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ZVEME NA SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ NOVÉHO BIKE RESORTU
Po dlouhém procesu příprav jsme se konečně dočkali. Srdečně zveme širokou veřejnost na slavnostní
otevření nového Bike resortu Moravská Třebová, které proběhne v sobotu 18. září od 10:00 hodin na
parkovišti pod zámkem. Od 13:00 hodin bude na Knížecí louce pokračovat bohatý doprovodný program
pro malé i velké, doplněný o ukázkovou jízdu na pumptracku a další. Bike resort Moravská Třebová
vznikl díky přeshraničnímu projektu Na hranici na hraně financovaného z dotačního programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko. Zahrnuje 255 m dlouhý pumptrack a 13 km singletracků rozdělených do
dílčích tras podle obtížnosti. Nezapomínáme ani na nejmenší sportovce, pro které byl vybudován cvičný
trail přímo na Knížecí louce.
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Zapojte se do přípravy
konceptu kulturního
centra v Moravské Třebové

7

Zveme na zábavné odpoledne
s volnočasovými
aktivitami na Knížecí louce
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Nenechte si ujít koncert
skupiny Čechomor
na nádvoří zámku

INFORMACE Z RADNICE

Stabilita lékařské
péče zajištěna
Zástupci vedení města Moravská Třebová
a vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
v posledním roce intenzivně usilovali o posílení odborné lékařské péče ve městě. Ve
spolupráci s Pardubickým krajem se podařilo opakovaně vyhlásit výběrové řízení na obsazení pozic stomatolog, pediatr, a psychiatr, ze kterého vzešla trojice nových lékařů.

Pediatrická péče
Od října se nově otevírá na poliklinice v Moravské Třebové ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. „Přijímáme novorozence
a starší děti do 19 let. Pro informace k registraci Vašich dětí prosím volejte od 20. 9. 2021
na tel. 605 510 151. Těším se na spolupráci v péči o naše malé pacienty,“ uvádí MUDr.
Hana Trojáková.

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. Ulice Marxova.

Stomatologická péče
V průběhu letošního roku nastupuje do ordinace paní doktorky Librové nová zubní
lékařka MDDr. Iva Sedláková. Pomůže tak
stabilizovat stomatologickou péči ve městě. Paní Sedláková nebude přijímat nové
pacienty, ale přebírá část klientů paní Librové, čímž se výrazně zkrátí objednací lhůty
jednotlivých pacientů.

Pardubický kraj nabízí veřejnosti druhou
možnost očkování proti covid-19 bez předchozí registrace a rezervace. Do Moravské
Třebové opět přijede očkovací kamion ve
středu 1. září od 9:00 do 21:00 na náměstí.
Bude zde probíhat očkování 2. dávkou Pfizeru pro osoby, které již byly naočkovány 1.
dávkou při předchozí návštěvě očkovacího
kamionu. Současně bude kamion opět vybaven jednodávkovou vakcínou Janssen a bude
očkovat osoby, které o tuto vakcínu projeví
zájem.
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Strážník/strážnice městské policie
Veškeré podrobnosti na úřední desce.

Otevřená radnice

Psychiatrická péče
V průběhu letošního roku se otevře rovněž
psychiatrická ordinace v budově Nemocnice následné péče Moravská Třebová, kterou povede MUDr. Ing. Martin Zandler.

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

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 2021 evidováno k trvalému pobytu celkem 9.710
občanů ČR. V průběhu měsíce července se
do Moravské Třebové přistěhovalo 12 obyvatel, odhlásilo 24 osob, zemřelo 11občanů
a narodily se 4 děti. V rámci Moravské Třebové v červenci změnilo trvalý pobyt celkem 16 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 151
cizinců s povolením k pobytu na území
České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31. 7. 2021 evidováno 9 861
osob.
V měsíci červenci se uskutečnilo 15 svatebních obřadů, 5 obřadů k vítání občánků a 1
slavnostní obřad diamantové svatby.
■ | In

Očkovací kamion
přijede i podruhé

Výběrová řízení

Bleší trhy v září
Máte doma přebytečné hrníčky, knížky, obrázky, časopisy, kutilské potřeby, hračky
nebo třeba koloběžku? Nebo vám právě něco
takového chybí? V sobotu 4. září od 8:00 do
12:00 se v tzv. dvorečku naproti Třebovské
restauraci koná tradiční Bleší trh.
Prodávat a nakupovat zde může každý, aniž
by k tomu potřeboval jakékoliv povolení. Příprava prodejního místa probíhá od 7:30 hodin. Prodejní zařízení si každý zajišťuje dle
svých představ a možností. Pouze živnostníci musí mít oprávnění k prodeji. V případě
nepříznivého počasí se bude trh konat v náhradním termínu 11. září.

Životní jubilea
92 let – Lakomá Zdeňka (květen)
Červenec 2021
96 let – Havlíčková Ludmila
95 let – Komárek František, Gloserová
Libuše
94 let – Partika Jaroslav
90 let – Savočková Katarína, Sýkorová
Jarmila
85 let – Horníček Adolf
80 let – Valová Jaroslava, Lohynská
Zdeňka, Mašek Václav, Jiruše Leopold,
Janků Hedvika, Dvořáková Vlasta, Pavlíková Jana
Rozloučili jsme se (červenec)
Jochcová Františka (90 let), Weissarová
Květoslava (88 let), Lattenbergová Daniela (79 let), Knollová Marie (78 let),
Neubeuerová Rosvita (76 let), Zlámalová Marie (74 let)
Narozené děti
Emma a Rozálie Laštůvkovy (červen)
Uzavření manželství (červenec)
Robert Dušek (MT) – Ingrid Techlovská
(Praha)
David Schuppler (MT) – Adéla Stradějová (Česká Třebová)
Libor Nezbeda (MT) – Kateřina Havranová (MT)
Zdeněk Kovář (MT) – Simona Fialová
(Moravská Chrastová)
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

Bike resort otevřen
Realizace projektu Na hranici na
hraně spolufinancovaného z dotačního programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko je
u konce. Dne 18. září 2021 v 10:00
hodin na parkovišti pod zámkem proběhne
slavnostní otevření nového Bike resortu Moravská Třebová. Zahrnuje 13 km singletrailů rozdělených podle obtížnosti, cvičné traily pro děti na Knížecí louce i nový pumptrack
(zábavnou cvičnou dráhu pro horská kola
o déle 255 metrů.
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 fyzic-

ké kondice. Je navržen tak, aby byl
hlavně zábavný a zároveň bezpečný pro všechny 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.
Díky novým singletrailům Moravská Třebová
nabídne další možnost sportovního vyžití pro
širokou veřejnost každé výkonnostní úrovně. Výstavba singletracků i pumptracku je
z 90 % finančně podpořena z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Jedná se o mezinárodní projekt, ve kterém je
město Moravská Třebová nositelem projektu a hlavním garantem. Mezi partnery se řadí
obec Dolní Morava, kde vznikne adrenalinová překážková dráha a polská obec Gmina
Bystrzyca Klodzka, kde vyrostou dva areály
singletracků v Góra Parkova a Petla Stronie.

O krok blíže k rozhodnutí o způsobu využití areálu Miltry
Připravujeme rozvojovou vizi
pro kulturní sál
Město Moravská Třebová získalo do svého
majetku významné strategické území bývalého areálu podniku Miltra v ulici Jiráskova.
V souvislosti s jeho rozvojem se jedná o využití areálu pro kulturně-volnočasové aktivity, pro které ve městě nyní nejsou odpovídající podmínky. Zda je tento záměr udržitelný,
ukáže rozvojová vize vznikající ve spolupráci
se společností ONplan lab, s.r.o.
Areál Miltry se nachází v blízkosti centra města a přiléhá k parku u městského muzea. „Při
úvahách o rozvoji areálu přihlížíme k analýzám kulturního prostředí a zázemí kulturních
institucí ve městě. Zároveň chceme zohlednit
veškeré souvislosti i vztahy v území pro případné další možnosti využití areálu,“ vysvětluje místostarostka Daniela Maixnerová.
Hlavní kulturní infrastrukturu ve městě

v současnosti představuje zámek, muzeum
a kino. „Ve městě nám chybí nejen kulturní
sál pro větší množství diváků, ale také vyhodnocení možností jeho realizace i udržitelnosti provozu z městského rozpočtu. Proto jsme
zahájili spolupráci se společností ONplan lab,
s.r.o., která se věnuje strategickému plánování v oblasti kultury a rozvoji transformačních ploch. Výsledkem bude projekt – rozvojová vize, na jejímž zpracování se budou
podílet nejen experti města, ale i zástupci
všech kulturně komunitních zařízení a pořadatelé kulturních aktivit ve městě. Široká veřejnost se bude moci zapojit na plánovacím
workshopu, který se uskuteční ve čtvrtek 16.
září od 17:00 hod. ve dvoraně muzea,“ upřesňuje místostarostka.
Výstupem projektu bude zpracovaný návrh
potenciálního rozvoje kulturního centra Moravské Třebové v širších vztazích rozvoje areálu. Návrh bude sloužit jako součást zadání

architektonicko-urbanistické soutěže. Projekt byl zahájen v červnu 2021 a výsledný návrh bude předložen koncem roku. Informace o postupu projektu najdete na stránkách
města.

Zapojte se do
přípravy konceptu
kulturního centra
Letos v červnu začalo město Moravská
Třebová v kontextu rozvoje bývalého
areálu podniku Miltra připravovat koncept kulturního centra, který má za cíl
vyhodnotit možnosti realizace kulturního centra Moravská Třebová a udržitelnost jeho provozu. V současné chvíli probíhají práce na analýze kulturního prostředí města, která bude podkladem pro finální návrh. Do této analýzy
se můžete zapojit i vy.
Přijďte na setkání a zapojte se do přípravy konceptu kulturního centra Moravská Třebová. Diskutujte nad mapou
o současném stavu území, jeho hodnotách a problémech a aktivitách, které
byste zde chtěli dělat.
Kdy: čtvrtek 16. 9. od 17 hodin
Kde: dvorana muzea
Pro více informací o projektu sledujte webové stránky města www.moravskatrebova.cz
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Informace z městské policie
Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Pravidla pro jízdu na elektrokoloběžce
Během posledních doby přibylo nemálo
těch, kteří se po městě pohybují na elektrokoloběžce. Z hlediska pravidel silničního provozu nicméně platí, že koloběžka (i elektrokoloběžka) je považována za jízdní kolo. Velká část z takto se přepravujících osob jsou
děti, a proto apeluji na všechny rodiče, aby
své ratolesti poučili, jak se na komunikacích
chovat. Jde hlavě o jejich zdraví. Pro jezdce
na elektrokoloběžce platí stejné povinnosti,
jako pro cyklisty, jezdit po chodníku s elektrokoloběžkou je zakázáno! Výjimku tvoří

pouze děti do 10 let, ty se na elektrokoloběžce pohybovat po chodníku mohou. Bez dozoru osoby starší 15 let pak mohou jezdit na
cyklostezce, stezce pro cyklisty a po celé ploše obytné zóny. V pěší zóně není jízda cyklistů povolena, takže ani tady jezdit nemohou.
Stejně tak na elektrokoloběžce může jet (stejně jako na jízdním kole) pouze jedna osoba.
povinnosti řidiče elektrokoloběžky:
• povinnost do 18 let věku za jízdy použít
ochrannou přilbu
• nesmí jet a zároveň vést na vodítku psa
• povinná výbava elektrokoloběžky - dvě
funkční a na sobě nezávislé brzdy, přední
odrazku bílé barvy pod řídítky, zadní odrazku červené barvy
• za snížené viditelnosti mít přední seřízený
světlomet s bílým světlem a zadní seřízenou svítilnu s červeným světlem (obé lze na
osvětlené komunikaci nahradit blikačkami)
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Získejte kotlíkové dotace
Od 1. 9. 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat kotle pouze
3. a vyšší emisní třídy. Provoz zastaralých
kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na
výměnu dostatek financí z důvodu nižších
příjmů, MŽP ČR připravilo štědrou podporu z EU fondů. Půjde tak o poslední šanci
veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu
starých kotlů.
S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů kotlů stanovilo MŽP speciální motivační opatření pro vlastníky nemovitostí, kteří mají zájem o výměnu kotle. Při podání žádosti o výměnu kotle z uvedených dotací do
1. 9. 2022 a doložení žádosti úřadům v případě kontroly zdroje a splnění povinností lze
upustit od pokuty za přestupek.

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
Pro domácnosti s nižším příjmem (samoživitelé, senioři), je alokována částka 5,5 mld.
Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95
% způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude
probíhat přes krajské úřady od začátku roku
2022. Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem,
je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na
osobu měsíčně.
Dotace pro ostatní domácnosti
Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na
výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti bude
možné zasílat od podzimu 2021 přes www.
novazelenausporam.cz a dotace bude činit až 50 % způsobilých výdajů. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. 1. 2021.

Termíny městských
oprav dodržujeme
revitalizace Svitavské Ulice
Stavební práce v ul. Svitavská provádí město Moravská Třebová v úseku od J. K. Tyla po Dr. Janského u Penny marketu. Stavba aktuálně probíhá
bez komplikací. Výkopové práce probíhají formou posuvné úplné uzavírky. Upozorňujeme řidiče, že v předpokládaném termínu od 6. 9. 2021 bude
vjezd do nemocnice z důvodu výkopových prací umožněn pouze z jednoho směru. Vjezd na parkoviště před
poliklinikou bude z ulice Svitavská a výjezd bude umožněn přes areál nemocnice ulicí Dr. Janského. Projíždějte areálem nemocnice se zvýšenou opatrností a dbejte dopravního značení. Děkujeme za trpělivost.
Ulice Lanškrounská
Za investiční akci zodpovídá Pardubický kraj, který uzavírá smluvní vztahy
s dodavatelem stavebních prací. Město Moravská Třebová tedy bohužel nemůže ovlivnit tempo stavebních prací,
ani termín jejich dokončení. Nedodržení harmonogramu prací v ulici Lanškrounská způsobilo komplikace jak
v úseku od Na Stráni po vlakové nádraží, tak v úseku od vlakového nádraží po začátek Sušic. Nedokončení asfaltového povrchu až do křižovatky u vlakového nádraží by dle investora mělo
urychlit dokončení celé rekonstrukce, protože souvisí s pohybem stavební techniky a manipulací s materiály
uskladněnými v přilehlém areálu bývalé Hedvy. Na tomto řešení investor
trvá i navzdory nesouhlasu ze strany
města Moravská Třebová. Dle posledních informací lze dokončení rekonstrukce vozovky v úseku od Na Stráni po odbočku k ZAPA beton očekávat na konci září 2021. Další pokračování rekonstrukce lze očekávat v roce
2022. Veškeré informace průběžně aktualizujeme na webových stránkách
a v Mobilním rozhlasu.

REHAU staví v Moravské Třebové moderní lakovací linku
REHAU je rodinnou firmou specializující se
na zpracování polymerů v oblastech, jako je
stavebnictví, zdravotnictví nebo automobilový průmysl. V České republice, kde se věnuje převážně automobilovému průmyslu, zaměstnává REHAU přes 1 100 zaměstnanců.
V Moravské Třebové REHAU sídlí již od roku
1995. Stavba moderní lakovací linky započne
již v tomto roce v areálu závodu REHAU v Moravské Třebové.
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Co by Vás na tomto projektu mohlo zajímat?
• lakovna – uvedení do provozu jaro 2023
• abychom ochránili nejen naše zaměstnance, ale i životní prostředí, budou využívané
technologie splňovat nejpřísnější ekologické a bezpečnostní standardy
• přinese až několik desítek nových pracovních míst
• výstavba lakovny výrazně sníží uhlíkovou
stopu a celý proces výroby se zkrátí z několika dní na několik hodin

• celá linka bude unikátním technologickým
celkem
• vysoká míra automatizace a robotizace lakování nabídne skvělou pracovní příležitost odborníkům z uvedených oblastí
Chcete se dozvědět víc o pracovních příležitostech? Ozvat se nám můžete na:
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177,
571 01 Moravská Třebová, petra.svarcova@
rehau.com, 461 355 342

Informace z radnice

Investujeme do školství
Zatímco si děti užívaly
prázdnin, ve školách se intenzivně pracovalo. Stejně
jako v minulých letech pokračovala i letos postupná
modernizace a údržba školských zařízení.
ZŠ U Kostela
V termínu uzávěrky zpravodaje probíhaly dokončovací práce, žáci i pedagogové se mohou od září těšit na nové učebny fyziky, chemie a výpočetní techniky včetně vybavení
a zázemí pro učitele. V prostorách budovy je
také k dispozici nový výtah, schodolez a nájezdové rampy pro handicapované studenty.
V chodbách proběhla kompletní výměna povrchu podlah a další nezbytné úpravy. „Naším společným cílem je nabídnout dětem
moderní a příjemné prostředí, ve kterém se
budou moci nejen kvalitně vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál, ale také plnohodnotně
trávit svůj volný čas. Veškeré aktuální úpravy navazují na náš záměr v podobě slučování
škol. Celkové náklady se pohubují kolem 14
mil. Kč a z 85 % jsou financovány prostřednic-

tvím IROP,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
ZŠ Palackého
Rovněž v ZŠ Palackého probíhaly v době uzávěrky zpravodaje dokončovací práce. V září
se žáci i pedagogové dočkali opravených odborných učeben chemie, informatiky a kabinetu fyziky vč. jejich vybavení nábytkem,
technickými a učebními pomůckami, výpočetní a informační technologií. Prostřednictvím stavby osobního výtahu, rampy a bezbariérového WC dojde k zajištění bezbariérovosti objektu školy. Zajištěna bude rovněž
vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. Celkové náklady se pohybují kolem 10
mil. Kč a z 85 % jsou financovány prostřednictvím IROP.
MŠ Piaristická
V MŠ Piaristická vznikla nová přírodní zahrada. „Koncepce přírodní zahrady uspěla v konkurenci mnoha projektů z širokého okolí a my
chceme poděkovat městu Moravská Třebová,
které nám pro tento účel nabídlo vhodný pozemek. Už v září se děti mohou těšit na nové
vyvýšené záhony, bylinkovou spirálu, smyslový chodníček, květnatou louku, domečky
pro živočichy a další edukativní prvky. Celý
prostor je koncipován tak, aby se děti mohly
vzdělávat v krásném přírodním prostředí. Do
projektu jsme zapojili i samotné rodiče s dětmi, kteří v rámci edukace pomáhají dodavatelské firmě s realizací jednotlivých prvků,“
vysvětluje ředitelka školy Hana Zmeškalová.
Projekt s náklady 280 tis. Kč je z 80 % financován ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Další dokončené opravy
V hlavní budově ZŠ Křižovatka došlo k úpravě sociálního zázemí pro žáky, v MŠ Zvoneček byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace a MŠ Sušice probíhá dokončování terénních úprav a instalace altánu v zahradě
pro děti.
Plánované investice
Modernizace vytápění v budově tělocvičny ul.
Olomoucká (ZŠ Křižovatka) v podobě 3 nových kotlů, modernizace plotu v MŠ Tyršova.

Dotace na cyklostezku
Útěchov schválena
Město Moravská Třebová uspělo s žádostí o dotaci z prostředků SFDI na
výstavbu Stezky pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov, II.
a III. etapa. Výstavba stezky pro chodce a cyklisty v prostoru od silniční křižovatky na Boršov směrem do Útěchova po levé straně silnice bude zahájena
v příštím roce.
Cyklostezka o celkové délce 1,1 km plynule naváže na stávající úsek vedoucí od kruhového objezdu po odbočku do Boršova. „O výstavbě cyklostezky se diskutuje už několik let. Teprve
nyní jsme ale učinili reálné kroky vedoucí k úspěšné realizaci. Celkové náklady na výstavbu se budou pohybovat
okolo 10 mil. Kč bez DPH, z čehož 85
% bude hrazeno prostřednictvím dotace. Zahájení stavebních prací předpokládáme v průběhu roku 2022,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Přijímáme přihlášky do 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, zbývá posledních pár
volných míst.
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 lektory 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,“ vy-

světluje místostarostka Daniela Maixnerová.
Harmonogram setkání
14. října – Setkání s regionálním podnikatelem, představení P-PINK
21. října – Online konzultace (individuálně)
27. října – Vymysli to aneb Generátor nápadů
4. listopadu – Online konzultace
11. listopadu – Nakresli to aneb Lean Canvas
18. listopadu – Online konzultace
25. listopadu – Spočítej to aneb Byznys plán
2. prosince – Online konzultace
9. prosince – Prezentační dovednosti
16. prosince – Online konzultace
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)
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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

Dopravní omezení
Vzhledem ke stavebním úpravám na ulici Svitavská bude v předpokládaném termínu od 6.
9. 2021 umožněn jednosměrný vjezd na parkoviště před poliklinikou z ulice Svitavská a to
dle posloupnosti postupu stavebních prací
střídavě ze směru od centra města a naopak.
Výjezd bude umožněn přes areál nemocnice ulicí Dr. Jánského. Projíždějte areálem nemocnice se zvýšenou opatrností a dbejte dopravního značení. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce komunikace v ulici Svitavská je listopad 2021. Aktuální informace
naleznete na www.nemocnicemtr.cz. V pří-

padě, že se můžete k lékaři dostavit pěšky,
přimlouváme se za tuto možnost.
Děkujeme za pochopení a trpělivost

Poděkování Nadaci ČEZ
Nemocnice následné péče děkuje Nadaci ČEZ za finanční podporu v projektu s názvem Jako v bavlnce ve výši 120 000 Kč. Za příspěvek jsme
zakoupili polohovací pomůcky, které zvýší
komfort péče o pacienty. Jedná se řadu kvalitních polohovacích hygienicky udržovatelných pomůcek vysoké kvality a aktivní atidekubitní matrace. Používáním pomůcek
omezujeme možnost vzniku komplikací, které snižují naději na návrat do domácího prostředí. Pro nás jsou prioritou spokojení pacienti a rodina pacienta, kteří mají na čas strávený v nemocnici příjemné vzpomínky a při
propuštění dokáží žít svépomocí nebo s dílčí
pomocí ostatních plnohodnotný život.

ZUBNÍ POHOTOVOST
4.–5. 9.
11.–12. 9.

MUDr. Morávková Táňa

Svitavy, Milady Horákové 1988

776 117 026

MDDr. Pospíšil Jiří

Svitavy, Dimitrovova 799/4

731 108 167

18.–19. 9.

MDDr. Pospíšil Lukáš

Svitavy, Dimitrovova 799/4

461 532 970

25.–26. 9.

MDDr. Sládek Petr

Svitavy, Jugoslávská 17

731 201 180

MUDr. Slouka Lubomír

Svitavy, Dimitrovova 799/4

606 452 936

28. 9.

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
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 239
pá: 18:00–21:00 hodin; so, se, 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, svátky: 8:00–14:00 hodin
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí

SVITAVSKÁ NEMOCNICE
Vrátnice pro informace – hlavní budova, přízemí, 461 569 111
■ | Ivana Kantůrková
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ZMĚNY ORDINAČNÍ
DOBY LÉKAŘŮ
Dr. Němcová:
Neordinuje 3. a 27. 9., bez zástupu
Dr. Neužilová:
Neordinuje 27. 9., bez zástupu
Dr. Maťašovský:
Dovolená 6.–10. 9., zástup 2. ord. MediClinic
Dr. Grepl:
Neordinuje 3., 9. a 10. 9., bez zástupu
Dr. Zemánková:
Aktuálně na www.mudrivanazemankova.cz

veřejné toalety
V centru města se nacházejí veřejné toalety
na dvou místech – na autobusovém nádraží a na zámku. Na autobusovém nádraží jsou
v čekárně uvnitř budovy ČSAD ve všední dny
v čase 5:30-19.00 a o víkendech 7:00-19:00.
Na nádvoří zámku jsou veřejné toalety v provozu denně od 7:00 do 19:00 hodin. Za provoz toalet na autobusovém nádraží i zámku
zodpovídají technické služby města.

Sociální
služby města

Pečovatelská služba,
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba
tel.: 461 318 252, 461 318 253
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz
www.ddmt.cz
Domov se zvláštním režimem (dále jen
DZR) poskytuje ubytování a kompletní péči 23 klientům s Alzheimerovou demencí. My zaměstnanci DZR poskytujeme klientům péči dle individuálních potřeb a zachovalých schopností každého
člověka. A protože obyvatelé DZR potřebují nejen základní péči, skýtající hygienu, zajištění stravy nebo oblékání, ale
především potřebují naši společnost, komunikaci, odpovídající činnosti a smysluplně vyplněný den, věnujeme velkou pozornost právě těmto aktivitám. Obyvatelé DZR tráví při hezkém počasí každé odpoledne venku při společném posezení
u kávy, procházkami v zahradě, ale také
procházkami do města, např. na zmrzlinu
nebo zákusek. Obyvatelé mají vždy zajištěn doprovod tak, aby bylo zajištěno jejich
bezpečí a také jejich návrat zpět do domova. Člověk s Alzheimerovou demencí totiž
ztrácí postupně orientaci nejen místní, ale
také časovou i orientaci osobou.
Pracovnice volnočasových aktivit společně se svými kolegyněmi v přímé péči si
s klienty vyprávějí a vzpomínají, čímž aktivizují paměť. Tuto aktivitu řadíme do
skupiny reminiscenčích terapií. Klientky často pečou moučníky, což patří do
skupiny ergoterapie, což je terapie prací. Klientky si při této práci mnohdy podvědomě vybavují známé činnosti spojené s pracemi v kuchyni. Využíváme
také prvků aromaterapie, což je terapie
vůní. Klienti se snaží pomocí vůní odhalit
správnou květinu nebo kuchyňské koření. Nedávno jsme takto zkoušeli odhalit
levanduli, což se ale ukázalo jako poměrně značný problém. Levandule je sice
známá, ale asi ne až tak specifická bylinka. Do pravidelného programu zařazujeme také velmi oblíbenou muzikoterapii.
Při skladbě volnočasových aktivit zaměstnanci přihlížejí k aktuálnímu celkovému stavu jednotlivých klientů. Respektují také rozhodnutí obyvatel, pokud aktivitu odmítnou. Zkrátka předkládáme
činnosti, aktuálně je přizpůsobujeme
a obyvatele maximálně respektujeme.
V případě klienta upoutaného na lůžko
provádíme individuální činnosti v podobě např. čtení nebo vyprávění. Společně se snažíme pomáhat lidem co nejdéle udržet zachovalé schopnosti.
■ | Erika Jarůšková, vedoucí DZR

Zábava
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Kultura

Kulturní služby

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

Všechny akce a koncerty budou závislé na aktuálních vládních opatřeních a omezeních v oblasti kultury a shromažďování.

Dny slovenské kultury
Dny slovenské kultury, které měly probíhat
ve dnech 24.–26. září 2021, se z důvodu
covidových omezení uskuteční v roce
2022.

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

Jedině Tereza /ČR/
sobota 11. 9., 19:00, nová česká komedie,
102 min., vstupné 130 Kč

Matky /ČR/
pátek 3. 9., 19:00 hod., nový český film, 95
min., nevhodné do 12 let, vstupné 120 Kč

Cesta domů /ČR/
čtvrtek 16. 9., 19:00, nový český film, 92 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 120 Kč

Dračí země /Mauricius/
sobota 18. 9., 17:00, animovaný dobrodružný
film, 92 min., český dabing, vstupné 100 Kč
Prvok, Šampón, Tečka a Karel /ČR/
sobota 4. 9., 19:00, nový český film, 115 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč

Marťanské lodě /ČR/
sobota 18. 9., 19:00, nový český film, 80 min.,
vstupné 130 Kč

Atlas ptáků /ČR/
čtvrtek 9. 9., 19:00, nový český film, 90 min.,
vstupné 130 Kč

Deníček moderního fotra /ČR/
čtvrtek 23. 9., 19:00, nová česká komedie,
101 min., vstupné 130 Kč
Zbožňovaný /ČR/
pátek 24. 9., 19:00, nová česká komedie, 100
min., nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč
Mimi šéf: Rodinný podnik /USA/
sobota 25. 9., 17:00, animovaná komedie,
107 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Ainbo, hrdinka pralesa /Peru, Nizozemsko/
sobota 11. 9., 17:00, animovaný rodinný film,
85 min., český dabing, vstupné 120 Kč
8 | Moravskotřebovský zpravodaj | září 2021

Městské muzeum Moravská Třebová
Svitavská 18, 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

Výstava Lumíra
Moučky Dopisy
hlaholské 21. 9.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel /ČR/
pátek 17. 9., 19:00, nový český film, 115 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč

Zhoubné zlo /USA/
pátek 10. 9., 19:00 hod., horor, 111 min., české titulky, přístupné od 15 let, vstupné 130 Kč

6. 9. v 19:00, kinosál muzea, vstupné 390 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Cavewoman přináší trochu jiný pohled
na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá
muže mužem a ženu ženou, vše v komedii,
která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad
věčným soubojem obou pohlaví. „Obhajoba
jeskynní ženy…“
Představení je přesunuto ze sezóny 2020.

Městské muzeum

Večírek /ČR/
čtvrtek 2. 9., 19:00, nový český film, 90 min.,
vstupné 120 Kč

Mimi šéf: Rodinný podnik /USA/
sobota 4. 9., 17:00, animovaná komedie, 107
min., český dabing, vstupné 130 Kč

Cavewoman – divadelní
představení

Zbožňovaný /ČR/
sobota 25. 9., 19:00, nová česká komedie,
100 min., nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč
Jedině Tereza /ČR/
čtvrtek 30. 9., 19:00, nová česká komedie,
102 min., vstupné 130 Kč
Změna programu vyhrazena!

Od 21. 9. zaplní výstavní prostory v prvním patře a dvoranu muzea aktuální
práce známého moravskotřebovského
výtvarníka Lumíra Moučky, jehož inspiračním zdrojem se v posledních letech
jeho tvorby stala čínská kaligrafie. Autorovu výtvarnou hru s původním slovanským písmem hlaholicí bude možné navštívit do 19. listopadu. Kurátorsky se na výstavě podílí výtvarník David Bartoň, který bude mít na vernisáži
výstavy úvodní slovo. Hudebně vernisáž doprovodí známý brněnský zpěvák, hudebník a performer Petr Váša.

Kultura
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Historie

Zámek MoravskÁ Třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba v září
po: zavřeno, úterý–neděle: 9:30–17:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY Šlechtický rod
pánů z Boskovic
středa 15. 9. v 16:00 hodin ve výstavních prostorách zámku

ne dne 15. září v 16 hodin ve výstavních prostorách moravskotřebovského zámku, kde
výstava potrvá do konce roku 2021.

Výstava Šlechtický rod pánů
z Boskovic
Muzeum regionu Boskovicka připravilo v minulém roce u příležitosti pětistého výročí
úmrtí Ladislava z Boskovic jedinečnou výstavu věnovanou starodávnému moravskému
šlechtickému rodu pánů z Boskovic, který je
úzce spjat i s Moravskou Třebovou, a proto
bude po Boskovicích prezentována veřejnosti nyní právě v našem městě. Kurátoři moravskotřebovského muzea tuto výstavu doplnili o část zabývající se působením tohoto
rodu v Moravské Třebové. Vernisáž proběh-

OŽIVLÉ PROHLÍDKY Hrabě Monte
Christo
sobota 4. 9. od 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 hodin v podání skupiny EXULIS - divadlo historie v pohybu Brno
Třetí a zároveň poslední příběh v rámci letošního cyklu Oživlých prohlídek v zámecké expozici Poklady Moravské Třebové. Tentokrát znovu ožívá slavný příběh o lásce, zradě a pomstě.
Závist slaví vítězství, avšak jen do času. Zprvu
jako mladý Edmont Dantes, posléze jako tajemný hrabě Monte Christo, kráčí s maskou
pomsty, hledajíc znovu svou ztracenou lásku
a štěstí. Tento klasický příběh na motivy románu Alexandra Dumase zahřeje srdce každého
romantika. Vhodné pro celou rodinu.

Pietro de Petri a obraz Jan z Boskovic na úmrtním loži
V létě tohoto roku uplynulo 410 let od smrti významného malíře a moravskotřebovského
purkmistra Pietra de Petri. Podle moravského
vlastivědného pracovníka a historika Josefa Edmunda Horkyho, který v roce 1823 publikoval
o této osobnosti článek v časopise Archiv für
Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, se Pietro narodil okolo roku 1550 v Bruggách v Západních Flandrech. Zřejmě podle vlašsky znějícího jména mu Horky přisoudil italský původ po
otci. Mladý malíř se svému oboru naučil v Nizozemí. C. k. konzervátor a moravskotřebovský
muzejník Alois Czerny v článku časopisu Mitteilungen des Erzherzog-Rainer-Museums z roku
1910 k období vzdělávání Pietra doplnil, že začínající výtvarník tehdy jistě viděl mnohé práce starých mistrů, které ho nemohly neovlivnit.
Zároveň však dodal: „Jakým směrem se mladý
umělec vydal, již nelze posoudit, protože žádná
díla vytvořená tehdy jeho rukou nejsou k dispozici.“
Po vyučení de Petri odešel do světa. V roce
1574 přišel na Moravu a v Brně se seznámil
s Janem z Boskovic, horlivým mecenášem umění a věd. Šlechtic pravděpodobně od malíře nějaké dílo zakoupil. Jistotou zůstává, že mu Boskovic listem poukázal 500 zlatých a přesvědčil
ho, aby se usadil v Moravské Třebové. Pět let
po této události si umělec ve městě zakoupil za

10 | Moravskotřebovský zpravodaj | září 2021

3300 zlatých velký dům č. 16 na náměstí. Menší domek s dvorkem a zahradou vlastnil také
na předměstí v Jánské ulici. Zmiňovaný dům na
náměstí prošel ve druhé polovině 19. století rekonstrukcí, při které byly pod novější omítkou
ve vestibulu nalezeny jemné malby připisované
Pietrimu. Podle Czernyho jeden obraz představoval majestátní dámu v renesančních šatech
s vlečkou a rytíře ve zbroji, na druhém výjevu
bylo možné rozpoznat starší pár v domácím oblečení. V případě včasného přizvání odborníků
bylo snad možné fresky zachránit, bohužel se
tak nestalo a malby podlehly zničení.
V roce 1596 se Pietro oženil s Barbarou, dcerou
soukenického mistra Lorenze Heintze. Z manželství vzešlo mnoho potomků, kteří se v dospělosti věnovali velmi lukrativnímu a respektovanému obchodu s textilem.
Pietro de Petri byl v Moravské Třebové váženou
osobou, měl místo v městské radě a mezi lety
1588 až 1609 vícekrát zastával úřad purkmistra.
Vítán byl také v urozené společnosti, do deníku
si Karel starší ze Žerotína 9. března 1588 toho
času pobývající v Třebové zaznamenal, že: „…
navštívil malíře Petra, jehož dlouho znal.“ Pro
členy rodu boskovického vytvořil de Petri několik podobizen, lze uvést portrét Anny Černohorské z Boskovic a Kateřiny z Boskovic. Doloženy jsou také blíže nespecifikované zakázky od
Karla z Lichtenštejna, se kterým si umělec korespondoval.
Malířův podporovatel Jan z Boskovic zemřel
v roce 1589 a právě Pietro de Petri je označován jako autor jeho posmrtného portrétu (viz
obrázek), který se nachází ve sbírce Městského muzea v Moravské Třebové. Olej na dřevěné desce zachycuje poprsí ležícího muže. Nápis
v pravém horním rohu identifikuje postavu jako
„starého pána Jana z Boskovic, starou vrchnost

na Třebové“. Současní odborníci jsou při určení autorství opatrní a vyslovují některé důvody,
které nutí pochybovat o tom, že se jedná o dílo
de Petriho. Kvalita práce není ani zdaleka srovnatelná s výše zmíněnými portréty Anny a Kateřiny z Boskovic, ačkoliv by se vzhledem k tématu předpokládala. Také uvedený nápis představuje šlechtice oproti tehdejším zvyklostem
značně nedůstojným způsobem. Naopak pro
autenticitu svědčí fakt, že se obraz nalezl v de
Petriho pozůstalosti a nereprezentativní nápis
mohl být projevem jeho nedokonalé němčiny.
Dílo následně přešlo přes Pietrova syna Simona
do majetku soukenického cechu a v roce 1906
do sbírky moravskotřebovského muzea.
Respektovaný moravskotřebovský malíř zemřel
v létě roku 1611. Podle Horkyho „opustil tento
svět 5. června“. Czerny ve své publikaci Der politische Bezirk Mährisch-Trübau vydané v letech
1882 a 1904 uvedl datum úmrtí 6. června. Později byl Czerny opatrnější, v samostatném biografickém článku o umělci z roku 1910 napsal
pouze, že je de Petri „12. srpna 1611 uváděn již
jako zemřelý.“
Pozůstalost po mistrovi obsahovala mimo jiných předmětů také sbírku 94 obrazů, o jejichž
osudech dnes není nic známo. Petrův již zmíněný syn Simon byl taktéž váženým obyvatelem města, několikrát zvolený za purkmistra.
Pravnuk Tobias Antonius, syn Petra Paula de
Petra a Sybilly rozené König, zemřel jako úředník a učitel ve Vísce u Jevíčka v roce 1719. Smrtí jeho jediného syna Petra rod pravděpodobně
vymřel v mužské linii.
Zmíněný obraz Jan z Boskovic na úmrtním loži
si můžete prohlédnout na výstavě Šlechtický
rod pánů z Boskovic na moravskotřebovském
zámku.
■ | Tomáš Thun, městské muzeum

Různé

27. dny česko-německé kultury
Hřebečské česko německé přátelské setkání

Program:
17. 9. pátek - příjezd zahraničních hostí
Partnerské město Staufenberg a Göppingen
Večer – posezení v Třebovské restauraci
18. 9. sobota
10:00 hod. parkoviště pod zámkem – slavnostní otevření Singltreku a Pumptracku
Mor. Třebová. Součástí bude i zábavné odpoledne pro menší děti na Knížecí louce, kde je
dětský singletrack
14:00 hod. zámek – zahájení Hřebečského
česko-německého přátelského setkání s předáním Ceny města. Vystoupí: Hřebečský taneční soubor a taneční soubor Jitřenka

11:00 hod. mše v klášterním kostele
Dopoledne: prohlídka zámku – pro zahraniční hosty zdarma
Odpoledne: výlety do okolí, návštěva výstav,
přátelská setkání
18:00 hod. rozlučkový večer v Třebovské restauraci

Doplňující program:
sobota dopoledne: schůzka vedoucích hřebečských muzeí se zástupci muzea v Göppingenu
nabídka německých sbírek z tak zvaných rušených Heimatstuben

Cena města Moravské Třebové je
každoročně udělována za mimořádnou činnost nebo aktivitu, která významně přispěla k rozvoji města a života jeho obyvatel. Slavnostní předání Ceny města za rok 2020 proběhne
v sobotu 18. září ve 14:00 hodin na nádvoří zámku v Moravské Třebové.

sobota dopoledne: schůzka zástupců Staufenberku se členy SN a zástupců města –
nové možnosti partnerské spolupráce

18:00 hod. – koncert, hudební skladby od baroka k současným populárním melodiím
Vystoupí: Trio Augsburgensis (Augsburg)
a Kvarteto Ivana Hřebabeckého (MT)
Program se uskuteční na zámku, v případě
nepříznivého počasí v muzeu.

Lekce němčiny
Středisko česko-německého porozumění připravuje na nový školní rok
2021/ 2022 kurzy němčiny pro studenty i dospělé, mírně pokročilé a pokročilé pod vedením zkušených lektorů
němčiny.
Podrobné informace na adrese:
Společnost česko-německého porozumění, Svitavská 18, 571 01 Mor. Třebová, 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.

19. 9. neděle - individuální program
8:00 hod. mše ve farním kostele

Slavnostní slib žáků
Velitel – ředitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové
zve širokou veřejnost na Slavnostní slib žáků
v pátek dne 24. září, který se uskuteční na
náměstí T. G. Masaryka od 10:00 hod. V případě příznivého počasí přelet bojových vrtulníků a letounů JAS-39 Gripen.

Předání ceny města
za rok 2020

V návaznosti na možná přijímaná opatření (COVID-19), může být akce aktuálně upravena, případně zrušena. O této skutečnosti
bude veřejnost informována.

Den mladějovské
železnice v sobotu
25. září
Navštivte mladějovskou úzkokolejku
v sobotu 25. září a zúčastněte se Dne
mladějovské železnice – posledního
provozního dne na úzkokolejce v sezóně 2021 s doprovodným programem.
Provoz na úzkokolejce bude organizován podle zvláštního jízdního řádu.
Z Mladějova na Moravě se můžete vydat v 9:00 na Hřebeč, v 10:20 na Novou Ves, v 13:00 na Novou Ves nebo na
Hřebeč a v 15:10 na Novou Ves.
Podrobné informace o doprovodném
programu, jehož hlavní část se bude
konat v Mladějově mezi 12. a 13. hodinou, v tuto chvíli ještě připravujeme a naleznete je na našich webových
stránkách www.mladejov.cz.
Upozorňujeme, že v září pojedou
v Mladějově výletní parní vlaky i v sobotu, dne 11. 9.

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
V srpnu proběhl maximálně obsazený příměstský tábor pro rodiče s dětmi s názvem
Putování do pravěku a zavedl nás do dávných dob vzniku života, za dinosaury i prvními lidmi. Odnesli jsme si spoustu poznatků
a zážitků, ale především skvělých vzpomínek
a přátelství. Díky NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021 právě probíhá proškolení profesionálních chův a brzy vám nabídneme novou službu - krátkodobé hlídání dětí
v Krůčku. Srdečně Vás zveme na pravidelný
program, který zahajujeme od 6. 9. Také Vás

zveme na Den otevřených dveří 3. 9. v čase
14–17 hod. a workshop Jak se připravit na
pracovní pohovor v angličtině 24. 9. v čase
9–12 hod. Budeme se těšit na viděnou. Pro
podrobnější informace nás sledujte na našich stránkách.

PRAVIDELNÝ PROGRAM září
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Méďa pro nejmenší 3–18 měs.
18:30–19:30 Poradna a cvičení pro těhotné
ÚTERÝ
16:00–17:00 Radovánky pro děti 3–5 let (od 21. 9.)
18:00–19:00 Zpátky do formy (cvičení po porodu)

STŘEDA
10:00–11:00 Mama mimi cvičení od 1,5 roku
15:30–17:00 Příprava na miminko (v sudé týdny od 8. 9.)
17:00–18:00 Mum-talk (v liché týdny od 15. 9.)
ČTVRTEK
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1 roku (od 23. 9.)
16:00–17:00 Kreativec od 3 let
PÁTEK
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek (1x v měsíci - 10. 9.)
Na objednávku: baby masáže pro miminka, hernička, pronájem na oslavy.
■ | Tým Krůčku
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Inzerce
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Inzerce
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Inzerce

Jiří Chocholatý

• Malířské a lakýrnické práce
• Zednické práce
• Rekonstrukce bytů
• Uklidové služby – provádíme úklidové
služby pro BD, pravidelné úklidy schodišť,
úřadů, bytů

Kontakt: 608 354 601, 739 939 043
E-mail: 608354601@email.cz
Slevy pro důchodce 5–20 %
Dopravu neúčtujeme

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
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inzerce

Dovolujeme si vás tímto v rámci našeho projektu
Hledáme řešení v Moravské Třebové oslovit.
Pokud jste vy či vaši přátelé a známí v obtížné sociální situaci, kdy se vám nedaří najít práci a řešíte i další problémy, nabízíme vám v rámci našeho
projektu vzájemnou spolupráci a podporu.
Čím Vám můžeme pomoci?
• pomůžeme vám nasměřovat se do vhodné profesní oblasti
• naučíme vás nacházet zdroje pracovních příležitostí
• naučíme vás, jak napsat správný profesní životopis a motivační dopis
• připravíme vás k pracovnímu pohovoru tak,
abyste uspěli
• naučíme vás správné komunikační techniky
tak, aby vám dopomohly k úspěšné realizaci při
vstupu do zaměstnání
• vzhledem k naší rozvinuté spolupráci s četnými
zaměstnavateli v Moravské Třebové, vám pomůžeme zajistit snadnější vstup na pracovní trh
Celkem 75 % účastníků projektu je zaměstnaných na hlavní pracovní poměr. Pokud chcete být
i vy mezi nimi, kontaktujte nás. Rádi vás přivítáme
v našem projektovém centru v Moravské Třebové.
Kontakt na nás:
Jitka Němcová, tel. 734 725 828
Projektové centrum: Zámecké náměstí 207/6,
Moravská Třebová
email: projekty.eu@kvetnazahrada.cz
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Knihovna

Zprávy z knihovny
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel.: 461 316 971, 737 021 003 e-mail:
knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

VÝPŮJČNÍ DOBA
Se začátkem školního roku se vracíme k běžné výpůjční době. Budeme se na vás těšit
v těchto časech:
Dospělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení:
po-čt: 12:00–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.

1.–30. 9. Čtenářská výzva: září
V září vám pomůžeme výstavkami na tato témata: kniha, která má v názvu část lidského
těla; kniha, jejíž název se skládá z 21 písmen;
kniha, jejíž název je i jménem hlavní postavy.

Knihovna u vody
I v září 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. Na své si přijdou
děti i dospělí, muži i ženy, milovníci romantiky i detektivek.
Za spolupráci na tomto projektu velmi děkujeme našemu čtenáři Václavu Žáčkovi, který
se ochotně stará o převoz knih.

Škola volá a my připomínáme:

Studovna:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
1.–15. 9. zářijová 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 těchto knih: Dívka, která lhala (P. Jansa), Jansonův rozkaz (R.
Ludlum), Nejtemnější úsvit (A. Martinezová),
Pád do tmy (K. Janečková), Jet: Procitnutí (R.
Blake).
Aktuální otázka zní: Kam nejdál jste kdy
vyvezli knihu z naší knihovny?

zajícem v pytli varoval? U nás se bát nemusíte, vybrali jsme pouze kvalitní a dobře hodnocené knihy.

1.–30. 9. Výprodej knih a časopisů
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.
3. 9.–30. 11. Výstava: Abstraktní malby Alice Grulichové
Výstava obsahuje výběr abstraktních obrazů
z let 2015–2021. Jedná se o akryl na plátně.
Obrazy jsou většinou bez názvu, aby neovlivňovaly představivost diváka.
13.–26. 9. Zajíc v pytli
Opět po roce přicházíme s oblíbenou akcí Zajíc v pytli. V dospělém oddělení na vás čekají
zabalené utajené knihy, které si můžete půjčit domů a užít si moment překvapení, kterou knihu asi objevíte. Každý vás doteď před

Obalovací službu - balení knih, učebnic, sešitů. Do rozměru A5 za 5 Kč, větší za desetikorunu.
Pro studenty: nabízíme stálý výběr knih doporučených k maturitě, některé i ve formě
audioknih
Výstavu učebnic, čítanek a dalších příruček vhodných pro opakování a procvičování učiva základní školy na dětském oddělení.

Knihovna dětem:
1.–30. 9. Výstava: Nemožné možným
Výstava prací Zuzany Ftorkové a Barbory Vilímkové.
24. ročník soutěže Čte celá třída
Podmínky soutěže a přihlášku lze získat
v dětském oddělení knihovny, přihlášku a seznam žáků se základními údaji je třeba odevzdat do 30. 9. tamtéž. Soutěž probíhá od
1. 10. 2021 do 31. 5. 2022.

Týden plný zážitků
V měsíci červenci proběhly za podpory projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová zajímavé aktivity pro žáky 1. stupně základních škol našeho regionu.
V Centru environmentální výchovy Stolístek Linhartice jsme ve spolupráci s Radkou
Báčovou zrealizovali Týden plný řemesel,
který byl zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání. Děti si mohly během
celého týdne vyzkoušet mnoho činností,
které jim umožnily manuálně tvořit. Jednalo se na příklad o práci s proutím, hlínou, pečení rohlíků či výrobu vlastních bylinných mýdel. Samozřejmostí také byla
návštěva řemeslníků, a to přímo v keramické dílně u Věry Coufalové v Linharticích, kde si mohly vyzkoušet práci na kruhu. Dalším řemeslníkem, který ve Stolístku
ukázal své řemeslo, byl brašnář. Děti pod
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vedením manželů Šimonových pracovaly s kůží a domů si odnášely vlastnoručně
vyrobené náramky, měšce na krk a spony
do vlasů.
Ve stejném týdnu, jako řemesla, se konala
další akce s názvem Mladý badatel, tentokrát v DDM Maják v Moravské Třebové, zaměřená na badatelskou výuku a lego robotiku. Projekt MAP II tuto akci podpořil zakoupením nákladných pomůcek – lego robotů,
iPadů, Ozobotů a boxů Tajemství přírody
určeným k pokusům. Během příměstského
tábora byla odpilotována našimi pedagogy připravená metodika k badatelské výuce
a také odpilotovány aktivity pro lego robo-

tiku. Jako pokračování této aktivity vznikne
od září 2021 v DDM zájmový kroužek. Metodiku a pomůcky dále plánujeme zapůjčit
do škol v následujícím školním roce a podpořit tím naše učitele v hledání nových podnětů pro výuku ve školách. Dále naším záměrem při realizaci těchto akcí bylo ukázat,
jak zajímavým tématem pro formální a neformální vzdělávání polytechnika, badatelství a robotika jsou a probudit v dětech zájem o tyto obory.
Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do
realizace těchto aktivit a máme radost z četných kladných ohlasů od dětí a rodičů.
■ | Lenka Bojanovská, hlavní manažer projektu MAP II

DDM

akce na měsíc září
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
4. 9. Moravská Třebová pro děti
Akce pro veřejnost na Knížecí louce. Více informací na samostatném plakátku, na webu
a Fb města i DDM.

Ohlédnutí za letními
tábory DDM
Badatelský tábor
Od 19. do 23. července úspěšně proběhl badatelský tábor. Děti si zábavnou formou vyzkoušely obory robotiky, chemie a fyziky. Každý den domů odcházely s řadou nových vědomostí i výrobky, které ten den zhotovily.
Asi největší radost jim udělal kreslící robůtek. Samy si robůtka vyrobily a díky motorku
a baterii uvedly do chodu. Naučily se pracovat nejen s lupami a mikroskopy, ale i s ozoboty nebo se speciální hrou na programování Scottie Go. Díky zájmu o tyto obory budou děti v této činnosti pokračovat v novém
kroužku Badatel.

Nabídka zájmových kroužků na
školní rok 2021/2022
Vážení rodiče online přihlašování do kroužků je již v plném proudu na adrese https://
www.ddm-mt.cz/krouzky , kde najdete kompletní nabídku. Schvalovat přihlášky budeme
až po skončení letní činnosti, tedy první týden v září. V případě, že je vaše dítě přihlášeno do dvou kroužků a má uhrazeny poplatky,
máte na případný třetí kroužek slevu 200 Kč.
Přihlášení do třetího kroužku je možné pouze přes ekonomku DDM na tel. 731 427 353.

Tábor na Svojanově
Celý tábor se nesl v duchu Zootropolis neboli město zvířat a děti po celou dobu provázela policistka a králičice Judy Hopkavá. Hned
na začátku děti musely složit policejní přísahu a pak už je čekal nelehký výcvik. První den
trénovaly spolupráci. Ze špejlí a hrášků vytvořily krásné město Zootropolis, vyrobily si trička, aby reprezentovaly svůj oddíl a svou kreativitu rozvíjely i při tvorbě batůžků a maňásků, malých agentů. V dalším výcviku prověřily paměť i vědomosti, a to díky zábavným
hrám. Během výcviku jak přežít v přírodě musely děti rozdělat oheň a uvařit polévku. Neminul je ani výcvik zdatnosti včetně soubojů
a sportovních disciplín. Poslední den v táboře jsme věnovali výcviku na tajné agenty. Během tábora jsme nezapomněli prozkoumat
záhady místního hradu a odvážně jsme zdolali stezku odvahy. Po celý tábor děti získávaly hodnosti a podle toho pak byly odměněny táborovými tolary, které utrácely na tradičním jarmarku. Všem táborníkům i dospělákům, kteří se s námi do města zvířat vydali,
moc děkuji, protože jste byli úžasní. Věřím, že
se potkáme zase za rok. Tak AHOJ, Jana
Taneční tábor
Poslední týden v červenci proběhl v DDM 3.
ročník příměstského tanečního tábora. Děti
se za týden naučily 4 taneční sestavy, které poslední den předvedly svým rodičům,
babičkám, dědečkům a dalším příbuzným
a známým. Kromě tancování se děti věnovaly i výtvarným činnostem, batikovaly trička,
zdobily batohy a vyrobily si lapač snů. Kromě toho se našel čas i na hry venku a v klubovně i na opékání špekáčků. Těšíme se na
další ročník.
Moravskotřebovský zpravodaj | září 2021 |
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Rodilí mluvčí od září
v Moravské Třebové
Již v červnu 2020 získaly v programu Komise J. Williama Fulbrighta střední školy v Moravské Třebové rodilé mluvčí, kteří měli po
nadcházející školní rok 2020/21 asistovat
při výuce. Školy se zařadily mezi 32 úspěšných žadatelů, přičemž o grant se jich ucházelo 130. Fulbrightova komise je mezivládní česko-americká organizace, která ročně
rozděluje přibližně 8 tisíc stipendií a mezi
jejími bývalými účastníky naleznete nositele Nobelovy a Pulitzerovy ceny, guvernéry,
velvyslance, umělce nebo profesory.
Příjezd English Teaching Assistant (ETA)
Fulbrightistů Gianny Hickman a Seana
Fredericka McAneny byl z objektivních
důvodů přesunut na školní rok 2021/2022
a tudíž budou mít obyvatelé našeho města v novém školním roce výjimečnou příležitost k zajímavým setkáním.
Gianna z Arkansas State University vystudovala více obor angličtina, španělština,
bezpečnost a obranu státu, a sociologii, je
členkou mnoha klubů a komisí. Bohaté pracovní zkušenosti získala při ročním pobytu
v Austrálii nebo při návštěvě mnoha evropských zemí. V České republice chce zažít
kulturu odlišnou od své původní, ráda by
se zapojila do sportu nebo spolku ručních
prací, zajímá se o rovnoprávnost. Bude působit na Gymnáziu a Letecké střední od-

borné škole, a Integrované škole Moravská
Třebová.
Sean vystudoval angličtinu na State University of New York College at Geneseo. Pracoval v univerzitním centru pro akademické psaní, zajímá ho anglická a irská literatura a obdivuje Franze Kafku. Patří také
mezi univerzitní sportovce, byl kapitánem
atletického týmu, závodně běhá na dlouhé tratě. Právě disciplína je pevnou součástí jeho života a proto svou žádost potvrdil
pro Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské
Třebové.
■ | Mentorky programu: Hana Oyelakin Ferlíková,

Iva Kodešová, Hana Konečná

OKÉNKO ZUŠ
V závěru loňského školního roku získala žákyně výtvarného oboru ZUŠ Moravská Třebová Štěpánka Šimonová
pod vedením Lucie Muchovičové roční
stipendium pro talentované žáky a jejich pedagogy ve Stipendijní akademii
mentoringu uměleckého vzdělávaní
MenART.
Výtvarný obor se též zúčastnil soutěžní Mezinárodní dětské výtvarné výstavy International Children‘s Exhibition
of Fine Arts Lidice. V tomto ročníku na
téma inspirované Karlem Čapkem „robot a umělá inteligence“ získala Štěpánka Šimonová se svou animací Metamorfosa v konkurenci 11 213 prací
ze 72 zemí světa zlatou medaili. Žákyni, ostatním našim účastníkům, i pedagožce srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy i našeho města v tak prestižních projektech.
Začátek letošního školního roku bude
v ZUŠ Moravská Třebová zahájen 1. září
domluvou rozvrhů s jednotlivými pedagogy individuální a kolektivní výuky. Přijímací pohovory pro nové žáky budou
realizovány od 2. září v čase od 14:30
do 16:30 hod. v kanceláři ředitele školy č. 203. Děkujeme za zachování přízně i v tomto školním roce a novým i stávajícím žákům přejeme spoustu radosti z umění, úspěšný a klidný školní rok.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

Festival vědy a techniky Pardubického kraje – AMAVET
V roce 2019 jsem se jako studentka tercie
moravskotřebovského gymnázia přihlásila
s projektem Nádherný smutek aneb Budoucnost Českého Banátu na Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.

V mém projektu šlo o poznání kultury, ve které žije česká menšina v šesti horských vesničkách v rumunském Banátu, tyto obce jsem
pěšky a stopem procestovala. Tamní život lze
přirovnat k životu mých předků ve Studené

Loučce. S přílivem turismu však kolorit pomalu zaniká.
Po úspěšném absolvování okresního kola
přišel na scénu Covid-19 a krajské kolo se
už naladilo na digitální notu. V online prostředí jsme měli prostor pro zlepšení komunikačních a IT dovedností. V krajském
kole jsem již jako studentka kvarty Slovanského gymnázia Olomouc, jemuž patří za
technickou a morální podporu velký dík,
získala hlavní cenu festivalu a Cenu děkana filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Na Letní škole mladých vědců v Praze, v sídle pořadatele festivalu, se vítězové naučili, jaké to je přednášet na vysoké škole, ale
také poznali co je to vysokoškolská kolej.
V rámci týdenního pobytu bylo možné poznat množství ústavů Akademie věd České
republiky - Organické chemie a biochemie,
Geofyzikální, Fyzikální, Molekulární genetiky a Botanický. Každý účastník měl během
týdenního pobytu vytvořit nový projekt, já
jsem se zabývala regenerací přírody po jaderném výbuchu a závěr je naštěstí mírně
pozitivní. A proto studujte, má to cenu!
■ | Eliška Konečná
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Trocha vzpomínek před začátkem
nového školního roku
Žáci 5. D se společně rozloučili s prvním stupněm dobrým skutkem. V rámci akce pro hnutí Mary´smeal – BATŮŽKOVÝ PROJEKT naplnili 6 aktovek pro děti z Afriky. Do starých školních batůžků přinesli všechny potřebné věci:
sešity, plně vybavená pouzdra, pravítka, oblečení, zubní pasty s kartáčky, mýdla, ručníky,
polévkové lžíce a míčky. Nejen oni byli pyšní,
že díky nim v září bude moct 6 dětí radostně

nastoupit do školy s potřebnými pomůckami,
ale i já jsem hrdá na to, jaká výborná parta se
mi ve třídě sešla. Děkuji vám všem.
■ | Třídní učitelka 5. D, ZŠ Palackého

Na konci června jsme se i spolu s 5. D vydali na vycházku do Pekla. Lipovou alejí nás doprovázel Jiří Křetínský s kolegou Miroslavem
Flášarem z odboru životního prostředí. Díky

nim jsme se dozvěděli přibližné stáří lip, ukázali nám, jak se o stromy pečuje, upozornili nás na právě vznikající mraveniště. V Pekle
už na nás čekal Milan Blaha se synem. Mohli jsme si tady pohrát, opéct buřty, proběhla
soutěž o nejkrásnějšího čerta. Jelikož jsme se
letos učili i o naší republice, o nejvyšší hoře –
Sněžce, jsme rádi, že nám o ní mohli vyprávět
jedni z nejpovolanějších v našem městě. Žáci
si zopakovali své znalosti a zjistili, jaká nebezpečí v horách hrozí. Prvňáčci navštívili i restauraci Excalibur, kde si děti připravily zmrzlinový pohár podle jejich chutí, zařádily si na
hřišťátku a žízeň zahnaly bezinkovou šťávou.
Děkuji všem, kteří se našim dětem věnovali.
■ | Třídní učitelka 1. B, ZŠ Palackého

PROJEKTY ERASMUS+ POKRAČUJÍ
Po nucené roční pauze způsobené pandemií se opět vracíme k mezinárodní spolupráci v rámci projektu Erasmus+. 12 žáků z prvního stupně navštíví v září společně s polskými žáky partnerskou školu v Banské Štiavnici. Budou zde připravovat národní delikatesy,
čemuž napovídá sám název projektu Jídlo je
to, co máme společné.

12 žáků 2. stupně se vydá v doprovodu slovenských přátel na jih - do chorvatského Daruvaru a Zadaru. V projektu Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi zjistí, jaké
kulturní tradice udržuje česká menšina žijící
v Chorvatsku, a také navštíví krásná a zajímavá místa.
■ | Tereza Klímová

STŘÍPKY SE OPĚT HLÁSÍ
Dne 17. 7. se za přísných podmínek uskutečnil Národní pohár v twirlingu ve Dvoře Králové.
Tato soutěž je nejvyšší soutěží pro kategorie B
a C (začátečníci a mírně pokročilí). Za Střípky
se zúčastnila Kateřina Malurová, která si v kategorii děti C se sólem na téma Piráti z Karibiku vybojovala krásnou stříbrnou medaili. Kačenka individuálně trénuje s trenérkou Tinou
Kolomou. Jelikož soutěž byla oznámena pouhý měsíc před uskutečněním, ostatní naše twirlerky měly strach, že bez tělocvičen sóla nenatrénují podle svých představ a tudíž účast
odmítly. Tím více si zaslouží Kačenka Malurová
obdiv a uznání, že za tak krátkou dobu předvedla svůj um s takovým výsledkem.
Další soutěží bylo MČR v klasické mažoretce
ve dnech 24. a 25. 7. v Ronově nad Doubravou. Té se zúčastnily ze Střípků dvě slečny,
a to za senior Denisa Bubeníková a za junior st. Simona Krbcová. Denča získala 4. mís-

to a Simča skončila 8. I jim patří velký dík, že
reprezentovaly náš klub i město v této, nejen
pro tento sport nelehké době, a svá sóla natrénovaly doma nebo venku.
11. a 12. 9. se uskuteční MČR v twirlingu, kde
Střípky bude reprezentovat Zuzana Dvořáková s twirl. sólem a povinnou disciplínou se 2
hůlkami. Držme jí pěsti.
Děkujeme Vám za přízeň.
■ | Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková

Poděkování
Mažoretková a twirlingová skupina Střípky
děkuje touto cestou zástupcům města Moravská Třebová za finanční podporu na činnost tohoto krásného sportu, a to nejen pro
dívky, ale i chlapce. Střípky reprezentují naše
město nejen na celorepublikových soutěžích,
ale i na MČR v klasice a twirlingu.

Espiral opět soutěží
V letošním zvláštním roce v sobotu
17. 7. konečně došlo i na první soutěž v twirlingu, kterou byl Národní twirlingový pohár 2021 ve Dvoře Králové
nad Labem. I přes omezené možnosti tréninků, které nás v minulém období provázely, se na soutěž připravila 4
naše děvčata. Z těchto čtyř vystoupení si děvčata odvezla 2 medaile. V povinném sóle s jednou hůlkou si zlato
odvezla Sára Drahošová, pro kterou
to byla první twirlingová soutěž. V rytmickém tanečním sóle si potom vybojovala stříbro Pavlína Koldová. I pro
naše nejmladší děvčata Nelly Svozilovou a Veroniku Podhornou to bylo
první soutěžní vystoupení v kariéře
a umístila se na 5. a 6. místě v rytmickém tanečním sóle. Věřím, že letošní
rok bude již pro nás všechny příznivější a budeme moci trénovat a připravovat se na další soutěžní rok.
V září čeká na naše děvčata soutěžící v nejvyšší výkonnostní třídě mistrovství České republiky, tak nám držte palce.
■ | Jitka a Andrea Štolovy

■ | Za tým Střípků a Střípečků Eva Kalábová
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Charita Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová
Kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

Setkání seniorů
Setkání seniorů se uskuteční 6. 8. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor.
Třebové.

Svoz seniorů za účelem
návštěvy hřbitova
Svoz proběhne 1., 15. a 29. září. Odjezd
v 15:00 hod. před dvorem sociálních služeb
v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil
Endl, T: 603 750 838.

S-Klub pro aktivní seniory
z Moravskotřebovska a Jevíčka
Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 9. a 23. 9. 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.
Kontakt: Božena Šplíchalová, telefon: 731
608 323, e-mail: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz

Přijď se bavit s Charitou
12. září, 12:00–18:00, zámek Moravská Třebová
Přijďte s námi strávit příjemný čas na krásném místě a přitom se dozvědět něco nového. Společně oslavíme 15. výročí vzniku první
služby Charity Moravská Třebová. A těch výročí oslavíme mnohem více. Zámek Moravská Třebová bude v neděli 12. září otevřený

Bezplatná pomoc s oddlužením
v Občanské poradně
pro děti i rodiče. Dozvíte se informace o činnosti Charity Moravská Třebová přímo od jejich pracovníků. Ale hlavně vás čeká zábava.
V rámci Týdnů duševního zdraví jsou připraveny koncerty skupin Morybundus band
a Regen, představí se malí bubeníci z Lanškrouna a Základní umělecká škola Moravská
Třebová, v zámecké zahradě si zahrajete velkou hru a ukážete, co umíte. Oceníme dobrovolníky, odstartujeme běh pro pěstounskou
péči, poslechnete si vzdělávací workshop
o výchově v rodinách, ochutnáte výrobky
Charity Moravské Třebové a jejího sociálního
podniku Speramus a mnoho dalšího. Ukážeme vám, co dokážeme.

Moje jméno není diagnóza
Charita Moravská Třebová – O krok dál a Iniciativa Na rovinu Vás srdečně zvou k účasti
na besedě s názvem Moje jméno není diagnóza, která má za cíl představit zkušenosti
lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnuje se životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale
i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho
charakteristice, a pro lidi s duševním one-

Den otevřených dveří SKP Centra
Služby
podpory bydlení v Moravské Třebové,
SKP-CENTRUM, o.
p.s. Vás srdečně
zvou na Den otevřených dveří dne 16. 9.,
od 13:00 do 16:00 hodin. Těšíme se na Vás
na adrese Komenského 1663/50b, 571 01

mocněním často představuje větší zátěž než
samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu
vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.
Přijďte si vyslechnout reálné životní příběhy,
které mohou být možná pro každého někdy
přínosem.
Termín konání: 22. září, od 17:00 hodin
Místo konání: LASKAVÁRNA, Svitavská 6,
Předměstí, Moravská Třebová
Kontakt: Pavla Preisnerová, pavla.preisnerova@mtrebova.charita.cz,
telefon:
734
797 497; Leona Hovorková, leona.hovorkova@nudz.cz, telefon: 605 128 091

Moravská Třebová. V případě potřeby nás
můžete kontaktovat na telefonu 464 629
615 nebo na e-mailu spbmt@skp-centrum.
cz. Služby podpory bydlení pomáhají získat
potřebné kompetence ke zvládnutí nepříznivé situace v oblasti bydlení, lidem starším
15 let, kteří žijí v Moravské Třebové nebo
k ní mají vazbu.

Pokud se nacházíte v kolotoči splátek alespoň dvou dluhů a máte strach z exekuce,
můžeme Vám pomoci najít řešení. Oproti exekucím má oddlužení jisté výhody, jako
například, že jednou splátkou člověk hradí
všechny přihlášené pohledávky, dluhy Vám
po podání návrhu nerostou a po úspěšném
skončení oddlužení je člověk od zbytku dluhů osvobozen. Celým procesem Vás budou
provázet pracovníci Občanské poradny. Najdete nás na adrese Bránská 210/18, Moravská Třebová.
Kontakt: Pavel Šejnoha, vedoucí služby, tel:
736 503 393e-mailem poradna@mtrebova.
charita.cz.
Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www. facebook.com/charita.trebova, nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová. Krásné pohodové dny
vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová
■ | (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, so 18:00 klášterní kostel

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Centrum pro rodinu Sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318,
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz
Provozní doba:
Pondělí: 8.00–12.00 hod. mateřské centrum
Úterý:
8.00–12.00 hod. mateřské centrum
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Středa: 8.00–12.00 hod. mateřské centrum
Čtvrtek: 9.00–12.00 hod. setkávání věřících
maminek

čt	16:30 hod. klášterní
kostel – mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 klášterní kostel
so	18:00 farní kostel (s nedělní platností)
ne

8:00 farní kostel
11:00 klášterní kostel

Sport

Cyklistické novinky
Sestry Srnské a Petr Šich
triumfovali v terénní časovce
Čtvrtý závod seriálu Cykloman 2021 zavedl cyklisty prostřednictvím hlavního organizátora Josefa Doležela do lokality Křížového
vrchu a jeho okolí. Závod se nazývá Superbike a vzhledem k místu konání dostal v historii dosti přiléhavou přezdívku „Křížem krážem Křížovým vrchem“. Fyzicky a technicky
náročný okruh o délce 6300 metrů absolvovali bikeři celkem dvakrát. Na start závodu
se postavilo celkem 34 závodníků. V mužské kategorii naprosto dominoval nedostižný
Petr Šich, ženskou část závodu ovládly sestry
Srnské, věkem ještě juniorky. Zajímavostí je
i šesté místo jejich tatínka v absolutním pořadí a primát v kategorii M2.
Absolutní pořadí: 1. Petr Šich (Moravec
Team) 34:38, 2. Michal Rotter (CK Slovan Moravská Třebová) 40:24, 3. Patrik Novák (TriBike MTB Academy) 40:46. Ženy: Patricie Srnská (Sportreg Nové Město na Moravě) 42:15,
Veronika Srnská (Sportreg Nové Město na
Moravě) 46:32, Bedřiška Schneiderová (CK
Čerti Kunčina) 53:40.
Vítězové kategorií: J: Tomáš Janoušek,
M1: Petr Šich, M2: Karel Srnský, M3: Michal
Rotter, M4: Luděk Schneider (CK Čerti Kunčina), ZJ: Patricie Srnská, Z1: Jitka Dulajová, Z2:
Bedřiška Schneiderová.

17. ročník
Moravskotřebovského
cyklomaratonu
Moravská Třebová se v sobotu 24. 7. zaplnila bikery, kteří si přijeli užít maraton v kopcovitém terénu obklopujícím naše krásné historické město. Na výběr bylo tradičně ze dvou
hlavních tras - 60 km a 40 km. Ti, pro které
je vychutnání si jízdy důležitější než umístění v závodě, byla určena rodinná trasa na 20
km. Start a cíl proběhl na fotbalovém hřišti SKP Slovan Moravská Třebová. K celkově
vynikající atmosféře přispělo ideální počasí.
„Pozdní červencové počasí vyšlo. Na sluníčku to sice hezky pálilo a závodníci se zapotili, ale nebyl to žádný nesnesitelný extrém.
Závodníci si pochvalovali značení tratě a celkově vše vyšlo na jedničku,“ řekl Pavel Brettschneider, hlavní pořadatel Moravskotřebovského cyklomaratonu.
Hlavní závod ovládl jezdec Expres CZ - Tufo
Team Kolín Jakub Kučera, který soupeřům
v podstatě nedal žádnou šanci a trať prolétl
s náskokem více než pěti minut na svého nebližšího pronásledovatele. Šedesátikilometrovou náročnou trať absolvovaly také ženy.
S nelehkými podmínkami se nejlépe popaso-

vala Kateřina Obstová závodící za SKP Duha
Lanškroun. Kratší 40 km trať ovládli Kateřina
Teuberová (HSK Cycling team) a po bitvě také
Mikuláš Hruběš (Pro-T Team). Prvního a pátého závodníka totiž v cíli dělily pouhé dvě
vteřiny. Na rodinnou trasu se postavilo celkem 22 rodičů s dětmi. Pořadatelé pamatovali i na pestrý doprovodný program. Povedená sportovní akce, na které má zásluhu mj.
město Moravská Třebová a Pardubický kraj,
uzavřela první polovinu letošní ročníku seriálu CYKLOMAN - 2021.
Absolutní pořadí (60 km):
1. Jakub Kučera (Expres CZ - Tufo Team Kolín)
2:07:47, 2. Lukáš Bukovský (DK BIKESHOP Racing Team) 2:12:54, 3. Samuel Bartecký (Bikeaction - Rocky Mountain Team) 2:14:30
Absolutní pořadí (40 km):
1. Mikuláš Hrubeš (Pro-T Team) 1:24:59, 2.
Antonín Maňur (Rýmařov) 1:24:59, 3. Zdeněk
Matuška 1:24:59

Triatlon Paperman 2021
Bojovalo se na tratích – 200 metrů plavání, 15
kilometrů na kole a 3 kilometry běhu. Plaveckou část absolvovali všichni účastníci v aquaparku, po krátké přestávce se z areálu SKP
Slovan vydali v časových rozestupech podle
výsledků z bazénu na cyklistický úsek. Na závěr přišlo na řadu běžecké kolečko. Dětského
triatlonového klání se zúčastnilo 22 sportovních nadějí, které poměřily své síly v bazénu
moravskotřebovského aquaparku a v okolí
fotbalového stadionu.
Výsledky
1. Michal Rotter (CK Slovan Moravská Třebová) 37:20 min., 2. Josef Pospíšil (BT 2000)
37:30, 3. Jiří Kadidlo (CK Slovan Moravská
Třebová) 37:40. Vítězové kategorií: M1: Josef Pospíšil. M2: Jiří Kadidlo. M3: Michal
Rotter. M4: Leopold Spáčil. J: Tadeáš Ladra.
Ž1: Jana Želinská. Ž2: Ladislava Marková. ŽJ:
Kateřina Navrátilová.
■ | (pm)

Mladí střelci nejen na střelnici
Mimo organizované tréninky a závody v rámci Spolku branných sportů Moravská Třebová se mládežníci účastní i jiných střeleckých
disciplín.
Velmi zajímavý je například HFT, který si vybrali Adéla a Vít Kostíkovi i jejich táta Radek.
HFT (Hunter Field Target) je outdoorová aktivita, kdy snahou střelce je ze vzduchové zbraně trefit sklopný terč, který je umístěn v různých vzdálenostech od místa střelby. Začít se

dá v každém věku. Závodů se zúčastňují střelci od chvíle, kdy jsou poprvé schopni zvládnout pušku (do 18 let samozřejmě pod dohledem rodičů) až po střelce v důchodovém
věku. Můžeme střílet ze dvou druhů zbraní
- větrovka nebo pístová vzduchovka. Dobrá
zbraň by měla umožňovat zasáhnout cíl o velikosti zhruba mince na vzdálenost 41 metrů.
Vše však v zákonném limitu 16 joulů. Střílí se
na mechanické sklopné terče vyrobené z plechu. V každém terči je otvor, který se nazývá
killzóna, po jejímž zasažení dojde k uvolnění
mechanismu, který má za následek sklopení
terče a tím jasnou indikaci zásahu. Pokud je
zasaženo jakékoliv místo mimo killzónu, terč
se nesklopí a zůstane stát. Za sklopení získáte 2 body, za „cinknutí“ 1, když netrefíte tak
0. Střílí se převážně v lesích, loukách nebo na
hřišti. Závody se konají o víkendech a jsou
obvykle dvoudenní, můžete soutěžit i pou-

ze jeden den, pokud vám to nevyhovuje. Je
i možnost přespání ve stanech, které si dovezete. Závodů se v průměru účastní 70 lidí. Ti
jsou pak rozděleni do týmů po 2 až 3 a navzájem se kontrolují a zapisují si body.
V posledních závodech Moravský pohár se
Vítek Kostík umístil na prvním místě a zatím
si drží první místo v žebříčku Junioři.
■ | Adéla Kostíková a Tomáš Přidal
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Zprávy z dalších
atletických soutěží
V Ústí nad Orlicí se konalo 2. kolo družstev
přípravek. Družstvo dívek reprezentovaly
Alžběta Dvořáková, Jolana Krejčí, Magdalena
Krejčí, Nikol Kučerová, Laura Polášková, Dita
Václavíková a dvě nové tváře Michaela Dvořáková a Sofie Bomberová. Zisk 4601 bodů
stačil na 3. místo. Družstvo se po dvou kolech
drží celkově na 3. místě, přičemž všechny
družstva od 1. do 3. místa mají stejný počet
hlavních bodů. V jednotlivkyních se do desítky nejlepších závodnic vměstnaly dvě naše
závodnice: Václavíková na 3. místo - 1529 b.
(60 m - 9,45, skok daleký - 376, hod míčkem 34,50 a 600 m - 1:58,54) a Dvořáková na 10.
místo - 1096 b. (9,58-314-20,49-2:06,79). Blízko desítce byla M. Krejčí na 11. místě - 1074
b. (10,04-321-23,16-2:04,42). Bodové součty
dalších závodnic - J. Krejčí 902 b., Kučerová
898 b., Polášková 745 b., Dvořáková 583 b.
a Bomberová 379 b. Družstvo chlapců reprezentovali Jonáš Dobrovský, Šimon Kolář a Jakub Kučera a ziskem 1907 bodů zopakovalo 7. místo z kola prvního. Na stejném místě
se družstvo nachází i celkově po dvou kolech.
V jednotlivcích obsadil Kolář 7. místo - 842
b. (9,31-302-23,46-2:04,70), Kučera 9. místo
- 779 b. (9,77-327-26,74-2:07,32). Dobrovský
získal 286 b. Dívky potvrdily svoji výkonnost
z prvního kola a jejich výsledky naznačují napínavý boj o prvenství ve skupině, chlapcům
bohužel k lepšímu umístění schází další člen
do party.
Ve Svitavách se konalo 2. kolo družstev mladšího žactva. Družstvo nastoupilo ve složení
Adéla Friedlová, Zuzana Houserová, Tereza
Kalousková, Jolana Krejčí, Magdalena Krejčí, Nikol Kučerová, Laura Polášková, Mariana
Stenzlová, Eva Urbánková a Dita Václavíková.
Již první disciplína, hod míčkem, přinesl překvapivé výsledky, když svými osobními maximy bodovaly Václavíková (38,44-4.) a Kalous-

ková (34,56-7.). V běhu na 60 metrů se mezi
nejlepších šest sprinterek probojovaly dvě
naše závodnice, Stenzlová (9,07) a Urbánková (9,17), které se pak ve finálovém běhu časově zlepšily Stenzlová (9,03-4.), Urbánková
(9,10-6.). Ve skoku dalekém Stenzlová (36912.) body nezískala, ale ve vrhu koulí zabojovala Houserová (7,15-8.). V běhu na 300 metrů bodovaly Stenzlová (49,16-4.), Urbánková
(51,10-8.) a Václavíková (51,46-10.), a ve štafetě na 4x60 metrů bodovala nejen naše první štafeta ve složení Houserová, Kalousková,
Krejčí M. a Urbánková (36,51-4.), ale i druhá
štafeta ve složení Friedlová, Krejčí J., Kučerová a Polášková (39,50-9.). Získaných 46 bodů
znamenalo pro družstvo vylepšení umístění
oproti minulému kolu o tři příčky, obsadilo
velmi pěkné 4. místo. Celkově se družstvo po
dvou kolech posunulo na 6. místo a výsledky naznačily, že boj o konečné 4. místo nemusí být pro naše dívky ve druhé části sezóny nereálný.
Více informací z obou závodů naleznete na
našich stránkách www.akmoravskatrebova.
cz.
■ | Radek Pavliš, trenér AKMTR mládeže
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Otužilecký klub ZOTAV Moravská Třebová Vás zve na zahájení zimní plavecké sezóny 2021/22 v lomu Anna (Mrtvák) v Březině. 2. svatováclavská bójka se bude plavat za každého počasí
v úterý 28. září od 15:00, a to na tratích
250 m a 500 m. Jedná se o nesoutěžní
plavání, účast je tedy na vlastní riziko
a zodpovědnost.
ZOTAV - Zimní OTužilci A Vodomilové z Moravské Třebové se pravidelně
scházejí v nedělní odpoledne a v týdnu dle domluvy už čtvrtým rokem. Minulou zimu jsme získali diplom Covide,
nezlob mě! a připojili se tak se k českému rekordu v počtu zaregistrovaných
otužilců ponořivších se během jednoho víkendu do ledové vody. Dále jsme
si užívali 3. vánočního čvachtání nebo
si po kolena ve vodě labužnicky debužírovali masopustní vepřová kolena servírovaná na ledové kře v Boršáku. A závěr loňské covid sezóny uzavřeli velikonoční valnou hromadou ZOTAV, plavbou k bójce a zasazením velikonoční
pomlázky v Březině. Sledujte nás na
Facebooku.
■ | Otužilci MT

Kamila Orálková se probojovala do juniorské
biatlonové reprezentace
Několikanásobná medailistka ze zimní olympiády dětí a mládeže závodící za SK Nové
Město na Moravě je tak zase o kousek blíže svému snu, kterým je úspěch na „velké“
olympiádě. Celkem má česká biatlonová reprezentace pro nadcházející sezónu 30 členů. Ve společné tréninkové skupině se bude
připravovat 7 mužů a 7 juniorů. Tým žen se
rozšířil na 9 biatlonistek, juniorek je 7. Nově
se formující tým juniorek bude trénovat Zdeněk Vítek, který měl v minulé sezóně na starosti tým pro IBU Cup.
Složení české juniorské biatlonové reprezentace pro sezónu 2021/22:
Tereza Jandová, Gabriela Masaříková, Kate-

Svatováclavská
bójka

řina Pavlů, Kateřina Gotvaldová, Lenka Bártová, Svatava Mikysková a Kamila Orálková.
■ | (pm)

Chcete se začít otužovat? Teď je
ten správný čas začít. A jak na
to? Zde je několik tipů:
• nepřeceňujte se, poslouchejte reakce svého těla na chlad
• zvykejte si na chlad postupně a po
malých krocích
• prodlužujte své obvyklé letní plavecké pobyty ve vodě až do pozdního
podzimu
• saunujte se nebo se sprchujte ve
studené vodě
• choďte ven na procházky nebo si zaběhat, a to za každého počasí
• noste i v studeném počasí lehké oblečení, ale zvolte ho tak, abyste neprochladli
• neriskujte a nevstupujte do studené
vody sami, mějte s sebou raději doprovod pro případnou pomoc
• přidejte se k partě, která se již otužuje
■ | Aleš Ondrůšek

Sport

Historie kopané
v Moravské Třebové XI.
Sezóna 1986/87. Slovan postavil nový stadion. V klubu však skončila ikona Slovanu Josef Haupt. Hráč a trenér, který dovedl A tým
k druhému místu v KP, největšímu úspěchu
v historii. Novým trenérem se stal mjr. Polívka. Ten ovšem skončil pro pracovní povinnosti už v přípravě na sezónu. Tým vedl Č.
Novotný. Nevyrovnané výkony v jednotlivých
kolech. Výbuch v Rybitví s rezervou VCHZ 0:7.
Doma si hráči řekli u diváků o odpustek, když
deklasovali Vys. Mýto 7:1 Miloš Kudyn se trefil pětkát! Podzimní část sezóny zakončilo
derby se Svitavami 1:1. Jarní odvety začal tým
pod vedením hrajícího trenéra Vl. Doseděla. Po peripetiích v sezóně nakonec 9. místo
bylo sympatické. Miloš Kudyn se stal králem
střelců. V dubnu hrála u nás Sigma Olomouc
- 1:4. V mužstvu Sigmy L. Kučerňák (později
trenér Slovanu), Příložný, Sedláček, Mlejnek,
Machala, Kalvoda, Koukal. B tým obsadil v OP
2. místo. Dlouho ty vypadalo na postup do I.
B třídy. V předposledním kole blamáž v Jaroměřicích 1:7 s mužstvem, které neslo koncovou lampu OP, vystavila stopku, z postupu se
radovalo Jevíčko.
Sezóna 1987/88 se nevyvedla. Áčko sestoupilo z KP. Sezóna začala dobře. Vítězství v derby se Svitavami. Další zápasy přinesly útlum.
Řada hráčů chyběla. Střelecké duo Čadek,
Linduška bylo v trestu, dva hráči na voj. cvičení, v některých zápasech chyběla zraněná opora golman Péč. Po podzimu 11. místo. A tým vedl prezident L. Pastrňák. Hodně
zápasů bylo vyrovnaných, ale řada jich končila těsnou porážkou. Vyvrcholením krize byla
domácí porážka od Ledče n/S. Slovan provedl změny. Do čela oddílu nastoupil nový prezident František Matoušek. A tým převzal
opět Vl. Dodeděl. Slovan začal mazat bodové manko, ale konečné 13. místo, právě za tý-

mem Ledče, znamenalo sestup. Ve vyrovnané tabulce na 9. místo chyběly 4 body. Potěšil postup dorostu do KP (tr. Potáček, Štěpánek).
Sezóna 1988/89 znamenala návrat do KP.
Slovan vedl zkušený S. Milde. Mužstvo doma
bez ztráty kytičky.Béčko v OP na 6. místě.
Sezóna 1989/90. Slovan hraje po postupu
KP poprve se 16 účastníky. Našim barvám
se nedaří, hlavně na hřištích soupeřů fasují dvakrát 7 fíků. Nešťastné ztráty v Bydžově
i v Chrudimi 3:4. Důležité bylo přehrát Třebechovice, což znamenalo předposlední místo a záchranu.
Sezóna 90/91 po záchraně s odřenýma ušima hrajeme KP. Po podzimu jen 10 bodů a až
15. místo. Zlepšení v jarní části znamenalo
13. místo a záchranu. Musím se zmínit o zápase v Lomnici n/Popelkou. Opravdu jsme
byli za Popelku. Jedno zrnko popela, jedno
zrnko hrášku neplatilo. Jen dvě zrnka zavalila lavina popela. Porážka 2:9. Jedna z krutých
porážek Slovanu v historii.
V mládeži nám v tomto období vyrůstali nadějní hráči. V dorostu to byli pozdější mušketýři moravskotřebovské kopané M. Aberle,
M. Potáček, M. Hájek. Tato „Emka“ se podepsala pod spoustu gólů a hned kolem kroužili agenti s kufříky. V žácích se klubala budoucí star P. Šatník, později s přezdívkou Falbr
opora Slovanu.
V r. 1987 byl založel tým fotbalistek. Vznik inicioval J. Sojka (hráč, trenér, prez. klubu). Děvčata hrála jen přátelská utkání. Nechyběla na
žádné slavnostní akci. V hektické době počátku 90 let, byl tým zrušen. V sezóně 19991/92
přešel Slovan z Čech na Moravu. Byl zařazen
do Hanácké fotbalové župy. O tom v dalším
pokračování.

Prázdninový
kemp SKP Slovan
Moravská Třebová
Ve dnech 15. až 18. 7. proběhl na hřišti Slovanu kemp mladých fotbalistů.
Zúčastnilo se ho 15 kluků pod dohledem 4 trenérů. Zvolili jsme příměstskou formu, tzn., že se přes den trénovalo a spát se chodilo domů.
Ráno byl sraz v 8:30 a den byl ukončen večeří v 18 hodin a předáním kluků rodičům. V průběhu kempu jsme
absolvovali několik tréninkových jednotek (v sobotu dopoledne pod vedením okresního trenéra mládeže Jirky Mokřejše, v neděli dopoledne náš
kemp navštívil i nový předseda TJ Slovan L. Weinlich), dvě návštěvy třebovského aquaparku a fotbal golf v Litomyšli a disc golf ve Svitavách. Ve
volných chvílích došlo i na petanque
a hraní si s vojáčky na pískovišti. Program byl tedy bohatý a klukům se celý
kemp hodně líbil a také rodiče vyjádřili svoji spokojenost.
V neděli po večeři pak celou akci vyhodnotil šéf trenér Slovanu Standa
Neubauer. Poděkoval klukům za přístup, chování, snahu a nasazení. Slova uznání sklidili i všichni zaměstnanci
restaurace, kteří se starali o pitný režim a plné žaludky. A došlo i na nás
trenéry, prý jsme byli taky docela dobří. Já osobně pak dávám celému kempu 1* a doufám, že příští rok bude
více účastníků.
■ | Vladimír Dokoupil, trenér mladší přípravky

■ | Václav Procházka

Marek Langhamer
vyměnil Chabarovsk
za Ilves Tampere
Český hokejový brankář Marek Langhamer se stal novou posilou Ilvesu Tampere. Sedmadvacetiletý odchovanec
Moravské Třebové, který působil v posledních třech sezónách v barvách Chabarovsku v Kontinentální lize, podepsal
s finským klubem roční smlouvu.
A muži: Nahoře: tr. Milde, Linduška, Dokoupil, Fikr, Péč, P. Haupt, Bělehrádek, prezident Matoušek,
as. J. Dostál. Dole: M. Potáček, M. Hájek, P. Suchý, Z. Nováček, Podhorný, Cápal

■ | (pm)
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Aktuální dění v TJ Slovan
Léto se pomalu blíží ke svému závěru. Některým lidem to možná působí vrásky ve
tváři, ale ve Slovanu můžeme být spokojeni. Po mnoha měsících očekávání proběhly
všechny plánované akce. V plném rozsahu se
uskutečnily tréninky, soustředění, tréninkové kempy, turistická putování a soutěžní klání. Velice mě těší především ty, které byly ur-

čeny dětem. Na fotbalovém stadionu se během prázdnin průběžně vystřídaly všechny
mládežnické kategorie od školičky po dorostence. Tenisové kurty ožily mládežnickými
turnaji a organizačně skvěle připraveným týdenním soustředěním.
Po hubenějších letech se daří turistickému
oddílu mládeže TOM ČOCHTANI přivítat větší

počty zájemců. Na současném vývoji má nespornou zásluhu vodák tělem i duší Honza
Filipi. Oddíl žije pravidelnými schůzkami, jejichž vyvrcholením bylo prázdninové putování po řece Dyji.
Téměř každý týden na silnicích, cestách
a stezkách přímo ve městě nebo jeho blízkém okolí bojovali cyklisté o body v seriálech Cyklománek a Cykloman. Tyto závody
stojí za vidění nejen pro nespornou kvalitu
předváděných výkonů, ale také kvůli přátelské atmosféře, která každý z dílů obou seriálů provází. Ocenění si zaslouží především
Petr Jansa, který nejen dlouhodobě organizuje dětské závody Cyklománek, ale současně každou středu vyráží s dětmi do okolí Moravské Třebové na cyklistické tréninky.
Celé léto naše město v barvách Slovanu reprezentovali travní lyžaři nejen na domácí,
ale také na zahraniční půdě.
Nelze opomenout pravidelné tréninky OVOV
na atletickém stadionu. Zde se třikrát týdně
po celé prázdniny, pod vedením učitelů Romana Cápala a Vlaďky Juračkové, připravovaly děti na svá podzimní klání. Tato aktivita
sice nespadá pod hlavičku TJ Slovan, ale jistě
si zaslouží naši pozornost a plnou podporu.
Podrobné reportáže z výše zmíněných akcí
a bohatou fotodokumentaci naleznete na
stránkách slovanmt.cz.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
se, často nezištně a za cenu části vlastní dovolené, věnují sportu v Moravské Třebové.
■ | Ladislav Weinlich, předseda TJ Slovan

19. ROČNÍK CHAS Moravskotřebovských vícebojů - ZÁVODŮ PRO VŠECHNY
V Moravské Třebové se v sobotu 25. září na
stadionu při II. ZŠ uskuteční 19. ročník atletického mítinku pro všechny věkové kategorie
Chas Moravskotřebovské víceboje 2021, největší akce v České republice co do počtu závodníků a kategorií.
Závod pořádá spolek Moravskotřebovské víceboje z.s. a oddíl AK Slovan Moravská Třebová. „Vzhledem ke kapacitě stadionu a kategorií máme strop na 180 závodnících. Máme
vyzkoušené, že tento počet zvládneme bez
většího časového zpoždění,“ řekl Michael Havlík (ředitel závodu). Tradičně cílíme na propojení dětí a atletů v elitní kategorii. Cílem je
být k sobě co nejblíže. Všichni, i ti nejmenší,
mají možnost využít fyzioterapie a občerstvení, užít si maskota Jummyho a ještě dostanou
startovní číslo se jménem.
„Cítím tady vždy atmosféru jako na vrcholné
akci, ale zároveň se dokážu uvolnit,“ řekl Jan
Doležal (účastník MS v desetiboji), který drží
rekord závodu (7647 b./2019), ale letos kvů-

li zranění přijede „pouze“ předávat medaile.
Novinkou je poprvé vytvoření věkových koeficientů pro kategorii Masters (nad 35 let).
Dospělé kategorie mají rozdělení na registrované a neregistrované atlety. V aktuální startovní listině nechybí ani aktuální mistři republiky v mládežnických kategoriích - František Doubek (Jablonec nad Nisou) a Eliška
Červená (Svitavy), kteří pravidelně reprezentují ČR ve vícebojích.
Pokud u toho všeho chcete být s námi, není
nic jednoduššího, než se registrovat do 23.
září na webu www.mtviceboje.cz. Nebo prostě jen přijďte podpořit své favority či Třebováky (Částka, Sekanina, Matuška, Tichý) a věříme, že i Třebovačky (Šatníková, Bambušková, Bačáková, Hájková) a užít si skvělou atmosféru závodu.
Největší akce královny sportu – atletiky – ve
městě pro vás bude opět připravena.
Těší se na Vás tým organizátorů MT vícebojů
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