v podobě
1000 roušek a 300 respirátorů. Tuto zásilku
jsme s pomocí strážníků MP roznesli do nemocnice, hasičům, do LDN a charity, technickým službám, prodejen potravin, a dalších
provozoven v Moravské Třebové.
Pomoc podnikatelům a živnostníkům
Pandemie Covid-19 bude mít nepochybně negativní dopady na ekonomickou situaci. Preventivní opatření nejvíce zasáhly malé a střední podniky. Na nelehkou situaci se snažíme
reagovat pomocí prostředků, které máme
jako město k dispozici. Rada města schválila
prominutí nájemného za období březen až
květen 2020 pro všechny firmy a živnostníky,
kteří podnikají v městských objektech a museli
v souvislosti s nouzovým stavem zastavit nebo
omezit svůj provoz. Toto považujeme za to
nejmenší, co pro ně v současné chvíli můžeme udělat. Podnikatelům působícím na území
města jsme navíc nabídli bezplatnou inzerci
v květnovém i červnovém vydání zpravodaje. Na webových stránkách jsme jako pomoc
místním firmám spustili databázi podniků s názvem Hlásíme otevřeno. Zde může každý informovat o způsobu provozu, či upravených
otevíracích hodinách. Na podobném principu funguje také mobilní aplikace digiMT, kterou vytvořili sami občané.
Milí Třebováci, dovolte mi znovu poděkovat za vaši trpělivost a solidaritu. Už nyní se
připravujeme na postupný přechod do běžného stavu, který se vzhledem k okolnostem
bohužel neobejde bez ekonomických dopadů a škrtů v rozpočtu města. Přesto věřím, že i v dalších dnech zachováme všichni
chladnou hlavu a zůstaneme k sobě přátelští
a ohleduplní. Přejme si, abychom se mohli
brzy vrátit do svých běžných každodenních
životů. Společně to zvládneme.
Miloš Mička, místostarosta
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Otevřená radnice

Informace z radnice
Bezplatná inzerce ve zpravodaji
Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli více podpořit místní firmy a živnostníky.
Zájemcům z řad podnikatelů působících na
území města nabízíme možnost bezplatné
inzerce v květnovém i červnovém vydání zpravodaje. Zájemci mohou zasílat
podklady ve formátu PDF do 10. května vč.
na adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Náležitosti inzerce: maximální velikost ¼ strany
A4 (rozměry 89,5 x 128 mm, orientace na
výšku).
Trhy farmářských výrobků se vrací
Od pondělí 20. dubna se opět konají trhy
farmářských výrobků. Na moravskotřebovském náměstí navíc trhy rozšiřujeme o jeden
den. Nově se konají každé pondělí a pátek. Případné dotazy ohledně podmínek
prodeje a rezervace prodejních míst směřujte na TIC 737 874 829.
Podmínky konání svatebních obřadů
V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 20. dubna:
1. Účast je umožněna kromě osob zajišťujících
obřad také snoubencům, svědkům a dále

max. 4 osobám ze strany snoubenců
2. S výjimkou snoubenců jsou během konání obřadu všichni povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest
3. Povinnost dodržovat odstup nejméně 2 m
od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců
4. MěÚ zajistí další potřebná organizační
a hygienická opatření
Bližší informace poskytne matrikářka na tel.
461 353 135 nebo 730 542 597.

Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje limity mzdových prostředků příspěvkových organizací města na rok 2020
• RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
dětského dopravního hřiště v ul. Zahradnické
v Moravské Třebové s Autoklubem Moravská Třebová v AČR
• RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na veřejnou Oprava
fasády na objektu C v areálu Sociálních
služeb Mor. Třebová
• RM schvaluje výjimku z vnitřního předpisu č.
3/2019, Pravidla pro vydávání Moravskotřebovského zpravodaje na bezplatnou inzerci
v květnovém i červnovém vydání Moravskotřebovského zpravodaje dle předloženého
návrhu
• RM bere na vědomí výsledek soutěže o vytvoření nové vizuální identity příspěvkové
organizace Kulturní služby města Moravská
Třebová
• RM vyhlašuje v souladu s vnitřním předpisem
č. 6/2019, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, zadávací řízení na veřejnou
zakázku: Hrací prvky, Moravská Třebová
Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Společenská rubrika
Své významné životní jubileum oslavili tito občané:
Únor 2020
98 let – Krušinová Gerda
97 let – Přichystalová Františka
91 let – Illová Anna
85 let – Jurásek František
80 let – Zelený František, Richter Lothar, Olšanová Františka, Sibylla Matonohová
Březen 2020
95 let - Grepl Josef

80 let - Veselý Miloslav, Soldán Jan
V březnu jsme s rozloučili s občany
našeho města:
Bayerlová Květuše (96 let)
Orálková Marie (91 let)
Nádvorníková Marie (87 let)
Kouřilová Věra (71 let)
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.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 3. 2020 evidováno na trvalém pobytu celkem 9 951 občanů ČR. V průběhu
měsíce března 2020 se do Moravské Třebové přistěhovalo 5 obyvatel, odhlásilo 12 osob, zemřelo
16 občanů a narodilo se 6 dětí. V rámci Moravské Třebové v březnu změnilo trvalý pobyt celkem
12 osob. Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 149 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 3.
2020 evidováno 10 100 osob. V měsíci březnu
se uskutečnil 1 svatební obřad a 1 obřad k vítání
občánků.
(ln)

Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí v Moravské Třebové, kteří se
starají o jejich technický stav i celkový vzhled. Každá změna vede
k tomu, aby naše město bylo zase o kousek krásnější. Ulice Sluneční
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Na lince 156 – Městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období řešila Městská policie
Moravská Třebová 434 událostí.
Vzhledem k nouzovému stavu se městská
policie zaměřila na dodržování nařízených
mimořádných opatření nařízených vládou
ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tímto bych vám, občanům, chtěl poděkovat,
jelikož valná většina z vás tato opatření
dodržujete. Usnadňujete nám naši činnost
a městská policie se může věnovat dalším
důležitým činnostem, jako je distribuce zdravotnického materiálu lékařům, hasičům,
dobrovolníkům, ale i ostatním osobám, pro
které je tento materiál určen a potřebují jej.
Samozřejmě se, jako v každé době, najde
několik výjimek. Většinou se jednalo o jedince posílené alkoholem, kteří si mysleli, že
tato nařízení a opatření, určená na ochranu nás všech, pro ně neplatí. Že, když tato
opatření dodržovat nebudou, tak se jim nic
nestane. Městská policie jim vysvětlila, že
tato nařízení platí pro všechny a veškeré
tyto skutky postoupila příslušným správním
orgánům k dořešení.

Vandalismus se nevyplácí
O víkendu 18.-19. dubna měli strážníci
MP napilno. V součinnosti s hlídkou PČR
zadrželi mladíky, kteří si krátili dlouhou
chvíli vyvracením a ničením odpadko-

vých košů a dopravního značení. Mladíci
byli díky rychlé reakci policie dopadeni
a v případě odsouzení jim hrozí odnětí
svobody až na 3 roky.
Radovan Zobač, velitel MP

Zprávy z radnice
Rekonstrukce ulice Lanškrounská
Nejpozději v polovině května budou dokončeny probíhající přeložky elektrického vedení. Následovat bude rekonstrukce celé vozovky vč. pokládky nového asfaltového povrchu
od křižovatky s ulicí Komenského po ulici Na
Stráni. Tato stavba je investicí Pardubického kraje. Podrobnosti sledujte na webových
stránkách města. Děkujeme za trpělivost.
Stavební práce v ulici Olomoucká
Aktuálně zde probíhá výměna jednotné ka-

nalizace od železničního přejezdu směrem
k ulici Horní. Rekonstrukce chodníku v úseku
od mostu přes Třebůvku směrem k železničnímu přejezdu byla dokončena.
Nový chodník v ulici Zahradnická
V průběhu dubna proběhla oprava chodníku
v ulici Zahradnická o délce 130 metrů. Děkujeme pracovníkům Technických služeb Moravská Třebová za kvalitní a rychle odvedenou
práci. V nejbližší době se podobným způsobem dočkáme opravy dalších úseků. (vd)

Tvoříme participativní
rozpočet 2020
V letošním roce město Moravská Třebová
vyčlenilo 500 000 Kč na realizaci projektů,
které v rámci participativního rozpočtu na
území celého města navrhli sami občané.
Návrhy projektů byly představeny na veřejném projednání ve středu 4. března od
18:00 hod v zasedací místnosti městského
úřadu. Tyto návrhy byly předány k technické analýze příslušným odborům radnice, ty
zhodnotily jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Do hlasování postoupily tyto návrhy projektů:
• Workoutové hřiště na Knížecí louce
• Renovace vybavení venkovního hřiště školky v Sušicích
• Pavilon na návsi v Udánkách
• Pořízení zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace infračerveným zářením
v kombinaci s horkým vzduchem
O těchto navržených projektech můžete hlasovat poslední týden v květnu, tj. 25.–31. 5.,
prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Odkaz
na hlasování najdete na webu města nebo
na facebooku města. Výsledky hlasování
budou zveřejněny po sečtení hlasů. Více
informací o navržených projektech najdete
na webu města, v sekci rozvoj/participativní
rozpočet.
Barbora Dudíková, koordinátorka ZM a MA21

Termíny přistavení kontejnerů v roce 2020
Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
budou v rámci mobilního svozu odpadu přistavovat vlečky a kontejnery ve dnech a na
místa dle níže uvedeného rozpisu:
květen 2020 – v pracovních dnech od
14:30 do 17:30 hod., v sobotu od 9:00 do
11:00 hod.
říjen 2020 – v pracovních dnech od 14:30
Jaro datum
Úterý
5.5.
Středa
6.5.
Čtvrtek
7.5.
Pondělí 11.5.
Úterý
12.5.
Středa 13.5.
Čtvrtek 14.5.
Pátek
15.5.
Sobota

Podzim datum
Čtvrtek
1.10.
Pátek
2.10.
Sobota 3.10.
Pondělí 5.10.
Úterý
6.10.
Středa
7.10.
Čtvrtek
8.10.
Pátek
9.10.

16.5. Sobota 10.10.

Pondělí 18.5. Pondělí
Úterý
19.5. Úterý
Středa 20.5. Středa
Čtvrtek 21.5. Čtvrtek
Pátek
22.5. Pátek
Sobota 23.5. Sobota

12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.

do 17:00, v sobotu od 9:00 do 11:00 hod.
Provozní doba sběrového dvora
v roce 2020:
pondělí od 13:00 do 17:00 hod.; středa od
8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.;
čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.; sobota od
8:00 do 14:00 hod.

Místo přistavení vlečky a kontejneru
Brněnská - na chodníku u autoškoly
Josefská – u prádelny  
Olomoucká – u č. p. 40
Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26  
křižovatka Školní, Jiráskova – u kontejnerů
Pod Hamry
Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní
Jevíčská – u Domu armády
Boršov – u retenční nádrže 9:00–9:30, parčík u Ondráčků
9:30–10:30, u řadových okálů (šestibytovky) 10:30–11:00
Udánky - u hasičky   
Sušice - za hasičkou
Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady
Alšova – u bytovky č. p. 26            
Dukelská – u kontejnerů na separovaný odpad
Západní – parkoviště před obchodem Konečný        
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Nemocnice následné péče
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz
Poděkování
Vedení nemocnice děkuje všem občanům
města, kteří se zapojili do boje s koronavirou infekcí. Děkuje všem dobrovolníkům,
kteří se zapojili do šití roušek, rozvozů
obědů pro seniory a také všem dárcům,

Ukliďme kolem sebe
Vážení občané Moravské Třebové,
připojte se k nám a udělejte něco pro
přírodu. Chodíte-li na procházky do
lesa, do polí, vezměte si s sebou igelitovou tašku, igelitový pytel, a posbírejte odpadky, které cestou najdete.
Potom si udělejte fotku, napište k ní,
v jaké lokalitě jste odpadky posbírali, a pošlete nám ji k zveřejnění na FB
ČČK. Pokud nebudete mít možnost pytel s odpadky odvést do města ke kontejneru, ponechte ho na místě, zavolejte na uvedený mobil, zajistíme odvoz.
Ivana Kantůrková,
předsedkyně MS ČČK Mor. Třebová,
mobil 728 790 777

kteří se podílí na zajištění ochranných pomůcek. Vážíme si možnosti využití psychologické pomoci pro zdravotníky.
Nedílnou součástí fungujícího zdravotního
systému je pracovní nasazení zaměstnanců nemocnice, kterých si velmi vážíme. Nepřehlížíme vaše vynakládané úsilí, schopnost spolupráce a přijímání změn. Vaše

práce a přijímaná zodpovědnost za ni je
velice důležitá za standardních situcí, o to
více v nynějším krizovém stavu v souvislosti s epidemiologickou situací. S obdivem
a velkým poděkováním přistupujeme k těm,
kteří se jakkoli podílí na zvládání situace
ohledně koronavirové infekce.
Pavel Havíř

Pečovatelská služba, Sociální služby
města Moravská Třebová
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, , tel.: +420 461 318 252,
+420 461 318 253, e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz
Aktuálně v sociálních službách
Sociální služby města Moravská Třebová
mají od 4. března absolutní zákaz návštěv.
Možná díky tomuto a všem dalším drobným,
ale důležitým opatřením se nám zatím daří
držet naše obyvatele i zaměstnance zdravé. Dále platí také úplný zákaz doručování
balíčků pro klienty od rodinných příslušníků.
Děkujeme za pochopení a respektování tohoto nařízení.
Přesto, že jsme byli nuceni ukončit veškeré
společné aktivity, dále se snažíme vytvářet klientům příjemné
životní podmínky pro
zachování jejich celkové pohody. Pracujeme
s klienty individuálně,
dle jejich přání a našich
možností.
Obyvatelé
domova si mohou mimo
jiné krátit dlouhé chvíle
procházkami v naší zahradě, kde čerpají potřebnou energii. Jsme si
vědomi, že dlouhé odloučení od rodin nepřispívá k dobré psychické
kondici obyvatel. Proto
jsme zajistili možnost
videohovorů prostřednictvím Skype. Tento
způsob komunikace se
rychle ujal. Rodiny i klienti jej hojně využívají
a jsou nadmíru spokojeni, z čehož máme velkou radost.
Chtěli bychom velice
poděkovat všem, kteří
se podíleli na výrobě
roušek pro naše klienty

i zaměstnance. Seznam dárců je opravdu
dlouhý. Každé pomoci si velmi vážíme. Díky
velké vlně solidarity a pomoci jsme v tuto
chvíli již dostatečně zabezpečeni. Věříme,
že toto nelehké období brzy skončí, že vše
společně zvládneme a že se život co nevidět vrátí do normálních kolejí. Hodně zdraví
všem.
Moc si vaší pomoci vážíme. Díky velké vlně
zapojení, solidarity a pomoci jsme v tuto
chvíli dostatečně zabezpečeni.
Sociální pracovnice DpS a DZR

7,00-12,00
7,00-12,00
7,00-12,00
8,00-12,00
7,00-12,00

8,00-14,00
8,00-14,00
8,00-14,00
8,00-14,00
8,00-12,00

7,00-12,00
7,00-12,00
7,30-12,00
7,00-13,00
7,00-12,00

7,00-12,00
7,00-12,00
7,00-12,00
7,00-12,00

7,00-12,00
7,00-12,00
7,00-12,00
7,00-12,00
7,00-11,00

6,30-15,00
6,30-15,00
6,30-15,00
6,30-15,00
6,00-11,00

8,00-16,00
8,00-12,00

DENTÁLNÍ HYGIENA

Zprávy z radnice

Vypracoval: Mgr. Ivana Kantůrková, zastupitelka města

Oprava tel. čísla na psychiatrickou ambulanci Dr. Cacha – 461 352 300
(v dubnovém vydání zpravodaje byl kontakt uveden chybně).

V době pandemie je provoz jednotlivých ambulancí individuálně upraven, proto si raději předem
návštěvu telefonicky dohodněte.

Víkendy a svátky viz rozpis pohotovostních služeb – únorové číslo
zpravodaje

PO
PÁ

STARÉ MĚSTO
461 312 501

SVITAVSKÁ 325/36, MT
461 352 211

13,00-16,30

13,00-15,30
13,00-16,30

13,00-15,00
13,00-16,00

Objednat předem v ordinaci MUDr. Librové

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

ZUBNÍ LABORATOŘ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

MUDR. HŘEBABETZKÁ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

SVITAVSKÁ 325/36, MT
736 127 876

13,00-18,00
13,00-14,30
13,00-15,30
13,00-17,00

KOMENSKÉHO 1417/22, MT
461 312 401

HOLUBOVÁ LENKA, DiS.

13,00-14,00
13,00-16,30
13,00-14,00
13,00-16,30

9,00-12,00
7,00-12,00
7,00-12,00
8,00-12,00
7,00-12,00

MUDR. BISOVÁ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

MUDR. ZATLOUKALOVÁ

po předchozí telefonické domluvě pro ošetření akutně vzniklé bolesti
zubů (pouze v případě nedostupnosti vlastního ošetřujícího zubaře)
DOPOLEDNE
ODPOLEDNE
PO MUDR. BISOVÁ
MUDR. ZATLOUKALOVÁ
ÚT MUDR. LIBROVÁ
MUDR. LIBROVÁ
ST MUDR. ZATLOUKALOVÁ
MUDR. BISOVÁ
ČT MUDR. KOMÁRKOVÁ
MUDR. ŠKOLAŘOVÁ
PÁ MUDR. ŠKOLAŘOVÁ

6,30-12,00
8,15-12,00
6,30-12,00
8,15-12,00
6,30-12,00

MĚSTEČKO TRNÁVKA 5
461 329 181

12,30-15,00
12,30-15,30
13,00-17,30

SVITAVSKÁ 325/36, MT
734 113 860

PIARISTICKÁ 194/6B, MT
725 832 698

13,00-16,00

13,00-17,00
13,00-17,00

KOMENSKÉHO 1417/22, MT
461 312 484

ŽURNÁLNÍ SLUŽBA

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

MUDR. FREMUTHOVÁ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

MUDR. KOMÁRKOVÁ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

MUDR. ŠKOLAŘOVÁ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

MUDR. LIBROVÁ

ORDINAČNÍ HODINY ZUBNÍCH AMBULANCÍ
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz

Dle nařízení vlády ze dne 30. 3.
je budova muzea pro veřejnost
uzavřena a všechny složky
organizace Kulturní služby
města Moravská Třebová
pracují ve zvláštním režimu.

Kulturní centrum
a Městské kino
Všechny kulturní akce plánované na květen
jsou přesunuty. O nových termínech vás budeme včas informovat.
Zakoupené vstupenky zůstávají nadále
v platnosti.
Pokud byste chtěli vstupné vrátit, určitě vám
vyhovíme:
• jestliže byly vstupenky zakoupeny hotově
v pokladně Kulturních služeb města MT,
budou vám peníze vyplaceny po skončení opatření,

• jestliže jste vstupenky zakoupili on-line,
napište nám na e-mail kultura@ksmt.cz
nebo kino@ksmt.cz a pošlete, prosím,
čísla vstupenek. Peníze vám budou zaslány zpět na účet.

Muzeum
V měsíci květnu – zavřeno

Zámek
Po dobu mimořádných opatření je zámek
pro veřejnost uzavřen. Jakmile bude režim
uvolněn, chystáme pro vás následující.
Nová celoroční otevírací doba zámku
Květen, červen, září: úterý–neděle
10–17 hod. / prohlídky: 10:30–16 hod.
Červenec, srpen: úterý–neděle
8–18 hod. / prohlídky: 8:30–17 hod.

Říjen až duben: pátek–sobota–neděle
10–17 hod. / prohlídky: 10:30–16 hod.
Prohlídkové trasy:
• Perly Moravské Třebové
• Středověká mučírna a alchymistická
laboratoř mistra Bonaciny
• Náš venkov – od 1. 7. se můžete těšit
na oživenou trasu
• Zažít renesanci – zcela nová interaktivní trasa a herna pro děti
•
Upoutávka nejen na prázdniny
Doufáme, že již brzy dojde k uvolnění
mimořádných opatření spojených s COVID-19. Jakmile se tak stane, zveme vás na
procházku po nádvoří a do rozkvetlých zahrad zámku. Buďte v obraze a sledujte náš
FB a webové stránky. Děkujeme a přejeme
obyvatelům Moravské Třebové krásné květnové dny.

Nová vizuální identita kulturních služeb, zámku a muzea
vítězná loga od Karla Navrátila, rodáka
z Moravské Třebové. Po zpracování logomanuálů budou loga k vidění na nových
webových stránkách i všech tiskovinách
organizace. Všem zúčastněným srdečně
děkujeme!

V měsíci březnu proběhla soutěž na novou
vizuální identitu Kulturních služeb města
Moravská Třebová, muzea a zámku v Moravské Třebové. Soutěže se zúčastnilo 13
soutěžících. Byla stanoven 7členná komise,
která loga hodnotila. Představujeme Vám

Městské muzeum od dubna vede Marcela Vraspírová
Od 20. dubna nastoupila do
funkce vedoucí Městského muzea Moravská Třebová Marcela
Vraspírová. „Moravskou Třebovou vnímám jako město mnoha
pokladů s bohatou historií, hodnotnou architekturou, nespočtem
pamětihodností, působivou okolní krajinou. Je to město přirozeně
krásné, kultivované, se snahou být vlídným
a vstřícným místem pro trvalý život i turistické
aktivity,“ říká nová vedoucí muzea. Podrobnosti přinášíme v krátkém rozhovoru.
Co Vás motivovalo k přijetí nové výzvy?
Moravská Třebová je mi srdečně blízko.
Přestože žiji o pár kilometrů dále, mám v regionu část rodiny i přátele. Dosud mou profesí i zájmem byl prostor rámovaný uměním,
historií, galerijní činností a prací v médiích.
Na činnost vedoucí muzea se proto těším
jako na sjednocení všech dosavadních zkušeností. Věřím, že spolu s týmem muzejníků
budeme Městské muzeum Moravská Třebo-

vá právem prezentovat jako kvalitně fungující článek kulturního
dění města a regionu.
Máte připravený scénář
budoucí práce?
Moje první kroky povedou ke
spolupracovníkům, neboť základem dobré práce je dobrá komunikace a fungující kolektiv. Po
seznámení s kolegy i celou budovou muzea
se pustíme do společné práce. Chci navázat na vše úspěšné, co se dosud muzejníkům
podařilo uvést do života. Letošní rok bude
vzhledem k nynějším okolnostem zvlášť náročný. Navíc jsme v rozběhnuté a naplánované sezoně, proto nepředpokládám ukvapené zásahy do bezprostředních aktivit. To
bych považovala za krátkozraké a neefektivní. Ráda bych vedla muzeum jako živou,
pulsující instituci ve službách veřejnosti, která
reflektuje historii regionu, zájem návštěvníků
a podstatu svého poslání - získávat, uchovávat a vystavovat hmotné i nehmotné doklady

o člověku a jeho prostředí, svými aktivitami
vzdělávat, vychovávat i těšit. Budeme věnovat maximální péči sbírkovému fondu, jeho
zpracování a evidenci. Nesmíme zapomínat
ani na výstavní, přednáškové i zábavné činnosti. Mám mnoho impulsů k zajímavým realizacím, kterými bychom se mohli zdatněji
spolupodílet na kulturně společenském profilu města a přispět i k většímu zviditelnění
v rámci cestovního turistického ruchu. Nedílnou součástí muzejních aktivit bude kvalitní
propagace a součinnost s aktivitami zámku
i kulturních služeb.
Vzkaz na závěr
Ráda bych srdečně pozdravila všechny čtenáře zpravodaje a popřála jim pevné zdraví, vzájemnou blízkost a dostatek energie
ke všemu, co je před námi. Stejně tak bych
ráda vyslovila přání, aby se okolnosti současné napjaté doby brzy uzdravily a muzejní brány se mohly plně otevřít návštěvnické
veřejnosti.		
(vd)
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Výročí 60 let od vzniku Stavebního bytového družstva v Moravské Třebové
Psal se rok 1960. Bylo krátce po období
velkých politických i hospodářských změn.
Oblast Moravské Třebové byla přesunuta
ze správního území jižní Moravy do Východočeského kraje pod krajské město Hradec
Králové. V Moravské Třebové byl zrušen
okres a novým okresním městem se staly
Svitavy. Slučovaly se podniky a organizace.
Hedvábnický textilní průmysl, který byl rozdělen do pěti oblastí (Silka v Liberci, Hedva v Mor. Třebové, Atlas v Zábřehu, Brokát
v Rýmařově a Závody 1. mája v Liptovském
Mikuláši), byl celý sloučen pod správu n.p.
Hedva Mor. Třebová. Vznikl tak velký podnik a s tím i potřeba bydlení pro nové zaměstnance.

Bytová výstavba (stejně jako vše ostatní)
byla přísně plánována do pětiletých období
– známých „pětiletek“. Bylo centrálně stanoveno, kolik bytů se vybuduje a kde se vybudují. Kvóty pro výstavbu bytů byly rozdělovány podle důležitosti průmyslových odvětví
a textilní průmysl nepatřil na žebříčku důležitosti k těm významným. Stavební podniky
stavěly tzv státní byty. Jednalo se o byty 2+1
plochy cca 60 m2 se stanoveným limitem
nákladů a stanoveným nájmem. Byty přidělovala příslušná komise města a byl jich neustálý nedostatek. Ke zlepšení situace měl pomoci zcela nový zákon o družstevní bytové
výstavbě. Zatímco dosud veškeré náklady
výstavby nesl stát, počítal ten-

Dvě jubilea Rudolfa Hikla
V letošním roce si připomínáme dvě kulatá
jubilea, 130 let od narození a 50 let od úmrtí, prvního českého, poválečného ředitele městského
muzea Rudolfa Hikla. Spolu
s muzeem vykonával rovněž
správu městského archivu
a psal městskou kroniku.
Rudolf Hikl se narodil
13. února 1890 ve Dzbelu na Prostějovsku. Po vzoru svého otce zasvětil život
učitelskému povolání. Historickému řemeslu se učil od
profesorů zvučných jmen,
tehdejších hvězd oboru Josefa Šusty, Kamila Krofty, Gustava Friedricha nebo Lubora
Niederleho. Státní zkoušku z obou předmětů složil 16. prosince 1914.
Do Moravské Třebové přišel Rudolf Hikl
začátkem listopadu 1945, stal se ředitelem
českého gymnázia. Za necelé tři roky, po
které ve městě působil, stihl prostudovat
městský archiv a starší německou regionální literaturu. Výsledkem jeho snažení
je první, a současně i prozatím poslední
česká monografie o historii města. Text
byl pod názvem Moravská Třebová v dějinách zprvu otiskován na pokračování

časopisecky, v roce 1948 vyšel v nákladu
400 výtisků knižně. V roce 1949 byla publikace s pozměněným názvem Moravská Třebová,
nástin jejich dějin vydána
s doplněným obrazovým
materiálem znovu, tentokrát v nákladu 800 výtisků.
Výklad dějin města zakončil zrodem Československé republiky v roce 1918.
V padesátých letech vyšly
časopisecky i některé další
Hiklovy příspěvky k dějinám města, ve kterých se
zabýval pojmenováním města, historickými
cestami nebo jeho národnostní skladbou
ve středověku.
V roce 1948 se Rudolf Hikl z Moravské Třebové odstěhoval do Olomouce. Nějakou
dobu ještě pracoval ve Vlastivědném muzeu
jako knihovník. Zemřel 27. listopadu 1970.
Pochovaný je na Ústředním hřbitově v Neředíně. Novým správcem moravskotřebovského muzea a městského archivu se po
Rudolfu Hiklovi stal od 1. října 1949 Jaromír Plicka. Před tím, od roku 1938 byl Plicka
pracovníkem muzea v Poděbradech.
Jiří Šmeral, Komise památkové péče

to nový zákon s finanční spoluúčastí budoucích uživatelů. Náklady na pořízení bytu
byly rozděleny do tří skupin. Stát financoval
pouze třetinu nákladů, druhou třetinu musel
složit člen ve formě tzv. členského podílu
a poslední třetinu půjčila novému družstvu
banka na výhodný 1% úrok se splatností
40 let. Dále bylo určeno, že při každé další
státní výstavbě musí být část bytového fondu
(cca 20–25%) budována touto novou družstevní formou.
Pokračování v červnovém vydání zpravodaje. Kompletní verzi textu naleznete také v aktualitě na webu města.
Josef Jílek

Vybraná výročí
ve městě a regionu
1270 – MT poprvé uváděna pod svým
jménem. Prvně připomínaný farář Kristián
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Staré
město nazýváno Stará Třebová. Nejstarší
zmínka o Kunčině, zmiňován rychtář Herolt
1500 – Ladislav z Boskovic přemístil hřbitov
z města na Křížový vrch
1680 (31. 5.) – v MT položen základní kámen ke stavbě františkánského kláštera
1755 – kolem tohoto roku dokončeny malby v dnešním kostele Povýšení sv. Kříže na
Křížovém vrchu od třebovského malíře Judy
Tadeáše Suppera
1850 – vznikl politický okres Mor. Třebová
1900 – uspořádán první cyklistický závod
na trase Svitavy - Lanškroun –
Moravská Třebová – Svitavy
1910 – začala jezdit pravidelná autobusová linka z Moravské Třebové do Svitav
1960 – vznikl okres Svitavy, zanikl okres MT
2010 (4. 7.) – otevřeny Hřebečské důlní stezky
Moravskotřebovské divy
Pro zájemce o další podrobnosti o třebovských divech je možné navštívit webové
stránky hrebecsko.blogspot.com. Zde naleznou návštěvníci širší verzi dubnového článku,
ale také spoustu zajímavostí o tomto regionu.
Martin Protivánek

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Vážení čtenáři, už déle než měsíc je knihovna zavřená a bohužel zatím není jasné, zda
se provoz knihovny v podobě, která byla
běžná na začátku března, vrátí k normálu
ve vládou stanoveném červnovém termínu. Všechny stávající výpůjčky jsme
prodloužili prozatím do konce května a v případě potřeby je znovu
prodloužíme. Narůstání upomínek
je také pozastaveno.
Než bude možné úplně otevřít, plánujeme
zřídit výdejové okénko, jehož prostřednictvím budeme knihy vracet i půjčovat. Zakoupili jsme generátor ozonu, jímž budeme
desinfikovat všechny vrácené knihy a také
veřejné prostory knihovny, o své bezpečí se
tedy nemusíte bát.
V půlce dubna jsme začali ve spolupráci
s moravskotřebovskými skauty z organizace Junák - český skaut, z.s. nabízet bezkontaktní roznášku knih. Pokud jste službu ještě
nezaregistrovali, vězte, že stačí telefonicky na čísle 737 021 003 nebo 736 503
376 či pomocí formuláře na webových
stránkách knihovny objednat v knihovně,
o které knihy máte zájem, a pak v pondělí
či čtvrtek odpoledne očekávat, až zazvoní skaut u vašich dveří. (Skauti z bezpečnostních důvodů nesmějí přebírat ani knihy

knih a také abyste z hygienických důvodů
žádné knihy nepřidávali.
Situace se rychle mění, proto prosím sledujte
naše stránky, sociální sítě a také informační
kanály města, kde budeme o otevření v jakékoli formě také informovat. (Je tedy možné,
že v době, kdy čtete tyto řádky, už funguje
donáška pouze pro seniory a ostatní si mohou vyzvedávat balíčky s objednanými knihami rovnou v knihovně.)
1.–15. 5. Květnová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek. V březnu zvítězil p. Zeman. Vítěze dubnového kola zveřejníme příště.
k vrácení, ani peníze, prosíme, nežádejte
je o to.)
Milí čtenáři, chybíte nám a víme, že naše
knihy chybí vám. Chceme vás proto ujistit,
že uděláme maximum proto, abychom vám
čtení zpřístupnili. Proto jsme zřídili provizorní knihobudku přímo na zámku. Na oknech
u knihovny nabízíme vyřazené knihy k rozebrání. Prosíme, abyste mysleli i na ostatní a jednak si odnášeli domů malé množství

Rodinné centrum Krůček
Činnost Krůčku je dočasně pozastavena
kvůli dopadům nouzového stavu. Bohužel
se zatím nemůžeme sejít na některém z našich klubů či akcí, ale jsme tu stále pro Vás.
Brzy spustíme online formy našich poraden
– laktační, sociálně právní, pro rodiče dětí
s poruchou autistického spektra a poradnu
pro slaďování rodiny a práce. Od dubna
je na Facebooku online
podpůrná skupina kojících a nosících maminek. Najdete tam také
tipy na aktivity s dětmi,
recepty a návody na výtvarné činnosti.
V době uzavření centra jsme šili roušky pro
Městský úřad Mor. Třebová a Charitu Mor.
Třebová pro potřebné.
Tímto bych velice chtěla
poděkovat dobrovolnicím z veřejnosti, švadlenkám paní Stejskalo-

vé, Neznajové, Uhlíkové, Komárkové a také
městské policii, která zajišťovala distribuci
a městu Moravská Třebová za materiál.
Těšíme se na obnovení provozu centra a věříme, že se brzy sejdeme na některé z našich akcí. Sledujte nás na: www.facebook.
com/krucekmt
Radka Pražanová

Aktuální otázka zní: Kdo nám bude
pomáhat s bezkontaktní donáškovou službou?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: Bez matky ne! (M.
al-Mer), Miami Blues (C. Willeford), Lazarova vendeta (R. Ludlum), Smrt nosí rudé
škorně (P. Hrdlička), Prostřeno bez servítků
(Z. Polreich). Podmínky soutěže najdete na
našem webu.
Po dobu karantény jsme si pro vás připravili bohatý program na našem Facebooku
– soutěže pro děti i dospělé, tvořivé středy,
virtuální prohlídky knihovny…

Oslavy 1. máje se
nekonají
Vážení spoluobčané, dovolte mi vás informovat, že vzhledem k situaci způsobené epidemií koronaviru jsme nuceni
tento rok nepořádat tradiční oslavy 1.
máje na nádvoří zámku. Moc nás mrzí,
že tato tradice bude poprvé po 30 letech přerušena, ale jak jistě všichni cítíme, situace je vážná a je tedy nutné
dodržovat nastavená pravidla a omezení, mezi něž patří i zákaz pořádání
veřejných akci. Rádi bychom vám touto
cestou chtěli popřát hlavně pevné zdraví a poděkovat, že nosíte roušky a dodržujete všechna nařízení, která chrání
zdraví nás všech.
Za MO ČSSD Martin Bárta,
hlavní pořadatel
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BarBar 1541
Restaurant
Denně od 11:00 hodin
Obědy i večeře
Cihlářova 9/11, Moravská Třebová

Tel.: 720 696 920
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Kosmetický
Petra Šatníková
salón
(Udánky 124) nabízí:

• celkové ošetření pleti
• ošetření pleti radiofrekvenčním přístrojem – redukce vrásek
• aplikace umělých řas metodou řasa na řasu
• prodej kosmetických přípravků značky SynCare
Kontakt: 722

602 188

POHŘEBNÍ ÚSTAV
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

tel.: 461 316 312

NONSTOP

Marxova 1a
Moravská
Třebová

602 735 399
516 474 602

www.pohrebniustavholub.cz

ÚČETNICTVÍ, MZDY, DANĚ
Mgr. Jitka Vojtková
Nabízím kompletní zpracování účetnictví, včetně
vedení mzdové agendy, podnikatelům i právnickým
osobám. Zpracování daňových přiznání a kontakt
s úřady.
mobil: 737 832 344
email: vojtkova.j@gmail.com

Inzerce
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VINOTÉKA
ČSA 4
Moravská Třebová

Andrea Schreiberová
Nabízíme:

• vynikající stáčená vína
od moravských vinařů
• kvalitní lahvová vína
• dárková balení vína
• dárkové poukázky na
nákup vína
• 5 litrové balení vína za
velmi výhodné ceny

OTEVŘENO Po–Pá 9:30–16:30
KONTAKT 732 713 288 (A. Schreiberová)

autobazar v areálu stk
Moravská Třebová
ulice Svitavská 1610
tel.: 731 322 776

Školy
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Vzhůru ke hvězdám
Na Mezinárodní kosmické stanici (ISS - International Space Station) byla spuštěna
aplikace žáků vojenské
střední školy v Moravské
Třebové. Podařilo se to
díky účasti na projektu
ESA Astro PI.
Na podzim 2019 nás
oslovili zástupci Univerzity obrany Brno (UNOB),
s nabídkou účasti na projektu ESA s názvem Astro PI. Znamenalo to vytvořit minimálně tříčlenný
tým a naprogramovat
software, který poběží
na počítači umístěném
na ISS. Jde o jednodeskový počítač Raspberry PI se zabudovanými
senzory snímající parametry okolního prostředí, aktuální pozici ISS a s kamerou schopnou pořizovat snímky Země. Náš šestičlenný
tým nese název Orbiters a vytvořil v jazyce

Python program, který v pravidelných intervalech snímá parametry pro určení aktuální

polohy a rychlosti ISS. S jejich pomocí se
určí odchylka dráhy stanice od ideální dráhy. Program byl na ISS spuštěn 8. 4. a bě-

Novinky z Křižovatky
Středa 11. března zůstane jistě dlouho v paměti rodičů, žáků i učitelů. V tento den se uzavřely školy.
Událost, kterou si nikdo z nás neuměl představit,
a kterou také nikdo nečekal. Nevěděli jsme, na jak
dlouho to bude, jak budeme učit, jak spolu budeme
komunikovat, jak hodnotit pokroky žáků. Dnes jsme
o mnoho chytřejší, kreativnější, více se kamarádíme
s výpočetní technikou. Nejen žáci, rodiče, ale třeba
i léty zkušenější učitelé. Není to jednoduché pro nikoho, ale výuka probíhá
on-line, snaží
se obě strany. Naši žáci
třeba také trénují chemické
pokusy v domácích podmínkách. Tím
prvním byl
pokus s vejcem a octem,
z vajíčka se
po pár dnech
stal
hopík.
Druhý pokus se solným roztokem a provázkem vyjadřuje díky všem lidem v první linii, kteří nám pomáhají. Palec nahoru všem!
Eva Izáková

žel po dobu 180 minut, což jsou přibližně
dva oblety kolem Země. Je třeba zmínit nadšení a úsilí, s jakým se
členové týmu Orbiters
do projektu vrhli. Na
počátku o programování moc nevěděli, ale
během krátké doby
se seznámili s principy programování, se
základními postupy,
poznali elementární
algoritmy a také se dozvěděli něco o „štábní
kultuře“, bez které se
žádný dobrý zdrojový
kód neobejde. To vše
od nich vyžadovalo
úsilí, čas a hodně přemýšlení.
Na závěr patří díky
členům Fakulty voj.
technologií UNOB pod vedením Radima
Bloudíčka za podporu v našem úsilí.
Richard Cvrkal

Školy
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„Rekreační středy“ ve školní družině ZŠ Palackého
V tomto školním roce navštěvuje pravidelně naši družinu cca 170 dětí v šesti odděleních. K nejatraktivnějším činnostem patří
„rekreační
středy“
charakteristické společnými akcemi všech
oddělení. Na začátku
září proběhly seznamovací hry. Následující středu se z dětí
stali indiáni, kteří na
vycházce u Boršovského rybníku plnili
úkoly s indiánskou tematikou a odnášeli si
indiánské ozdoby.
První říjnovou středu
proběhl projektový
den na téma Voda
– dárkyně života, jehož hlavním záměrem
byla prohlídka čističky
odpadních vod v Linharticích. V rámci individuálních činností ve všech odděleních
byly děti zábavnými formami informovány
o významu vody, řešily kvízy a vyráběly
výtvarné práce k dané tematice. Garantem
projektu byla p. vychovatelka E. Kobylková.
V témže měsíci pro dny společných akcí ob-

jednaly vychovatelky dětem trička. Každé
oddělení si vybralo jinou barvu a zdobilo
trička různými technikami.

V listopadovém „adventním tvořeníčku“ jsme
vyráběli ozdoby, pekli a zdobili perníčky.
Své výrobky pak děti prodávaly na vánočním jarmarku. Poslední prosincovou středu
jsme si za doprovodu hudebních nástrojů
všichni společně zazpívali koledy a zhlédli

vystoupení některých dětí. Besídka pro rodiče navodila vánoční atmosféru a potěšila
všechny přítomné z oddělení p. vychovatelky J. Olšovské. Po celou
adventní dobu nám v družinách svítily nazdobené
vánoční stromky, pod kterými obdržely děti dárky
od Ježíška do svých oddělení.
Na zvířátka v přírodě
a zejména ptáčky jsme
také nezapomněli. V lednu jsme vyráběli krmítka,
která jsme rozmístili po
okolí školy a při zimních
procházkách je doplňovali krmením.
Mimo to máme v naší
školní družině i „minizoo“, kde se s p. vychovatelkou Sychrovou některé
děti starají o své miláčky.
V rámci projektu z ESF
nabízíme dětem dva kluby. Klub zábavné
logiky a deskových her pod vedením p. vychovatelky Drahošové a čtenářský klub, ve
kterém v 1. pololetí pracovala s dětmi p. vychovatelka P. Skřipská.
Za kolektiv vychovatelek J. Olšovská

ZŠ Palackého pomáhá zdravotníkům v okrese
Jen pár týdnů před uzavřením dveří škol lékař nebo zdravotník dostává štít se jméobdržela ZŠ Palackého nové vybavení pro nem tiskaře. Ty, které vznikly díky vybavevýuku IT technologií 3D tiskárnu s označe- ní největší moravskotřebovské školy, nesou
ním Prusa Mk3s získanou z projektu DiGiTu podpis ZŠ Palackého.
DiGiTaM. Učitel informatiky Petr Felner zaří- Jsme rádi, že můžeme pomáhat v boji
zení zprovoznil a začal s výrobou ochran- s nemocí, která není lhostejná nikomu na
ných štítů pro zdravotníky, čímž se aktivně světě.
zapojil do projektu
Tiskne celé SvitavI. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy
sko, který reaguje
OPATŘENÍ K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na situaci v souvisPRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
losti s COVID-19.
Zápis proběhne v termínu dle školského zákona
Školní 3D tiskárna
v platném znění, tj. od 1. 5. – 16. 5. 2020 bez osobní
dokáže vyrobit 6
přítomnosti dětí v MŠ.
až 7 štítů denně.
Způsob vyzvednutí a doručení žádosti:
Zatím jich z našeho
 osobně po telefonické domluvě (733ϳϴϭϭϱϰ) na konkrétní termín 
zařízení
pochází
ĂŚŽĚŝŶƵ
více než sto. Výroba
 na vyžádání je možné tiskopis zaslat poštou na adresu vašeho bydliště
jednoho štítu trvá
 vyplněné žádosti je možné vložit do schránky před vchodem škŽůǇŶĞďŽ
přibližně dvě a půl
ŽƐŽďŶě po telefonickédomluvě ředitelce školy
hodiny. Přístroj vyKritéria pro přijetíbudou uvedeny na webových stránkách školy.
robí držák, který se
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách
pak přidá do balení
školy do konce května 2020.
s plexisklem, gumičDŽƌĂǀƐŬá
Třebová 3. 4. 2020 
Hana Zmeškalová Dis͕

kou a návodem pro

ředitelka školy
zdravotníka. Každý



MŠ Piaristická posílá
pozitivní vzkaz
Neděste se, kluci, holky,
taťkové a mamičky.
Brzy už nás jistě čekaj‘
jenom dobré zprávičky.
Vydržte to ještě chvíli,
mějte v sobě nějakou píli.
Malujte a zpívejte,
doma spolu se smějte,
však se máte všichni rádi.
Všichni do školky poběžíme
a rádi se zase uvidíme.
Anna Trefilová

DDM
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Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Portál pro sdílení aktivit

Domy dětí a mládeže a střediska volného
času v celé republice hledají cestu, jak být
stále v kontaktu se „svými“ dětmi a díky profesní asociaci Sdružení pracovníků domů
dětí a mládeže v ČR vznikl celostátní portál
pro sdílení aktivit, nápadů či návodů s názvem Mít kam jít. Spontánně tak začala vznikat celá řada vzdělávacích aktivit na dálku, především však pro šíření dobré mysli.
Mnozí pedagogové zájmového vzdělávání
napříč republikou začali vytvářet ve svých
zařízeních různé zábavné, ale i vzdělávací programy pro volnočasové využití právě
v těchto změněných podmínkách a náš dům
dětí a mládeže se do této aktivity také zapojil. Aktivity, které původně vytvářely jednotlivé „domečky“ jen samy pro sebe, jsou nyní
přístupné všem návštěvníkům tohoto nového
portálu. Příspěvky jsou děleny jednak podle
věkových kategorií, od předškoláků až po
náctileté, jednak podle zaměření příspěvku (hudební, divadelní, vědecké, technické
apod.). Najít zde můžete nejrůznější návody na sportovní aktivity v domácím prostředí, recepty na vaření pro začínající kuchaře,
přírodovědné pokusy „do kuchyně“ nebo
aktuálně netradiční zdobení velikonočních
vajíček. Na mitkamjit.cz ale najdete i zajímavé filmové nabídky, virtuální projížďky
po kolejištích železničních modelářů očima
strojvůdce a mnoho dalších „ochutnávek“,
které bezpochyby zpříjemní čas trávený
doma. Věříme, že nabídka aktivit potěší
i mnohé příznivce z našeho města.
Plastikoví modeláři na soutěži
v Brněnci
Klub plastikových modelářů Brněnec pořádal 43. ročník veřejné soutěže plastikových
modelů a Krajský přebor mládeže Pardubického kraje. Uskutečnil se v sobotu 7. března v Lidovém domě v Brněnci – Moravské
Chrastové. Této akce se společně s vedoucím kroužku, Pavlem Vaňousem, účastnili
také členové modelářského kroužku DDM.
I když nesoutěžili, prohlédli si modely a získali přehled o tom, jak má vypadat model
letadla či jiné techniky. Všichni se zúčastnili
divácké soutěže a měli možnost ohodnotit
jeden model ve dvou soutěžních skupinách
- měřítku. Všechny zaujaly stejné modely jak
v měřítku 1:72 skupina /1c/, tak v měřítku

1:48 /1b/. Náhodou se soutěže účastnil
soutěžící s modelem 1:32, jaký lepí jeden
z našich členů, tedy s Marcelem Blochem
MB-152-1c. Klukům se modely líbily a pan
Vaňous jim cestou vyprávěl o historii, o modelařině a o svém životním poznání ve směru k armádě, letadlům a vojenské technice.
Byl to pro všechny krásný zážitek a my děkujeme panu Vaňousovi za jeho obětavost
a krásný přístup.
Horolezci na Klajdě
Ještě než vypukla karanténa, stihli jsme dvakrát vyjet do lezeckého centra do Brna.
Skoro všichni mladí horolezci byli na Klajdě
poprvé a moc se jim tam líbilo. Velkou stěnu zvládli na výbornou a užili si nejen le-

zení, ale také zajímavou exkurzi a návštěvu
Domu přírody v Moravském krasu.
Volný čas v časech korony
Milí příznivci a věrní členové našeho „domečku“, je nám moc líto, že se s vámi nemůžeme setkávat na našich pravidelných
i příležitostných činnostech a věříme, že je
to líto i vám. Karanténa trvá déle, než jsme
předpokládali a proto jsme se rozhodli vám
to čekání na obnovení kroužků nějak zpříjemnit. O co přesně půjde, se dozvíte na
našich webových stránkách www.ddm-mt.
cz, odkaz najdete i na našem Facebooku.
Sledujte tedy prosím náš web. Společně to
zvládneme.
Pracovníci DDM

Charita
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Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800,
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz
Charita Moravská Třebová se
v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR stala hlavním střediskem
pomoci ohroženým skupinám obyvatel v Moravské Třebové
Do pomoci potřebným jsou intenzivně zapojeni jak charitní pracovníci, tak dobrovolníci. Vzhledem k tomu, že jsme ze strany
státu pro naše pracovníky obdrželi minimum
ochranných pomůcek, byli jsme nuceni vyrábět v našich šicích dílnách vlastní roušky.
V Charitě Mor. Třebová jsme vytvořili sběrné
místo roušek, které nám nosí také dobrovolníci. Vlastnoručně zhotovené roušky vydáváme našim klientům a zájemcům z řad široké
veřejnosti.
Přestože některé služby musely provoz z důvodu nařízení vlády přerušit nebo omezit,
snažíme se klientům poskytnout alespoň telefonickou pomoc či podporu, aby samotu
a karanténu doma lépe zvládli.
Služby, které uzavřeny nebyly, vyjíždějí
do terénu a poskytují klientům často i nadstandartní péči, aby byli před možnou nákazou koronavirem co nejvíce chráněni.
Např. na Charitní pečovatelskou službu
a sociální rehabilitaci se obracejí noví zájemci, kterým pomáháme řešit jejich životní
potřeby, zajišťujeme dovozy k lékařům, na
úřady apod., a to v rámci celého regionu
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Občanská
poradna pomáhá řešit finanční těžkosti a je
klientům k dispozici zejména telefonicky,
v akutních případech nadále i na kontaktním pracovišti.

Prostřednictvím dobrovolnického centra organizujeme a koordinujeme pomoc pro osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením nebo další lidi v nouzi, kteří nemají
přirozenou síť sociálních kontaktů ze strany
rodiny, sousedů či známých. Dobrovolníci pomáhají především s donáškou
nákupů potravin a léků, ale
i s materiálem pro výrobu
roušek a v neposlední řadě
i s půjčováním šicích strojů.
Tato pomoc probíhá ve
spolupráci s vedením města Moravská Třebová, velmi vstřícně se k celé situaci
postavilo několik místních
firem, které nám pružně
dodaly látky a materiál na
roušky. Ve spolupráci s městem M. Třebová se do každé domácnosti dostaly letáčky
s nabídkou dobrovolnické pomoci pro senio-

ry a další potřebné spoluobčany. Velmi mile
nás překvapil zájem o dobrovolnickou službu ze strany veřejnosti a vzájemná solidarita občanů právě v těchto těžkých chvílích.
Moc hezky spolupracujeme s místními bratry
Františkány, kteří nám intenzivně pomáhají se zajištěním přímé pomoci potřebným z regionu, zejména
uskladněním a předáváním potravinové pomoci
získané z potravinových
bank. Velký dík patří také
pastoračním
asistentům,
kteří jsou k dispozici klientům a nemocným v oblasti
duchovních potřeb. Společně to zvládneme!
Bližší informace o celkové
činnosti Charity MT najdete na webu, Facebooku, nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz, www.farnostmoravskatrebova.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM,
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
Po dobu mimořádných opatření jsou veškeré
bohoslužby do odvolání ve vnitřním režimu
kláštera.
Každý den od 15 do 18 hodin je otevřený
klášterní kostel (ul. Svitavská) k osobní mod-

litbě nebo rozhovoru s přítomným řeholním
bratrem, popř. je možné se domluvit na
osobním setkání s knězem (o. Šebestián - tel.
731 600 088, o. Cyprián - 736 466 542).

Laskavárna vyhlašuje veřejnou sbírku Zachráníme společně Laskavárnu?
Vzhledem k nouzové situaci, ve které jsme se
všichni kvůli pandemii ocitli, rozhodli jsme se
poprosit příznivce naší sociální kavárny Laskavárny o mimořádnou pomoc, bez které se neobejdeme.
Jako obecně prospěšná společnost jsme vznikli proto, abychom
vytvářeli pracovní místa pro lidi
s handicapem a případný zisk
opět vložili do nových míst, takže
je zřejmé, že naše kavárna není
koncipována jako běžný podnik.
Proto jsme přímo závislí na příspěvku na mzdy z ÚP v objemu
75 % nákladů na mzdy osob se
ZTP. Zbylých 25 % těchto nákladů
+ mzdy zdravých pracovníků, nájem a energie + ostatní provozní

náklady hradíme výhradně ze zisku z tržeb
kavárny a svačinek do škol. Obě tyto činnosti jsme museli ze dne na den zastavit a zisk

kavárny je nyní nulový. Těchto cca 30 %
nákladů měsíčně pro nás činí velkou sumu,
bez které nejsme schopni udržet další měsíc
Laskavárnu. Bohužel, ani pomoc,
kterou vláda poskytuje podnikatelům a firmám se nás v současné situaci netýká, protože jako
neziskovka nemáme nárok žádat
mimo ÚP o další peníze. Proto
prosíme o jakýkoliv finanční dar
na náš sbírkový účet v souladu
s § 4 z. č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Peníze můžete
posílat na účet č.: 275 249
972/ 0300. Všem případným
dárcům děkujeme za jakoukoliv
částku.
Společně to zvládneme!
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Sezóna (nejen) stolních tenistů předčasně ukončena
Z důvodu výskytu koronaviru byly ukončeny
sportovní soutěže v různých druzích sportu,
stolní tenis nevyjímaje. Ke dni zákazu soutěží na různých úrovních byl stav následující
a berme ho jako definitivní pro tuto sezónu.
V krajském přeboru (KP) se A družstvo umístilo na třetím místě a tímto výsledkem se bohužel nepodařilo splnit cíl, kterým byl postup
do vyšší soutěže - divize. Nejúspěšnějším
hráčem je Miloslav Kalandra ml. (74,60 %,
6. místo v kraji). V regionálním přeboru (RP)
se B družstvo umístilo na pěkném čtvrtém

Klub českých turistů
TJ Slovan M. Třebová
informuje,
že Hvězdicová cykloturistická jízda
do Javoříčka, původně plánovaná na
1. května, se nekoná.

Blahopřání
Jménem celého oddílu stolního tenisu TJ Slovan Moravská Třebová přeji
všechno nejlepší našemu dlouholetému předsedovi, spoluhráči a kamarádovi Jaroslavu Maděrovi, který se
před nedávnem dožil a oslavil v plné
síle a zdraví úžasné 60. narozeniny.
Tento skvělý a skromný „kouzelník“
malého celuloidového míčku si již několik desítek roků udržuje neskutečně
velmi vysokou sportovní úroveň, kdy
byl po několik sezón jedničkou našeho oddílu v divizi a v současné době
je spolehlivým a výkonnostně stále
platným hráčem našeho A týmu v krajském přeboru.
Miroslav Muselík,
tiskový mluvčí stolního tenisu

Poděkování
Děkujeme zástupcům města Moravská Třebová za finanční podporu
pro MTS Střípky Moravská Třebová.
Skupina se může pyšnit mnoha úspěchy nejen v klasické mažoretce, ale
i v twirlingu. I nadále se budeme snažit reprezentovat naše město Moravská Třebová. Věříme, že nám město
zachová přízeň i nadále.
Za sportovní skupinu Eva Kalábová

místě (cílem bylo
umístění do 5. místa). Nejvíce se dařilo Miroslavu Muselíkovi (81,63 %,
8. místo v regionu).
V RP v této sezóně
hrálo i C družstvo
a umístilo se na 10.
místě (cíl byl nebýt
poslední). Nejvíce
se dařilo Tomáši
Mrázkovi (31,46
%, 40. místo v regionu).

Střípky na slovenském šampionátu
Dne 15. 2. (ještě před všemi opatřeními kvůli koronaviru) se Mažoretková a twirlingová
skupina Střípky vydala soutěžit za hranice
k našim blízkým sousedům. Slovenský šampionát v twirlingu v Hlohovci byl precizně
zorganizován, a i přesto, že Slováci nemají
v twirlingu takové zastoupení jako my v Čechách, soutěž jsme si moc užili a navázali
přátelské vztahy. Z 19 choreografií jsme si
dovezli 14 zlatých, 4 stříbrné a 1 bronzovou
medaili.
Z důvodu omezení kvůli pandemii v ČR jsme
byli nuceni zrušit plánovanou soutěž O Mo-

ravskotřebovskou Perlu dne 2. 5. Tímto chceme moc poděkovat sponzorům (CNC-MT
s.r.o., OR-CZ spol. s r.o., Fibertex Svitavy
a AAA Auto a.s., projekční kancelář JSK
s.r.o. Sušice, Dochema ) a také organizátorům za jejich pomoc a doufáme, že nám zůstanou věrni i napřesrok. Pro nás letošní soutěžní sezóna skončila. Až pominou zákazy,
vrhneme se na vytváření nových sestav pro
rok 2021, abychom mohli opět informovat
o našich úspěších.
S přáním pevného zdraví a nervů
za Mažoretky Střípky Daniela Dvořáková
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Karanténu nesu špatně. Chybí mi spoluhráči, líčí Marek Matocha
Marek Matocha (*1997). Jako sedmiletý klučina odešel z rodných Jaroměřic do
Moravské Třebové a odehrál zde prakticky celou přípravku. Nesmazatelnou stopu
zanechal i v dresu FK Slovan Šakalí hněv
Moravská Třebová v nejvyšší soutěži sálové kopané. V současné době je hráčem
týmu SK Líšeň hrajícího druhou fotbalovou
ligu. To z něj činí bezkonkurenčně nejlepšího aktivního hráče, který prošel zdejší líhní.
„Vztah k Moravské Třebové mám výborný.
Už odmalička, když jsem zde hrál v přípravce, jsem tu byl šťastný a cítil se zde dobře.
Další věc, která mě s Moravskou Třebovou
navždy spojila, je sálový fotbal. Díky němu
jsem měl možnost zahrát celostátní ligu
a dostat se do české reprezentace. Byla to
ale práce celého týmu a já bych jim všem
chtěl za to poděkovat.
Myslím, že jsme za ty
roky, co jsem tu hrál za
šakaly, udělal sálový fotbal v Moravské Třebové
obrovský pokrok. Přišly
i nějaké úspěchy a jsem
moc rád, že jsem se šakaly stále propojen, byť
už jen na skautsko manažerské pozici. S hraním jsem musel přestat,
protože podmínky v SK
Líšeň, kde hraji FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU už
mi to nedovolují,“ popisuje Marek.
Ještě na začátku roku
však nastupoval ve třetí
lize za Vyškov, kde ale
nebyl stabilním členem
základní sestavy. Přesto
se mu v zimě ozval kouč
fotbalové Líšně Milan Valachovič. Marek Matocha tak zamířil na testy
k nováčkovi druhé nejvyšší soutěže, kde uspěl
a vybojoval si smlouvu.

Téměř tři měsíce se připravoval na vysněný debut, kterého se v prvním jarním kole
nakonec dočkal. Dvaadvacetiletý záložník
nastoupil na poslední minutu proti Hradci
Králové. „Premiéru ve druhé lize jsem si užil
moc, byl to zatím nejlepší pocit v mé kariéře,“ líčí Matocha.
Teď si na další zápasy ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE kvůli pandemii koronaviru musí
počkat. „Tohle mě určitě mrzí. Věřím, že se
co nejdřív zase začne hrát. Nyní se nedá
nic dělat. V nastalé situaci je zdraví úplně
na prvním místě,“ praví Marek, který prošel i mládežnickými kategoriemi Sigmy Olomouc. Nuceně tak vyměnil fotbalový trávník
za domácí karanténu. „A tu nesu špatně.
Jsem zvyklý každý den trénovat se spoluhráči, což mi chybí. Všichni se připravujeme

individuálně, jak jen to jde, ale není to ono.
Doufáme, že se situace brzy zlepší a najedeme zase na společné tréninky,“ poznamenává Matocha. Do individuálních tréninků se nutit nemusí. „Je to rozdílné, než když
jste s klukama. Ale nemám s tím problém,
musím se udržovat v kondici, abych pak
zase mohl naskočit do klasického režimu,“
říká Matocha. Pořád věří, že se tato sezona ještě dohraje. A jelikož se fotbalové Euro
odložilo na příští rok, nabízí se možnost, že
se ligové soutěže dohrají o prázdninách.
„Tohle by mi nevadilo. Naopak. Věřím, že
každý chce rozehraný ročník dohrát. Nyní
musím pouze čekat a doufat, že se situace
co nejdřív zlepší, abych přidával další starty ve druhé lize a získal nové zkušenosti,“
zmiňuje Matocha.
(pm)

Fotbal přešel na PROFI individuální trénink
Výkonný výbor Fotbalové asociace
ČR v dubnu rozhodl o osudu nižších
soutěží a soutěžní ročník 2019/2020
tak pro SKP Slovan Moravská Třebová s definitivní platností skončil. Kluby
nebudou sestupovat ani postupovat.
Tréninkový proces všech kategorií už

v březnu automaticky přešel na systém
XPS. Ten umožňuje mj. vedení a řízení individuálního tréninku v aktuální situaci, kdy
je vzhledem k okolnostem a šíření koronaviru zakázána společná sportovní příprava. „Dobře si uvědomujeme, jak současná opatření zasáhla fotbalový svět. Tato

možnost využití aplikace je pro naše
týmy, trenéry i hráče alespoň malou
náplastí a alternativou, jak v omezených podmínkách po sportovní stránce fungovat,“ uvedl Petr Matoušek, sekretář SKP Slovan Moravská Třebová.
(pm)
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Ohlédnutí za otužileckou sezónou 2019/2020
Víte, co mají společného tyto profese - montážní technik, programátor, vedoucí autobazaru, manažerka kvality, studentka zdravotnické
školy, pivovarský učeň, realitní makléř nebo technik prodeje? Ne?
Přece mají rádi ledovou vodu!
První zimní sezona Klubu ZOTAV
Zimní Otužilci A Vodomilové –
z Moravské Třebové jsme zahájili
6. října 2019 na lomu Anna - Mrtváku v Březině, který se stal naší
tréninkovou základnou. Obměnila
se nám také výrazně členská základna oproti loňské nulté sezóně.
Většina loňských otužilců už s námi z různých důvodů přestala chodit trénovat. Ale za
to se do jádra týmu mezi mezi šest chlapů
odvážně přidaly i dvě ženy. A nutno říct, že
se Petra jako nováček v zimním plavání zapsala skvěle. Po pouhých dvou měsících tréninku vydržet v ledové vodě o teplotě 3-4°C
přes 8 minut je opravdu zasloužený výkon!
Zakladatel klubu Michael Havlík během
zimy pro více než deset zájemců uspořádal

Volejbalistky obhájily
krajské stříbro

dva semináře na téma síla chladu. Přednášel na nich o technikách otužování, jeho pozitivech a s účastníky probíral zkušenosti jak

překonávat strach z chladu. Krátké
období zimního zamrzlého Boršáku
jsme si užili tréninkem ponorem do
vody v prosekáném ledu na hrázi.
Druhé Vánoční čvachtání 27. 12.
2019 na hrázi Boršáku provázela
nepřízeň počasí. V děštivé plískanici a větru se nás do čtyřstupňové
vody postupně ponořilo patnáct.
Koronavirus nám všem udělal čáru
přes rozpočet a tak předčasně ukončil naši oficálně první zimní sezónu.
Trénujeme tedy individuálně a těšíme se na říjen 2020, kdy začne
nový snad i už pro nás soutěžní ročník. Sledujte nás na našem profilu na Facebooku Otužilci MT.
Aleš Ondrůšek, tajemník klubu

Moravská Třebová a Chrudim se dělí o prvenství
Na ledě se krajskou hokejovou ligu dohrát
nepovedlo. Nechybělo moc, ale koronavirová pandemie ji zastavila v nejlepším, tedy
uprostřed rozehrané finálové série. Poslední
slovo tak neměli sami hokejisté, nýbrž krajský
výkonný výbor, kteří řešil otázku, jak mužstva
porovnat do konečného pořadí. Jeho rozhodnutí je asi logické. Série nebyly dohrány, tudíž

se na ně pohlíží tak, jakoby se nehrály vůbec.
O první místo se podělí oba finalisté, tedy
Chrudim s Moravskou Třebovou, o třetí potom
Choceň s Chotěboří. Pořadí na páté až osmé
příčce (Česká Třebová, Světlá, Litomyšl, Hlinsko) nebude určeno a držitele letos nepozná
Pohár Vladimíra Martince. O devátém místě
Lanškrouna bylo rozhodnuto v předstihu. (rh)

Volejbalistky TJ Slovan Moravská Třebová
obhájily stříbrné medaile v nejvyšší krajské
soutěži P1. Jednu z mála dohraných soutěží
v Pardubickém kraji ovládly pardubické celky USK a Sokola, mezi něž se vklínily právě
úspěšné moravskotřebovské volejbalistky.
O konečném pořadí definitivně rozhodlo až
úplně poslední kolo soutěže.

Sport v karanténě
Koronavirus paralyzoval sportovní dění na
celém světě, ani Moravská Třebová není výjimkou. Dětřichovský memoriál se letos neuskuteční. Jarní část fotbalové sezóny byla
bez náhrady zrušena. Start Cyklomana
2020 v nedohlednu. Stav je to bezprecedentní a postihuje bez výjimky úplně všechny.
Je třeba zdůraznit, že současná situace dale-

ce přesahuje sport. Jedná se o zdraví, o životy.
To si všichni uvědomujeme. Co se dopadů na
ekonomiku sportu týče, hodně bude záležet
na tom, kdy skončí celý tenhle výjimečný stav,
protože sport se momentálně zastavil, což s sebou nese i stopku pro tok finančních prostředků do něj. Pevně věřím, že s pevnou a optimistickou myslí vše společně překonáme. (pm)
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