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Chytrý zpravodaj
je dostupný
také online

STUDENTI ZVOU NA FARMAJÁLES
Také letos se studenti středních škol v Moravské Třebové rozhodli uskutečnit oslavy příchodu jara a oslavit
svátek studentů. Vloni se kvůli covid-19 konal Majáles pouze ve virtuálním prostoru a formou výstav a instalací ve městě. Tentokrát se bude festival konat už naživo v areálu TJ Slovan. Od 16:00 hodin se brány otevřou i široké veřejnosti, těšit se můžete na soutěže v maskách, bohaté občerstvení, vystoupení zumby a další. O zábavu se postarají rapper NERI, skupina Dozing Brothers, AcousticBox a celý FARMajáles uzavře DJ
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Informace z radnice
Rekonstrukce v ulici
Nerudova
Vzhledem ke špatnému
technickému stavu proběhne v letošním roce výměna kanalizace a vodovodu v ulici Nerudova. V průběhu dubna byla zahájena
výměna plynovodu. Finální oprava vozovky proběhne v příštím roce. Po celou
dobu bude rezidentům umožněn vjezd k nemovitosti. Předpokládaný harmonogram
prací: výměna plynovodu duben – červen, výměna kanalizace - červenec – září, výměna
vodovodu srpen – listopad.

ŘSD opraví silnicI I/35
Ředitelství silnic a dálnic provádí opravu
1,7 km dlouhého úseku silnice I/35 ve směru od kruhového objezdu k mostu nad železniční tratí v ul. Olomoucká. Stavební práce budou rozděleny do tří etap a v termínu
od 19. 4. do 31. 5. bude nutné počítat s dopravním omezením a zvýšenou frekvencí
dopravy v centru města. Po celou dobu rekonstrukce bude platit zákaz zastavení v ulicích Olomoucká, Komenského a Brněnská.
Sledujte dopravní značení a světelnou signalizaci.

Revitalizace Svitavské
Ke dni uzávěrky zpravodaje již byla ulice Svitavská plně průjezdná, a to včetně autobusové dopravy. Z důvodu dílčích stavebních
prací byla dočasně přesunuta zastávku BUS
Svitavská do míst naproti evangelickému
kostelu. „V průběhu jara budou pokračovat úpravy veřejného prostranství před stavebním a bytovým družstvem, kde dojde ke
vzniku parkovacích míst a celkové revitalizaci zeleně. Zároveň pokračuje oprava chodníků, veřejného osvětlení a dokončení výsadby stromů,“ upřesňuje místostarosta Petr
Frajvald.

Rekonstrukce vozovky
v Sušicích
Pardubický kraj v letošním roce plánuje dokončení opravy vozovky v úseku od odbočky k betonárce v Sušicích po železniční přejezd ve směru na Staré Město. Během května
bude zároveň zahájena oprava horní cesty
nad Sušicemi. Sledujte webové stránky a Mobilní rozhlas.

Železniční stanice
opravena

Společenská
rubrika
Životní jubilea
Únor
80 let – Vermousek Jan, Šenkýřová Helena
Březen
99 let – Nečasová Ludmila
98 let – Balcar Ladislav
97 let – Grepl Josef
94 let – Smékal Antonín
91 let – Žáková Anežka
90 let – Musilová Milada
85 let – Výmolová Jaroslava, Kubíková
Miroslava
80 let – Bílá Ludmila, Skočovská Marie,
Kraváriková Věra, Jelínková Anna, Zemanová Marie

březen
Grézl Bohumil (79 let)
Jirušová Libuše (76 let)

Narozené děti

Výběrová řízení

leden
Žáček Matyáš

Vedoucí odboru investic
a správy majetku

únor
Polanská Evelin

Strážník/strážnice městské
policie
Podrobnosti a aktuálně vyhlášená výběrová
řízení jsou vždy k dispozici na úřední desce.

Kolik nás je...
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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.

Rozloučili jsme se

Správa železnic koncem března dokončila rekonstrukci železniční stanice, v rámci které
vzniklo u první koleje také nové bezbariérové nástupiště.

V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 3. 2022 evidováno k trvalému pobytu celkem 9664 občanů
ČR. V průběhu měsíce března se do Moravské Třebové přistěhovalo 17 obyvatel, odhlásilo 24 osob, zemřelo 10 občanů a narodily
se 4 děti. V rámci Moravské Třebové v březnu
změnilo trvalý pobyt celkem 21 osob.

Otevřená
radnice

Dle Odboru azylové a migrační politiky MVČR
je v Moravské Třebové hlášeno 170 cizinců
s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 31.
3. 2022 evidováno 9834 osob.
V měsíci březnu se uskutečnily 2 svatební obřady a 5 obřadů k vítání občánků.
■ | In

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.

Vzpomínka
V květnu uplyne 20 let od úmrtí Anny
Smítalové. S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Informace z radnice

Schválené investiční
akce na rok 2022
Rozpočet města Moravská Třebová pro letošní
rok počítá s celkovými investičními výdaji přes 53
mil. Kč. „Mezi nejdůležitější projekty patří dokončení revitalizace ulice Svitavská, která se stane reprezentativní bránou do
města. Plánujeme také realizaci II. a III. etapy cyklostezky vedoucí jižně směrem do
sousedního Útěchova, nebo opravu rozhledny Pastýřka. Myslíme také na okrajové
části města, v Udánkách se dočkáme úpravy
návsi, která slouží pro komunitní setkávání
místních obyvatel. V rámci postupné obnovy technické infrastruktury dojde také k modernizaci inženýrských sítí v ulicích Nerudova a Lázeňská. Zároveň pokračujeme také
v přípravě lokality pro bydlení s názvem Jihozápad, budoucí rekonstrukci Latinské
školy, výstavby komunitně kulturního centra a rozšíření ZŠ U Kostela,“ přibližuje starosta Miloš Mička.

nalizace, výměna vodovodu, úprava režimu
pro cyklisty, vybudování nových parkovacích
stání a nový povrch vozovky. Zároveň dojde
také k obnově zeleně tak, aby se tato ulice
stala moderní a reprezentativní vstupní bránou do města. Součástí letošní etapy jsou zejména tyto práce - rekonstrukce komunikace,
autobusové zastávky, úprava povrchů chodníků a obnova zeleně. K úpravě veřejného
prostoru dojde také u sídla Stavebního bytového družstva a prodejny firmy D-Holz, s.r.o.
Bude zde opraven chodník a zřízeno 14 nových parkovacích míst. Následovat bude také
úprava zelených ploch dle návrhu zahradního architekta.

Rekonstrukce ul. Svitavská

Cyklostezka Útěchov

Celková revitalizace ulice Svitavské byla zahájena v minulém roce. Součástí komplexní
akce je rekonstrukce dešťové a splaškové ka-

V letošním roce bude realizována dlouhodobě plánovaná cyklostezka do Útěchova. Stavební práce spočívají v prodloužení stávající

Udánky – úprava návsi
Jedná se o úpravu dvou křižovatek místních
komunikací, a vybudování nového chodníku. Součástí bude také zřízení přechodu
pro chodce na návsi a proběhne také rekonstrukce stávající lávky, kde vznikne napojení
na existující chodník podél silnice na Udánském kopci.

stezky pro chodce a cyklisty ve směru k Útěchovu o celkové délce cca 1,1 km. Projekt
bude dotačně podpořen z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

rekonstrukce Ul. Nerudova
Vzhledem ke špatnému stavu kanalizace v ul.
Nerudova, by letos měla proběhnout realizace rekonstrukce kanalizace a zároveň bude
také zpracována projektová dokumentace
rekonstrukce celé komunikace.

Kanalizace Lázeňská
V loňském roce byla dokončena rekonstrukce plynovodu, na kterou v letošním roce naváže rekonstrukce kanalizace s kompletní rekonstrukcí komunikace, na kterou sdružujeme finanční prostředky s plynárenskou společností.

Výstavba OC Kaufland začíná v červenci
„Na posledním březnovém jednání zastupitelstva došlo ke konečnému schválení prodeje pozemků pro výstavbu OC Kaufland v hodnotě 35 mil. Kč finálnímu investorovi a pronajímateli celého retail parku, kterým je
společnost RENT Group s.r.o. Ten zde v červenci zahájí výstavbu obchodního centra, které bude zahrnovat hypermarket s prodejem
převážně potravinářského a částečně nepo-

travinářského zboží, retail s 5 obchodními
jednotkami a parkovacími stání pro automobily,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
Aktuálně byly v lokalitě naproti čerpací stanici zahájeny přípravné práce na vybudování
celé technické infrastruktury, kterou již hradí
kompletně sám investor na základě plánovací smlouvy uzavřené s městem v červnu 2021.
V celkovém součtu se s přihlédnutím k sou-

časným cenám budou náklady pohybovat
okolo 45-50 mil. Kč. Jedná se především o:
• Přípravu území
• vybudování nové okružní křižovatky v místě křížení ulic Západní a Svitavská, která umožní svedení dopravy k obchodnímu domu
• komunikaci a chodníky
• splaškovou a dešťovou kanalizaci
• vodovod a plynovod
• přeložku VN a trafostanici NN
• veřejné osvětlení
• sadové úpravy a výsadbu zeleně, včetně
protihlukového valu u I/35
• vsakovací objekt
„Částku 35 mil. Kč získanou z prodeje pozemků využijeme na další rozvoj bydlení v této
lokalitě a to na propojení ulic Dr. Janského
a Dr. Loubala s lokalitou obchodního centra.
Tímto propojením připraví město zainvestované pozemky pro výstavbu až 6 bytových
domů s cca 140 byty a 15 rodinných řadových domů. V současné době připravujeme
podmínky pro soutěž ve formě developerské
výstavby. Na podporu výstavby nového bydlení tak město vynaloží v roce 2022 a 2023
přímo či nepřímo cca 80 mil. Kč,“ vysvětluje
starosta Miloš Mička.
Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2022 |
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Různé

Zprávy z Univerzity třetího věku
Školení řidičů

Zakončení 22. ročníku

29. března jsme se v latince zúčastnili školení řidičů amatérů – ano amatérů, ale v našem
věku už o řízení a silničním provozu něco
víme, tak jsme dle mého lepší amatéři. Petr
Václavík z odboru dopravy nás seznámil se
změnami a doplňky z vyhlášky, kterou se řídí
pravidla silničního provozu na pozemních
komunikacích. Přednášku měl s názornou
prezentací a mohli jsme se zeptat na všechno, co nám není jasné. Výklad doplnil celou
řadou příkladů, ať už dobrých nebo i zlých
z okolí. Po více než 1,5 hodině jsme odcházeli už ne jako amatéři, ale postoupili jsme
o jeden malý stupínek k profesionálům. Děkujeme moc za školení, za vysvětlení na konkrétních příkladech a přejeme P. Václavíkovi
i nám všem jen samé příjemné chvíle za volantem, hodně ujetých kilometrů bez nehod
a bez placení pokut. Děkujeme i městu MT,
za možnost pořádat akce v latince.

Na vzdělání a aktivní přístup k životu není nikdy pozdě. Tímto heslem se řídí posluchači
a posluchačky Moravskotřebovské univerzity
třetího věku, kteří se společně sešli, aby zakončili 22. ročník univerzity třetího věku. Už
nyní plánují aktivity a semináře na příští rok.
■ | Marie Moravcová,MTU3V

Jaro
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

3. 5.
4. 5.
5. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.

Vzpomínková akce

sklo, nápojové kartony)
• stavebního odpadu (bytová jádra, suť,
eternit, lepenka)
• automobilového odpadu (pneumatiky,
olejové filtry, provozní tekutiny)
Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je možno uložit na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická.
Provozní doba Sběrového dvora
pondělí			
13:00–17:00
středa 8:00–12:00
13:00–17:00
čtvrtek 8:00–14:00
sobota 8:00–14:00
Místo a čas přistavení vleček a kontejnerů
květen v pracovních dnech od 14:30 do
17:30 hod., v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
říjen v pracovních dnech od 14:30 do 17:00,
v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

Místo přistavení vlečky a kontejneru

Podzim

Brněnská – u autoškoly

Úterý

Josefská – u prádelny

Středa

Olomoucká – u č. p. 40

Čtvrtek

Dr. Jánského – parkoviště u č. p. 26

Pondělí

křižovatka Školní, Jiráskova – u kontejnerů

Úterý

Pod Hamry

Středa

Sušice – u bytovek, konec ul. Garážní

Čtvrtek

Jevíčská – u Domu armády

Pátek

4. 10.
5. 10.
6. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.

Sobota

15. 10.

Udánky – u hasičky

Pondělí

Sušice – za hasičkou

Úterý

17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.

Boršov – u retenční nádrže 9:00–9:55; parčík u Ondráčků
14. 5.
10:05–10:55; u řadových okálů (šestibytovky) 11:05–12:00

16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.

Třešňová Alej na konci ulice u sjezdu na Nové sady

Středa

Alšova – u bytovky č. p. 26

Čtvrtek

Dukelská – u kontejnerů na separovaný odpad

Pátek

Západní – parkoviště před obchodem Konečný

Sobota
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Poslední chaloupka v Pekle již delší
dobu volala po rekonstrukci. Mnoho částí, především těch
dřevěných, bylo již za hranou živostnosti. Proto jsme v loňském roce využili výzvy
Pardubického kraje a přihlásili se s žádostí o dotaci v programu Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Díky tomu jsme obdrželi 130
tisíc korun z celkových nákladů přesahujících 400 tisíc korun. Finance od Pardubického kraje nám pomohou rozšířit občerstvení i do horní částí chaty a umožní tak
celoroční a pro turisty komfortní provoz.
Děkujeme Pardubickému kraji i všem vám,
kteří svou návštěvou pomáháte k dochování tohoto nádherného místa.
■ | Milan Blaha, Sherpa team s.r.o.

Přistavení vleček a kontejnerů
Kontejnery a vlečky budou přistavovány za
stálého dozoru pracovníků Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. Všichni pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s druhy odpadu, které mohou přebírat. A proto, prosím,
dbejte jejich pokynů a nepožadujte nakládku
jiných druhů odpadů, než je uvedeno:
• velkoobjemový kontejner – na odpad ze
zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)
• traktorová vlečka – na objemný odpad
(skříně, matrace…), nebezpečný odpad
(plechovky od barev, autobaterie) a nerozebraný elektrotechnický odpad určený
ke zpětnému odběru (televizory, ledničky,
pračky, zářivky, výbojky, apod.)
Důrazně upozorňujeme, že kontejnery
a vlečky nejsou určeny k odložení:
• směsného komunálního odpadu z domácností
• odpadů separovaného sběru (papír, plast,

Chaloupka v Pekle ožívá

7. 4. 2022 to bylo přesně 78 let, co byl fašisty v Moravské Třebové umučen Adolf Cihlář. Nezapomněli jsme na toto smutné výročí a sešli jsme se u jeho památníku. Položili alespoň kytici a popovídali jsme si o té nedobré době. Nezapomeneme na jeho oběť
a slibujeme, že i příští rok se u památníku
určitě sejdeme. Věříme, že se s námi přijde
poklonit tomuto hrdinovi víc lidí a především mladí, uděláme pro to maximum. Děkujeme MěsV KSČM a ČSPB za zorganizování letošní akce a určitě na oběti, jako je Adolf
Cihlář a tisíce dalších, nezapomeneme.
■ | Marie Moravcová

Pozvánka
Blíží se máj a tak dovolte zavzpomínat na
májové akce a na některé Vás pozvat. Jednak zavzpomínáme na prvomájové oslavy práce a míru. Pak se společně sejdeme
na akcích spojených s májovými výročími:
7. 5. od 18:00 hodin v Dětřichově se pokloníme památce obětí umučených v místním koncentračním táboře a pak si v pěkném prostředí při táboráku na něčem dobrém pochutnáme a popovídáme si. 8. 5. od
10:00 hod. v Moravské Třebové u pomníku Rudoarmějce v parku u městského muzea položíme věnec, pokloníme se památce všech těch, kteří při osvobozování naší
země položili své životy. Akce spolupořádá
MěsV KSČM, ČSPB a obec Dětřichov. Všem
přejeme krásné májové dny a hodně lásky.
■ | Marie Moravcová, MěsV KSČM

Poděkování
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově tímto děkuje vedení města Moravská Třebová za finanční podporu, bez které by nebylo možné provozovat boršovský
kulturní dům a organizovat kulturní život.
I díky těmto prostředkům se letos můžete
opět těšit na koncerty, divadla, sousedská
setkání a posezení, taneční zábavy a akce
pro děti. Doufáme, že se v letošním roce
konečně podaří nastartovat dlouho odkládanou, ale nutnou rekonstrukci boršovského kulturního stánku.

Informace z radnice

Tvoříme Moravskou Třebovou 2022
místnosti městského úřadu v ulici Olomoucká,“ uvedla místostarostka Daniela Maixnerová.
V uplynulém roce jsme na základě vašich
návrhů zahájili renovaci vyhlídky u Plačící
Anny a prostoru amfiteátru na Křížovém vrchu. Již dříve bylo vybudováno workoutové
hřiště, dokončena úprava parčíku u pomníku v Boršově, nebo postavena lanová pyramida pro děti v Sušicích a herní prvky dětského hřiště na návsi v Udánkách.

Participativní rozpočet pokračuje i letos.
„Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojují a podílí se na zlepšování veřejného prostranství
ve městě. Jednotlivé
návrhy projektů, které mohou dosahovat
maximálních nákladů do 100 000 Kč, budou
prezentovány na veřejném projednání ve
středu 18. května v 16:00 hodin v zasedací

Architekti navrhují budoucí podobu komunitně kulturního centra
Město Moravská Třebová začátkem dubna
vyhlásilo architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh revitalizace brownfieldu v opuštěném průmyslovém areálu v ulici Jiráskova.
„Součástí naší rozvojové vize je oživení kulturní a komunitní činnosti a začlenění celé lokality do centra města. V budoucnu by zde
mohl vyrůst společenský sál s kapacitou
250–500 osob, menší kinosál pro 80 osob,
nová městská komunitní knihovna, zázemí
pro depozitář muzea a dále také bar, kavárna a další prostory pro spolkový život. Součástí zadání je také vybudování nezbytných
parkovacích míst. Do užší soutěže se zapojí celkem šest renomovaných architektonických týmů a vítězné řešení vybere odborná
porota pod vedením Ing. arch. Evy Eichlerové v září letošního roku. Výstup soutěže nám
poslouží jako podklad pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace, zároveň budeme připraveni na čerpání dotací,
které se budou týkat podpory kulturně kreativních center,“ uvedl starosta Miloš Mička.
Samotnému vyhlášení soutěže předcházel
dlouhý proces příprav, jehož výsledkem je
komplexní analýza potenciálu a využitelnosti zamýšleného komunitně kulturního centra zpracovaná renomovanou společností
ONplan lab s.r.o. „Celý záměr také průběžně konzultujeme s odborníky, architekty, zástupci Pardubického kraje, Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a řediteli kulturních center a muzeí po celém Česku. Za aktivní pří-

stup děkuji také ředitelkám knihovny, muzea a kulturních služeb, které nám pomohly do výsledného konceptu zahrnout nezbytná specifika a provozní potřeby jednotlivých
organizací. Zároveň si však musíme přiznat,
že pro město nebude pravděpodobně reálné
vybudovat celé kulturní centrum s předpokládanými náklady 240 mil. Kč bez DPH najednou. Ze soutěže proto vzejde návrh etapizace, která umožní postupnou výstavbu, případně výstavbu jen některé z částí kulturního centra,“ doplňuje starosta.
Pro Moravskou Třebovou je důležitá především rozmanitost a multifunkčnost nabízených prostorů a služeb. „Kombinace různých velikostí a typů sálů nám umožní využívat kulturní centrum jak pro velké celospolečenské akce, tak i pro komorní činnost
jednotlivých spolků či pořádání soukromých
oslav. Důležité pro nás je také, aby místo žilo po celý den a nedocházelo k tomu,
že se bude lidem otevírat pouze na večerní program. Proto jsme se rozhodli pro spojení společenského sálu, kinosálu, knihovny
a kavárny. Knihovna by pomohla oživit celý
prostor a vytvořit vazby na nedaleké gymnázium a domov pro seniory. Území, které
bude v soutěži řešeno, se nachází v přímém
sousedství městského muzea, které nemá
vhodné prostory pro uskladnění svých sbírek. Proto jsme dospěli k rozhodnutí, že
v areálu by měl být vytvořen prostor i pro
depozitář muzea,“ doplňuje ředitelka kulturních služeb Marie Blažková.

Město Moravská Třebová získalo do svého
majetku významné strategické území bývalého průmyslového areálu o rozloze jeden hektar v roce 2020 za 11 mil. Kč. Výstupy architektonické soutěže budou představeny veřejnosti na podzim roku 2022. Účastníci se mohou do soutěže vyhlášené Českou komorou
architektů hlásit až do 13. 5.

Demolice bývalé
tržnice
V letošním roce proběhne plánovaná demolice bývalé městské tržnice
a sousedního bytového domu v ulici Komenského. „Městská tržnice je
více než 10 let opuštěná a vytváří nevzhlednou bariéru při vstupu do historicky cenné městské památkové rezervace. Všechny objekty jsou dlouhodobě ve špatném technickém stavu a jakákoliv rekonstrukce z ekonomických
důvodů nepřipadá v úvahu. Aktuálně
probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele demolice. Celkové náklady na odstranění budov dle
schváleného rozpočtu předpokládáme
ve výši 5 mil. Kč bez DPH. Nově vzniklý prostor prozatím využijeme jako odstavnou plochu pro parkování vozidel.
O definitivní podobě celého území budou probíhat další jednání,“ uvedl starosta Miloš Mička. Objekt městské tržnice je tvořen souborem 3 budov, které na sebe navazují a jsou vzájemně
propojeny. Hlavní objekt tržnice je souběžný s ulicí Komenského a z východní strany na něj navazují bývalé prodejní a skladovací prostory. V současné době jsou objekty opuštěné a slouží pouze k provizornímu uskladnění
městského mobiliáře. Sousední bytový
dům je také dlouhodobě prázdný, bez
smysluplné šance na další využití.
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Různé

Operace PVC aneb úklid
přírody v okolí města
Posedmnácté uklízeli skauti v sobotu 2. dubna přírodu v okolí Moravské Třebové v rámci akce Operace PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty). Přes nepřívětivé studené počasí se sešlo 48 dobrovolníků, kteří rozděleni do menších skupin posbírali nepořádek v okolí cest
a volnočasových ploch v Pekle, na Pastvisku
a Křížovém vrchu. I letos se bohužel nashromáždila slušná hromada odpadků, které do
přírody nepatří. Děkujeme všem účastníkům, včetně několika zástupců veřejnosti,
a za podporu také Technickým službám Moravská Třebová, Zdravému městu Morav-

ská Třebová a celostátnímu projektu Ukliďme Česko.
■ | Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová

Pozdravy z Lesního klubu
Od března nám pomalu začal rozkvétat Lesní klub Blatouch. Přivezli jsme maringotku, separační toaletu v dřevěné kadibudce, vytvořili
jsme tábořiště a pískoviště. Interiér maringotky prošel přestavbou. Vznikl patrový odpočinkový koutek pro děti, byly vyrobeny stolečky
a židličky. Zprovoznila se kamínka s dřevěnou bezpečnostní zábranou, současně sloužící jako sušák na promoklé svršky.
Dne 25. 3. proběhlo slavnostní otevření. Velice nás potěšil velký zájem o pilotní akci. Strávili jsme příjemné odpoledne u táboráku.
Provoz byl zahájen první týden v dubnu. Brzy
se zázemí rozšířilo o pravé indiánské teepee,
které si děti ihned oblíbily. S blížícími se Velikonocemi jsme uspořádali velikonoční dílničku pro širší veřejnost, kde si návštěvníci mohli uplést pomlázku z vrbového proutí, vyrobit
hnízdečko z přírodnin dle své fantazie či strávit slunečné odpoledne v příjemné atmosféře
lesního klubu.

V termínech 2.–4. 5. a 9.–11. 5. se uskuteční dny otevřených dveří. Současně proběhnou zápisy dětí do lesního klubu na školní rok
2022/2023. Přihlásit děti lze i mimo nabídnuté termíny emailem na lkblatouch@seznam.cz
nebo telefonicky na čísle 725 301 421.
Těšíme se na společná setkání.
■ | LK Blatouch

Kanclárna – kanceláře
ke krátkodobému
pronájmu
Naše
prostory
v uplynulém měsíci využili především
lidé pro realizaci svých akcí: moravskotřebovký rodák a kouč Michael Havlík
z Body Mind Map Institut s kurzem
Umění sebekoučinku, Krůček Moravská Třebová pro svůj úspěšný Bazárek a kurzy předporodní přípravy. Lidé
naše prostory využívají i pro porady
větších teamů, kdy ve svém sídle nemají tolik prostoru a samozřejmě pro
svoje osobní podnikání, schůzky a práci. Přijďte i vy. Jsme plně vybavená kancelář ke krátkodobému pronájmu.
19. 5. od 16:00 pro vás chystáme ve
spolupráci s Pardubickým podnikatelským institutem P-PINK seminář
na téma Psychologie prodeje a obchodního jednání. Seminář povede
Jana Wiesner, známé jméno v oblasti psychologie a rozvoje dovedností.
Vstupné 240 Kč. Sledujte naše FB a IG
stránky, brzy přineseme více informací, máte se na co těšit a rozhodně si jej
nenechte ujít.
FB: Kanclarna IG: Kanclarna e-mail:
kanclarna@gmail.com
■ | Augustin Mrlina, tým Kanclárny

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com

PROGRAM NA květen
PONDĚLÍ
10:00–11:00 Mrňouskové pro nejmenší od 3
m. do 1 roku
15:00–16:00 Krůčkohrátky pro děti od 2 do 6
let
ÚTERÝ
10:00–11:00 Mama mimi cvičení od 1,5 roku
16:30–17:30 Free-talk klevetíme anglicky (10.
a 24. 5.)
17:30 –18:30 Zpátky do formy (cvičení nejen
po porodu)
STŘEDA
10:00–11:00 Šikulík pro děti od 1 roku
15:00–16:30 Příprava na miminko (4. a 18. 5.)
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17:00–18:00 Poradna a cvičení pro těhotné
ČTVRTEK
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek (5.
a 19. 5.)
16:00–17:00 Kreativec od 3 do 6 let
PÁTEK
9:00–12:00 Volná herna pro všechny
Na objednávku: baby masáže pro miminka,
hernička, pronájem prostor (např. na oslavy).
Děkujeme všem hledačům stop velikonočního zajíčka. Jsme rádi za vaše kladné ohlasy.
V květnu pro vás připravujeme seminář
Bezobalová domácnost aneb ZERO WASTE v praxi ve spolupráci s Enviromentálním centrem Stolístek, v pondělí 23. 5. od
16 hod., vstupné 150 Kč na seminář, 200 Kč
i s následným workshopem včetně výroby
vermikompostéru, přihlášky na e-mail: kru-

cekmt@gmail.com.
Mezinárodní den rodiny oslavíme venkovní hrou Kukyho stezka - 15. 5. od 14 do 18
hod. v Lučních lázních a v parku v Moravské
Třebové. Zveme rodiče s dětmi na zábavné
odpoledne plné her a úkolů s eko třídící tématikou pro malé účastníky. Hrací karta k vyzvednutí na startu v den konání akce. Vstupné 80 Kč.
Stále se můžete přihlašovat na náš letní příměstský tábor pro rodiče s dětmi do 6 let
Z pohádky do pohádky - 15.–18. 8.
Už teď se můžete těšit na 1. 6., kdy plánujeme Námořnický den dětí v Lučních lázních.
Více informací o aktuálním programu naleznete na našich FB stránkách. Veškeré přihlášky a dotazy na krucekmt@gmail.com. Těšíme
se na vaši návštěvu.
■ | Tým Krůčku

Sociální služby

Sociální služby města
Pečovatelská služba, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služba – www.ddmt.cz

tel.: 461 318 252, 461 318 253, e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz

Sociální služby města Moravská Třebová je
poskytovatel s dlouhodobou historií. V současné době nabízí pečovatelské služby v domácím prostředí s maximální kapacitou 170
klientů od 30 let věku, pobytové služby v domově pro seniory s kapacitou 154 lůžek pro
seniory od 63 let věku, pobytové služby v domově se zvláštním režimem s kapacitou 23
lůžek pro seniory s demencí od 58 let věku
a odlehčovací službu (s maximální délkou po-

bytu 3 měsíce) s kapacitou 2 lůžek pro klienty od 58 let věku.
Sami vidíte, že máme velký rozsah služeb
i rozmanitou klientelu. Ač před nás uplynulé
dva roky postavily mnoho překážek a mnoho negativního, nesmíme zapomínat na pozitivní přístup všech. Chceme poděkovat našim zaměstnancům za plnění pracovních
povinností i nad jejich rámec. Děkujeme za
odhodlání, nasazení a zachování profesionálního přístupu. Děkujeme za tým, jehož nedílnou součástí se stali i brigádníci, díky kterému jsme zajistili našim klientům stabilní péči
i v této nelehké době.
Snažíme se pozitivně naladit i díky přicházejícímu jaru. Energii čerpáme z probouzejících
se zákoutí zahrady, která se v tomto jarním
období mohou těšit na nové výsadby květin,
které nás budou posléze těšit po celý zbytek roku. Velkou radost nám dělá především
rozvolnění opatření, díky kterým jsme mohli
opět otevřít své brány návštěvám a umožnit
tak klientům setkávat se a radovat se s jejich
nejbližšími. V dubnu jsme společně oslavili
příchod jara a velikonoční svátky. Na odděleních jsme se setkali na svátečních kavárnič-

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

Nová nemocnice
aktuálně
Předpokládáme, že se novostavba budovy
nemocnice s celkovou užitnou podlahovou
plochou 5 913 m2 bude slavnostně otevírat
na začátku letních prázdnin. Kromě výstavby nemocnice následné péče s 90 lůžky s příslušenstvím zahrnuje projekt také stravovací provoz, rehabilitaci a stanoviště záchranné služby včetně garážových stání pro vozidla ZZS.
Rádi bychom tímto článkem napravili veřejné
mínění některých občanů, kteří se domnívají,
že v nové budově budou oddělení akutní lůž-

kové péče a zvýší se rozsah péče. Z lůžkových
oddělení bude v budově pouze LDN, kdy se
zvýší počet lůžek z 80 na 90 a zvýší se též kvalita péče a atraktivita prostředí. Ze stávajících
budov zůstane pro klienty k dispozici poliklinika (Svitavská 25) se všemi svými službami
a budova ředitelství (Svitavská 36).

kách u dobré kávy, vzpomínek, zážitků a písniček. Do přípravy na velikonoční dny se aktivně zapojili klienti přípravou široké škály dekorací za podpory zahradnice a aktivizačních
pracovnic. Tyto dekorace zdobí oddělení, jídelny, společné prostory a jsou každému pro
potěchu oka i mysli.
■ | Tým sociálních pracovníků sociálních služeb

SEMINÁŘE ZDRAVÉ
MĚSTO
V pátek 11. 3.
proběhl seminář pro rodiče s názvem
Zdravé nožičky v prostorách Kanclárny ve spolupráci s Rodinným centrem Krůček
s fyzioterapeutkou Veronikou Žáčkovou. Na semináři se 11 maminek dozvědělo mnoho užitečných informací
o vývoji dětských nohou, jak správně
změřit nohy dítěte, důležité parametry výběru obuvi a vše kolem barefoot obuvi, na konci také dostaly tipy na
cvičení. Také v pátek 8. 4. proběhl pohybový workshop s názvem Ve svém
těle napřímeně s fyzioterapeutkou Sašou Dokoupilovou v Krůčku. Účastnice se protáhly a každá si odnesla něco
nového, co jim napomůže nejen při
správném držení těla a cvičení.
Semináře se konaly za podpory Zdravé město Moravská Třebová a Agenda
21. Děkujeme všem za účast.
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Zdravotnictví

ORDINAČNÍ HODINY
ODBORNÝCH AMBULANCÍ
AMBULANCE REHABILITAČNÍ
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY

LANŠKROUNSKÁ 213/30, MT
MUDR. KUBÍNOVÁ
mobil: 608 000 727
email: www.re-hop.cz
PO	 9:00–12:00
12:30–16:00
ÚT	 9:00–12:00
12:30–16:00
ST	 10:00–12:00 12:30–17:00
ČT	 9:00–12:00
12:30–16:00
PÁ	 9:00–13:00		

PSYCHOLOGICKÁ PRAXE
SVITAVSKÁ 36, MT
ÚT	 9:00–12:00
12:30–17:00
Mgr. Pavla Koutníková, mobil: 605 526 725
ČT	 8:00–12:00
12:30–17:00
PhDr. Jitka Partyšová, mobil: 604 945 372
PÁ	 9:00–13:00
jen pro objednané
Mgr. Pavla Koutníková, mobil: 605 526 725

Lékařská
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

AMBULANCE FYZIOTERAPIE
LANŠKROUNSKÁ 213/30, MT
Mgr. KUBÍN	
mobil: 777 055 796
email: www.re-hop.cz
PO	 7:00–16:00
ÚT	 7:00–16:00
ST	 7:00–16:00
ČT	 7:00–16:00
PÁ	 7:00–12:00
LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
SVITAVSKÁ 36, MT
mobil: 732 271 789 / 461 352 254
PO	 8:00–18:00
ÚT	 8:00–17:00
ST	 8:00–17:00
ČT	 8:00–18:00
PÁ	 8:00–17,00 (lichý týden)
■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města

Dr. NĚMCOVÁ
Neordinuje 4., 9., 10. 5. bez zástupu
Dovolená 25.–31. 5., zástup Dr. Grepl,
ordinace Hedva, 26. a 31. 5. od 8 do
11 hod.

Dr. GREPL
Neordinuje 9. a 10. 5., bez zástupu
Neordinuje 26. a 31. 5. - zastupuje v
MT za Dr. Němcovou

DR. ZEMÁNKOVÁ
Neordinuje 6. 5., zástup 8:00–12:00
hod. Dr. Trojáková po předchozím objednání na tel. 461 352 221

Dr. KLINCOVÁ MEDICLINIC
Neordinuje 12. 5., zástup Dr. Marossy

VÍKENDOVÝ PROVOZ
LÉKÁREN

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 hod.

Lékárna U POLIKLINIKY

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky,
461 569 270
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.

SO+NE zavřeno

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 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí

Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484
Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, bolest, průjem, alergii atd.
Otevřeno: NONSTOP

KONTAKTY NA NEMOCNICE (ústředna)
SVITAVY			
461 569 111
LITOMYŠL		
461 655 111
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 		
465 710 111
PARDUBICE		
466 011 111

ZMĚNY ORDINAČNÍ
DOBY LÉKAŘŮ

Svitavská 1556/27, MT, tel. 461 311 663
SO 8:00–11:30; NE zavřeno

Dr. MAX, nám TGM 3
Dr. MAX u Penny
SO 8:00–12:00; NE zavřeno

ČERPACÍ STANICE OMV

NEJBLIŽŠÍ LÉKÁRNY OTEVŘENÉ
O VÍKENDU:
Dr. MAX KAUFLAND
A. Slavíčka 892/1, Svitavy Tel. 461 310 580
Dr. MAX Hypermarket ALBERT
U Tří Mostů 844/2, Svitavy Tel. 461 616 002
SO+NE 8:00–20:00

INFORMACE
MUDr. Šnajdrová ukončila k 31. 3. svoji činnost. Neurologickou ambulanci
přebírá na celý úvazek MUDr. Kateřina Hánělová
■ | Ivana Kantůrková

Poděkování MUDr.
Daniele Šnajdrové
Vážená paní doktorko, dovolte mi
Vám v souvislosti s Vaším odchodem
do starobního důchodu vyjádřit poděkování za Vaši celoživotní péči o naše
občany v oblasti neurologie.
Přeji Vám do dalších let především
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
■ | Ivana Kantůrková, zastupitelka města

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 5. 4. zemřela po krátké nemoci
zdravotní sestřička Libuše Vorbová,
která celý svůj pracovní život zasvětila dětským pacientům.
■ | Ivana Kantůrková

ZUBNÍ POHOTOVOST
7.–8. 5

MDDr. Kohout Tomáš

Městečko Trnávka 5

722 925 567

14.–15. 5.

MUDr. Komárková Barbora

Moravská Třebová, Svitavská 35

734 113 860

21.–22. 5.

MUDr. Koukola Michal

Svitavy, Dimitrovova 799/4

461 532 970

28.–29. 5.

MUDr. Librová Anežka

Moravská Třebová, Komenského 1417/22

461 312 484

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

Program KINa na květen
Vstupenky je možné zakoupit on-line od
1. v měsíci na stránkách www.ksmt.cz. Pokladna je otevřena hodinu před začátkem
představení.

Ježek Sonic 2 /USA/
sobota 14. 5., 17:00, animovaný film, 122 min.,
český dabing, vstupné 140 Kč

Vyšehrad: fylm /čr/

Film roku /Španělsko/
sobota 21. 5., 19:00, komedie/drama, 114 min.,
české titulky, vstupné 120 Kč

Top Gun: Maverick /USA/
čtvrtek 26. 5., 19:00, akční drama, 131 min.,
nevhodné do 12 let, český dabing, vstupné
140 Kč

neděle 1.5., 19:00, komedie, 103 min., přístupný od 15 let, vstupné 140 Kč

Ženy a život /ČR/
sobota 14. 5., 19:00, nový český film, 87 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč

Doktor Strange /USA/
čtvrtek 5. 5., 19:00, akční, mystery film,
127 min., nevhodné do 12 let, vstupné 130 Kč

Chinaski: Každej ví
kulový /ČR/

Proměna /USA/
sobota 7. 5., 17:00, animovaný film, 100 min.,
český dabing, vstupné 100 Kč

Láska hory přenáší /ČR/
sobota 7. 5., 19:00, nový český film, 90 min.,
nevhodné do 12 let, vstupné 120 Kč

pátek 27. 5., 19:00, hudební dokument,
97 min., vstupné 130 Kč

Láska hory přenáší /ČR/
čtvrtek 19. 5., 19:00, 90 min., nevhodné do
12 let, vstupné 120 Kč

Fantastická zvířata:

Vyšehrad: fylm /čr/

Brumbálova tajemství /USA/

neděle 8.5., 19:00, komedie, 103 min., přístupný od 15 let, vstupné 140 Kč

pátek 20. 5., 18:00, dobrodružný fantasy film,
143 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Seveřan /USA/

Zlouni /USA/

čtvrtek 12. 5., 19:00, histor. film, 136 min.,
mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky,
vstupné 130 Kč

sobota 28. 5., 17:00, animovaný film, 100 min.,
český dabing, vstupné 140 Kč

Po čem muži touží 2 /ČR/
pátek 13. 5., 19:00, nová česká komedie,
95 min., nevhodné do 12 let, vstupné 140 Kč

Ušák Chicky a Zlokřeček
/Belgie, Francie/

Tři tygři ve filmu:
Jackpot /ČR/
sobota 28. 5., 19:00, 110 min., nevhodné do
12 let, vstupné 120 Kč

sobota 21. 5., 17:00, animovaný film, 95 min.,
český dabing, vstupné 120 Kč

Změna programu vyhrazena!
Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2022 |
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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

FARMajáles
5. 5. od 12:00 do 23:00, TJ Slovan
Vstupné dobrovolné
Studentské oslavy příchodu máje a krás
studentského života.
Také letos se studenti středních škol v Moravské Třebové rozhodli uskutečnit oslavy
příchodu jara a oslavit svátek studentů. Vloni se kvůli covidovým omezením konal Majáles pouze ve virtuálním prostoru a formou výstav a instalací ve městě. Studenti
svůj 2. ročník nazvali FARMajáles, čímž napovídají, v jakém duchu se letošní ročník
ponese. Připravují si kostýmy a masky, které se utkají v soutěži o nejlepší model, který bude náležitě oceněn. Tentokrát se bude
Majáles konat už naživo v areálu TJ Slovan,
kde proběhnou sportovní klání a soutěže
nejen mezi žáky, ale také mezi pedagogy.
Soutěžit se bude např. ve florbale, volejbale, ping-pongu, tenise nebo ve zdolání pře-

kážkové dráhy. Účastníci se mohou také zapojit do doprovodného programu a zábavných soutěží jako skákání v pytlích, pojídání
chilli, lov jablek, zorbing a další.
Od 16 hod. se brány otevřou i široké veřejnosti, kde mohou zhlédnout vyhlášení
sportovních výsledků a ocenění výherců,
dále budou následovat již zmíněné soutěže
v maskách a vyhlášení nejlepší masky a kostýmu, nebo se můžete těšit na vystoupení
zumby. O další zábavu se postarají rapper
NERI, skupina Dozing Brothers, AcousticBox
a celý FARMajáles uzavře DJ.
Akci pořádají Kulturní služby města Moravská Třebová a TJ Slovan ve spolupráci s Gymnáziem a Leteckou střední školou
Moravská Třebová, Integrovanou střední školou Moravská Třebová a Vojenskou
a vyšší odbornou školou MV Moravská Třebová.
Vstupné dobrovolné

LiStOVáNí.cz: FAKE NEWS CHALLENGE,
od covidu k Ukrajině a zpět
22. 5. v 16:30, kinosál muzea, vstupné: 140 Kč
(Miloš Gregor a spol.)
Doba covidová, válka na Ukrajině, konspirační teorie, hybridní válka! Média, politici, sociální sítě - ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se
nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace
a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co
je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit?
LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný
text, vtipnou, neotřelou scénickou formou.
Účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler
V roce 2018 vydalo nakladatelství CPress/Albatrosmedia

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
Výstava ve dvoraně
Spolek sběratelů a přátel exlibris ve spolupráci s městským muzeem bude dne 21. 5.
pořádat XVIII. celostátní Setkání sběratelů a
přátel exlibris. Součástí této akce je i výstava
s názvem Grafika z dílny sběratelů z Moravské Třebové, jejíž zahájení proběhne ve
stejný den. Výstavu si můžete prohlédnout
v přízemí dvorany muzea a potrvá do konce června.

PŘEDNÁŠKA: Letecká válka na českomoravském pomezí na jaře 1945
Srdečně zveme na přednášku Pavla Petra,
původně připravované k 75. výročí od konce druhé světové války. Badatel přiblíží organizaci německé protivzdušné obrany v letech
druhé světové války, vysvětlí, jak se vzdušný prostor nad Protektorátem Čechy a Morava v průběhu posledních válečných měsíců proměnil z klidného zázemí pro výcvik německých letců v bojovou zónu, popíše opera-

Zámek MoravskÁ Třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz
OTEVÍRACÍ DOBA V KVĚTNU:
úterý-neděle 9:30–11:40 a 12:40–17:00
STÁLÉ EXPOZICE
Poklady Moravské Třebové včetně nové věže
Středověká mučírna a Alchymistická laboratoř
Geologické zajímavosti Moravské Třebové
VÝSTAVA PŮL TISÍCILETÍ GOBELÍNŮ
14. 5.–30. 9.
ve výstavních prostorách zámku
Vernisáž v sobotu 14. 5. v 17 hodin
Od poloviny května budete moci na zámku
zhlédnout exkluzivní výstavu, kterou městské muzeum uspořádalo ve spolupráci s Mo10 | Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2022

ravskou gobelínovou manufakturou ve Valašském Meziříčí. V rámci této výstavy nazvané Půl tisíciletí gobelínů bude ve výstavním
prostoru zámku rozehrán pomyslný dialog
historických a současných gobelínů. Součástí výstavy je mimo jiné nově zrestaurovaná
renesanční tapiserie ze sbírky moravskotřebovského muzea, jedny z nejstarších tapiserií
ze sbírek Slezského muzea v Opavě, současnou tvorbu gobelínů pak budou reprezentovat práce významného výtvarníka Jana T.
Strýčka. Ten jako výtvarník Moravské gobelí-

ce nočních stíhačů a jejich nouzová přistání
v našem regionu stejně jako letecké aspekty výsadků sovětských diverzních skupin na
jaře roku 1945. Pozornost bude věnována
také problematice hlásné služby, Luftschutzu a protileteckých krytů včetně objektů, které se dochovaly do dnešních dnů. Přednáška
se uskuteční v kinosále městského muzea ve
středu 11. 5. od 17:00 hod.
Vstupné 30 Kč
nové manufaktury zasvětil svůj profesní život
transkripci výtvarného díla do textilní realizace, přičemž navazuje na odkaz věhlasných
evropských gobelínových dílen. Na výstavě
tak exkluzivně představí jedno ze svých posledních děl, gobelín dle ikonického obrazu
Ivana Medka Nahý v trní, který byl součástí
Medkovy velmi úspěšné retrospektivy v roce
2020 realizované Národní galerií v Praze.
Vernisáž výstavy proběhne 14. května v 17:00
na zámku a výstava potrvá do konce září. Záštitu nad výstavou přislíbil senátor Pavel Fišer.
KVETOUCÍ SAKURY V ZÁMECKÝCH ZAHRADÁCH
V letošním roce již od Velikonoc kvetou v zámeckých zahradách nádhernými růžovými
květy sakury. Pokud jste se prozatím nepotěšili touto jarní krásou, možná je ještě zastihnete.

Kultura
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Pozvánky

Kulturní a volnočasové akce
Bleší trhy
Těm, kteří mají rádi bleší trhy, oznamujeme,
že v letošním roce budu pořádány tři.
Vždy v sobotu v době od 08:00 do 12:00 hod.,
a to 28. května, 16. července a 3. září. Konat
se budou jako vždy ve dvorním traktu mezi
ul. Cihlářovou a Hvězdní v Moravské Třebové. Poplatek za prodejní místo nebude vybírán.
Při vydatném dešti se budou konat v náhradních termínech, a to ve dnech 4. června, 23.
července a 10. září.

Setkání sběratelů a přátel exlibris
Kulturní služby města Moravská Třebová –
muzeum, ve spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel exlibris, Vás co nejsrdečněji zvou
na XVIII. celostátní setkání sběratelů a přátel
exlibris, které se koná v sobotu 21. 5. od 9:00
hodin ve dvoraně muzea na Svitavské ulici.
Součástí setkání je i výstava Grafika z dílny
sběratelů z Moravské Třebové, která se bude
konat celý měsíc máj 2022.

Zájezd Floria Kroměříž
ZO ČZS v Moravské Třebové Vás zve na zájezd
Floria Kroměříž a jarní zahradnické a prodejní trhy se zahrádkářskou poradnou. Zájezd
se koná v sobotu 7. května, odjezd od muzea
v 8:00 hodin. Přihlášky přijímáme v prodejně
Hedvy na náměstí T. G. Masaryka od 7. dubna. Cena zájezdu 250 Kč.
Talk show Šmoldas, Kopta Chornice
Obec Chornice srdečně zve na talk show Ivo
Šmoldase a Václava Kopty, která se uskuteční 27. června od 18:00 hodin v KD Chornice.
Moderuje Marie Formáčková. Předprodej
vstupenek v kanceláři Obecního úřadu Chornice, nebo na tel. 461 327 807. Cena 290 Kč.
Pálení čarodějnic v Boršově
Hasiči, TJ Sokol a SPKD Boršov Vás srdečně
zvou na Boršovské pálení čarodějnic, které
se uskuteční 30. 4. na hřišti TJ Sokol. Začátek po ukončení fotbalového zápasu cca od
18:30. Můžete se těšit na občerstvení, živou
hudbu a samozřejmě pořádný oheň.
Koncert Holóbkova mozeka
21. května Vás zve SPKD Boršov na koncert
dechové hudby Holóbkova mozeka z Protivanova. Začátek od 18 hodin, vstupné 80 Kč.
Voříškiáda v Sušicích
Agility klub z. s. Moravská Třebová Vás zve na
1. ročník Voříškiády pro všechny pejsky bez

Závod 6 hodin v Moravské Třebové
Vyznavači geocachingu z Moravské Třebové, Velkých Opatovic a Litovle
pořádají v sobotu 21. 5. geocachingový závod, během kterého
mají účastníci nalézt až 60 keší
(schránek) ukrytých na katastru města. Závod je určen nejen
hráčům geocachingu, ale i ostatním zájemcům, kteří by rádi zkusili tuto hru. Závodit lze ve třech
kategoriích – jednotlivci, týmy
a rodinné týmy. Prezence je od 9:30 na nádvoří zámku v Moravské Třebové, start závodu v 10:00. Pořadatelé budou přítomni po celou dobu trvání akce, takže lze startovat a vyzkoušet si část závodu i později. Konec závodu
je v 16:00, avšak od 15:30 do 17:30 se můžete
zúčastnit setkání (tzv. event) s těmi, kteří závodit nemohli či nechtěli. Součástí eventu jsou
12 | Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2022

hry a soutěže pro rodiče i děti. Vyhlášení vítězů závodu je v 17:00.
Pro účast v závodě nemusíte
být registrovaným hráčem geocachingu, stačí vzít si chytrý telefon s čtečkou QR kódu kvůli
potvrzení nálezu keše. Neumíte-li pracovat s mapou a navigací v telefonu, lze si vyžádat na
startu papírovou mapu, pořadatelé vám poradí. Není nutné
nalézt všechny keše, pokud nechcete zvítězit,
ale hru si jen vyzkoušet.
Závod bude za každého počasí. Registrovaní
hráči se hlásí na webové stránce geocachingu (event GC8ZECB), ostatní závodníci mailem na mtlhvls@gmail.com. Další informace
na https://www.kudyznudy.cz/akce/geozavod-6-hodin-v-moravske-trebove.

PP i s PP. Akce se koná 18. června od 8:00
hodin na hřišti v Sušicích. Program: vystavování - štěňata, veteráni, malá, střední i velká
plemena. Doprovodný program: výcvik služebních psů, agility, dog dancing, hledání výbušnin, klikr trénink. Soutěže: dítě a pes, pes
šikula, tuneliáda, ulička strasti, překážková
dráha. Poplatek: 250 Kč, každý další pes 150
Kč, soutěž 50 Kč. Více informací na stránkách:
https://agilitymt.weebly.com. Uzávěrka přihlášek 10. června
Výstava v Lanškrouně
Společnost česko-německého porozumění
srdečně zve na výstavu Muzejní nej… aneb
fotografie z historie města Lanškroun. Vernisáž proběhne 5. května v 15:00 hodin. Úvodní slovo: Marie Borkovcová.
Film Dva bratři
Společnost česko-německého porozumění
srdečně zve učitele a žáky škol na film Dva
bratři. Kinosál Moravská Třebová 12. května od 9:30 hodin. Film popisuje život a osud
dvou českých bratří žijících ve velmi problematické době minulého století. Film byl zpracován za pomoci Česko-německého fondu
budoucnosti.

Průmyslové
muzeum Mladějov
Expozice Průmyslového muzea Mladějov budou veřejnosti po zimní přestávce opět zpřístupněny v neděli
1. května, budou otevřeny denně kromě pondělí až do konce září. Prohlídky s průvodcem začínají každou celou
hodinu od 10 do 15 hodin včetně. Ve
dnech provozu dráhy pak začínají prohlídky v návaznosti na návrat výletního vlaku do Mladějova. Prohlídka sbírek motocyklů, traktorů, kočárků, fotoaparátů a dalších exponátů trvá asi 60
minut.
Mladějovská průmyslová dráha bude
v sezóně 2022 v provozu pro veřejnost vybrané soboty v květnu a červnu počínaje 7. květnem, všechny soboty v červenci a srpnu, vybrané soboty
v září a dále pak o státních svátcích 5.
a 6. července.
Více informací naleznete na našich
webových stránkách www.mladejov.cz.

Historie

Jan Nečesal: Jak vypadala Moravská
Třebová v roce 1922 (5. část)
Dále po Olomoucké. Přecházíme menší most
přes širší vodu tekoucí od Boršova. Za mostem stojí obecní dům tak zvaný „Branntweinhaus“. Jsou v něm byty. Za tímto domem následují garáže státních autobusů, tehdy pouze poštovních; jiných nebylo. Měly ještě plné
gumové obruče, a když projížděly ulicí, všecka okna se třásla. Za garážemi jest patrový dům č. 44 fy Albin Wagner, která tehdy

Olomoucká ul., U Naděje, Střelnice
už skoro nepracovala a není mi známo, co
vlastně vyráběla. Za ní jest několik přízemních domků, poslední je hostinec “U zeleného stromu“ – Gasthaus zum green Baum“. Za
jeho zády vychází zprava cesta vedoucí z Horní ulice. Následují železniční koleje, za nimi
Anenské údolí a cesta vedoucí k linhartickému mlýnu Habicher, dnes Metra. Za touto
cestou byl starý železný most, dnes nový betonový. Poslední stavení /čtyřhranný dvorec/
patří Liboru Fickerovi, majiteli protější cihelny
a výrobci těsnících kruhů /na těsnění parních
rour a průlezů parních kotlů, atd./ Zpět na
hlavní křižovatku. Na levém rohu jest již zmíněný špitální kostelík, za ním vjezd do dvora
špitálu. Následuje židovský obchod kůží /č.1/
Anny Nett. Na něj navazuje dům pensionovaného profesora gymnasia Josefa Seliče. Tento devadesátiletý, chodil denně na procházky, téměř večer co večer na náměstí na korsu. V jeho vysokém věku normálně četl bez
brýlí a také normálně slyšel. Pak následuje
domek švadleny Weihrauch-ové /č. 5/, hodináře Braunera /Brauner Wattl/, dům stavitele Wünsche /č.11/, další nízké domky, na č. 13
řezník Alois Tauschinsky, níže pak dům tkalcovského faktora Franz Portische č. 19. Dále
je hostinec t. č. Würringer /po 1945 U džbánu/. Za tímto dům s jízdními koly a šicími stroji Frumold a jeho mechanická dílna. V druhé
polovině téhož domu obchod potravinami
Ille. Roh ulice tvoří obytný domek. Za uličkou
do „psího kouta“ tvoří roh velké stavení obchodníka uhlím Frant. Koldase. Na tuto usedlost navazuje palouk, za ním je patrová vila,
obytný dům. Dále je zahrada končící u železniční tratě. Hlídacího domku tehdy nebylo,
ba ani závor. Tyto postaveny později. Tam,
kde jsou dnes dílny autoopravny, stálo několik stodol. Teprve později zakoupením jedné,

či dvou, zařídil tam mechanik Frant. Stehlig
opravnu aut. /dříve mechanik na Brněnské
ulici/. Za tratí se nachází patrový obytný dům.
Dále pokračuje prostranství před zájezdním
hostincem „U naděje – Hoffnung“. Byl to a je
bývalý zájezdní hostinec, který byl velmi vyhledáván v dobách, kdy vedla k Mohelnici
ještě stará silnice, a vyjetí do prudkého kopce vyžadovalo přípřež. Po vykonaném namáhavém výjezdu zde vozkové a jejich tahouni
odpočívali. Přípřežníci zde čekávali na „nový
kšeft“ jedoucí opačným směrem z Mor.Třebové k Mohelnici. Z toho důvodu také vznikla
kdysi „Červená hospoda – Rotes Wirtshaus“,
stojící dodnes z druhé strany kopce, od Gruny, ovšem ne již dnes jako hospoda. Zde mívali dobré tahouny k disposici pro přípřež na
obě strany, jak ku Třebové, tak k Mohelnici
starou silnicí přes Grunu a borušovské mýto
– Pohresmaut. To byl hostinec zařízený ke
stejnému účelu jako Červená hospoda. Stavení stojí dodnes; nachází se na rozcestí před
betonovým mostem a odbočkami do Borušova a ku Dětřichovu. Staré silnice vedly přímo a vyžadovaly časté přípřeže až do lesů za
Karlín – Charlottendorf, dnes spojeno se Žipotínem. Za hospodou U naděje je na kopci nová střelnice – Neu Schiesstätte, na rozdíl
od staré střelnice na Pánské – Cihlářově ulici, dnešní školní vývařovny. Ulička Pod strání tehdy nebyla. Nyní zase zpět na křižovatku
u gymnasia a pokračujeme Holzmaisterovou
ulicí směrem k náměstí. Po pravé straně jest
dům pekaře Herrmanna Meisla, pozdějšího
zakladatele parku na Křížovém vrchu po roce
1932, kde byl nalezen hrob Anny Gromesové. Tento pekař – výměník – nosil hlínu, saze-

Annenruhe, Křížový vrch
nice a vůbec vše, co na kopci nebylo, v dřevěné putně na zádech. Byl po této stránce velmi obětavý člověk; později se k němu připojili
další mistři pekaři. Jejich úmyslem upozornění se pak přidávali i jiní občané a tak vznikl kolem kopce hřbitova velmi pěkný a rozsáhlý park. Na místě, kde byl nalezen hrob
Anny, byl postaven dřevěný sloupek se stříškou a tabulkou; tato nesla nápis, oč se tu na
místě jednalo. V r. 1945 komusi sloupek překážel a tak musel pryč. Na dům pekaře Meis-

la navazuje dům Brislingera. Zde byl obchod
hračkami a papírnictví. Tam, kde je dnes partiová prodejna textilu /č.11/, byl výkroj kůží
Bruno Odstrzila, čechožrouta. Dle ústního
podání prý kdysi za Rakouska vyháněl česká
procesí, která putovala na pouť do kláštera /
slavnost portiunkula 31. 7./. Dále jsou obytné domy; rožní, před ústupkem ulice, je dům
Jana Paukerta, obchodníka krátkým, střižním
a galanterním zbožím. Ústupek a roh do ulice Divadelní – Ztracené, Theatergasse, tvoří
větší činžovní dům. Pojmenování ulice Divadelní je od toho, že v budově /zadním traktu/ bývalé radnice, bylo kdysi divadlo. Za této
doby již zde byly byty. Ve Ztracené ulici byly
jenom obytné domy, některé o jednom patře, většinou však přízemní. V horní polovi-

Vstup do divadla, ze dvora ul. Theaterstrasse /
Divadelní /Ztracená
ně, asi proti ulici Cechovní, nikoliv Cejchovní, byl domek Theresia Hausmann, výkroj
kůží a svrškařství. Horní pravý roh proti pivovaru tvoří domek bednáře Jana Frodla. Po
levé straně Ztracené – Divadelní jsou vlastně jen výjezdy domů z náměstí. Na rohu uličky Cechovní, jest domek klempíře E. Wirth,
později Josef Husslig. Ulička Cehovní – Zunftgasse má jméno odtud, že tam měly řemeslnické cechy svoji cechovní místnost. Ulice jménem Cejchovní v Mor. Třebové nikdy
nebyla. O něco dále je krátká ulička, vedoucí kolem pivovarského výčepu na Náměstí.
Zde v této uličce nic zvláštního. Na jejím pravém rohu stojí dům Ignáce Jarmera, účetního
a obchodvedoucího dělnického domu a prvního dělnického starosty města Mor. Třebové. /Jeho podobizna se nachází mezi jinými
v městském muzeu/. Roh ulice Ztracené tvoří zeď zahrady pivovaru. Tato byla obehnána
vysokou zdí, částečně dosud. Byly zde mohutné vysoké kaštany, pod kterými sedávali
občané při pivu. V neděli odpoledne zde častěji hrávala dechovka. Odbývala si svoje „cvičení“ a při tom se vydělal nějaký ten džbánek
moku.
Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2022 |
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Inzerce

VHOS, a.s., Nádra ní 1430/6, 571 01 Moravská T ebová
p ijme pracovníka na pozici

SAMOSTATNÁ/

Ú ETNÍ

Po adujeme:
st ední ekonomické vzd lání s maturitou
idi ské oprávn ní skup. B
znalost práce na PC (MS Excel, Word)
vysokou míru odpov dnosti, samostatnost, aktivní p ístup k pln ní
pracovních povinností, flexibilita
Nabízíme:
5 t dn dovolené
zam stnanecké benefity
Nástup: dle dohody.
P ihlá ky v etn

ivotopisu zasílejte do 15. 5. 2022:

VHOS, a.s., Nádra ní 1430/6, Moravská T ebová
Útvar LZ, Bc. Kadlecová Vladimíra: 461 357 142, e-mail: v.kadlecova@vhos.cz
nebo vhos@vhos.cz

Firma M&M Object Security s.r.o.

Příjme na pracovní pozice vrátné, strážné, manažer/ka
pro ostrahu objektů.
Do chráněné dílny v Mor. Třebové dělníky/ce,
uklízeč/ka, skladník/ce, údržbáře, elektrikář/ka,
mistr/ová, malíř/natěrač.
A do kanceláře příjme: asistent/ka manažera,
všeobecná/ý úč., mzdová/ý úč., personalista/ka,
administrativní pracovník/ce, provozní manažer/ka.
Pracovní pozice jsou vyhrazené pouze pro OZP s ID.
Tel. 739 218 991, e-mail:mmsecurity@centrum.cz
Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2022 |
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DDM

Dům dětí a mládeže MAJÁK
Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Moravská Třebová
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
2. 5. Okresní kolo v MC Donalds Cupu
od 9:00 hod. na hřišti TJ Slovan
3. 5. Obvodní kolo v Poháru rozhlasu
od 8:00 hod. na hřišti ZŠ Palackého
7. 5. Moravskotřebovská perla
celorepubliková soutěž mažoretek
8. 5. Malý Dětřichovský memoriál
od 8:00 hod. náměstí TGM Mor. Třebová
11. 5. Český den proti rakovině – Květinový den
26. ročník celonárodní veřejné sbírky. Zakoupením kytičky od studentů podpoříte onkologická centra v republice. Akce pořádaná ve
spolupráci s místní ISŠ
18. 5. Krajské finále Odznaku všestrannosti 2022
od 9:00 hod. na hřišti ZŠ Palackého
21. 5. Pohádkový les pro rodiče s dětmi
prezence před DDM od 9:00 do 10:00 hod.,
bližší informace na webu a propozicích
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26. 5. Sportovní hry MŠ
akce pro předškoláky od
9:00 hod. na hřišti ZŠ Palackého, vítězné družstvo postoupí do krajského kola

POSLEDNÍ VOLNÁ
MÍSTA NA LETNÍCH
TÁBORECH
Příměstský tábor – Dračí tajemství
termín: 22.–26. 8., zájemci
1.–5. tříd, cena: 2 500 Kč, pro
děti našich kroužků 2 200 Kč,
vedoucí tábora Jana Chadimová
LT Svojanov u Poličky –
Pod Pirátskou vlajkou
termín: 30. 7.–6. 8., ubytování v penzionu Svojanov.
Strava: 5x denně + pitný režim. Účastníci: děti od 8 let,
kapacita 29 dětí. Cena 5 500
Kč, pro děti našich kroužků

5 200 Kč. Více informací na webu. Vedoucí tábora Jana Chadimová
Taneční tábor
termín: 18.–22. 7. pro děti od 1. do 9. třídy.
Lektorka Vendula Pelzová. Více informací na
webu. Vedoucí tábora Martina Krajíčková.

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
22. 5. LiStOVáNí: Fake News Challenge:
Od covidu k Ukrajině a zpět
Cyklus LiStOVáNí je zpět. Tentokrát přináší na jeviště vysoce aktuální vědecko-naučný text, samozřejmě opět vtipnou, neotřelou
scénickou formou.
Ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás
snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén
posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že
fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Účinkují:
Alan Novotný a Jiří Ressler
Místo a čas: kinosál muzea, neděle 22. 5.,
16:30 hod.
Vstupné: 140 Kč, prodej a předprodej vstupenek v kulturních službách.
Představení pořádáme ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová.
1.–15. 5. Květnová 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: Jet: Procitnutí (R.
Blake), Lord John a důvěrná záležitost (D. Gabaldon), Zmizelé z Cooley Ridge (M. Miranda),
Nomád (J. Swallow), Kouzelná kuchyně pro lepší hladinu krevního cukru.
Aktuální otázka zní: Půjčili jste si někdy knihu naslepo z našich akcí Rande s knihou naslepo, Zajíc v pytli či Vánoční překvapení?
16.–29. 5. Rande s knihou naslepo
V dospělém oddělení pro vás budou připraveni utajení knižní partneři na schůzku. Užijte
si ten moment překvapení, až knihu rozbalíte. Třeba to bude ta pravá.
1.–31. 5. Čtenářská výzva 2022: květen
V květnu vám pomůžeme výstavkami na tato
témata: kniha, jejíž děj se odehrává na horách; kniha s tématem nešťastné lásky; kniha
poprvé vydaná v roce 2022.
1.–31. 5. Výprodej časopisů, knih, CD a
kazet
Nabízíme vyřazené části fondu: v půjčovní
době si můžete zakoupit časopis za 5 Kč/ks,
případně knihu, CD či kazetu za 10 Kč/ks.
1.–31. 5. Výstava: Malby a grafiky Terezy Vinklerové
Výstava zachycuje průřez tvorbou místní autorky a můžete si ji prohlédnout v půjčovní
době knihovny.

Knihovna dětem
1.–31. 5. Svět robotů
Výstava prací dětí MŠ Piaristická, MŠ Sušice a
MŠ Boršov soutěže Mladý čtenář 2022 – Svět
robotů. Výstavu si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.

chvíle. Odměnou jim byla dětská radost. Děkujeme Městskému muzeu v Moravské Třebové za umožnění prohlídky Holzmaisterovy
sbírky, Ireně Wölfelové za prohlídku a výklad
v kostele sv. Josefa, Haně Steinerové a dalším
dobrovolníkům za ukázku výcviku psů, Jaroslavu Maděrovi z TJ Slovan Moravská Třebová za poskytnutí haly na stolní tenis a stanici Hasičského záchranného sboru Moravská
Třebová za ukázku její činnosti.

1.–31. 5. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy Klapy klap. Čtení, hraní, kreslení a tvoření.
Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
Tvořivé středy
4. 5. Kytička
11. 5. Hudební nástroj
18. 5. Totem
25. 5. Prasátko
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení knihovny.
Do našeho fondu přibylo nově několik
knih od moravskořebovských autorů. Jsou
to: Příběh Karoliny von Linsingen od Miroslava Landy, který máme k dispozici i v angličtině, Žena v Arábii, kterou přeložil Miroslav Landa, Zmizelá Moravská Třebová od Jiřího Šmerala, Nejlepší čaj v životě od Jaromíra Mikeše, horor Pozdravy ze záhrobí od
Veroniky Fiedlerové, kniha pro děti Micka a
Koťák 2 od Jany Trantírkové. Všechny tyto
knihy si už můžete přijít vypůjčit, stejně jako
kompletní dílo Františka Matouška, Kapičky vzpomínek Pavla Kyseláka nebo sbírku
poezie Slunečnicím blíž od svitavské autorky
Lenky Houserové Moravcové, které máme
ve fondu už několik měsíců.
Městská knihovna děkuje všem, kteří se podíleli na našem programu pro ukrajinské děti,
vyšli nám vstříc a připravili dětem zajímavé

Střípky a jejich
aktivity
Dne 26. 3. se naše děvčata utkala s mnoha soupeřkami v klasické mažoretce na
soutěži O zámeckou korunku v Kolíně.
Jezdíme sem pravidelně a každým rokem
si odvážíme cenné kovy. Jinak tomu nebylo ani letos. Soutěžilo se ve velkých formacích, miniformacích, duích a sólech.
Naše nejmenší Střípky 5 si za miniformaci odvezly stříbro, Střípky 3 a Střípky 1 zlato a Střípky 4 se s velkou formací umístily na krásném 4. místě. V sólech si 6 našich děvčat vedlo takto: Sára
Schönová – 7. místo, Lucie Matoušková – 3. místo, Barbora Tumaková – 10.
místo, Monika Hollerová – 3. místo, Nicol Matoušková – 3. místo, Kateřina
Bláhová – 2. místo. Dua byla zastoupena dvě. Jak juniorky Barbora Tumaková
s Kateřinou Veselou, tak i seniorky Denisa Bubeníková se Simonou Krbcovou
získaly zlaté medaile.
Ve dnech 14.–17. 4. MTS Střípky i naše
město reprezentovala Zuzana Dvořáková na ME v twirlingu ve francouzském
Sélestatu v povinné kategorii 2 hůlky.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na
blížící se naši soutěž v klasické mažoretce Moravskotřebovská perla v Rehau aréně dne 7. 5. Soutěžní místa jsou
plně obsazena a můžete se tak těšit po
celý den na krásná vystoupení velkých
i malých formací, sól a duí.
■ | Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková
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Školy

Novinky ze ZŠ Palackého
ZÁVĚR PROJEKTU ERASMUS+
V týdnu od 21. do 25. března čekala účastníky
projektu Poznejme kulturní dědictví nejen ve
své zemi závěrečná mobilita. Moravskou Třebovou navštívili žáci ze Slovenska a Chorvatska, které společně s našimi žáky čekal bohatý
program – návštěva a prohlídka školy s recitačně-hudebním představením žáků z 2. B, výlet
do Punkevních jeskyní a do jeskyně blanických
rytířů v Kunštátu, výšlap na Pastýřku, program
v knihovně, prohlídka zámku a chytrý kvíz. Žáci
také společně pracovali na projektových aktivitách; ve smíšených skupinách vytvářeli a ilustrovali slovníky k českým, slovenským a chorvatským pohádkám. Vyvrcholením projektu bylo divadelní představení. Žáci naší školy
předvedli stínohru o Šípkové Růžence a Chorvaté divadlo Postolar i vrag. Všichni věříme, že
jsme se neviděli naposledy. Děkuji za všechny
paní učitelce Tereze Klímové a Monice Šmerákové, že nám poskytly tuto úžasnou příležitost.
■ | Viola Palánová 8. B

ODZNAK VŠESTRANNOSTI – OKRESNÍ
KOLO
Dne 6. 4. se půldenního závodu účastnilo celkem 95 závodníků. Své sportovní dovednosti předváděli celkem v pěti disciplínách tohoto víceboje: trojskoku, hodu medicinbalem
a dvouminutových disciplínách: přeskoku přes
švihadlo, klicích a jedné z volitelných disciplín:
běhu na 1000 m, driblingu nebo plavání. V konečných výsledcích jsme ovládli stupně vítězů
a do krajského kola, které budeme pořádat 18.
května na školním hřišti postupuje naše vítězné družstvo spolu se ZŠ T. G. Masaryka, Svitavy,
která se umístila jako druhá. Družstvo startovalo ve složení: K. Kroupová, A. Orálková, T. Kučerová, G. Zemanová, Ja. Parolek, Ji. Parolek, R.
Šimon, J. Vlček. Do krajského kola dále postupují následující jednotlivci: Š. Škrabal, V. Žou-

želka, L. Mlčoch, J. Kučera, M. Zvára, J. Mularčík,
Š. Mlčoch, J. Sláma, K. Schmidtová, Ka. Sulová,
Kr. Sulová, K. Nečasová a B. Smékalová.
■ | Roman Cápal, Vladimíra Schmidtová

MODRÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
2. duben 2007 je den, kdy byl vyhlášen Mezinárodní den porozumění autismu. Jak celý
svět, tak i naše školní družina při základní
škole Palackého, vyčlenila svou podporu lidem s touto diagnózou. A proč právě v modrém? Modrá barva symbolizuje „komunikaci“.
A my rozumíme tomu, jak těžká komunikace
pro lidi s autismem je. Svou účast jsme vyjádřili ve všech odstínech modré barvy a besedovali o úskalích této diagnózy.
■ | Vychovatelka ŠD Petra Skřipská

POHÁDKOVÝ DEN
Dne 31. 3. přišli navštívit naši školu budoucí
prvňáčci. Aby se jim u nás zalíbilo hned zpočátku, připravili jsme si pro pohádkovou cestu. Žáci 2. stupně se převlékli do kostýmů
z pohádek a jako šmoulové, víly, piráti a princezny připravili kouzelné úkoly.
■ | Barbora Merenusová, 8. C

Březen, za kamna vlezem…
…ale ne v naší škole ZŠ Palackého. V úterý 15.
3. proběhla Přehlídka dětských recitátorů ve
Svitavách, soutěže se zúčastnilo 6 vybraných
dětí z 1. stupně. Všem děkujeme za přípravu
i odvedené výkony. Jakub Konečný zde získal
2. místo a postoupil do krajského kola v Pardubicích. I tady oslnil porotu a umístil na krásném 3. místě. Blahopřejeme mu.
Dále některé třídy využily nabídky tradičního
a oblíbeného programu DDM a městské knihovny v rámci Světového dne vody, navštívily ekocentrum Stolístek či absolvovaly Vlněnou dílničku pod vedením pana Kadlece a paní Danielové.

Druhá polovina měsíce pak proběhla ve znamení příprav na Pohádkový den konaný 31.
března. Největší zájem byl o tělocvičny a bazén a samozřejmě o plnění pohádkových úkolů na stanovištích v prostorách šaten, které si
připravili žáci 2. stupně pod vedením školního
parlamentu. Všem dospělým i dětem ze školního parlamentu, kteří se podíleli na přípravách celého programu, patří velký dík.
■ | RUčitelé 1. stupně

Naši předškoláci na
dni otevřených dveří
Letošní den otevřených dveří, který se
konal 31. 3. v ZŠ Palackého, hodnotíme
s dětmi jako velmi vydařený. V chodbách
školy jsme potkávali spoustu návštěvníků
z řad dětí i dospělých, kteří si mohli prohlédnout prostory školy či se podívat na
výuku do nějaké třídy. Naše předškolní
děti se podívaly do první třídy k paní učitelce Lucii Krajčiové. Zde viděly v lavicích
spoustu kamarádů. Zazpívaly si s doprovodem klavíru a ukázaly, jak umí počítat
a zvládají barvy a tvary. V prostorách šaten děti čekalo mnoho pohádkových aktivit. Pomáhaly vílám, pirátům, Sněhurce,
šmoulům i probudily Šípkovou Růženku.
Děti si vyzkoušely svoji zručnost, protáhly
si tělo při pohybové disciplíně a prověřily
si znalosti. Za splněné úkoly děti dostávaly razítka, a když jich nasbíraly plný počet,
vyzvedly si tácek plný voňavých perníčků,
které upekli a nazdobili žáci 9 tříd.
Děkujeme všem, kdo se na dni otevřených dveří podíleli. Dětem se tato akce
moc líbila. A k zápisu do základní školy
přejeme předškoláčkům mnoho úspěchů.
■ | Kolektiv MŠ Jiráskova a MŠ Tyršova

Moravskotřebovský zpravodaj | Květen 2022 |

19

Školy

Základní škola U Kostela
Škola nanečisto
Po dvou letech jsme konečně mohli opět
uspořádat Školu nanečisto. Tato akce pomůže spoustě dětem zbavit se obav ze zápisu
a z nového prostředí školy. Letos byla účast
budoucích prvňáčků opravdu velká. Děti si
vyzkoušely úkoly z českého jazyka a matematiky. Pracovaly s interaktivní tabulí, stavěly
stavby z kostek, poznávaly písmenka a tréno-

Prvňáci a druháci na horolezecké stěně
Žáci 1. a 2. třídy si vyzkoušeli lezení na umělé stěně v DDM. Většina z nich lezla poprvé
a stěnu zdolali i několika cestami. Všem dětem patří obrovská pochvala. Poděkování
také patří vedoucím domu dětí a mládeže.
■ | E. Šařecová a L. Dosedělová, tř. učitelky

SVIŤME MODŘE - LIGHT IT UP BLUE
Od roku 2008 je 2. duben vyhlášen OSN jako
Světový den porozumění autismu. Hodně lidí
a dětí s poruchou autistického spektra tu žije,
pracuje a učí se s námi. Možná nám mohou
připadat jiní a možná mohou mít obtíže při
komunikaci a sebeuplatnění. Naše škola připojila do celosvětové kampaně Sviťme mod-

valy uvolnění ruky pro psaní. Celá akce byla
zakončena sportováním v tělocvičně. Věříme, že se dětem tato akce líbila a v dalších letech v ní budeme rádi pokračovat. Děkujeme
všem za návštěvu naší školy.

Skvělé výkony v jazykových a pěveckých soutěžích
Dalším úspěšným primánem byl Marcel Bartáček, který zvítězil v okresním kole nepostupové kategorii Olympiády v anglickém jazyce.
Angličtinu perfektně ovládá i Jonáš Zucha z 1.
L, vyhrál okresní kolo v Soutěži v anglickém
jazyce a postoupil do krajského klání. Své želízko v ohni má díky Daniele Tůmové ze sep-

timy škola i v krajském kole Olympiády z německého jazyka. Ještě zpět k angličtině. Právě
ji spojila se zpěvem děvčata ze školního sboru a naprosto ovládla soutěž O Bílého havrana E. A. Poea.
Kvinta se zapojila do projektu Ukliďme Česko
V závěru března vyrazili žáci kvinty do terénu, aby vybrané lokality Moravské Třebové
zbavili povalujících se odpadků. Ve spolupráci s městem a technickými službami se
podařilo uklidit oblast mezi areálem Slovanu a Raleda i plochu mezi kruhovým objezdem, Pastýřkou a začátkem Boršova. Celkem se podařilo posbírat více než 10 velkoobjemných pytlů plechovek, plastových
lahví, nejrůznějších obalů či sklenic. Bonusem byly 4 pneumatiky od osobních automobilů.
Podvečer pro Ukrajinu
12. dubna proběhla benefice pro válkou zasaženou Ukrajinu. Díky štědrosti návštěvníků, kteří se přišli podívat na kulturní pásmo
a pořídili si vyrobené velikonoční dekorace,
se podařilo vybrat více než 25 000 korun, které zamíří na podporu obyvatel zasažených
konfliktem. Moc děkujeme! Do dobročinnosti se škola díky sboru Young Voices zapojila
i v březnu společným vystoupením s Fermátou pro UNICEF.
■ | Přemysl Dvořák
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■ | A. Medříková

Velikonoce v družině
S příchodem velikonočních svátků se do tvoření výzdoby ať už na chodbách školy nebo
ve družinách zapojila všechna oddělení družiny ZŠ U Kostela. Děti při výrobě dekorací využily různé pracovní techniky. Už se všichni
těšíme na svátky jara.
■ | Vychovatelky školní družiny

ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ

Novinky z Gymnázia a LSOŠ Moravská Třebová
Velké úspěchy primánů
Ve druhé polovině března reprezentovalo
školu několik žáků 1. AV školy v rámci krajského kola Festivalu vědy a techniky. A dosáhli vynikajících výsledků. Jakub Huvar se
svým projektem zaměřeným na výskyt hub
v Hřebečovském lese obdržel cenu od společnosti Symbion. Navíc se stejně jako Tomáš
Růžička a Šárka Pohorská, kteří se věnovali
monitoringu křižáka kudlanky a drvodělky na
Moravskotřebovsku, v květnu podívá na krátkodobou studijní stáž do Francie.

ře = Light it up blue a rozsvítila se a oblékla
do modré barvy = barvy komunikace na podporu osob s autismem. Autismus není volba,
porozumění však ano.

23. března proběhlo krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ Pardubice, kde si Kristýna Klíčová a Vít Pavelka
vyzpívali pod vedením Ivy Klíčové krásná
2. místa. Krajská kola ve hře na dechové
žesťové a bicí nástroje se uskutečnila 6.
dubna v ZUŠ Vysoké Mýto. Jan Haas ze
třídy Tomáše Biji a za klavírního doprovodu Alexandry Vrátilové získal 1. místo.
Skvělá 1. místa si pod vedením Bohumila Havelky vybubnovali i Ondřej Klíč a Vít
Hofman navíc s postupem do celostátního kola a zvláštním oceněním za improvizaci a její hudební provedení. Závěrem
března vystoupili žáci hudebního oboru
ZUŠ Moravská Třebová na akci Krajské
hospodářské komory Pardubického kraje s názvem Po viru ve víru hudby, která
se konala ve svitavském multifunkčním
centru Fabrika. Vystupující žáci tak měli
možnost prezentace v novém prostředí
a vzájemného poslechu hudebních sól
a souborů z okresních základních uměleckých škol. Všem žákům, pedagogům
a korepetitorům děkujeme za reprezentaci školy a našeho města.
Žáci výtvarného oboru pod vedením Lucie Muchovičové kreslili návrhy na téma
Rostliny a hmyz a Skřítci a víly. Bylo velmi obtížné vybrat ze sta návrhů pouze
dvanáct. Za realizaci děkujeme zámku
Moravská Třebová a firmě DK styl. Vážíme si podpory nejmladších umělců a věříme, že vybrané výtvory potěšily všechny návštěvníky zámku. Srdečně vás zveme 19. května na Podvečer s múzami,
který se bude konat v 17:30 hod. v koncertním sále.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

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 seniorů se uskuteční 2. 5. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor.
Třebové.
Návštěvy hřbitova
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 11. a 25. května. Odjezd v 14:00
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 a blízkého okolí
Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která
se uskuteční ve čtvrtek 5. a 19. 5. vždy v 16 hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček).
Setkání probíhají pravidelně jednou za 14 dní.
Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Iva Kopřivová, telefon: 731 608 323,
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz
Карітас Моравська Требова
організовує курси чеської мови
Щиро запрошуємо на курси чеської мови,
які проводяться щопонеділка завжди о 16

годині. Курси чеської мови мають
фони в будівлі Карітас
Моравська
Требова, Світавскá
44 (Денний стаціонар Домечек). Не бійтеся розповідати про
зустріч своїм друзям і знайомим!
Kонтакт: Iva Kopřivová, телефон: 731 608
323, Електронна пошта: iva.koprivova@
mtrebova.charita.cz
Charita Moravská Třebová je na
Scuk.cz
Nakupte online a vyzvedněte si svůj nákup
v Charitě Moravská Třebová. Na charitním
Scuku prodávají farmáři přímo koncovým zákazníkům, nákup funguje na principu společné objednávky, kterou založí charitní Scukař.
Ten do svého nákupu přizve další zákazníky, postará se o převzetí zboží od dodavatelů
a následný výdej členům své nákupní skupiny. Každý nákup se tak mění v malé komunitní setkání, podobně jako na farmářských trzích. Nákupy běží každý týden od pondělí do
nedělní půlnoci. Svůj nákup si poté vyzvednete v úterý mezi 16. a 18. hod. ve výdejním
místě v Moravské Třebové na adrese Svitav-

Branný den ve speciální škole
Stalo se již tradicí, že v naší škole pořádáme
každým školním rokem branné dopoledne,
které začíná pravidelně vyhlášením požárního
a chemického poplachu. Ne jinak tomu bylo
i letos v polovině dubna, kdy jsme si vysvětlili, jaký je rozdíl mezi požárním a chemickým
poplachem a jak je třeba se při nich zachovat.
Všichni zúčastnění k této události přistupovali maximálně zodpovědně (žáci i zaměstnanci školy), protože, jak se říká: „Štěstí přeje připraveným!“ Poté už žáci se svými učiteli chodili na jednotlivá stanoviště, která byla pro ně
velmi poutavá a zároveň i poučná. Seznámili se na nich se základy první pomoci a topografie, speciální výstrojí a výzbrojí profesionálních vojáků, na školním víceúčelovém hřišti
si vyzkoušeli praktické dovednosti zaměřené
na prvky branné výchovy, nechyběli profesio-

nální hasiči a strážníci MP. Branné dopoledne
rychle uběhlo a děti odcházely na oběd s pocitem, krásně stráveného dopoledne. Poděkování patří všem, těm, kteří na jednotlivých stanovištích odvedli skvělou práci a také žákům,
učitelům a pedagogickým asistentům za hladkou organizaci při naší tradiční akci.
■ | Miroslav Muselík, statut. zástupce SZŠ, MŠ a PrŠ

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

Středa: 8.00–12.00 hod. mateřské centrum
Čtvrtek: 9.00–12.00 hod. setkávání věřících
maminek

ská 44. Dejte proto, prosím, o skupině vědět
svým přátelům, známým a sousedům, určitě možnost nákupu od farmářů také ocení.
Pokud nás budete chtít podpořit, přidejte se
k naší skupině na www.scuk.cz/charitni. Registrace vás k ničemu nezavazuje, můžete jí
kdykoliv zrušit.
Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www. facebook.com/charita.trebova, nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová. Krásné pohodové dny
vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová.

Římskokatolická
farnost
Kostelní nám. č. 24/3
571 01 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5, Moravská Třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz
Pravidelné bohoslužby:
po–pá: 18:00 k
 lášterní kostel
čt:
16:30 k
 lášterní kostel – mše
sv. pro rodiny s dětmi
so:
18:00 farní kostel
ne:
8:00 farní kostel
11:00 klášterní kostel
Adorace s výstavem Nejsvětější svátosti ve všední dny v 17:00 v klášterním
kostele.

Sbor Českobratrské
církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská
Třebová, telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
farář: Ivo David
Bohoslužby – květen, modlitebna
1. 5.
9:00 hod., vysluhování Večeře Páně
8. 5. 14:00 hod.
15. 5.
9:00 hod.
22. 5.
9:00 hod.
29. 5.
9:00 hod., bohoslužby Církve
bratrské
Evangelická kavárnička
17. 5. modlitebna – neformální setkání, duchovní zamyšlení, rozhovory, začátek v 15:00 hod.
Biblické hodiny
6., 13., 20. a 27. 5. modlitebna, výklad
bible, téma – List Jakubův, začátek
v 17:00 hod.
Romské bohoslužby
7., 14., 21., 28. 5. modlitebna rezervována pro Romy, začátek ve 14:00 hod.
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Historie kopané
v Moravské Třebové XVIII.
V dalším pokračování zavítáme do sezón
2004/5 a 2005/6.
A mužstvo hraje Krajský přebor. Tým vedl šejk
abú Petr Mrázek. Soutěž byla velmi vyrovnaná. Slovan opět tratil na množství remíz. Jen
v jarní části osm! V tříbodovém hodnocení za
výhru to byly ztráty. Oporou byl opět brankář Jirka Kryštof, který vychytal sedm čistých
kont. Slovan byl druhý v obdržených gólech.
Lepší byly jen Svitavy, které soutěž vyhrály.
Vašek Huryta odehrál 98 % času. Chybělo jen
sedm minut za vyloučení v Lanškrouně, za
které však vyfasoval jen podmínku. Sudí vyhrocený mač hrubě nezvládli. S premiantem

soutěže Svitavami měl Slovan dobrou bilanci
(1:0 + 1:1). Nejlepším střelcem byl Petr Šatník.
V sezóně 2005/6 obsadil Slovan SKP výborné 4. místo. Jen tři remízy a 14 výher. Nejlepší
střelec Jiří Bery Strouhal. Na hřišti spolu hráli
veterán Zdeněk Fikr a Michal Sedláček, který
si odbyl premiéru za muže v 15 letech. Na hřišti byli jak Pat a Patašon, malý a velký, ale náramně si rozuměli.
B muži v roce 2005 obsadili v I. B třídě 10. místo. Nejlepší střelec Štěpán Horák. Došlo na
derby s M. Trnávkou. Pod Cimburkem ostuda, doma jen remíza. I v Jevíčku na štítě. Oba
naši okresní soupeři sestoupili. Trenéři: V.

Dokoupil, P. Otáhal. V roce 2006 naše rezerva
1. B třídu neudržela. Až 13. místo znamenalo
sešup do Okresní ligy.
Dorost kategorie starší a mladší. V r. 2005 13.
místo v KP znamenalo sestup do I. třídy. O rok
později však po výborných výkonech vykopal
s náskokem 17 bodů zpět KP. Od tohoto ročníku se hrála jen jedna kategorie. Trenér Martin Komoň (VM A. Novotný) dal dohromady
velmi nadějný tým.
Starší žáci v r. 2005 postoupili do KP. Tam
v sezóně 2005/6 dobře reprezentovali naše
barvy, když jako nováček obsadili 3. místo.
Trenéři Dušan Poul a Petr Havlík. Mladší žáci
v KP 8. místo. Trenéři René Abraham, František Marek.
V KP v tomto období hrála i přípravka. Trenéři R. Abraham, R. Langhammer, P. Vykydal, J.
Červínek, J. Šibor, K. Čelko.
1. 7. 2006 slavil Slovan abrahámoviny - 50.
let. Zástupce KV ČSTV předal předsedovi Slovanu Pavlovi Charvátovi ocenění. Mezi 13 oddílů v TJ Slovan patří i fotbalisté. V rámci oslav
bylo sehráno utkání veteránů SKP Slovan výběr Prahy 2:6 (0:3). Prahu reprezentovali:
Z. Hruška, Jakubec, Prokeš, Mlejnek, Ondra,
Štambacher, Dobiáš, F. Veselý, Mičinec, A. Panenka, Čáp. Tedy bývalí reprezentanti a hvězdy. Góly: M. Aberle a Z. Kopal - Čáp 2, Panenka 2, Mičinec, Dobiáš. Hvězdou autogramiády
byl Jiří Raška - legenda a olympijský vítěz ve
skoku na lyžích.
■ | Václav Procházka

Jiří Gečnuk – parašutistická legenda
Proč to mladším pořád umí nandat a je stále Jura? Má za sebou 14 560 seskoků, na světových akcích získal spoustu medailí. Třiapadesátiletý Jiří Gečnuk, člen ASO Dukla Prostějov, je právem považován za parašutistickou
legendu. Legendu, která to výrazně mladším
kolegům stále umí nandat.
Bez přehánění. Gečnuk to potvrdil také na
první významné akci sezóny, v Rusku se stal
absolutním mistrem světa (už podruhé)! Ke
všemu obsadil stříbrnou příčku v přesnosti přistání. „Mrzí mě, že se toho nedožil Josef Pavlata, bývalý velitel na Dukle, protože
se mi povedlo dorovnat jeho krásný výsledek,“ vzpomněl i po čase na velkého kamaráda. „I po tolika letech mě to baví. Je super,
když je záliba vaším zaměstnáním. Velikým
lékem po jakékoliv námaze je pro mě studená sprcha. Tělo nádherně zchladím a jsem
zase jako jura,“ směje se.
Poprvé jste se s padákem snesl na
zem a ještě vám nebylo ani patnáct.
Rodiče vám to nerozmlouvali?
Měl jsem výhodu, že na letišti už nějakou
dobu fungoval můj starší bratr. Moc jsem to
chtěl zkusit a od rodičů dostal souhlas.
Přeci jen se jedná o rizikový sport.
Měl jste v mládí doma vždy zelenou?
Drobné komplikace také nastaly. To když si
bratr po propagačním seskoku zlomil na prvního máje obě nohy. Šlo o vážné zranění, musel s tím skončit. V rodině se to samozřejmě
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řešilo. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že bych
to dělal celý život.
Jiné, méně nebezpečné, sporty vás nelákaly?
Je potřeba se zamyslet, co je a není nebezpečné. Lyžoval jsem, dělal gymnastiku.
I v těchto odvětvích člověk létá vzduchem
a musí správně dopadnout na zem. V parašutismu obzvláště. Ne všechny seskoky jsou
krásné, pohodové a bezpečné. Abych se prosadil, musel jsem tvrdě dřít a spoustu věcí si
odříci.
Parašutismus je rovněž o obrovské
zodpovědnosti. Souhlasíte?
Jde hlavně o zodpovědnost k sobě samému.
To je víceméně automatické. Kdyby lidi, kteří tenhle sport provozují, tuto skutečnost přehlíželi, byli by s bezpečností na štíru. Velmi
odpovědní musíte být především ve skupinové akrobacii, kde současně s ostatními padáte dolů dvousetkilometrovou rychlostí. Otáčíte se kolem svých os, přeskakujete se, mění-

te pozice. Tam stačí sebemenší kontakt mimo
dohodnutou konfiguraci a je zle. Nastat může
srážka ve vzduchu, bezvědomí, zlomeniny.
A je tu ještě jedna komplikace – když
se neotevře padák. Vám se tato lapálie stala v kariéře dokonce třikrát!
Měl jste nahnáno?
Je to nepříjemnost. Musíte zachovat chladnou hlavu, protože jde o vteřiny. Za vámi vlaje pentle s malým padáčkem a vy musíte dobře vyhodnotit, kdy záložní padák otevřít, aby
se to nezamotalo do sebe. Pak už by nebyla cesta zpátky. Člověk to řeší v posloupnostech. Nejdříve se musíte zbavit starého padáku a potom teprve otevřít ten druhý. I když to
může trvat dlouho a jste už hodně blízko nad
zemí, je důležité vše vykonat precizně.
V 53 letech jste se stal absolutním mistrem světa. Mladší generace asi musela koukat, že?
(úsměv) Mrzí mě, že se toho nedožil Josef
Pavlata, bývalý velitel na Dukle a dvojnásobný absolutní mistr světa, protože se mi povedlo dorovnat jeho výsledek. Naši kluci jsou
velmi dobří. Olda Šorf skončil hned za mnou
a Libor Jiroušek vyhrál individuální akrobacii. Mohl bych jmenovat další. Miloš Kříž už se
také může chlubit titulem mistra světa, Hynek Tábor se stal vítězem Světového poháru
v sezóně 2019. Je na čem stavět.
Armádní Sportovní Centrum (www.duklasport.cz)

Sport

Šachisté slaví velký úspěch
na Orlické šachovnici
Tradiční mládežnický turnaj Orlická šachovnice se letos poprvé hrál ve velmi pěkných
prostorách nové budovy DDM Duha Ústí
nad Orlicí. Tento turnaj má za sebou 51
ročníků a už toto číslo hovoří samo o sobě
o velké oblibě a kvalitě turnaje. Do Ústí odjela naše mládež ve složení Matyáš Daul,
Vojtěch Šmehlík, Eliška Horáčková a Jan Horáček. Honzík si však zahrál souběžně hraný Krajský přebor mládeže do osmi let.

Orlické šachovnice se celkem zúčastnilo 124
dětí, což je více jak dvojnásobek proti minulému „kovidovému“ ročníku. Bylo velmi příjemné pozorovat, jak jsou děti opět zapáleny do bojů a také byly vidět i velmi kvalitní partie. Na turnaji si naši mládežníci vedli velmi dobře. Eliška vyhrála svoji kategorii
mladších dívek a Vojta skončil na třetím místě mezi mladšími žáky. Celý turnaj vyhrál Jan
Bárta z Dopravního podniku Praha.

Krajský přebor mládeže
do osmi let
Tohoto turnaje se zúčastnilo 21 dětí z Pardubického kraje. Náš jediný zástupce Honzík
Horáček byl v prvním kole nasazen na první
šachovnici a velmi se mu tam zalíbilo. V následujících kolech se u něj pouze střídali hráči, kteří odcházeli poraženi. Během sedmi kol
nepoznal přemožitele a způsobem start – cíl
suverénně turnaj vyhrál. Z Ústí si tak odvezl
titul Přeborník Pardubického kraje, což je pro
něj velký úspěch.
■ | Zdeněk Sojma, trenér mládeže

Los semifinále
Poháru hejtmana
Semifinále krajského fotbalového poháru vylosovali předseda Živný a fotbalista FK Pardubice David Huf. Finalisty
pohárové soutěže se stanou vítězové
těchto duelů: SKP Slovan Moravská
Třebová – TJ Svitavy, FC Libišany – FK
Spartak Choceň. Úředním termínem
pro semifinále je středa 18. května.

Nejzajímavější
fotbalové
přestupy
Mezi nejzajímavější posily, které se podařilo do SKP Slovan Moravská Třebová získat, můžeme označit příchody
Mykoly Yaroshevyche a Andriye Storchouse z ukrajinského druholigového
klubu FC LNZ Cherkasy. Ženský tým posílila talentovaná Adriana Pudíková ze
společného týmu Jaroměřic a Jevíčka.
Kádr Moravské Třebové naopak opustil Jaromír Štaffa, který nabral směr třetiligový SK Uničov.
■ | (pm)

Cykloman 2022 – PROLOG

Zdeněk Kudyn in
memoriam

Další ročník seriálu Cykloman odstartoval
v neděli 10. 4. Prvního závodu se zúčastnilo
39 cyklistů. Absolutním vítězem se stal Tomáš Zezula.

Další program
V květnu milovníky cyklistiky čekají další
díly celoročního seriálu Cykloman: MTB časovka (15. května) a BACH - orientační závod dvojic (28. května).
■ | (pm)

OHLÉDNUTÍ za vandrem
Déšť, vítr, zimu, kroupy, dokonce i bouřku,
to vše si připravila příroda pro účastníky 55.
ročníku DP Vandr skrz Maló Hanó. Přesto
to mnozí nevzdali a prošli si některou z nabízených tras. Ty, kteří se vydali přes Ludvíkov, přivítali motýl Emanuel a Maková panenka. Kromě makového odvaru a Emanuelova nektaru všem nabídli chleba se sádlem
a medvědím česnekem. Ani děti se na cestě
do Pekla nenudily. Plnily úkoly, které jim zadávaly kouzelné postavy inspirované pohádkou Řachanda. Škoda jen, že si v cíli nemohli vandrovníci plně vychutnat vystoupení skupiny Proč ne band.
Poděkování tedy patří všem 301 nebojácným, kteří si přišli vandr užít, všem organizá-

torům, sponzorům, městu M. Třebová, pracovníkům zámku.
Doufejme, že k nám všem bude příroda příští
rok milosrdnější.
■ | Za KČT TJ Slovan M. Třebová H. Kopřivová

Se smutkem v duši jsem přijal zprávu, že do fotbalového nebe odešel
bývalý výborný hráč a trenér Slovanu, Zdeněk Kudyn. Sehráli jsme spolu moře zápasů, na misce vah převažují ve většině vítězné. Spolu jsme byli
u dvou historických momentů A mužstva. Postup v roce 1973 do I. A třídy
a v roce 1979 jsme dosáhli vysněného
cíle - Krajský přebor. Na konci našeho
hracího období jsme společně hráli v B
týmu Slovanu a dosáhli na metu I. B třídy. Úspěšně jsme spolu reprezentovali
modro-bílé barvy za Old Boys Slovanu.
Zdeněk byl vždy vůdčí osobností týmu.
Slovanu nadělil i tři kousky v podobě
tří synů, kteří nastupovali, či nastupují v barvách Slovanu. Ve Slovanu úspěšně pracoval i v roli trenéra. Dovedl dorostenecký tým ročníků 1974–1976 ke
druhému místu v KP v roce 1992. Z tohoto týmu pak vzešly budoucí opory
A mužstva, některé ještě nyní reprezentují naše barvy v okresní soutěži.
Na svého parťáka nikdy nezapomenu, stejně jako jeho mnozí spoluhráči.
Zdendo, čest Tvé památce.
■ | Václav Procházka

a celý SKP Slovan Moravská Třebová
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Běžecký závod v Kunčině
s netradičním vítězem
V tradičním jarním termínu a jako první závod Iscarex Cupu se letos uskutečnil šestý
ročník 10 jarních kilometrů v Kunčině u Moravské Třebové. Protože nechceme, aby náš
závod zevšedněl, snažíme se zavádět novinky. Letos to mimo jiné byla vrchařská a sprinterská soutěž. Na trati závodu byly vyznačeny dva úseky, cca na třetím kilometru v nejprudším stoupání a na rovince na pátém kilometru, každý délka cca 350 metrů. Pomocí
aplikace Strava byl zájemcům změřen čas,
mezi ženami vyhrála oba segmenty Kateřina
Pirklová. Vrchařem byl Michal Kobelka z Linhartic a sprinterem Ondřej Fiala z Boskovic.
Závod se uskutečnil za spíše podzimního počasí, svítilo sice sluníčko, ale foukal studený
vítr. Účast byla početná, před závody dospělých soutěžily děti a mládežnické kategorie.
Před hlavním závodem tradičně vyběhli na
svou trať o délce 3,8 km hobby běžci. V něm
byl nejlepší Ondřej Chaloupek z Lanškrouna za 15:58 a za ním Kateřina Ulrichová za
16:29. Druhá v kategorii žen doběhla Radka
Janyšková z Ústí nad Orlicí, která je v očekávání radostné události – 17:49, třetí Karolína
Matušková – 21:31. Druhý v kategorii mužů
doběhl Oldřich Klusoň a třetí Jaroslav Kaláb
z Kunčiny.
Hlavní závod se běží na desetikilometrovém mírně členitém silničním okruhu. Většinu času v soutěži žen byla na čele nejlepší
juniorka Tereza Šedová ze Srubů u Chocně –
41:11, ale koncovka, závěrečné dva kilometry neustále mírně stoupají, patřila hlavní favoritce Barboře Novákové z Kunvaldu. Bára
i vloni dala maraton pod tři hodiny. Letos si
už stihla dát jednu půlku a dosáhla času pod
1:30 hod. „Běžela jsem až do osmého kilometru na druhém místě, pak jsem teprve šla do
vedení,“ řekla k průběhu závodu – 41:01. Celkově třetí byla Jana Matyášová z Dolní Dobrouče za 45:41, Kateřina Pirklová z Letohra-

Dětřichovský
memoriál
Tradiční běžecký závod se v letošním
roce uskuteční v neděli 8. května.
Start závodu v 10:00 hodin, registrace
účastníků od 8:00 do 9:00 přímo na
místě obvyklého startu závodu.

du zapsala 45:48. Tři roky starý traťový rekord, který vytvořila Hana Švestková Stružková z Červené Vody časem 37:55, zůstal
nepokořen.
Mužský „nej“ čas vloni zaběhl Josef Novák
z Ústí nad Orlicí – 32:58, který letos na obhajobu vítězství nedorazil. A tak byl letos nej-

lepší zahraniční účastník Sean McAneny s časem 34:34 - Američan, který působí na moravskotřebovském gymnáziu. Druhý byl další muž do 39 let Jakub Skalka z Prahy – 35:57,
třetí Michal Vašíček zapsal 36:11. Juniory vyhrál z AK Moravské Třebová Jakub Koblovský
– 38:46 a čtyřicátníky Jan Benko z Litomyšle
– 36:41.
Zajímavé výkony padly i v dalších kategoriích – padesátníky vyhrál Miroslav Vítek z Ústí
nad Orlicí, za mlada domácí šampion v půlmaratonu – 38:04 a šedesátníky Aleš Strán-

ský, otec českých běžeckých reprezentantek Míši a Adély, 38:52. Nejstarším účastníkem byl Miroslav Pecháček z Dolní Čermné
(74 let) – 69:12, tuto kategorii vyhrál Pavel
Ráb z České Třebové – 49:44.
Letos byl poprvé oceněn i účastník co si nejvíce užíval trať – mladík Vojtěch Matyáš s tratí bojoval 87:27.
Závod byl tradičně kvalitně připraven, označen každý kilometr a navíc doplněn motivačními hesly. V cíli bylo kvalitní občerstvení pro
každého, všichni obdrželi praktický vak s logem závodu a každá účastnice obdržela květinu v květináči.
V rámci inovací byl vyhodnocen nejrychlejší
závodník s přepočtem věku a pohlaví. Tuto
kategorii vyhrála Jana Matyášová – nejlepší
žena nad 55 let. Tím za pořadatele chceme
říct, že šanci vyhrát má u nás prakticky každý.
A pro ty, co běželi, byla na závěr vylosovaná
tombola – vyhlídkový let.
Za pořadatele Deset jarních kilometrů z. s.
děkujeme všem, kteří se závodu zúčastnili,
všem pomocníkům, MŠ v Kunčině, fotografovi a hlavně našim sponzorům, kterých se sešlo téměř 20! Mezi hlavní sponzory bychom
chtěli jmenovat obec Kunčina, město Moravská Třebová a agenda Zdravé město a MA
21, Letiště Staré Město, Kayser, Agro Kunčina, Chas MT, Matras & Matras MT, Cukrárna Zdena, Restaurace Na Cihlářce, U Nečasů
Staré Město, Big Burger, Bar bar, Na hladince
a Zahradnictví Koupý. Děkujeme.

Závod míru nejmladších
Dne 6. května opět zavítá mezinárodní peloton s více než 160 mladých cyklistů z patnácti zemí do Moravské Třebové, aby se postavili
na start druhé etapy 46. ročníku Závodu míru
nejmladších. Slavnostní zahájení s oblékáním
dresů nejlepších cyklistů po první etapě proběhne na náměstí před radnicí v 15:45 hodin.
Po zahájení starostou města bude v 16:00
hodin proveden slavnostní start závodu. Peloton cyklistů odejde do Linhartic, kde bude
před závodem Rehau v 16:15 hodin proveden
ostrý start závodu. Cyklisté projedou Linhartice, před Rozstáním odbočí na Hamperk. Zde
bude 1. vrchařská prémie. V Moravské Třebové projedou ulicemi Jevíčská, Dvorní a pojedou na Útěchov. Z důvodu bezpečnosti cyklistů a ostatní dopravy bude po dobu průjezdu

pelotonu, tj. od 16:15 do 16:30 hodin ostatní
silniční provoz v uvedené trase zastaven. Děkujeme za pochopení. Přijďte povzbudit mladé cyklisty v jejich zápolení.
■ | TJ Cykloklub Jevíčko
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