MORAVSKOTŘEBOVSKÝ

zpravodaj
číslo 7 | červenEC 2021 | 19. ročník

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO PŘINÁŠÍ
BOHATÝ PROGRAM
V červenci a srpnu se v Moravské Třebové rozhodně nebudeme nudit. Už od 1. 7. na zámku startují
hudební čtvrtky s cyklem pohodových večerních koncertů. Ani letos zde nebude chybět letní kino
a oblíbené filmové pátky. Každou sobotu na zámku ožijí tajemné historické postavy a příběhy.
Samozřejmě myslíme také na děti, pro které je každou neděli připraveno pohádkové dobrodružství.
Těšit se můžeme na muzikál Noc na Karlštejně a koncert skupiny Chinaski. Celé zámecké kulturní léto
zakončí Dožínkové a pivní slavnosti SLAMÁK 2021. Podrobný program naleznete na stranách 11–13.
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Informace pro
snoubence
Vážení snoubenci, těší nás, že uvažujete o uzavření manželství v našem krásném
městě.
Městský úřad Moravská Třebová má stanovený oddací den na sobotu od 9:00 do 14:00
hodin v obřadní místnosti na radnici, náměstí T. G. Masaryka 32/29 nebo v Rytířském sále
moravskotřebovského zámku.
Sňatek však lze uzavřít i mimo tento stanovený den či hodinu, nebo na jiném vhodném
místě, hradí se však správní poplatek ve výši
Kč 1 000 Kč. Součástí obřadu je v případě zájmu snoubenců živá (klavír, varhany a zpěv)
nebo reprodukovaná hudba (pouze na radnici dle vlastního výběru). Se snoubenci je uzavřena smlouva o poskytnutí nadstandartních
služeb při svatebním obřadu (obsahem je výzdoba obřadní síně, hudební doprovod) a je
stanovený poplatek služby svatby ve výši Kč
800 Kč.

Postup před uzavřením
manželství:
1. domluvit s dostatečným předstihem termín sňatku s matrikářkou příslušného
matričního úřadu (telefonicky, emailem);

2. dostavit se osobně na matriku, vyplnit tiskopisy, donést potřebné matriční doklady
(toto platí i pro uzavření sňatku církevní
formou), domluvit podrobnosti obřadu;
3. uhradit poplatky.
Prohlášení o uzavření manželství lze učinit
před starostou M. Mičkou, místostarosty D.
Maixnerovou a P. Frajvaldem nebo před pověřenými členy zastupitelstva H. Horskou, J.
Jílkem a M. Muselíkem.
V souvislosti s uzavřením manželství mimo
stanovená oddací místa je nutno upozornit
na skutečnost, že Městský úřad Moravská
Třebová zodpovídá pouze za právní stránku uzavření manželství a nejsou jím poskytovány služby běžně spojované se svatebním
obřadem. Záležitosti jako hudební doprovod, fotograf, stolek pro oddávajícího, zajištění místa obřadu proti dešti v případě nepříznivého počasí atd., si snoubenci zajišťují
sami. Termíny svateb jsou nabírány nejdříve
od měsíce září na následující rok.
Bližší informace jsou uvedeny na webu města nebo Vám budou poskytnuty na MÚ Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, matrika – Ivana Radimecká, tel. 461 353 135,
730 542 597.

Poděkování
Děkujeme za nádheru, kterou vykouzlili
obyvatelé bytových domů v ulicích Jiráskova a Západní. Jste inspirací pro široké okolí
a díky vaší aktivitě je naše město zase o kou-

sek krásnější. Zvláštní poděkování za údržbu zeleně patří zejména Evě Čížkové a Blance Liškové.

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

Společenská rubrika
Životní jubilea
Únor 2021
80 let – Mondeková Miroslava
Březen 2021
80 let – Králová Danuše, Vykydalová
Božena
Duben 2021
85 let – Valentová Jiřina
80 let – Doležel Josef
Květen 2021
98 let – Kupková Jarmila
93 let – Crhová Vlasta
91 let – Majorošová Božena
90 let – Dokoupilová Zdenka
80 let – Kopcová Danuše, Dirrová Emilie, Plisková Ludmila, Pavlík Ladislav,
Novotný Karel
Rozloučili jsme se (květen)
Jarmerová Květoslava (89 let), Halačka
Zdeněk (81 let), Starová Marie (80 let),
Sekaninová Dana (66 let)
Vítání občánků
Sofie Biličová, Petr Kubín (duben)
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. 5.
2021 evidováno k trvalému pobytu celkem 9.736 občanů ČR. V průběhu měsíce května 2021 se do Moravské Třebové přistěhovalo 10 obyvatel, odhlásilo 15 osob, zemřelo 8 občanů a narodilo se 5 dětí. V rámci Moravské Třebové
v květnu změnilo trvalý pobyt celkem
23 osob. Dle Odboru azylové a migrační politiky MVČR je v Moravské Třebové
hlášeno 151 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31.
5. 2021 evidováno 9 887 osob.
V květnu se v Moravské Třebové uskutečnilo 7 svatebních obřadů.
■ | In
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V Moravské Třebové vyroste
obchodní centrum Kaufland
Příprava výstavby obchodního centra na jihozápadním okraji města je první
fází komplexního projektu,
který do budoucna počítá
také se vznikem šesti bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných
domů, spolu se zelení a technickou a dopravní infrastrukturou. Zastupitelstvo města na
svém jednání dne 21. června schválilo důležitý dodatek k budoucí kupní smlouvě.
„Jednání s developerem a investorem pokračují, příprava lokality Jihozápad pokročila do
další fáze. Finálním investorem a pronajímatelem celého retail parku bude společnost

RENT Group s.r.o., se kterou již máme uzavřenou plánovací smlouvu. Nově jsme také
uzavřeli dodatek k budoucí kupní smlouvě,
který investora zavazuje k vybudování dopravní infrastruktury a inženýrských sítí pro
budoucí obchodní centrum, jehož provozovatelem bude Kaufland Česká republika.
S přenesením povinnosti vybudování infrastruktury a sítí z města na investora je spojeno také snížení kupní ceny za pozemky
města. V rámci koordinace postupu výstavby technické infrastruktury předpokládáme
propojení nově vybudovaného území minimálně s ulicí Dr. Janského. Tím bude připraveno území pro budoucí výstavbu bytových
a rodinných řadových domů v této lokalitě,“

Předběžná vizualizace obchodního centra

vysvětluje starosta Miloš Mička.
Realizace projektu Jihozápad je navržena
podle jednotlivých etap. První fází bude příprava inženýrských sítí pro obchodní centrum Kaufland (plochy pro budoucí komunikace, provedení splaškové a dešťové kanalizace, vodovodního řadu, provedení plynovodu, odstranění vrchního vedení VN a jeho
náhrada podzemním vedením atd.). Napojení lokality na dopravní infrastrukturu města je navrženo prostřednictvím okružní křižovatky v místě křížení ulic Západní a Svitavská.
Od okružní křižovatky je navržena komunikace o šířce 7 m, na kterou navazují kolmá stání kombinovaná s oboustrannou alejí vzrostlých stromů. Chodník bude veden od ul. Západní k ukončení nové komunikace jižně od
obchodního centra. Definitivní řešení dešťových vod v území je zajištěno pomocí soustavy tří suchých retenčních nádrží v severní
části údolí, jež navazuje dále na Údolní ulici.
Navržené obchodní centrum se skládá ze tří
částí. První částí je hypermarket s prodejem
převážně potravinářského a částečně nepotravinářského zboží. Tato část je umístěna
na severozápadě obchodního centra. Druhou částí je retail s 5 obchodními jednotkami a parkovacím stáním pro automobily. Obchodní centrum dále zahrnuje technickou infrastrukturu a zeleň včetně připojení pro rezervní plochu.

Nabízíme bytovou jednotku a pozemky pro výstavbu
Zastupitelstvo města schválilo prodej dvou
stavebních pozemků v ulici Nová a bytové
jednotky v bytovém domě v ulici Nádražní.
Prodej bude probíhat formou losování, termín pro podání žádosti o koupi nemovitých
věcí je pátek 23. července do 14:00 hodin.
Kupující vyplní příslušný formulář, který bude
k dispozici na webu města, občanském informačním centru a na odboru investic a správy majetku města. Uhradí zálohu na kupní
cenu, pro variabilní symbol si zavolají nebo
přijdou na odbor investic a správy majetku,
kde se také mohou dotázat na další podrob-

nosti. Telefonický kontakt pro případné dotazy: 461 353 130 nebo 431 353 115.
Nabídka prodeje:
Pozemek parc. č. 2629/7 o výměře 642 m2,
druh pozemku ostatní plocha, určený pro výstavbu rodinného domu v ul. Nové za cenu
ve výši 706 200 Kč včetně DPH (1 100 Kč za
1 m2 včetně DPH).
Pozemek parc. č. 2628/22 o výměře 572 m2,
druh pozemku orná půda, určený pro výstavbu rodinného domu v ul. Nové za cenu ve
výši 629 200 Kč včetně DPH (1 100 Kč za 1 m2
včetně DPH).
Bytová jednotka č. 1480/8 o vel. 2+1
o výměře 72,60 m2, včetně podílu o vel.
750/10000 na pozemku parc. č. 3932, Předměstí č. p. 1480, v ulici Nádražní č. o. 17, Moravská Třebová za cenu ve výši 1 218 228 Kč.
Výběr kupujících bude proveden losováním
za účasti žadatelů, notářky a komise schválené zastupitelstvem města. Fyzická osoba,
která se bude chtít účastnit losování, uhradí
před losováním na účet města kauci ve výši
50 000 Kč. U osob, které budou vylosovány, bude jimi zaplacená kauce započtena na
kupní cenu, osobám, které nebyly vylosová-

ny, bude jimi zaplacená kauce vrácena.
Dne 19. července od 15:00 hodin proběhnou
prohlídky nemovitých věcí. Žadatelé svým
podpisem potvrdí, že jsou se stavem nemovitostí seznámeni.
Poslední termín pro podání žádosti o koupi nemovitých věcí je stanoven do pátku 23.
července do 14:00 hodin.
Poslední termín pro úhradu zálohy je pondělí
26. července do 14:00 hodin.
Losování proběhne ve středu 28. července
v 14:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu
na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové.
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Zprávy z radnice
Platba parkovného kartou

Dotace z rozpočtu města

Modernizujeme techniku, parkovací automat na náměstí při vjezdu z Čs. armády nově
umožňuje platbu kartou. Jistě se najdou situace, kdy takovou možnost občané i návštěvníci města ocení. Provozní doba nového automatu zůstává Po-Pá 7:00-17:00, So 7:0012:00. Ceník parkovného je stanoven ve výši
10 Kč za první hodinu a 20 Kč za každou další hodinu.

Druhé kolo příjmu žádostí o dotace určené
na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob, které
působí na území města a provozují veřejně
prospěšné aktivity a volnočasovou činnost
probíhá od 1. do 31. července 2021.
Jednorázově poskytované neinvestiční dotace jsou vázané na konkrétní činnosti nebo
akce, zaměřené na podporu aktivit zejména
v následujících oblastech: kultura, sport a tu-

Mobilní rozhlas pomáhá udržovat město čisté
Prostřednictvím Mobilního můžete jednoduše nahlásit černou skládku, poškozený chodník nebo
rozbité hřiště. Společnými silami jsme
v našem městě vyřešili už přes 70 podnětů a závad. K jejich hlášení můžete využívat aplikaci ZmapujTO v mobilním telefonu,
nebo internetové rozhraní Mobilního roz-

hlasu na adrese www.moravskatrebova.mobilnirozhlas.cz. „Většinu závad se daří vyřešit ihned. Zbylé podněty slouží jako zásobník
oprav, které vyřešíme jakmile to bude technicky či finančně možné. Naposledy jste nám
prostřednictvím aplikace ZmapujTO zaslali
fotografii černé skládky u garáží na Západní.
Pracovníci technických služeb již zajistili odklizení nepořádku. Bohužel, náklady na odklízení podobných černých skládek se promítají do výše poplatku za komunální odpad na
příští rok,“ vysvětluje místostarosta Petr Frajvald. Tvůrce skládky snad příště využije pro
ukládání odpadu sběrný dvůr v ulici Zahradnická.

Akademie začínajícího podnikání
Město Moravská Třebová zahájí spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem s cílem podpořit budoucí podnikatele ve městě i blízkém okolí. Projekt s názvem
Akademie začínajícího podnikání bude zahájen v říjnu letošního roku.
„Chceme udělat maximum pro podporu
místních podnikatelů. Jedině tak můžeme
přispět ke zlepšení nabídky práce i konkurenceschopnosti města jako celku. Akademie se bude skládat z celkem 10 setkání, na
kterých mohou podnikatelé konfrontovat
své dotazy i zkušenosti s odbornými lektory z Pardubického podnikatelského inkubátoru. Kromě společného setkávání mohou
zájemci využít i osobních konzultací a tema4 | Moravskotřebovský zpravodaj | červenEC 2021

ticky zaměřených kurzů. Podnikatelskou činnost chceme podpořit také novým coworkingovým centrem, které vznikne v součinnosti s mateřským centrem Krůček díky dotaci za vítězství v soutěži Obec přátelská
rodině,“ vysvětluje místostarostka Daniela
Maixnerová.
Akademie začínajícího podnikání bude kombinovat online a prezenční setkávání místních podnikatelů s odborníky i dalšími úspěšnými regionálními podnikateli. Kromě výměny zkušeností se účastníci kurzů naučí správně tvořit byznys plán, pracovat s grafickými
programy a zdokonalí své prezentační a komunikační dovednosti. Registrace zájemců
proběhne v srpnu. Více podrobností přineseme v příštím vydání zpravodaje.

ristika, sociální služby a životní prostředí. Celkový roční objem finančních prostředků určených na dotace v rámci programu města činí letos 800 tis. Kč. V prvním kole bylo
rozděleno 681 tis. Kč, v druhém kole zbývá
k rozdělení částka 119 tis. Kč. Veškeré dotazy
a úkony spojené s žádostmi o finanční podporu směřujte na Ivanu Kelčovou (ikelcova@
mtrebova.cz, +420 461 353 162).

Moravská vlajka na počest
příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv.
Cyrila a Metoděje na Moravu byla událost obrovského
kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou
část Evropy. Na počest této události bude
na naší radnici v neděli 5. července vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního
a společenského života. Do iniciativy vyvěšení moravské vlajky se dosud zapojilo více než
1 500 obcí a měst, Moravská Třebová se letos
do iniciativy zapojuje již podesáté.
■ | (vd)

Technické služby
informují
Třídit má smysl
Společnost EKO-KOM
pravidelně poskytuje přehled o množství odpadů z obalů, které naše město vytřídilo v prvním
čtvrtletí letošního roku a následně předalo k dalšímu využití. Celkem se jednalo o 90 tun papíru, 67 tun plastu, 70
tun skla, 97 tun kovů. Třídění nejen přispívá k zlepšování stavu životního prostředí. Za uvedené množství vytříděného odpadu jsme navíc jako město Moravská Třebová od společnosti EKO-KOM inkasovali finanční odměnu ve
výši 550 tis. Kč, která je každoročně započítána jako mínusová položka do výpočtu poplatku za komunální odpad.
Recyklace použitých baterií
Do sběrné nádoby ve sběrovém dvoře
občané jsme za minulý rok vytřídili celkem 145 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti Ecobat, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v ČR, obdržely Technické služby Moravská Třebová
Osvědčení o přínosu pro životní prostředí. Děkujeme všem občanům, kteří
se do sběru zapojili. Zajímavost na závěr: Věděli jste například, že recyklací
10 kg baterií získáme takové množství
zinku, jaké je potřeba k výrobě mosazi pro jeden saxofon? Nebo že se zinek
používá v krémech na opruzeniny pro
citlivé dětské zadečky?

Informace z radnice

získali jsme prostředky na
podporu aktivit rodin a spolků
Město Moravská Třebová zvítězilo v soutěži Obec
přátelská rodině, kterou
každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Díky úspěchu
ve své kategorii Moravská
Třebová obdrží částku 1,1
milionu korun na realizaci prorodinných aktivit.
Neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu je určena na podporu realizace opatření a aktivit zaměřených na vytvoření prostředí přátelského pro rodinu, včetně podpory spolkové činnosti a obnovy lidových tradic. Na realizaci jednotlivých aktivit se kromě
města Moravská Třebová budou podílet také
Kulturní služby města Moravská Třebová,
DDM Maják, spolek Žijeme Třebovou, Charita
Moravská Třebová, Mateřské centrum Krůček, Květná zahrada, Městská knihovna Ladislava z Boskovic a další.
„Z úspěchu máme velikou radost. V konkurenci dalších patnácti obcí jsme získali nemalé finanční prostředky, které našemu městu
pomohou vytvořit atraktivní zázemí pro rodinný život. O dotaci jsme usilovali už v minulém roce a letos se to na druhý pokus podařilo. Chci poděkovat všem kolegům, spolkům
a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s tvorbou dotační žádosti. Zároveň se budou podílet i na následné realizaci jednotlivých aktivit

vycházejících z potřeb rodin a spolků, se kterými pravidelně komunikujeme,“ vysvětluje
místostarostka Daniela Maixnerová.

Aktivity, které budou s využitím
dotace vytvořeny
• Workshopy podporující obnovu tradic –
Masopust, Velikonoce, Vánoce, dožínky,
Sanheim a srpnové workshopy na zámku
na oživení tradičních řemesel, košíkářství,
řezbářství, kovářství

• Moravská Třebová pro děti – akce, která
proběhne začátkem září na Knížecí louce.
Všechny spolky a další organizace ve městě zde vč. doprovodného programu představí svoji činnost pro děti i dospělé
• Aktivity na podporu dobrovolnictví – setkávání a oceňování všech dobrovolníků,
kteří se podílejí na chodu města a dílčích
aktivit
• Nákup mobilního vybavení pro komunitní
akce – stoly, lavice a podium, které budou
k dispozici pro použití na akcích na podporu rodin a komunitního života
• Vznik coworkingového a vzdělávacího centra – sdílená kancelář vč. dvojice plně vybavených míst, kterou si kdokoliv může
pronajmout pro své pracovní nebo studijní aktivity, součástí bude kuchyňka a odpočinková zóna, hlídání dětí zajistí Mateřské centrum Krůček
• Aktivity na podporu pracovních kompetencí – pořádání workshopů na zlepšení
uplatnění na trhu práce
• Dětský koutek v knihovně – nový dětský
koutek s didaktickými hrami a hračkami
• Vzdělávání, osvěta a prevence sociopatologických jevů v rodinách
• Přednášky a kurzy na podporu pěstounských rodin
• Podpora rodičovských kompetencí – kurzy
ve spolupráci s MC Krůček

Výstavba singletracků a pumptracku v plném proudu
Realizace projektu Na hranici na hraně spolufinancovaného z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pokračuje. Veřejnost se už v září letošního roku dočká slavnostního otevření nového Bike resortu Moravská Třebová.
Hlavní část projektu tvoří 13 km singletracků
rozdělených do několika úseků podle obtížnosti, které vedou lesním terénem na kopci
pod rozhlednou Pastýřka. Část singletracků
o délce cca 1 km bude vedena také areálem
Knížecí louky a bude tak sloužit jako cvičná
dráha pro nejmenší sportovce. Za výstavbu
singletracků zodpovídá společnost BO CO,

spol. s r. o. s celkovými náklady necelých
10 mil. Kč vč. DPH. Zábavnou cvičnou dráhu pro horská kola (pumptrack) o déle 255
metrů staví v celkové hodnotě 1,6 mil. Kč vč.
DPH firma JDR.CZ s.r.o. Oba dodavatelé mají
zkušenosti se stavbami tohoto druhu a dle
smluvní dokumentace hotové dílo předají do
konce prázdnin 2021.
„Do koryta trailů pod Pastýřkou je aktuálně navážena a hutněna štěrková vrstva pro
dostatečné zpevnění. Těleso pumptracku
na Knížecí louce v místě pod parkovištěm
u zámku je z větší části vymodelováno, zbývá navézt podkladní štěrkovou a následně
i finální asfaltovou vrstvu. Traily i pumptrack
jsou stále v režimu stavby, a proto upozorňujeme veřejnost na zákaz vstupu a pohybu ve
všech rozestavěných úsecích,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
Výstavba singletracků i pumptracku je z 90 %
finančně podpořena z dotačního programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o mezinárodní projekt, ve kterém je

město Moravská Třebová nositelem projektu a hlavním garantem. Mezi partnery se řadí
obec Dolní Morava, kde vznikne adrenalinová překážková dráha a polská obec Gmina
Bystrzyca Klodzka, kde vyrostou dva areály
singletracků v Góra Parkova a Petla Stronie.
Moravská Třebová díky přeshraničnímu projektu Na hranici na hraně získá pozornost nejen místních sportovních nadšenců, ale i návštěvníků a turistů. Zároveň rozšíří stávající
nabídku sportovních aktivit.
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INFORMACE Z RADNICE

Občané zvolili vítězné projekty
Společně tvoříme Moravskou Třebovou. To
je hlavní motto participativního rozpočtu,
díky kterému může každý přímo ovlivňovat
podobu veřejného prostoru kolem nás. „V letošním roce jsme na realizaci návrhů od občanů vyčlenili 400 tis. Kč. Zájem veřejnosti byl
velký, celkem se nám sešlo šest návrhů, každý z nich v hodnotě cca 100 tis. Kč. Finančně
podpořit můžeme jen čtyři z nich a toto výsledné pořadí určili sami občané podle toho,
kterým projektům nejvíce fandí. Jsem rád, že
jsou lidé aktivní. V participativním rozpočtu
chceme pokračovat i v příštím roce,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Online anketa probíhala prostřednictvím
Mobilního rozhlasu od 20. května do 6. června 2021. Jedinou podmínkou pro hlasování bylo trvalé bydliště na území města. V e-Anketě celkem hlasovalo 544 respondentů,
z toho bylo 467 hlasů platných a 77 hlasů neplatných. Mezi platné hlasy byly započítány
hlasy občanů města, kteří v e-Anketě pravdivě a úplně vyplnili povinný údaj v části 5 (jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu). Tyto
hlasy byly následně pracovníky úřadu ověřeny v evidenci obyvatel, kde se potvrdilo, zda
je hlasující občanem města.

Výsledné pořadí projektů:
1. Altán pro děti na zahradu mateřské školy v Boršově (168)
2. Revitalizace přírodního amfiteátru Křížový vrch – ohniště (107)
3. Zastřešení posezení před sušickou hospůdkou (76)
4. Úprava prostoru vyhlídky u Plačící Anny
(64)
5. Psí hřiště – park Západní (49)
6. Dokončení renovace parčíku u pomníku
Boršov (3)
V letošním roce se v rámci participativního
rozpočtu budou realizovat první čtyři projekty s nejvyšším počtem hlasů.
■ | Pavlína Horáčková, Koordinátorka projektu

Zdravé město a MA 21

Rozkvetlé město
Tradiční soutěž pořádaná Českým zahrádkářským svazem ve spolupráci se
Zdravým městem a MA21 Moravská
Třebová. Hodnoceny budou nejpestřejší, nejzajímavější květinové výzdoby na
balkónech, oknech a v předzahrádkách.
Přihlášení do soutěže je možné zasláním 1–2 fotografií se jménem a adresou
na e-mail: phorackova@mtrebova.cz
nebo nahlášením svého jména a adresy
na telefonní číslo 461 353 120. Uzávěrka soutěže je 21. srpna. Deset vyhodnocených květinových výzdob bude odměněno věcnými cenami.
■ | Pavlína Horáčková, Koordinátorka pro-

jektu Zdravé město a MA 21

Kruhové tréninky na workoutovém hřišti zahájeny
Plníme přání obyvatel města. V roce 2020 se
vítězem participativního rozpočtu stal Jaroslav
Matuška a jeho projektový záměr na vybudování workoutového hřiště na Knížecí louce.
Venkovní posilovna je dokončena a v polovině června přivítala první nadšené návštěvníky.
„Příprava a realizace celého projektu byla
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dlouhá a náročná. O to větší radost máme
z toho, že můžeme konečně začít cvičit. Workoutové hřiště je k dispozici každý den pro
kohokoliv, kdo chce posilovat své tělo na
čerstvém vzduchu a udělat něco pro zdraví. Zájemci o organizované kruhové tréninky se mohou hlásit prostřednictvím webo-

vého stránky https://jarda24m.wixsite.com/
getupworkoutmt. Zároveň více informací
zjistíte na Facebooku https://www.facebook.
com/GetupWorkoutMT,“ uvedl Jaroslav Matuška, autor projektu.
Hřiště na workout se nachází pod parkovištěm u zámku a je koncipováno tak, aby sloužilo nejen pro mládež či trénink sportovních
klubů, ale také pro muže a ženy středního
věku. Dále pak také pro aktivní skupinu seniorů jako místo k protažení či aktivního odpočinku. Celé hřiště umožňuje přirozené posilování s vlastní váhou – tzv. kalistheniku,
dále pak strečink, protažení a aktivní odpočinek, který pozitivně odbourává nahromaděný stres. Velikost hřiště zajišťuje prostor pro
cvičení nejen jednotlivce, ale také skupiny
okolo 15 lidí najednou při komfortním cvičení všech osob. Kvalita zpracování celého hřiště zajišťuje odolnost a pružnost. Takže se dá
hřiště využívat jak na náročnější silové prvky,
tak i dynamické prvky v rámci kalistheniky.

Městská policie

Informace z městské policie

ti, nedodržování zákazu stání a parkování na
místech, která pro tyto účely nejsou určena.

Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Výstupy z dopravně
bezpečnostní akce
V týdnu od 14. 6. do 18. 6. jsme zvýšili počet
hlídek a na celém území města provedli dopravně bezpečnostní akci se zaměřením na
dodržování pravidel provozu na pozemních
komunikacích. Celkem bylo zjištěno celkem
174 jednání mající formální znaky přestupku.
Z těchto podezření ze spáchání přestupku
bylo meritorně rozhodnuto o uložení pokuty v příkazném řízení na místě ve 102 případech. V 35 případech jednání buďto nenaplnilo materiální znaky přestupku, nebo jejich
společenská škodlivost byla tak nízká, že sta-

čilo užití domluvy. Zbývající podezření ze spáchání přestupku budou postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Mezi
nejčastější a nejzávažnější přestupky patřilo nedodržování nejvyšší povolené rychlos-

■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

z domova pro
seniory

Shrnutí informací z dopravy
Ulice Svitavská:
Celková revitalizace ulice Svitavská v úseku
od J. K. Tyla po Dr. Janského u Penny marketu probíhá bez komplikací dle harmonogramu. Stavební práce aktuálně probíhají formou posuvné úplné uzavírky v úseku před
nemocnicí. Dopravní obslužnost a vjezd do
Nemocnice následné péče i do prodejny Penny market je po dobu stavby zajištěn. Děkujeme občanům za trpělivost a dodržování
dopravního značení. Jedná se o jeden z nejdůležitějších projektů roku 2021, díky kterému se ulice stane moderní a reprezentativní
branou do města.

Jednosměrka
v ul. Palackého
S ohledem na zachování bezpečnosti dětí
a silničního provozu v okolí základní školy v ulici Palackého nově platí jednosměrný provoz od ul. Školní, kolem budovy školy směrem k ul. B. Němcové. Změna dopravního režimu přispěje ke zklidnění dopravy
a především k omezení rizika střetu vozidel
a chodců v ranních hodinách před zaháje-

Dále bych chtěl všechny řidiče požádat o trpělivost a dodržování dopravního značení na
objízdných trasách spojených s rekonstrukcí
komunikací na území města. Na jeho dodržování bude s ohledem na bezpečnost řidičů
i chodců městská policie i nadále dohlížet ve
zvýšené míře.

ním vyučování. Z uvedených důvodů v průběhu prázdnin dojde rovněž k instalaci zpomalovacího retardéru v prostoru před budovou školy.

Ulice Lanškrounská:
Pardubický kraj pokračuje s rekonstrukcí vozovky v ulici Lanškrounská a v Sušicích. Stavební práce aktuálně probíhají v úseku od
vlakového nádraží po začátek části města Sušice a jsou spojeny s úplnou uzavírkou. Objízdná trasa je vedena přes silnici I/35 a Dětřichov u Moravské Třebové.
Během oprav v úseku od Na Stráni po vlakové nádraží došlo v uplynulých týdnech k neočekávaným komplikacím, které způsobily
zpoždění stavby a pokládky finální asfaltové vrstvy. Zpoždění má z technologických důvodů vliv i na prodloužení termínu dokončení navazující etapy v úseku od vlakového nádraží po odbočku na Sušice. Děkujeme občanům za trpělivost a dodržování dopravního
značení. Veškeré informace průběžně aktualizujeme na webových stránkách a v Mobilním rozhlasu.

Májový měsíc naši klienti prožili „kavárničkově“. Společně strávili příjemné odpoledne při kávě a moučníku,
mohli si společně zazpívat, zavzpomínat, rozveselit se a zkusit vyluštit různé kvízy a hádanky. Začátek června se
nesl v terapeutickém duchu díky projektu Ježíškova vnoučata. Do našeho
domova přijeli potěšit naše klienty dva
naprosto úžasní terapeutičtí koníci plemene Falabella Emil s Romankou, kteří
udělali obrovskou radost všem zúčastněným. Bylo to nádherně strávené dopoledne plné nových prožitků. Zapojování našich klientů do společenského dění dále pokračovalo účastí na pěveckém vystoupením nazvaném Pocta
Karlům. Klienti si mohli zavzpomínat
a zazpívat své oblíbené písně od známých českých interpretů a skladatelů.
Na našem nádvoří to zase po dlouhé
době žilo. Velké díky také patří městské knihovně, která našla cestu přes
moderní technologie, jak i v „divno-době“ pokračovat v projektu Děti čtou seniorům. A tak k nám přes video prostor
vstoupila bezpečně mladá generace.
Moc si vážíme vzájemného pochopení a spolupráce s bratrem Eliášem a řádem františkánů za duchovní podporu našich klientů v době plné omezení,
zákazů a hygienických opatřeních. Radost, potěšení, přáníčka a dárečky pro
naše klienty i zaměstnance přinesli nezištně manželé Horákovi, kterým paří
velké díky.
Jsme velice rádi, že se život vrací zpět
k běžným malým radostem a všichni se
těšíme na letní čas. Péče v domově pro
seniory zahrnuje všechny běžné potřeby, je určena lidem starší 63 let, kteří potřebují pomoc druhé osoby, kterou nelze zajistit v domácím prostředí.
V případě Vaší problémové situace nás
kontaktujte na tel. čísle 461 318 252.
■ | Zaměstnaci DpS
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Zdravotnictví

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

POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovostní
služby jsou od 8 do 11 hodin. Mimo tyto
hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost Nemocnice Pardubice. Ordinační hodiny: so, ne a svátky
8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00
hodin.
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 461 569 239
pátek: 18:00–21:00 hodin, so, ne, svátky: 9:00–17:00 hodin
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI
A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hodin

ZUBNÍ POHOTOVOST
3.–4. 7.

MUDr. Bisová Iva

Moravská Třebová, Svitavská
325/36

461 352 210

5. 7.

MUDr. Doležal Petr

Svitavy, U Stadionu 1207/42

461 532 253

6. 7.

MDDr. Kohout Tomáš

Městečko Tmávka 5

722 925 567

10.–11. 7.

MUDr. Horák Pavel

Svitavy, Pavlovova 24

777 511 011

17.–18. 7.

MUDr. Hřebabetzká Alena

Staré Město 134

461 312 501

24.–25. 7.

MUDr. Illová Jana

Brněnec 90

461 523 140

MUDr. Jagoš Tomáš

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

31. 7.–1. 8.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO
DĚTI A DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice
všední dny: budova D přízemí, 15:30–
19:30 hod., 461 569 345
so, ne a svátky: hlavní budova chirurgická ambulance 8:00–14:00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí
SVITAVSKÁ NEMOCNICE
Ústředna 461 569 111
■ | Ivana Kantůrková

DOVOLENÁ PRAKTICKÝCH, DĚTSKÝCH A SOUKROMÝCH ODBORNÝCH LÉKAŘŮ
Dr. Němcová
7.–9. 7. neordinuje, bez zástupu
V době prázdnin změna ordinační doby každý pátek 8:00–11:30 hod. + 19.–30. 7. zástup,
viz Dr. Grepl
Dr. Neužilová
7.–9. 7. neordinuje, zástup 7. a 9. 7. Dr. Grepl,
Staré Město, tel. 734 592 726, 8. 7. Dr. Madron, Městečko Trnávka, tel. 461 329 139
Dr. Klug
7.–16. 7. dovolená, zástup ordinace MediClinic
Dr. Marossy
12.–23. 7. dovolená, zástup ordinace MediClinic
Dr. Maťašovský
nové telefonní číslo 251 034 305
7.–16. 7. dovolená, zástup druhá ordinace
MediClinic
Dr. Konrádová, Dr. Ingrová,
Dr. Klincová
nové telefonní číslo 251 034 306
26.–30. 7. dovolená, zástup Dr. Maťašovský
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Dr. Grepl
19.–30. 7. dovolená, zástup Dr. Němcová,
Staré Město, út + čt 13:00–16:00 hodin
Dr. Madron
19.–30. 7. dovolená, zástup Dr. Neužilová,
Moravská Třebová, tel. 461 352 393
Dr. Zemánková
7.–12. 7. neordinuje, zástup Dr. Landová,
Městečko Trnávka ve dny 7. 7. od 7:30 do
11:30 hod., 9. 7. od 7:30 do 11:30 hod., 12. 7.
od 7:30 do 13:00 pouze po předchozím telefonickém objednání na tel. 461 329 213
Dr. Hegerová, M. Trnávka
19.–23. 7. dovolená, akutně nemocné děti po
předchozím telefonickém objednání na tel.
461 352 223 ošetří Dr. Zemánková v MT ve
své ordinační době
Zajistěte si včas léky na období dovolených. Zástupy využívejte k řešení akutně
vzniklých onemocnění.
Kožní ambulance Moravská Třebová
7.–9. 7., 19.–30. 7.

Neurologická ambulance Moravská
Třebová
7.–9. 7., 26. 7.–6. 8.
Plicní ambulance Moravská Třebová
26. 7.–6. 8.
Oční ambulance Moravská Třebová
1. 7., 7.–9. 7., 26. 7.–6. 8.
ORL ambulance Moravská Třebová
7.–9. 7.
Urologie Moravská Třebová
Bez dovolené
Psychologická ambulance Moravská Třebová
8. 7.
Logopedie
Bez dovolené
Rehabilitační centr. Lanškrounská ul.
Bez dovolené
Termíny dovolených odborných ordinací, patřících pod Nemocnici následné péče MT, budou uvedeny na stránkách nemocnice.
■ | Ivana Kantůrková

Různé

Komunitní klub
Ve čtvrtek 13. 5. proběhlo v pořadí již šesté setkání realizátorů projektů Výzvy
052/0016146 v nových prostorách Komunitního klubu Moravská Třebová v ulici Komenského 46 v Moravské Třebové.
Pozvání přijali zástupci služeb Charity Moravská Třebová, Květné zahrady, SKP Centra Pardubice, Mateřského centra Krůček, Domova pro rodinu, Agentury pro sociální začleňování, MAS Moravskotřebovsko, Krajského úřadu Pk, z františkánského kláštera
v Moravské Třebové, MěÚ Moravská Třebová a Komunitního klubu Moravská Třebová.
Cílem je vzájemné sdílení zkušeností, které
napomáhá k nastavení a prohloubení spolupráce v sociální oblasti. Díky těmto pravidelným setkáním se daří naplnit indikátory
projektu a ve vzájemné synergii poskytnout
pomoc a podporu širokému spektru sociál-

ně vyloučeným osobám. Příjemnou atmosféru podpořila i ochutnávka tradičních jídel z romské i české kuchyně a ochutnávka
delikátních sýrů od pana Raditsche z farmy
Květná zahrada.
Velkým přínosem celého projektu je fakt, že
jsou do něj zapojeni velmi zkušení poskytovatelé sociálních služeb s mnohaletou zkušeností a profesionálním přístupem. Zástupce Agentury pro sociální začleňování na těchto setkáních oceňují především přátelskost
a otevřenost, nastavení ke spolupráci a chuť
všech zúčastněných podělit se o své zkušenosti.
Děkujeme všem a těšíme se na další setkání,
které proběhne v září v prostorách SKP CENTRA v Moravské Třebové.

Letní dětský tábor
Twirlingová skupina Espiral, z.s. pořádá letní tábor pro dívky ve věku 5–15 let se zaměřením na tanec, gymnastiku a twirling (práce s hůlkou).
Termín: 22.–27. 8.
Ubytování: internát Gymnázia Jevíčko, Nerudova 557, 569 43 Jevíčko, cena: 3.000 Kč
Pro děti je zajištěno ubytování, strava 5x denně a pravidelný pitný režim. Mohou se těšit
na bohatý program včetně celotáborových
her. Tábor navštíví i mezinárodní lektorka
pro twirling Lucie Jana Matoušková.
Od září je možné v kroužku celoročně pokračovat ve Svitavách či Moravské Třebové.

Bližší
informace:
Jitka
Štolová,
tel.
725 562 015, e-mail: espiralmt@seznam.cz

Červenec s Krůčkem
Zveme vás na středeční akce:
7. 7. Výlet na statek
21. 7. Dopoledne s hasiči
28. 7. Výlet do Stolístku Linhartice

DDM ve spolupráci se Zdravým městem a společností VHOS, a.
s. připravil v parku u muzea Moravská
Třebová další hru pro děti. Akce probíhala od 22. do 30. 5. Po splnění úkolů měly možnost děti poslat selfíčko
nebo komentář do DDM, kde si poté
mohly vyzvednout „mokré vysvědčení“ a odměnu.
Téma hry vyplývá již z názvu akce.
Děti při vycházkách, s rodiči či pedagogy, nacházely na stromech v parku
postupně 12 stanovišť s jednoduchými úkoly a zabavily se luštěním hádanek, přesmyček, lovením rybiček, skládáním sněhových vloček apod. Všechny úkoly tematicky souvisely s vodou,
nejvzácnější tekutinou na zemi. Připomínají nám všem Světový den vody,
který slavíme 22. března.
■ | Luba Čápová

Zastav nečas!

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
Děkujeme všem rodinám, které s námi oslavili Den dětí v námořnickém duchu v Lučních
lázních. Zveme Vás na další akci plnou zábavy, a to na Karnevalové vítání prázdnin 1. 7.
v čase 15–19 hod. opět v krásných Lučních
lázních za Krůčkem. Bližší informace najdete
na našich FB stránkách.
Přijmeme dobrovolníky do týmu Krůčku, pokud máte zájem pomáhat tvořit program pro
rodiče s dětmi, neváhejte se nám ozvat.
Stále se můžete přihlašovat na příměstské
tábory pro rodiče s dětmi od miminek do 6
let. Vždy od pondělí do čtvrtka v čase 9–15
hod. Cena: 700 Kč za dítě (další sourozenec
za 300 Kč). Termíny: 12.–15. 7. Krůčky přírodou a 9.–12. 8. Putování do pravěku.

SOVÍ MÁJOVÁ PÁTRAČKA
PO STOPÁCH VODY

prázdninový Pravidelný program
Pondělí
Poradna a cvičení pro těhotné od 18:30 hod.
Úterý
Cvičení zpátky do formy od 18 hod.
Herna během prázdnin pouze na objednání.

PRÁZDNINY
S KRŮČKEM
KARNEVALOVÉ
VÍTÁNÍ
PRÁZDNIN
1. 7. 15 - 19 HOD.
LUČNÍ LÁZNĚ

ČERVENEC 2021
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE NA KRUCEKMT@GMAIL.COM
NEBO NA TEL. 728 913 920

TÁBOR PRO
RODIČE S DĚTMI
DO 6 LET

STŘEDEČNÍ AKCE

Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy přišla na kloub
tomu, co se stalo: Stromděd Počas,
který od nepaměti košatěl hustým listovím, je najednou dočista holý. Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů
se rozletěla do všech stran. Část listí to
zaneslo až k nám na Zemi, a tak budou
na Déčku potřebovat pomoc – tvoji
pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí se vrátilo do starých
dobrých kolejí?
Od začátku prázdnin se více dozvíš
i v našem Turistickém informačním
centru Moravská Třebová. Více informací na www.zastavnecas.cz

KRŮČKY
PŘÍRODOU

VÝLET
NA STATEK
7. 7.

DOPOLEDNE
S HASIČI
21. 7.

VÝLET DO
STOLÍSTKU
LINHARTICE
28. 7.

12. 7. - 15. 7.
9 - 15 HOD.

PRAVIDELNÝ
PROGRAM
TĚHULKY
PORADNA
A CVIČENÍ
KAŽDÉ
PONDĚLÍ
OD 18:30

ZPÁTKY
DO FORMY
CVIČENÍ
KAŽDÉ
ÚTERÝ
OD 18:00

HERNIČKA
NA
OBJEDNÁNÍ

Aktivita podpořena NDT Rodina, Pardubickým krajem a městem Moravská Třebová
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Zámek MoravskÁ Třebová
Zámek Moravská Třebová, tel.: 731 151 784,
e-mail.: zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba: Út–Ne: 9:30–18:00

STÁLÉ EXPOZICE:
Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna a alchymistická laboratoř
Jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti Moravské Třebové
Režim návštěvnického provozu stálých
expozic zámku se bude řídit aktuálními
epidemiologickými nařízeními vlády. Pro
Vaši informovanost o změnách sledujte
naše webové stránky a Facebook.

VÝSTAVA MALÍŘE PAVLA ČECHA
Celý červenec pokračuje jedinečná výstava brněnského malíře Pavla Čecha pro děti i dospělé.

ALCHYMISTICKÁ LABORATOŘ
V NOVÉM PROVEDENÍ I PROSTORÁCH
Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny dostala novou autentickou a tajuplnou podobu.
Ze zámecké věže byla přestěhována do přízemních prostor původního starého hradu,
kde se její umístění v historii jeví jako pravděpodobnější. Prostředí pro bádání a pokusy
dvorního renesančního alchymisty tak můžete zažít zcela jiným způsobem a klenutý kamenný prostor dodává expozici tu pravou atmosféru. Tímto přesunem vznikla zároveň
prostorově ucelená a pro návštěvníka tematicky pestrá spojená prohlídková trasa Středověké mučírny a Alchymistické laboratoře.

Moravskotřebovský zámek má Koronu
Srdečně zveme veřejnost na slavnostní odhalení sochy sv. Korony, které se uskuteční na nádvoří zámku v pátek 2. července v 16:00 hodin.
Nádvoří zámku bude v letních měsících hostit
unikátní sochu z exotického dřeva, která ztvárňuje podobu a nelehký osud svaté Korony. Příběh jejího umučení se datuje do 2. století našeho letopočtu. Manželovi pouze šestnáctileté Korony, římskému vojáku Viktorovi, byly
za jeho křesťanskou víru vyříznuty oči. Korona, také křesťanka, odmítla následně obětovat

pohanským bohům. Za to byla uvázána mezi
dvě ohnuté palmy, které ji po uvolnění roztrhly. I když je sv. Korona patronkou dobré investice, lovců pokladů a hráčů loterie, v poslední době objevuje víra, že je i ochránkyně před
pandemií, nejen pro svou shodu jmen s nemocí, s níž jsme se potýkali a potýkáme. Skulpturu do exotického dřeva na objednávku ztvárnil
umělecký řezbář Petr Steffan a pro expozici zakoval Ladislav Jokeš. Donátorem této novodobé sochy je Milan Blaha.

KINO ČERVENEC
Vstupenky je možné zakoupit on-line od
1. dne v měsíci na stránkách www.ksmt.cz.
Pokladna je otevřena hodinu před začátkem
představení.
Matky /ČR/
čtvrtek 1. 7., 19:00 hod., nový český film,
95 min., vstupné 130 Kč
Králíček Petr bere do zaječích /USA/
sobota 3. 7., 17:00 hod., animovaná rodinná komedie, 93 min., český dabing, vstupné
130 Kč
Matky /ČR/
sobota 3. 7., 19:00 hod., nový český film,
95 min., vstupné 130 Kč
Tichý společník /ČR/
čtvrtek 8. 7., 19:00 hod., nový český film,
100 min., vstupné 120 Kč

Maxinožka 2 /Belgie, Francie/
sobota 10. 7., 17:00 hod., rodinný animovaný
film, 90 min., český dabing, vstupné 120 Kč
Ubal a zmiz /ČR/
sobota 10. 7., 19:00 hod., nový český film,
99 min., vstupné 130 Kč
Godzilla vs. Kong /USA/
čtvrtek 15. 7., 19:00 hod., thriller, 113 min.,
české titulky, vstupné 130 Kč
Duše /USA/
sobota 17. 7., 17:00 hod., rodinný film,
100 min. český dabing, vstupné 100 Kč
Chyby /ČR/
sobota 17. 7., 19:00 hod., nový český film,
99 min., vstupné 130 Kč
Black Widow /USA/
čtvrtek 22. 7., 19:00 hod., český dab.,
134 min., vstupné 120 Kč
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vize pro kulturní sál
a bývalý areál Miltry
Město Moravská Třebová získalo do
svého majetku významné rozvojové
území bývalého areálu podniku Miltra.
V souvislosti s jeho rozvojem uvažuje
o jeho využití pro kulturně-volnočasové
aktivity, pro které ve městě nejsou adekvátní podmínky.
Areál Miltra se nachází v blízkosti centra města a přiléhá k parku u muzea Moravská Třebová. Při úvahách o rozvoji
areálu bude přihlíženo k analýzám kulturního prostředí a zázemí kulturních
institucí ve městě. Zároveň budou zohledněny širší socioekonomické souvislosti i vztahy v území pro případné další
možnosti využití areálu v širším kontextu rozvojových potřeb města.
Hlavní kulturní infrastrukturu ve městě
v současnosti představuje zámek Moravská Třebová, muzeum Moravská Třebová a kino Moravská Třebová. Ve městě chybí kulturní sál pro větší množství
diváků, vyhodnocení možností jeho realizace i udržitelnosti provozu z městského rozpočtu je součástí zadání projektu. Projekt bude zpracován ve spolupráci se společností ONplan lab, která se
věnuje strategickému plánování v oblasti kultury a rozvoji transformačních
ploch. Na zpracování se budou dále podílet experti města, k diskusi budou přizváni zástupci všech kulturně komunitních zařízení a pořadatelé kulturních aktivit ve městě. Široká veřejnost se bude
moci zapojit na plánovacím workshopu v září 2021. Výstupem projektu bude
zpracovaný návrh potenciálního rozvoje kulturního centra Moravské Třebové
v širších vztazích rozvoje areálu. Návrh
bude sloužit jako součást zadání architektonicko-urbanistické soutěže. Projekt startuje v červnu 2021 a výsledný
návrh bude předložen koncem roku. Informace o postupu projektu najdete na
stránkách města i na stránkách kulturního střediska Moravská Třebová.

Gump-pes, který naučil lidi žít /ČR/
sobota 24. 7., 17:00 hod., rodinný film,
90 min., vstupné 140 Kč
Gump-pes, který naučil lidi žít /ČR/
sobota 24. 7., 19:00 hod., rodinný film,
90 min., vstupné 140 Kč
Matky /ČR/
čtvrtek 29. 7., 19:00 hod., nový český film
95 min., vstupné 130 Kč
Mazel a tajemství lesa /ČR/
sobota 31. 7., 17:00 hod., rodinný film,
80 min., vstupné 120 Kč
Prvok, Šampón, Tečka a Karel /ČR/
sobota 31. 7., 19:00 hod., rodinný film,
90 min., vstupné 140 Kč

kultura
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Historie

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

Doklad o výuce plavání ve sbírce
moravskotřebovského muzea
Počasí už láká k vodě. Plavání je nejenom
zdraví prospěšným sportem, ale také dovedností, která dokáže člověku zachránit život. Právě proto se lidé učili plavat již v období starověku. Nejstarší záznamy o tom
pocházejí ze starého Egypta, dále z Mezopotámie nebo Řecka a Říma. V antických zemích se kladl na plavání největší důraz, vyučovalo se na školách a dle tehdejších ideálů měl umět plavat každý člověk. Ve středověku bylo plavání spojeno zejména s rytíři,
v dobách renesance již tato dovednost pronikala i do jiných vrstev obyvatelstva. O plavání coby sportu je však možné hovořit až
od 19. století.
V Moravské Třebové mohli lidé navštěvovat veřejnou plovárnu od 15. července 1879,
kdy se poprvé otevřela. Nacházela se zhruba ve stejných místech jako dnešní aquapark. Sbírka moravskotřebovského muzea
obsahuje značné množství starých skleněných negativů, které jsou mimo jiné dokladem života na plovárně v Moravské Třebové zhruba před sto lety. Ukazují nám, jak to
na koupališti vypadalo, do jakých koupacích
úborů se lidé oblékali (o historii plavkové
módy se můžete dočíst v Moravskotřebovském zpravodaji ze srpna 2020) nebo jak se
tehdy děti učily plavat.

Svědectvím o výuce plavání v minulosti je
snímek zachycující holčičku ve vodě, zavěšenou ve speciálním postroji připevněném na
bidle, které drží podobným způsobem jako
rybářský prut muž stojící na břehu. Jedná
se o tzv. metodu bidla, která má svůj původ
již v závěru 18. století, využití našla zejména na počátku 19. století v pruské armádě.
Z armádního prostředí pronikla postupem
času na plovárny, kde se hlavně tímto způsobem prokazatelně učily plavat (nejenom)
děti až do 20. let 20. století. Jako výuková
metoda převažovalo bidlo až do 40. a 50.
let minulého století, tehdy se začalo prosazovat jiné pojetí výuky plavání. Bidlo s postrojem se mohlo kombinovat i s metodou
nadlehčení. Ta je vůbec nejstarší doloženou
metodou v rámci osvojení si dovednosti plavání. Ikonografické prameny zobrazující člověka nadnášeného na vodní hladině pomocí
měchů vyrobených ze zvířecích kůží pocházejí již ze starověké Mezopotámie. Nákresy
podobných předmětů se dochovaly z období renesance, nejslavnějším autorem návrhů plaveckých pomůcek té doby je Leonardo da Vinci. Plavecké kruhy, rukávky, vesty nebo nadlehčovací desky se využívají dodnes, metoda bidla je již překonaná.
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■ | Lucie Žáková, městské muzeum

Perličky z historie
V období prázdnin a horkých letních dnů
přinášíme zajímavosti z historie Moravské Třebové. Víte, že se zde v minulosti vařilo vyhlášené pivo? V roce 1715,
kdy ve městě vypukl mor, zapsal tehdejší kronikář tuto zprávu: „Ošetřovatelé v nouzové nemocnici byli tak zpiti, že
mezi nemocnými morem nerozeznávali pak ani živé od mrtvých. Stalo se, že
odvezli dvě živé ženy na hřbitov na Křížovém vrchu, kde teprve nad otevřeným
hrobem poznali svůj omyl. Tyto ženy se
prý uzdravily a žily ještě několik roků.
■ | (mk, vd)

Výročí osobností
v červenci
+ 7. 7. 1966 Johann Janiezek, hudební
skladatel, od konce 1. sv. války v MT, dirigent MT hudebního spolku
+ 18. 7. 1951 Maxmilian Hansmann,
ředitel gymnázia v MT, regionální badatel
+ 19. 7. 1926 Eduard Kasparides, malíř, rodák z Křenova, památník v muzejním parku v MT
* 31. 7. 1876 (Unerázka) Emil Tutsch,
učitel, spisovatel, správce muzea a kronikář města Jevíčka
+ 27. 5. 1966 (MT), hrob v Jevíčku (pozn.
red. v květnovém vydání MTZ bylo otištěno chybný rok úmrtí 1968)
* 31. 7. 1886 (Rozstání) Edmund
Schneeweiss, profesor slovanské etnologie, absolvent MT gymnázia
■ | Martin Protivánek

inzerce
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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
Vážení čtenáři,
naše aktivita v očkovacím centru už pomalu
utichá a my přecházíme na prázdninový režim, což znamená, že otvírací doba dětského
a dospělého oddělení knihovny je v červenci
a srpnu pondělí až čtvrtek 8:30–17:00 hodin.
Otvíráme také studovnu, a to od pondělka do
čtvrtka v čase 8:30–15:00 hodin. Samozřejmě
provoz knihovny se musí i nadále přizpůsobovat aktuálním omezením vlády, jako jsou
počty návštěvníků, ochrana dýchacích cesta
apod. O všech dodržovaných opatřeních informujeme přímo v knihovně. Děkujeme, že
je respektujete a zachováváte nám přízeň.

vyřizovány meziknihovní výpůjčky z důvodu
dovolených.
1.–15. 7. červencová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně. Výherce vybereme náhodně
a může si vybrat jednu z 5 knih.
Aktuální otázka zní: Která akci pro děti byla
během vládních omezení online na našem
Fcebooku každou středu ráno?

důležité informace
Bereme karty. Rozšiřujeme naše služby a tak
od prvního června je v knihovně možné platit
všechny poplatky nad 30 Kč kartou, chytrým
telefonem nebo hodinkami.
Registraci lze platit převodem na náš účet, informace společně s QR kódem pro pohodlnou platbu obdržíte v mailu o blížícím se konci registrace.
A protože knihovna v loňském roce často fungovala pouze v omezeném rozsahu
a nebo musela být zavřena zcela, prodlužujeme všem, kdo byli našimi čtenáři v roce
2020, letošní registraci nikoli o 12, nýbrž o 14
měsíců. (Tedy ti, kdo si prodloužili registraci v prosinci 2020, mají naše služby k dispozici až do února 2022. Obdobně pokud zaplatíte registrační poplatek například v květnu 2021, nemusíte se o něj starat až do července 2022.)
Připomínáme, že od 1. 1. 2021 je výše pokuty za zpozdné 3 Kč za každý dokument a den.
Upozorňujeme čtenáře, že v srpnu nebudou

a zálib klientů, kteří vytvořili malované anděly, malby zemědělských strojů a ruční výšivky.
1. 7. – 31. 8. Velký letní výprodej
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.
E-knihy
Připomínáme, že nabízíme půjčování elektronických knih přímo z našeho katalogu.
Bližší informace naleznete na našich stránkách v sekci KNIHY→E-KNIHY.

Nově v knihovně!
Znáte mluvící tužky a Kouzelné čtení? Nově
si můžete knížky i tužky půjčit u nás. A jestli už jste byli smutní, že jste všechny naše hry
vyzkoušeli, máme dobrou zprávu: náš fond
her se o polovinu rozrostl, takže si určitě vyberete.

Knihovna dětem
1.–31. 7. Výstava: Můj svět
Výstava výtvarných prací žáků 6. B, 6. C, 7. B
a 7. C z 2. ZŠ Moravská Třebová.

Doprovodný program pro děti spojený s výstavou Pavla Čecha
1.–31. 7. Čtenářská výzva: červenec
V červenci vám pomůžeme výstavkami na
tato témata: kniha obsahující ilustrace; kniha
vydaná před 100 a více lety; kniha, jejíž děj se
odehrává na vesnici.
1. 7.–31. 8. Výstava: Práce klientů Charity Moravská Třebová
Výstava prací klientů Charity Moravská Třebová. Různorodá tvorba vychází ze zájmů
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1. 7.–31. 8. Pohádková cesta s poslechem
Celé léto můžete v knihovně hledat QR kódy,
díky kterým si postupně poslechnete celou
pohádku Vnučka čaroděje Modromíra. QR
kódy naleznete v dětském oddělení, pomůže
Vám nápověda od knihovnice. Zájemci si mohou tištěnou knihu Vnučka čaroděje Modromíra předobjednat také na Hithitu, pomohou
ji tím autorům skutečně vydat.
Vzhledem k dlouhodobému uzavření
škol a knihovny v průběhu školního roku
2020/2021 jsme se rozhodli vítěze 23. ročníku soutěže Čte celá třída a 17. ročníku soutěže Kdo čte, ten se nenudí, nevyhlašovat. Děkujeme za pochopení.

DDM

akce na měsíc červen

Hvězdárna
Boleslava Tecla žije

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Připravili jsme volnočasové aktivity, které budou probíhat do konce prázdnin
Cesta do pravěku
Volnočasová aktivita pro veřejnost cestou do
Pekla. Chcete se dovědět něco víc o pravěkých živočiších? Víte, kteří žili ve čtvrtohorách,
třetihorách, druhohorách a prvohorách? Luštíte rádi šifry? Pokud ano, vydejte se s námi
za dobrodružstvím.
Podivuhodná dobrodružství Anežky a Toníka aneb Co všechno se může
stát o prázdninách
Volnočasová aktivita pro veřejnost na Knížecí louce. Děti se formou zajímavých úkolů
dozví, jak reagovat na situace, které mohou
o prázdninách nastat.
Hurá na prázdniny – s lufťáky po
Česku
Další volnočasová aktivita pro veřejnost
v parku u muzea, úkoly pro „malé turisty“
a rodiče s tipem na bezva výlet.
Fotografie z těchto aktivit zasílejte na náš
email nebo Facebook, budeme je postupně
zveřejňovat dle našich časových možností.
Odměny budou vzhledem k plánované letní

činnosti připraveny k vyzvednutí v DDM od
6. září. Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na viděnou v září při naší pravidelné činnosti.
Více informací najdete na našem webu, Fb
a Instagramu. Aktivity jsou pořádány ve spolupráci se Zdravým městem MA 21.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
NA LETNÍCH TÁBORECH
Příměstský tábor – Pohádkový kolotoč. Termín: 2.–6. 8., zájemci 1.–5. tříd, závazné přihlášky a platby do 31. 7. přes web DDM, vedoucí Zdena Tauerová
LT – Zootropolis ve Svojanově u Poličky. Termín: 31. 7.–7. 8., ubytování v penzionu Svojanov. Strava je zajištěna 5x denně a neomezený pitný režim. Tábor je pro děti od 8 let.
CTH nese název Zootropolis (město zvířat)
cena 4.800 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování,
doprava na tábor tam a zpět, strava, odborní pedagogičtí vedoucí, zdravotník a materiál
na celotáborový program. Hlásit se můžete
do 10. 7. Více informací na webu nebo u vedoucí tábora Jany Chadimové.

10. června jsme se konečně dočkali. Po
dlouhých měsících akce pro veřejnost: pozorování částečného zatmění Slunce. Počasí nám celkem přálo a přibližně 60 lidí
(z toho 14 dospělých) mohlo obdivovat
nádherný astronomický úkaz. Dnem letního slunovratu začalo astronomické léto.
Opravdovou noční tmu musíme na nějaký čas oželet, začátky pozorování prozatím přesouváme na 22.00 SELČ. Vyplatí
se počkat si na krásná souhvězdí, kterými
letní obloha oplývá. Výrazný je také asterismus „Letní trojúhelník”. Jeho vrcholy tvoří hvězdy Deneb (souhvězdí Labutě), Altair
(souhvězdí Orla) a Vega (souhvězdí Lyry).
A když už budete očima brouzdat po obloze, je pravděpodobné, že zahlédnete i nějaké meteory. Ačkoliv je maximum meteorického roje Perseid až v srpnu, již touto
dobou je aktivní. Občas můžeme zahlédnout i nějaké jasné letící objekty, vyrobené člověkem. Ať už tzv. záblesky družice
Iridium (několik vteřin viditelný, velmi jasný pohybující se bod), tzv. Muskovy vláčky
(řady za sebou letících světelných bodů)
nebo majestátní přelety ISS (Mezinárodní vesmírná stanice je viditelná i několik
minut jako velmi jasný bod pohybující od
obzoru k obzoru). Obrázky najdete na našem webu i s odkazy na „jízdní řád” některých umělých satelitů naší planety. Sledujte nás na Facebooku nebo našem webu
www.hvezdarnamoravskatrebova.cz.
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ZŠ Palackého informuje
TechnoChallenge aneb
Tvoříme doma

Čteme rádi a pro
každého

Dan Morávek, žák 8. A,
úspěšně zdolal tradiční
technickou výzvu Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
TechnoChallenge
cílí na podporu a rozvoj tvůrčího technického myšlení a technických dovedností žáků.
V kategorii starší tvůrce s tématem Dopravní
prostředek svým modelem dřevěného auta
překonal konkurenty z 8. a 9. tříd a umístil se
tak na prvním místě. „Práce na modelu trvala 3 měsíce, nejtěžší pro mě byla výroba interiéru, protože jsem chtěl zachytit skutečné
detaily. Se dřevem pracuji rád, ve svém volném čase zkouším vyrábět různé věci. Z výhry v soutěži jsem nadšený,“ říká Dan, který
se těší na slavnostní předávání cen, jež proběhne v září.

I na konci školního roku jsme stihli rozdávat
radost, a to tak, že jsme navštívili naše dobré známé v domově seniorů a zarecitovali jim
vybrané básně a úryvky z našich oblíbených
knih. Všem klientům i milým pečovatelkám
přejeme krásné prožití letních dnů.

■ | Tereza Klímová

■ | Monika Šmeráková

Pověsti o Moravské
Třebové
Co je krásnější, než procházky jarní přírodou? A protože má 2. A v úterním rozvrhu
čtení a plavání, které nemůže být, nahradili
jsme ho vycházkami se čtením pověstí o našem městě. Dům dětí a mládeže jich pro nás
připravil 15 na výlepových plochách ve všech
částech Moravské Třebové. A tak jsme je postupně obcházeli a pročítali.
Je zajímavé vědět, že na paloučku v Pekle dřív tančily víly a studánka měla kouzelnou moc. Jednou jsme se i trochu báli, aby
se naše město nepropadlo do jezera, které je
prý pod námi. A jak jsme si oddechli, když se
po roce vrátila z hory plné pokladů holčička,
kterou tam zapomněla maminka! Podle šifry
za pověstí jsme se vždycky dozvěděli, kam se
vydat příště. Za zodpovězení všech závěrečných otázek, podle nichž se ukázalo, jak pozorně jsme četli, nás čekala zasloužená odměna.
Děkujeme pracovníkům DDM za další krásnou akci.
■ | Lenka Čápová, ZŠ Palackého

Novinky v ZŠ
křižovatka
Výhra v anglickém
jazyce
V minulém vydání zpravodaje jsme Vás
informovali o účasti nejmenších žáků
v soutěži v anglickém jazyce Můj průvodce angličtinou v kategorii třídní kolektivy. Až po uzávěrce jsme se dozvěděli velmi radostnou zprávu. Práce našich prvňáků a druháků byla nakladatelstvím Fraus oceněna jako nejlepší
z celé republiky. Moc malým školákům
blahopřejeme.

Rok ve školní
družině
Letošní školní rok byl v naší družině
ve znamení mnoha změn. Museli jsme
si zvykat na nový bezpečnostní systém odchodů dětí ze školy. Jen jsme
jej zvládli, přišla mimořádná opatření
z důvodu Covid-19. Přesto byl i tento
rok v družině pestrý a zajímavý.
Školní družina byla letos rozdělena na
dvě oddělení - dalo by se říci na předškoláky a školáky. Program družiny
v přípravné třídě navazoval na dopolední výuku. Společná témata se prolínala výtvarnými, pracovními a hudebními činnostmi. Při vycházkách si děti
doplňovaly teoretické znalosti. Pohybové činnosti, především venku, byly
nedílnou součástí každého dne. Druhá skupina školní družiny se věnovala celoročnímu tématu, kterým byl
Večerníček. Minulý rok jsme putování s Večerníčkem započali, letos jsme
v pohádkovém světě prožili další pěkné chvíle. Ty nám sice pokazila vládní
opatření, ale i tak jsme si s Večerníčkem užili spoustu zábavy a krásných
akcí. Např. Ovocnou slavnost Křemílka a Vochomůrky, Vánoce u Rumcajsů, Čarodějnický rej a Otevírání studánek s vílou Amálkou.
Milí rodičové, děkujeme Vám všem za
aktivní účast na distanční výuce Vašich dětí, technickou i lidskou podporu
a spolupráci s námi, učiteli Vašich dětí.
Chceme Vám popřát hezké prázdniny
plné slunečných dní a odpočinku. Určitě si všichni přejeme, aby příští školní rok bylo líp.
■ | Vaši učitelé, asistentky, vychovatelky

a provozní zaměstnanci
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ZŠ Kostelní náměstí
Pangea

Den dětí

Již sedmým rokem vytváří tým Pangea tematické úlohy ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro ročník 2020/2021 pořadatelé zvolili témata Věda a výtvarné umění.
Matematická soutěž je určena pro všechny žáky 4. až 9. ročníků základní školy a jim
příslušných ročníků víceletých gymnázií, kteří rádi počítají. Zadané úlohy vycházejí z reálných situací ze života. Za naši školu se do
soutěže zapojilo 10 žákyň a žáků 5. až 9. třídy.
V soutěžním online systému se dětem zobrazilo 15 otázek. Časový limit na jejich zodpovězení byl 45 minut. Práce žáků byla monitorována kamerou. Nebylo dovoleno opustit
stránky se zadáním v průběhu plnění soutěžního úkolu. Při pokusu opustit či překliknout
na jinou stránku se úlohy uzavřely. Přihlášení
bylo možné pouze jednou.
Všichni naši nejlepší patřili ve svých kategoriích mezi 20 % nejúspěšnějších účastníků Pardubického kraje. Nejhodnotnějších výsledků
dosáhli chlapci Tomáš Křenek z 9. třídy, obsadil 19. místo v kraji, a Adam Svozil ze 7. třídy, který opanoval krásné 7. místo v Pardubickém kraji.

Letošní prvňáčci byli ochuzeni o spoustu pěkných akcí, a proto jsme se rozhodli jim udělat slavnostní den, který patří jen jim – Den
dětí. Společně jsme putovali cestou za záchranu princezny a na konci této cesty všech-

ny děti čekala odměna – knížka. Moc děkuji firmě OR-CZ za sponzorský dar na nákup
knížek a knihkupectví Selinger za rychlé dodání a vstřícnost. Jelikož už děti umí všechna písmenka a ve škole míváme pravidelné
dílny čtení, určitě se jim bude hodit. A já přeji všem prvňáčkům, nejenom těm „svým“, ať
si ke knížkám najdou cestu a ať s nimi zažijí
spoustu dobrodružství.
■ | Lucie Dosedělová

Zpět do formy na
koloběžkách
Jelikož může tělesná výchova probíhat v plném rozsahu, neleníme. Oprášili jsme oblíbené koloběžky a využili ideálního počasí k probuzení fyzické kondice. Většina žáků si rychle
vzpomněla na jezdecké dovednosti z loňska
a mohl začít cílený trénink. Pro srovnání jsme
žákům měřili čas na 1 km. Všechny děti se intenzivně snažily o co nejlepší výkon. Nadále
usilují o co nejlepší čas a my vidíme, jak je pro
ně pohyb důležitý. Během jedné vyučovací
hodiny ujedou naši aktivní mladí sportovci
i 4 km, jelikož je tento druh sportu velmi baví.
■ | Za učitele TV Vladimíra Machačová

■ | Martin Krejčí

Jméno
Šárka Pohorská
Adam Svozil
Benjamin Vystavěl
Tomáš Křenek

Třída
V.
VII.
VIII.
IX.

Umístění celkově
687/5290
209/4778
659/4728
361/1079

Umístění v kraji
47/263
7/163
41/223
19/145

V GaLSOŠ odstartoval
nový projekt

MŠ Piaristická
Po znovu otevření školek se třídy v obou budovách i odloučených pracovištích v Boršově
a Sušicích naplnily dětmi velice rychle. Téměř
okamžitě se začal pilně nacvičovat program
na závěrečné rozloučení předškoláků. Oslavili
jsme den dětí, zábavným dopolednem plným
soutěží a her na školní zahradě. Děti si pochutnaly na zmrzlinových kornoutech a společně si užily spoustu zábavy. Chtěli bychom
poděkovat za spolupráci v tomto školním roce
Radce Báčové z ekocentra Stolístek, Janě Mazurové z městské knihovny, Andrejce Aber-

lové z DDM. Také všem rodičům našich dětí.
A všem dětem, které nás v nelehkých časech,
nabíjely svojí energií, pozitivním a bezstarostným myšlením, svým úsměvem a láskou.
Přejeme dětem i rodičům pohodové a klidné prožití prázdnin a dovolených. Předškoláčci, kteří naše třídy opouštíte, držte se ve škole
a přijďte se k nám v novém školním roce ukázat s aktovkou. Na všechny ostatní i nové děti
se budou v září těšit jejich odpočaté paní učitelky a pan učitel.
■ | Kolektiv MŠ

Od začátku letošního roku je Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová součástí projektu
Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to
konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních
a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně
spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních
školách. Naše škola je součástí fyzikálního hnízda a v rámci projektu bude
spolupracovat se ZŠ Palackého z Moravské Třebové a se ZŠ Třebařov. Projekt je spolufinancován Evropskou
unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
■ | Přemysl Dvořák
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Charita Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

Svoz seniorů
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 7. a 21. července. Odjezd v 15:00
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T:
603 750 838.

tr Šimon jako zástupce františkánského řádu.
Vítězové obou kategorií byli obdarováni soškami andělů, druhá a třetí místa získala upomínkové medaile.

Andělská soutěž
Od března probíhal v rámci Charity Moravská Třebová a spolupracujících organizací 1.
ročník Andělské výtvarné soutěže, jejímž vyvrcholením bylo dne 8. 6. vyhlášení vítězů
spojené s předáním cen a diplomů. Tématem byla SPOLUPRÁCE.
Soutěže se zúčastnili nejen klienti služeb spadajících pod CHMT, ale také lidé žijící ve františkánském klášteře. Soutěž vyhlášena v kategorii 16+. Dohromady se sešlo 19 obrázků, z nichž každý představoval spolupráci
z jiného úhlu. Soutěž probíhala dvěma způsoby. Prvním z nich bylo hlasování na Facebooku charity, kde mohl každý z hlasujících
přiřadit maximálně tři hlasy „Líbí se mi“. Druhý probíhal za pomoci odborné poroty složené ze zástupců CHMT a františkánského
řádu. V obou případech byly všechny tři obrázky s nejvyšším počtem hlasů nakonec odměněny diplomem a cenou. Vzhledem k velké účasti a náročnému výběru získali všichni
zúčastnění Čestné uznání. Vyhlášení soutěže,
které proběhlo na zahradě CHMT, se zúčastnila většina autorů, pracovníci CHMT a bra-

Jaká bude hlavní náplň Vaší
práce:
• komplexní vedení a zodpovědnost za
účetnictví NNO
• zpracovávání monitorovacích zpráv a vyúčtování dotací, grantů a evropských projektů
• příprava podkladů pro tvorbu rozpočtů
a pro žádosti o dotace
• zpracovávání statistik, výkazů, příprava
podkladů pro audity a kontrolní orgány
• zpracovávání účetních směrnic, metodik,
evidencí, statistik, smluv
• zpracovávání dat pro finančního manažera a donátory pro sledování cash – flow
• fakturace, komunikace s úřady, dodavateli, institucemi
Výše úvazku: plný – 40 hod. týdně
Základní mzda: 28 000 Kč
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
ručně psaný motivační dopis, strukturovaný
životopis

Všem autorům děkujeme za odvahu, kreativitu a zápal, se kterým se do tvoření pustili.
Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací a propagací 1. ročníku soutěže. Doufáme a věříme, že se v následujících
letech budeme u Andělské soutěže potkávat,
a to nejen v kategorii výtvarné, ale snad i jiných.

Charita Moravská
Třebová nabízí volné
místo účetní neziskové
organizace

Přihlášky zasílejte do 15. 7. 2021 na adresu:
Charita Moravská Třebová, Svitavská 44, 571
01 Moravská Třebová - obálku označte heslem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚČETNÍ, nebo scanem
na e-mail: katerina.vaskova@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
571 01 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5, Moravská Třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz

Pravidelné
bohoslužby:
po, út, st, pá: 18 hod. klášterní kostel
čt:	18 hod. farní kostel
(změna kostela o letních
prázdninách)
so:	18 hod. farní kostel
(s nedělní platností)
ne:

8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
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Pavel Charvát končí po 16 letech
v čele TJ Slovan Moravská Třebová
Předseda TJ Slovan
Moravská Třebová
Pavel Charvát se
rozhodl neobhajovat na volební valné hromadě pozici v čele této organizace. Po šestnácti letech tak bude
mít TJ Slovan nového předsedu.
Co Tě vedlo k rozhodnutí skončit ve funkci
předsedy TJ Slovan?
Rozhodnutí ve mne zrálo už několik let.
Zkráceně bych to zdůvodnil takto: skoro
60letý předseda by asi neměl říkat dvaceti-třicetiletým sportovcům, co a jak mají dělat na tom je díky generačnímu odstupu už
prostě něco hodně špatně. Po 16 letech se
vytrácí tah na branku a převládá rutina, tak
že je nejvyšší čas vyklidit pole mladším, akčnějším.

Co se změnilo, čeho jsi dosáhl?
Vylepšená sportoviště, lepší materiální zabezpečení? Já sám jsem nedosáhl ničeho.
Za vším, kam se TJ Slovan posunul, stál vždy
celý kolektiv jak funkcionářů, sponzorů, příznivců, tak sportovců. Za dobu mého předsedování se ale TJ změnila dost podstatně
přístupem ke sportování. Ty největší oddíly
přešly od ryzího amatérismu až v podstatě
k profesionálnímu modelu fungování. Hokej, fotbal, tenis, ale i lyžování jsou dnes oddíly, které zaměstnávají profesionální trenéry a funkcionáře, což ještě před několika
lety bylo prakticky nemyslitelné. No a co si
budeme nalhávat, z A mužstev těchto oddílů už také amatérismus tak nějak vyprchal.
Zkráceně v tenise, fotbale, lyžování a hokeji – už neděláme tělovýchovu, ale sport se
vším všudy. Připravujeme mladé lidi jít do
toho naplno, prosadit se, vyhrávat, neuhnout. Nejsme zájmový kroužek, jsme sportovní klub. Jestli tato změna je dobře nebo
špatně, ukáže asi až čas.

Co by mělo fungovat nadále?
Moc si přeji, aby TJ Slovan zůstal nadále pohromadě – tedy všech 13 oddílů (zhruba
1300 členů) – je to veliká síla při vyjednávání
o subvencích nejen ve městě, ale i směrem
ke státu. A moc si přeji, aby všechny stávající
oddíly i nadále vedli kvalitní a nadšení funkcionáři, kteří „to“ budou posouvat dál a dál.
A samozřejmě přeji mému nástupci, aby mu
předsedování přinášelo jen radost, bez toho
to nemá cenu dělat.
Závěrem?
Skoro přesně před 50 lety jsem jako malý žáček
začínal docházet do místního šachového oddílu, sportem jsem strávil celé své mládí i aktivní věk a nikdy ani na okamžik jsem toho nezalitoval a stále jsem se za to všechno, co jsem
v mládí se sportem zažil, cítil dlužníkem. Ten
„dluh“ jsem snad splatil dostatečně. Odcházím
z vlastní vůle a stejně tak jako předseda, který
mi TJ předával, budu i já tak jako on činit vše co
umím ve prospěch „našeho Slovanu“.
■ | (pm)

Atletická sezóna v plném proudu
A již první start atletů, kterým bylo 2. června 1. kolo družstev přípravek ve Svitavách,
přinesl příznivcům atletiky radostnou zprávu. Družstvo dívek v něm obsadilo 1. místo, když porazilo loňská dvě nejúspěšnější
družstva Pardubického kraje, Českou Třebovou a Svitavy. O vítězství se zasloužily Alžběta Dvořáková, Tereza Kalousková, Jolana Krejčí, Magdalena Krejčí, Nikol Kučerová,
Laura Polášková a Dita Václavíková, které
získaly celkem 5190 bodů. Mezi jednotlivkyněmi skončila Václavíková na 2. místě 1574 b. (60 m - 9,42, skok daleký - 387, hod
míčkem - 33,86 a 600 m - 1:57,15), Kalousková na 4. místě - 1335 b. (9,81-354-32,952:01,89), Dvořáková na 8. místě - 1148 b.
(9,53-343-19,45-2:07,02), Magdalena Krejčí na 9. místě - 1133 b. (10,13-337-24,812:02,40). Kučerová získala 925 b. (10,33-36117,46-2:12,81), Jolanka Krejčí 881 b. (10,21343-21,77-2:19,49) a Polášková 734 b.
(10,42-296-23,46-2:23,75). Družstvo chlapců obsadilo ziskem 1657 bodů 7. místo, přičemž Šimon Kolář obsadil mezi jednotlivci 4.
místo - 874 b. (9,42-335-23,63-2:03,97) a Jakub Kučera 6. místo - 783 b. (9,73-321-25,982:06,52).
Součástí závodů družstev přípravek byla
i akce Spolu na startu pro mladší žactvo,
kdy se soutěžilo ve dvou disciplínách - 60 m
a hod míčkem. Nejlépe se představila Mariana Stenzlová, která suverénně zvítězila
v běhu na 60 m (8,79 s.).

Následující středu, 9. června, se ve Svitavách
konalo I. kolo družstev mladšího žactva. Náš
oddíl měl zastoupení pouze mezi dívkami,
kdy nás reprezentovaly mladší žákyně Zuzana Houserová, Veronika Němcová a Eva
Urbánková, doplněné děvčaty z přípravek.
Družstvo obsadilo ziskem 15 bodů celkové
7. místo. Bodujícími byly Houserová ve vrhu
koulí (7,59 - 5.), štafeta na 4x300 m ve slože-

ní Houserová, Kalousková, Magdalena Krejčí
a Václavíková (3:44,58 - 6.), Magdalena Krejčí
na 800 m (2:57,61 - 8.) a Urbánková na 60 m
(9,26 - 10.). Blízko bodů byly i Václavíková ve
skoku dalekém (11.) a na 150 m (12.) resp.
Urbánková na 150 m (11.).
Více informací z obou závodů naleznete na
www.akmoravskatrebova.cz.
■ | Radek Pavliš, trenér AKMTR mládeže
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Jak si vedla fotbalová mladší
přípravka v sezóně 2020/21
Už jsem toho ve fotbale zažil opravdu hodně,
ale takovou sezónu, tak to tedy ne. A tak když
ji mám hodnotit, jsem v rozpacích a ptám se?
Je vůbec co rekapitulovat? Samozřejmě ano!
Mladší přípravka jsou kluci narození 2012–
2014, holky mohou být o rok starší (a když
dále napíšu kluci, myslím tím i „naše“ holky).
A bylo jich kolem 25. Většina z nich chodila
trénovat opravdu poctivě, a hlavně s velkým
elánem a nadšením. O kvalitu tréninkového
procesu se starali již „staří známí“ Vladimír
Dokoupil a Filip Trnka. Na jaře nám pak chodil vypomáhat i mladý Filip. Zaměřili jsme se
hlavně na to, abychom ve svěřencích probudili fotbalové geny a aby měli fotbal rádi. Naučili se, jak se správně rozcvičit, zvládli základy běžecké abecedy, obratnosti a individuální techniky s míčem. A vrcholem všeho jsou
pak samotné zápasy. A krásný na tom bylo,
že nedělali rozdíl mezi opravdovým zápasem na turnaji nebo „jen“ tréninkovou hrou,
vždycky do toho šli „na plný prdy“.
A celý tréninkový rok bych rozdělil na tři hlavní etapy:
Etapa první – předcovidová. Tréninkový
proces jsme zahájili v půlce srpna a trénovali jsme dvakrát týdně. Odehráli jsme i několik turnajů a i přesto, že jsme téměř všechny naše podzimní zápasy prohráli (ani jeden
turnaj jsme neodehráli kompletní, byly proti nám nemoci nebo jsme museli vypomoct
starší přípravce), hodnotím tuto část sezóny velmi dobře. Všichni kluci chodili trénovat
velmi poctivě, s opravdovým zápalem a celkově to bylo fakt dost dobrý. Jasně, že sem
tam někdo zazlobil, ale co bychom chtěli,
vždyť to jsou kluci. Pokrok ve fotbalových dovednostech byl velký.
Etapa druhá – covidová. V půli října pak přišel zákaz všeho. Z počátku jsem si myslel, že
je to jen na chvíli a všichni si alespoň trochu
odpočneme. Ale skutečnost byla úplně jiná.
A tak jsme koncem listopadu začali trénovat
distančně. Opět dvakrát týdně jsme se scházeli před monitory počítačů a trénovali techniku, obratnost, běžeckou abecedu… Snažili jsme se, jak to šlo, ale trénujte fotbal v kuchyni, v obýváku, v dětským pokojíčku, kde
na to máte 3 x 4 metry, maximálně 4 x 6 metrů (v tomto směru na tom byl nejlépe Venda
Doseděl v novém domečku, kde s ním trénovala i mladší sestra a pes Bronx). I tak jsme
to vydrželi skoro čtyři měsíce a řekl bych, že
to kluky i docela bavilo. S nastupujícím jarem
jsme odpovědnost za přípravu předali rodičům a individuální přípravě.
Etapa třetí – pocovidová. Koncem března začaly povolovat covidové kleště a chtěli
jsme se vrátit k trénování na hřišti, ale ještě
dlouhých čtrnáct dní nám v tom bránilo nevlídné počasí. Všechno jednou končí a v půli

dubna jsme se dočkali a mohli jsme zahájit
společné tréninky na zeleném pažitu. Dali
jsme se do toho s velkou chutí a elánem.
A tak opět pilujeme kličky, slalomy, přihrávky, střelbu, hru… Ale „ostré“ zápasy, ve kterých bychom se mohli porovnat s ostatními,
nám moc a moc chybí. Až čas ukáže jak moc
tato covidová sezóna poznamenala fotbalový
růst malých fotbalistů.
Všichni kluci a holky zaslouží pochvalu za výkony v zápasech a tréninkovou píli. A když
jim to vydrží, nemusíme se o budoucnost třebovské kopané obávat, dokonce si troufnu
říct, že bychom se mohli zajímat i o vyšší soutěže, než je jen krajský přebor. Ale pro to bychom potřebovali lepší tréninkové možnosti,
zejména v zimních měsících. Velice nám chy-

bí víceúčelová sportovní hala nebo „umělka“,
což je již zcela běžným vybavením ve srovnatelných městech, jako je Moravská Třebová.
Ale to je již jiná kapitola.
Soupiska:
MP A (bílé dresy): Kuba Hynčica, Beáta Smékalová, Vojta Beránek, Kuba Veselý, Vilda Roche, Liem Eagle, Šíma Mlčoch, Katka Malurová, Tobiáš Margetin
MP B (modré dresy): Petr Jankovič, Kryštof
Šinko, Marek Motl, Arťa Klíma, Ondra Šesták,
Ondra Kuvik alias František Koudelka, Petr
Pohanka, Erik Řeřicha, Šimon Smékal, Lukáš
Mach, Sam Rusňák, Jonáš Ladra, Dominik Kolísek, Teo Mazánek, Venda Doseděl.
■ | Trenéři mladší přípravky: Vladimír Dokoupil,

Filip Trnka, Filip Trnka ml.

Fotbalová školička bilancuje
Moravskotřebovská fotbalová školička přivítala velkou řadu nových tváří v nezměněné
trenérské sestavě: Karel Jochec, Kateřina Pospíšilová a Petra Ambrozová.
Sezónu 2020/21 jsme odstartovali na stadionu SKP Slovan v klasickém zářijovém termínu. Relativně dost hráčů bylo přesunuto do
mladší přípravky, ale i tak jsme byli mile překvapeni, že jsme se scházeli v krásném počtu
cca 15 dětí. Co nás naopak překvapilo nemile, bylo, že zimní část kvůli koronavirové pandemii neproběhla vůbec. Nabouralo to hlavně pohybovou a fyzickou část přípravy nejmenších svěřenců, z čehož jsme neměli vůbec dobrý pocit. Naštěstí jsme tohle špatné
období přečkali a byli jsme moc zvědaví, v jakém počtu se začneme opět scházet. K tré-
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ninkům jsme se vrátili na konci dubna, každé pondělí a čtvrtek (16:00–17:00). Velmi nás
potěšilo, s jakou energií se ti nejmenší vrátili, ale hlavně také to, že jsme se scházeli v počtu 18–20 dětí. I když jsme měli spoustu nováčků, věříme, že u fotbalu vydrží. Tímto bychom chtěli opět poděkovat hlavně rodičům
a prarodičům, že si udělali čas a tím podporují sportovní růst těch nejmenších.
Soupiska: S. Navrátilová, K. Sedláčková, Karolína Langrová, J. Matoušek, V. Mlčoch, Š. Kos,
Š. Hanousek, O. Prucek, F. Dorazil, D. Zemánek, D. Jindříšek, T. Bambušek, V. Němec, M.
Hrazdíra, D. Havlík, J. Randula, V. Brynda, J.
Micka, K. Hrubý a T. Matoušek.
■ | Trenéři školičky
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Historie kopané
v Moravské Třebové IX.
Po historicky nejlepším umístění Slovanu
v KP v r. 1982 byli fanoušci na další sezónu
natěšeni. Velmi zkušený tým posílil navrátilec Miloš Kudyn, obohacený ligovými zkušenostmi. Příslibem byli i mladíci, zejména Libor Soldán, první záblesky měl Vladimír Dokoupil-Qěták.
Sezóně vládla Kolora Semily. Ta neměla
v soutěži konkurenci. Slovan dosáhl na 5.
místo. V tabulce střelců se naši borci pohybovali v popředí. Mladý Soldán vsítil 11, P.
Haupt, J. Čadek a M. Kudyn 8 gólů.
Překvapil B tým, který poprvé po znovuzaložení na počátku sedmdesátých let postoupil
do I. B. třídy. Kolektiv pod vedením Jiřího Dostála tahal za jeden provaz. Projevila se dobrá
součinnost s A mužstvem a zařazení mladíků
do sestavy záložního celku. V domácím prostředí ztráta jen jednoho bodu na podzim.
Béčko bojovalo o postup s Morašicemi, které
Slovan po vzájemných duelech 0:0 a 3:2 v konečném účtování předběhl o bod. O výborné skóre (63:29) se nejvíc přičinili J. Linduška
12 a Z. Kopal 11 branek. Rychlík z udánské-

ho dolíčku, Jarda Linduška, měl neskutečnou
ránu a padesátikilový střízlík s fouskem pod
nosem Zdeněk Kopal, zase dobrý výběr místa a fotbalovou drzost. O postup se zasloužili:
V. Procházka, P. Přikryl, O. Mikeš, J. Zatloukal,
L. Grézl, M. Motálek, E. Navrátil, V. Sedlák, Z.
Zachař, K. Hickl, P. Barák, R. Skoupý, Jar. Dostál, S. Beránek, M. Vápeník, P. Brettschneider, J. Kyjovský, P. Pleva, S. Mikulka, J. Linduška, M. Šmeral, Z. Kopal, J. Špaček, V. Doseděl,
J. Kubín, trenér Jiří Dostál, vedoucí mužstva
F. Cupal.
Slovan A muži v další sezóně vybojoval pěkné
4. místo. B muži v I. B třídě skončili na 8. pozici. V sezóně 1984/85 se konečně začalo budovat nové hřiště. A muži hráli v Linharticích,
B muži v Boršově. Velkým problémem však
bylo, kde trénovat. Rychle zbudovaný „Palouček“ byl pro tolik týmů nevyhovující. V Linharticích byl domluven jeden trénink za týden,
trénovalo se tedy na každém volném kousku
v okolí nově budovaného stadionu. Fyzický
fond nabíraly týmy v přilehlém lesíku. Špatné tréninkové podmínky měly vliv na formu

mužstev, hlavně mládežnických.
A mužstvo obsadilo slušné 7. místo. Záloha
však smolně sestoupila z B třídy, když rozhodl jediný gól v neprospěch Béčka. Dorostenci sestoupili z KP a žáci nejprve z KP a poté až
do OP. Od sezóny 1984/85 se KP rozdělil na
dvě větve. Slovan hrál jižní část. Po neshodě
v Linharticích nastupoval Slovan k zápasům
KP v Třebařově. Dostal se až do krajského finále Českého poháru, kde však po velkém
boji podlehl Třebechovicím 0:1. B muži opět
vítězí v OP, ale postup přenechávají Křenovu.
Jako bonus k tomuto dílu nabízím fota z poloviny 20. století. Na hřišti ve Dvorní ulici se
střetl tým 12 metráků, proti týmu 6 metráků. Radost z fotbalu je patrný z obou fotografií. Na blátivém terénu se padesátikiloví
střetli se stokilovými obry. Nutno dodat, že
v té době se „šlapák“ až tak neposuzoval jako
faul. Na utkání byla přítomna i místní kapela
a sud piva. O humorné okamžiky v této těžké
době nebyla nouze. Třeba poznáte na těchto
fotkách své dědy, nebo pradědy.
■ | Václav Procházka

Fotbalový memoriál
Jaroslava Hanáka
Tělovýchovná jednota Sokol Boršov,
z.s. si Vás dovoluje pozvat na 6. ročník
fotbalového memoriálu Jaroslava Hanáka za účasti týmů TJ Sokol Boršov,
TJ Sokol Dlouhá Loučka, SK FC Koclířov
a SKP Slovan Moravská Třebová. Pro
účastníky je připraveno bohaté občerstvení. Partnerem memoriálu je město
Moravská Třebová.
Termín: 24. července v 12:30, fotbalové
hřiště v Boršově.
Rozpis utkání:
12:30–13:45 TJ Sokol Boršov – SK FC
Koclířov
13:45–15:00 TJ Sokol Dlouhá Loučka –
SKP Slovan Moravská Třebová
15:00–16:15 TJ Sokol Boršov „st. páni“ –
Dlouhá Loučka „st. páni“
16:15–17:30 Zápas o 3. místo
17:30–18:45 Finále
■ | (pm)

Humility cup v malé
kopané
Srdečně Vás zveme na druhý ročník
Humility Cupu, který se bude konat
10. 7. od 9:00 na hřišti SKP Slovan Moravská Třebová. Týmy (10) budou rozděleny do dvou skupin. V každé skupině pět týmů. Z každé skupiny postoupí první čtyři týmy do vyřazovací části. Turnaj je již plně obsazen. Srdečně
zvou pořadatelé: David Vykydal a Jaromír Štaffa ml.
■ | (pm)
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Cyklomani na startu.
V Prologu šlo o první body
Seriál Cykloman zahájil svůj 20. ročník úvodním silničním Prologem na trati mezi Křenovem a Moravskou Třebovou. V boji proti chronometru šlo o to ustavit základní pořadí před
dalšími závody.
O první body do celoročního pořadí se bojovalo na silnici z Křenova (start) přes Dlouhou
Loučku a Útěchov do Moravské Třebové, kde
byl u značky s nápisem obce Moravská Třebová cíl. Na start se postavilo celkem 50 cyklistů,
z toho sedmička žen. Rychlostní průměr vítěze dosáhl 50,44 km/h.
Úvodní časovku cyklistického seriálu opanoval Václav Vodička (9:31), loňský celkový vítěz Tomáš Zezula obsadil s minimální ztrátou
(9:36) druhou příčku a bronz bral Pavel Kuda
(10:05) všichni CYCLING Brno. Závod žen vyhrála Monika Simonová z České Třebové

(11:22) před Bedřiškou Schneiderovou (13:08)
a Ivetou Zedníkovou (13:22).
Z výsledkové listiny:
M1 (muži do 40 let): 1. Meišner, 2. Kobelka, 3.
Pospíšil
M2 (muži do 50 let): 1. Vodička, 2. Zezula, 3.
Stráník
M3 (muži do 60 let): 1. Kuda, 2. Rotter, 3. Štěpař
M4 (muži nad 60 let): 1. Klíma, 2. Spáčil, 3. Hanák
J (junioři): 1. Ladra, 2. Krajči, 3. Staněk
Ž1 (ženy do 40 let): 1. Simonová, 2. Zedníková, 3. Doleželová
Ž2 (ženy nad 40 let): 1. Schneiderová, 2. Sirová
ŽJ (juniorky): 1. Navrátilová, 2. Popelková
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Cross country ovládl junior Zemene
Cyklistický závod uprostřed města se jakožto druhý díl celoročního seriálu Cykloman stal
znovu skvělou podívanou pro desítky pozorovatelů. Městské cross country se startem
v prostoru Knížecí louky přivítalo sedmdesátku (71) startujících bikerů. Trať je opět dovedla na Křížový vrch a tento výšlap se stal opravdovým testem výkonnosti, stejně jako úseky
po kostkách, výběhy schodů či nerovný terén
podél Třebůvky. Čtyřkilometrový pestrý okruh
absolvovali cyklisté pětkrát. Účelnou a vítěznou taktiku zvolil junior Jakub Zemene, který
o devět vteřin udolal svého nejbližšího konkurenta Petra Šicha. Mezi ženami byla nejlepší
brněnská Monika Klimešová, která se v celkovém pořadí umístila na 37. pozici.
Pořadatelé Cyklománka, doprovodného závodu dětí od tří do patnácti let, jenž předcházel
hlavnímu dění, zaregistrovali půlstovku soutěžících dětských nadšenců. Sportovní neděle
tak byla velmi podnětná.

Absolutní pořadí MCC:
1. Jakub Zemene (D2 MONT MERIDA CYCLING
TEAM) 51:29
2. Petr Šich (Moravec team) 51:38
3. Marek Hejtmánek (SK Salith Šumperk)
54:21
4. Jan Neset (IN-LIFE cycling team) 54:53
5. Marek Letev (GT Oportunity Brno) 57:24
6. Nikola Svobodník (GT Oportunity Brno)
57:39
7. Tomáš Mazůrek (GT Oportunity Brno) 57:40
8. Jan Chytil (CykloTrenink.com) 57:41
9. Jiří Ošťádal (Enjoy Riding team) 57:42
10. Lukáš Kopecký (PRESTIGE CYCLING TEAM)
57:44
Vítězové v jednotlivých kategoriích – M1: Petr
Šich; M2: Lukáš Kopecký; M3: Michal Rotter;
M4: Leopold Spáčil; J: Jakub Zemene; Z1: Monika Klimešová; Z2: Bedřiška Schneiderová; ZJ:
Patricie Srnská

Nejlepší strategii
naplánovali Rotter
a Michal
Jubilejní 20. ročník orientačního závodu
BACH pod pořadatelskou taktovkou Vladimír Dokoupil dal všem startujícím dvojicím (24) pořádně zabrat. Na závodníky čekalo 30 kontrolních stanovišť, které nebylo jednoduché projet beze zbytku (časově to snad ani nebylo možné).
Nejlepší dvojice zvládla za čtyřhodinový
limit (plus 10 minut) 80 km a čtrnáct stanovišť s rozdílnou bodovou hodnotou.
Po třech částech celoročního seriálu je
v klasifikaci 92 cyklistů a cyklistek. Průběžné pořadí bez určení kategorie vede
loňský vítěz Tomáš Zezula, druhý je Michal Rotter a třetí Václav Kotas.
Pohled do kalendáře závodů říká, že další pokračování Cykloman 2021 přichystá
jeho účastníkům opět zcela odlišné úlohy. V sobotu 17. července se pojede terénní časovka, týden na to (24. 7.) Moravskotřebovský maraton a červencový
program (31. 7.) zakončí klasický triatlon
Paperman.
Konečné pořadí závodu BACH
2021:
1. Michal Rotter – Daniel Michal (14 kontrol; 1043,1 bodů), 2. Petr Štěpánek –
Martin Berka (13; 851,58), 3. Kateřina
Obstová – Zdena Obstová (13; 851,2), 4.
Bedřiška Schneiderová – Luděk Schneider (9; 825,6), 5. Michal Růžička – Josef
Pospíšil (13; 801,43), 6. Tomáš Zezula –
Aleš Sirový (12; 801,42), 7. Sándor Pocsai
– Jiří Hotař (9; 764,94), 8. Tomáš Polák –
Blanka Manová (10; 761,6), 9. Petr Štěpař – Petr Sedláček (9; 712,5), 10. Roman
Truhlář – Petra Vašková (9; 697,6).
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