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PumPtrack na knížecí 
louce otevřen Pro malé 
i velké sPortovce 

ohlédnutí za 
divadelním festivalem 
a červencovou kulturou

Pozvánka na zámecké 
kulturní léto 
a slamák 20213 11 13

SLAMÁK 2021 OPĚT ROZTANČÍ 
NÁMĚSTÍ

Přijďte 28. srpna od 14:00 hodin na Dožínkové a pivní slavnosti ochutnat řadu netradičních piv z lokál-
ních pivovarů, řadu místních produktů, a to vše za doprovodu skvělých kapel Sto zvířat, Honza Křížek 

s kapelou (ex Blue Effect), Mother’s Angels aj. Od 14:30 se návštěvníci mohou těšit na tradiční dožínkový 
průvod plný tanců, kde se představí Hřebečský taneční soubor, Jitřenka, Valášek a další. Dozvíte se 

více o tom, jak se vařilo pivo a vyzkoušíte si řadu pivních her. Děti se mohou těšit na pohádkové a li-
dové odpoledne na nádvoří zámku. Nádvoří zámku nabídne ukázky řemesel a veřejnosti bude zdarma 

zpřístupněna expozice Jak se žilo na venkově.
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KoliK NáS jE... 

VzPomíNKa

Poděkování

VzPomíNKa

výběrová řízení
Strážník/strážnice městské policie
vedoucí oddělení investic
veškeré podrobnosti na úřední desce. 

otevřená radnice
veškeré podklady z jednání zastupitel-
stva města, vč. zápisu, usnesení, zvu-
kového záznamu a  výsledků hlasová-
ní naleznete na webových stránkách 
města v záložce radnice. zde je k dispo-
zici také usnesení z jednání rady města. 
více na www.moravskatrebova.cz.

SPolečenSká rubrika 
Životní jubilea
červen 2021
92 let – Janisch emil, křivánková anna, 
horská emilie, Šouba aleš   
90 let – vyroubalová růžena
80 let – klimešová emilia, havlíková 
Gertruda, kotouček Jaroslav, Báčová 
anna

rozloučili jSme Se (červen)
Štrajtová olga (98 let), fryč eduard (88 
let), frýbertová emilie (88 let), musilová 
anna (82 let), Jakl Jindřich (78 let), do-
pitová anna (75 let), zachařová marie 
(75 let), nivnická mária (72 let), mnich 
milan (47 let)

vítání občánků
viktorie martinková (květen), radimec-
ký mikuláš (květen) 
tomáš dokoupil (červen) 

uzavření manŽelStví (červen)
michal slezák (kunčina nová ves) – mo-
nika Pařilová (Brno)
daniel hladík (koruna) – tereza kasa-
lová (koruna) 

s  ohledem na ochranu osobních úda-
jů jsou ve společenské rubrice uvede-
ni pouze spoluobčané, kteří dali ke zve-
řejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřej-
nění dali souhlas zákonní zástupci nebo 
příbuzní.

Průběh oPrav v ulici 
lanškrounSká
Během oprav v  úseku od na stráni po vla-
kové nádraží došlo v  uplynulých týdnech 
k souběhu dílčích technických problémů, kte-
ré způsobily zpoždění stavby nejen v  tomto 
úseku, ale také v úseku od vlakového nádra-
ží po odbočku na sušice. na straně investo-
ra (Pardubický kraj) se jednalo zejména o ne-
dostatky v  projektové dokumentaci, jejichž 
odstraňování má dopad na zajištění nezbyt-
né stavební techniky. k  tomu se přidal pro-
blém na straně města v  podobě havarijní-
ho stavu vodovodních přípojek. Přestože 
v  poslední době nebyly hlášeny žádné po-
ruchy, při odkrytí vrstev zeminy byl odhalen 
únik vody přes poškozené ventily. díky řeše-

ní uvedených závad společně s výměnou ne-
funkčních hydrantů, šoupat a části vodovod-
ního řadu do budoucna eliminujeme nutnost 
opětovných zásahů do nové vozovky v násle-
dujících letech spojených s  mnohonásobně 
vyššími finančními náklady. abychom ales-
poň částečně usnadnili dopravu rezidentům 
v sušicích, provedli jsme v červenci provizor-
ní opravu místní komunikace nad sušicemi 
v nejvíce poškozených úsecích. 
děkujeme občanům za trpělivost a  dodržo-
vání dopravního značení. veškeré informace 
průběžně aktualizujeme na webových strán-
kách a v mobilním rozhlasu. 

v  informačním systému městského úřadu 
v moravské třebové bylo k 30. 6. 2021 evi-
dováno k  trvalému pobytu celkem 9.729 
občanů čr. v průběhu měsíce června 2021 
se do moravské třebové přistěhovalo 17 
obyvatel, odhlásilo 20 osob, zemřelo 12 ob-
čanů a narodilo se 8 dětí. v rámci moravské 
třebové v červnu změnilo trvalý pobyt cel-
kem 14 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  morav-
ské třebové k 30. 6. 2021 evidováno 9 880 
osob.
v  měsíci červnu se uskutečnilo 9 svateb-
ních obřadů, dále dvoje slavnostní předá-
vání maturitních vysvědčení a  2 obřady 
k vítání občánků.

■   |   in

dne 31. srpna uplynuly dva roky od úmr-
tí vlastimila kalvody. se zármutkem v  srdci 
vzpomínají družka viera se svojí rodinou.

děkujeme všem vlastníkům nemovitostí 
v moravské třebové, kteří se starají o  jejich 
technický stav i  celkový vzhled. každá změ-
na vede k  tomu, aby naše město bylo zase 
o kousek krásnější. Bytový dům sušice. 

dne 29. července uplynuly již 3 roky od úmr-
tí elišky muselíkové. se zármutkem v  srdci 
vzpomínají manžel Jaroslav a  syn miroslav 
s rodinou.

stejně jako v předchozích letech město mo-
ravská třebová poskytne stipendia třem stu-
dentům vysokých škol. žádosti o  stipendi-
um se podávají na předepsaném formuláři 
na odboru finančním měÚ moravská třebo-
vá. žádost je třeba podat v termínu od 1. 8. 

NabízímE StiPENdia PRo 
Studenty vySokých škol

do 15. 8. 2021. Bližší informace o poskytová-
ní stipendií a  tiskopis – žádost o poskytnutí 
stipendia jsou umístěny na stránkách města 
www.moravskatrebova.cz ve formulářích od-
boru finančního a na úřední desce městské-
ho úřadu.
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vizualizace obchodního centra kaufland

akademie začínajícího Podnikání

PumPtrack otevřen 
ealizace projektu na hranici na hra-
ně spolufinancovaného z dotač-
ního programu interreg v-a čes-
ká republika – Polsko pokraču-
je. koncem července byla otevře-
na pro veřejnost zábavná cvičná dráha pro 
horská kola (pumptrack) o  déle 255 metrů, 
která se nachází v  areálu knížecí louky pod 
Bránou času. 
Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený 
okruh tvořený vlnami a  klopenými zatáčka-
mi, které umožňují udržovat, nebo dokon-
ce zvyšovat rychlost pumpováním. „trať na-
bízí uživatelům nejen zábavu, ale i zdokona-
lování technických i  jízdních dovedností na 
kole. do pohybu se zapojuje celé tělo a je to 
tedy zábavný prostředek pro zlepšování fy-
zické kondice. Je navržen tak, aby byl hlav-
ně zábavný a  zároveň bezpečný pro všech-

ny typy bikerů,“ vysvětluje staros-
ta miloš mička. na pumptracku 
je možno používat jakékoliv kolo 
ať už k tomu určené - mtB, BmX, 

ale pro vyzkoušení i  trekové, nebo 
i odrážedel. Provoz centra je zamýšlen hlav-

ně pro cyklisty každého věku včetně malých 
dětí. využití je také pro jízdu na skateboar-
du, longboardu, koloběžkách, nebo bruslích. 
výstavba 13 km singletracků v lese pod Pas-
týřkou nadále pokračuje, slavnostního ote-
vření nového Bike resortu moravská třebová 
se veřejnost dočká v září letošního roku. trai-
ly i  jsou stále v režimu stavby, a proto upo-
zorňujeme veřejnost na zákaz vstupu a  po-
hybu ve všech rozestavěných úsecích. vý-

Příprava výstavby obchodního centra na jiho-
západním okraji města je první fází komplex-
ního projektu, který do budoucna počítá také 
se vznikem šesti bytových domů a 120 rodin-
ných a řadových rodinných domů, spolu se 
zelení a technickou a dopravní infrastruktu-
rou. „aktuálně pokračuje nezbytná projekto-
vá příprava pro budoucí stavbu. na posled-
ním jednání investor deklaroval termín do-
končení a otevření nového obchodního cen-
tra na jaře 2023. níže vidíte finální vizualizaci 
záměru, kterou máme od projektanta k dis-
pozici,“ vysvětluje starosta miloš mička. 

■   |   (vd)

město moravská třebová zahájilo spoluprá-
ci s  Pardubickým podnikatelským inkubá-
torem s  cílem podpořit budoucí podnika-
tele ve městě i  blízkém okolí. série školení 
a workshopů je pro účastníky zdarma, zájem-
ci mohou zasílat přihlášky na adresu zpravo-
daj@mtrebova.cz. kapacita kurzu je omeze-
na na 15 osob.
akademie začínajícího podnikání se bude 
skládat z celkem 10 setkání, z  toho 5 setká-
ní prezenčně v rozsahu cca 3 hodiny a 5 on-
line konzultací v rozsahu půl hodiny na kaž-
dého člověka. Účastníci akademie, kteří ab-
solvují minimálně 3 prezenční a 2 online se-
tkání, obdrží voucher v hodnotě 1 500 kč na 
navazující služby podnikatelského inkubáto-
ru P-Pink.
„chceme udělat maximum pro podporu 
místních podnikatelů. Jedině tak můžeme 
přispět ke zlepšení nabídky práce i  konku-
renceschopnosti města jako celku. akademie 
se bude skládat z celkem 10 setkání, na kte-
rých mohou budoucí podnikatelé konfronto-
vat své dotazy i zkušenosti s odbornými lek-

tory z  Pardubického podnikatelského inku-
bátoru. kromě společného setkávání mohou 
zájemci využít i osobních konzultací a tema-
ticky zaměřených kurzů. Podnikatelskou čin-
nost chceme podpořit také novým coworkin-
govým centrem, které vznikne v součinnosti 
s mateřským centrem krůček díky dotaci za 
vítězství v soutěži obec přátelská rodině,“ vy-
světluje místostarostka daniela maixnerová.
harmonogram setkání 
14. října – setkání s  regionálním podnikate-

stavba singletracků i  pumptracku je z  90 % 
finančně podpořena z  dotačního programu 
interreg v-a  česká republika – Polsko. Jed-
ná se o  mezinárodní projekt, ve kterém je 
město moravská třebová nositelem projek-
tu a hlavním garantem. mezi partnery se řadí 
obec dolní morava, kde vznikne adrenalino-
vá překážková dráha a  polská obec Gmina 
Bystrzyca klodzka, kde vyrostou dva areály 
singletracků v Góra Parkova a Petla stronie.

lem, představení P-Pink 
21. října – online konzultace (individuálně) 
27. října – vymysli to aneb Generátor nápadů 
4. listopadu – online konzultace (individuálně) 
11. listopadu – nakresli to aneb lean canvas 
18. listopadu – online konzultace (individu-
álně) 
25. listopadu – spočítej to aneb Byznys plán 
2. prosince – online konzultace (individuálně) 
9. prosince – Prezentační dovednosti 
16. prosince – online konzultace (individuál-
ně) 
konkrétní časy a prostory budou upřesněny. 
Jak se přihlásit? 
odeslat registrační email na adresu zpravo-
daj@mtrebova.cz
v mailu stručně vyplnit následující otázky: 
Jméno, věk, bydliště
na jakou oblast je zaměřen váš podnikatel-
ský záměr?
Jaké máte zkušenosti s podnikáním?
chcete podnikat přímo v  regionu moravské 
třebové a okolí? 

■   |   (vd)
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Potřebujeme ve měStě další 
obchodní dům nebo ne?
Poslední řádné zastupitelstvo našeho města 
schválilo smlouvy na prodej pozemků v zóně 
Jihozápad pro výstavbu obchodního domu 
kaufland a přidružených tzv. retailových ob-
chodů. mezi lidmi už delší dobu rezonují 
otázky typu – potřebujeme další obchoďák? 
– dělal někdo nějaký průzkum? – proč město 
nestaví něco jiného a podobné. 

zde tedy několik našich 
odPovědí 
výstavba kauflandu nebyla našim cílem, ale 
jedinou možnou cestou k  naplnění našich 
cílů. a  našimi cíli je a  bylo zainvestovat po-
zemky v této lokalitě pro nastartování byto-
vé výstavby. a  jak to provést s  jednou kap-
sou prázdnou a druhou vysypanou? no, jedi-
ně tak, pokud významnou část nákladů nám 
pomůže uhradit někdo jiný. ta lokalita je vy-
členěná územním plánem města na tento 

typ zástavby (komerce a byty) již více jak de-
set let a nikdo před námi to nedokázal. my 
tu cestu našli a realizujeme ji. realizujeme ji 
i proti zjevnému odporu těch, kteří zmiňova-
né územní plány sice tvořili a schvalovali, ale 
naplnit je sami již nedokázali. no, a k té po-
třebě či nepotřebě dalšího „obchoďáku“ - to 
přece především musí vědět sama společ-
nost kaufland, pokud hodlá v moravské tře-
bové utratit 300 nebo 400 milionů korun, že 
ta investice si své zákazníky najde, je návrat-
ná a  tudíž je i potřebná, nemyslíte? Posled-
ní poznatek – moravská třebová není zrov-
na městem, ve kterém stojí před radnicí zá-
stup investorů a předhánějí se v lukrativních 
nabídkách. věřte nám, opravdu nestojí. a de-
velopeři zastupující společnost kaufland jsou 
po dlouhé době jediní, kteří jsou ochotni bez 
kličkovaní zaplatit běžnou cenu a  Jihozápad 
s námi „rozjet“ 

■   |   leopold könig a Pavel charvát,  
radní města za ods

výleP Plakátů na 
výlePových Plochách
na plochy nelze vylepo-
vat plakáty svévolně, vý-
lep provádí pouze tech-
nické služby moravská 
třebová. objednávky výle-
pu jsou přijímány v kanceláři technic-
kých služeb nebo přes email sekreta-
riat@tsmt.cz. výlepových ploch je cel-
kem 15, výlep je prováděn vždy v úte-
rý a ve čtvrtek. 
minimální doba výlepu je 1 týden, ma-
ximální doba výlepu je 4 týdny (poté 
musí být objednávka obnovena). nově 
lze umisťovat plakáty pouze norma-
lizovaných formátů a4, a3 nebo a2 
(s  výjimkou ksmt). výlep volebních 
plakátů v  rámci předvolebních kam-
paní je omezen. Předvolební kampa-
ní se pro tento účel rozumí období 
v délce trvání 1 měsíce před řádným 
ukončením voleb. na jednu výlepo-
vou plochu připadá max. 1 plakát 
formátu a2 nebo 2 plakáty formátu 
a3 pro jeden volební subjekt.
v  případě dotazů můžete kontakto-
vat sekretariát technických služeb na 
tel. čísle 461 316 509. Pravidla pro vý-
lep, schválená městem moravská tře-
bová, a  ceník výlepu jsou zveřejněny 
na webových stránkách technických 
služeb.

■   |   denisa Šedá, technické služby

výStuPy z doPravně 
bezPečnoStní akce
v minulém období městská policie ře-
šila 718 událostí. mimo stanovenou 
pochůzkovou činnost v určených loka-
litách se městská policie i nadále zamě-
řovala na dodržování nastaveného do-
pravního režimu na území města. 

eviklub PoSedmé

v  tradičním červencovém termínu se opět 
sešla skupina nadšených hobby švadlenek 
na šicí víkend v  moravské třebové. k  nim 
pak v  sobotu přibyly další tvořilky. Pátek 
a sobota dopoledne strávená v kössu náku-
pem materiálu prostě nesmí chybět. Po spo-
lečném obědu jsme se všichni vydali i s dět-
mi a  doprovody na zajímavou procházku 
městem s  erudovaným historikem. cestou 
od renesance k baroku nás provázel tomáš 
thun, kterému tímto děkujeme a  těšíme 
se na slíbené pokračování příští rok. večer 
jsme  všichni společně zhlédli muzikál noc 
na karlštejně na zámku, což byla úžasná teč-
ka za nabitým programem. v neděli už švad-
lenky pilně pracovaly, šily a tvořily a doufá-

me, že i příští rok nás nemine takto skvělý 
program v moravské třebové.
■   |   eva kubínová a hana veselková, www.eviklub.cz

měSto zveřejňuje rozklikávací rozPočet

město moravská třebová je členem spolku 
otevřená města, z.s., který podporuje pra-
videlné a přehledné zveřejňování informací, 
vstřícný přístup k  občanům a  zprůhlednění 
veřejných zakázek. v rámci projektu cityvizor 
je pro veřejnost nově zpřístupněn také rozkli-
kávací rozpočet. 
„cityvizor může využít každý, kdo se aktiv-
ně zajímá o  hospodaření našeho města. 
v  online rozhraní rozklikávacího rozpočtu 
lze snadno a  srozumitelně zobrazit detailní 
data z rozpočtu města, vč. konkrétních úda-
jů o příjmech a výdajích v jednotlivých oblas-
tech, nebo fakturách za konkrétní měsíce. 

členové spolku otevřená města navíc mo-
hou využít možnosti čerpání účelových ev-
ropských dotací a kontakt s odborníky z vy-

sokých škol a  neziskových organizací,“ vy-
světluje místostarostka daniela maixnerová. 

díky cityvizoru Se Snadno 
a rychle dozvíte 
Jak vypadá rozpočet a jeho plnění, které fak-
tury a investice se k němu vážou a kdo jsou 
dodavatelé. které projektové a  investiční 
akce právě probíhají, jaké prostředky jsou na 
ně vyhrazeny a kolik už bylo vyplaceno.
nejnovější informace z úředních desek a od-
kazy na konkrétní dokumenty uveřejněné 
v registru smluv.
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mobilní rozhlaS zdarma Pro všechny 

víte, že moravská třebová je díky mobilní-
mu rozhlasu schopna chytré a efektivní ko-
munikaci s občany? zapojte se do komuni-
kace o dění v obci i vy. zaregistrovat se mů-
žete zcela zdarma na www.moravskatrebo-
va.mobilnirozhlas.cz. s využitím sms zpráv, 
hlasových zpráv a e-mailů vás důležitá zprá-
va vás zastihne, ať už jste kdekoli.

co mobilní rozhlaS nabízí?

• neunikne vám žádná důležitá informace, 
i když jste třeba v práci nebo na dovolené

• sami si volíte, jaké informace chcete do-
stávat

• máte možnost se zapojit do dění ve městě  

a jednoduše sdělit vedení svůj názor
• můžete jednoduše pomáhat sousedům - 

máháme odklízet suť před bytovými domy 
a  kolem silnice, všude se válejí kusy střeš-
ní krytiny,“ uvedl ve zprávě jeden z členů vý-
pravy. ke konci týdne dobrovolníci pomáha-
li i s úklidem u konkrétních lidí, kteří je oslo-
vili s  rozebíráním střechy a  přípravou na 
nové pokrytí. 
„První den byl pro nás nejvíce emotivní. 
dost nás to zaskočilo, jelikož realita je něco 
jiného, než když se o tom člověk dozví na in-
ternetu. Jinak 80 % lidí, které postihlo tor-
nádo, bylo důchodců. Pro ně jsou násled-
ky devastující dvojnásob, mladší generace 
se s tím vypořádala lépe. ale rozhodně nám 
bylo moc líto všech, vypadalo to tady jako 
po válce. Postupem času jsme si na to zvykli, 
protože mezi dobrovolníky a  hasiči převlá-
dala pozitivní nálada. všichni, kteří se po-
díleli jakoukoliv formou na pomocí mo-
ravě zaslouží respekt a jedno velké díky. 
nepostradatelná tady byla pomoc ze strany 
hasičů, kteří s sebou přivezli těžkou techni-
ku, která hodně usnadňovala práci při úkli-
du. taky pomoc ze strany policistů, kteří se 
starali o bezpečnost provozu jak na pozem-
ních komunikacích, tak i  při večerních ob-
chůzkách, kdy se nezřídka objevovaly pří-
pady loupeže.  a  hlavně jedno velké díky 
všem dobrovolníkům, ať už dorazili pomá-
hat s  vlastní technikou, nebo bez ní. Práce 
bylo všude moc a to pro všechny,“ vzpomí-
ná Pavel kubín. 

■   |   (vd)

Pomáháme obcím 
zaSaŽeným tornádem 
s ohledem na ničivé následky tornáda, které 
se koncem června objevilo na jihu moravy, 
svolal starosta města moravská třebová na 
1. července mimořádné zasedání zastupitel-
stva. zastupitelé zde schválili poskytnutí fi-
nančního daru 100 000 kč pro městys mo-
ravská nová ves za účelem odstranění ná-
sledků přírodní katastrofy. „rozsah škod po 
řádění tornáda na jihu moravy je katastro-
fální. v  takových případech považujeme ja-
koukoliv pomoc za samozřejmost, a  pro-
to jsme se stejně jako při povodních v roce 
1997 rozhodli k  přímé pomoci postiženým 
oblastem. chci poděkovat také všem oby-
vatelům našeho města a okolních obcí za 
nabídku pomoci a solidarity, kterou růz-
nými způsoby v krizových dnech projevi-
li,“ uvedl starosta miloš mička.

Bezprostředně poté, co se objevily první 
zprávy o  katastrofě, se ozvali také dobro-
volníci z řad veřejnosti. v termínu 28. červ-
na – 4. července se přímo do obce mikulčice 
vypravila skupina obyvatel z moravské tře-
bové a  městečka trnávky, doplněná o  za-
městnance technických služeb moravská 
třebová. s využitím vlastní i zapůjčené tech-
niky začali pomáhat s odklízením sutin, k če-
muž výrazně pomohlo palivo a nákladní vo-
zidlo zapůjčené z technických služeb. 
„celá vesnice je bez elektřiny, musí se zde 
vybudovat zcela nová infrastruktura. s  ob-
časnými přestávkami pracujeme nepřetrži-
tě od šesti ráno do sedmi večer, k tomu ve-
dro 34 stupňů ve stínu. společně s doktory, 
hasiči a hlídkami policie ale u všech převlá-
dá pozitivní nálada. s využitím techniky po-

třeba při hledání ztracených věcí nebo za-
toulaných zvířat

• máte šanci nahlašovat problémy v obci, 
jako je nepořádek nebo vandalismus, jed-
noduše přes aplikaci v mobilním telefonu. 
aplikace je bezplatnou součástí platformy 
mobilní rozhlas

Prostřednictvím mobilního rozhlasu také 
můžete jednoduše nahlásit černou skládku, 
poškozený chodník nebo rozbité hřiště. spo-
lečnými silami jsme v  našem městě vyřešili 
už přes 70 podnětů a závad. k jejich hlášení 
můžete využívat aplikaci zmapujto v mobil-
ním telefonu, nebo internetové rozhraní mo-
bilního rozhlasu na adrese www.moravskat-
rebova.mobilnirozhlas.cz. 
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zdravotnictví

antigenní teStování nacovid-19
nemocnice následné péče moravská třebo-
vá od 21. července 2021 provádí preventiv-
ní testování v budově ldn, v přízemí budo-
vy za poliklinikou (vedle laboratoře). testo-
vání je bezplatné pro obyvatele čr s pojiště-
ním u všech zdravotních pojišťoven. Provozní 

doba bude přizpůsobena zájmu veřejnosti 
a aktualizována na stránkách nemocnice htt-
ps://www.nemocnicemtr.cz/
v  případě, že se nemůžete informovat na 
webových stránkách, volejte na číslo 461 352 
202 (od 6:00 do 14:00 hodin) nebo pište na e-
-mail info@nnpmt.cz. 

PečovatelSká SluŽba
letos na jaře jsme vás prostřednictvím 
moravskotřebovského zpravodaje in-
formovali o možnosti si zajištění úkonu 
doprovodu s  přepravou na vámi po-
žadované místo – k lékaři, na úřad, na 
poštu, na nákup, na hřbitov, do knihov-
ny nebo jen tak si zarelaxovat na lavič-
ce své zahrádky nebo na dortíku s ka-
marádkou v  místní cukrárně apod. 
chceme tak našim uživatelům pomoci 
aktivně žít bez ohledu na jejich věk, na 
jejich soběstačnost, chceme jim pomo-
ci překonat všechny vzdálenosti, kte-
ré jim brání v  plnohodnotném životě. 
Již žádný z našich uživatelů se nemusí 
vzdávat svých přání se slovy: „Já se tam 
nedostanu, já tam nedojdu…“ Pomáhá-
me tak našim seniorům udržovat kon-
takty, předcházet odcizení a izolaci v je-
jich osamocené domácnosti. 
od dubna nám přibylo zhruba 30 uži-
vatelů, kteří si tyto služby objednávají. 
každých z nich jezdí různě, někdo pra-
videlně dvakrát týdně, jiný nahodile dle 
potřeby jednou za měsíc. Je to na po-
třebnosti každého z  nich. máte-li i vy 
zájem o tuto službu, můžete si objednat 
pečovatelskou službu, která sídlí v are-
álu sociálních služeb města moravská 
třebová. Pro získání bližších informa-
cí můžete kontaktovat vedoucí pečo-
vatelské služby renatu nislerovou, tel. 
731  151  805 nebo sociální pracovnici 
Petru crhovou, tel. 731 521 834. 

odlehčovací SluŽba
Pečujete o svého blízkého a chcete si 
odpočinout nebo si potřebujete vyřídit 
nutné záležitosti a nemáte nikoho, kdo 
by vás zastoupil? Pak je tedy možné ob-
jednat si pro svého blízkého krátkodo-
bý pobyt v odlehčovací službě. 
odlehčovací služba je časově omeze-
ná služba, maximálně na dobu 3 mě-
síců, kterou pracovníci sociálních slu-
žeb města moravská třebová posky-
tují formou pobytové služby potřeb-
ným seniorům, aby ulehčili pečujícím, 
kteří se starají o tyto osoby v nepříz-
nivém zdravotním stavu, které ztrati-
ly částečně nebo převážně soběstač-
nost. uživatelé se mají možnost ubyto-
vat v  jednom dvoulůžkovém pokoji na 
budově d místního domova pro seni-
ory. uživatelům je zajištěna 24hodino-
vá péče včetně stravy a péče. ubytová-
ní, strava i péče se hradí dle platného 
ceníku služby. máte-li o tuto službu zá-
jem, můžete se na bližší informace po-
dívat na internetových stránkách www.
ddmt.cz nebo kontaktovat sociální pra-
covnici odlehčovací služby Petru crho-
vou, tel. 731 521 834. 

dovolené lékařů
dr. němcová: 
v době prázdnin změna ordinační doby kaž-
dý pátek 8:00–11:30 hod.
9.–13. 8. a 23.–27. 8., zástup dr. Grepl út+čt 
8:00–11:00 v hedvě mt
dr. neuŽilová: 
9.–20. 8., zástup dr. madron, městečko tr-
návka, tel. 461 329 139
dr. klug:
2.–13. 8., zástup ordinace mediclinic
dr. maroSSy:
8.–13. 8., zástup ordinace mediclinic
dr. maťašovSký: 
nové telefonní číslo 251 034 305
dr. konrádová, dr. ingrová, dr. klincová: 
nové telefonní číslo 251 034 306
2.–6. 8., zástup dr. maťašovský
dr. grePl:
neordinuje v době zástupu dr. němcové ve 
starém městě, viz výše
dr. zemánková:
9.–13. 8., zástup bude uveden na www.
mudrivanazemankova.cz
dr. hegerová, m. trnávka:
16.–20. 8., akutně nemocné děti po předchozím 
telefonickém objednání na tel. 461 352 223 ošet-
ří dr. zemánková v mt ve své ordinační době

koŽní ambulance:
2.–6. 8., 16.–31. 8. 
neurologická ambulance:
2.–6. 8.
Plicní ambulance: 
2.–6. 8.
oční ambulance:
2.–6. 8.
orl ambulance: 
nedodala informace o dovolené/uzavření or-
dinace, proto si před návštěvou orl lékaře 
ověřte, zda ordinuje na tel. 461 352 243
ortoPedická ambulance: 
2.–6. 8.
urologie:
Bez dovolené
PSychologická ambulance:
mgr. koutníková 3., 10., 17. 8.
logoPedie:
změna logopedky a kontaktu - mgr. svěráko-
vá klára, mobil 732 271 789
rehabilitační centrum lanškrounSká ul.:
dr. kubínová 2.–6. 8

termíny dovolených odborných ordinací, pa-
třících pod nemocnici následné péče mt, bu-
dou uvedeny na stránkách nemocnice.

■   |   ivana kantůrková

nemocnice náSledné Péče
nemocnice následné péče moravská třebová
Svitavská 36, moravská třebová, tel. 461 352 257  
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz

zubní PohotovoSt
31. 7.–1. 8. mudr. Jagoš tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

7.–8. 8. mudr. kincová milena hradec nad svitavou 549 461 548 230
14.–15. 8. mudr. komárková Barbora mt, svitavská 36 734 113 860
21.–22. 8. mudr. koukola michal svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970
28.–29. 8. mudr. librová anežka mt, komenského 1417/22 461 312 484

ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. 
mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost nemocnice Pardubice. 
ordinační hodiny: so, ne a svátky 8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin.

PohotovoStní SluŽba Pro doSPělé
svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 
461 569 239. Pá: 18:00–21:00 hodin, so, ne, 
svátky: 9:00–17:00 hodin
PohotovoStní SluŽba Pro děti a doroSt
svitavy, kollárova 22, přízemí polikliniky, 
461 569 270. so, ne, svátky: 8:00–18:00 hodin
PohotovoStní SluŽba orl Pro děti 
a doSPělé

svitavská nemocnice, budova d přízemí, 
461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod., 
so, ne a svátky: 8:00–14:00 hod.
mimo tento čas orl oddělení nemocnice 
Ústí nad orlicí
SvitavSká nemocnice
vrátnice pro informace – hlavní budova, pří-
zemí, 461 569 111

lékařSká PohotovoSt
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máte doma workoholika?
Workoholismus je ale doslova označením 
pro závislost na práci. Pro workoholiky je 
práce typicky jejich jediným důležitým téma-
tem. celý jejich život se točí právě kolem prá-
ce a zdá se, jako by pro ně nic jako pracovní 
doba neexistovala. Pracují zkrátka neustále. 
trpí samozřejmě i partner a rodina.
Jak z toho ven? 
Pravidla a  hranice: nastavte společně ně-
jaké hranice a  pravidla. Workoholik možná 
nebude spontánně schopen vymýšlet pro-

gram pro rodinu na víkend, ale bude-li mít 
něco přesně časově naplánováno, je zde vět-
ší možnost, že se zapojí.
hledání kompromisů: obrňte se trpělivos-
tí. hodnoty a  priority workoholika se dost 
pravděpodobně liší od těch vašich. abys-
te ve vztahu a  rodinném životě byli spoko-
jení oba, je potřeba najít nějaký kompromis.  
Pokud se kompromis najít nedaří, případně 
pokud workoholik vztahy zachránit či posílit 
nechce, je na místě také uvažovat o tom, co 
vám vlastně vztah s ním přináší a zda v něm 
chcete pokračovat.
řešte problém včas: Workoholikem se člo-
věk nestane přes noc. můžete pozorovat, jak 
postupně začíná v práci trávit víc a víc času 
a  jak pomalu rezignuje na koníčky a  ruší 
s  vámi domluvené plány. Pokud se vám to 
nelíbí, řešte situaci co nejdříve. dejte najevo, 
jak se cítíte a co přesně vám vadí.

■   |   michaela miechová, psycholožka a majitelka 
poradny mojra.cz, mojra.cz

Život S Workoholikem: Práce na Prvním míStě

komunitní klub

dne 13. 7. proběhl v  ko-
munitním klubu morav-
ská třebová workshop na 
téma finanční gramotnost, kterou vedl pan 
hauptman. Je to první z řady připravovaných 
přednášek, které mají rozšířit znalosti a do-
vednosti cílové skupiny a  zvýšit povědomí 
o úskalích nebankovních půjček, zadluženos-
ti a hospodaření s domácím rozpočtem. dne 
20. 7.  od  16:00 hodin proběhla druhá část 
přednášky, zaměřená na hospodaření s pe-
nězi a tvorbu rodinného rozpočtu (rozpočtu 
domácnosti).  série deseti worshopů, zamě-
řených na různé oblasti života bude probí-
hat v následujících měsících. v rámci propo-
jování majority a minority jsme nabídli účast 
také květné zahradě a  domovu pro rodinu 
moravská třebová, mateřském centru krů-
ček a dětskému domovu moravská třebová.

■   |   michaela hončíková

tounské péče vyrůstaly v  harmonickém ro-
dinném prostředí. 
Posláním charitní pečovatelské služby v mo-
ravské třebové je poskytovat pomoc a pod-
poru dospělým lidem, kteří mají sníženou so-
běstačnost z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení, aby 
mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém 
domácím prostředí. 
moSt naděje – azylový dům Pro rodi-
če S dětmi 
azylový dům pro rodiče s  dětmi poskytu-
je pobytovou sociální službu partnerským 
nebo manželským párům a osamělým rodi-
čům s nezletilými dětmi po dobu zpravidla 1 
roku. Posláním sociální služby je pomoci li-
dem s  dětmi překlenout jejich nepříznivou 
sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, 
zaměstnání, nebo nedostatečným finančním 
zajištěním. cílovou skupinou jsou partner-
ské a manželské páry s dětmi, matky s dět-
mi, otcové s  dětmi a  těhotné ženy. sociální 
služba je určena osobám ve věku 18–64 let, 
které jsou bez přístřeší a mají ve své péči děti 
do 18 let, popř. do 26 let (jestliže se soustav-
ně připravují na budoucí povolání). kapaci-
ta služby je 38 lůžek a je dostupná 24 hodin 
denně po celý rok.

■   |   (vd)

SlavnoStní otevření azylového domu 
a nového centra SluŽeb charity
ve středu 14. července proběhlo slavnostní 
požehnání a otevření dvojice nově zrekonstru-
ovaných objektů v ulici lanškrounská. charita 
moravská třebová zde provozuje komunitní 
centrum o krok dál s dalšími službami a spo-
lek domov pro rodinu, z. s. zde otevírá most 
naděje - azylový dům pro rodiče s dětmi. 
„činnost azylového domu i komunitního cen-
tra navazuje na dlouhodobou snahu města 
o zlepšování úrovně sociálních služeb posky-
tovaných v  našem regionu. osoby s  dušev-
ním onemocněním i rodiče s dětmi, kteří se 
dostali z různých důvodů do tíživé životní si-
tuace, zde nacházejí možnost, jak stabilizo-
vat životní situaci a znovu se pokusit začleně-
ní do chodu společnosti, uvádí starosta mi-
loš mička. 
centrum SluŽeb charity
„nové prostory vznikly díky Josefovi doleže-
lovi, kterému tímto chci moc poděkovat. cha-
rita zde od začátku roku provozuje komunit-
ní centrum o krok dál, centrum pěstounské 
péče cesta i  charitní pečovatelskou službu. 

všechny služby získaly přesunem kvalitnější 
zázemí jak pro pracovníky, tak pro své klien-
ty. děkujeme také za modlitbu a požehnání, 
kterou zajistil svitavský děkan václav dolák, 
P.  Jan slíva a bratr Šimon z františkánského 
kláštera,“ uvedla ředitelka moravskotřebov-
ské charity ludmila dostálová. 
Posláním služby sociální rehabilitace s  ná-
zvem komunitní centrum o krok dál je posky-
tovat pomoc a podporu dospělým lidem s du-
ševním onemocněním při získávání, nácviku 
nebo upevnění dosavadních dovedností, kte-
ré jim umožní fungovat a  žít svůj život napl-
no. základním cílem sociální služby je uvést 
osobu zpět na chráněný i otevřený trh práce 
a podpořit ji v samostatnosti a soběstačnosti. 
Posláním centra pěstounské péče cesta je 
doprovázet, vzdělávat, poskytovat informa-
ce a  zprostředkovat kontakt na odborníky 
pěstounským rodinám z  regionu moravsko-
třebovska tak, aby byly vytvořeny optimální 
podmínky pro poskytování náhradní rodin-
né péče. snahou je, aby děti svěřené do pěs-
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bitva mladějov – 
bloSdorf 1915
mladějov-Blosdorf je již tradiční vzpo-
mínkovou akcí na padlé za světové vál-
ky, součástí které je mimo jiné bitevní 
ukázka, v níž proti sobě nastoupí vojáci 
rakouské a ruské armády, aby názorně 
připomněli hrůzy války. v letošním roce 
se uskuteční v sobotu dne 28. srpna.

v  Průmyslovém muzeu v  mladějově 
bude pro návštěvníky připraven celo-
denní program, jehož součástí budou 
mimo jiné výjevy ze starého mocnář-
ství, dobová hudba nebo výstava his-
torické vojenské techniky. dopoled-
ne se za účasti historických jednotek 
uskuteční pietní akt u  pomníku obě-
tem první světové války v obci mladě-
jov a  v  15:00 začne samotná bojová 
ukázka.

zájemcům o  svezení úzkorozchodnou 
dráhou doporučujeme přijet již v  dří-
vějších dopoledních hodinách nebo si 
jízdenky rezervovat předem on-line.
více na našich webových stránkách 
www.mladejov.cz

■   |   eva kopřivová

PozVáNKa Na zájEzd
komise památkové péče pořádá tra-
diční zájezd pro veřejnost po památ-
kách.  odjezd: 11. 9. ve 12:00 od muzea 
autobusem. destinace: kunětická hora 
– Jurkovičův park, hrad rychmburk
cena zájezdu: 100 kč. Přihlášky bude 
možné podat u i. žáčkové v muzeu, ul. 
svitavská

zvem 110 let od narození třebovského malí-
ře Prof. Josefa lidla (narozen 22. 8. 1911 mor. 
třebová  - zemřel 15. 4. 1999 Weißenburg, 
de). výstava je dostupná v  prostorách stře-
diska, muzeum i. poschodí. otevírací doba: 
úterý až čtvrtek 9–12 a 14–16 hodin. výstava 
potrvá do konce srpna 2021. 

■   |   irena kuncová

dny čeSko-německé kultury 17.–19. 9. 
vzhledem k  dané pandemické situaci bude 
zábavný program pouze v sobotu odpoledne 
na zámku a v sobotu večer v muzeu, ostatní 
dny by měly v letošním roce umožnit více vol-
ného prostoru pro setkávání občanů a  pro 
přátelská posezení. Program se připravuje 
a bude zveřejněn v zářijovém zpravodaji.
nabízíme kurzy němčiny
středisko česko-německého porozumění při-
pravuje na nový školní rok 2021/2022 kurzy 
němčiny pro studenty i  dospělé, mírně po-

kročilé a  pokročilé pod vedením zkušených 
lektorů němčiny. Podrobné informace na 
tel. 461 316 304, e mail.: bgz-mtrebova@se-
znam.cz. kurzy budou zahájeny v  polovině 
září ve středisku (muzeum i. poschodí). den 
a  čas kurzu bude domluven se zájemci na 
první schůzce. zájemci se mohou nahlásit na 
adrese svitavská 315. 
Pozvánka na vzPomínkovou výStavu   
středisko česko-německého porozumění sr-
dečně zve na vzpomínkovou výstavu s  ná-

korona na zámku 

nádvoří zámku i celé naše město nově ochra-
ňuje sv. korona, patronka před epidemiemi. 
kéž by to byla zároveň i symbolická tečka za 
celou pandemií covid-19. sochu z exotického 
dřeva zhotovil řezbář Petr steffan za přispění 
milana Blahy a ladislava Jokeše. děkujeme. 
sv. korona byla dle legendy umučena v roce 
170 v damašku. věděli jste, že její relikvie je 
uložena v  katedrále sv. víta v  Praze, kam ji 
v  roce 1355 nechal dovézt karel iv.? Přijďte 
na nádvoří zámku, kde můžete obdivovat ne-
jen řezbářské umění, ale i podivuhodný život-
ní příběh svaté korony. 

litERáRNí tVoRba 
františka matouška 

První dva díly jsou v  prodeji už jen v  ome-
zeném množství v turistickém informačním 
centru na náměstí a v knihkupectví selinger 
v  moravské třebové a  Jevíčku. Podrobnos-
ti naleznete na https://literarni-tvorba-phdr-
-frantiska-matouska.webnode.cz/. 

■   |   Jana žouželková

vyučuji hru na kytaru, 
mandolínu, dobro 
a ukulele Pro děti 

i doSPělé
Jaromír Mikeš
telefon: 604 905 545

v pátek 13. 8. v 17:00 v laskavárně se koná 
křest cd country sk. Proč ne band. vystou-

Provozní doba: út–čt 17:00–19:00, pá–ne 
16:00–19:00
obsluhu minigolfu najdete v prostoru spor-
tovního areálu v červeném tričku s nápisem 

pí Pnband v nové sestavě a hosté: P. veselý 
(mandolína), J. hurych (písničkář).

na zádech miniGolf staré město. u obslu-
hy minigolfu si můžete také zapůjčit petang 
nebo pálku a míčky na stolní tenis. Pro děti 
míče na fotbal nebo basketbal.

křeSt cd Proč ne band

minigolf Staré měSto
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KiNo SRPEN 

vstupenky je možné zakoupit on-line od 
1.  dne v  měsíci na stránkách www.ksmt.cz. 
Pokladna je otevřena hodinu před začátkem 
představení.

Prvok, šamPón, tečka a karel /čr/
čtvrtek 5. 8., 19:00, nový český film, 90 min., 
vstupné 140 kč
  
králíček Petr bere do zaječích /uSa/ 
sobota 7. 8., 17:00, animovaná rodinná ko-
medie, 93 min., český dabing, vstupné 130 kč

Shoky a morthy: PoSlední velká akce 
/čr/   
sobota 7. 8, 19:00, nový český film, vstupné 
130 kč

muŽ Se zaječíma ušima /čr, Sr/   
čtvrtek 12. 8., 19:00, nový český film, 104 
min., vstupné 130 kč

mazel a tajemStví leSa /čr/   
sobota 14. 8., 17:00, rodinný film, 80 min., 
vstupné 110 kč

deníček moderního fotra /čr/
sobota 14. 8., 19:00, nová česká komedie, 97 
min., vstupné 130 kč
 
temný dům /uSa/   
čtvrtek 19. 8., 19:00, horor, 108 min., české ti-
tulky, vstupné 120 kč 

tlaPková Patrola ve filmu /uSa/
sobota 21. 8., 17:00, animovaná dobrodruž-
ná komedie, 88 min., český dabing, vstupné 
130 kč 

večírek /čr/
sobota 21. 8., 19:00, nový česká komedie, 
90 min., vstupné 130 kč

deníček moderního fotra /čr/
čtvrtek 26. 8., 19:00, nová česká komedie, 97 
min., vstupné 130 kč

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 la-
boratoř
Jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti moravské tře-
bové

derniSáŽ výStavy Pavla 
čecha 
úterý 24. 8. v 15 hodin
v rámci výstavy Pavla čecha, která pro-
bíhá ve výstavních prostorách zámku 
až do konce srpna, bude v úterý 24. 8. 
v 15 hodin uspořádána tzv. dernisáž za 
osobní účasti autora. vernisáž výstavy 
z  důvodu epidemiologických opatření 
neproběhla, Pavel čech tak bude moci 
osobně představit svoji tvorbu alespoň 
na dernisáži. všechny milovníky obra-
zů a  knih Pavla čecha tímto srdečně 
zveme k  diskuzi s  tímto osobitým br-
něnským autorem.

kulturní SluŽby
kulturní služby města moravská třebová, Svitavská 18, mor. třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze na místě

SlamáK
doŽínkové a Pivní SlavnoSti v mo-
ravSké třebové
28. 8. 2021, 14:00 do 23:00 
náměstí t. G. masaryka, zámecké nádvoří
vstup zdarma
Přijďte ochutnat řadu netradičních piv z  lo-
kálních pivovarů, řadu místních produktů, 
a  to vše za doprovodu skvělých kapel, jako 
např. sto zvířat, honza křížek s kapelou (ex 
Blue effect), mother’s angels aj.
od 14:30 se návštěvníci mohou těšit na tra-
diční dožínkový průvod plný tanců, kde se 
představí hřebečský taneční soubor, Jitřen-

ka, valášek a další. dozvíte se více o tom, jak 
se vařilo pivo, a  vyzkoušíte si řadu pivních 
her.
děti se mohou těšit na pohádkové a  lidové 
odpoledne na nádvoří zámku. 
na nádvoří uvidíte tradiční řemesla, např. 
kovářství, hrnčířství, košíkářství, zpracová-
ní vlny aj., děti si mohou samy uplést košík, 
vyrobit sýr, vyzkoušet předení na kolovratu 
nebo zpracovat vlnu a další.
veřejnosti bude zdarma zpřístupněna expo-
zice na zámku Jak se žilo na venkově.

Slamáky na hlavu, zlepší nám to náladu.
Pivo bude jako křen, užijem si hezký den.

všechny srpnové akce a  koncerty 
budou závislé na aktuálních vlád-
ních opatřeních a omezeních v ob-
lasti kultury a shromažďování, sle-
dujte web a fb kulturních služeb.
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historie

vátor a  moravskotřebovský muzejník alois 
czerny před více než sto dvaceti lety publiko-
val názor, že se zřejmě jedná o zkrácení jmé-
na mathiase horna, který mohl být sochařem 
a autorem křtitelnice. ten však není odjinud 
znám. Podle nápadného umístění zkratky se 
současní odborníci domnívají, že se pravdě-
podobně jedná o jméno donátora.
křtitelnice sloužila svému účelu do roku 1726, 
kdy farní kostel vyhořel a následně prošel té-
měř kompletní přestavbou. renesanční nádo-
ba na křestní vodu již zřejmě nezapadala do 
tehdy moderního barokního stylu, a tak byla 
přemístěna do špitálního kostelíku v  sever-
ní části města, kde se z  poloviny zabudova-
ná do zdi využívala jako kropenka. na konci 
19. století také nemocniční kostelík prošel slo-
hovou adaptací a křtitelnice opět ustoupila - 
tentokrát stylu novogotickému. v  roce 1894 
se proto jako dar dostala do moravskotřebov-
ského muzea, bylo jí přiděleno evidenční číslo 
882, byla opatřena chybějící nohou a podstav-
cem a trvale vystavena v přízemí ve dvoraně. 
Její existence v muzeu se zmiňuje ještě v roce 
1978, později byla z důvodu rekonstrukce mu-
zejní budovy převezena do areálu zámku. za-
tím poslední transport křtitelnice z roku 1542 
proběhl v první polovině 90. let 20. století, kdy 
byla přesunuta do lapidária na křížovém vr-
chu. v  seznamu předmětů lapidária z  roku 
1991 se ještě křtitelnice nenachází, v pozván-
ce na den otevřených dveří památek v  mo-
ravské třebové z podzimu 1994 je již v těch-
to prostorách uváděna. zde je možné ji spa-
třit také dnes.
druhá renesanční křtitelnice byla rovněž zho-
tovena z  kamene a  má tvar kalicha. do mo-
ravskotřebovského muzea se dostala v  roce 
1909 jako dar od farního úřadu starý maletín, 
v  pomocné muzejní evidenční knize přírůst-
ků je vedena pod číslem 2547. na noze zdo-
bené květy je osmiboká mísa s  rytou datací 
1568 a s plastickou dekorací s církevním he-
raldickým motivem. erbovní znamení v rene-
sančním štítu již nelze rozpoznat. nad štítem 
uprostřed je mitra, která odkazuje na vyso-
ký klérus. heraldicky nalevo z mitry šikmo vy-
stupuje berla. Berla má závit otočený dovnitř 
a je opatřena sudariem. tento nenápadný de-
tail prozrazuje, že se jedná o znak opata nebo 
převora. Po stranách štítu jsou výrazné třepe-
ním zakončené fimbrie.
v  tištěném průvodci moravskou třebovou 
a okolím z roku 1914 je zmíněno, že obě křti-
telnice jsou prezentovány veřejnosti ve vstup-
ní hale muzea. lze je také spatřit na fotografi-
ích muzejní dvorany z 20. let minulého stole-
tí. Jako součást interiéru muzea jsou uváděny 
v publikaci o uměleckých památkách vydané 
v roce 1978. i mladší z obou křtitelnic se záhy 
ocitla v prostorách zámku. v 90. letech 20. sto-
letí o tomto muzejním předmětu rozhodovala 

reneSanční křtitelnice a jejich 
Putování Po měStě
křest je jednou z nejdůležitějších křesťanských 
svátostí, z člověka je tímto aktem smyt prvot-
ní hřích. v  počátcích církve se křtilo ponoře-
ním do tekoucí nebo stojaté vody pod širým 
nebem, od 3. století se začaly prosazovat spe-
ciální místnosti s nádrží. způsob úplným po-
nořením nebo celkovým politím byl postupně 
nahrazován symbolickým poléváním. Posled-
ně zmiňovaná forma křtu se téměř kompletně 
prosadila v 16. století. Právě z tohoto období 
se dochovaly dvě vzácné renesanční křtitelni-
ce nacházející se v moravské třebové.
starší z křtitelnic souvisí s místním farním kos-
telem, o kterém se předpokládá, že byl posta-
ven v gotickém slohu v druhé polovině 13. sto-
letí. v roce 1541 chrám poškodil požár a vác-
lav z Boskovic a na Bučovicích ho nechal ob-
novit, na opravách kostela údajně byly patrné 
vlivy renesance. z  této doby pochází křtitel-
nice, kterou současní odborníci považují za 
uměleckohistoricky nejzajímavější raně re-
nesanční křtitelnici v  olomoucké arcidiecézi. 
tvar kamenné nádoby vychází z  šestiúhelní-
ku, její římsa v horní části je po obvodu lemo-
vána reliéfními nápisy v jednom řádku. v go-
tickém písmu vyvedený latinský text cituje 
z evangelia podle marka: “nechte děti přichá-
zet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým pat-
ří království Boží.“ (mk 10,14). text v němčině 
uvádí z téhož evangelia první část verše 16,16: 
“kdo uvěří a přijme křest, bude spasen.“ ně-
mecký text pak pokračuje ve dvou řádcích 
na jedné z šesti ploch pod římsou slovy: kdo 
však neuvěří, bude odsouzen. na třech mís-
tech je křtitelnice ozdobena okřídlenými hla-
vičkami andílků, plocha věnovaná dataci před-
stavuje rozvinutou pásku s letopočtem 1542. 
záhadou dodnes zůstává nápisová zkratka 
mats hor vytvořená v kapitále. c. k. konzer-

výročí oSobnoStí v SrPnu 
+ 13. 8. 1866 (mt) ignatz Steinbre-
cher, podnikatel v  soukenictví, sta-
rosta mt (1850–1856). společně s teh-
dejším starostou J. J. Wondrou si vy-
mohli při audienci u  císaře zachování 
mt gymnázia v roce 1833. nově zave-
dl strojní výrobu sukna ve městě před 
polovinou 19. století.

* 22. 8. 1911 (mt) josef lidl, profesor 
hudby a umění, malíř, spisovatel.
založil v mt smyčcový kvartet. vyučo-
val hudbu na mt gymnáziu. Podílel se 
na vydávání časopisu hřebečská ro-
čenka, přispíval svými kresbami. řídil 
hřebečský pěvecký a  taneční soubor. 
založil hřebečské muzeum a  archiv 
v Göppingenu. vydal publikaci hřebeč-
sko – obraz jednoho jazykového ostro-
va.

+ 28. 8. 1961 (mt) eduard Stupka, ro-
dák z Bělé u Jevíčka, lesní inženýr, ma-
líř, básník, spisovatel. dílo: akvarel ská-
celův grunt v  Bělé, monografie lovy 
v karpatech. český překlad eposu iva-
na ivánka mojžíš. divadelní hra: hanáč-
tí studenti.

■   |   martin Protivánek

místní komise památkové péče. v roce 1993 
se na žádost ing. Pivce a se souhlasem komise 
křtitelnice umístila ve dvoře domu č. 7 v Brán-
ské ulici. o  tři roky později komise neúspěš-
ně navrhla její přesun do vestibulu radnice. 
v lednu 1998 komise znovu odsouhlasila zru-
šení zápůjčky ing. Pivcovi. následujícího roku 
bylo opět rozhodnuto, aby pan Pivec konečně 
„vrátil vypůjčenou křtitelnici z roku 1568, pro 
kterou nemá odpovídající umístění“. zároveň 
komise tento muzejní předmět mylně označi-
la za majetek církve a následně byl převezen 
do farního kostela nanebevzetí Panny marie, 
kde se na evangelní straně pod kůrem nachá-
zí dodnes.

■   |   tomáš thun, městské 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 9:00–12:00 13:00–16:30, so-ne 13:00–16:00
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Noc na Karlštejně
foto: Luke Photo

Rozmarné léto
foto: Luke Photo
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Jaspa s.r.o.
Přijmeme zaměstnance

na běžný úklid kancelářských prostor
Jedná se o odpolední úklid 15:00–19:00 hod.

Úvazek 20 hod. týdně. Plat 10 tisíc Kč.
Kontaktní osoba:

Jitka Fingerová, tel. 724 393 496

KOWEB s.r.o.

Příjmeme svářeče CO2
Pouze ranní směna

Linhartice 233
571 01 Moravská Třebová

Tel.: 602 276 502
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knihovna

rodinné centrum krůček

fb: krucekmt ig: krucekmoravska
e-mail: krucekmt@gmail.com

První červencový den jsme 
přivítali prázdniny karne-

valem v lučních lázních. děkujeme za velkou 
účast, moc jsme si to s vámi užili. v červen-
ci proběhl první příměstský tábor pro rodi-
če s dětmi a bylo to úžasné, těšíme se na srp-
nový tábor, který je již plně obsazen. zveme 
vás na další akce v srpnu a těšíme se na vás.

SrPen v krůčku
2. 8. mamakino – the milky Way
5. 8. odpoledne s technickými službami
7. 8. výlet do mladějova
25. 8. výlet na farmu doubravský dvůr u čer-
venky 

Pravidelný Program o Prázdninách
Pondělí: Poradna a  cvičení pro těhotné od 
18:30 hod.
Úterý: cvičení zpátky do formy od 18 hod.
herna během prázdnin pouze na objednání.

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,
v  prázdninovém režimu je otvírací doba 
dětského a  dospělého oddělení knihov-
ny pondělí až čtvrtek 8:30–17:00 ho-
din, studovna je ve stejné dny otevřena 
v čase 8:30–15:00 hodin. samozřejmě pro-
voz knihovny se musí i nadále přizpůsobo-
vat aktuálním omezením vlády, jako jsou 
počty návštěvníků, ochrana dýchacích ces-
ta apod. o všech dodržovaných opatřeních 
informujeme přímo v knihovně. děkujeme, 
že je respektujete a  zachováváte nám pří-
zeň.

upozorňujeme čtenáře, že v  srpnu nebu-
dou vyřizovány meziknihovní výpůjčky z dů-
vodu čerpání dovolených. děkujeme za po-
chopení.

bereme karty
rozšiřujeme naše služby a  tak od prvního 
června je v  knihovně možné platit všechny 
poplatky nad 30 kč kartou, chytrým telefo-
nem nebo hodinkami.

knihovna u vody
i  letos jsme pro vás společně s  technickými 
službami připravili službu: po celou letní se-
zónu si pobyt v moravskotřebovském aqua-
parku můžete zpestřit četbou. u  pokladny 
aquaparku je umístěna knihovnička s vyřaze-
nými knihami a časopisy, které si můžete půj-
čovat, číst či vyměňovat.

1.–31. 8. čtenářSká výzva: SrPen
v srpnu vám pomůžeme výstavkami na tato 
témata: kniha, která je vyprávěna retrospek-
tivně; kniha, která byla v některé zemi zaká-
zána; kniha s pruhovanou obálkou.

1.–31. 8. výStava: Práce klientů chari-
ty moravSká třebová
výstava prací klientů charity moravská tře-
bová. různorodá tvorba vychází ze zájmů 
a zálib klientů, kteří vytvořili malované andě-
ly, malby zemědělských strojů a ruční výšivky.

1.–31. 8. velký letní výProdej 
v půjčovní době si můžete zakoupit časopis 
za 5 kč/ks, případně knihu za 10 kč/ks.

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 vy-
zkoušeli, máme dobrou zprávu: náš fond her 
se o polovinu rozrostl, takže si určitě vyberete.

knihovna dětem 
1. 8.–30. 9. nemoŽné moŽným
výstava prací zuzany ftorové a  Barbory vi-
límkové. Práce si můžete prohlédnout v dět-
ském oddělení v půjčovní době.

1.–31. 8. Pohádková ceSta S PoSle-
chem
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 mo-
hou tištěnou knihu vnučka čaroděje modro-
míra předobjednat také na hithitu, pomohou 
ji tím autorům skutečně vydat. 

1.–15. 8. SrPnová SoutěŽ o knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnamt@seznam.cz, 
nebo odpovědět na facebooku pod soutěž-
ní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit pří-
mo v knihovně. výherce vybereme náhodně 
a může si vybrat jednu z 5 knih.
aktuální otázka zní: kterou knihu jste si vy-
brali na letošní dovolenou? 



moravskotřebovský zpravodaj   |   srPen 2021   |    17

ddm

akce na měSíc SrPen
dům dětí a mládeže moravská třebová – maják
jevíčská 55, 571 01 moravská třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

nabídka krouŽků 
od 1. srpna na našem webu najdete kom-
pletní nabídku kroužků na příští školní rok 
a  bude také spuštěno online přihlašová-
ní. těšit se můžete nejen na tradiční krouž-
ky, ale také na novinky. První schůzky, na kte-
rých se dozvíte více informací, budou probí-
hat celé září. v případě jakýchkoli dotazů se 
na nás obraťte.

stále platí nabídka tří volnočasových aktivit, 
které jsme pro vás připravili a těšíme se na fo-
tografie a vzkazy, které z nich pošlete. Pro ka-
ždého, kdo tak učiní, budou od 6. září v ddm 
připraveny drobné odměny k vyzvednutí. více 
informací o  cestě do pravěku, Podivuhod-
ného dobrodružství anežky a toníka a akci 
hurá na prázdniny - s lufťáky po česku, na-
leznete na našem webu, fb nebo instagramu. 

letní tábory v Plném Proudu
tradiční táborovou sezónu odstartoval 12. 7. 
příměstský tábor, tak trochu ve vodnickém 
duchu a ve spolupráci se společností vhos, 
a.s. táborníci soutěžili ve třech týmech v are-
álu ddm, na křížáku nebo cestou do Pekla 
a  sbírali tak dukátky na závěrečný jarmark. 

součástí tábora byl i výšlap na Pastýřku nebo 
výlet do Úsova, kde účastníci navštívili lovec-
ký zámeček, strašidelný labyrint a  zahráli si 
zámecké kuželky. tímto děkujeme všem, kte-

hvězdárna 
boleSlava tecla Žije
Je srpen 2021 a na hBt je stále co dě-
lat. velký počet položek z  nekonečné-
ho seznamu potřebných oprav a úprav 
odškrtnut, další čekají na realizaci. Bez 
dobrovolníků bychom byli úplně ztra-
ceni. noční obloha má pro nás i během 
druhého prázdninového měsíce spous-
tu zajímavého a krásného k okukování. 
Připomeňme si zejména planety saturn 
a Jupiter. tito dva plynní obři zdobí oblo-
hu nepřehlédnutelně po celou noc. dal-
ší podívanou je meteorický roj Perseid, 
který dosáhne svého maxima přibližně 
ve 22 hod selč v noci z 12. na 13. srpen. 
hBt sice bude v době od 6. 8. do 13. 8. 
mimo provoz, ale od 14. 8. se zájem-
ci o  pozorování mohou hlásit a  nějaké 
Perseidy rozhodně ještě uvidíme. na zá-
věr bychom vás všechny chtěli pozvat na 
den otevřených dveří, který se bude ko-
nat 21. 8. od cca 15:00. odpolední pro-
gram proběhne za každého počasí, ve-
černí přizpůsobíme aktuální situaci. Po-
drobnosti najdete jako vždy na našem 
facebooku nebo webu www.hvezdarna-
moravskatrebova.cz

ří se podíleli na organizaci tábora a  hlavně 
malým táborníkům, kteří byli i letos super.

rybaříci v akci
Poslední červnovou sobotu proběhly veřej-
né dětské rybářské závody, které každoroč-
ně pořádá místní rybářský svaz. na závodech 
samozřejmě nechyběli ani členové rybářské-
ho kroužku při ddm. mladí rybáři soutěžili ve 
dvou věkových kategoriích, chytali na jednu 
udici a  návnada byla „tajemstvím“. největší 
úlovky měli dominik Š., matyáš B. – oba čle-
nové místní organizace črs a filip s. – rybář-
ský kroužek při ddm. Ještě jednou blahopře-
jeme a Petrův zdar.
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velký ÚSPěch moravSkotřebovSké gymnaziStky

Barbora růžičková, která v uplynulém škol-
ním roce navštěvovala sextu moravskotře-
bovského gymnázia, je držitelkou ceny dě-
kana fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské 
čvut za 1. místo v celonárodním kole tur-
naje mladých fyziků. Bára soutěžila v rámci 
týmu talnet a společně se svými kolegy se 
zájmem o fyziku, kteří bydlí v různých kou-
tech české republiky, zaujala porotce uni-
kátními řešeními nastolených fyzikálních 
úloh. letos o prázdninách tak bude budoucí 
septimánka reprezentovat svoji školu i vlast 
na mezinárodním setkání talentovaných fy-
ziků v Gruzii.

■   |   Přemysl dvořák

Poděkování ze zš na 
koStelním náměStí
modernizace základní školy na kostel-
ním náměstí se chýlí ke konci. Byly vy-
budovány moderní učebny chemie 
a  fyziky, výrazné proměny se dočka-
la i učebna informatiky. nové osvětlení 
bylo zasazeno do panelů tlumících zvuk. 
novými okny již nebude profukovat 
a  půjdou zastínit tak, aby práce na  in-
teraktivní tabuli byla bezproblémo-
vá. učebny fyziky a  chemie budou mít 
nový nábytek vhodný k pokusům a bá-
dání. Protože škola se chce více zamě-
řit na moderní výuku přírodovědných 
předmětů, budou obě odborné učebny 
vybaveny dostatkem pomůcek, přede-
vším senzorů, v hodnotě milionu korun. 
zkrásnělo i zázemí pro učitele – kabine-
ty chemie, fyziky a informatiky. chodby 
se rozšířily, zesvětlaly díky nové dlažbě 
a výmalbě. celá škola se stala bezbarié-
rovou. k budově se přistavuje v zadním 
traktu výtah. Poděkování za krásný in-
teriér školy patří firmě Js moravská tře-
bová, především Janu Jeřábkovi a fran-
tišku navrátilovi, jednatelům firmy. fir-
ma odvedla perfektní práci. ve všem na 
ně bylo spolehnutí, nic nebylo problé-
mem. velmi spokojeni jsme byli i s pra-
cí subdodavatelů, které firma Js zvolila. 
všichni se v září těšíme na „novou“ škol-
ní budovu. 

■   |   Jaroslava skácelíková

novinky z křiŽovatky
celý školní rok byl na všechny tradiční udá-
losti skoupý, ale na konci června se nám po-
dařilo některé aktivity dohonit. rozhodně 
si všichni žáci zasloužili školní výlet. ti nej-
mladší byli v  zoo v  olomouci. nejen, že 
viděli spoustu zvířat, ale při komentované 
prohlídce se dozvěděli mnoho zajímavostí 

ze života exotických zvířat a  o  jejich chovu, 
v  dotykové zoo si osahali kůže, trofeje. 
zážitkem bylo i  osobní setkání s  ježkem 
východním. starší žáci na výletech poznávali 
okolí – svitavy, městečko trnávku, i  místa 
vzdálenější – Boskovice a vida park Brno.
ani družinka s  výletem nezaostala. děti na-

vštívily centrum environmentální výchovy 
stolístek. tam na ně čekal velmi zajímavý 
program o hmyzu. Po pár úvodních slovech 
si děti vyzkoušely, jak se hmyz hledá, podí-
valy se na úlovky přes lupu a pak zase všech-
ny v pořádku vypustily. s sebou si děti odvá-
žely jílovou kuličku plnou semínek, kterou si 
mohly doma zasadit, spoustu krásných zážit-
ků z her, soutěží a společných chvil. 
v  rámci dne ochrany člověka za mimořád-
ných událostí nás navštívili příslušníci ar-
mády české republiky s  ukázkou bojového 
umění a  sebeobrany. První pomoc společ-
ně s praktickou ukázkou masáže srdce na fi-
guríně kryštof trénovala s našimi žáky ivana 
kantůrková. vojákům i  sestřičce záchranář-
ce patří velké díky. nezapomněli jsme ani na 
sportovní aktivity. nejstarší žáci si připravili 
sportování pro nejmladší prvňáčky a  před-
poslední den školy se ještě konal mezitříd-
ní turnaj ve florbale. v úplném závěru škol-
ního roku jsme se rozloučili s deváťáky. toto 
jejich devítileté působení v  naší škole bylo 
slavnostně ukončeno v  prostorách zám-
ku, konkrétně rytířského sálu. věříme, že na 
nás naši absolventi nezapomenou a se svý-
mi osobními úspěchy se s námi přijdou v bu-
doucnu podělit.

■   |   martina miková a eva izáková
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zš Palackého informuje

z hvězdárny na bylinky 
do StolíStku
v  květnu nám paní učitelka oznámila, že si 
nesmíme nechat uniknout pozorování vý-
jimečného přírodního úkazu, a  to je částeč-
né zatmění slunce. všichni jsme se těšili na 
čtvrtek 10. června, kdy jsme se vypravili na 
hvězdárnu Boleslava tecla zatmění pozo-
rovat. Po příchodu jsme se od dáši Jarošo-
vé a Pepy lauba dozvěděli, za jakých podmí-
nek k tomuto úkazu dochází, a pak už jsme 
se rozprchli na různá pozorovací stanoviště 
s  dalekohledy opatřenými slunečními filtry, 
která byla připravena na louce kolem hvěz-
dárny. některé z nás zaujalo pozorování ob-
lohy z dalekohledu v kupoli hvězdárny, nako-
nec jsme se ale všichni sešli u stanoviště, kde 
jsme sledovali obraz slunce promítaný na 
velké televizi. slunce vypadalo jako z  jedné 
pětiny ukousnuté jablíčko. děkujeme za or-
ganizaci této akce hBt, která se konala pod 
záštitou ddm.
skoro na konci školního roku jsme prožili pří-
jemné dopoledne v  centru environmentál-
ní výchovy v linharticích na zážitkovém pro-

gramu o bylinkách. nejprve jsme podle kar-
tiček hledali bylinky na zahradě, povídali si, 
k čemu jsou dobré, poznávali některé podle 
čichu, připravili jsme si z  nich čajové směsi 
dle vlastního výběru a poslední aktivitou byla 
výroba domácího mýdla. Během krátkých 
přestávek jsme se proběhli po rozrůstající se 
zahradě a  pozorovali život drobných živoči-
chů v rybníčku. Byla to naše druhá návštěva 
ve stolístku a již se těšíme v příštím školním 
roce na další z mnoha programů, které cent-
rum stolístek připravuje. 

■   |   žáci ze 4. a, zŠ Palackého

dravci na konci
konec školního roku se nesl v duchu vzdělá-
vání se v oblasti sokolnictví. do školy zavítala 
skupina seiferos, která atraktivní a zábavnou 
formou představila na čtyřicet dravců a sov. 
žáci zhlédli výra velkého přímo v akci, jak loví 
maketu veverky, a  nad hlavami jim maje-
státně zakroužil orel bělohlavý. někteří měli 
možnost si dravce přivolat na ruku a zkusit si, 
jaké je to být sokolníkem.

■   |   tereza klímová

gymnaStky ag – fit 
vezou Stříbro
svých prvních letošních závodů se po 
dlouhé pauze dočkal i sportovní aero-
bik. na i. kole mezinárodního poháru 
federací 2021 v  malinově (slovensko) 
se v červnu představilo 268 sestav čes-
kých a slovenských závodníků. Po ná-
ročném období provizorních trénin-
ků a  ve 36 stupňovém horku se i  zá-
stupci našeho klubu snažili předvést 
to nejlepší. z  úspěchu v  podobě stří-
brné medaile se nakonec těšily člen-
ky týmu v kategorii dance aerobik: e. 
mlejnková, a. daulová, k. němčíková, 
P. Bártová, l. Bártová a  l. lněničko-
vá. zlatá medaile jim unikla jen o 0,05 
bodu. v individuální kategorii se nejví-
ce dařilo lauře lněničkové. i když ani 
ona se nevyhnula chybám, její 18. mís-
to v  konkurenci 54 závodnic považu-
jeme za úspěch. Pro Patrícii Bártovou 
a nejmladší terezku němcovou to byla 
další důležitá zkušenost. Bohužel ani 
prázdniny pro ně vzhledem k blížícímu 
se mmčr, které nás čeká 9. září v Pra-
ze, nebudou tak úplně odpočinkové. 
Přejeme všem závodnicím hodně sil 
a motivace do letní přípravy. zároveň 
bychom rádi poděkovali Pardubické-
mu kraji a městu moravská třebová za 
finanční podporu i v tomto náročném 
covidovém roce 2021.

■   |   za aG-fit z.s. G. daulová
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charita

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

charita moravSká třebová
charita moravská třebová
kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800  
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

Setkání Seniorů
setkání se uskuteční 2. 8. v 10:00 v refektá-
ři františkánského kláštera v mor. třebové.

návštěva hřbitova
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 4. a 18. července. odjezd v 15:00 
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. svi-
tavské. kontakt na řidiče: vlastimil endl, t: 
603 750 838.

SlavnoStní PoŽehnání 
a otevření nových ProStor 
charity moravSká třebová 
ve středu 14. července se v ulici lanškroun-
ské v  moravské třebové uskutečnilo slav-
nostní požehnání a otevření prostor, ve kte-
rých díky Josefovi doleželovi charita mo-
ravská třebová od začátku roku provozuje 
komunitní centrum o krok dál - službu soci-
ální rehabilitace pro osoby s duševním one-
mocněním, centrum pěstounské péče ces-
ta a charitní pečovatelskou službu. všechny 
služby získaly přesunem kvalitnější zázemí 
jak pro pracovníky, tak pro své klienty. Po-
zvání na slavnost přijali představitelé města 
moravská třebová, mas moravskotřebovsko 
a  Jevíčsko, Úřadu práce moravská třebová 
a  svitavy, spřízněných obcí, charit a  organi-
zací, které charitu moravská třebová podpo-
rují. významný akt žehnání spojený s modlit-
bou provedli svitavský děkan václav dolák, 
P.  Jan slíva a bratr Šimon z františkánského 
kláštera. tím byly prostory otevřeny pozva-

jejíž součástí byla charita moravská třebová 
se svým prodejním stánkem. děkujeme fir-
mě saint-Gobain adfors, která je tradičním 
partnerem tohoto festivalu, že jsme mohli 
být u toho.

na září PřiPravujeme eXPozici 
výStavy fotografií čeSká vlna 
Solidarity aneb občanSká 
SPolečnoSt v boji Proti covid-19 
Putovní výstava vznikla z  iniciativy rady vlá-
dy pro nestátní neziskové organizace se zá-
měrem poukázat na potenciál neziskového 
sektoru a  nasazení jednotlivců i  organizací, 
se kterým čelili důsledkům první vlny koro-
navirové krize. město moravská třebová za-
stupuje na výstavě fotografie Petra matouš-
ka. zachycuje zobrazení Božího hrobu s an-
dělem před budovou charity moravská tře-
bová, která se na jaře 2020 stala přirozeným 
centrem pomoci ve městě. v rámci výzvy pro 
zasílání fotografií sekretariát Úřadu vlády 
obdržel cca 200 fotografií od 108 organizací. 
z  kapacitních důvodů byl na výstavních pa-
nelech zveřejněn pouze zlomek (celkem 66 
fotografií). výběr byl poskládán tak, aby za-
chycoval jak pestrost a šíři neziskového sek-
toru tak i širokou škálu pomoci, kterou nno 
poskytly.

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

■   |   (pm)

ným hostům i široké veřejnosti. Během akce 
bylo možné zakoupit výrobky ze sociálně te-
rapeutických dílen a  podpořit tak činnost 
charity moravská třebová. akce se uskuteč-
nila v přátelské veselé atmosféře, požehnané 
prostory hosté obdivovali a  každý si na pa-
mátku odnesl klienty ručně zhotovený dárek.

S-klubu Pro aktivní Seniory 
z moravSkotřebovSka a jevíčka 
a blízkého okolí
srdečně vás zveme na setkání s-klubu, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 12. 8. a 26. 8. vždy 
v 16 hodin. s-klub má zázemí v budově cha-
rity moravská třebová (denní stacionář do-
meček). Je přístupný všem seniorům z  regi-
onu moravskotřebovska a Jevíčka a blízkého 
okolí. setkání probíhají pravidelně jednou za 
14 dní. nebojte se říct o  setkání svým zná-
mým. 
kontaktní osoba: tereza letfusová, telefon: 
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtre-
bova.charita.cz

den S adforS zakončil feStival 
Smetanova litomyšl
festival smetanova litomyšl je druhým nej-
starším hudebním festivalem v české repub-
lice, zároveň patří k  největším pravidelným 
festivalům klasické hudby u nás. Pro návštěv-
níky a nejen pro ně byl přichystán v rámci do-
provodného programu v  klášterních zahra-
dách celodenní program na poslední den 
festivalu. Byla hudba, byly hry, byla pohoda, 
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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 2020. o pořadí v jednotlivých kategoriích 
rozhodla odborná komise. nejoblíbenějším 
sportovcem se na základě výsledků ankety 
veřejnosti stal mladý tenista tadeáš dorazil. 
nejprestižnější kategorii dospělých opano-
val fotbalista Jarda Štaffa, sportovní osobnos-
tí města byl in memoriam vyhlášen nedávno 
zesnulý hokejista libor kobza.
vyhlášení výsledků 25. ročníku ankety sporto-
vec roku se konalo v úterý 29. června ve dvo-
raně muzea. „sportovní odvětví prošlo kvůli 
různým zákazům a  protiepidemickým opat-
řením těžkou zkouškou. o to více mě těší, že 
sportovci mohou opět trénovat a připravovat 
se na další skvělé výkony, kterými dělají ra-
dost rodičům a zároveň přispívají k reprezen-
taci našeho města napříč kategoriemi. velký 
počet našich úspěšných krajánků jen dokazu-
je, že si organizace tJ slovan moravská tře-
bová dlouhodobě udržuje vysoký standard,“ 
uvedl během  slavnostního zahájení staros-
ta miloš mička. dvouhodinový program ce-
remoniálu doplnilo hudební vystoupení žáků 
a pedagogů základní umělecké školy morav-
ská třebová. Poděkování za spolupráci při 
organizaci celé akce patří nejen jim, ale také 
společnostem or-cz spol. s.r.o., květinářství 
Weinlichovi a rodinné bistro mamabistro.

odborná komiSe ocenila PřínoS 
těchto SPortovců:
kategorie mládež do 15 let
1. tadeáš dorazil (tenis), 2. thea trnková 
(travní lyžování), 3. Jakub koblovský (odznak 
všestrannosti, tenis)
kategorie mládež 15-19 let
1. hana hájková (atletika), 2. martin Šmerda 
(fotbal), 3. Šárka abrahámová (travní lyžování)
kategorie dospělí
1. Jaromír Štaffa (fotbal), 2. Jiří kadidlo (triat-
lon, cyklistika), 3. manželé kriklovi (atletika, 
dálkový běh)
kategorie trenér, funkcionář
1. Pavel kršňák (hokej), 2. vladimíra schmidto-
vá a roman cápal (ovov), 3. tomáš daul (golf)

SPolek branných SPortů – mládeŽ

začátkem května bylo možné opět plno-
hodnotně obnovit činnost střeleckého spol-
ku mládeže. tréninky dětí jsme ve spoluprá-
ci s  ddm maják mohli zahájit na venkovní 
střelnici v linharticích za zpřísněných hygie-
nických podmínek. do té doby bylo možné 
trénovat pouze individuálně. Bohužel byly 
zrušeny veškeré republikové závody, včet-
ně mčr mládeže ve střelbě ze vzduchových 
zbraní, které se dlouhodobě pořádají v mo-
ravské třebové.

Jako malou náhradu jsme uspořádali 29. 5. 
místní závod ve střeleckém víceboji ze vzdu-
chových pušek společně se spolkem mláde-
že střelci křenov. 
výsledky našich střelců: v kategorii a se v jed-
notlivcích umístili na 1. místě Jáchym černý, 
2. místě tomáš rolínek, 3. místě adam Berá-
nek. v kategorii B na 1. místě lukáš kaděra. 
v kategorii c+d na 1. místě františek Přidal 
a na 3. místě Josef čapka.
v  červnu se také mohl v  náhradním termí-
nu uskutečnit iX. kongres sBts čr, a  to 19. 
6. v Praze, kde delegáti spolků z celé čr hod-
notili uplynulé 4 roky a nastínili činnost svazu 
do budoucích čtyřech let. do moravské tře-
bové putovaly čtyři ocenění: trenér mláde-
že svazu – tomáš Přidal; 3x sportovec svazu 
v kategorii mládež – františek Přidal, ondřej 
vágner a michaela Přidalová.
v  závěru školního roku jsme již tradičně 
uspořádali ukončení střelecké sezóny pro 
děti, kde si děti zábavnou formou mohly vy-
zkoušet různé typy sportovních zbraní, včet-
ně velkorážných, a předvést svoje vzduchové 
pušky a pistole svým sourozencům, rodičům 
nebo kamarádům. Jako trenéři a funkcionáři 
jsme v  době covidové rozhodně nezaháleli. 

zpracovali jsme podklady pro různé dotace 
a získali sponzorské dary pro činnost mláde-
že. tímto děkuji za finanční podporu městu 
moravská třebová, firmám roth a koWeB. 
Podařilo se nám začlenit spolek a registrovat 
naše členy do nsa. Připravili jsme ve spolu-
práci s ddm letní army tábor a v neposled-
ní řadě jsme se věnovali údržbě našeho spor-
tovního areálu střelnice. zahájili jsme práce 
na vybudování adekvátního hygienického za-
řízení, což bude v této době zcela nezbytné.

■  |  tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

ocenění starosty města moravská třebo-
vá v  kategorii sportovní kolektiv za rok 
2020
1. tým zŠ Palackého moravská třebová (od-
znak všestrannosti), 2. hc slovan moravská 
třebová (hokej), 3. fk slovan Šakalí hněv (sá-
lový fotbal)
ocenění starosty města moravská třebo-
vá v kategorii krajánek
Pavlína dvořáková (plavání), Štěpán Budig 
(plavání), markéta hájková (cyklistika)
ocenění starosty města moravská třebová 
za vzornou reprezentaci města v roce 2020
all Plebs moravská třebová (rugby)
Sportovní osobnost města moravská tře-
bová 2020
libor kobza (hokej) - in memoriam
veřejná anketa nejoblíbenější sportovec 
města moravská třebová 2020
tadeáš dorazil (tenis) - 157 z celkových 470 
hlasů

■   |   (vd, pm)
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fotbal Před vStuPem 
od nové Sezóny
skP slovan moravská třebová vstupu-
je do nové sezóny s jedenácti týmy na-
příč všemi kategoriemi (ženy, muži, do-
rost, žáci, přípravka). novinkou sezóny 
je přechod ženského týmu na moravu: 
9 týmů, dvoukolově: lokomotiva Brno 
– horní heršpice, sk líšeň, medlánky, 
třebíč, Jevišovice, tasovice, okříšky, 
kotvrdovice.
změnou soutěží řízených  Pardubický 
kfs  je zrušení penaltových rozstřelů 
o druhý bonusový bod do tabulky, a to 
ve všech věkových kategoriích a  dvě 
skupiny žákovského krajského přebo-
ru:  skP slovan moravská třebová  ve 
sk. a, 10 týmů, dvoukolově.
záhadou zůstává absurdní tříkolový 
systém pro devět celků ve iii. třídě říze-
né ofs svitavy (vč. skP slovan morav-
ská třebová c).
a  muži rozehrají svoji soutěž 31. 7. 
v  moravanech, první domácí utkání 
odehrají 15. 8. v  17:00 proti heřma-
novu městci. B muži startují 8. srpna 
v 17:00 doma s Pomezím a ženy začí-
nají 5. 9. doma proti kotvrdovicím.

■   |   (pm)
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hiStorie koPané 
v moravSké třebové X.
Škvárové hřiště bylo původně stánkem spar-
taku. Po sloučení klubů v  roce 1956 se sta-
lo hlavním pro slovan. s rozměry 106 x 55 m 
bylo dlouho postrachem týmů, které zavítaly 
do moravské třebové. ale i na takovém hřiš-
ti se odehrávaly výborné zápasy a další akce.
Proběhlo zde losování sportky, na nevábný 
stadion dvakrát zavítal prvoligový tým slá-
vie Praha, tehdejší dynamo. na vlastní oči 
jsme viděli slavné plejery Pepi Bicana, fran-
tiška Pláničku. viděli jsme i  další reprezen-
tanty: hemele, Pešek, kocourek... hráli zde 
fotbal i  hokejisté slavné rh Brno (komety): 
danda, černý, vaněk, skopal, Bárta, maix-
ner, scheuer. v  bráně bavil diváky Jarda Ji-
řík, první čech hrající v nhl. vybavení hráčů 

bylo z dnešního pohledu až komické. Jako ko-
pačky sloužily „komisňáky“ s přibitými špunty 
z kůže nebo korku. míče žádné adidasy, ro-
teira, či tanga (pozor neplést s dámským prá-
dlem). v počátcích hnědá koule se šněrová-
ním! Škvárový podklad byl příčinou několika 
zajímavých situací. Jednomu panu rozhodčí-
mu vypadlo skleněné oko a hráči se ho sna-
žili najít ve spoustě černé hmoty. Po nálezu 
pan rozhodčí kuličku ofoukl, zakroutil jak Go-
lemův šém do oční jamky a hrálo se dál.
Bývalo málo odložených zápasů. hrálo se na 
vodě i  v  prašném prostředí. hráči vypada-
li jak hastrmani, nebo jako horníci po šichtě. 
většina z  nich pak po těle měla škvárovou 
kérku od kotníků až k  sedínce. Úsměvnou 

historkou bylo nalajnování hřiště nejmeno-
vaným správcem, unaveným oslavou svých 
jmenin. na černém podkladu krásné, bílé ob-
razce. středový kruh, to byl obrácený krou-
žek do kosojehlanu. Bahnité podloží se něko-
likrát pod nohami hráčů propadlo. Borci uvíz-
li po kolena v bahení lázni.
v  srpnu 1984 padlo rozhodnutí postavit 
nový, důstojný fotbalový stánek. červencová 
bouře, která stadion poničila, byla posledním 
impulsem. Po obrovských problémech byla 
vybudována tribuna, dva dny před okres-
ní spartakiádou v roce 1985. na plochu bylo 
navezeno několik vrstev levného písku. cvi-
čitelé si stěžovali na měkký povrch a  tak se 
plocha válcovala silničním válem. Povrch pak 
bránil propustnosti a  vzlínavosti. v  květnu 
1985 bylo připraveno hřiště ke cvičení. spar-
takiáda skončila a s ní i veškerá pomoc závo-
dů. vše bylo odkázané na brigádníky a dob-
rovolníky. Jindřich tesař a  bratři dostálové 
tam makali od rána do večera. musel se od-
stranit písek, navezla se zemina, bylo prove-
deno odvodnění. zatravnění provedla firma 
z frýdku-místku.
3. září 1986 se konečně uskutečnilo otevře-
ní krásného stadionu. Prvním soupeřem slo-
vanu byli internacionálové Bohemky. zápas 
skončil vítězstvím našich barev 4:3. skončila 
etapa nenáviděného hřiště, kde však dostá-
vali dnes renomovaní soupeři pořádné pří-
děly. litomyšl osm, Ústí nad orlicí sedm, le-
tohrad šest, lanškroun pět gólů.

■   |   václav Procházka

boršov – rozPiS utkání Podzim 2021

datum dEN utkání čaS hřiště
7. 8. soBota BorŠov – horní ÚJezd 17:00 BorŠov

15. 8. nedĚle cerekvice – BorŠov 16:00 cerekvice
21. 8. soBota oPatov – BorŠov 17:00 oPatov
28. 8.  soBota BorŠov – moraŠice 17:00 BorŠov

4. 9. soBota radimĚř – BorŠov 17:00 radimĚř
11. 9. soBota BorŠov – dl. loučka 16:00 BorŠov
18. 9. soBota hradec n. s – BorŠov 15:30 hradec 
25. 9. soBota BorŠov – Borová 15:30 BorŠov
3. 10. nedĚle linhartice – BorŠov 15:00 linhartice
9. 10. soBota BorŠov – mladĚJov 15:00 BorŠov

17. 10. nedĚle dolní ÚJezd – BorŠov 14.30 dolní ÚJezd
23. 10. soBota BorŠov – Janov 14:30 BorŠov
30. 10. soBota Jevíčko – BorŠov 14:30 Jevíčko

6. 11. soBota BorŠov – Jevíčko 14:00 BorŠov
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humility cuP ovládl 
tým šnyti
na stadionu v moravské třebové pro-
běhl druhý ročník turnaje v  malé ko-
pané humility cup. dramatické semi-
finále i  finále vítězů rozhodly vždy až 
penaltové rozstřely, ve kterých domi-
noval nejlepší brankář turnaje adam 
vičar. celek složený z hráčů moravské 
třebové a kunčiny poznal během tur-
naje jedinou porážku.
Sestava vítězů: adam vičar, adam ka-
láb, Josef Bolcár, dominik kalina, mi-
chal smékal, tomáš Brychta, Patrik ka-
láb a martin Šmerda.
konečné pořadí:
1. místo Šnyti
2. místo sajgony
3. místo 1. sk Potočno
4. místo smrt pod kopyty žížal
ceny pro nejlepší hráče:
nejlepší střelec: Jiří Škrabal (1. sk Po-
točno)
nejlepší brankář: adam vičar (Šnyti)
nejlepší hráč: Jaromír Štaffa (sajgony)

■   |  (pm)

udělejte 
něco Pro 
Své zdraví
ms ččk moravská třebová pořádá:

kurz SPrávné chůze nordic 
Walking
s  sebou svoje hole, nepůjčujeme. se-
jdeme se dne 5. 8. v  17:00 hodin na 
knížecí louce pod kavárnou.
letní Procházku kolem 
hradiSka
cestou si uděláme krátké přestávky 
a seznámíme vás s laickou první pomo-
cí při úrazech/náhlých stavech v příro-
dě.  sraz 21. 8. v  14:00 v  Jateční ulici 
u zadního vjezdu do stavebnin stupka. 
akci zakončíme občerstvením v hospo-
dě v sušicích.

sPort

Nový předseda TJ Slovan Moravská Třebová Ladislav Weinlich (vpravo)

rozhovor S novým 
PředSedou Slovanu 
červnové shromáždění delegátů si zvolilo no-
vého předsedu tJ slovan moravská třebo-
vá. stal se jím ladislav Weinlich, který od roku 
2005 pracoval ve výkonném výboru jako zá-
stupce místního odboru klubu českých turis-
tů. s novým předsedou přinášíme krátký roz-
hovor.

byl jsi zvolen předsedou tj Slovan moravská 
třebová. můžeš se čtenářům představit? 
v moravské třebové žiji celý svůj život. Pracu-
ji zde, podnikám, snažím se být aktivní ve ve-
řejném životě. Jeho nedílnou součástí je sport. 
těžko mě sport mohl minout. Být vnukem vác-
lava mačáta a nesportovat, to by bylo nemysli-
telné. a jsem za to moc rád. dědeček mě naučil, 
že sport nejsou jen branky, body a vteřiny. Je to 
také pracovitost, odpovědnost a  týmová spo-
lupráce. Jako aktivní sportovec, trenér mláde-
že a funkcionář jsem postupně prošel oddíly ly-
žování, plavání, tenisu a fotbalu. nyní jsem čle-
nem odboru klubu českých turistů moravská 
třebová.

čeho bys chtěl jako nový předseda tj Slovan 
dosáhnout? 
stojím před velkou výzvou. moji předchůdci ve 
vedení slovanu v jeho novodobé historii p. hla-
váč, mačát a charvát odvedli obrovský kus prá-
ce. za jejich působení vzkvétala sportoviště, vy-
rostli na nich skvělí reprezentanti nejen měs-
ta moravská třebová, ale v několika případech 
i  reprezentanti české republiky. sport byl ne-
jen zápolením, souboji na sportovním poli, ale 
rovněž společenskou událostí, při které se ba-
vili jak sportovci, tak veřejnost. Podařilo se jim 
udržovat mezi sportovci pospolitost, vzájemný 
respekt a spolupráci. také mým cílem je zajis-
tit celistvost slovanu, protože vždy platilo a pla-
tit bude, že v jednotě je síla. za důležité pova-
žuji hledat cesty, jak sportoviště nejen udržo-
vat, ale také rozvíjet a modernizovat, aby nejen 

dobře sloužila sportovcům a široké veřejnosti, 
ale aby byla rovněž chloubou města. mojí vel-
kou prioritou je výchova mládeže, a  to nejen 
výchova ve smyslu sportovních výkonů a  vý-
sledků. tJ slovan by měl být v budoucnu stabil-
ním zázemím pro výkonnostní sportovce, na-
bízet všem, kteří mají chuť se hýbat, možnost 
sportovního vyžití a  náležitě reprezentovat 
město moravská třebová. 
čím podle tebe můžeš tJ slovan pomoci?
nejsem příznivcem velkých slibů, které nako-
nec zůstanou pouze na papíře. udělám maxi-
mum pro to, aby mé působení ve funkci před-
sedy bylo úspěšné a slovan prosperoval. vyu-
žiji k tomu všech mých doposud nabytých zku-
šeností.   
co bys chtěl jako nový předseda změnit?
nebudeme předstírat, že vše je ideální a není 
co zlepšovat. to asi u  takto velké organizace, 
ve které je sdruženo přes tisíc členů, ani nejde 
předpokládat. rozhodně nedojde k  revoluci, 
protože tak, jak jsem již zmiňoval, přebírám po 
P. charvátovi dobře fungující organizaci. na-
opak budu rád, pokud spolu budeme i nadá-
le spolupracovat, stejně jako se všemi, kterým 
osud tJ slovan není lhostejný. co je dobré, zů-
stane v chodu, a co je třeba, nebo co se v bu-
doucnu ukáže jako nevyhovující a  nefunkční, 
budeme zlepšovat. v nejbližší době bude nut-
né opravit střešní krytinu na herně stolního te-
nisu, provést drobné  úpravy staré tribuny na 
zimním stadionu, vylepšit zázemí na atletickém 
stadionu.  
závěrem bych chtěl poděkovat Pavlu charvá-
tovi za jeho dlouholetou činnost předsedy tě-
lovýchovné jednoty slovan moravská třebo-
vá. věřím, že i nadále zůstane příznivcem mo-
ravskotřebovského sportu. do dalších let mu 
za všechny členy slovanu přeji pevné zdraví 
a mnoho osobních úspěchů. 
děkuji za rozhovor.

■   |  (pm)
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ASPV Jaroslav Plch 724 116 406

Atletika Vlaďka Machačová 602 347 923

Cyklistika Josef Doležel 777 206 702

Fotbal Jaroslav Širůček 608 882 209

Kulturistika Jiří Zemánek 603 469 037

Lední hokej Jiří Kavan 775 595 000

Lyžování Daniel Mačát 603 169 214

Stolní tenis Jaroslav Maděra 731 151 771

Šachy Zdeněk Sojma 602 356 068

Rugby Tomáš König 737 859 124

Tenis Václav Mačát 603 847 561

Turistika (KČT) Helena Kopřivová 737 487 745

Volejbal Michaela Garguláková 732 208 817

• přidej se do týmu
• sportuj, trénuj, fandi, pomáhej
• nikdy není pozdě

www.slovanmt.cz

Tělovýchovná jednota
Slovan Moravská Třebová

• 65 let sportu ve městě
• sport pro všechny věkové kategorie
• sporty týmové i individuální
• výkonostní sport
• akce pro širokou veřejnost


