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SLAMÁK 2021 OPĚT ROZTANČÍ
NÁMĚSTÍ

Přijďte 28. srpna od 14:00 hodin na Dožínkové a pivní slavnosti ochutnat řadu netradičních piv z lokálních 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 lidové odpoledne na nádvoří zámku. Nádvoří zámku nabídne ukázky řemesel a veřejnosti bude zdarma
zpřístupněna expozice Jak se žilo na venkově.
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INFORMACE Z RADNICE

Průběh oprav v ulici
Lanškrounská
Během oprav v úseku od Na Stráni po vlakové nádraží došlo v uplynulých týdnech
k souběhu dílčích technických problémů, které způsobily zpoždění stavby nejen v tomto
úseku, ale také v úseku od vlakového nádraží po odbočku na Sušice. Na straně investora (Pardubický kraj) se jednalo zejména o nedostatky v projektové dokumentaci, jejichž
odstraňování má dopad na zajištění nezbytné stavební techniky. K tomu se přidal problém na straně města v podobě havarijního stavu vodovodních přípojek. Přestože
v poslední době nebyly hlášeny žádné poruchy, při odkrytí vrstev zeminy byl odhalen
únik vody přes poškozené ventily. Díky řeše-

ní uvedených závad společně s výměnou nefunkčních hydrantů, šoupat a části vodovodního řadu do budoucna eliminujeme nutnost
opětovných zásahů do nové vozovky v následujících letech spojených s mnohonásobně
vyššími finančními náklady. Abychom alespoň částečně usnadnili dopravu rezidentům
v Sušicích, provedli jsme v červenci provizorní opravu místní komunikace nad Sušicemi
v nejvíce poškozených úsecích.
Děkujeme občanům za trpělivost a dodržování dopravního značení. Veškeré informace
průběžně aktualizujeme na webových stránkách a v Mobilním rozhlasu.

Poděkování
Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí
v Moravské Třebové, kteří se starají o jejich
technický stav i celkový vzhled. Každá změna vede k tomu, aby naše město bylo zase
o kousek krásnější. Bytový dům Sušice.

do 15. 8. 2021. Bližší informace o poskytování stipendií a tiskopis – Žádost o poskytnutí
stipendia jsou umístěny na stránkách města
www.moravskatrebova.cz ve formulářích odboru finančního a na úřední desce městského úřadu.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 2021 evidováno 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 občanů a narodilo se 8 dětí. V rámci Moravské
Třebové v červnu změnilo trvalý pobyt celkem 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 Moravské Třebové k 30. 6. 2021 evidováno 9 880
osob.
V měsíci červnu se uskutečnilo 9 svatebních obřadů, dále dvoje slavnostní předávání maturitních vysvědčení a 2 obřady
k vítání občánků.
■ | In

Vzpomínka
Dne 29. července uplynuly již 3 roky od úmrtí Elišky Muselíkové. Se zármutkem v srdci
vzpomínají manžel Jaroslav a syn Miroslav
s rodinou.
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Strážník/strážnice městské policie
Vedoucí oddělení investic
Veškeré podrobnosti na úřední desce.

Otevřená radnice

Nabízíme stipendia pro
studenty Vysokých Škol
Stejně jako v předchozích letech město Moravská Třebová poskytne stipendia třem studentům vysokých škol. Žádosti o stipendium se podávají na předepsaném formuláři
na Odboru finančním MěÚ Moravská Třebová. Žádost je třeba podat v termínu od 1. 8.

Výběrová řízení

Vzpomínka
Dne 31. srpna uplynuly dva roky od úmrtí Vlastimila Kalvody. Se zármutkem v srdci
vzpomínají družka Viera se svojí rodinou.

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
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), Dopitová Anna (75 let), Zachařová Marie
(75 let), Nivnická Mária (72 let), Mnich
Milan (47 let)
Vítání občánků
Viktorie Martinková (květen), Radimecký Mikuláš (květen)
Tomáš Dokoupil (červen)
Uzavření manželství (červen)
Michal Slezák (Kunčina Nová Ves) – Monika Pařilová (Brno)
Daniel Hladík (Koruna) – Tereza Kasalová (Koruna)
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci nebo
příbuzní.

Informace z radnice

Pumptrack otevřen
ealizace projektu Na hranici na hraně spolufinancovaného z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pokračuje. Koncem července byla otevřena 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 zatáčkami, které umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost pumpováním. „Trať nabízí uživatelům nejen zábavu, ale i zdokonalování technických i jízdních dovedností na
kole. Do pohybu se zapojuje celé tělo a je to
tedy zábavný prostředek pro zlepšování fyzické kondice. Je navržen tak, aby byl hlavně zábavný a zároveň bezpečný pro všech-

ny typy bikerů,“ vysvětluje starosta 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 hlavně pro cyklisty každého věku včetně malých
dětí. Využití je také pro jízdu na skateboardu, longboardu, koloběžkách, nebo bruslích.
Výstavba 13 km singletracků v lese pod Pastýřkou nadále pokračuje, slavnostního otevření nového Bike resortu Moravská Třebová
se veřejnost dočká v září letošního roku. Traily i jsou stále v režimu stavby, a proto upozorňujeme veřejnost na zákaz vstupu a pohybu ve všech rozestavěných úsecích. Vý-

stavba 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.

Akademie začínajícího podnikání
Město Moravská Třebová zahájilo spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem s cílem podpořit budoucí podnikatele ve městě i blízkém okolí. Série školení
a workshopů je pro účastníky zdarma, zájemci mohou zasílat přihlášky na adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Kapacita kurzu je omezena na 15 osob.
Akademie začínajícího podnikání se bude
skládat z celkem 10 setkání, z toho 5 setkání prezenčně v rozsahu cca 3 hodiny a 5 online konzultací v rozsahu půl hodiny na každého člověka. Účastníci akademie, kteří absolvují minimálně 3 prezenční a 2 online setkání, obdrží voucher v hodnotě 1 500 Kč na
navazující služby podnikatelského inkubátoru P-PINK.
„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 budoucí podnikatelé konfrontovat své dotazy i zkušenosti s odbornými lek-

tory z Pardubického podnikatelského inkubátoru. Kromě společného setkávání mohou
zájemci využít i osobních konzultací a tematicky 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.
Harmonogram setkání
14. října – Setkání s regionálním podnikate-

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 (individuálně)
25. listopadu – Spočítej to aneb Byznys plán
2. prosince – Online konzultace (individuálně)
9. prosince – Prezentační dovednosti
16. prosince – Online konzultace (individuálně)
Konkrétní časy a prostory budou upřesněny.
Jak se přihlásit?
Odeslat registrační email na adresu zpravodaj@mtrebova.cz
V mailu stručně vyplnit následující otázky:
Jméno, věk, bydliště
Na jakou oblast je zaměřen Váš podnikatelský záměr?
Jaké máte zkušenosti s podnikáním?
Chcete podnikat přímo v regionu Moravské
Třebové a okolí?
■ | (vd)

Vizualizace obchodního centra 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. „Aktuálně pokračuje nezbytná projektová příprava pro budoucí stavbu. Na posledním jednání investor deklaroval termín dokončení a otevření nového obchodního centra na jaře 2023. Níže vidíte finální vizualizaci
záměru, kterou máme od projektanta k dispozici,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
■ | (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 obchodů. 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 pozemky v této lokalitě pro nastartování bytové výstavby. A jak to provést s jednou kapsou prázdnou a druhou vysypanou? No, jedině tak, pokud významnou část nákladů nám
pomůže uhradit někdo jiný. Ta lokalita je vyčleněná územním plánem města na tento

typ zástavby (komerce a byty) již více jak deset let a nikdo před námi to nedokázal. My
tu cestu našli a realizujeme ji. Realizujeme ji
i proti zjevnému odporu těch, kteří zmiňované územní plány sice tvořili a schvalovali, ale
naplnit je sami již nedokázali. No, a k té potřebě či nepotřebě dalšího „obchoďáku“ - to
přece především musí vědět sama společnost Kaufland, pokud hodlá v Moravské Třebové utratit 300 nebo 400 milionů korun, že
ta investice si své zákazníky najde, je návratná a tudíž je i potřebná, nemyslíte? Poslední poznatek – Moravská Třebová není zrovna městem, ve kterém stojí před radnicí zástup investorů a předhánějí se v lukrativních
nabídkách. Věřte nám, opravdu nestojí. A developeři 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

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 nákupem materiálu prostě nesmí chybět. Po společném obědu jsme se všichni vydali i s dětmi 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 tečka za nabitým programem. V neděli už švadlenky 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

Výlep plakátů na
výlepových plochách
Na plochy nelze vylepovat plakáty svévolně, výlep provádí pouze Technické služby Moravská
Třebová. Objednávky výlepu jsou přijímány v kanceláři technických služeb nebo přes email sekretariat@tsmt.cz. Výlepových ploch je celkem 15, výlep je prováděn vždy v úterý a ve čtvrtek.
Minimální doba výlepu je 1 týden, maximální doba výlepu je 4 týdny (poté
musí být objednávka obnovena). Nově
lze umisťovat plakáty pouze normalizovaných formátů A4, A3 nebo A2
(s výjimkou KSMT). Výlep volebních
plakátů v rámci předvolebních kampaní je omezen. Předvolební kampaní se pro tento účel rozumí období
v délce trvání 1 měsíce před řádným
ukončením voleb. Na jednu výlepovou plochu připadá max. 1 plakát
formátu A2 nebo 2 plakáty formátu
A3 pro jeden volební subjekt.
V případě dotazů můžete kontaktovat sekretariát technických služeb na
tel. čísle 461 316 509. Pravidla pro výlep, schválená městem Moravská Třebová, a ceník výlepu jsou zveřejněny
na webových stránkách technických
služeb.
■ | Denisa Šedá, technické služby

Výstupy z dopravně
bezpečnostní akce
V minulém období městská policie řešila 718 událostí. Mimo stanovenou
pochůzkovou činnost v určených lokalitách se městská policie i nadále zaměřovala na dodržování nastaveného dopravního režimu na území města.

Město zveřejňuje rozklikávací rozpočet
Město Moravská Třebová je členem spolku
Otevřená města, z.s., který podporuje pravidelné a přehledné zveřejňování informací,
vstřícný přístup k občanům a zprůhlednění
veřejných zakázek. V rámci projektu Cityvizor
je pro veřejnost nově zpřístupněn také rozklikávací rozpočet.
„Cityvizor může využít každý, kdo se aktivně zajímá o hospodaření našeho města.
V online rozhraní rozklikávacího rozpočtu
lze snadno a srozumitelně zobrazit detailní
data z rozpočtu města, vč. konkrétních údajů o příjmech a výdajích v jednotlivých oblastech, nebo fakturách za konkrétní měsíce.
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Členové spolku Otevřená města navíc mohou využít možnosti čerpání účelových evropských dotací a kontakt s odborníky z vy-

sokých škol a neziskových organizací,“ vysvětluje místostarostka Daniela Maixnerová.

Díky Cityvizoru se snadno
a rychle dozvíte
Jak vypadá rozpočet a jeho plnění, které faktury 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 odkazy na konkrétní dokumenty uveřejněné
v Registru smluv.

Informace z radnice

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 zastupitelstva. Zastupitelé zde schválili poskytnutí finančního daru 100 000 Kč pro městys Moravská Nová Ves za účelem odstranění následků přírodní katastrofy. „Rozsah škod po
řádění tornáda na jihu Moravy je katastrofální. V takových případech považujeme jakoukoliv pomoc za samozřejmost, a proto jsme se stejně jako při povodních v roce
1997 rozhodli k přímé pomoci postiženým
oblastem. Chci poděkovat také všem obyvatelům našeho města a okolních obcí za
nabídku pomoci a solidarity, kterou různými způsoby v krizových dnech projevili,“ uvedl starosta Miloš Mička.

Bezprostředně poté, co se objevily první
zprávy o katastrofě, se ozvali také dobrovolníci z řad veřejnosti. V termínu 28. června – 4. července se přímo do obce Mikulčice
vypravila skupina obyvatel z Moravské Třebové a Městečka Trnávky, doplněná o zaměstnance Technických služeb Moravská
Třebová. S využitím vlastní i zapůjčené techniky začali pomáhat s odklízením sutin, k čemuž výrazně pomohlo palivo a nákladní vozidlo zapůjčené z technických služeb.
„Celá vesnice je bez elektřiny, musí se zde
vybudovat zcela nová infrastruktura. S občasnými přestávkami pracujeme nepřetržitě od šesti ráno do sedmi večer, k tomu vedro 34 stupňů ve stínu. Společně s doktory,
hasiči a hlídkami policie ale u všech převládá pozitivní nálada. S využitím techniky po-

máháme odklízet suť před bytovými domy
a kolem silnice, všude se válejí kusy střešní krytiny,“ uvedl ve zprávě jeden z členů výpravy. Ke konci týdne dobrovolníci pomáhali i s úklidem u konkrétních lidí, kteří je oslovili 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 internetu. Jinak 80 % lidí, které postihlo tornádo, bylo důchodců. Pro ně jsou následky 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 převládala pozitivní nálada. Všichni, kteří se podíleli jakoukoliv formou na pomocí Moravě zaslouží respekt a jedno velké díky.
Nepostradatelná tady byla pomoc ze strany
hasičů, kteří s sebou přivezli těžkou techniku, která hodně usnadňovala práci při úklidu. Taky pomoc ze strany policistů, kteří se
starali o bezpečnost provozu jak na pozemních komunikacích, tak i při večerních obchůzkách, kdy se nezřídka objevovaly případy loupeže. A hlavně jedno velké díky
všem dobrovolníkům, ať už dorazili pomáhat s vlastní technikou, nebo bez ní. Práce
bylo všude moc a to pro všechny,“ vzpomíná Pavel Kubín.
■ | (vd)

Mobilní rozhlas zdarma pro všechny
Víte, že Moravská Třebová je díky Mobilnímu rozhlasu schopna chytré a efektivní komunikaci s občany? Zapojte se do komunikace o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma na www.moravskatrebova.mobilnirozhlas.cz. S využitím SMS zpráv,
hlasových zpráv a e-mailů Vás důležitá zpráva 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 dostávat
• Máte možnost se zapojit do dění ve městě

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

třeba při hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat
• Máte šanci nahlašovat problémy v obci,
jako je nepořádek nebo vandalismus, jednoduše 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. 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 rozhlasu na adrese www.moravskatrebova.mobilnirozhlas.cz.
Moravskotřebovský zpravodaj | SRPEN 2021 |
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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

Antigenní testování naCOVID-19

Nemocnice následné péče Moravská Třebová od 21. července 2021 provádí preventivní testování v budově LDN, v přízemí budovy za poliklinikou (vedle laboratoře). Testování je bezplatné pro obyvatele ČR s pojištěním u všech zdravotních pojišťoven. Provozní

doba bude přizpůsobena zájmu veřejnosti
a aktualizována na stránkách nemocnice https://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.

ZUBNÍ POHOTOVOST
31. 7.–1. 8.

MUDr. Jagoš Tomáš

Jevíčko, Palackého nám. 20

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

7.–8. 8.

723 715 558

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.

Lékařská pohotovost
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, přízemí, 461 569 111
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Letos na jaře jsme Vás prostřednictvím
Moravskotřebovského zpravodaje informovali o možnosti si zajištění úkonu
doprovodu s přepravou na Vámi požadované místo – k lékaři, na úřad, na
poštu, na nákup, na hřbitov, do knihovny nebo jen tak si zarelaxovat na lavičce své zahrádky nebo na dortíku s kamarádkou v místní cukrárně apod.
Chceme tak našim uživatelům pomoci
aktivně žít bez ohledu na jejich věk, na
jejich soběstačnost, chceme jim pomoci překonat všechny vzdálenosti, které jim brání v plnohodnotném životě.
Již žádný z našich uživatelů se nemusí
vzdávat svých přání se slovy: „Já se tam
nedostanu, já tam nedojdu…“ Pomáháme tak našim seniorům udržovat kontakty, předcházet odcizení a izolaci v jejich osamocené domácnosti.
Od dubna nám přibylo zhruba 30 uživatelů, kteří si tyto služby objednávají.
Každých z nich jezdí různě, někdo pravidelně dvakrát týdně, jiný nahodile dle
potřeby jednou za měsíc. Je to na potřebnosti každého z nich. Máte-li i Vy
zájem o tuto službu, můžete si objednat
pečovatelskou službu, která sídlí v areálu Sociálních služeb města Moravská
Třebová. Pro získání bližších informací můžete kontaktovat vedoucí pečovatelské služby Renatu Nislerovou, tel.
731 151 805 nebo sociální pracovnici
Petru Crhovou, tel. 731 521 834.

Odlehčovací služba

DOVOLENÉ LÉKAŘŮ
Dr. Němcová:
V době prázdnin změna ordinační doby každý 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 Trnávka, 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 ošetří Dr. Zemánková v MT ve své ordinační době

Pečovatelská služba

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 ordinace, 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. Svěráková Klára, mobil 732 271 789
Rehabilitační centrum Lanškrounská ul.:
Dr. Kubínová 2.–6. 8
Termíny dovolených odborných ordinací, patřících pod Nemocnici následné péče MT, budou uvedeny na stránkách nemocnice.
■ | Ivana Kantůrková

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 objednat si pro svého blízkého krátkodobý pobyt v odlehčovací službě.
Odlehčovací služba je časově omezená služba, maximálně na dobu 3 měsíců, kterou pracovníci Sociálních služeb města Moravská Třebová poskytují formou pobytové služby potřebným seniorům, aby ulehčili pečujícím,
kteří se starají o tyto osoby v nepříznivém zdravotním stavu, které ztratily částečně nebo převážně soběstačnost. Uživatelé se mají možnost ubytovat v jednom dvoulůžkovém pokoji na
budově D místního domova pro seniory. Uživatelům je zajištěna 24hodinová péče včetně stravy a péče. Ubytování, strava i péče se hradí dle platného
ceníku služby. Máte-li o tuto službu zájem, můžete se na bližší informace podívat na internetových stránkách www.
ddmt.cz nebo kontaktovat sociální pracovnici odlehčovací služby Petru Crhovou, tel. 731 521 834.

Různé

Slavnostní otevření azylového domu
a nového centra služeb Charity
Ve středu 14. července proběhlo slavnostní
požehnání a otevření dvojice nově zrekonstruovaných objektů v ulici Lanškrounská. Charita
Moravská Třebová zde provozuje Komunitní
centrum O krok dál s dalšími službami a spolek Domov pro rodinu, z. s. zde otevírá Most
naděje - azylový dům pro rodiče s dětmi.
„Činnost azylového domu i komunitního centra navazuje na dlouhodobou snahu města
o zlepšování úrovně sociálních služeb poskytovaných v našem regionu. Osoby s duševním onemocněním i rodiče s dětmi, kteří se
dostali z různých důvodů do tíživé životní situace, zde nacházejí možnost, jak stabilizovat životní situaci a znovu se pokusit začlenění do chodu společnosti, uvádí starosta Miloš Mička.
Centrum služeb Charity
„Nové prostory vznikly díky Josefovi Doleželovi, kterému tímto chci moc poděkovat. Charita zde od začátku roku provozuje Komunitní centrum O krok dál, Centrum pěstounské
péče Cesta i Charitní pečovatelskou službu.

Všechny služby získaly přesunem kvalitnější
zázemí jak pro pracovníky, tak pro své klienty. Děkujeme také za modlitbu a požehnání,
kterou zajistil svitavský děkan Václav Dolák,
P. Jan Slíva a bratr Šimon z františkánského
kláštera,“ uvedla ředitelka moravskotřebovské charity Ludmila Dostálová.
Posláním služby sociální rehabilitace s názvem Komunitní centrum O krok dál je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním při získávání, nácviku
nebo upevnění dosavadních dovedností, které jim umožní fungovat a žít svůj život naplno. 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 informace a zprostředkovat kontakt na odborníky
pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska tak, aby byly vytvořeny optimální
podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Snahou je, aby děti svěřené do pěs-

tounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí.
Posláním Charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby
mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém
domácím prostředí.
Most naděje – azylový dům pro rodiče s dětmi
Azylový dům pro rodiče s dětmi poskytuje pobytovou sociální službu partnerským
nebo manželským párům a osamělým rodičům s nezletilými dětmi po dobu zpravidla 1
roku. Posláním sociální služby je pomoci lidem s dětmi překlenout jejich nepříznivou
sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení,
zaměstnání, nebo nedostatečným finančním
zajištěním. Cílovou skupinou jsou partnerské a manželské páry s dětmi, matky s dětmi, 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 soustavně připravují na budoucí povolání). Kapacita služby je 38 lůžek a je dostupná 24 hodin
denně po celý rok.
■ | (vd)

Komunitní klub

ŽIVOT S WORKOHOLIKEM: Práce na prvním místě
Máte doma workoholika?
Workoholismus je ale doslova označením
pro závislost na práci. Pro workoholiky je
práce typicky jejich jediným důležitým tématem. Celý jejich život se točí právě kolem práce 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 nějaké 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 větší možnost, že se zapojí.
Hledání kompromisů: Obrňte se trpělivostí. Hodnoty a priority workoholika se dost
pravděpodobně liší od těch vašich. Abyste ve vztahu a rodinném životě byli spokojení 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 člověk 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.

Dne 13. 7. proběhl v Komunitním klubu Moravská Třebová workshop na
téma finanční gramotnost, kterou vedl pan
Hauptman. Je to první z řady připravovaných
přednášek, které mají rozšířit znalosti a dovednosti cílové skupiny a zvýšit povědomí
o úskalích nebankovních půjček, zadluženosti a hospodaření s domácím rozpočtem. Dne
20. 7. od 16:00 hodin proběhla druhá část
přednášky, zaměřená na hospodaření s penězi a tvorbu rodinného rozpočtu (rozpočtu
domácnosti). Série deseti worshopů, zaměřených na různé oblasti života bude probíhat v následujících měsících. V rámci propojování majority a minority jsme nabídli účast
také Květné zahradě a Domovu pro rodinu
Moravská Třebová, mateřském centru Krůček a Dětskému domovu Moravská Třebová.
■ | Michaela Hončíková

■ | Michaela Miechová, psycholožka a majitelka

poradny Mojra.cz, mojra.cz
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Různé

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 volného prostoru pro setkávání občanů a pro
přátelská posezení. Program se připravuje
a bude zveřejněn v zářijovém zpravodaji.
Nabízíme kurzy němčiny
Středisko česko-německého porozumění připravuje 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@seznam.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 srdečně zve na vzpomínkovou výstavu s ná-

zvem 110 let od narození třebovského malíře Prof. Josefa Lidla (narozen 22. 8. 1911 Mor.
Třebová - zemřel 15. 4. 1999 Weißenburg,
DE). Výstava je dostupná v prostorách střediska, muzeum I. poschodí. Otevírací doba:
úterý až čtvrtek 9–12 a 14–16 hodin. Výstava
potrvá do konce srpna 2021.
■ | Irena Kuncová

Korona na zámku
Nádvoří zámku i celé naše město nově ochraňuje 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 nejen řezbářské umění, ale i podivuhodný životní příběh svaté Korony.

Bitva Mladějov –
Blosdorf 1915
Mladějov-Blosdorf je již tradiční vzpomínkovou akcí na padlé za světové války, 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.

Literární tvorba
Františka Matouška
První dva díly jsou v prodeji už jen v omezeném množství v Turistickém informačním
centru na náměstí a v knihkupectví Selinger
v Moravské Třebové a Jevíčku. Podrobnosti naleznete na https://literarni-tvorba-phdr-frantiska-matouska.webnode.cz/.
■ | Jana Žouželková

Minigolf Staré Město
Provozní doba: út–čt 17:00–19:00, pá–ne
16:00–19:00
Obsluhu minigolfu najdete v prostoru sportovního areálu v červeném tričku s nápisem

na zádech MINIGOLF Staré Město. U obsluhy minigolfu si můžete také zapůjčit petang
nebo pálku a míčky na stolní tenis. Pro děti
míče na fotbal nebo basketbal.

pí PNband v nové sestavě a hosté: P. Veselý
(mandolína), J. Hurych (písničkář).

Jaromír Mikeš
telefon: 604 905 545
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Zájemcům o svezení úzkorozchodnou
dráhou doporučujeme přijet již v dřívějších dopoledních hodinách nebo si
jízdenky rezervovat předem on-line.
Více na našich webových stránkách
www.mladejov.cz
■ | Eva Kopřivová

Pozvánka na zájezd

Křest CD Proč Ne band
V pátek 13. 8. v 17:00 v Laskavárně se koná
Křest CD country sk. Proč Ne band. Vystou-

V Průmyslovém muzeu v Mladějově
bude pro návštěvníky připraven celodenní program, jehož součástí budou
mimo jiné výjevy ze starého mocnářství, dobová hudba nebo výstava historické vojenské techniky. Dopoledne se za účasti historických jednotek
uskuteční pietní akt u pomníku obětem první světové války v obci Mladějov a v 15:00 začne samotná bojová
ukázka.

Vyučuji hru na kytaru,
mandolínu, dobro
a ukulele Pro děti
i dospělé

Komise památkové péče pořádá tradiční zájezd pro veřejnost po památkách. 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

Kultura

Kulturní služby

Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Mor. Třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze na místě

Slamák
Dožínkové a pivní slavnosti v Moravské Třebové
28. 8. 2021, 14:00 do 23:00
náměstí T. G. Masaryka, zámecké nádvoří
vstup zdarma
Přijďte ochutnat řadu netradičních piv z lokálních 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 tradiční 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, zpracování vlny aj., děti si mohou samy uplést košík,
vyrobit sýr, vyzkoušet předení na kolovratu
nebo zpracovat vlnu a další.
Veřejnosti bude zdarma zpřístupněna expozice na zámku Jak se žilo na venkově.
Slamáky na hlavu, zlepší nám to náladu.
Pivo bude jako křen, užijem si hezký den.

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.

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 titulky, vstupné 120 Kč

Shoky a Morthy: Poslední velká akce
/ČR/
sobota 7. 8, 19:00, nový český film, 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 laboratoř
Jak se žilo na venkově
Geologické zajímavosti Moravské Třebové

DERNISÁŽ VÝSTAVY PAVLA
ČECHA

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 komedie, 93 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Všechny srpnové akce a koncerty
budou závislé na aktuálních vládních opatřeních a omezeních v oblasti kultury a shromažďování, sledujte web a FB kulturních služeb.

úterý 24. 8. v 15 hodin
V rámci výstavy Pavla Čecha, která probíhá 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 obrazů a knih Pavla Čecha tímto srdečně
zveme k diskuzi s tímto osobitým brněnským autorem.

Tlapková patrola ve filmu /USA/
sobota 21. 8., 17:00, animovaná dobrodružná komedie, 88 min., český dabing, vstupné
130 Kč

Muž se zaječíma ušima /ČR, SR/
čtvrtek 12. 8., 19:00, nový český film, 104
min., vstupné 130 Kč

Večírek /ČR/
sobota 21. 8., 19:00, nový česká komedie,
90 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/
čtvrtek 26. 8., 19:00, nová česká komedie, 97
min., vstupné 130 Kč
Moravskotřebovský zpravodaj | SRPEN 2021 |
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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

Renesanční křtitelnice a jejich
putování po městě
Křest je jednou z nejdůležitějších křesťanských
svátostí, z člověka je tímto aktem smyt prvotní hřích. V počátcích církve se křtilo ponořením do tekoucí nebo stojaté vody pod širým
nebem, od 3. století se začaly prosazovat speciální místnosti s nádrží. Způsob úplným ponořením nebo celkovým politím byl postupně
nahrazován symbolickým poléváním. Posledně zmiňovaná forma křtu se téměř kompletně
prosadila v 16. století. Právě z tohoto období
se dochovaly dvě vzácné renesanční křtitelnice nacházející se v Moravské Třebové.
Starší z křtitelnic souvisí s místním farním kostelem, o kterém se předpokládá, že byl postaven v gotickém slohu v druhé polovině 13. století. V roce 1541 chrám poškodil požár a Václav z Boskovic a na Bučovicích ho nechal obnovit, na opravách kostela údajně byly patrné
vlivy renesance. Z této doby pochází křtitelnice, kterou současní odborníci považují za
uměleckohistoricky nejzajímavější raně renesanční křtitelnici v olomoucké arcidiecézi.
Tvar kamenné nádoby vychází z šestiúhelníku, její římsa v horní části je po obvodu lemována reliéfními nápisy v jednom řádku. V gotickém písmu vyvedený latinský text cituje
z evangelia podle Marka: “Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Mk 10,14). Text v němčině
uvádí z téhož evangelia první část verše 16,16:
“Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen.“ Německý text pak pokračuje ve dvou řádcích
na jedné z šesti ploch pod římsou slovy: Kdo
však neuvěří, bude odsouzen. Na třech místech je křtitelnice ozdobena okřídlenými hlavičkami andílků, plocha věnovaná dataci představuje rozvinutou pásku s letopočtem 1542.
Záhadou dodnes zůstává nápisová zkratka
MATS HOR vytvořená v kapitále. C. k. konzer-
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vátor a moravskotřebovský muzejník Alois
Czerny před více než sto dvaceti lety publikoval názor, že se zřejmě jedná o zkrácení jména Mathiase Horna, který mohl být sochařem
a autorem křtitelnice. Ten však není odjinud
znám. Podle nápadného umístění zkratky se
současní odborníci domnívají, že se pravděpodobně jedná o jméno donátora.
Křtitelnice sloužila svému účelu do roku 1726,
kdy farní kostel vyhořel a následně prošel téměř kompletní přestavbou. Renesanční nádoba na křestní vodu již zřejmě nezapadala do
tehdy moderního barokního stylu, a tak byla
přemístěna do špitálního kostelíku v severní části města, kde se z poloviny zabudovaná do zdi využívala jako kropenka. Na konci
19. století také nemocniční kostelík prošel slohovou adaptací a křtitelnice opět ustoupila tentokrát stylu novogotickému. V roce 1894
se proto jako dar dostala do moravskotřebovského muzea, bylo jí přiděleno evidenční číslo
882, byla opatřena chybějící nohou a podstavcem a trvale vystavena v přízemí ve dvoraně.
Její existence v muzeu se zmiňuje ještě v roce
1978, později byla z důvodu rekonstrukce muzejní budovy převezena do areálu zámku. Zatím poslední transport křtitelnice z roku 1542
proběhl v první polovině 90. let 20. století, kdy
byla přesunuta do lapidária na Křížovém vrchu. V seznamu předmětů lapidária z roku
1991 se ještě křtitelnice nenachází, v pozvánce na Den otevřených dveří památek v Moravské Třebové z podzimu 1994 je již v těchto prostorách uváděna. Zde je možné ji spatřit také dnes.
Druhá renesanční křtitelnice byla rovněž zhotovena z kamene a má tvar kalicha. Do moravskotřebovského muzea se dostala v roce
1909 jako dar od farního úřadu Starý Maletín,
v pomocné muzejní evidenční knize přírůstků je vedena pod číslem 2547. Na noze zdobené květy je osmiboká mísa s rytou datací
1568 a s plastickou dekorací s církevním heraldickým motivem. Erbovní znamení v renesančním štítu již nelze rozpoznat. Nad štítem
uprostřed je mitra, která odkazuje na vysoký klérus. Heraldicky nalevo z mitry šikmo vystupuje berla. Berla má závit otočený dovnitř
a je opatřena sudariem. Tento nenápadný detail prozrazuje, že se jedná o znak opata nebo
převora. Po stranách štítu jsou výrazné třepením zakončené fimbrie.
V tištěném průvodci Moravskou Třebovou
a okolím z roku 1914 je zmíněno, že obě křtitelnice jsou prezentovány veřejnosti ve vstupní hale muzea. Lze je také spatřit na fotografiích muzejní dvorany z 20. let minulého století. 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. století o tomto muzejním předmětu rozhodovala

Výročí osobností v srpnu
+ 13. 8. 1866 (MT) Ignatz Steinbrecher, podnikatel v soukenictví, starosta MT (1850–1856). Společně s tehdejším starostou J. J. Wondrou si vymohli při audienci u císaře zachování
MT gymnázia v roce 1833. Nově zavedl 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. Vyučoval hudbu na MT gymnáziu. Podílel se
na vydávání časopisu Hřebečská ročenka, přispíval svými kresbami. Řídil
hřebečský pěvecký a taneční soubor.
Založil hřebečské muzeum a archiv
v Göppingenu. Vydal publikaci Hřebečsko – obraz jednoho jazykového ostrova.
+ 28. 8. 1961 (MT) Eduard Stupka, rodák z Bělé u Jevíčka, lesní inženýr, malíř, básník, spisovatel. Dílo: akvarel Skácelův grunt v Bělé, monografie Lovy
v Karpatech. Český překlad eposu Ivana Ivánka Mojžíš. Divadelní hra: Hanáčtí 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 Bránské ulici. O tři roky později komise neúspěšně navrhla její přesun do vestibulu radnice.
V lednu 1998 komise znovu odsouhlasila zrušení 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 označila za majetek církve a následně byl převezen
do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie,
kde se na evangelní straně pod kůrem nachází dodnes.
■ | Tomáš Thun, městské muzeum

kultura

Noc na Karlštejně
foto: Luke Photo

Rozmarné léto
foto: Luke Photo
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Kultura
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Inzerce
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inzerce

KOWEB s.r.o.

Příjmeme svářeče CO2
Pouze ranní směna
Linhartice 233
571 01 Moravská Třebová

Tel.: 602 276 502

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
Moravskotřebovský zpravodaj | SRPEN 2021 |
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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,
v prázdninovém režimu je otvírací doba
dětského a dospělého oddělení knihovny pondělí až čtvrtek 8:30–17:00 hodin, studovna je ve stejné dny otevřena
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.

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. 8.–30. 9. Nemožné možným
Výstava prací Zuzany Ftorové a Barbory Vilímkové. Práce si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.

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.
1.–15. 8. Srpnová 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: Kterou knihu jste si vybrali na letošní dovolenou?

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
E-mail: krucekmt@gmail.com
První červencový den jsme
přivítali prázdniny Karnevalem v Lučních lázních. Děkujeme za velkou
účast, moc jsme si to s Vámi užili. V červenci proběhl první příměstský tábor pro rodiče s dětmi a bylo to úžasné, těšíme se na srpnový 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 Červenky
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.
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1.–31. 8. Výstava: Práce klientů Charity Moravská Třebová
Výstava prací klientů Charity Moravská Třebová. Různorodá tvorba vychází ze zájmů
a zálib klientů, kteří vytvořili malované anděly, 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.

Upozorňujeme čtenáře, že v srpnu nebudou vyřizovány meziknihovní výpůjčky z důvodu čerpání dovolených. Děkujeme za pochopení.

Knihovna u vody
I letos jsme pro vás společně s technickými
službami připravili službu: po celou letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku můžete zpestřit četbou. U pokladny
aquaparku je umístěna knihovnička s vyřazenými knihami a časopisy, které si můžete půjčovat, číst či vyměňovat.

1.–31. 8. Čtenářská výzva: srpen
V srpnu vám pomůžeme výstavkami na tato
témata: kniha, která je vyprávěna retrospektivně; kniha, která byla v některé zemi zakázána; kniha s pruhovanou obálkou.

1.–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.

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 kompletní nabídku kroužků na příští školní rok
a bude také spuštěno ONLINE přihlašování. Těšit se můžete nejen na tradiční kroužky, ale také na novinky. První schůzky, na kterých se dozvíte více informací, budou probíhat 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 fotografie a vzkazy, které z nich pošlete. Pro každého, kdo tak učiní, budou od 6. září v DDM
připraveny drobné odměny k vyzvednutí. Více
informací o Cestě do pravěku, Podivuhodného dobrodružství Anežky a Toníka a akci
Hurá na prázdniny - s lufťáky po Česku, naleznete na našem webu, Fb nebo Instagramu.

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

RYBAŘÍCI V AKCI
Poslední červnovou sobotu proběhly veřejné Dětské rybářské závody, které každoročně pořádá místní rybářský svaz. Na závodech
samozřejmě nechyběli ani členové rybářského 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 členové místní organizace ČRS a Filip S. – rybářský kroužek při DDM. Ještě jednou blahopřejeme a Petrův zdar.

Součástí tábora byl i výšlap na Pastýřku nebo
výlet do Úsova, kde účastníci navštívili lovecký zámeček, strašidelný labyrint a zahráli si
zámecké kuželky. Tímto děkujeme všem, kte-

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 areálu DDM, na Křížáku nebo cestou do Pekla
a sbírali tak dukátky na závěrečný jarmark.

Hvězdárna
Boleslava Tecla žije
Je srpen 2021 a na HBT je stále co dělat. Velký počet položek z nekonečného seznamu potřebných oprav a úprav
odškrtnut, další čekají na realizaci. Bez
dobrovolníků bychom byli úplně ztraceni. Noční obloha má pro nás i během
druhého prázdninového měsíce spoustu zajímavého a krásného k okukování.
Připomeňme si zejména planety Saturn
a Jupiter. Tito dva plynní obři zdobí oblohu nepřehlédnutelně po celou noc. Další 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 zájemci o pozorování mohou hlásit a nějaké
Perseidy rozhodně ještě uvidíme. Na závěr bychom vás všechny chtěli pozvat na
Den otevřených dveří, který se bude konat 21. 8. od cca 15:00. Odpolední program proběhne za každého počasí, večerní přizpůsobíme aktuální situaci. Podrobnosti najdete jako vždy na našem
Facebooku nebo webu www.hvezdarnamoravskatrebova.cz
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Školy

Novinky z křižovatky
Celý školní rok byl na všechny tradiční události skoupý, ale na konci června se nám podařilo některé aktivity dohonit. Rozhodně
si všichni žáci zasloužili školní výlet. Ti nejmladší 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, podívaly se na úlovky přes lupu a pak zase všechny v pořádku vypustily. S sebou si děti odvážely jílovou kuličku plnou semínek, kterou si
mohly doma zasadit, spoustu krásných zážitků z her, soutěží a společných chvil.
V rámci dne ochrany člověka za mimořádných událostí nás navštívili příslušníci Armády České republiky s ukázkou bojového
umění a sebeobrany. První pomoc společně s praktickou ukázkou masáže srdce na figuríně Kryštof trénovala s našimi žáky Ivana
Kantůrková. Vojákům i sestřičce záchranářce patří velké díky. Nezapomněli jsme ani na
sportovní aktivity. Nejstarší žáci si připravili
sportování pro nejmladší prvňáčky a předposlední den školy se ještě konal mezitřídní turnaj ve florbale. V úplném závěru školního roku jsme se rozloučili s deváťáky. Toto
jejich devítileté působení v naší škole bylo
slavnostně ukončeno v prostorách zámku, konkrétně rytířského sálu. Věříme, že na
nás naši absolventi nezapomenou a se svými osobními úspěchy se s námi přijdou v budoucnu podělit.
■ | Martina Miková a Eva Izáková

Poděkování ze ZŠ na
Kostelním náměstí

Velký úspěch moravskotřebovské gymnazistky
Barbora Růžičková, která v uplynulém školním roce navštěvovala sextu moravskotřebovského gymnázia, je držitelkou Ceny děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT za 1. místo v celonárodním kole Turnaje mladých fyziků. Bára soutěžila v rámci
týmu TALNET a společně se svými kolegy se
zájmem o fyziku, kteří bydlí v různých koutech České republiky, zaujala porotce unikátními řešeními nastolených fyzikálních
úloh. Letos o prázdninách tak bude budoucí
septimánka reprezentovat svoji školu i vlast
na mezinárodním setkání talentovaných fyziků v Gruzii.
■ | Přemysl Dvořák
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Modernizace základní školy na Kostelním náměstí se chýlí ke konci. Byly vybudovány moderní učebny chemie
a fyziky, výrazné proměny se dočkala i učebna informatiky. Nové osvětlení
bylo zasazeno do panelů tlumících zvuk.
Novými okny již nebude profukovat
a půjdou zastínit tak, aby práce na interaktivní tabuli byla bezproblémová. Učebny fyziky a chemie budou mít
nový nábytek vhodný k pokusům a bádání. Protože škola se chce více zaměřit na moderní výuku přírodovědných
předmětů, budou obě odborné učebny
vybaveny dostatkem pomůcek, především senzorů, v hodnotě milionu korun.
Zkrásnělo i zázemí pro učitele – kabinety chemie, fyziky a informatiky. Chodby
se rozšířily, zesvětlaly díky nové dlažbě
a výmalbě. Celá škola se stala bezbariérovou. K budově se přistavuje v zadním
traktu výtah. Poděkování za krásný interiér školy patří firmě JS Moravská Třebová, především Janu Jeřábkovi a Františku Navrátilovi, jednatelům firmy. Firma odvedla perfektní práci. Ve všem na
ně bylo spolehnutí, nic nebylo problémem. Velmi spokojeni jsme byli i s prací subdodavatelů, které firma JS zvolila.
Všichni se v září těšíme na „novou“ školní budovu.
■ | Jaroslava Skácelíková

Školy

ZŠ Palackého informuje

Z hvězdárny na bylinky
do Stolístku
V květnu nám paní učitelka oznámila, že si
nesmíme nechat uniknout pozorování výjimečného přírodního úkazu, a to je částečné zatmění Slunce. Všichni jsme se těšili na
čtvrtek 10. června, kdy jsme se vypravili na
Hvězdárnu Boleslava Tecla zatmění pozorovat. Po příchodu jsme se od Dáši Jarošové a Pepy Lauba dozvěděli, za jakých podmínek 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 hvězdárny. Některé z nás zaujalo pozorování oblohy z dalekohledu v kupoli hvězdárny, nakonec 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 organizaci této akce HBT, která se konala pod
záštitou DDM.
Skoro na konci školního roku jsme prožili příjemné dopoledne v centru environmentální výchovy v Linharticích na zážitkovém pro-

gramu o bylinkách. Nejprve jsme podle kartiček 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 živočichů v rybníčku. Byla to naše druhá návštěva
ve Stolístku a již se těšíme v příštím školním
roce na další z mnoha programů, které centrum Stolístek připravuje.
■ | Žáci ze 4. A, ZŠ Palackého

Dravci na konci
Konec školního roku se nesl v duchu vzdělávání 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 majestátně 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 aerobik. Na I. kole mezinárodního poháru
federací 2021 v Malinově (Slovensko)
se v červnu představilo 268 sestav českých a slovenských závodníků. Po náročném období provizorních tréninků a ve 36 stupňovém horku se i zástupci našeho klubu snažili předvést
to nejlepší. Z úspěchu v podobě stříbrné medaile se nakonec těšily členky týmu v kategorii Dance aerobik: E.
Mlejnková, A. Daulová, K. Němčíková,
P. Bártová, L. Bártová a L. Lněničková. Zlatá medaile jim unikla jen o 0,05
bodu. V individuální kategorii se nejvíce dařilo Lauře Lněničkové. I když ani
ona se nevyhnula chybám, její 18. místo v konkurenci 54 závodnic považujeme 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 Praze, nebudou tak úplně odpočinkové.
Přejeme všem závodnicím hodně sil
a motivace do letní přípravy. Zároveň
bychom rádi poděkovali Pardubickému 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

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 refektáři 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. Svitavské. 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 Lanškrounské v Moravské Třebové uskutečnilo slavnostní požehnání a otevření prostor, ve kterých díky Josefovi Doleželovi Charita Moravská Třebová od začátku roku provozuje
Komunitní centrum O krok dál - službu sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, Centrum pěstounské péče Cesta a Charitní pečovatelskou službu. Všechny
služby získaly přesunem kvalitnější zázemí
jak pro pracovníky, tak pro své klienty. Pozvání na slavnost přijali představitelé města
Moravská Třebová, MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko, Úřadu práce Moravská Třebová
a Svitavy, spřízněných obcí, charit a organizací, které Charitu Moravská Třebová podporují. Významný akt žehnání spojený s modlitbou provedli svitavský děkan Václav Dolák,
P. Jan Slíva a bratr Šimon z františkánského
kláštera. Tím byly prostory otevřeny pozva-

ným hostům i široké veřejnosti. Během akce
bylo možné zakoupit výrobky ze sociálně terapeutických dílen a podpořit tak činnost
Charity Moravská Třebová. Akce se uskutečnila v přátelské veselé atmosféře, požehnané
prostory hosté obdivovali a každý si na památku odnesl klienty ručně zhotovený dárek.

S-Klubu pro aktivní seniory
z Moravskotřebovska a Jevíčka
a blízkého okolí
Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 12. 8. a 26. 8. vždy
v 16 hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček). Je přístupný všem seniorům z regionu Moravskotřebovska a Jevíčka a blízkého
okolí. Setkání probíhají pravidelně jednou za
14 dní. Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon:
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz

Den s ADFORS zakončil festival
Smetanova Litomyšl
Festival Smetanova Litomyšl je druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice, zároveň patří k největším pravidelným
festivalům klasické hudby u nás. Pro návštěvníky a nejen pro ně byl přichystán v rámci doprovodného programu v Klášterních zahradách celodenní program na poslední den
festivalu. Byla hudba, byly hry, byla pohoda,

jejíž součástí byla Charita Moravská Třebová
se svým prodejním stánkem. Děkujeme firmě 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 vlády pro nestátní neziskové organizace se záměrem poukázat na potenciál neziskového
sektoru a nasazení jednotlivců i organizací,
se kterým čelili důsledkům první vlny koronavirové krize. Město Moravská Třebová zastupuje na výstavě fotografie Petra Matouška. Zachycuje zobrazení Božího hrobu s andělem před budovou Charity Moravská Třebová, 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 panelech zveřejněn pouze zlomek (celkem 66
fotografií). Výběr byl poskládán tak, aby zachycoval jak pestrost a šíři neziskového sektoru 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)

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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Sport

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 opanoval fotbalista Jarda Štaffa, sportovní osobností města byl in memoriam vyhlášen nedávno
zesnulý hokejista Libor Kobza.
Vyhlášení výsledků 25. ročníku ankety Sportovec roku se konalo v úterý 29. června ve dvoraně muzea. „Sportovní odvětví prošlo kvůli
různým zákazům a protiepidemickým opatřením těžkou zkouškou. O to více mě těší, že
sportovci mohou opět trénovat a připravovat
se na další skvělé výkony, kterými dělají radost rodičům a zároveň přispívají k reprezentaci našeho města napříč kategoriemi. Velký
počet našich úspěšných krajánků jen dokazuje, že si organizace TJ Slovan Moravská Třebová dlouhodobě udržuje vysoký standard,“
uvedl během slavnostního zahájení starosta Miloš Mička. Dvouhodinový program ceremoniálu doplnilo hudební vystoupení žáků
a pedagogů Základní umělecké školy Moravská 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 (triatlon, cyklistika), 3. manželé Kriklovi (atletika,
dálkový běh)
Kategorie trenér, funkcionář
1. Pavel Kršňák (hokej), 2. Vladimíra Schmidtová a Roman Cápal (OVOV), 3. Tomáš Daul (golf)

Ocenění starosty města Moravská Třebová v kategorii sportovní kolektiv za rok
2020
1. Tým ZŠ Palackého Moravská Třebová (Odznak všestrannosti), 2. HC Slovan Moravská
Třebová (hokej), 3. FK Slovan Šakalí hněv (sálový fotbal)
Ocenění starosty města Moravská Třebová 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 Třebová 2020
Libor Kobza (hokej) - in memoriam
Veřejná anketa Nejoblíbenější sportovec
města Moravská Třebová 2020
Tadeáš Dorazil (tenis) - 157 z celkových 470
hlasů
■ | (vd, pm)

Spolek branných sportů – mládež
Začátkem května bylo možné opět plnohodnotně obnovit činnost střeleckého spolku mládeže. Tréninky dětí jsme ve spolupráci s DDM Maják mohli zahájit na venkovní
střelnici v Linharticích za zpřísněných hygienických podmínek. Do té doby bylo možné
trénovat pouze individuálně. Bohužel byly
zrušeny veškeré republikové závody, včetně MČR mládeže ve střelbě ze vzduchových
zbraní, které se dlouhodobě pořádají v Moravské Třebové.

Jako malou náhradu jsme uspořádali 29. 5.
místní závod ve střeleckém víceboji ze vzduchových pušek společně se spolkem mládeže Střelci Křenov.
Výsledky našich střelců: V kategorii A se v jednotlivcích umístili na 1. místě Jáchym Černý,
2. místě Tomáš Rolínek, 3. místě Adam Beránek. 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 termínu uskutečnit IX. kongres SBTS ČR, a to 19.
6. v Praze, kde delegáti spolků z celé ČR hodnotili uplynulé 4 roky a nastínili činnost svazu
do budoucích čtyřech let. Do Moravské Třebové putovaly čtyři ocenění: trenér mládeže 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 vyzkoušet různé typy sportovních zbraní, včetně 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 mládeže. 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 spolupráci s DDM letní ARMY tábor a v neposlední řadě jsme se věnovali údržbě našeho sportovního areálu střelnice. Zahájili jsme práce
na vybudování adekvátního hygienického zařízení, což bude v této době zcela nezbytné.
■ | Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže
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Historie kopané
v Moravské Třebové X.
Škvárové hřiště bylo původně stánkem Spartaku. Po sloučení klubů v roce 1956 se stalo hlavním pro Slovan. S rozměry 106 x 55 m
bylo dlouho postrachem týmů, které zavítaly
do Moravské Třebové. Ale i na takovém hřišti se odehrávaly výborné zápasy a další akce.
Proběhlo zde losování Sportky, na nevábný
stadion dvakrát zavítal prvoligový tým Slávie Praha, tehdejší Dynamo. Na vlastní oči
jsme viděli slavné plejery Pepi Bicana, Františka Pláničku. Viděli jsme i další reprezentanty: Hemele, Pešek, Kocourek... Hráli zde
fotbal i hokejisté slavné RH Brno (Komety):
Danda, Černý, Vaněk, Skopal, Bárta, Maixner, Scheuer. V bráně bavil diváky Jarda Jiřík, první Čech hrající v NHL. Vybavení hráčů

bylo z dnešního pohledu až komické. Jako kopačky sloužily „komisňáky“ s přibitými špunty
z kůže nebo korku. Míče žádné Adidasy, Roteira, či Tanga (pozor neplést s dámským prádlem). V počátcích hnědá koule se šněrováním! Škvárový podklad byl příčinou několika
zajímavých situací. Jednomu panu rozhodčímu vypadlo skleněné oko a hráči se ho snažili najít ve spoustě černé hmoty. Po nálezu
pan rozhodčí kuličku ofoukl, zakroutil jak Golemův šém do oční jamky a hrálo se dál.
Bývalo málo odložených zápasů. Hrálo se na
vodě i v prašném prostředí. Hráči vypadali 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 nejmenovaným správcem, unaveným oslavou svých
jmenin. Na černém podkladu krásné, bílé obrazce. Středový kruh, to byl obrácený kroužek do kosojehlanu. Bahnité podloží se několikrát pod nohami hráčů propadlo. Borci uvízli 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 Okresní Spartakiádou v roce 1985. Na plochu bylo
navezeno několik vrstev levného písku. Cvičitelé 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. Spartakiáda skončila a s ní i veškerá pomoc závodů. Vše bylo odkázané na brigádníky a dobrovolníky. Jindřich Tesař a bratři Dostálové
tam makali od rána do večera. Musel se odstranit písek, navezla se zemina, bylo provedeno odvodnění. Zatravnění provedla firma
z Frýdku-Místku.
3. září 1986 se konečně uskutečnilo otevření krásného stadionu. Prvním soupeřem Slovanu byli internacionálové Bohemky. Zápas
skončil vítězstvím našich barev 4:3. Skončila
etapa nenáviděného hřiště, kde však dostávali dnes renomovaní soupeři pořádné příděly. Litomyšl osm, Ústí nad Orlicí sedm, Letohrad šest, Lanškroun pět gólů.
■ | Václav Procházka

Fotbal před vstupem
od nové sezóny

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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SKP Slovan Moravská Třebová vstupuje do nové sezóny s jedenácti týmy napříč všemi kategoriemi (ženy, muži, dorost, 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 přeboru: SKP Slovan Moravská Třebová ve
sk. A, 10 týmů, dvoukolově.
Záhadou zůstává absurdní tříkolový
systém pro devět celků ve III. třídě řízené OFS Svitavy (vč. SKP Slovan Moravská Třebová C).
A muži rozehrají svoji soutěž 31. 7.
v Moravanech, první domácí utkání
odehrají 15. 8. v 17:00 proti Heřmanovu Městci. B muži startují 8. srpna
v 17:00 doma s Pomezím a ženy začínají 5. 9. doma proti Kotvrdovicím.
■ | (pm)

Sport

Rozhovor s novým
předsedou Slovanu
Červnové shromáždění delegátů si zvolilo nového předsedu TJ Slovan Moravská Třebová. Stal se jím Ladislav Weinlich, který od roku
2005 pracoval ve výkonném výboru jako zástupce místního odboru Klubu českých turistů. S novým předsedou přinášíme krátký rozhovor.
Byl jsi zvolen předsedou TJ Slovan Moravská
Třebová. Můžeš se čtenářům představit?
V Moravské Třebové žiji celý svůj život. Pracuji zde, podnikám, snažím se být aktivní ve veřejném životě. Jeho nedílnou součástí je sport.
Těžko mě sport mohl minout. Být vnukem Václava Mačáta a nesportovat, to by bylo nemyslitelné. A jsem za to moc rád. Dědeček mě naučil,
že sport nejsou jen branky, body a vteřiny. Je to
také pracovitost, odpovědnost a týmová spolupráce. Jako aktivní sportovec, trenér mládeže a funkcionář jsem postupně prošel oddíly lyžování, plavání, tenisu a fotbalu. Nyní jsem členem 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. Hlaváč, Mačát a Charvát odvedli obrovský kus práce. Za jejich působení vzkvétala sportoviště, vyrostli na nich skvělí reprezentanti nejen města Moravská Třebová, ale v několika případech
i reprezentanti České republiky. Sport byl nejen zápolením, souboji na sportovním poli, ale
rovněž společenskou událostí, při které se bavili jak sportovci, tak veřejnost. Podařilo se jim
udržovat mezi sportovci pospolitost, vzájemný
respekt a spolupráci. Také mým cílem je zajistit celistvost Slovanu, protože vždy platilo a platit bude, že v jednotě je síla. Za důležité považuji hledat cesty, jak sportoviště nejen udržovat, ale také rozvíjet a modernizovat, aby nejen

dobře sloužila sportovcům a široké veřejnosti,
ale aby byla rovněž chloubou města. Mojí velkou prioritou je výchova mládeže, a to nejen
výchova ve smyslu sportovních výkonů a výsledků. TJ Slovan by měl být v budoucnu stabilním zázemím pro výkonnostní sportovce, nabízet 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 nakonec zůstanou pouze na papíře. Udělám maximum pro to, aby mé působení ve funkci předsedy bylo úspěšné a Slovan prosperoval. Využiji k tomu všech mých doposud nabytých zkušeností.
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. Naopak budu rád, pokud spolu budeme i nadále spolupracovat, stejně jako se všemi, kterým
osud TJ Slovan není lhostejný. Co je dobré, zůstane v chodu, a co je třeba, nebo co se v budoucnu ukáže jako nevyhovující a nefunkční,
budeme zlepšovat. V nejbližší době bude nutné opravit střešní krytinu na herně stolního tenisu, provést drobné úpravy staré tribuny na
zimním stadionu, vylepšit zázemí na atletickém
stadionu.
Závěrem bych chtěl poděkovat Pavlu Charvátovi za jeho dlouholetou činnost předsedy Tělovýchovné jednoty Slovan Moravská Třebová. Věřím, že i nadále zůstane příznivcem moravskotřebovského sportu. Do dalších let mu
za všechny členy Slovanu přeji pevné zdraví
a mnoho osobních úspěchů.
Děkuji za rozhovor.
■ | (pm)

Humility cup ovládl
tým Šnyti
Na stadionu v Moravské Třebové proběhl druhý ročník turnaje v malé kopané Humility Cup. Dramatické semifinále i finále vítězů rozhodly vždy až
penaltové rozstřely, ve kterých dominoval nejlepší brankář turnaje Adam
Vičar. Celek složený z hráčů Moravské
Třebové a Kunčiny poznal během turnaje jedinou porážku.
Sestava vítězů: Adam Vičar, Adam Kaláb, Josef Bolcár, Dominik Kalina, Michal Smékal, Tomáš Brychta, Patrik Kaláb 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 Potočno)
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. Sejdeme 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 pomocí při úrazech/náhlých stavech v přírodě. Sraz 21. 8. v 14:00 v Jateční ulici
u zadního vjezdu do stavebnin Stupka.
Akci zakončíme občerstvením v hospodě v Sušicích.

Nový předseda TJ Slovan Moravská Třebová Ladislav Weinlich (vpravo)
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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
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

732 208 817

Michaela Garguláková

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

www.slovanmt.cz

www.moravskatrebova.cz
Moravskotřebovský zpravodaj, periodický tisk územně samosprávního celku, vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 277037, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. Šéfredaktor: Václav Dokoupil. Redakční rada: Václav Dokoupil, Daniela Maixnerová,
Martina Řezníčková, Marie Blažková, Ivana Müllerová, Pavlína Horáčková, Petr Matoušek. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou a jazykovou správnost.
Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce.
Nev yžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si v yhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu příspěvků viz www.
moravskatrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Tisk: Samab Press Group. Registrováno MK ČR pod číslem E 13998. Náklad 5 900 výtisků. Distribuce zdarma
do všech domácností na území města Moravská Třebová. Uzávěrka inzerce vždy 10. den v měsíci. Uzávěrka příspěvků na září: 15. srpna 2021.

