MORAVSKOTŘEBOVSKÝ

zpravodaj
číslo 10 | ŘÍJEN 2020 | 18. ročník

Cena města za rok 2019
Ve čtvrtek 10. září proběhlo ve dvoraně muzea slavnostní předání Ceny města za rok 2019. Z rukou starosty
města Miloše Mičky ji převzal sportovec, učitel a taneční mistr Alois Bílek, který ve věku 86 let stále aktivně
tančí i sportuje. Alois Bílek se narodil 25. 6. 1934 a část života strávil v Rakovníku. Posledních více než 30 let
žije a působí v Moravské Třebové. Celý rozhovor s osobností města naleznete na straně 3.

3

Pozvánka na 10. výročí
Hřebečských důlních
stezek

5

Ohlédnutí za letními
akcemi v Moravské
Třebové

14

Volby do Zastupitelstva
Pardubického kraje
2.–3. října

Změna programu vyhrazena
Milí čtenáři, veškeré časy a termíny akcí uvedených v říjnovém vydání zpravodaje se mohou měnit s ohledem na aktuálně
platná opatření Ministerstva zdravotnictvní ČR. Sledujte prosíme webové stránky, Facebook a Mobilní rozhlas.
Děkujeme za pochopení.
■ | vd

INFORMACE Z RADNICE

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.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského
úřadu v Moravské Třebové bylo k 31. 8.
2020 evidováno k trvalému pobytu celkem 9.912 občanů ČR. V průběhu měsíce srpna 2020 se do Moravské Třebové
přistěhovalo 17 obyvatel, odhlásilo 10
obyvatel, zemřelo 12 občanů a narodilo se 10 dětí. V rámci Moravské Třebové v srpnu změnilo trvalý pobyt celkem
21 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. 8.
2020 evidováno 10.061 osob. V měsíci
srpnu se uskutečnilo 9 svatebních obřadů a 3 obřady k vítání občánků.

Informace z radnice
Vypsané výběrové řízení
Strážník/strážnice Městské policie Moravská Třebová (průběžné výběrové řízení)
Aktuální informace naleznete vždy na úřední
desce na webových stránkách města. Případné dotazy směřujte na personalistku MěÚ.

Slavnostní odhalení
sochy Plačící Anny
1. 11., Křížový vrch
Symbolicky den před Dušičkami proběhne
slavnostní odhalení obnovené sochy Plačící
Anny na Křížovém vrchu. Součástí slavnosti
bude bohoslužba a doprovodný kulturní program přímo u Plačící Anny. Přesný čas a další podrobnosti budou zveřejněny v průběhu
října. Socha bude obnovena i díky finančním
příspěvkům veřejnosti, během veřejné sbírky
v roce 2019 se vybralo přes 95 tis. Kč.

Opravy silnic
a chodníků

Lanškrounská – Probíhají dokončovací práce. Sledujte aktuality na webu města a Mobilní rozhlas.
Olomoucká – v době uzávěrky zpravodaje (15. 9.) probíhaly závěrečné práce s termínem dokončení 29. září. Díky revitalizaci
ulice se obyvatelé dočkají nových chodníků
vč. parkovacích míst a prvků zeleně v úseku od křižovatky s ul. Horní po odbočku na
Linhartice.
Boršov – Správa a údržba silnic Pardubického kraje připravuje dokončení dosud neopravených úseků asfaltového povrchu komunikace, spojených s několikadenní kompletní
uzavírkou. Sledujte aktuality na webu města
a Mobilní rozhlas.

■ | In

Společenská rubrika
Své významné životní jubileum oslavili tito občané:

Červenec 2020
94 let – Gloserová Libuše
80 let – P
 álenský Zdeněk,
Schneeweiss Josef

Poděkování

Srpen 2020
97 let – Rozehnalová Růžena
95 let – Kyjovská Miroslava
93 let – Müllerová Božena, Krausová Marie
92 let – Schillerová Marie
91 let – Svojanovská Marie
90 let – Strnadová Ida
85 let – Šmucerová Hermína
80 let – Weissová Dobroslava, Havelková Aloisie, Handlová Zdenka, Dostálová
Olga, Martykánová Věra
V srpnu jsme se rozloučili s občany
našeho města:
Nečesánek Josef (84 let), Švancara Josef (83 let), Hložek Vladislav (81 let),
Dopita Antonín (76 let), Turanská Jindřiška (74 let), Blaha Zdeněk (72 let),
Klučková Jitka (64 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.
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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 Bezručova

Přístřešky pro cestující
Na základě podnětů veřejnosti a po opakovaném upozornění ze strany města přistoupila

společnost ICOM transport a.s. k instalaci chybějících přístřešků na autobusovém nádraží.

INFORMACE Z RADNICE

Cenu města 2019 získal
Alois Bílek
Ocenění získal na základě nominace za dlouhodobé
vykonávání záslužné činnosti v oblasti kultury, sportu
a zdravého životního stylu.
Jako nejstarší závodník se pravidelně účastní běžeckého závodu Dětřichovský memoriál, čímž inspiruje a motivuje ke sportu napříč
generacemi. Celoživotní vztah k tanci spojil s pořádáním tanečních kurzů pro všechny
věkové kategorie a přispívá tak k předávání
pravidel společenského chování důležitých
pro společnost a mezilidské vztahy. Svou pedagogickou činností i dalšími aktivitami je
znám široké veřejnosti a přispívá tak k šíření dobrého jména města Moravská Třebová.
Jaké byly Vaše první pocity, když jste se
dozvěděl o získání ocenění?
Byl jsem mile překvapen. Nikdy mě nenapadlo, že by někdo chtěl moji dosavadní aktivitu takto ocenit. Vlastně ani nevím, zda si
cenu města zasloužím. Až se trochu stydím,
zda jsem na to schopen, abych takovou čest
mohl unést.
Ve věku 86 let jste během slavnostního ceremoniálu přítomné překvapil stepařským vystoupením. Kde berete sílu
a chuť k pohybu?
Za všechno vděčím tanci, který mě provází
celým životem. Stále chodím tančit nejméně
jednou denně. Mám k dispozici improvizované taneční studio, kde mohu pravidelně trénovat a občas i vyučovat tanec. Sám, v soukromí. Pro osobní trénink ideální. Zde jsem
trénoval i své vystoupení pro slavnostní cere-

moniál předávání Ceny města 2019. K tomu
všemu se snažím pravidelně cvičit a občas
i běhat. Nejraději běhám místní osmikilometrový Dětřichovský memoriál. Pokud se nepletu, mám za sebou už 33 startů. Jednou mi
dokonce říkali: „Podívej se na to, vždyť ty máš
tolik diváků, jako na Prvního máje!“ Někteří
mě ale z legrace popichovali: „Nejrychlejší závodníci v cíli melou z posledního, zatímco ty
si užíváš ovace na náměstí a drtivý finiš.“ Na
to já jim odpověděl: „Já se na to během závodu připravuju a šetřím síly. Do kopce se nadýchám a v cíli udělám parádu.“
Jak jste se dostal ke stepu?
To je dlouhá historie. Kdysi se mi ozvali
z Národního divadla, že chystají mezinárodní turné s názvem EDGE a že jim vypadl jeden z umělců. Vydal jsem se tedy na konkurz,
který se konal v Žilině. Bál jsem se, že si uříznu pořádnou ostudu. Trénoval jsem i cestou
ve vlaku. Paní průvodčí mě měla za blázna,
když mě viděla, jak poskakuju v chodbě vlaku. Před začátkem konkurzu mě uklidňovali,
že Žilina je od Moravské Třebové daleko, a že
se o případném neúspěchu nikdo nedozví.
Nakonec to ale dopadlo náramně a vybrali
mě. Během života jsem se ale nejvíce zaměřoval na společenské tance. Ještě do loňského roku jsem jednou týdně vedl taneční hodiny pro všechny studenty gymnázia v Jevíčku,

kde jim rád předávám i základy společenského chování. Pan ředitel se mě ptal, zda jsem
spokojen. Moje odpověď byla rychlá: „ Ti studenti jsou tak dobří, že bych je vyučoval třeba i zadarmo.“ Letos mám pauzu vlivem pandemie koronaviru. Jakmile to okolnosti dovolí, rád bych se k výuce ještě vrátil. Celkovou
paniku kvůli pandemii se snažím nevnímat.
Spoléhám na svoji kondici, kterou se snažím
udržovat.
Mnozí vás považují za džentlmena s přirozeným šarmem a slušností. To jste se
učil od rodičů?
Před tatínkem, to bych se musel klanět, protože zdaleka nedosahuji kvalit svých rodičů.
Rodičům jsme museli vykat a byli i proto velmi daleko tomu, abychom vůči sobě byli hrubí nebo sprostí. Lidé si nejdříve musí vážit
sami sebe, aby si potom mohli vážit i všech
ostatních. To bych přál především současné mladé generaci. Společenské chování je
velmi důležité, proto se jej celý život snažím
předávat studentům během tanečních lekcí.
V článku byla použita fotografie z článku Františka Teichmanna, Listy Lanškrounska
■ | (vd)

10. výročí otevření
Hřebečských důlních stezek
(2010–2020)
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Informace z radnice

kam ukládat bioodpad
V průběhu září proběhlo jednání týmu pro
odpadové hospodářství, složeného ze zástupců vedení města a zastupitelů, pracovníků odboru investic a správy majetku, technických služeb a odboru životního prostředí. Výsledkem je stanovení takového režimu
třídění a svozu bioodpadu, který zohledňuje nejen podněty veřejnosti, ale také finanční
náročnost celého systému svozu odpadu. Žádáme občany, aby dodržovali následující postup. Děkujeme.

hnědé 1 100 popelnice (POUZE listí, tráva, drobný bioodpad)
• Větve a větší objem bioodpadu ukládejte
do dvojic velkoobjemových kontejnerů (vždy 1x tráva a 1x větve), které budou
střídavě přistavovány v období říjen a listopad v těchto lokalitách: Sušice, Udánky,
Boršov, Palackého, Dr. Janského, Josefská,
Pod Hamry, Nádražní, Údolní, Vodní, Alšova. O jarních termínech budeme informovat
• Velkoobjemové kontejnery jsou také dostupné trvale každý den poblíž areálu sběrového dvora (zadní vjezd od ul. Nová)
• Kompostárna na Hamperku je otevřena
každou středu a pátek od 9:00 do 14:00

Kompostéry

• Bioodpad zpracovávejte ideálně přímo
doma v zahradním kompostéru
• Pokud nemáte kompostér, využívejte

Veškeré aktuálně dostupné kompostéry byly
pro velký zájem občanů rozdány. Připravujeme přesun doposud nevyužitých kompostérů z jednotlivých obcí v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
■ | (vd)

Třebová první
v třídění odpadu
V 13. ročníku soutěže O perníkovou popelnici, kterou každoročně vyhlašuje
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. společně s Pardubickým krajem, obsadila Třebová 1. místo v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel. Pořadí určuje množství vytříděného odpadu
na jednoho obyvatele za rok 2019. „Děkujeme všem občanům, že k třídění odpadu přistupují zodpovědně. Jedině tak
dokážeme společně reagovat na blížící
se zákaz skládkování a zároveň být šetrní k životnímu prostředí. Kromě prestižního umístění jsme jako město získali finanční bonus ve výši 80 tis. Kč, který
použijeme na nákup popelnic a kontejnerů do sběrných hnízd,“ uvedl místostarosta Petr Frajvald. Výsledky v kategorii obce nad 2 000 obyvatel
• Moravská Třebová – 80 000 Kč
• Opatovice nad Labem – 45 000 Kč
• Polička – 25 000 Kč
■ | (vd)

Připojte se k deratizaci

Podzimní svoz domovního a elektroodpadu
Slouží pouze pro ukládání: objemný odpad
(skříně, matrace aj.), nebezpečný odpad (plechovky od barev, autobaterie) a nerozebraný

elektrotechnický odpad určený ke zpětnému
odběru (televizory, ledničky, pračky, zářivky,
výbojky, apod.)

Pracovní dny 14:30–17:30 hod., sobota 9:00–11:00 hod.
Čtvrtek

1. 10.

Brněnská - na chodníku u autoškoly

Pátek

2. 10.

Josefská – u prádelny

Sobota

3. 10.

Olomoucká – u č. p. 40

Pondělí

5. 10.

Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26

Úterý

6. 10.

křižovatka Školní, Jiráskova – u kontejnerů

Středa

7. 10.

Pod Hamry

Čtvrtek

8. 10.

Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní

Pátek

9. 10.

Jevíčská – u Domu armády

Sobota

10. 10.

Boršov – u retenční nádrže 9:00–9:30, parčík u Ondráčků 9:30–10:30,
u řadových okálů (šestibytovky) 10:30–11:00

Pondělí

12. 10.

Udánky - u hasičky

Úterý

13. 10.

Sušice - za hasičkou

Středa

14. 10.

Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady

Čtvrtek

15. 10.

Alšova – u bytovky č. p. 26

Pátek

16. 10.

Dukelská – u kontejnerů na separovaný odpad

Sobota

17. 10.

Západní – parkoviště před obchodem Konečný
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V průběhu října proběhne v městské kanalizační síti, v objektech a na plochách
ve vlastnictví města pravidelná speciální
ochranná deratizace. Deratizaci v rámci městské kanalizace bude zajišťovat
firma VHOS a.s. a v objektech ve vlastnictví města budou deratizaci zajišťovat
správci objektů.
Aby deratizace byla znovu co nejvíce účinná, vyzýváme všechny majitele ostatních bytových objektů i firemních objektů a ploch k zapojení do speciální ochranné deratizace
s ohledem na zvýšený výskyt hlodavců (potkanů). Ze zákona ji musí provádět podnikatelé a právnické osoby. Stejnou povinnost má ale i každý majitel rodinného domu.
Pro město Moravská Třebová bude
provádět speciální ochrannou deratizaci firma DUHA M.T., spol. s r.o.,
Hvězdní 202/1. V případě, že budete mít zájem o využití služeb uvedené
firmy, kontaktujte Vladimíra Nováka
(777 998 553, info@duha-mt.cz), nebo
odbor životního prostředí (Báča Pavel,
461 353 047).
■ | (vd)

Ohlédnutí za létem
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Zdravé město

Zdravé město informuje
Permakulturní prvky ve Vaší
zahrádce či na balkóně

Ověř si svůj HIV status v mobilní
poradně

Přijďte si ve středu 7. října od 16:00 do 19:00
hod. do dvorany muzea poslechnout a zažít
přednášku k udržitelnému rozvoji na téma
Permakulturní prvky ve Vaší zahrádce či na
balkóně. Čeká Vás teoretická část a část praktická, kde si navrhnete úpravy své zahrádky
nebo i balkónu podle zásad permakultury.
Permakultura uplatňuje principy přírodních
ekosystémů, ověřené tradiční praktiky různých kultur i poznatky vědy. Cílem je vytváření stabilních a produktivních systémů, které zajistí uspokojování lidských potřeb a zároveň budou harmonickou součástí krajiny.
Srdečně zve Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s Centrem environmentální
výchovy Stolístek Linhartice.

V pondělí 19. října přijede v době od 14:00 do
17:00 hod. na náměstí T. G. Masaryka mobilní poradna Rozkoš bez Rizika, která nám nabídne bezplatné anonymní testování na HIV.
Testy se provádí pomocí tzv. rychlotestů, které mají certifikovanou známku kvality, výsledek je znám již do 15 minut od odběru kapky krve z prstu. Součástí testování je i poradenství a motivace k bezpečnějšímu sexu. Srdečně zve Zdravé město Moravská Třebová
ve spolupráci s mobilní poradnou Rozkoš bez
Rizika.
■ | Barbora Dudíková,

koordinátorka projektu Zdravé město a MA21

program Krůčku na říjen
Rodinné centrum Krůček Moravská Třebová
Komenského 46, Moravská Třebová
e-mail:krucekmt@gmail.com
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Klub s Méďou od 3–18 měs.
15:00–16:00 Mum-talk (klevetíme anglicky)
17:00–18:00 Klub a poradna pro těhotné
ÚTERÝ
10:00–11:00 Mama a Mimi jóga od 1,5 roku
16:00–17:00 Výtvarná laboratoř Hvězdička
pro děti 3–6 let
17:00–18:00 Zpátky do formy (cvič. po porodu)
STŘEDA
10:00–11:00 Smyslohrátky pro děti 1–3 roky
15:00–16:00 Mamahop (s kočárky i bez - cvičení venku, zámecké zahrady)
16:00–17:00 Poznáváme svět pro děti 3–6 let
ČTVRTEK
10:00–11:00 Bublinka pro děti od 1 roku
15:00–17:00 Klub kojících a nosících maminek (každý 2. čtvrtek v měsíci - 8. 10.)
16:00–18:00 Tataherna (každý 3. čtvrtek
v měsíci - 15. 10.)
PÁTEK
9:00–10:00 Baby masáže pro miminka od
6 týdnů
10:00–12:00 Volná herna
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Zvěřina
jako
zdravá
potravina
Zvěřina je vysoce kvalitní přírodní produkt, protože pochází z volně žijící zvěře ve volné přírodě. Neomezené možnosti pohybu zvěře ovlivňují i optimální růst svaloviny a její dobré prokrvení,
které se velmi pozitivně projeví na chuti a kvalitě masa. Zvěřina se tedy nedá
svým složením a strukturou srovnávat
s masem hospodářských zvířat, a to zejména díky vysokému obsahu bílkovin
a nízkému obsahu tuků. Mezi zvěřinu
běžně řadíme maso ze srstnaté zvěře
jako je např. jelen, srnec, prase divoké,
muflon, daněk, ale i zajíc. Ze zvěře pernaté je to především kachna a bažant.
V našem okrese se loví tato zvěř: prase divoké, srnec – celý region; jelen sika
– Moravskotřebovsko; daněk – část Svitavska a Poličska; muflon – Moravskotřebovsko a část Svitavska.
Kde můžete kvalitní zvěřinu zakoupit?
Určitě znáte nebo máte ve svém okolí
známého, který se s nějakým myslivcem
zná. Pak máte vyhráno. Pokud nikoho
takového neznáte, navštivte webové
stránky www.prozverinu.cz. Tyto webové stránky připravila Českomoravská
myslivecká jednota z. s. ve snaze pomoci mysliveckým spolkům s prodejem
zvěřiny a nabídnout ji tak koncovým
zákazníkům - spotřebitelům. Webové
stránky mají vyhledávač v okolí zadaného místa s interaktivní mapou. Pří výběru lokality dle zadaných parametrů, se
vyfiltrují nabídky mysliveckých spolků,
které zvěřinu prodávají. Podrobné informace o zvěřině se také můžete dočíst na webu www.ceskazverina.cz. Zde
najdete i mnoho receptů jak připravit
výborný pokrm.
Přeji Vám dobrou chuť.
■ | Michal Jurníček,

předseda myslivecké komise OMS Svitavy

23.–24. 10. Kurz pečení chleba z kvásku
(600 Kč, odnesete si vlastnoručně vyrobený
bochník, kvásek, ošatku, přihlášky do 15. 10.
více informací na FB a u M. Trojákové 605
574 628, trojakova.m@email.cz)
29. 10. 17:00–19:00 Poznej sama sebe na
mateřské (200 Kč, seminář povede koučka Jana Jánová, přihlášky v Krůčku nebo na
email: krucekmt@gmail.com)

Městská policie

městská 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
513 událostí. Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vybraných lokalitách města se
městská policie i nadále zaměřuje na dodržování přenosného dopravního značení na objízdných trasách, semaforů v Udánkách a dodržování zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do města. MP se, jak bylo avizováno
v minulém čísle, také zaměřila na dodržování dopravního značení v historickém centru
města a dodržování nejvyšší povolené rychlosti ve městě. Při těchto dopravně bezpečnostních akcích bylo řešeno 92 přestupců.

Parkování v centru
Vážení spoluobčané, jak jsem avizoval v minulých číslech, městská policie se více zaměřila na vozidla parkující v historickém centru
našeho města. Jelikož spousta řidičů již zapomněla to, co se učili v autoškole několik málo
slov pro oživení.
Co je to stání a zastavení?
Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad
dobu dovolenou pro zastavení. Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení
nákladu - tato doba zdaleka neznamená vyřízení nákupu, návštěvu banky, pošty apod.

Pravidla nastavená
v historickém centru
Moravské Třebové
Na každém vjezdu do historického centra řidič míjí dopravní značení, které mimo jiné
upozorňuje na ZÓNU ZÁKAZU STÁNÍ. V takové zóně je možné zastavit pouze na dobu
nezbytně nutnou k naložení nebo vyložení nákladu anebo nastoupení či vystoupení
osob. V případě, že potřebujete v centru stát
(zaparkovat), můžete tak učinit pouze na místech, která lze ke stání užít, avšak jen za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
Lidsky řečeno, je třeba zakoupit parkovací lístek v jednom ze tří automatů, které v centru
potkáte, nebo si na městském úřadu zakoupit parkovací kartu. Poté je možné užít označeného parkoviště dopravní značkou IP 13c.
Pokud místo, kde jste se rozhodli své vozidlo
zaparkovat, touto dopravní značkou označené není, nemůžete tam své vozidlo zaparkovat. A to ani v případě, že jste si kartu či
parkovací lístek zakoupili. Pokud na tomto
místě zaparkujete, dopouštíte se přestupku.
Nakonec jen pro připomenutí - platnost zónových značek neruší žádná křižovatka, ale
až příslušná dopravní značka, tj. konec zóny.
■ | Radovan Zobač, velitel MP

Revolution train
Protidrogový
vlak
Protidrogový vlak přijede do Moravské Třebové v úterý 20. října. Celá akce
je v důsledku covidové krize přesunuta z jarního turné na podzimní termín
a pevně věříme, že tentokrát to „vyjde“. Programu se zúčastní žáci ze šesti základních škol z celého ORP, celkem
tedy cca 300 dětí. V odpoledních hodinách bude vyčleněn prostor i pro veřejnost. Doporučujeme rezervaci na
rajnochova@revolutiontrain.cz, nebo
tel. 608 405 080. Přijďte si prožít příběh
o drogové závislosti, který se opravdu
stal, do prostoru šesti vagónů, čtyř kinosálů a osmi interaktivních místností.
Na projektu Revolution Train se finančně spolupodílí MAS MTJ, která je realizátorem projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
008654). Projekt MAP rozvoje vzdělávání II přispěl na realizaci protidrogového programu REVOLUTION TRAIN
částkou 50 000 Kč. Protidrogový program je určen pro vzdělávací zařízení
a veřejnost v rámci regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
■ | Hana Navrátilová,

koordinátor prevence kriminality,
461 353 055, mobil 731 131 261

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala
panu MVDr. Ivo Švecovi a zaměstnancům jeho ordinace za ochotu, se kterou se ujali ošetřování mého psa, a za
vstřícný a profesionální přístup.
■ | S díky Jana Hojgrová - Macháčková
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Nemocnice

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

Poděkování nadaci ČEZ
Nemocnice následné péče děkuje Nadaci
ČEZ za finanční podporu v projektu s názvem
Dokud dýchám, doufám ve výši 90 000 Kč. Za
příspěvek jsme zakoupili přístroje, které zvýší

komfort péče o pacienty. Jedná se o dvě odsávačky a koncentrátor kyslíku. Používáním
pomůcek omezujeme možnost vzniku komplikací, které snižují naději na návrat pacienta do domácího prostředí. Pro nás jsou prioritou spokojení pacienti, kteří mají na čas
strávený v nemocnici příjemné vzpomínky
a při propuštění dokáží žít svépomocí nebo
s dílčí pomocí ostatních plnohodnotný život.
Děkujeme proto Nadaci ČEZ za podporu.

Začíná výstavba nemocnice následné péče
Hejtman Pardubického kraje v průběhu září
podepsal smlouvu se zhotovitelem stavebních prací. Zahájení výstavby nové moderní
budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové už tedy nestojí nic v cestě. Cílem investora, kterým je Pardubický kraj, je
dokončit stavbu v roce 2021.
„Původně jsme předpokládali začátek stavby
ještě v průběhu srpna, ale vzhledem k zákonným lhůtám ve výběrovém řízení se termín
zahájení prací posunul na konec září. Myslím,
že v celkovém kontextu několikaletých debat
s vlastníky stávajícího areálu nemocnice je jeden měsíc krátká doba. Důležité je, že začínáme stavět a budovu, kterou si celý region Mo-

ravskotřebovska zaslouží, dokončíme v příštím roce,“ uvedl hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický.
Nová budova by se měla stát jednou z nejmodernějších nemocnic následné péče v republice. „Kromě moderní nemocnice následné péče s 90 lůžky řešíme stavbou také výjezdové stanoviště našich záchranářů. Ze stávajících prostor se tak přesuneme do prostředí,
které odpovídá 21. století. Jsem rád, že kromě celé řady silnic a středních škol nyní můžeme přistoupit v regionu k zásadní investici
do zdravotnictví,“ dodal hejtman Martin Netolický.
■ | (vd)

Kurz Nordic
Walking
Dne 6. září jsme uspořádali kurz správné
chůze Nordic Walking.
Počasí nám vyšlo, sešlo se nás asi 30. Po teoretických informacích o významu chůze N-W a nastavení správné výšky holí,
si přítomní pod dohledem instruktorky několikrát obešli Knížecí louku. Atmosféra byla skvělá, rady instruktorky
byly pro všechny přínosem. Děkuji touto cestou Lence Faltejskové za nezištnou pomoc při organizaci kurzu a odbornou instruktáž. Vznesenému požadavku na opakování kurzu se budeme
snažit vyhovět v jarních měsících.
■ | Ivana Kantůrková

Změny Ordinační
doby praktických
a dětských lékařů
Dr. Grepl
9. 10. neordinuje, bez zástupu
Dr. Landová
23. 10. změna ordinační doby 8:00–
10:00 hod.
Změna zubní pohotovostní služby
31. 10. + 1. 11. Dr. Škorpík, Svitavy,
Soudní 1391/3, telefon 461 531 144

Informace
o omezení provozu
na psychiatrii
Svitavské nemocnice
Od pátku 18. 9. je z provozních důvodů uzavřeno psychiatrické oddělení na
dobu neurčitou. Ambulance pro objednané pacienty bude v provozu.
■ | Ivana Kantůrková
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Sociální služby

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

Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 318 252, 461 318 253
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz

Pečovatelská služba
Každý člověk má právo i přes své zdravotní omezení žít doma
Když potřebujete pomoc s maminkou, tatínkem, kteří nezvládají péči o sebe sama či
domácnost, a chcete přitom dále chodit do
zaměstnání a zároveň se starat o své děti,
o svou domácnost, je nezbytná pomoc třetí osoby. Služba musí být nápomocna nejen
v době, kdy jste v zaměstnání, ale měla by být
nápomocna i ve večerních hodinách či o víkendu. Jinak se to stále těžko zvládá.
Při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, koupání, a to
i na lůžku (v závislosti na zdravotním stavu),
provádíme péči o vlasy a nehty. Pokud doma

nejsou vhodné podmínky pro zvládnutí těchto úkonů, odvezeme klienta do střediska
osobní hygieny, které je vybaveno vanou se
zvedacím zařízením či bezbariérovým sprchovým koutem. Potřebuje-li klient pomoci s chodem domácnosti, zajistíme běžný úklid, praní
a žehlení prádla. Dojdeme pro recepty k lékaři, vyzvedneme léky v lékárně. Dohlédneme
na správné užívání léků. Zajistíme každodenní i velký týdenní nákup. Klientovi pomůžeme
s vyřízením záležitostí na úřadě nebo u lékaře nebo ho pouze doprovodíme. Pomůžeme
s přípravou jídla a pití, dovezeme oběd, ohřejeme a podáme jej. Můžeme být nápomocni
při oblékání a svlékání, při chůzi po bytě, pomůžeme s přesuny na lůžko a vozík, podpoříme při orientaci a pohybu v prostoru.

Komunitní klub otevřen
Komunitní klub Moravská Třebová, Kostelní nám. 25/1,
tel. 731 450 377, jvokal@mtebova.cz, enemec@mtrebova.cz,
facebook.com/KomunitniklubMT, otevřeno:
Po–Pá 08:00–12:00 (poradenství), Po–Čt 13:00–17:00 (klubovna)
Komunitní klub v Moravské Třebové zahájil
svoji činnost 1. července letošního roku. Během prázdnin proběhlo v klubu několik komunitních akcí, jako např. společné vaření
či úklid lesa. V měsíci září jsme se zúčastnili akce Moravská Třebová pro děti, kde jsme
seznamovali kolemjdoucí s nabídkou našich
služeb. Děti si zde mohly vyzkoušet slalomový běh s míčem. Dále jsme se zapojili k celosvětovému úklidovému dni, který se uskutečnil 19. září. V tento den jsme společnými silami uklidili centrum města a jeho okolí. Všem,

kteří se úklidu zúčastnili, moc děkujeme.
Mladí chlapci pokračují v tradici a společně
založili fotbalový tým Lazio roma. Poctivě trénují nejméně dvakrát týdně a moc se těší na
zápasy s dalšími týmy. Nyní se hochům snažíme zajistit posilovnu a tělocvičnu, aby mohli trénovat i v zimních měsících. Do dalších
měsíců plánujeme další komunitní i veřejné
akce, které naleznete na našem Facebooku:
www.facebook.com/KomunitniklubMT.
Děkujeme všem, kteří nás podporují.

Úkolem pečovatelské služby je pomáhat uživatelům s činnostmi běžného života tak, aby
mohli co nejdéle zůstat doma. Pečovatelská
služba pomáhá žít plnohodnotný život a činnosti pečovatelské služby se zaměřují jen na
to, co uživatel již sám nezvládá.
Přejeme si:
• uspokojovat individuální potřeby uživatelů
• podporovat nebo udržet kvalitu života
a soběstačnost uživatele v těchto oblastech: péče o vlastní osobu, péče o domácnost, uplatňování práv a zájmů
• podporovat společenské a rodinné vazby klientů
• podporovat rodiny, které pečují o své blízké
• podporovat uživatele v činnostech, které
sami zvládají
Spolupráce a provázanost zdravotního i sociálního sektoru je velmi důležitá. Pečovatelská
služba je zárukou, že se mohou sociální služby poskytovat v domácím prostředí, ale potřebují oporu v zdravotních službách.
Potřebujete-li pomoc, podporu, tak neváhejte a obraťte se na nás. Vedoucí PS Renata Nislerová, 731 151 805, sociální pracovnice
PS Petra Crhová, 731 521 834.

Jak si užít podzim bez
depresivní nálady?
Dny plné slunečního svitu, dovolených
a výletů jsou nenávratně pryč a za
okny začíná kralovat sychravý podzim. Každodenní změny počasí, klesající teploty, vstávání skoro za tmy, nedostatek sluníčka… To vše se negativně odráží na naší psychice. Často pak
propadáme špatné náladě, smutku,
únavě a melancholii. Někoho potrápí
bolesti hlavy, zad, žaludku. Jiný je neustále podrážděný, smutný a skleslý.
Můžou se dostavit také problémy se
spánkem, pocity úzkosti, nechutenství
a nezájem o dění okolo vás.
Velice důležité je dopřát si dostatek
spánku. Snažte se spát alespoň 7 hodin denně, v klidném prostředí. Velkou roli pro psychickou pohodu hraje také dostatek pohybu. Nezapomínejte na přísun vitamínů, snažte se jíst
zdravou a vyváženou stravu. Zejména
v sychravých měsících je pro tělo důležitý zvýšený přísun vitaminu C a D.
Obklopte se barvami, ať už veselými
bytovými doplňky, povlečením, nebo
barevným oblečením. Nezapomínejte se radovat z maličkostí. O víkendu
se snažte relaxovat, nebo se věnujte
svým koníčkům. Zkuste chvíli jen tak
být, na nic nemyslet, nic neřešit.
■ | Michaela Miechová, psycholožka a ma-

jitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz
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Kultura

Kulturní služby
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Mor. Třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
Otevírací doba: po-čt: 8:00-16:00, pá: 8:00-12:00, předprodej pouze on-line

Kulturní centrum

která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad
věčným soubojem obou pohlaví. „Obhajoba
jeskynní ženy”

Vzpomínkový večer na
Františka Matouška
9. 10., 17:00, dvorana muzea, vstup zdarma
Vzpomínkový večer na PhDr. Františka Matouška spojený s oficiálním vydáním knih
jeho básní a povídek. Těšit se můžete na čtení z vydaných knih, hudební program v podání Hudebního tělesa Ivana Hřebabetzského
a společné vzpomínání na osobnost Moravské Třebové.

Základní taneční pro
dospělé

Recitál Lucie Bílé
s klavírem Petra
Maláska
14. 10., 19:00, dvorana muzea
Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény.

od 5. 10., 19:30–21:00, dvorana muzea
Cena kurzu 2000 Kč/pár
Výuka tanců standardních, latinskoamerických, aj. v prodeji již od září.
Lektor: Pavel Machálek
Termíny: 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 9. 11.,
16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12.
Repertoár: waltz, valčík, tango, polka, foxtrot,
jive, cha-cha, rumba
Nutnost přihlášení předem - kapacita omezena. Zájemci se prosím hlaste na tel.: 604
176 508

Cavewoman - divadelní
představení
30. 10., 19:00, kinosál muzea, vstupné 390 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Cavewoman přináší trochu jiný pohled
na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá
muže mužem a ženu ženou, vše v komedii,

Říjnový program městského kina
Vstupenky je možné zakoupit on-line vždy
od 1. v měsíci na stránkách www.ksmt.cz
Pokladna je otevřena vždy hodinu před
začátkem představení. Promítací dny:
každý čtvrtek, pátek a vybrané soboty.
Ženská pomsta /ČR/
nová česká komedie
1. 10., 19:00 hod., 88 min., vstupné 120 Kč
Hrají: M. Bočanová, J. Paulová, E. Vejměnková, M. Etzler, P. Rychlý, R. Jašków a další
Tichý společník /ČR/
nový český film
2. 10., 19:00 hod., 100 min., vstupné 120 Kč
Hrají: Klára Issová, B. Polívka, O. Malý a další

Šarlatán /ČR/
8. 10., 19:00 hod., 118 min., vstupné 120 Kč
Hrají: I. Trojan, J. Loj, M. Hanuš a další
Vyšinutý /USA/
9. 10., 19:00 hod., 90 min., vstupné 130 Kč
Hrají: R. Crowe, C. Pistorius a další
Smečka /ČR/
nový český film
15. 10., 19:00 hod., 94 min., vstupné 120 Kč
Hrají: T. Dalecký, T. Mrvík, J. Vyorálek a další
Karel /ČR/
Nový český dokumentární film
16. 10., 19:00 hod., 127 min., vstupné 130 Kč
Hrají: Karel Gott
Léto patří rebelům /SR, Německo/
nový rodinný dobrodružný film
17. 10., 16:00 hod., 90 min., vstupné 120 Kč,
český dabing
Hrají: E. Vyskočil, P. Nový, L. Pavlíková a další
Žáby bez jazyka /ČR, SR/
nový český film
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17. 10., 19:00 hod., 116 min., vstupné 120 Kč
Hrají: J. Plesl, R. Rázlová, P. Fornayová a další
Chlap na střídačku /ČR/
film pro seniory
22. 10., 16:00 hod., 109 min., vstupné 60 Kč
Hrají: J. Langmajer, I. Chýlková, I. Janžurová,
L. Žáčková a další
Žáby bez jazyka /ČR, SR/
nový český film
22. 10., 19:00 hod., 116 min., vstupné 120 Kč
Bábovky /ČR/
nový český film
29. 10., 19:00 hod., 97 min., vstupné 130 Kč
Hrají: O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, M.
Taclík a další
100% Vlk /USA/
animovaný film
31. 10., 16:00 hod., 96 min., vstupné 120 Kč
GREENLAND: Poslední úkryt /VB, USA/
31. 10., 19:00 hod., 119 min., vstupné 130 Kč
Hrají: G. Butler, M. Baccarin, S. Glenn a další

Pozvánky

Kulturní, společenské
a volnočasové akce
Biskupické kaléšek – 22. ročník
3. 10. Palírna Biskupice

Po stopách Gustava Peichla
a jeho žáků

4. 10., 18:00 hodin, křížení Lanškrounské a Olomoucké, proluka po zbouraném
kostele
Na komentované procházce se vydáme po
moravskotřebovských stopách významného rakouského architekta 20. století, Gustava Peichla. Ten dvakrát ve svém životě protnul svůj osud s Moravskou Třebovou. Poprvé jako student gymnázia a následně kreslič na místním stavebním úřadě, podruhé již
jako významný profesor vídeňské Akademie,
který se svými žáky připravoval sérii projektů
pro Moravskou Třebovou.

Divadlo – Manželka se nepůjčuje

18. 10., 15:00 hodin, kulturní dům Boršov
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově
Vás srdečně zve na divadelní konverzační komedii ze současnosti Manželka se nepůjčuje v podání divadelního souboru z Městečka
Trnávky. Představení se koná v neděli 18. října od 15:00 hodin. Autobus z Moravské Třebové odjíždí v 14:30 hod. od muzea. Vstupné
dobrovolné.

Veřejná dražba obrazu

26. 10. v 16:00 hodin, kavárna Laskavárna
Srdečně zveme na dražbu obrazu, který kavárně věnovala autorka Pavla Mádrová, jejíž výstava zde právě probíhá. Výtěžek dražby bude použit na podporu chodu a provozu Laskavárny. Vyvolávací cena je 2 200 Kč.
Chcete-li Laskavárnu koupí obrazu podpo-

řit, přihlaste se do aukce přímo v kavárně, na
e-mailu: laskavarna@seznam.cz.

Slavnostní odhalení sochy
Plačící Anny

1. 11., Křížový vrch
Symbolicky den před Dušičkami proběhne
slavnostní odhalení obnovené sochy Plačící
Anny na Křížovém vrchu. Součástí slavnosti
bude bohoslužba a doprovodný kulturní program přímo u Plačící Anny. Přesný čas a další
podrobnosti budou zveřejněny v říjnu.

Zahájení 21. ročníku univerzity
třetího věku

4. 11., 14:30 hodin, sál Základní umělecké
školy Moravská Třebová
Slavnostní zahájení 21. ročníku Moravskotřebovské univerzity třetího věku je provázeno
velkým zájmem seniorů - přihlášeno je 130
posluchačů, dalším dvěma desítkám zájemců zatím nelze z prostorových důvodů vyhovět. 21. ročník zahrnuje celkem 9 tematicky
různorodých přednášek fundovaných lektorů a bude probíhat do konce března 2021.

Sázíme stromy pro Třebovou II.
Srdečně zveme každého, kdo chce strávit odpoledne se sousedy a kamarády a zároveň
udělat něco prospěšného pro naše město.
V neděli 25. října v 14:00 hodin zahájíme již
druhou komunitní výsadbu stromů. Máme
připravených 17 stromů (lípa, jilm) a nespočet sazenic listnatých keříků, které vlastními
silami společně zasadíme poblíž biocentra
v rekreačním areálu Knížecí louka. Výsadba
se uskuteční díky úspěšné dotační žádosti, se
kterou spolek Žijeme Třebovou, z. s. v letošní výzvě Ministerstva životního prostředí ČR.
Vlastní rýč a dobrou náladu s sebou. Přijďte
nám pomoci, zasaďte vlastní strom! Jako bonus si každý z účastníků opět může odnést
vlastní sazeničku malého stromku. Tu si pak
může vysadit na zahradě, nebo třeba na procházce v lese.

Setkání sběratelů
grafiky
Parta sběratelů z Moravské Třebové,
ve spolupráci s KS, Vás co nejsrdečněji
zve na již 17. ročník celostátního setkání sběratelů grafiky. Setkání se zúčastňují sběratelé nejen z České republiky,
ale do Třebové rádi jezdí sběratelé i ze
Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny.
Bohužel letošní rok je trochu atypický
vzhledem ke koronaviru, tak věříme,
že se sejdou alespoň sběratelé a mistři
grafiky z ČR a SR.
Setkání se uskuteční 17. 10. od 9:00
hod. v muzeu a od 10:00 hod. bude
probíhat vernisáž výstavy mistra grafika z nedalekých Velkých Losin Guntera
Hujbera, který je u nás známý, vytvořil celou řadu grafik s Mor. Třebovou.
Setkání i výstava se koná pod záštitou
starosty města Miloše Mičky, za to mu
moc děkujeme.
K vystavování jsme pozvali i ZUŠ MT Výtvarný kroužek – těšíme se i na jejich
výtvory.
Zveme Vás tedy nejen na vernisáž, výstavu pana Hujbera, ale i na výstavku
prací mladých výtvarníků ze ZUŠ MT.
Přijďte se podívat i na vlastní setkání
a ještě raději Vás přivítáme mezi sebou
jako sběratele.
■ | Za MT sběratele Moravcová

■ | Za tým organizátorů, Václav Dokoupil

Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2020 |

11

Muzeum

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 9–12; 13–16:30
so-ne 13–16 (pro předem ohlášené hromadné výpravy je možná návštěva též 10–12)

Stálé Expozice
Holzmaisterova sbírka
Obsahuje předměty dovezené z cest kolem
světa, které muzeu daroval jeho někdejší mecenáš a místní rodák Ludwig V. Holzmaister.
60 Kč/40 Kč, rodinné 140 Kč
Galerie Františka Strážnického
Výběr z díla významného moravskotřebovského malíře Františka Strážnického.
40 Kč/20 Kč

Aktuální výstavy
Grafika – Günter Hujber
Sobota 17. října v 10 hod. zahájení výstavy
Výstava ve dvoraně muzea, vstup volný, do
15. listopadu

Archeologie na talíři: jídlo na prvním
místě
Sobota 17. října v 10 hod. zahájení výstavy
Ve výstavních prostorách v přízemí muzea,
do 13. listopadu
Muzejní noc, letos na téma: TIBET
Pátek 23. října,18:30
Vyprávění o Tibetu – Vít Hrubecký, lékař, cestovatel, fotograf (doplněno projekcí fotografií a videí z jeho návštěv Tibetu), historické fotografie Tibetu, z muzejní sbírky L. V. Holzmaistera, ochutnávka tradičního tibetského
pokrmu
18:00–24.00 hod. volný vstup do muzejní
expozice
Moravskotřebovský výtvarný salon
Čtvrtek 29. října v 17:00 hod. zahájení výstavy
III. ročník přehlídky prací výtvarníků z Moravské Třebové a okolí.
Salon ve výstavních sálech muzea potrvá do
29. listopadu

Bitva Mladějov –
Blosdorf 1915
Po deštivé noci se vyloupl krásný sluneční den, pro již tradiční akci na Mladějově. Bitva Mladějov - Blosdorf 1915
proběhla 29. 8., aby názorně připomněla hrůzy I. světové války. Po celý
den mohli návštěvníci sledovat výjevy ze starého mocnářství, historickou
techniku, vojenské tábory císařské
a carské armády.
Průmyslové muzeum zve návštěvníky
na víkendové říjnové prohlídky muzejních expozic.
■ | Eva Kopřivová

Archeologie na talíři: Jídlo na prvním místě
Na třetí sobotu v měsíci říjnu připadá Mezinárodní den archeologie, u jehož příležitosti
archeologové a muzejníci po celém světě seznamují veřejnost se smyslem a významem
své práce. Cílem je také upozornit na nutnou
ochranu archeologických památek a popularizace archeologie jako vědy, která nám dává
možnost nahlédnout do každodenního života člověka v minulosti.
Archeologie je vědní obor, který zkoumá lidský svět v minulosti. Je nutné zdůraznit slovo „lidský“, neboť se mnoho lidí domnívá, že
archeologové studují dinosaury. Těmito živočichy se však zabývá věda zvaná paleontologie a dinosauři vymřeli zhruba 65 milionů let
předtím, než se na Zemi objevili první lidé.
Archeologové se snaží objasnit, jak lidé v minulosti žili, pracovali, trávili volný čas, nebo
jak vypadal jejich duchovní svět, a to na základě studia archeologických pramenů, tedy
toho, co najdou v zemi. Na základě podrobného studia těchto pramenů a nálezových
okolností se pak archeologové snaží život lidí
v minulosti rekonstruovat. Při tom je nutná
spolupráce s dalšími vědními disciplínami,
například s archivnictvím, historií, etnografií nebo architekturou. Jenom osoby a instituce disponující speciálním oprávněním mohou provádět archeologické výzkumy, a tedy
i prospekci za použití detektoru kovů.
Tento rok Mezinárodní den archeologie osla12 | Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2020

ví také muzejníci z Moravské Třebové. V sobotu 17. října bude zahájena výstava s názvem Archeologie na talíři: Jídlo na prvním
místě, která představí skladbu jídelníčku
v různých obdobích dějin a způsoby získávání a zpracování surovin. Jaké obilí znali naši
předci a odkdy pekli chleba? Jaké koření se
používalo v pravěku nebo ve středověku? Jak
se vařilo v pravěku a jak vypadala středověká kuchyně? Čím se v minulosti sladilo? Z jakých netradičních surovin se v minulosti vařilo? To vše se na výstavě můžete dozvědět.
Prezentovány budou také archeologické nálezy z regionu související s přípravou a serví-

rováním pokrmů v minulosti. Archeologické
nálezy z depozitáře moravskotřebovského
muzea budou v rámci této výstavy veřejnosti
představeny vůbec poprvé, některé artefakty
byly zapůjčeny z Regionálního muzea v Litomyšli. Součástí budou také interaktivní dětské koutky se středověkou kuchyní a replikami nádob. Děti se budou moci také vyzkoušet
pravěký způsob mletí obilí, budou mít k dispozici pexeso, pracovní listy, omalovánky
nebo magnetické skládačky obrázků.
Výstava je realizována s finanční podporou
ministerstva kultury.
■ | Lucie Žáková, městské muzeum

Zámek

Zámek MoravskÁ Třebová

AKCE

Otevírací doba v ŘÍJNU:

VÝSTAVA

otevřeno pá, so, ne: 9:30–17:00 hod.
prohlídky: 10:00–16 hod.

O svátku Samhain
31. 10. v 18:00 v Rytířském sále zámku
Přednáška Věry Šourkové, bude vyprávět
o nadcházející noci, kterou naši předkové
uctívali jako zásadní předěl mezi létem a zimou. A také jako dobu, kdy se stírá hranice
mezi světem živých a mrtvých.

Připravujeme výstavu Hany Rummelové,
která vytváří obrázky na sklo z otisků kávy.
Přesné datum vernisáže sledujte na našich
webových stránkách a na Facebooku.

Noční prohlídky zámku plné temnoty
i světla
31. 10. ve 20:00 a 21:00

Zámek Moravská Třebová
tel.: 731 151 784, e-mail.: zamek.pokladna@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

EXPOZICE
Poklady Moravské Třebové
Prohlídkový okruh věnovaný historii, životu
a zvykům šlechty na zámku v Moravské Třebové od rané renesance až do 19. století.
Středověká mučírna a alchymie
Expozice pojednávající o vývoji tortury v Čechách a rozkvětu alchymistické vědy na dvoře Ladislava Velena ze Žerotína.
Jak se žilo na venkově
Stálá tématická expozice ilustrující životní
a pracovní podmínky v prostředí vesnic hřebečského regionu v 18.–19. století.
Geologické zajímavosti Mor. Třebové
Expozice v podzemních prostorách nádvoří
věnovaná geologickým nálezům a hornictví
na Moravskotřebovsku.

Vzpomínka na bytovou výstavbu
Příprava výstavby není občany vidět, ale aby
se realizovala, předchází jí několik částí.
První etapa - plánování:
potřeba předpokládaných bytů, vybrání lokality, zajištění přípravné dokumentace, vyhlédnutí projektanta, zjištění možného napojení na sítě základní technické vybavenosti
Druhá etapa - příprava:
seznámení se záměrem představenstvo SBD
se získáním jeho souhlasu - zajištění financování, způsob realizace, organizaci vedení
stavby, získání pozemků, zajištění připojení
na základní technickou vybavenost a obhájení záměru
Třetí etapa - přípravná dokumentace:
projektový úkol, situace, základní stavební
výkresy objektu, popis napojení na sítě
Čtvrtá etapa – dokladová:
projednání s patnácti organizacemi (hasiči,
hygiena, zahrnutí do plánu kraje a okresu,
souhlas s dodávkou vody, způsob likvidace
odpadních vod, odběr plynu a elektřiny, soulad s územním plánem, stanovisko památkového úřadu, předběžné zajištění financování
Pátá etapa - projektová dokumentace:
projekty vyhotovili projektanti n. p. Hedva,
DRUPOSU Pardubice, DRUPOSU Olomouc,
STAPROJEKTU Choceň a STAVOPROJEKTU
Karlovy Vary
Šestá a sedmá etapa - schválení dokumentace Krajským investorským útvarem a stavební povolení
Osmá etapa - odsouhlasení Stavebním
bytovým družstvem:
sestavení samosprávy, smlouva s bankou

o financování, harmonogram výstavby, sestavení samosprávy a vedení stavby
Považuji za vhodné si připomenout osoby
a organizace, které měly vliv na přípravu výstavby:
Plánování výstavby bylo projednáváno s odborem plánování Východočeského krajského národního výboru s vedoucím Ivo Křikavou a s Okresním úřadem ve Svitavách s Janem Štěpánkem. Zajištění odsouhlasení
umístění a získání stavebního povolení bylo
projednáváno s Městským úřadem v Moravské Třebové s vedoucím odboru územního
plánoví a výstavby s Vladimírem Horákem
a Městským úřadem v Jevíčku s předsedou
Stanislavem Žižkou.
Za období r. 1969 až r. 1989 jsem připravil
následující lokality s počty bytů, které byly
realizovány svépomocí členy SBD: K. Čapka
35 (Metra II), Bezručova 43, 45, Sluneční 15,
Nové Sady 60, 64, 68, 72, 76, 80, Západní 34,
36, 38, Sušice 135, 137, 139, Nerudova 5-19,
Pod Hamry 4-12, Sportovní 2-12, Svitavská
32, Holandská 1-3.
V období přípravy výstavby jsem spolupracoval s členy předsednictva SBD, předsedou
Josefem Jílkem a ekonomem Arnoštem Kratochvilem. Po sloučení dřívějších SBD vzniklo jediné Stavební bytové družstvo Moravská
Třebová. Hlavní osobou byl Josef Jílek, který
byl respektovaným předsedou neuvěřitelných 45 roků. Patří mu dík každého družstevníka a vedoucích pracovníků organizací a občanů. Důležitým pracovníkem byl ekonom
Arnošt Kratochvil. Výsledkem jeho činnos-

ti bylo vždy připravené financování příprav
a realizace výstavby a též provozu (do r. 1990
byly provozní náklady na jednu bytovou jednotku 8 Kč).
Záslužnou činnost vykonali funkcionáři jednotlivých samospráv – Viktorínová, Kružíková, Tesař, Zemánek, Doležal, Langhamer,
Partika, Rozbořil, Jeřábek, Havelka, Jarůšek.
V osmdesátých letech byla i v Moravské Třebové realizována dodavatelská družstevní
výstavba Pozemními stavbami, závod Litomyšl, kde ředitelem byl Tomáš Janecký. Bylo
postaveno družstevních 48 b. j. ul. B. Němcové, 32 b. j. ulice Jiráskova, 104 b. j. ulice Jiráskova, 30 b. j. ulice Holanská.
Dík za spolupráci jistě zaslouží i vedoucí pracovníci ze závodů v Moravské Třebové. Jedná
se o podnikové ředitele n. p. HEDVA Jindřicha
Jeřábka, Oldřicha Ploce a Miroslava Krejčího,
ředitele závodů n. p. HEDVA Jindřicha Meixnera, Rudolfa Špačka, Josefa Macka, ředitele n. p. TONER Partiku, ředitele závodu METRA Navrátila, ředitele závodu KRAS Kalvodu,
ředitele OSP Řehůřka, ředitele Státního statku Krajíčka, ředitele VHOS Mlčocha, ředitele
Dřevařských závodů Báču i jejich personální a technické náměstky. Nelze zapomenout
na dělníky a mistry dodavatelských organizací okresu Svitavy a Pozemních staveb Karlovy Vary. Největší poděkování za obětovanou
práci a spolupráci musí neustále patřit účastníkům výstavby v dělnických pomocných
a odborných profesích od stávajících bydlících občanů Moravské Třebové a Jevíčka.
■ | Bohumír Janíček
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Volby

Oznámení voličům
o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
ve dnech 2. a 3. října 2020 ve městě Moravská Třebová
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji voliče:
1. Že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční

v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje jsou:

Volební okrsek č. 1

Volební okrsek č. 8
Volební místnost se sídlem: Mateřská škola, Boršov č. p. 102,
Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v části města: Boršov,
Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 9

Volební místnost se sídlem: Základní škola, ul. Palackého
č. o. 35, Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: Jiráskova č. o.
97–113 (lichá č. o.), Holandská a Sportovní v Moravské Třebové.

Volební místnost se sídlem: Základní škola, ul. Palackého
č. o. 35, Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: Dr. Janského,
Dr. Loubala, Svitavská a Tovární v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 2

Volební okrsek č. 10

Volební místnost se sídlem: Základní škola, ul. Palackého
č. o. 35, Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: Jiráskova č.
o. 102–130 (sudá č. o.), Západní a Hřebečská v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 3
Volební místnost se sídlem: Gymnázium, ul. Svitavská č. o. 16,
Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: B. Němcové,
Jiráskova č. o. 1–96, 98, 100, J. K. Tyla, Palackého, Školní
a Zahradnická v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 4
Volební místnost se sídlem: Hospoda v Udánkách, Udánky č. p. 15,
Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v části města: Udánky,
Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 5
Volební místnost se sídlem: Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola, ul. Komenského č. o. 26, Moravská
Třebová, (vchod z ulice 9. května, budova nového internátu)
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: Bezručova,
K. Čapka, Komenského, Lidická, Nová, Sluneční, Tyršova
a 9. května v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 6
Volební místnost se sídlem: Základní škola, ul. Čs. armády č. o. 17,
Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: Anenské
údolí, Garážní, Horní, Jateční, Josefská, Lanškrounská, Lázeňská,
Mlýnská, Nádražní, Na Stráni, Olomoucká, Piaristická, Rybní,
Rybní nám. a Vodní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 7
Volební místnost se sídlem: Mateřská škola, Sušice č. p. 52,
Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v části města: Sušice,
Moravská Třebová.

Volební místnost se sídlem: Integrovaná střední škola, ul.
Brněnská č. o. 41, Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: Brněnská,
Dukelská, Míru, Nové sady, Polní, Třešňová alej a Údolní v Moravské
Třebové.

Volební okrsek č. 11
Volební místnost se sídlem: Městský úřad, nám. T. G. Masaryka
č. o. 29, Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: Bránská,
Cechovní, Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdova, Hvězdní,
Kostelní nám., Krátká, Marxova, nám. T. G. Masaryka, Pivovarská,
Poštovní, Stará, Tichá, Zámecké nám., Zámecká a Ztracená
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 12
Volební místnost se sídlem: Dům dětí a mládeže, ul. Jevíčská
č. o. 55, Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulicích: Alšova,
Dvorní, Jánská, Jevíčská, Křížový vrch, Mánesova, Nerudova,
Olivetská hora, Panenská, Pod Hamry, Strážnického a U Písku
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 13
Volební místnost se sídlem: Sociální služby města, ul. Svitavská
č. o. 8, Moravská Třebová
Pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulici: Svitavská
č. o. 8 (domov pro seniory) a č. o. 14, 20 a 24 (domy zvláštního
určení, bývalé penziony).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Moravské Třebové dne 14. 9. 2020
Ing. Miloš Mička
starosta města
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Inzerce

Kompletní servis pro váš byt, dům, nebo zahradu
Instalatérství, voda, topení,
drobné zednické práce,
montáž garnýží, polic,
drobné elektrikářské práce,
běžné drobné práce,
montáž nábytku,
po domluvě možnost jiných prací.
Lukáš Schönbaum • 731 985 887 • sembina@seznam.cz

Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2020 |

15

Inzerce

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

Administrativní pracovník/nice,
Mzdový/vá účetní, Fakturant/ka,
Obchodní manager/ka,
Referent/ka obchodu.
Pracovní pozice jsou vyhrazené pro
invalidní důchodce a OZP.
Tel. kontakt +420 737 000 859
nebo email: mmsecurity@centrum.cz.
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Knihovna

Zprávy z knihovny
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel.: 461 316 971, 737 021 003 e-mail:
knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Prosíme, sledujte aktuální informace na
našem webu a Facebooku a také aktuální nařízení vlády. Je možné, že akce budou
omezovány či rušeny.

24. ročník Týdne knihoven:
5.–11. 10.
Půjčujeme e-knihy
U příležitosti Týdne knihoven začínáme nabízet novou službu: půjčování elektronických knih. Stačí mít mobilní zařízení, na němž
lze knihy číst (chytrý telefon, tablet, některé
typy čteček e-knih), platnou registraci v naší
knihovně a můžete si půjčovat knihy z pohodlí domova. A co je nejlepší: všechny nabízené e-knihy jsou k dispozici hned, bez čekání a rezervací.
5.–11. 10. Velká půjčovní výstavka nové
cizojazyčné literatury
9. 10. Lampiónový průvod
Tradiční akce nejen pro děti. Vítáme malé
účastníky průvodu v kostýmech. Sraz letos
za městským muzeem v 18:00 hod. Venku se
společně podíváme na pohádku a pak za zvuků bubnů vyrazíme na zámek.
Na programu spolupracují: Kulturní služby
města M. Třebová, ochotnický soubor J. K.
Tyla, a členové Klubu českých turistů. Ukončení v knihovně. Součástí akce je večerní
půjčování pro děti i dospělé od 18:30 do
20:00 hod.
1.–15. 10. Říjnová 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 osobně v knihovně.

Aktuální otázka zní: Z kolika místností
se skládá dospělé oddělení?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih Panicové (D. Gabaldon), Promarněná šance (E. Segal), Lazarova
vendeta (R. Ludlum), Tarantino:retrospektiva
(T. Shone), Ottův turistický průvodce: Pálavsko a Podyjí. Podmínky soutěže najdete na
našem webu.
1.–31. 10. Čtenářská výzva: říjen
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v říjnu pomůžeme výstavkou knih z těchto témat: kniha, jejíž název je
na obálce napsán červenou barvou; kniha, ve
které se odehrává svatba nebo pohřeb; kniha, která má v názvu den v týdnu.
2. 10.–31. 12. Výstava: Moravská Třebová očima Františka Matouška
Výstava fotografií moravskotřebovského rodáka Františka Matouška. Jak autor viděl,
vnímal a zachytil město Moravská Třebová?
Přijďte si prohlédnout fotografie v půjčovní
době knihovny.
14. 10. Přednáška Bezlepkově s ochutnávkou dobrot
Beseda s autorkou, nakladatelkou a lektorkou bezlepkových kuchařek a kurzů pečení Vladěnou Halatovou z Letovic. Dozvíte se
spoustu informací o bezlepkové dietě, jak
chutně vařit a péct bez lepku. Součástí přednášky je i ochutnávka autorčina bezlepkového cukroví a pečiva. Přednáška se koná
v 17:00 hod. v knihovně. Vstupné 30 Kč.
Grenotéka
Před několika lety jsme u nás v knihovně vybudovali tzv. grenotéku = semínkovnu. Máte
na zahradě dobrou zeleninu, ovoce či květi-

ny? Podělte se o semínka, přineste je k nám
na dospělé oddělení a nabídněte je ostatním
zahrádkářům. Za to si můžete vybrat semínka, co u nás nechali jiní pěstitelé.

Knihovna dětem
Tvořivé středy pro děti
7. 10. Kaleidoskop
14. 10. Ježek
21. 10. Strašidýlko
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.
1.–31. 10. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy: Kočka, kam se podíváš. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání
v dětském oddělení.
6. a 20. 10. Odpoledne s babičkou
Čtení, recitace, zpívání a mnoho dalších aktivit. Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení.

Připravujeme na
listopad:
9. 11. Škola v souvislostech pro rodiče
předškoláků a školáků
Přednáška Moniky Čuhelové
(bude upřesněno)
25. 11. Vánoční jarmark v knihovně
Od 8:30 do 17:00 hod.

Nízkoprahový klub Díra
Komenského 46, Moravská Třebová, 571 01, Telefon: 733 598 576,
dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska,
www.osbonanza.cz
Ve dnech 17.–21. 8. pořádal Nízkoprahový
klub Díra Moravská Třebová letní příměstský tábor. Pětidenní program, jenž trval vždy
od 8 do 15 hodin, se skládal z aktivit různého
druhu. Účastníci během tábora navštívili fit
stezku na Křížovém vrchu a rozhlednu Pastýřka. Děti si nejvíce užily hraní minigolfu ve
Starém Městě a vodní hrátky v moravskotřebovském aquaparku. Po celou dobu tábora
panovala přátelská atmosféra. Všem účastníkům děkujeme za milé zážitky.
V měsíci srpnu jsme se s našimi klienty zú-

častnili akce s názvem Policejní pátračka,
aneb Protidrogová jednotka zasahuje. Místem konání byl Protidrogový vlak – Revolution train, kde probíhal interaktivní program
podle skutečné události zaměřen na drogovou problematiku. Jeho nedílnou součást
tvoří i pátrání po stopách drogového dealera v Muzeu Policie ČR. Po absolvování programu děti získaly certifikát mladého detektiva. Touto cestou děkujeme městu Moravská Třebová za dar v podobě vstupenek na
tuto akci.
Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2020 |
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DDM

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

29.–30. 10. Podzimní prázdniny
na Maják

ohlédnutí za akcí Moravská
Třebová pro děti

Prázdniny pro zájemce 1. st. ZŠ, denně 8:00–
15:30 hod. v DDM. Všestranná činnost, cena
300Kč/den (členové kroužků 250 Kč/den). Přihlášky na oba dny nebo na každý den zvlášť
– přes web DDM nejpozději do 23. 10. Více
na plakátech

V sobotu 5. září se na Knížecí louce konalo zábavné odpoledne, které bylo určeno především dětem, ale nejen jim. Dům dětí a mládeže
měl v areálu největší zastoupení a děti si mohly vyzkoušet spoustu sportovních aktivit, kreativní činnost a také aktivity veskrze „naučné“.
Na stanovištích s naším logem Majáku se představili rybáři, šachisté, střelci, ale také vedoucí

Začátek školního roku v Domě
dětí a mládeže

kroužku agility se svými čtyřnohými kamarády.
Byly připraveny workshopy a ukázky gymnastiky, jumpingu, parkouru, thaiboxu a mažoretek. Děti měly možnost také zkusit florbal, tenis, tang-soo-do, jógu a lezení na malé umělé
stěně a jümarování na strom. K naší nabídce
také neodmyslitelně patří astronomická činnost a vše, co se děje na Hvězdárně Boleslava Tecla a účastníci tohoto krásného odpoledne mohli nakouknout do dalekohledu a dozvědět se zajímavé informace nejen o astronomii.
Chtěli bychom moc poděkovat vedoucím našich kroužků a jejich pomocníkům, kteří se na
této akci podíleli. Poděkování patří také všem
dalším organizacím, Kulturním službám a samozřejmě městu Moravská Třebová, které
tuto akci zaštítilo a umožnilo.
■ | Pracovníci DDM

Po skončení letních táborů, které si všichni
náležitě užili, jsme letošní začátek školní roku
vyhlíželi s nadějí, že doženeme deficit z jara,
kdy děti musely zůstat doma. Kroužků jsme
připravili opravdu hodně a v naší nabídce najdete jak stálice, tak i novinky. Mezi skokany
na poli zájmových útvarů, patří bezesporu
parkour. Děti projevily opravdu obrovský zájem o tento druh pohybové aktivity a během
pár dní se kapacita téměř naplnila.
Přestože se nám činnost s rostoucími počty
nakažených lehce zkomplikovala, nezahálíme a přípravy jedou na plno. Probíhají první informativní schůzky a většina kroužků už
začala fungovat v pravidelných intervalech.
Pokud ještě váháte s přihlášením, kvůli obavám, co a jak bude, nebojte se přihlásit. Vězte, že pro zdraví a bezpečí nás všech děláme
maximum a dokud to bude možné, všechny
kroužky budou probíhat podle plánu.

Aktivity speciální školy
Brigáda na hvězdárně
V první polovině září žáci z šestého ročníku
naší speciální školy pomohli uklidit venkovní
prostory na hvězdárně Boleslava Tecla. Počasí nám přálo a práce šla klukům hezky od
ruky. Je nutno dodat, že jsou lidé, pro které je
oblast „tam nahoře“ koníčkem a svým nadšením i nápady na vylepšení hvězdárny pro-
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bouzejí v některých z nás zájem o tento druh
poznání. Poděkování patří především Dagmar Jarošové, Petru Frajvaldovi a Josefu Laubovi. Přijďte se i vy ostatní podívat do těchto
míst krásné přírody.

Exkurze na sběrovém dvoře
Na začátku školního roku využila naše škola nového projektu, který mají ve spolupráci s firmou ELEKTROWIN technické služby,
a navštívili jsme se žáky praktické dvouleté školy sběrový dvůr. Areálem nás provedl
správce Jiří Soška a velice podrobně seznámil žáky s tříděním odpadu. Byl jsem rád,
že žáci na vlastní oči a v praxi viděli, jak se
správně třídí. V naší škole se velmi důsledně
a podrobně věnujeme velkému problému,
kterým v dnešní moderní době je právě záležitost kolem odpadů. Chtěl bych touto cestou poděkovat výše uvedenému správci za
svůj čas, který nám věnoval. Návštěvu sběrového dvora v našem městě vřele doporučuji všem školám ve městě a okolí.

Speciální škola na koloběžkách
Knížecí louka se stala v polovině září místem
závodů na koloběžkách. Velké děti jezdily
okruh dlouhý 200 m a malé děti si vyzkoušely svoji zručnost při slalomu mezi kužely. Super podtržená jednička, pak patří paní učitelce Panské za skvělou organizaci závodů. Každý z „koloběžkářů“ si odnesl pěkný zážitek,
nádherný diplom a sladký bonbón.
■ | Miroslav Muselík,

statutární zástupce ředitelky školy

Školy

Novinky z gymnázia
Hned první týden v září vyrazila sportovní reprezentace Gymnázia a Letecké střední odborné školy Moravská Třebová na celorepublikové finále Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů, jméno školy figurovalo
ve startovní listině týmů a díky sourozencům
Koblovským také mezi jednotlivci. Všichni
účastníci předvedli pěkné výkony, ale nejvíce
se mezi závodníky ze všech krajů prosadil Jakub Koblovský, který mezi jednotlivci obsadil
vynikající 2. místo.
Počátek školního roku byl pro GaLSOŠ spojen i s další výjimečnou sportovní událostí.
10. září Moravská Třebová vyhlašovala své
nejlepší sportovce a futsalový tým starších
žákyň obdržel Ocenění starosty města v kategorii sportovní kolektiv za rok 2019. Svými
výkony se probojoval až na 4. místo v rám-

ci celorepublikového finále. Mezi oceněnými
sportovci byla také žákyně septimy travní lyžařka Šárka Abrahamová, která vyhrála v kategorii sportovců do devatenácti let.
Zářijové dny jsou již tradičně spojeny s výjezdy žáků na adaptační, prožitkový a sportovně-turistický kurz. Primáni, kvintáni a žáci
1. L absolvovali stmelovací aktivity v Březové
u Třebíče, septimáni zamířili za pohybem do
Staré Vsi u Rýmařova.
I od října se na GaLSOŠ nebude vzdělávat jen
v lavicích. V polovině desátého měsíce roku
odstartuje v rámci projektu Šablony GaLSOŠ
2019 pravidelné setkávání s bývalými žáky
školy nazvané s Absolventy nad dokumenty.
Pozvánka na první díl tohoto seriálu je přiložena, přijďte se podívat i vy.
■ | Přemysl Dvořák

ZŠ Kostelní náměstí
Baterkožrout aneb Všechno začalo 9. 9. 1789
V rámci třídnických dnů se naši žáci připravovali i na Evropský týden recyklace baterií (7.–13. 9.). Jak? Výrobou svého vlastního (třídního) Baterkožrouta
– originální sběrné nádoby na použité
baterie. Naši deváťáci pracovali ve skupinách a vedle třídního Baterkožrouta
se pídili po informacích, co předcházelo výrobě prvních baterií, a také se pokusili vlastní baterie vyrobit. Posloužily
jim k tomu kousky kovů a uhlíku, dřevěné uhlí, různé druhy ovoce, popel
z krbu, trocha vřelé vody a dráty. LED
žárovka se jim skutečně rozsvítila, pracovali i s voltmetrem.
Deváťáci ve Stolístku
V rámci třídnických dnů jsme se my, deváťáci, vydali na návštěvu nově vzniklého ekologického centra Stolístek do
nedalekých Linhartic. Po uvítání a nutném vydezinfikování na zahradě Stolístku jsme si pod vedením pana Žáčka
zahráli pár adaptačních her. Po krátké
přestávce si nás převzala paní Báčová.
Ta nás uvedla do problematiky regionálních potravin. Pomocí simulační hry
(čínský, nebo český česnek) jsme si uvědomili, jakou cestu musí absolvovat některé potraviny, než se dostanou k nám
do supermarketu. Rádi se do Linhartic
zase vrátíme. Děkujeme, Stolístku!
Prvňáčci zasedli do lavic
Prvního září s úsměvem nastoupili ti nejzvědavější – prvňáčci. Ve třídě všechny přítomné uvítala ředitelka
školy Jaroslava Skácelíková a starosta města Miloš Mička. Našim prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a chodili do ní rádi. A rodičům přejeme dostatek trpělivosti a mnoho radosti z úspěchů jejich dětí.
■ | Lucie Dosedělová, třídní učitelka
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ZŠ Palackého
Odznak všestrannosti –
republikové finále
Vicemistři České republiky v desetiboji pro
rok 2020 pochází ze ZŠ Palackého. Jedenácté republikové finále Odznaku všestrannosti
proběhlo za účasti 123 škol již pošesté v krásném areálu VUT Brno od 2. do 4. září. Celé
akce se zúčastnilo na 50 olympioniků a naše
žáky po celý závod podporovala tenistka Adriana Gerši.
Družstvo, ve složení K. Schmidtová, L. Brdíčková, J. Klímová, G. Zemanová, B. Zeman, M.
Šimon, M. Vavřín, Š. Škrabal, bojovalo od prvních disciplín o medailové pozice. V konečném zúčtování jsme obsadili krásné druhé
místo v ČR s celkovým počtem 43 694 bodů.
Medaile si odvážíme i z kategorie jednotlivců. O dvě druhá místa se postarali v ročníku
2010 D. Václavíková a v ročníku 2006 B. Zeman. Dále naši školu a město Moravská Třebová úspěšně reprezentovali O. Klíč, M. Krej-

čí, V. Kasalová, J. Krejčí, J. Vlček.
V neposlední řadě musíme poděkovat rodičům za podporu po dobu celé přípravy dětí
i za famózní přivítání při návratu do Moravské Třebové.
■ | Roman Cápal

Dlouho očekávaný začátek
školního roku
Nastal dlouho očekávaný den – 1. září. Den,
kdy se do školy vrátili všichni žáci a nově
i prvňáčci. Nové školáky přišli slavnostně uvítat také ředitel školy Petr Vágner, starosta
města Miloš Mička a zástupkyně školy Jindřiška Hrdinová. Žákům popřáli úspěšný start do
školních let a pan starosta jim věnoval dárek
v podobě desek na písmenka s motivem Moravské Třebové. Doufáme, že naši noví žáčci zažijí ve škole především příjemné chvíle,
skvělé úspěchy a navážou nová přátelství.
■ | Třídní učitelky 1. tříd

OKÉNKO ZUŠ
Ani přes letní prázdniny žáci ZUŠ Moravská
Třebová nezaháleli. Výtvarný obor se zapojil
do výzdoby nově vznikajícího centra enviromentální výchovy Stolístek v Linharticích. Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili.
Začátek letošního školního roku byl v ZUŠ
Moravská Třebová zahájen v úterý 1. září domluvou rozvrhů s jednotlivými pedagogy.
Podle nařízení vlády ČR byla i v ZUŠ Moravská Třebová zavedena nezbytná hygienická
opatření dle akualizovaného manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke Covid-19 vydaného
MŠMT a MZ ČR. Změnám podléhají zvýšená
hygienická opatření, uzamykání budovy, zákaz vstupu dospělým osobám, v hudebním
oboru rozdělení výuky na jednotlivé skupiny
a od 10. 9. na základě nařízení vlády ČR také
povinnost nošení roušek ve společných prostorách.
Věříme, že se nám i v tomto nelehkém období podaří společnou snahou a ohleduplností
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vytvořit maximálně bezpečné podmínky pro
žáky i zaměstnance školy. Děkujeme za velkou přízeň i v letošním roce a novým i stávajícím žákům přejeme spoustu radosti z umění a úspěšný a klidný školní rok.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

Výzdoba centra enviromentální výchovy Stolístek v Linharticích v podání žáků výtvarného
oboru ZUŠ Moravská Třebová

ZŠ Křižovatka
První školní den
První den ve škole nebyl zvláštním jen
pro děti z přípravné třídy a prvňáčky,
ale pro všechny žáky naší školy. Někteří se viděli po téměř půl roce. Nezaháleli ani řemeslníci, přes prázdniny
proběhla zásadní rekonstrukce přízemí školy - vstupu, šaten a prostor přípravky. Nová elektroinstalace není vidět, zato nevzhledné obložení nahradila barevná výmalba. Tmavé chodby se
rozzářily a s nimi i tváře žáků. Děkujeme tímto našemu zřizovateli za finanční podporu této akce.
Plni očekávání přišli do školy naši nejmladší. Ve škole je společně s ředitelkou školy přivítal i starosta města, který přinesl dětem dárečky pro úspěšný
start do nového života. Vítání patnácti
prvňáčků nebylo ledajaké - paní učitelka s paní asistentkou se během chvíle
proměnily v královnu a rádkyni a děti
byly na žáky naší školy pasovány královským mečem. Všichni si ze srdce
přejeme, aby byl tento školní rok radostný a úspěšný nejen pro děti, ale
také pro jejich rodiče a učitele.
Ze školních lavic až na Pastýřku
Již v měsíci září se žáci 7. třídy domluvili se svým třídním učitelem a pracovníky SVP Alfa Svitavy na tom, že by
chtěli strávit jedno dopoledne v přírodě. Dlouhodobým cílem těchto aktivit
je zlepšit vztahy ve třídě a posílit kamarádské vazby mezi spolužáky. Celé
dopoledne bylo věnováno různým
hrám a zábavným úkolům, kterých
se spolu s dětmi zúčastnila i paní asistentka. Odměnou za příjemně strávený čas byl výhled z naší krásné rozhledny Pastýřka.
■ | Eva Izáková, Martina Miková,

Veronika Fečová

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
Akce se uskuteční 5. 10. v 10:00 v refektáři
františkánského kláštera v Mor. Třebové.
S-Klub pro aktivní seniory z Moravskotřebovska a Jevíčska a blízkého okolí
Srdečně vás zveme na další setkání S-Klubu,
která se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. v 16:00
hodin (kurz první pomoci), 15. 10. a 29. 10.
také v 16:00 hodin (vše Charita Moravská
Třebová).
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon:
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz
Den pro pěstounství 2020
Charita Moravská Třebová ve spolupráci s Pardubickým krajem a neziskovými organizacemi
uspořádala v neděli 13. září v prostorech moravskotřebovského zámku 4. ročník Dne (pro)
pěstounství. Den pěstounství se stal oslavou
rodiny, oceněním pěstounů a ukázkou dobré
spolupráce sítě služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Celá akce probíhala pod záštitou
a za přímé účasti Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje. Den pro pěstounství moderoval
Jiří Wrobel. „Stejně jako v jiných krajích i my si
uvědomujeme, že pěstounů stále není dost.
Proto jsme se rozhodli touto formou poděko-

vat a ocenit stávající pěstouny za jejich práci
a ukázat ostatním, že pěstounství je možnost
jak pomoci dětem v nouzi,” říká Pavel Šotola.
Myšlenka Dne pro pěstounství vychází z potřeby poděkovat stávajícím pěstounům v Pardubickém kraji za jejich ne vždy snadnou práci při
péči o děti, které nemohou vyrůstat ve svých
rodinách. Krásné počasí přilákalo více než 400
návštěvníků, kteří se v areálu zámku mohli setkat se zástupci kraje a neziskových organizací. Byl připraven bohatý doprovodný program
v historickém duchu, který obstarala skupina Arcus (gothic music), orientální tanečnice
AYISHAH, Základní umělecká škola Moravská
Třebová, šermířská skupina S.P.G. Old Guard
a mistr popravčí Martin. Celý den probíhala
soutěž pro rodiny, která propojila jednotlivé
stánky organizací a krajského úřadu. Na každém stanovišti organizací probíhala soutěžní aktivita, účastníci hry sbírali razítka do hrací karty a na stánku krajského úřadu, který byl
cílovým bodem celé hry, pracovnice kraje rozdávaly drobné dárky. Oceněním pro pěstounské rodiny byl také volný vstup do zámecké expozice Jak se žilo na venkově a do Geologické
expozice.
Velký zájem byl o diskusní setkání s radním
Pavlem Šotolou a zástupci sociálního odboru kraje. V nabitém programu se sešlo několik

desítek lidí, převážně z řad pěstounů, aby diskutovali o novinkách v oblasti péče o ohrožené děti. Jejich aktivní účast na diskusi potvrdila
zájem a chuť aktivně se podílet na pozitivních
změnách v oblasti péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji.
Den pěstounství se stal místem pro vzácná setkání a tradiční oslavou pěstounství.
Charita v Mor. Třebové je doprovodnou
organizací pro zájemce o pěstounství
Stará se momentálně o dvacet pět pěstounských rodin. Být pěstounem totiž znamená
mnoho byrokratických úkonů. Proto si pěstouni mohou vybrat některou z organizací ve
svém bydlišti, která jim pomůže se zorientovat. Pěstounem může být každý dospělý člověk s vhodnými bytovými podmínkami, který
o tuto činnost projeví zájem. Ale takový člověk musí projít přípravou. Zájemci o pěstounství si nejprve musí podat žádost na odboru
sociálně právní ochrany dětí. Z tohoto odboru je žádost předána na příslušný kraj. Kraj se
pak danému člověku ozve a pozve ho do tzv.
přípravy na pěstounskou péči. Ta trvá různě
dlouho. A kdy může budoucí pěstoun mít dítě
doma? Od podání žádosti až do doby, kdy se
dítě dostane do pěstounské péče, může uplynout různě dlouhá doba. Může to být vyřízeno do půl roku, ale může to trvat i rok.
Kontaktní osoba: Martina Jínková, telefon:
733 742 083, e-mail: martina.jinkova@mtrebova.charita.cz
Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www.facebook.com/charita.trebova,
nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44
Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci
Charity M. Třebová

Římskokatolická
farnost
Kostelní nám. č. 24/3
57101 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5
www.farnostmoravskatrebova.cz

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
18:00–19:00 zdravotní cvič. pro ženy

úterý: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum
středa: 8:00–12:00 hod. mateřské centrum
čtvrtek: 9:00–12:00 hod. s etkávání věřících
maminek

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se plánovaná říjnová burza dětského oblečení a spotřebního zboží odkládá. O náhradním termínu konání burzy vás budeme
s předstihem informovat.

Pravidelné bohoslužby
platné od října:
po, út, st
čt
čt
pá, so
ne

18:00 klášterní kostel
16:30 klášterní kostel –
mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 klášterní kostel
18:00 klášterní kostel
8:00 farní kostel
11:00 klášterní kostel

Korunka k Božímu Milosrdenství a adorace: pondělí až sobota 15:00–16:00.
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Fotbalisté míří vzhůru
Fotbalové
soutěže
nového
ročníku
2020/2021 jsou v plném proudu. Muži A SKP
Slovan Moravská Třebová naplňují představy vedení a po řadě vítězství se posouvají do
horních pater tabulek. Podobně jsou na tom
dorostenci – dále tančí ve slíbeném kvapíkovém tempu a stoupají tabulkou vzhůru. Žá-

kovské týmy sbírají zkušenosti, jejich čas teprve přijde. Podzimní zápas roku s celodenním bohatým programem čeká fanoušky
4. října. Jeho vrcholem bude v 15:00 utkání krajského přeboru SKP Slovan Moravská
Třebová - TJ Jiskra Litomyšl.
■ | (pm)

Moravskotřebovské
Babí léto
Oblíbený cross country závod Babí léto
představoval jeden z vrcholů letošního
cyklistického seriálu Cykloman 2020.
Na jeho start se postavilo úctyhodných
105 bikerů. Závod byl vyhlášen na dvě
distance - 52 a 34 km.
Z výsledkové listiny:
Muži: 1. Miloš Doubek, 2. Radim Klusák (Polička), 3. Jiří Dittrich (Sádek)
Ženy: 1. Jana Nádvorníková (Čechovice), 2. Bedřiška Schneiderová (Čerti
Kunčina), 3. Jitka Dulajová (CK Slovan
Moravská Třebová)

Pátý ročník Memoriálu
Jaroslava Hanáka
Turnaj v areálu TJ Sokol Boršov měl jako každý rok vysokou sportovní i organizační úroveň. Ostatně bouřlivá a hlavně početná divácká kulisa tomu byla hlavním důkazem. Na
hřišti v Boršově se ho zúčastnily týmy TJ Sokol Boršov, TJ Sokol Dlouhá Loučka a TJ Křenov a SKP Slovan Moravská Třebová.
Vítězem turnaje se stal tým Moravské Třebové, který tak obhájil své loňské prvenství. Ve
finále zdolali třebovští fotbalisté tým Dlouhé
Loučky 2:1. V utkání poražených z úvodních
zápasů (Křenov - Dlouhá Loučka 0:0, PK 3:4,

■ | (pm)

Boršov - Moravská Třebová 1:2) byli šťastnější fotbalisté pořádajícího Sokola Boršov,
a po výhře 6:0 nad TJ Křenov (branky: Hánák
P. 3, Hanák J. ml. 3), brali konečné třetí místo. Mezi zápasy o konečné umístění byl program turnaje okořeněn přátelským zápasem
starých gard TJ Sokol Boršov a TJ Sokol Dlouhá Loučka. Akce proběhla pod záštitou radního Pardubického kraje René Živného a za
podpory města Moravská Třebová.
■ | (pm)

Markéta Hájková
druhá v časovce
Markéta Hájková vybojovala druhé
místo v časovce žen na domácím silničním šampionátu v Mladé Boleslavi.
Ženy (20 km): 1. Nosková (Équipe Paule Ka) 27:16, 2. Hájková (BePink) -11, 3.
Korvasová (Dukla Praha) -26, 4. Jandová (WCC) -41, 5. Ševčíková -42, 6. Machačová (obě Dukla Praha) -59.
■ | (pm)

22 | Moravskotřebovský zpravodaj | ŘÍJEN 2020

Sport

Vzpomínka na léto
Předposlední prázdninový týden byl pro svěřence manželů Adamových ve znamení volejbalového soustředění. V krásném prostředí obce Písečná se chlapci a děvčata plně věnovali volejbalové přípravě na nastávající
sezónu. Ke zdokonalení fyzické kondice přispěl i nejeden pobyt na krásném koupališti a beach volejbalovém hřišti. Součástí sou-

středění měli zúčastnění i školení první pomoci, kterým je provedla P. Hegrová a jako
odměnu za tvrdou práci i animační taneční
program pod vedením D. Adama. Věřme, že
chlapci i děvčata budou mít možnost své získané dovednosti plně uplatnit v turnajích.
■ | (lk)

Plavkyně Pavlína
Dvořáková
mistryní republiky
Plavkyně Pavlína Dvořáková získala
na mistrovství České republiky žactva
v Račicích titul mistryně ČR na trati 5 kilometrů.
■ | (pm)

Atletické závody
staršího žactva

Šachy – krajský přebor
mládeže
Od pátku 11. do neděle 13. září byl v rekreačním středisku Milovy (okres Žďár nad Sázavou) odehrán krajský přebor jednotlivců
mládežnických kategoriích HD10-16. Jednalo se o finálový turnaj, který byl z důvodu koronaviru odložen na netradiční termín hned
na úvod nového školního roku. Letošní finále bylo poprvé hráno v širším složení a z našeho šachového oddílu se do něho probojovalo z kvalifikačních turnajů hned pět mládežníků. Bohužel Vojta Šmehlík a Florian Beil
těsně před turnajem onemocněli a tak na
Vysočinu odjeli pouze Leona Bártová, Matyáš Daul a Dan Mičík. Hrálo se v pěkném přírodním areálu a děti mohly hned z hracího
sálu vyběhnout na dětské hřiště, kde většinou trávily zbylý volný čas. Turnaje se zúčastnilo cca 100 dětí a mezi nimi byl i mistr světa v rapid šachu, devítiletý Jiří Bouška z Polabin Pardubice. Tento mladíček však namísto
své kategorie hrál tu nejstarší, a i tu opanoval
a připsal si tak titul přeborníka kraje v kategorii HD16. Z našich zástupců se nejlépe dařilo Leoně Bártové, která v celkovém pořadí

skončila v silné konkurenci ve své kategorii
HD14 na šestém místě, což byl neočekávaně
skvělý výsledek. Ohlasy na umístění turnaje
a jeho průběh byly velmi dobré a tak to vypadá, že i příští rok se sem finálový turnaj vrátí.
Věřím, že se našim mládežníkům bude v následujících kvalifikačních turnajích dařit a finále se zúčastníme opět v hojném počtu.
■ | Zdeněk Sojma, trenér mládeže)

V sobotu 5. září se v Ústí nad Orlicí konalo závěrečné 3. kolo družstev Pardubického kraje. Družstvo dívek soutěžilo v sestavě L. Dolečková, V. Koblovská, A. Korbelová, V. Petrová, N.
Součková, M. Stenzlová a E. Urbánková. Družstvo získalo 29 bodů a umístilo se na děleném 9. a 10. místě. Nejúspěšnější disciplínou byla patnáctistovka, kde se Koblovská (6:12,38),
Součková (6:12,59) a Petrová (6:30,13)
umístily na 3.-5. místě. Dále bodovala
Dolečková 7. místy na stovce s překážkami (19,05) a v hodu oštěpem (28,21),
přičemž blízko k bodům byly Korbelová v hodu oštěpem (21,17 - 11.) a Urbánková na osmistovce (3:04,83 - 11.).
Ostatní dosažené výkony: na šedesátce - Korbelová (9,30), Koblovská (9,49),
Urbánková (9,50) a Součková (10,16),
na třístovce - Dolečková (48,70), Korbelová (49,83), Stenzlová (49,87), ve
štafetě 4x60 metrů ve složení Urbánková, Součková, Stenzlová a Koblovská (36,79), v dálce - Petrová (337).
V celkovém pořadí družstev Pardubického kraje se družstvo dívek umístilo
na 11. pozici.
■ | Radek Pavliš, trenér AK mládeže
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Moravská Třebová
ocenila sportovce roku
Sportovní výsledky uplynulého období se
znovu promítly do populární městské ankety Sportovec roku města Moravská Třebová
za rok 2019. O pořadí nejlepších sportovců
rozhodla odborná komise. Více než tisícovka
hlasujících občanů pak zvolila neoblíbenějšího sportovce, kterým se stal Michal Svozil.
Vyhlášení výsledků 24. ročníku ankety Sportovec roku se z důvodu onemocnění Covid-19 konalo netradičně v podzimním termínu 10. září ve dvoraně muzea. „Mám radost, že v našem městě máme tolik mladých
nadějných sportovců, kteří nás reprezentují
svými kvalitními výkony. Poděkování ale patří také rodičům a trenérům, kteří motivují
děti již od útlého věku k pohybu a zdravému
životnímu stylu,“ uvedl během slavnostního
zahájení starosta Miloš Mička. Dvouhodinový
program zahájilo předání Ceny města za rok
2019. Jejím laureátem se stal taneční mistr
Alois Bílek, který zisk ocenění ve svých 86 letech oslavil stepařským vystoupením přímo
na podiu. Následovalo vyhlášení sportovních
výsledků v jednotlivých věkových kategoriích,
doplněné o taneční vystoupení souboru Poupata z Rozstání.

Odborná komise ocenila přínos těchto sportovců:
Kategorie mládež do 15 let: 1. Jindřich Vyroubal (atletika), 2. Tadeáš Dorazil (tenis), 3.
Vít Kostík (sportovní střelba)
Kategorie mládež 15-19 let: 1. Šárka Abrahamová (travní lyžování), 2. Jiří Škrabal (fotbal), 3. Lukáš Záleský (motorsport)
Kategorie dospělí: 1. Tomáš Faltus (hokej),
2. Michal Svozil (automobilismus), 3. Václav
Mačát (travní lyžování)
Kategorie trenér, funkcionář: 1. Václav
Procházka (fotbal), 2. Tomáš Přidal (sportovní střelba), 3. Daniel Mačát (travní lyžování)
Veřejná anketa o nejoblíbenějšího sportovce: Michal Svozil (automobilismus)
Ocenění starosty města Moravská Třebová v kategorii sportovní kolektiv za
rok 2019: družstvo starších žákyň Gymnázia a Letecké střední odborné školy Moravská Třebová (futsal)
Čestné uznání starosty města Moravská
Třebová za vzornou reprezentaci města
v roce 2019: Štěpán Škrabal (fotbal)
Sportovní osobnost města Moravská Třebová: Bohumil Holešovský (stolní tenis)

Blahopřání patří také trenérům, kteří mají lví
podíl na tom, že školáci z Moravské Třebové
jsou dlouhodobě nevšestrannějšími sportovci České republiky.
Z výsledků jednotlivců:
2. místo Bruno Zeman (chlapci r. 2006),
2. místo Jakub Koblovský (chlapci r. 2005),
2. místo Dita Václavíková (dívky r. 2010).

Dne 1. až 4. září se ve slovenské Trnavě, v krásném městě pod Malými Karpaty, konalo Mistrovství Evropy v silovém trojboji. Jak název napovídá, jde
o práci s činkami. Ve velké konkurenci a přes omezení, který způsobil covid-19, se za podpory mnoha fanoušků a přenosu internetové televize soutěže účastnilo mnoho závodníků z celé
Evropy. A bylo se na co dívat. Trojboje
se zúčastnili tři závodníci - Kateřina Pufflerová z Kunčiny, z Moravské Třebové
Richard Cvrkal a Dalibor Novák. Navázali na své předchozí úspěchy z šestého mistrovství republiky, které se konalo v listopadu 2019 v moravském
Podivíně, kde získali: Kateřina Pufflerová 1. místo v kategorii juniorek a 1.
místo v absolutním pořadí v juniorkách, Richard Cvrkal 1. místo v kategorii mužů do 100 kg, Dalibor Novák 3.
místo v kategorii juniorů do 100 kg. Richard Cvrkal se také může pochlubit
účastí na mistrovství světa konaném
v roce 2019.
Na takto velké mezinárodní soutěži se
Kateřina Pufflerová a Dalibor Novák
představili poprvé a hned s ohromným
úspěchem. Kateřina v kategorii juniorek do 60 kg obsadila 1. místo a získala titul mistra Evropy a 2. místo v juniorkách absolutně. Dalibor Novák se
může pochlubit 1. místem a titulem mistra Evropy v kategorii juniorů do 110
kg. Richard Cvrkal ve své kategorii do
100 kg bojoval ve dvou disciplinách.
V samostatných dřepech získal prvenství a v hlavní disciplíně – silovém trojboji – se umístil na krásném druhém
místě a stal se vicemistrem Evropy.
Blahopřejeme.

■ | (pm)

■ | (mn)

Stříbro z finále Odznaku všestrannosti
Jako kdyby měli na úspěchy patent. Když dojde na Odznak všestrannosti olympijských vítězů, tým ze ZŠ Palackého v Moravské Třebové sbírá medaile jako na běžícím páse. Tu poslední, stříbrnou, získal moravskotřebovský
celek na zářijovém finále Odznaku všestrannosti v Brně. V pořadí 11. ročníku republikového finále se zúčastnilo 561 dětí ze 123
škol. Podpořilo je na 50 olympioniků – aktivních, i těch z řad Českého klubu olympioniků.

Moravská Třebová
má své mistry Evropy
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