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Tvoříme moravskou 
Třebovou – hlasujTe 
v ankeTě  

Den oTevřených Dveří 
nové nemocnice 
násleDné péče 

rozmarné léTo – 
fesTival cirkusových 
a pouličních DivaDel 2 7 10

REPREZENTATIVNÍ BRÁNA DO MĚSTA
V průběhu května byla dokončena většina stavebních prací v rámci revitalizace ulice Svitavská v úseku od 
J. K. Tyla po Dr. Janského. Investice s celkovými náklady 20 mil. Kč přinesla novou kanalizaci a vodovod, as-
faltovou vozovku, nové chodníky a výsadbu zeleně. Pro bezpečnost cyklistů a chodců byly vytvořeny pikto-

koridory, místa pro přecházení a nové autobusové zastávky. V průběhu léta bude dokončena také proměna 
veřejného prostoru před budovou stavebního a bytového družstva, kde se mohou obyvatelé těšit na nová 

parkovací místa, chodníky a výsadbu zeleně. 

chytrý zpravodaj 
je dostupný
také online
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KoliK nás je... 

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

společensKá 
rubriKa 
Životní jubilea
duben 
98 let – sedláková libuše
93 let – klemešová libuše
91 let – Živná jiřina
90 let – koudelková marie
80 let – matušková oldřiška, vavřínová 
jaroslava, peškar jindřich, ovčačíková 
jaroslava, hrubý jaroslav, Štaffová jar-
mila

rozloučili jsme se
duben
pappová jarmila (88 let)
vorbová libuše (74 let)
kudyn zdeněk (71 let)
Grézlová mária (65 let)

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

v  informačním systému městského úřadu 
v  moravské Třebové bylo k  30. 4. 2022 evi-
dováno k trvalému pobytu celkem 9675 ob-
čanů čr. v průběhu měsíce dubna se do mo-
ravské Třebové přistěhovalo 19 obyvatel, od-
hlásilo 8 osob, zemřelo 8 občanů a narodilo 
se 7 dětí. v rámci moravské Třebové v dubnu 
změnilo trvalý pobyt celkem 23 osob.
Dle odboru azylové a migrační politiky mvčr 
je v  moravské Třebové hlášeno 170 cizin-
ců s povolením k pobytu na území české re-
publiky. celkem je tedy v moravské Třebové 
k 30. 4. 2022 evidováno 9845 osob.
v měsíci dubnu se uskutečnily 2 svatební ob-
řady. 

■   |   in

rozhodněte svým hlasem, které projekty 
město moravská Třebová zrealizuje v  rámci 
participativního rozpočtu. v letošním roce je 
vyčleněno 400 000 kč na projekty, které na-
vrhli sami občané. podívejte se na 8 návrhů, 
pro které můžete hlasovat. Hlasování probí-
há 23. května do 10. června prostřednic-
tvím online ankety v  mobilním rozhlasu. 
občané, kteří nemohou hlasovat online, se 
mohou obrátit na rodinné příslušníky, nebo 
zaměstnance turistického informačního cen-
tra na náměstí, kteří jim s vyplněním hlasova-
cího lístku pomohou. každý, kdo se do hlaso-
vání zapojí, může udělit 1 kladný hlas. zvítě-
zí čtveřice projektů, které získají nejvíce klad-
ných hlasů. více k hlasování na: https://bit.ly/
participacemT22
projeKtová doKumentace pro no-
vou Hřbitovní cestu v boršově
Úvozová cesta pod hřbitovní zdí by přispěla 
ke zlepšení dopravní obslužnosti hřbitova, 
usnadnění přístupu na hřbitov a ke kostelu 
pro osoby se sníženou pohyblivostí. v první 
fázi může být z participativního rozpočtu hra-
zena projektová dokumentace. 
doKončení renovace parčíKu u po-
mníKu v boršově
nynější stav odpovídá částečné renova-
ci z  participativního rozpočtu z  roku 2019. 
nově navrhujeme dokončení úpravy trávní-
ku, přidání dvojice laviček, květináčů a výsad-
bu keřů. parčík bude lákat svým udržovaným 
prostředím ke shlukování občanů boršova 
a odpočinkovým aktivitám 
discGolfparK moravsKá třebová – 
etapa 1
využití pozemku ke sportovním a  pohybo-
vým aktivitám i  v  letním období, relativně 
nová populární aktivita/sport, který je rea-
lizován nejblíže ve svitavách a  dalších měs-
tech pro celé čr. DiscGolfpark by se mohl na-
cházet v lokalitě hřebečská. 
reKreačně sportovní areál nová ci-
Helna/špitální Kopec 
v první etapě navrhujeme výstavbu veřejné-
ho ohniště s posezením pro cca. 20 lidí a dvě-
ma stolky pro pikniky. využít bezúdržbové li-
tinové lavičky monaG z akátového dřeva bez 

opěrek zad, životnost 30-40 let; litinový stůl 
park s plochou ze smrkových lišt. v dalších 
letech možno po etapách pokračovat. vytvo-
řilo by se zde zázemí pro rodiny s dětmi a re-
kreační sportovce s  krásným výhledem na 
moravskou Třebovou.
rozšíření dětsKéHo Hřiště v ul. K. 
čapKa o nové Herní prvKy
mezi rodinami je hřiště oblíbené, stávají-
cí hrací prvky již kapacitně nevyhovují vyso-
ké návštěvnosti. Doplněním hracích prvků 
dojde k oživení hřiště, aby si zde mohlo hrát 
více dětí najednou. 
výletiště u boršáKu - zázemí pro vol-
nočasové aKtivity
vytvoření zázemí pro veřejnost při vycházko-
vých, běžeckých, rybářských a  rozšiřujících 
se sportovních otužileckých aktivitách. in-
spirováno zázemím pro veřejnost i  potápě-
če klubu medúza na lomu mrtvák v březině. 
vybudování zpevněné základové plochy 
s  přístřeškem (pergola 4x4m), vybudování 
veřejného ohniště s  posezením v  pergole, 
stojan na kola. 
oHniště v lesíKu u potoKa udánKy
zlepšení prostředí pro občany města, 
zlepšení prostupnosti území, do budouc-
na zprůchodnění území. malými úpravami 
v předprostoru jedné ze šachet by se vytvo-
řilo místo pro setkávání. zpevněná plocha 
s  ohništěm a  grilem zajistí, že lidé přijdou 
a  místo tak ožije. aktivace místa může být 
do budoucna katalyzátorem pro obnove-
ní celé lokality a  zprůchodnění pěšiny po-
dél potoka.
dřevěné socHy pro děti v sušicícH 
aktuálně se v  dané oblasti nachází socha 
vysloužilého dřevěného krokodýla, který je 
přes 15 let starý. je zde travnatá plocha vhod-
ná k  umístění dalších soch. cílem je přidat 
nové sochy v počtu 8 kusů – krteček, ježek, 
zajíc (výška cca 1m), želva (půdorys 100x80), 
žába (80x60) a  vláček sestávající z  mašinky 
a  dvou vagónků (půdorys 120x60). všechny 
sochy budou natřeny kvůli životnosti, zvířát-
ka budou ukotvena na betonovou patku, ma-
šinka a vagónky budou volně použitelné na 
sezení.

podpoříte nápady 
svýcH spoluobčanů?

výběrová řízení

vedoucí odboru investic 
a správy majetKu

tisKový/á mluvčí města

stráŽníK/stráŽnice městsKé 
policie
podrobnosti naleznete na úřední desce.

http://www.moravskatrebova.cz
https://bit.ly/participaceMT22
https://bit.ly/participaceMT22
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reKonstruKce svitavsKé ulice doKončena

pcr testování 
pozastaveno
s  ohledem na zlepšení epidemické situace 
byl od 23. května pozastaven provoz mobil-
ního odběrového místa na pcr a  antigenní 
testy, které město moravská Třebová zajišťo-
valo ve spolupráci s odbornou firmou. v pří-
padě zhoršení situace bude testování opět 
obnoveno. 

cesta nad sušicemi 
opravena 
pro rezidenty příjezdová komunikace, pro 
všechny ostatní ideální cesta na procházku. 
investiční akci financoval pardubický kraj a 
město moravská Třebová. závěrečný úsek 
ve směru na kunčinu bude z důvodu technic-
kých komplikací dokončen v průběhu letních 
prázdnin.

cyklostezka o  celkové délce 1,1 km plynule 
naváže na stávající úsek vedoucí od kruho-
vého objezdu po odbočku do boršova. „o vý-
stavbě cyklostezky se diskutuje už několik let. 
Teprve nyní jsme ale učinili první kroky vlast-
ní realizace, která bude dokončena v červen-
ci letošního roku. celkové náklady na výstav-
bu se budou pohybovat okolo 10 mil. kč bez 
Dph, z čehož 85 % bude hrazeno prostřednic-
tvím dotace,“ vysvětluje starosta miloš mička. 

výstavba oc Kaufland 
začíná v červnu
aktuálně v  lokalitě naproti čerpací stani-
ci probíhají přípravné práce na vybudování 

celé technické infrastruktury, kterou již hra-
dí kompletně sám investor. otevření nového 

zprávy z radnice obchodního centra investor plánuje v polovi-
ně příštího roku.

výstavba cyKlostezKy 
zaHájena 
město moravská Třebová uspělo s  žádostí 
o dotaci z prostředků sfDi na výstavbu stezky 
pro chodce a cyklisty moravská Třebová – Útě-
chov, ii. a iii. etapa. výstavba stezky pro chod-
ce a  cyklisty v  prostoru od silniční křižovatky 
na boršov směrem do Útěchova po levé stra-
ně silnice byla zahájena začátkem května s ter-
mínem dokončení v červenci letošního roku. 

cenu města převzal lubomír Grepl
oficiální předání ceny města za rok 2021 
proběhlo v  sobotu 21. května na skaut-
ském tábořišti kvíčalka. „Děkujeme lubo-
mírovi Greplovi za dlouholetou práci s  mo-
ravskotřebovskou mládeží, propagaci skau-
tingu a šíření dobrého jména města morav-
ská Třebová. lubomír Grepl je od roku 2000 
vedoucím střediska junák-český skaut stře-
disko moravská Třebová. za více než pade-
sát let jeho působení na tábořišti kvíčalka 

šíří skautskou myšlenku, ale především tvoří 
pevné a přátelské vztahy. Tábořištěm kvíčal-
ka prošly stovky, možná tisíce mladých lidí. 
všichni mají jedno společné, každý z nich ví, 
kdo je to Darzí. pro mnohé Darzí byl a je dru-
hým otcem. Tím, kdo jim dal poprvé sekerku 
do ruky, přispěl dobrou radou, nebo i napo-
menul a dal radu do života, když to bylo po-
třeba,“ uvedla místostarostka Daniela maix-
nerová. 
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víme všichni, jak vypadá krajina západním 
směrem od moravské Třebové z  pohledu 
k boršovu. pěkná pláň, bez zeleně, kde se vítr 
prohání, voda odtéká prakticky bez užitku, 
drobní živočichové naší přírody to mají těžké, 
a to vše dopadá i na nás obyvatele moravské 
Třebové a boršova. 
v roce 2020 byla státním pozemkovým úřa-
dem čr zahájena jednání o  pozemských 
úpravách a v roce 2021 byl schválen za účasti 
sboru zástupců plán společných zařízení. při 
těchto jednáních byl zástupcem spolku my-
slivců boršov prosazován návrh na výsadbu 
liniové zeleně nejen kolem polních cest, ale 
i rozdělení krajiny, kde tyto cesty nejsou. pro-
blém ovšem byl, že s tímto opatřením musí 
souhlasit i  majitel zemědělského pozemku. 
na tento návrh reagoval soukromý zemědě-
lec jiří vrána z boršova a souhlasil s vyčleně-
ním části svých pozemků na výsadbu linio-
vé zeleně uprostřed zemědělských pozemků. 
spolek myslivců boršov mu nabídl, že výsad-

bu těchto stromořadí ve vzájemné spoluprá-
ci provede. na zajištění všeho potřebného 
materiálu stromků, opěrných kůlů, pletiva 
k ochraně sazenic se nejvíce podílel myslivec-
ký hospodář jan kubík ml. ve dnech 26. břez-
na a 13. dubna 2022 byla provedena společ-
ná akce myslivců a soukromého zemědělce, 
kdy bylo oboustranně podél pastviny mezi 

myslivci mění Krajinu 

blatoucH nám nadále rozKvétá

známe vítěze dubnové výzvy 10 000 KroKů 

celý květen bylo u nás veselo. první dva týd-
ny proběhly dny otevřených dveří, kdy nás 
navštívili rodiče s dětmi a strávili s námi pěk-
né dopoledne.
mimo to, v  sobotu 14. 5., za krásného slu-
nečního dne proběhla první brigáda pro ve-
řejnost. Děkujeme všem zúčastněným za 
pomoc při zkrášlování a  rozšiřování klubu 
o nové prvky pro děti, ale i o technické záze-
mí. přibyl dřevník, domeček z palet s kuchyň-
skou linkou pro děti, stoleček na umývání ná-
dobí, natřely se lavice a židličky do veselých 
barev a posekala tráva. když se sejde pár ši-
kovných lidí jde vše snadno. 
stále je možnost přihlásit k nám děti na 1-3 
dny v  týdnu. pro více informací nás můžete 
kontaktovat emailem na adrese lkblatouch@
seznam.cz, telefonicky na tel. 725  301  421 

v  moravské Třebové se do výzvy vyhlášené 
neziskovou organizací partnerství pro měst-
skou mobilitu přihlásilo 51 zapojených ob-
čanů, kteří nachodili celkem přes 13 tisíc ki-
lometrů a moravská Třebová tak díky tomu 
obsadila 8. místo z  91 zapojených měst ve 
srovnání průměrného počtu bodů. oficiální 
předání cen proběhlo stylově - přímo v příro-
dě u altánu v pekle na oblíbené turistické tra-
se vedoucí k rozhledně pastýřka. 
pořadí vítězů:
1. jiří matys (939 b, 1 096 km) 
2. zoja Štefková (896 b., 644 km) 
3. alena Žvátorová (761 b., 847 km) 
4. jan česák (682 b., 748 km) 
5. lenka Greplová (654 b., 404 km)

nebo na facebookových stránkách lesní klub 
blatouch. 

■   |   lk blatouch 

společně 
zlepšujeme 
Životní prostředí  
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní 
době lze jen těžko představit. obklopu-
jí nás a staly se součástí našich každo-
denních činností. elektrozařízení však 
zároveň obsahují množství materiá-
lů, které pocházejí z  neobnovitelných 
zdrojů. jejich těžbou je významně za-
těžováno životní prostředí. pro zajiště-
ní sběru a recyklace vysloužilých elek-
trozařízení si naše město moravská 
Třebová vybralo ke spolupráci i kolek-
tivní systémy eleKroWin a  aseKol. 
v loňském roce obyvatelé našeho měs-
ta odevzdali k následnému zpracování 
vysloužilé elektrospotřebiče o  celkové 
hmotnosti 81,589 tun. Že se každý kus 
vytříděného elektra počítá, dokazu-
je příklad 100 vytříděných notebooků, 
které uspoří 10 mWh elektřiny. Tako-
vé množství odpovídá 3leté spotřebě 
elektřiny rodiny žijící ve standardním 
bytu. za 100 kg vytříděných elektro-
spotřebičů se ušetří takové množství 
ropy, které by stačilo na výrobu benzí-
nu pro cestu z prahy do paříže. proto 
děkujeme všem občanům města, kte-
ří pečlivě třídí odpad, předávají ho na 
sběrový dvůr nebo při sezonních mo-
bilních svozech odpadu a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí.

silnicí č. 35 a  boršovem vysázeno celkem 
186 stromků (jabloně, hrušně, třešně, švest-
ky, které byly doplněny lípou, dubem a jírov-
cem). Tato dvě stromořadí po čase vytvo-
ří větrolam, čímž se sníží půdní eroze, zadr-
ží v poli nemálo volné vody, vytvoří podmín-
ky pro lepší život pro drobné živočichy, zvěř 
a také přetvoří rovinatou část krajiny. Děku-
jeme soukromému zemědělci jiřímu vráno-
vi za jeho kladný vztah k přírodě a ke kraji-
ně, kterou obhospodařuje. kéž by takových 
bylo více.

■   |   spolek myslivců boršov

https://www.facebook.com/desettisickroku/?__cft__%5b0%5d=AZWcvdKbGQ5jKPjN9hPM9mN6JOeAxerFY4EINR22qg8E9Yb8JzwVFAMmb3ifKr57Ne2DMQcA2sxqt5_Zs72nohx7GRUNeywgzfkIg6viVWyJJ4ysn2VoDinqAmmRAkb-OXwpMx5hncsp5ktSZXQYAaBGcwXNC3-qlbkQsgjtbrkWRvysY_3i4MXTbbQBc_GkTEw&__tn__=kK-R
mailto:lkblatouch@seznam.cz
mailto:lkblatouch@seznam.cz
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oblastní Kolo soutěŽe mladýcH cyKlistů

po dvouleté pauze se v  moravské Třebové 
opět konala dopravní soutěž mladých cyklis-
tů, kterou vyhlašuje ministerstvo dopravy – 
besip. 
cílem soutěže je pomoci dětem pohybovat 
se v  provozu na pozemních komunikacích 
co nejbezpečněji, podněcovat a  zvyšovat 
zájem žáků o  dopravní výchovu, ověřovat 
znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednos-
ti v  uplatňování pravidel silničního provo-
zu na pozemních komunikacích, v technice 
jízdy a  v  první pomoci, přispívat ke zvýše-
ní efektu při dopravní výchově ve školách, 
ke správnému a bezpečnému chování žáků 

v silničním provozu a ke snižování nehodo-
vosti dětí. a  jak jeden soutěžní den cyklis-
tů probíhal?
Děti přišly již ráno a  v  9:00 hodin, po slav-
nostním zahájení, plny elánu startovaly. 
v  průběhu soutěže musely děti projít disci-
plínami, mezi které patřila teoretická část – 
tj. pravidla provozu na pozemních komunika-
cích – testové otázky připravené besip. poté 
závodníci usedli na kola a prošli jízdou zruč-
nosti, kde na děti dohlíželi a zároveň udělo-
vali trestné body strážníci městské policie. 
následovala jízda na dopravním hřišti, kde 
musely děti prokázat praktické zkušenosti 
znalosti pravidel provozu na pozemních ko-
munikacích, taktéž pod  dohledem strážní-
ků a v neposlední řadě i zásady poskytování 
první pomoci pod dohledem zástupců české-
ho červeného kříže. Děti se k soutěži postavi-
ly opravdu zodpovědně a po dokončení celé 
soutěže došlo i na hodnocení a vyhlášení ví-
tězů. Těmi nejlepšími v první i druhé katego-
rii byli žáci zŠ a mŠ Třebařov. Ti také společ-
ně s dalšími dvěma týmy postoupili do okres-
ního kola, které se bude konat ve svitavách. 

■   |   pavlína horáčková, koordinátorka  
zdravého města a místní agendy 21

Gymnázium pomáHá
ve čtvrtek 19. května došlo k slavnostnímu 
předání výtěžku z podvečera pro ukrajinu. 
benefice, kterou v dubnu pořádalo Gymná-
zium a letecká střední odborná škola mo-
ravská Třebová na podporu obyvatel ukra-
jiny postižených válečných konfliktem, na-
konec vynesla úctyhodných 26 667  kč. 
částku předali zástupci školy a spolku ro-
dičů a přátel Gymnázia v moravské Třebo-
vé starostovi miloši mičkovi. „po dohodě s 
předsedou spolku všechny vybrané finan-
ce využijeme na úhradu nákladů spoje-

ných se začleňováním ukrajinských uprch-
líků přímo v moravské Třebové. jedná se 
například o pokrytí nákladů na zaměstná-
ní ukrajinské učitelky jako asistentky ve 
třídě místní mateřské školy s větším po-
čtem ukrajinských dětí, materiální vybave-
ní adaptační třídy, nebo financování stra-
vování pro ukrajinské žáky,“ vysvětluje sta-
rosta miloš mička. velké poděkování pat-
ří organizátorům benefice a především 
všem, kteří přispěli.  

rodinné centrum KrůčeK

fb: krucekmt iG: krucekmoravska
email: krucekmt@gmail.com

proGram na červen
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 
do 6 let
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 (15. 6., 29. 6.)

16:30–17:30 free-talk klevetíme anglicky 
(8. 6. Tj slovan)
17:00–18:00 poradna a cvičení pro těhotné
čtvrteK
9:00–10:30 klub kontaktních maminek (2. 6., 
16. 6.)
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, kteří se zúčastnili naší ven-
kovní hry kukyho stezka. jsme moc rádi za 
vaši přízeň. Den dětí oslavíme tradičně s li-
pánkem a  v  námořnickém stylu. srdečně 
vás zveme na námořnický den dětí, který se 

uskuteční ve středu 1. 6. od 14 do 17 hodin 
v lučních lázních. můžete se těšit na zábavné 
samoobslužné stanoviště, mini skákací hrad, 
bazének s míčky, malování na obličej, aj., hra-
cí karta 80 kč v den konání akce v krůčku.
pro velký zájem zopakujeme pohybový 
workshop ve svém těle napřímeně s  fyzio-
terapeutkou sašou Dokoupilovou (17. 6.; 
16–18 hod.), vstupné 100 kč.
stále je volných pár míst na příměstský tábor 
pro rodiče s dětmi do 6 let z pohádky do po-
hádky - 15.–18. 8.
více informací o aktuálním programu nalez-
nete na našich fb stránkách. veškeré přihláš-
ky a dotazy na krucekmt@gmail.com. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

■   |   Tým krůčku

v  uplynulém měsíci se v  kanclárně 
uskutečnil úspěšný seminář psycho-
logie prodeje a  obchodního jednání. 
Děkujeme za hojnou účast. jsme rádi, 
že vás taková témata baví, nicméně 
na letní měsíce pro vás připravuje-
me témata takzvaně na odlehčenou. 
hned následující akce, která proběh-
ne 23.  června v  17:00, bude zaměře-
na na cestování. řečník a fotograf To-
máš vlček si pro vás připravil povídání 
a zážitky ze severního vietnamu, celou 
přednášku doprovází autentické foto-
grafie. vstupné 130 kč, přihlášky posí-
lejte na náš email. nezapomeňte sle-
dovat naše sociální sítě a  dozvíte se 
aktuální informace. 
fb: kanclarna iG: kanclarna e-mail: 
kanclarna@gmail.com 

■   |   augustin mrlina, tým kanclárny

mailto:krucekmt@gmail.com
mailto:kanclarna@gmail.com
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sociální sluŽby

KdyŽ běŽný léKař nepomůŽe: psycHosomatiKa u dětí

co když opakovaná nachlazení, bolesti bříška 
nebo hlavy nebo i vážnější problémy nemají 
fyziologické vysvětlení? a pokud ho mají, tak 
proč takové nepříjemnosti trápí zrovna vaše 
dítě? a pokud zvažujete, zda není možné, že 
vaše dítě simuluje, věřte, že u  dětí je mno-
hem častější psychosomatizace. u dětí se so-
matizace objevuje velmi často. Děti ještě ne-
jsou tak zdatné ve slovní zásobě a nemají to-
lik zkušeností, proto své problémy nedoká-
žou vyjádřit slovně, tím pádem se projeví na 
těle.může se stát, že ani opakované návštěvy 
lékaře a předepisované léky nezabírají a dítě-
ti se problémy v různých podobách stále vra-
cí. v takové situaci je vhodné zvážit návštěvu 
psychosomatika. Takového odborníka nebu-
de zajímat jen fyzický stav, ale člověk jako ce-
lek. nebude se zajímat jen o zahnání přízna-
ků, ale bude hledat prapříčiny neduhů dítěte.

KonKrétní problémy dětí 
a moŽné příčiny

bolest Hlavy
objevuje se u  dětí, které hluboce touží po 
ocenění, jsou akční a jen tak neumí odpočívat 
a zkrátka vypnout. mají toho takzvaně „plnou 
hlavu“. bolest může být vzkazem, že by si dítě 
už opravdu mělo odpočinout.
Kašel a další nemoci HornícH cest
u  těchto dětí je možné, že málo projevují 
emoce, především hněv, což následně kom-

penzuje kašlem. pokud dítě prožívá negativ-
ní emoce, dech je mělčí, úzkost s sebou pak 
přináší nepravidelné a  povrchní dýchání. 
u chronického kašle se může vyskytovat zá-
vislost na matce či rodinné konflikty.
zácpa
Tento problém se může vyskytovat u  dětí 
s  úzkostí s  depresí nebo v  sociální izolaci. 
Dítě tím může vyjadřovat potřebu, aby se 
o něj někdo staral a měl ho rád. může to být 
také reakce na rozchod rodičů, dítě to vylože-
ně „nemůže strávit“.
časté šKytání
může se objevovat u  dětí, jejichž rodiče se 
k  nim často chovají nepředvídatelně, tedy 
jednou velmi pozitivně a  pak najednou vel-
mi negativně, například střídání přílišné přís-
nosti a velké benevolence, to v dítěti vyvolává 
obrovský zmatek a nejistotu, co přijde.
onemocnění srdce a cév 
Tato onemocnění mohou být způsobována 
úzkostmi, které plynou z příliš vysokých ná-
roků od rodičů nebo učitelů, děti pak chtějí 
za každou cenu splnit očekávání, ale někdy 
to je nad jejich síly.
KoŽní onemocnění
zde je to jednoduché. problémy s  kůží mo-
hou symbolizovat neukojenou touhu po do-
tecích. kůže nám zprostředkovává kontakt 
s okolím, proto je jejím prostřednictvím vyja-
dřován jeho nedostatek.
■   |   psychologická poradna mojra, www.mojra.cz

podpora 
duševníHo 
zdraví 
v  našem svitavském regionu zahájil 
v  květnu 2022 svoji činnost nový za-
psaný spolek s  názvem Dušeprostor, 
jehož cílem je poskytovat bezpečný 
a  přátelský prostor všem, kteří mají 
zájem se setkávat za účelem podpo-
ry duševního zdraví. chceme pomá-
hat otevírat témata související s  du-
ševním zdravím a věnovat se této pro-
blematice v celé její šíři. spolek pořádá 
různé klubové, aktivizační a vzděláva-
cí činnosti, na řadu přijdou i  kultur-
ní a  osvětové akce, přednášky, bese-
dy a  také víkendové pobyty. všech-
ny akce a  činnosti jsou určeny lidem 
ze svitavského okresu. aktivity budou 
pořádány většinou právě svitavách 
(prozatím v prostorách centra dušev-
ního zdraví svitavy - nám. míru 29/87, 
budova komerční banky) v  odpoled-
ních hodinách. 
budeme moc rádi za vaši podporu 
a  pomoc při vytváření Dušeprosto-
ru. náš spolek můžete podpořit svojí 
účastí na akcích, členstvím ve spolku, 
nebo také zapojením se do příprav, re-
alizace či propagace aktivit. pokud se 
k Dušeprostoru, z. s. chcete jakýmko-
liv způsobem přidat, napište nám na 
e-mail duseprostor@gmail.com, nebo 
volejte na číslo +420 605 541 805. více 
informací o  spolku a  jeho aktivitách 
naleznete na našem webu www.duse-
prostor.cz nebo na facebooku Duše_
prostor. 
Těšíme se na setkávání s vámi. 

■   |   kolektiv Dušeprostoru, z. s.

domov se zvláštním reŽimem

Domov se zvláštním režimem, místo, kte-
ré se stalo domovem pro 23 seniorů, kte-
ří jsou z  důvodu nepříznivého zdravotního 
stavu odkázáni na pomoc druhé osoby. ať 
již jde o „pouhou“ podporu nebo úplnou po-
moc, poskytovanou 24 hodin denně. všichni 
obyvatelé zde našli „domov“, přátelské pro-
středí, profesionální ošetřovatelskou i  zdra-
votní péči. a protože se jedná o domov, mají 
zde obyvatelé takřka stejné podmínky jako 
doma. jejich příbuzní za nimi mohou na ná-
vštěvu téměř kdykoli, pouze s doporučením 
zachování klidového režimu v době podává-
ní stravy a nočního klidu. (máme obrovskou 
radost z toho, že od 5. 5. máme opět úplně 
povolené návštěvy a v prostorách sociálních 
služeb již od tohoto data neplatí povinnost 
používat ochranné prostředky nosu a  úst). 
pokud odchází klient se svojí rodinou mimo 
domov a vrátí se později večer, je to napros-
to v pořádku. Doporučujeme ale, aby tuto in-
formaci znaly pečovatelky, aby klienta nehle-
daly u večeře. klienti mohou kdykoli domov 

opustit ať již na krátkou procházku s rodinou, 
nebo dlouhodobější dovolenou u svých blíz-
kých. v takovém případě je ovšem nezbytné 
delší nepřítomnost hlásit personálu předem 
(z důvodu potřeby přípravy léků nebo odhlá-
šení stravy). 
aby se zde obyvatelé cítili skutečně jako 
doma, mají možnost vybavit si svůj pokoj věc-
mi, které jsou jim blízké, a které jim budou je-
jich vlastní domov připomínat. s ohledem na 
prostory jednotlivých pokojů zde mají někte-
ří klienti například konferenční stolky a židle, 
květinové poličky, oblíbená křesla apod. ur-
čitou nezbytností i do menších prostor jsou 
obrázky a fotografie, kterými se klienti obklo-

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

pí, a které jim dělají radost. 
pro obyvatele Dzr se snažíme vytvářet pří-
jemné prostředí, ve kterém poskytujeme in-
dividuální péči. respektujeme zvyky, přá-
ní i  potřeby každého obyvatele. někdo má 
rád procházky po zahradě, někdo rád hraje 
společenské hry, někdo si rád povídá a  jiný 
upřednostňuje klid. 
k  oblíbeným činnostem patří například luš-
tění křížovek s asistencí aktivizační pracovni-
ce nebo skládání slov. ke každodenním ritu-
álům patří odpolední kávička a něco dobré-
ho k tomu. nejen klienti, ale i zaměstnanci se 
už těší na krásné letní počasí. všichni cítíme, 
že sluneční energii po náročném zimním ob-
dobí nesmírně moc potřebujeme. plánuje-
me trávit letní dny z co možná největší čás-
ti na zahradě. máme dva nové zahradní sto-
ly, a to bude teprve bezva posezení. a pokud 
si k tomu upečeme něco dobrého nebo si za-
zpíváme, bude to nádhera. 

■   |   erika jarůšková, vedoucí Dzr

http://www.duseprostor.cz
http://www.duseprostor.cz
http://www.ddmt.cz
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zDravoTnicTví

pozvánKa na den 
otevřenýcH dveří 
v květnu proběhlo předání stavby nové ne-
mocnice stavitelem a nyní probíhá vybavo-
váním interiéru mobiliářem a zdravotnickou 
technikou. nemocnice se intenzivně připra-
vuje na stěhování do nové budovy, kde bude 
umístěno 90 lůžek následné péče na třech 
odděleních, ambulantní rehabilitace včetně 
cvičebny a tělocvičny na odděleních a stra-
vovací provoz s  jídelnou pro zaměstnance i 
veřejnost. součástí budovy je zázemí pro zti-

šení s kaplí, místem rozloučení a hovornou. 
pro naše klienty vzniká komplexní a dob-
ře vybavené zařízení, které si můžete pro-
hlédnout dne 30. 6. od 10 do 18 hodin. jste 
srdečně zváni.

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

zubní poHotovost

4.-5. 6. muDr. morávková Táňa svitavy, milady horákové 27 776 117 026

11.–12. 6. mDDr. pospíšil jiří svitavy, pavlovova1457/5 731 108 167

18.–19. 6. mDDr. pospíšil lukáš svitavy, Dimitrovova 799/4 604 278 684

25.–26. 6. mDDr. sedláková iva 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 nemoc-
nice pardubice. ordinační hodiny: so, ne a svátky 8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin.

změny ordinační 
doby léKařů
dr. němcová
neordinuje 13. 6. bez zástupu, dále 
23. a 24. 6., zástup Dr. Grepl, staré 
město, mobil 734 592 726

dr. neuŽilová
neordinuje 8.–10. 6., zástup Dr. klug, 
tel. 461 352 390

dr. Grepl
neordinuje 2. a 3. 6., zástup Dr. něm-
cová, ordinace hedva mT, tel. 461 310 
110

dr. Klincová 
neordinuje 30. 5.–3. 6., zástup Dr. in-
grová 

dr. trojáKová
neordinuje 3. 6., zástup Dr. zemán-
ková v době 8:00–11:00 hod. po před-
chozím objednání na 461 352 223

změny ordinační 
doby odbornýcH 
ambulancí
neurologická ambulance 15.–27. 6. 
dovolená
oční ambulance neordinuje 2., 23., 
24. 6. celý den a 14. 6. odpoledne 

informace
na psychiatrickou ambulanci se lze 
objednat pouze přes tel. 461 352 300. 
Dříve uvedené mobilní číslo již není 
funkční. 

■   |   ivana kantůrková

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.

poHotovostní sluŽba pro děti a do-
rost
svitavy, kollárova 22, přízemí polikliniky, 

461 569 270 
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.

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.

léKařsKá poHotovost

preventivní proHlídKy 
a vyšetření Hrazené ze 
zdravotníHo pojištění
• pp praktickým lékařem 1x za 2 roky
• pp gynekologem 1x za rok
• pp zubním lékařem 2x za rok, 2x v těho-

tenství

jaKá vyšetření by měly 
být součástí preventivní 
proHlídKy? 
• stanovení celkového cholesterolu a tuko-

vých látek v krvi se provádí v 18, 30, 40, 
50, 60 letech

• vyšetření glykémie absolvujete v 18 a 30 
letech, od 40 let v dvouletých intervalech

• vyšetření ekG provádí lékař ve 40 letech, 
a potom vždy ve čtyřletých intervalech

• vyšetření moči diagnostickým papírkem 
1x za 2 roky

• screening karcinomu tlustého 
střeva – speciální test na okult-
ní krvácení ve stolici - se provádí od 50 do 
55 roku v jednoročních intervalech, od 55 
let ve dvouletém intervalu. od 55 let je 
toto vyšetření možné nahradit screenin-
govou kolonoskopií jednou za 10 let

• screeningové mamografické vyšetření 
prsu by žena měla absolvovat poprvé ve 
45 letech, poté ve dvouletých intervalech. 
vyšetření probíhá na doporučení gyneko-
loga nebo praktika

• screening karcinomu děložního čípku – 
1 x ročně

• vyšetření funkce ledvin se od 50 let pro-
vádí ve čtyřletých intervalech (u pacientů s 
diabetem, hypertenzí a kardiovaskulární-
mi onemocněními)

• zdroj informací: vzp
■   |   ivana kantůrková

není radno zanedbávat prevenci

mimo tento čas orl oddělení nemocnice 
Ústí nad orlicí

KontaKty na nemocnice (Ústředna)
sviTavy   461 569 111
liTomyŠl  461 655 111
ÚsTí naD orlicí   465 710 111
parDubice  466 011 111
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volný čas

Historie v poHybu v sobotu 18. června 

jeden den v roce, při akci zvané historie v po-
hybu, opouštějí vybrané stroje ze sbírek sta-
bilních motorů, motocyklů a  stavební a  ze-
mědělské techniky průmyslového muzea 
mladějov svá místa v expozicích, aby se všem 
návštěvníkům předvedly v provozu a dokáza-
ly, že se poctivá práce při rekonstrukcích sta-
rých strojů vyplatila.
provoz na úzkokolejce bude organizován po-
dle zvláštního jízdního řádu: dopolední vla-
ky odjíždějí z mladějova na moravě v 9:00 na 
hřebeč a v 10:20 na novou ves, odpoledne 

pak ve 13:00 na novou ves nebo na hřebeč 
a v 15:10 na novou ves.
od  12:00 hodin  vás čeká hlavní program 
v  mladějově – představení parní lokomoti-
vy krauss linz 1518 po náročné opravě, která 
byla finančně podpořena pardubickým kra-
jem a grantem nadace čez, a přehlídka tech-
niky průmyslového muzea mladějov.
více informací na našich webových strán-
kách www.mladejov.cz.

■   |   eva kopřivová

přemysl otaKar ii. – 
Král rytíř, zaKladatel
od 2. června až do 31. července můžete 
v  úředních hodinách navštívit vestibul rad-
nice, kde bude k vidění putovní výstava o ži-
votních osudech, vládnutí a  odkazu pátého 
krále českého, kterou městu moravská Tře-
bová zapůjčil spolek města otakarova z.s. 
prvních 15 edukativních panelů představuje 
život přemysla otakara ii. od narození až po 
smrt na moravském poli a  složitou posmrt-
nou cestu. zbylé panely se věnují především 
zakladatelské činnosti přemysla otakara  ii., 
jakožto otce měst. vernisáž výstavy se usku-
teční ve čtvrtek 2. června od 16:00 hodin, ná-
sledovat bude přednáška blanky rozkošné 
na téma pohřební insignie od 16:45 v zase-
dací místnosti radnice. srdečně zvou pořa-
datelé. 

zábavné odpoledne 
pro děti
v sobotu 4. června od 14:00 hodin bude v za-
hradě františkánského kláštera (vchod z  ul. 
svitavská) pro děti připraven dárek ke Dni 
dětí. malí i velcí se mohou těšit na skákací mi-
nihrad, aktivity a slaňování se skauty, stano-
viště s úkoly a možná přijde i kouzelník! ob-

Kulturní a volnočasové aKce 
čerstvení na místě zajištěno. milovníci kávy 
a dobrých zákusků mohou využít otevřenou 
laskavárnu. srdečně zvou skauti z 38. oddílu 
sv. františka a kDu-čsl moravská Třebová. 

cesta na severozápad
junák – český skaut, středisko moravská 
Třebová, pořádá v neděli 5. června pro ve-
řejnost již 20. ročník cyklistické akce ces-
ta na severozápad. prezence a  start mezi 
9:00–9:30 u hasičské zbrojnice v udánkách 
u  moravské Třebové. akce je určena ze-
jména dětem a  školní mládeži, ale i  všem 
ostatním, kteří chtějí strávit příjemné ne-
dělní dopoledne v  pěkném koutě přírody 
mezi moravskou Třebovou a  hřebečským 
hřebenem. Účastník ujede na kole přibliž-
ně 12–14 km převážně po zpevněných ces-
tách a  na traťových kontrolách plní nená-
ročné a zábavné úkoly. nezávodí se, každý 
může jet jemu vyhovujícím tempem a není 
nutné speciální kolo. akce je proto vhodná 
i pro menší děti s doprovodem dospělých. 
Účastníci neplatí startovné. více o  akci na 
www.cnsz.wz.cz. 

■   |   junák moravská Třebová

voříšKiáda v sušicícH
agility klub z. s. moravská Třebová vás zve na 
1. ročník voříškiády pro všechny pejsky bez 
pp i  s  pp. akce se koná 18. června od 8:00 
hodin na hřišti v sušicích. program: vystavo-

vání - štěňata, veteráni, malá, střední i  vel-
ká plemena. Doprovodný program: výcvik 
služebních psů, agility, dog dancing, hledá-
ní výbušnin, klikr trénink. soutěže: dítě a pes, 
pes šikula, tuneliáda, ulička strasti, překážko-
vá dráha. poplatek: 250 kč, každý další pes 
150 kč, soutěž 50 kč. více informací na strán-
kách: https://agilitymt.weebly.com. uzávěrka 
přihlášek 10. června 

talK sHoW šmoldas, 
Kopta cHornice 
obec chornice srdečně zve na talk show ivo 
Šmoldase a václava kopty, která se uskuteč-
ní 27. června od 18:00 hodin v  kD chorni-
ce. moderuje marie formáčková. předpro-
dej vstupenek v  kanceláři obecního úřadu 
chornice, nebo na tel. 461  327  807. cena 
290 kč 

pozvánKy na aKce 
ve starém městě
2. 6. roztančený zámeK
pořádá ps háčko v 18:00 na nádvoří zámku 
moravská Třebová.
čeká na vás hodinový taneční program. mo-
deruje růžena konečná. přijďte podpořit děti 
ze starého města, které vám předvedou, co 
se za rok naučily. vstupné dobrovolné. Těší-
me se na vás

19. 6. poHádKový Koncert
pořádá obec staré město ve spolupráci s far-
ností staré město v  kostele sv. kateřiny od 
19:00 hod. čeká na vás pestrý program. 
Dobrovolné vstupné bude použito na opra-
vu kaple v radišově. 

25. 6. petrušovsKá pouť
pořádá ms hubert ve spolupráci s obcí staré 
město a hasiči staré město. začátek progra-
mu od 9:00 hodin u odpočívadla (u bývalého 
kravína), 11:00 bohoslužba slova, 12:00 po-
sezení v hostinci u němců, 13:00 zvěřinové 
hody, 17:00 pěna pro děti

https://www.mladejov.cz/krauss-linz-1518
https://www.nadacecez.cz/
file:///Volumes/M2/User/macekpro/Documents/__tisk/Firmy/_M/Crha/MT%20zpravodaj/2022/06/strana%208%20akce/www.cnsz.wz.cz
https://agilitymt.weebly.com/
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výstava půl tisíciletí Gobelínů
14. 5.–30. 9. ve výstavních prostorách zám-
ku vždy v otevírací době 
v  sobotu 14. 5. proběhla na zámku verni-
sáž jedinečné výstavy šestnácti historic-
kých a novodobých gobelínů. zahájila ji mo-
nika marhounová, vedoucí městského mu-
zea moravská Třebová, do jehož sbírek pat-
ří naše vzácná velkoplošná tapisérie ifigénie 
u Taurů. promluvil kurátor výstavy j. T. strý-
ček, ředitel moravské gobelínové manufaktu-
ry, a olga mehešová, která zpracovala obsa-
hovou část. přítomni byli také zástupci slez-
ského zemského muzea v opavě, z jejich sbí-
rek některé z  tapisérií pocházejí, a manželé 
hradilovi, jakožto soukromí vlastníci několika 
vystavovaných gobelínů. 

roztančený zámeK
2. 6. v 18:00 na nádvoří zámku
hodinový taneční program všech skupin ps 
háčko a jejich hostů.
pořádá ps háčko ve spolupráci s  ksmT. 
vstupné dobrovolné

Koncert 8 GonGů
3. 6. v 18:00 v rytířském sále zámku
unikátní léčivý koncert osmi velkých gongů 
v klenutém prostoru rytířského sálu.
pořádá veronika vykydalová. Účast nutno 
předem rezervovat na tel. 776 724 005

muzejní noc
3. 6. ve 20:30 ve výstavních prostorách 
zámku
komentované představení výstavy půl tisíci-
letí gobelínů.
pořádá městské muzeum moravská Třebová. 
vstup zdarma

Hradišťan & jiří pavlica
9. 6. v 18:00 na nádvoří zámku

zámeK moravsKá třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz 
otevírací doba v červnu:
úterý-neděle 9:30–11:40 a 12:40–17:00

koncert ojedinělého seskupení české hudeb-
ní scény.
pořádají ksmT. vstupné 390 kč v předprode-
ji, 490 kč na místě

ples Gymnázia 
17. 6. v 19:00 na nádvoří zámku
maturitní ples gymnázia moravská Třebová 
pod širým nebem.
pořádají maturanti gymnázia ve spolupráci 
s ksmT. vstupenky u pořadatele

listování
19. 6. v 18:30 na nádvoří zámku
listování z knihy u nás v evropě. Účinkují lu-
káš hejlík a alan novotný.
pořádá městská knihovna ladislava z bosko-
vic a ksmT. vstupné 140 kč
v  případě nepříznivého počasí přesun do 
sálu zuŠ

rozmarné léto
22.–25. 6. na nádvoří zámku
festival cirkusových a pouličních divadel na 
nádvoří zámku a v šapitó
středa 22. 6. v  19:30 Divadla bolka polívky, 
kočovná odnož: znovu věčně znovu
čtvrtek 23. 6. v 18:00 feel the universe circus 
company: vlez v les
pátek 24. 6. v 19:30 bratři v tricku: plovárna
sobota 25. 6. od 15:00 Dětské cirkusové od-
poledne: tančíček adušiadáši, bombe-
ros - hasičská dílna, námořnická pohádka, 
Kašpárek v rohlíku
pořádají ksmT. bližší informace o představe-
ních a vstupném na www. ksmt.cz

stálé eXpozice
poklady moravské Třebové včetně nové věže
středověká mučírna a alchymistická laboratoř
Geologické zajímavosti moravské Třebové

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

aKtuální výstavy
na zámku probíhá výstava půl tisíciletí gobe-
línu, historie a současnost 

muzejní noc
dne 3. 6. proběhne tato akce po dvouleté co-
vidové odmlce. 
součástí muzejní noci bude opening nové mu-
zejní expozice příběHy z  dob stavitelů 
pyramid, kterou městské muzeum připravu-
je ve spolupráci s národním muzeem, náprst-
kovým muzeem asijských, afrických a americ-
kých kultur a Ústavem pro klasickou archeolo-
gii filozofické fakulty univerzity karlovy. 

proGram muzejní noci: 
dvorana muzea
18:00 opening expozice 
18:30  projekce animovaného videa příběh 

papyru Westcar
Kinosál
19:00  přednáška phDr. pavel onderka, npm 

- příběhy z dob stavitelů pyramid
zámek 
20:30  představení výstavy půl tisíciletí gobe-

línů: historie a  současnost – monika 
marhounová

22:00 ukončení muzejní noci

v době konání akce budou expozice v muzeu 
volně zpřístupněny 

výstava GrafiKy
21. 5.–30. 6.
spolek sběratelů a  přátel exlibris ve spolu-
práci s městským muzeem připravil výstavu 
s názvem Grafika z dílny sběratelů z morav-
ské Třebové. Grafické listy s tématikou měs-
ta si budou moci návštěvníci prohlédnout 
do konce června v  přízemí dvorany muzea. 
vstup volný 
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středa 19:30, 150 Kč 
divadla bolKa polívKy, Kočovná 
odnoŽ: znovu věčně znovu 
Dva klauni, které možná znáte pod jmény 
břéťa a čeněk, sehrají svou závěrečnou část 
sokolského triptychu věčně znovu. i  ten-
tokrát půjde o  tužení těla i  ducha pomocí 
sportu a vysokých ideálů. Dva „herci“ obsa-
zení do čtyř charakterů předvedou kus plný 
převleků, honiček, gagů, akrobacie i velkých 
myšlenek. představení, které se hraje v ma-
néži bolka polívky, se tak přemístí k nám do 
šapitó.

čtvrtek 18:00, děti 80 Kč, dospělí 100 Kč
feel tHe universe circus 
company: vlez v les
Toto představení je pro malé i  velké. Těš-
te se na pohybovou bajku vlez v les, kterou 
přivezou absolventi cirkusových škol v Dán-
sku a  holandsku feel the universe circus 
company. přenesou nás do lesa, kde bu-
dete procházet po vlhkých mechových pol-
štářích, vdechovat mlhu a  sledovat zvířecí 
říši. v  krásných maskách, s  využitím akro-
batických technik na vertikálním laně a sto-
je na rukách inspirovaných charaktery zví-
řat ztvární přirozenost i sílu přírodních živlů. 
procházka lesem pro celou rodinu a živoči-
chy všeho druhu.

pátek 19:30, 150 Kč
bratři v tricKu: plovárna
pamatujete si na běžkaře, kteří nás loni potě-
šili a rozesmáli na knížecí louce? během uply-
nulého roku hráli mimo jiné ve francii, polsku 
a reprezentovali čr na výstavě expo v Duba-
ji. letos přiváží pohybově cirkusovou humo-
resku na motivy vančurova rozmarného léta, 
v níž využívá cirkusových disciplín – žonglová-
ní, provazochodectví a párové akrobacie, zá-
hady, humor. nechte na sebe dýchnout at-
mosféru časů minulých, kdy muži pečovali 
o  své zdraví a  tělesnou čistotu v  říčních láz-
ních. ve chvíli, kdy na prkna plovárenská za-
vítá dívka povahy nadmíru jemné, rozbíhá se 
děj a není v něčí moci, aby jej zadržel. k ďasu! 

jak vypadá začátek léta jinde? nevím. v mo-
ravské Třebové ale léto začíná rozmarně. 
Druhý ročník festivalu cirkusových a poulič-

ních divadel vás láká na svůj vymazlený pro-
gram. vše bude koncentrované v  jednom 
prostoru - nádvoří zámku. nebude chybět 

šapitó a rozličné produkce pro děti, dospělé 
i školáky. co nás čeká?
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dětsKé cirKusové odpoledne

nenechte si ujít sobotní završení rozmarné-
ho léta, cirkusové odpoledne pro celé rodiny. 
a co vás čeká a nemine?

tančíčeK adušiadáši
divadlo Kufr 
Tančíček je klauniáda plná žonglování, hud-
by a pohybu. nonverbální představení dvou 
rozpustilých holek aduši a Dáši, které se rády 
popichují. udělá z  nich společný žonglérský 
tančíček alespoň na chvíli kamarádky? 

bomberos – HasičsKá dílna
squadra sua
vloni řádili v  šapitó jako blázniví kuchtíci. 
máme je tu letos znovu. Tentokrát jako ha-
siče. 

bomberos: Trénink. Děti si zažijí akční tré-
nink. bomberos hasič děti aktivně provede 
úskalími příprav na hašení. naučíte se jíst 
rohlíky, skákat přes hadici, sestupovat po 
žebříku, vrhat vodní bomby na cíl, pohybo-
vat se v  zakouřeném prostředí, přetahovat 
se o hadici a volat o pomoc. nebude chybět 
i pěna, proto doporučujeme přibalit náhrad-
ní oblečení.

námořnicKá poHádKa
Klaun family
klaunici olinu jsme tu ve Třebové měli už ně-
kolikrát. Tentokrát přijede s  manželem hu-
bertem. oba zakotvili v  manželském přísta-
vu, ale touha po dobrodružství odnáší hu-
bertovy myšlenky daleko za obzor. a  tak 
hubert s  olinou vyplují na dalekou plavbu, 

aby našli ten nejvzácnější poklad… čeká vás 
klaunérie, do které se zapojí i diváci. 

KašpáreK v roHlíKu
jistě vám nemusíme představovat nejlepší 
bejbypankovou kapelu ve vesmíru. populár-
ní hudebně-kabaretní projekt party hudební-
ků a divadelníků vystoupí poprvé v moravské 
Třebové a uzavře tak přepychové odpoledne. 
To bude jízda 

po celou dobu odpoledního programu ne-
budou chybět tvůrčí výtvarné dílničky, škola 
žonglování a malování na obličej. prostě od-
poledne naplněné smíchem, úžasem a hud-
bou. 
vstupné: dítě 130 Kč, dospělý 250 Kč, ro-
dinné 500 Kč, děti do 3 let zdarma po ce-
lou dobu festivalu

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

cooKinG sHoW vaříme 
z vody 
listování z KniHy u nás v evropě 
(marKéta HejKalová)
19. 6., 18:30, nádvoří zámku, vstupné: 
140 Kč
po téměř deseti letech se projekt listová-
ní vrací na své věrné scény s cooking show 
u nás v evropě, knihou která vychází ze stej-
nojmenného televizního pořadu. v průběhu 
večera navštívíte s modrožlutým moderáto-
rem lukášem hejlíkem země evropské unie, 
seznámíte se s vybranými deseti evropskými 
tatínky, které ztvární alan novotný. společně 
uvaříme hutný euroguláš, těšte se na velkou 
divadelní kuchařskou show.
Účinkují: lukáš hejlík a alan novotný
pořádají: městská knihovna ladislava z bos-
kovic a kulturní služby města moravská Tře-
bová

http://www.ksmt.cz
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proGram Kina na červen
vstupenky na https://www.ksmt.cz na místě 
hodinu před začátkem představení

premiéry měsíce června:

zaKletá jesKyně
pohádka /čr, sr, Hun/ 
pohádka vypráví pověst o  zázračné jesky-
ni, v níž jsou uložené vzácné poklady, kdo by 
chtěl některý z nich odnést, postihne jej dáv-
ná kletba.
režie: m. č. solčanská, hrají: T. pauhofová, k. 
Dobrý, o. kraus, j. Dolanský a další

pánsKý Klub
komedie /čr/
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohro-
mady naprosto nesourodou pětici. sezení 
se ovšem zkušené psycholožce vymkne z ru-
kou...
režie: matěj balcar, hrají: k. hrušková, j. 
mádl, m. Šteindler, z. Žák, b. polívka a další

prezidentKa
romantická komedie /čr/ 
kateřina čechová, historicky první česká pre-
zidentka je zahlcená prací. proto se odhodlá 

k riskantnímu kroku a v dokonalém převleku 
se vytratí z hradu.
režie: r. havlík, hrají: a. Geislerová, o. vet-
chý, v. k. kubařová, D. biskupová a další

 

jursKý svět: nadvláda 
akční film /usa/
Dinosauří a lidská civilizace se konečně střet-
ly. zdá se, že místo na planetě zemi je jen pro 
jeden druh. velkolepé vyvrcholení ságy.
režie: c. Trevorrow, hrají: ch. pratt. l. Dern 
a další

mimoni 2: padoucH přicHází
animovaný film /usa/
v neutuchající touze najít toho největšího pa-
doucha všech dob, narazí mimoni na malého 
nosatého černovlasého chlapce. Ten netuší, 
jak mu toto setkání změní život.
režie: k. balda, b. ableson

Kdyby radši Hořelo
komedie /čr/
komedie o  lidech, kteří jsou trochu zblblí 
z poplašných zpráv, ale i o tom, jak se podob-
né věci šíří v malé vesnici.

režie: a. k. rybanský, hrají: m. krobot, a. po-
lívková, m. istebník a další

náměsíčníci
animovaný film /au/ 
když starší brácha petr jedné noci zjistí, že 
jeho sestra anna zmizela, uvědomí si, že její 
bláznivý příběh o  mluvícím broukovi nebyl 
vymyšlený. 
režie: a. s. ahadi, český dabing

raKeťáK
animovaný film /usa/ 
příběh buzze rakeťáka a jeho dobrodružství 
do nekonečna a ještě dál.
režie: a. maclane, český dabing

2. 6. čt /19:00/ vyšehrad: fylm  
4. 6. so /17:00/ zakletá jeskyně
 /19:00/ pánský klub 
9. 6. čt /19:00/ známí neznámí 
10. 6. pá /19:00/ po čem muži touží 2  
11. 6. so /17:00/ náměsíčníci
 /19:00/ jurský svět: nadvláda
16. 6. čt /19:00/  doctor strange v mnoho-

vesmíru šílenství
17. 6. pá /19:00/ pánský klub 
18. 6. so /17:00/ rakeťák
 /19:00/ Kdyby radši hořelo
23. 6. čt /19:00/ andílci za školou  
24. 6. pá /19:00/ prezidentka
25. 6. so /17:00/ zakletá jeskyně 
 /19:00/ prezidentka
30. 6. čt /18:00/  mimoni 2: padouch při-

chází

změna programu vyhrazena. 
sledujte https://www.ksmt.cz.
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hisTorie

jan nečesal: jaK vypadala moravsKá 
třebová v roce 1922 (6. část)
nyní opět zpět do holzmaisterovy – čsa. na 
rohu jest obytný dům, v němž byla lékárnička 
kamila mildschuh – snad kdysi mlčoch? Dále 
byl v  témže domě holičský krámek reinhard; 
mimo povolání holiče byl také bubeníkem 
zdejší dechové kapely. v sousedním domě byl 
kožešník kopetzky. Další dům je velký obec-
ní dům; v tomto je v prvním jeho patře měst-
ské kino s okny do holzmaisterovy ulice. v té-
mže domě a ulici je cukrářství josef hertl, dnes 
přebytky jzD. za vjezdem do dvora, pod sá-
lem kina, jest hostinec franz nitsche s  vcho-
dem z  ulice; tím jsme došli na náměstí. ješ-

tě zpět na křižovatku u gymnasia.  na levém 
rohu zmíněné již gymnasium. Toto se nachází 
již mimo městské hradby. hradební zeď, vlast-
ně její zbytky, prochází mezi zdmi gymnasia 
a  masným krámkem do zahrady gymnasia 
a  končí pod zámeckým pivovarem. na gym-
nasijní budovu navazuje první krámek, tehdy 
obchod látkami max behr. Další krámek je no-
žíř bruno lehr, který byl současně kinoope-
ratérem. následuje soustružník franz Dittert, 
potom hokynář černohorsky, niťařství čížek – 
češi, dále breer, prodej cukrlat, dětských hra-
cích kuliček, různých drobných hraček, vše 
možné a v celku nic. poslední krámek bylo mo-
diství. na tyto navazuje – vystupuje více do uli-
ce – patrový dům s obchodem franz bartsch; 
tento provozoval později i velkoobchod. v té-
mže domě vlevo od vchodu byla truhlářská díl-
na aloise růžičky. za tímto domem je zámec-
ká ulice – schlossgasse. na jejím pravém rohu 
je knihkupectví emil hinkelmann, vormals no-
votny. provozoval obchod kancelářskými po-

třebami a fotopřístroji, později též gramodes-
kami. za tímto domem jsou obytné domy. za 
poštovní uličkou jest zámečnictví franz zim-
mer /firemní cedule uložena v museu/. za ním 

patrový obytný dům, tvořící roh ulice a zámec-
kého náměstí. po levé straně zámecké ulice 
jsou obytné domy. v prvním, č. 2, krejčovská 
dílna bernhard köhler, dále malíř pokojů sei-
bert. proti poštovní ulici je vchod do zahrady 
„hallegarten“, letní zahrada s kuželnou, patřící 
k pivní hale. Dále je dům se sklenářstvím karl 
morawetz, č. 7, správně moravec, byl čech, ale 
k menšině se nehlásil. na konci ulice je bierha-
lle – pivní hala, umístěná vlastně v budově bý-
valého zámeckého pivovaru /dnes sklady ob-
chodu ovocem a zeleninou/. 
zase zpět na holzmaisterovu. za rožním do-
mem e. hinkelmanna jest dům kloboučníka 
josef Tauer. vedle něho obchod potravinami, 
vlastně hokynářství fany kick. následuje dům 
s  hodinářským krámkem brauner a  holičství 
just. roh do ulice kožní tvoří dům č. 2, hosti-
nec a  uzenářství karl zankl. následuje kožní 
ulice a za ní náměstí. kožní je krátká ulička; její 
pravou stranu tvoří do polovice dům z náměs-
tí /viz náměstí/ a  další její část a  levá strana 
jsou obytné domy. 
nyní jsme na náměstí, později masarykovo, 
tehdy Grosser platz čili velké náměstí. začí-
náme na severní straně. v  rožním obecném 
domě č. 2 byl dole hostinec franz nitsche; 
vchod z  ulice holzmaisterovy a  velký vchod 
průjezdem z  náměstí. na rohu, kde je dnes 
kancelář státní pojišťovny, byl cejchovní úřad; 
úřadoval zde každou středu cejchovní mistr 
z boskovic. po druhé straně průjezdu přilepen 
malý obchůdek marie linhartové. prodávala 
uzeniny, nejvíce výrobky fy rovner z jaroměřic. 
v prvním poschodí byly kanceláře berní sprá-
vy. Tato zabírala celou frontu domu do náměs-
tí. v druhém poschodí byly ještě dvě místnos-
ti berní správy a dva menší byty. vedlejší dům 
městské kino; dole vchod, ve vestibulu poklad-
na. kino bylo právě v  roce 1922 po stavební 
úpravě dáno do provozu. místnosti v poscho-
dí, hledící do náměstí, patřily ještě berní sprá-
vě. následuje dům č. 4 emil jenisch, obchod la-
hůdkami a jinými potravinami /dnes drogerie/. 
v témže domě ještě vedle obchodu byla pro-
dejna tabáku. v poschodí, v místnostech obrá-
cených do náměstí, byly kanceláře berní sprá-
vy /zabírala tři domy/ a byt majitele. Další dům 
č. 6 je karl häusler, řezník a  uzenář, největší 
řeznický krám v mor. Třebové. velký dodava-
tel pražských šunek. Dole byl nejprve obchů-

dek fany hromada – nyní je z něho vchod do 
poschodí; potom průjezd a vedle teprve vlast-
ní obchod řeznictví. v průjezdu vpravo schody 
do pater. celou frontu prvního poschodí ob-
rácenou do náměstí zabírala pokladna berní-
ho úřadu. Tento úřad zabíral vůbec celé první 
poschodí. v druhém poschodí byl byt majite-
le a advokátní kancelář žida emil busch. Dal-
ší dům č. 8 patří nadučiteli Gabrielovi. vedle 
vrat byl holičský krámek peregrin homma, ji-
nak jen byty. Dnes je zde vedlejší sklad obcho-
du pánským prádlem. v tomto domě a v domě 
berní správy /rožní obecní dům/ byla úmysl-
ně ponechána prostřelená okna a vrata. To se 
stalo při přestřelce v r. 1919, kdy četa čsl. vojá-
ků byla nucena nastoupit na náměstí a vystře-
lit proti sroceným obyvatelům – němcům, kte-
ří nechtěli uznat čsr a žádali připojení sudet 
k německu. Také se jim ho dostalo v plné míře 
a dodnes na ně vzpomínají. Teprve v r. 1928, 
kdy jsme oslavovali desetiletí čsr, byla na pří-

kaz okresního hejtmana frant. hovůrky okna 
opravena. následuje dům č. 10 leopold matis, 
obchod střižním a  galanterním zbožím. jinak 
v něm byly byty. Další je dům č. 12 josef ble-
sl, elektroinstalatér a  později i  radioobchod-
ník. jinak také byty. za tímto domem je ulička 
cechovní. v této jen obytné domy. Dům č. 2 je 
dům cechovní, t. j. zde měly cechy svoje míst-
nosti společenské. proto její název cechovní, 
nikoliv cejchovní. za uličkou obecní dům č. 14. 
na rohu byl obchod potravinami josef Won-
dra, na druhé straně vrat Deutsche bank – ně-
mecká banka, a za ní ještě hlavní sklad tabá-
ku. v prvním poschodí je městská spořitelna - 
städtische sparkasse. v druhém poschodí měl 
byt a ordinaci Dr. stenzl, obvodní lékař. 

Holzmaisterstrasse (ul. ČSA)

Obchod E. Hinkelmann, Holzmaisterstrasse

Schlossgasse (ul. Zámecká)

Náměstí č. 2, původně restaurace, později měst-
ské kino a posléze divadlo
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inzerce

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

lucie němečková,dis
diplomovaná specialistka na zahradní  

a krajinnou tvorbu s více jak 20letou praxí v oboru

776 072 645
lucienemeckova.dis@seznam.cz

nabízí
• projekci a realizaci zahrad, veřejných prostranství
•  jarní i celoroční údržbu soukromých i firemních areá-

lů a rodinných zahrad
• výsadby stromů, keřů, květinových záhonů
• péči o travní porosty
• výrobu celoroční floristické vazby
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volný čas

česKomoravsKé pomezí
českomoravské pomezí, bří šťastných 1000, 570 01 litomyšl
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz
tel.: +420 777 766 565, www.ceskomoravskepomezi.cz

cyKlobusy můŽete 
v česKomoravsKém pomezí 
vyuŽít aŽ do Konce září
i v letošním roce vám cyklobusy usnadní po-
znávání turistické oblasti českomoravské po-
mezí a okolních regionů. provoz autobusů 
uzpůsobených pro převoz kol potrvá po celé 
léto i v průběhu září. pět autobusových linek 
bude propojovat turisticky atraktivní místa 
vždy o víkendech a státních svátcích. jejich 
služeb můžete využít, ať už se vydáte na pěší 
výlet nebo patříte k fanouškům cyklistiky. 
vzhledem ke změně autobusových doprav-
ců na území celého pardubického kraje uvá-
díme přehled linek, které budou v  provozu 
od 12. června. v období od 28. května do 11. 
června budou cyklobusy na původních lin-
kách provozovat ještě stávající dopravci.
vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem 
přiblížit k  oblíbeným místům českomorav-
ského pomezí i zajímavým cílům v okolí. vy-
užít budete moci také linek zajíždějících tře-
ba do orlických hor, na Dolní moravu nebo 
k prvním kopcům Žďárských vrchů.

růŽová linKa 681886 – busline 
(12. června – 28. září)
cyklobus vyjíždí z moravské Třebové v 8:45 
a výlet si můžete udělat například na tato 
místa: hřebečské důlní stezky, svitavsko a 
poličsko, rozhledna Terezka u proseče, pro-
seč, Toulovcovy maštale, zámek nové hra-
dy, rozhledna na kozlovském vrchu, cyklo-

stezky na orlickoústecku
večer se cyklobus vrací z vysokého mýta zpět 
s příjezdem do moravské Třebové v  19:29 
hod.

modrá linKa 681829 – zdar 
(12. června – 28. září)
cyklobus vyráží z  moravské Třebové v  8:30 
a zaveze vás přes Štíty a králíky až na Dolní 
moravu. v blízkosti trasy cyklobusu můžete 
navštívit: červená voda – rozhledna na kří-
žové hoře, lanová dráha buková hora, suchý 
vrch – rozhledna, tvrz bouda, králíky – vojen-
ské muzeum, tvrz hůrka, klášter hora matky 
boží, Dolní morava – stezka v oblacích, bobo-
vá dráha, dětské zážitkové parky
zpět se dostanete spojem vyjíždějícím 
v  13:30, s  příjezdem do moravské Třebové 
v 15:29 hod.

zelená linKa 651555 – umbrella co-
acH & buses (12. června – 28. září)
pokud se vydáte na poličsko ranní linkou 
681886, můžete po poledni pokračovat 
do borové, k  rozhledně Terezka u proseče 
nebo na hrad rychmburk, kam odjíždí linka 
651555 z poličky v 12:40. zpět vás večer při-
veze opět růžová linka 681886, která vyráží 
z poličky do moravské Třebové v 18.45 hod.

na linkách bude platit jednotný tarif ireDo, 
který nabízí výrazné slevy dětem, studentům, 
seniorům a osobám zTp. pro cestu cyklobu-
sem je možné využít také zvýhodněné síťo-

vé a časové jízdenky ireDo. podrobné infor-
mace o provozu cyklobusů včetně aktuálních 
jízdních řádů najdete na portálu www.cesko-
moravskepomezi.cz. 
letáky s informacemi o cyklobusech a tipy na 
výlet budou v průběhu června distribuovány 
do všech domácností v moravské Třebové a 
k dispozici budou také v  informačních cent-
rech a na řadě dalších míst regionu.
provoz cyklobusů je realizován díky spolu-
práci měst moravská Třebová, litomyšl, po-
lička, svitavy, vysoké mýto, destinační spo-
lečnosti českomoravské pomezí a pardubic-
kého kraje.

■   |   jiří zámečník, destinační společnost  
českomoravské pomezí

poslední volná místa na letnícH táborecH
více informací na www.ddm-mt.cz

Dům dětí a mládeže  
a zařízení pro další vzdělávání  

pedagogických pracovníků moravská Třebová

espiral se Hlásí 
s výsledKy 1. letošní 
soutěŽe v tWirlinGu
v kolíně 23. 4. pro twirlingovou skupi-
nu espiral, z.s. odstartovala nová sou-
těžní sezóna. holky jely bojovat hned 
s  několika sestavami a  několikrát to 
i  cinklo. nelly svozilová si v  rytmic-
kém tanečním sóle vybojovala krásné 
5. místo. ve stejné disciplíně pak sára 
Drahošová bodovala stříbrnou me-
dailí a  stejně tak jolana malíková, pro 
kterou to byla její úplně první soutěž. 
v povinném sóle pak naše nejstarší zá-
stupkyně veronika kynclová získala 
zlatou medaili a sára Drahošová skvě-
lé 4. místo.
zároveň tímto zveme nové zájemce 
o  tento krásný sport k  možnosti na-
hlédnutí na trénink. v  průběhu červ-
na budou tréninky pro nové zájemce 
zcela zdarma pro zjištění, zda by děti 
měly zájem od nového školního roku 
nastoupit celoročně. Další možností 
je také účast na prázdninovém tábo-
ře, který se bude konat 21.–26. 8. pro 
bližší informace volejte na tel. číslo: 
721 386 707
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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

volná místa na něKterýcH 
táborecH 
na vedlejší straně 16 najdete přehled tábo-
rů, na kterých zbývá ještě pár volných míst.

poděKování eXternistům, přání 
pěKnýcH prázdnin… 
rok se s rokem sešel a máme tu opět konec 
školního roku. Tento školní rok byl mnohem 
veselejší než ten předchozí, protože jsme si 
ho celý užili na živo, ať už v kroužcích nebo na 
akcích, které se od ledna rozjely naplno. nic 
z toho by nešlo bez našich externistů, kterým 
tímto moc děkujeme za výbornou spoluprá-
ci. Teď nás čekají prázdniny a  se spoustou 
z  vás se potkáme na našich táborech, kte-
rých jsme pro vás nachystali celkem 8. pře-
jeme vám všem, abyste si užili krásné léto 
a odpočaté a s hromadou zážitků vás čeká-
me v září v DDm na kroužcích, akcích a spon-
tánních aktivitách. 

den země v parKu 
ve středu 27. dubna probíhala v parku u mu-
zea akce zaměřená na propagaci a podpo-

ru ochrany životního prostředí. průvodky-
ní tentokrát byla včelka mája a  děti si na 
šesti stanovištích vyzkoušely například kr-
mení královny mateří kašičkou, pomáhaly 
stavět „včelí porodnici“, zahrály si na včel-
ky létavky hledající kytičky, které mají hod-
ně pylu a  další aktivity. naši akci navštívi-
lo přibližně 400 dětí a  žáků z  mateřských 
i základních škol nejen místních, ale zavíta-
ly k nám také paní učitelky s dětmi z březi-
ny, Dlouhé loučky, boršova i sušic. věříme, 
že se děti něco nového dozvěděly a  toto 
výchovně vzdělávací dopoledne si užily.  
bez pomoci dalších organizací by akce pro-
běhnout nemohla a  my moc děkujeme 
všem, kteří se zapojili. na stanovištích po-
máhali žáci Gymnázia a letecké střední od-
borné školy mT, zázemí a  pomoc při pří-
pravě poskytli pracovníci kulturních služeb, 
drobné odměny věnovali a výborný čaj nám 
uvařili pracovníci firmy vhos a.s. celou akci 
podpořilo zdravé město a  ma21 morav-
ská Třebová. poděkování patří samozřejmě 
také všem pedagogům i návštěvníkům z řad 
veřejnosti a my se těšíme na další společná 
setkávání. 

čarodějnicKý rej - poděKování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organi-
zaci a průběhu této tradiční akce pro rodiče 
s dětmi.

nedílnou součástí naší činnosti je pořádá-
ní akcí pro veřejnost, ale také pro mateřské, 
základní i  střední školy. jsme moc rádi, že 
nás podporuje také zdravé město a  ma21 
moravská Třebová a  moc za tuto podporu 
děkujeme. mezi akce, které jsme od ledna 
společně pořádali, patří například Švihadlo-
vý čtyřboj, za zvířátky do lesa, ptáci ve měs-
tě, výtvarná soutěž modrá planeta, malý me-
ssierův maraton, čarodějnický rej na zám-
ku, bolek a lolek na cestách, celorepubliko-
vá mažoretková soutěž moravskotřebovská 
perla, malý Dětřichovský memoriál, ob-
lastní kolo Dopravní soutěže mladých cyk-
listů, pohádkový les a  také  sportovní hry 
mateřských škol. moc si podpory vážíme 
a děkujeme za ni.

Dne 7. 5. se od brzkého rána do rehau arény 
sjížděly mažoretkové skupiny ze všech koutů 
naší republiky. konal se zde již 4. ročník sou-
těže v klasické mažoretce sól, duí, miniforma-
cí i velkých formací, kterého jsou mTs střípky, 
společně s Domem dětí a mládeže mT, kaž-
doročně organizátory. na 150 startovních čí-
sel bojovalo o cenné kovy. mimo zlatých me-
dailí si soutěžící odváželi i cenu v podobě pra-
vé říční perly, na 4. místa čekala hodnotná 
desková hra od sponzora místostarosty pet-
ra frajvalda. za nejlepší choreografii si velké 
formace a miniformace odvážely chutné dor-
ty od zlaty a pavlíny klučkových.

i naše děvčata si zasoutěžila a porota jejich 
výkony ohodnotila takto:
1. místa – miniformace jedniček, monika ho-
llerová v improvizaci junior b, nela sýkorová 
v  improvizaci junior a, zuzana Dvořáková 
v  improvizaci senior a, kateřina bláhová 
v improvizaci senior c.
2. místa – miniformace nejmenších (pětek), 
velká formace čtyřek, za miniděti c Terezka 
Turoňová, v dětech c sára schönová, děti b 
lucie matoušková v improvizaci, v juniorech 
c nicol matoušková, senior c kateřina bláho-
vá, v  improvizaci junior b andrea pavlíková 
a barbora Tumaková za děti starší b.

naše soutěŽ moravsKotřebovsKá perla

3. místa – za děti b lucie matoušková, simo-
na krbcová v senior a a duo seniorek simona 
krbcová a Denisa bubeníková.
4. místa – miniformace trojek jako děti st. b, 
duo děti starší b barbora Tumaková a kate-
řina veselá.
soutěž se velmi vydařila díky obětavým orga-
nizátorům z  řad dětí, rodičů a  přátel a  díky 
štědrým sponzorům, jmenovitě – fiber-
tex svitavy, or-cz, aaa auTo, cnc sušice, 
zpmv, jsk sušice, peiT company s.r.o., byto-
vý textil Šebela, pc neT mT, sport servis je-
žek, Drogerie radová, kožeťuci kunčina, el-
kon a leola perlové šperky praha. všem moc 
děkujeme. 

■   |   Daniela Dvořáková za mažoretky střípky  
a andrea aberlová za DDm
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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

po dobu letnícH 
prázdnin bude upravena 
půjčovní doba:

dětsKé a dospělé oddělení:
po–čt: 8:30–17:00 hod.
pá–ne: zavřeno

studovna:
po–čt: 8:30–15:00 hod.
pá–ne: zavřeno

19. 6. listování: vaříme 
z vody 
lukáš hejlík a  alan novotný sehrají diva-
delní představení s  knihou v  ruce poprvé 
na nádvoří zámku. v  průběhu večera na-
vštívíme země evropské unie, seznámíme 
se s  vybranými deseti evropskými tatínky 
a společně uvaříme hutný euroguláš. čeká 
nás velká divadelní kuchařská show, která 
vychází ze stejnojmenného televizního po-
řadu.
Účinkují: alan novotný a lukáš hejlík
místo a  čas: nádvoří zámku, neděle 19. 6., 
18:30 hod. (v  případě nepříznivého počasí 
v sále zuŠ)
vstupné: 140 kč, prodej a předprodej vstupe-
nek v kulturních službách

představení pořádáme ve spolupráci s kul-
turními službami města moravská Třebo-
vá. 

1.–15. 6. červnová 
soutěŽ o KniHu
odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnamT@seznam.cz, 
nebo odpovědět na facebooku pod sou-
těžní příspěvek, nebo nám odpověď sdě-
lit přímo v  knihovně. výherce vybereme 
náhodně a  může si vybrat jednu z  těchto 
knih: nejtemnější úsvit (a. martinez), Dív-
ka, která lhala (p. jansa), lži otců (T. ege-
land), rebelka (m. hrubešová), Temné časy 
(f. kotleta).
aktuální otázka zní: které dny má knihovna 
zavřeno?

1.–30. 6. čtenářsKá výzva 
2022: červen
v červnu vám pomůžeme výstavkami na tato 
témata: kniha od afrického autora; kniha, 
která má více než 333 stran; kniha, jejíž au-
tor už nežije. 

3. 6.–31. 8. výstava: 
Kristýna šKrabalová - 
Úsměvy
výstava plná úsměvů. přijďte si prohléd-
nout portréty malované černým perem 
a  barevnou fixou. kresby kristýny Škra-
balové jsou ke zhlédnutí v  půjčovní době 
knihovny.

KniHovna u vody
i letos jsme pro vás společně s technickými 
službami připravili službu: po celou letní se-
zónu si pobyt v moravskotřebovském aqua-
parku můžete zpestřit četbou. u  pokladny 
aquaparku je umístěna knihovnička s vyřa-
zenými knihami a časopisy, které si můžete 
půjčovat, číst či vyměňovat. na své si přijdou 
děti i dospělí, muži i ženy, milovníci roman-
tiky i detektivek. 

dárKové pouKazy
v naší knihovně je možnost zakoupit poukaz 
na členství. pokud vašim blízkým zakoupíte 
roční členství u nás v knihovně, dáte jim origi-
nální dar v podobě téměř neomezeného půj-
čování knih časopisů, her, hraček, audioknih 
i eknih.

KniHovna dětem

1.–30. 6. svět robotů
výstava prací žáků gymnázia, 2. zŠ a  zŠ 
u kostela, pracoviště křižovatka – svět robo-
tů. výstavu si můžete prohlédnout v dětském 
oddělení v půjčovní době.

tvořivé středy
  1. 6. myška
  8. 6. beruška
15. 6. lodička
22. 6. zmrzlina
29. 6. kytička do školy
začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddě-
lení měk

9. 6. poHádKa na zámKu 
– jirKa s Kozou
hraje ochotnický soubor j. k. Tyla. začátek 
v 17:00 hod. na nádvoří zámku

svět boŽeny němcové
vyhodnocení výtvarné soutěže vyhlášenou 
kDk skip 08 s názvem černobílé obrázky na 
téma – svět boženy němcové
6-9 let: 2. kategorie:
1. místo: Tereza j. (2. zŠ), 2. místo: Terezie n. 
(2. zŠ), 3. místo: emma p. (2. zŠ)
všechny práce budou vystaveny v  dětském 
oddělení od října do listopadu

Dílo z třídy sluníček a lištiček z MS Pia-
ristická

U nás v Evropě

mailto:knihovnaMT@seznam.cz
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novinKy ze zš palacKéHo 
ÚspěcH v celorepubliKové 
soutěŽi
naše škola se zapo-
jila do celorepubli-
kové soutěže s ná-
zvem skácel se svět 
vyhlášené knihovnou 
ve vzdálené Dobří-
ši. Žáci vypracovali li-
terární a výtvarné práce na motivy význam-
ného českého spisovatele jana skácela. na 
krásném celkovém 4. místě se umístila j. min-
xová z 9. a a o páté místo se dělí k. němcová 
z 9. a a a. růžičková z 8. c. 

■   |   monika Šmeráková

2. stupeň ve stolístKu
všechny ročníky v rámci evvo navštívily ne-
daleko vzdálené environmentální centrum. 
Žáci se vzdělávali napříč tématy, mezi kte-
ré patřila voda, zdravé bydlení, ekosystémy 

a geologie. Děti opustily na jeden den školní 
lavice a vzdělávaly se tam, kde je to přiroze-
né - v přírodě. 

■   |   monika Šmeráková

aKtuální dění
covidový čas na chvíli ustal a u nás mohly 
proběhnout přípravy na přehlídku dětských 
recitátorů ve svitavách. všem děkujeme za 
přípravu i odvedené výkony. jakub konečný 
zde získal 2. místo a   postoupil do krajské-
ho kola v pardubicích. i tady oslnil porotu a 
umístil na krásném 3. místě. Dále některé tří-
dy využily nabídky tradičního a oblíbeného 
programu DDm a městské knihovny ladisla-
va z  boskovic v  rámci světového dne vody, 
navštívily ekocentrum stolístek či absolvova-
ly vlněnou dílničku pod vedením pana kadle-
ce a paní Danielové. s radostí jsme připravo-
vali pohádkový den konaný v rámci Dne ote-
vřených dveří pro rodiče a předškolní děti. 

■   |   učitelé 1. stupně zŠ palackého novinKy 
z přípravné třídy
Děti jsou moc rády, že opět vše funguje 
tak, jak jsme byli všichni zvyklí. už zase 
víme, kde má své sídlo dům dětí. Tam 
jsme zvládli vymodelovat z hlíny krásné-
ho ptáčka a  také pokořit lezeckou stě-
nu, to chtělo hodně odvahy. funguje už 
i  knihovna, takže díky paní knihovnici 
víme, jak vypadá dětské oddělení, proč 
jsou knihy naši společníci a také jak se ke 
knížkám chovat. Tak jako mnoho před-
školáků a malých školáčků, jsme se i my 
zúčastnili Dne země u muzea, který po-
řádalo DDm ve spolupráci s vhos. moc 
pěkně připravené úkoly a krásné sluneč-
né počasí jen podtrhly letošní téma, kte-
rým byl význam včel pro naši existenci. 
Další velmi povedenou akcí byl polybus, 
ten připravila mas moravskotřebov-
sko a jevíčsko. Tato akce se uskutečnila 
v ekocentru stolístek v linharticích. jejím 
smyslem bylo ukázat dětem, jak se pra-
cuje se dřevem. Děti samy řezaly pilkou, 
pilovaly, vrtaly… jejich nadšení pro ten-
to druh pro ně bohužel neznámé práce, 
nebralo konce. finální výrobek, zvířátko, 
radost ještě umocnil. abychom jen ne-
čekali, co vymyslí ostatní, připravujeme 
vystoupení pro seniory v jejich domově. 
o něm vás budeme informovat příště.

■   |   eva izáková

šKolní Kolo dopravní soutěŽe
ve čtvrtek 21. 4. se konalo školní kolo do-
pravní soutěže, které se zúčastnilo 39 žáků. 
vzhledem k tomu, že žáci ze čtvrtých, pátých 
ani šestých ročníků neprošli školením na dět-
ské řidičáky, obávali jsme se nezájmu. na-
štěstí se děti nezalekly a přišly. Tradiční pro-
blémové překážky nezklamaly, ale s  úsmě-
vem na tváři to většina závodníků zvládla. 
bohužel z druhého stupně se nám přihlásila 
pouze dvě děvčata, proto máme pouze dvě 
umístění. velikou pomocí při organizaci nám 
byli žáci z 9. b a 9. a, kterým moc děkujeme.

■   |   l. krajčiová, zŠ palackého

aKtuality z Gymnázia a lsoš moravsKá třebová

stříbrná daniela tůmová
vynikajícího výsledku dosáhla v letošním roč-
níku olympiády v němčině žákyně 7. av Da-
niela Tůmová. v  krajském kole našla pouze 
jednu přemožitelku a obsadila krásné druhé 
místo.

mezinárodní projeKt environ-
ment in danGer
Žáci tercie se letos na jaře zapojili do projek-
tu environment in Danger. cílem mezinárod-
ní akce je motivace žáků k ochraně životního 
prostředí. Terciáni již absolvovali řadu zají-
mavých aktivit. mimo jiné vyrazili do přírody, 
aby posbírali odpadky z  míst, kam nepatří. 
pomohli také DDm moravská Třebová při or-
ganizování Dne země a své poznatky ze stu-
dia environmentální problematiky konzulto-
vali prostřednictvím online konference se za-
pojenými školami ze zahraničí.

dívKy vyHrály poHár česKéHo 
rozHlasu
počátek května je spojen s  tradiční atletic-
kou týmovou soutěží. letos se jí účastnilo na 

20 týmů z  moravské Třebové a okolí. naše 
mladší žákyně porazily všechny svoje sou-
peřky a chlapci ve své kategorii obsadili bron-
zovou pozici.

eXKurze a projeKtové dny
v jarním období bývá výuka žáků zpestřová-
na exkurzemi a projektovými dny, aby si pří-
mo v praxi ověřili získané informace a doved-
nosti. poslední dubnový týden zamířili žáci 1. 
l a 5. av do vida science centra v brně. vy-
zkoušeli si interaktivní exponáty horkovzduš-
ného balonu, vodíkové rakety nebo termoka-
mery. už 20. dubna se kvartáni vydali do mo-
ravského krasu. v punkevních jeskyních i při 
prohlídce macochy si upevnili své geologické 
poznatky. v  první půlce května žáci 7. av a 
3. l zavítali do jeseníků. nejprve si prohlédli 
přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně a ná-
sledně je čekal výšlap na praděd a procház-
ka z nejvyššího bodu moravy do červenohor-
ského sedla. kvintáni v  rámci projektového 
dne přírodovědné rozhledy poznávali geolo-
gii, pedologii a flóru hřebečovského hřbetu.

■   |   přemysl Dvořák
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jaro na piarce
po dvou letech plných uzávěr, jsme opět 
v našich třídách mohli společně s dětmi pro-
žít všechna jarní témata bez omezení. Děti ze 
zvonečku vyráběly smrtku, kterou za zpěvu 
písní a v doprovodu říkadel vynesly za město 
a hodily do vody. 
Děti se úspěšně zúčastnily výtvarné soutěže 
svět robotů pořádané městskou knihovnou. 
navštívily den otevřených dveří v zŠ palacké-
ho. na zahradách si děti hrály na zahradníky, 

sely semínka hrášku a ředkviček a sázely ja-
hody na vyvýšené záhony. Také se autobu-
sem vypravily do boršova, na chovatelskou 
mysliveckou přehlídku.
Děti z  boršova se byly podívat za zvířátky 
na rodinnou farmu k vránům. Díky výkladu 
se dozvěděly spoustu zajímavých informací 
o zvířatech i práci na farmě. proběhl též tra-
diční karneval v  kulturním domě, kde měly 
děti připravené i krátké vystoupení.
společné slavení velikonoc a prožívání paši-
jového týdne pro nás bylo velkou radostí. ve 
všech třídách se pilně vyrábělo, barvila se va-
jíčka, zdobila přáníčka nebo selo osení, jin-
de zase děti vystřihovaly zápichy do květiná-
če nebo dokonce pekly velikonoční pečivo, 
beránky, jidáše či mazance. během jednoho 
dopoledne si na zahradě školky plnily úkoly 
s velikonočním zajíčkem a hledaly poklad.
poslední dubnový týden se děti v  mateřské 
škole v  sušicích chystaly na tradiční pále-
ní čarodějnic, které se konalo 30. 4. společ-
ně vyrobily čarodějnici v  životní velikosti, ta 
byla pak slavnostně upálena na místním hři-
šti. od spolku hasičů za ni obdržely sladkou 
odměnu. 
bylo to velmi akční jaro, přesně takové, na 
jaké jsme se tolik těšili.

■   |   kolektiv mŠ

branný den ve speciální šKole

ve speciální šKole to Žije
v polovině května k nám zavítala úžasná mla-
dá slečna Štěpánka Šimonová (13 roků), aby 
velice poutavým způsobem povídala o morča-
tech. naši žáci se dozvěděli hodně zajímavé-
ho o tom, co jí, kolik roků se dožívají a v čem 
mohou a jsou prospěšná. Štěpánka si s sebou 
přivezla nejen velký kufr různých pomůcek, 
obrázků a knížek o morčatech, ale i dvě živé 
morčátkové slečny pluto a mábel, které si po-
hladili a pochovali snad všichni žáci. Štěpánce 

moc a moc děkujeme a vřele ji doporučujeme 
pro vás ostatní do vašich mateřských školek 
a škol, protože je zkrátka úžasná. 
Druhou velmi krásnou akci zorganizovaly 
v odpoledních hodinách pro ubytované žáky 
na internátě paní vychovatelky a pedagogic-

ké asistentky. Tato akce se jmenovala po sto-
pách bílé paní z  cimburku. na dvanácti za-
stávkách děti postupně plnily úkoly a  jejich 
splnění jim na závěr odkryly tajenku k  roz-
luštění. odměnou jim poté byl, nejen naleze-
ný poklad v truhle, ale samotná postava bílé 
paní, která se procházela v prostorách zříce-
niny hradu v bezpečné vzdálenosti od našich 
malých návštěvníků, a  to výjimečně v denní 
dobu, protože podle pověsti se na cimbur-
ku tato postava zjevovala pocestným v dáv-
né době jen v noci. Děti si se svým pedagogic-
kým doprovodem také na připraveném ohni-
šti opekly párky a mohly se všechny společně 
vydat zpět na internát do moravské Třebové, 
kde obdržely diplomy a medaile. chtěl bych 
za všechny poděkovat městu moravská Tře-
bová za finanční podporu této úžasné akce. 

■   |   miroslav muselík, statutární zástupce  
ředitelky speciální školy

oKénKo zuš
na festivalu amatérských pěveckých 
sborů koncem dubna ve svitavské fab-
rice zazpíval dětský pěvecký sbor pod 
vedením veroniky navrátilové a za do-
provodu lenky zahradníkové. všichni 
vystupující žáci tak měli možnost pre-
zentace v  novém prostředí a  vzájem-
ného poslechu pěveckých sborů z  ji-
ných základních uměleckých škol. zá-
věrem dubna byly také spuštěny nové 
webové stránky zuŠ moravská Třebo-
vá. jejich hlavním cílem bylo zpřehled-
nění a modernizace. 
letošní školní rok byl ještě částeč-
ně ovlivněn opatřeními ohledně covi-
du 19. již v listopadu se uskutečnil prv-
ní podvečer s múzami. v průběhu dru-
hého pololetí byly akce školy s  celko-
vým rozvolněním mnohem pestřejší: 
podvečery s  múzami, účast na soutě-
žích, třídní koncerty jednotlivých uči-
telů nebo kolektivní i  sólové prezen-
tace mimo město. i  přes nestandard-
ní průběh letošního školního roku byli 
naši žáci velmi úspěšní v soutěžích zá-
kladních uměleckých škol. vít hofman 
získal v  celostátním kole v  sólové hře 
na bicí nástroje pod vedením bohumi-
la havelky 3. místo. ke skvělému úspě-
chu blahopřejeme.
srdečně vás zveme na koncert pě-
veckých sborů, který se uskuteční 1. 
června, absolventský koncert a  výsta-
vu absolventů, jež proběhne 2. červ-
na a  slavnostní vyřazení absolven-
tů a pasování prvňáčků v  termínu 16. 
června. všechny uvedené akce se bu-
dou konat v  17:30 hod. v  koncertním 
sále. ve dnech 13.–28. června budou 
probíhat přijímací pohovory pro nové 
žáky v čase 14:30–16:00 hod. v kance-
láři školy č. 203. Děkujeme za přízeň 
v tomto školním roce a na nové i stáva-
jící žáky se těšíme v září. 

■   |   zuŠ moravská Třebová
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chariTa

římsKoKatolicKá 
farnost
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  klášterní kostel 
čt:  16:30  klášterní 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 svátos-
ti ve všední dny v  17:00 v  klášterním 
kostele.
noc Kostelů
v pátek 10. 6. vás zveme do klášterní-
ho kostela sv. josefa v  ul. svitavské. 
program začíná v 18 hodin mší svatou 
a pokračuje od 19 do 21 hodin v kostele 
plném hudby, umění, společenství, se-
tkání a modlitby. jako bonus jsme ote-
vřeli v boční kapli posezení v kavárnič-
ce. součástí noci kostelů bude „žehná-
ní zvířátek“ v  17 hodin v  klášterní za-
hradě. od 16:00 do 19:00 bude otevřen 
farní kostel nanebevzetí panny ma-
rie s možností komentované prohlídky.
slavnost boŽíHo těla
v  neděli 19. 6. oslavíme tradiční slav-
nost, z toho důvodu bude pouze jedna 
mše svatá v 9:00 ve farním kostele, poté 
půjde procesí do klášterního kostela.

sbor česKobratrsKé 
círKve evanGelicKé
telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
web: moravska-trebova.evangnet.cz
farář: ivo David
boHosluŽby – červen, modlitebna
5. 6.  9:00 hod., svatodušní neděle, 

vysluhování večeře páně
12. 6. 14:00 hod.
19. 6.  9:00 hod. 
26. 6.  9:00 hod., bohoslužby církve 

bratrské
noc Kostelů
10. 6., začátek v 17:00 hod. 
evanGelicKá KavárničKa
14. 6., modlitebna – neformální setká-
ní, duchovní zamyšlení, rozhovory, za-
čátek v 15:00 hod.
biblicKé Hodiny 
3., 17., 24. 6., modlitebna, výklad bible, 
téma list jakubův, začátek v 17:00 hod.
romsKé boHosluŽby
4., 11., 18., 25. 6., modlitebna, kazatel 
jan vrba ve 14:00 hod.

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. 6. v 10:00 
v refektáři františkánského kláštera v mor. 
Třebové.

návštěvy Hřbitova  
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 8. a  22. června. odjezd ve 14:00 
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. svi-
tavské. 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, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 2., 16. a 30. 6. vždy 
v 16 hodin. s-klub má zázemí v budově chari-
ty moravská Třebová (Denní stacionář Dome-
ček). 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

postní almuŽna vede 
K sebezáporu i pomoci 
potřebným 
jménem těch, kterým se díky vám dostane 
pomocné ruky prostřednictvím finančního 
daru v postní almužně 2022, upřímně děku-
jeme. vaše odhodlání zapojit se do této post-
ní starobylé křesťanské tradice je projev nej-
větší lásky k bližnímu. Díky štědrosti věřících 
z  jednotlivých farností spadajících pod pů-
sobnost charity moravská Třebová se v  ka-
sičkách postní almužny letos vybralo celkem 
40 572 kč. 
postní almužna je návratem k starobylé post-
ní praxi. k této staré tradici církve patřily sbír-
ky pro chudé z toho, co si věřící sami odřek-
li. almužna pak sloužila jako anonymní a ne-
vratný dar ve prospěch lidí v nouzi, jež si ne-
mohli pomoci sami. postní almužna by měla 
být výrazem našeho odhodlání měnit sami 
sebe prostřednictvím pomoci druhým. post-
ní almužna je projevem dobrovolné osobní 
duchovní formace nikoli sbírka. Úmysly post-

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

ní almužny jsou pak uskutečněny prostřed-
nictvím charity moravská Třebová, která je 
aktivním službou církve chudým a  potřeb-
ným. jedná se většinou o přímou pomoc do 
rodin.

potravinová sbírKa v moravsKé 
třebové přinesla 292 KG pomoci 
potřebným
jak jsme vás již informovali, sobota 23. dubna 
byla po celé republice ve znamení potravino-
vé sbírky. jejím hlavním posláním bylo podat 
pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem 
základních potravin a drogerie. bohulibý pro-
jekt se konal již tradičně v moravskotřebov-
ském penny marketu. 
Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří se na 
pomoci potřebným podíleli.

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)
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atleticKá letní sezona odstartovala

po covidem zkrácené loňské sezóně a  vel-
kém úspěchu přípravkového družstva dívek 
jsme se s nadšením vrhli do další atletické se-
zóny. při přestupu do kategorie mladších žá-
kyň a  žáků bychom chtěli zužitkovat zkuše-
nosti nabité z předchozích sezón a získat mi-
nimálně dílčí úspěchy i pro nás v nových, vět-
šinou technických disciplínách.
v  měsíci dubnu proběhlo 1. kolo družstev 
mladšího žactva, které bylo novinkou pro 
všechny týmy pardubického kraje. ve vy-
sokém mýtě se sešla všechna družstva kra-
je v přespolním běhu. Děvčata si ve složení 
bětka Dvořáková, magda krejčí, nika kuče-
rová a Dita václavíková doběhla celkově pro 
krásné 3. místo. kluci ve složení kuba kuče-
ra, kuba holík, sebastián kačer, ráďa Šimon 
a  Šimon kolář skončili celkově na 6. místě. 
Dita a magda se svými výkony nominovaly na 
mčr v krosu ve slavkově u brna, který se ko-
nal následující víkend. Dívky v nové disciplíně 
mezi ostřílenými závodnicemi posbíraly dal-
ší cenné zkušenosti a ze sto osmi zúčastně-
ných skončila Dita na 44. místě a magda na 
60. místě.
Dne 30. dubna se Dita václavíková, magda-
lena krejčí, jolana krejčí a  bětka Dvořáko-
vá pustily do pětibojařského klání na svitav-
ských vícebojích. Disciplínami byly - 60 m, 

800 m, 60 m s překážkami, dálka a hod míč-
kem. z třiceti pěti zúčastněných dívek z růz-
ných českých a moravských atletických oddí-
lů v celkovém pořadí skončily Dita na 8. mís-
tě, magda na 17. místě, bětka na 20. místě 
a jolka na 26. místě.
Dalším závodem, na který se vydali hájit naše 
barvy zuzka houserová, magda krejčí, ráďa 
Šimon a Dita václavíková, byl výběh do pek-
láku v  české Třebové. Ďábelská sjezdovka 
a 500 m dlouhá trať byla náročná, ale s odva-

tvorbě celkové koncepce, programové ná-
plni a  propagaci. vyvrcholením jejich sna-
žení byla samotná realizace akce a neopo-
menutelnou součástí povinný úklid celé-
ho areálu Tj slovan. studenti integrované 
střední školy připravili vydařený turnaj ve 
volejbale. na antukových kurtech o  celko-
vé vítězství statečně „bojovaly“ nejen týmy 
studentů, ale také týmy učitelů ze všech 
středních škol. vojenská střední škola do 
bohatého programu přispěla vybudová-
ním soutěžní překážkové dráhy, na které si 
zájemci měli možnost ověřit svoji rychlost, 
sílu a obratnost. Tím nejšikovnějším na této 
dráze byl nakonec zástupce vojenské střed-
ní školy, ale ani ostatní soutěžící se nemají 
za co stydět. výkony všech byly obdivuhod-
né. možnosti zapojit se do turnajů ve flor-
bale, stolním tenisu, volejbale a minikopa-
né využilo 140 sportovně založených stře-
doškoláků. ostatní přišli kamarády podpo-
řit svým fanděním a  s  chutí si vyzkoušeli 
některé ze zábavných aktivit. 
Děkuji za podporu farmajálesu 2022 staros-
tovi města miloši mičkovi, vedení všech střed-
ních škol, zaměstnancům kulturních služeb, 
dobrovolníkům z  řad Tj slovan a  pekárnám 
moravec. Děkuji všem studentům, kteří vy-
užili smysluplně svůj volný čas a sobě, svým 
spolužákům a zájemcům z řad veřejnosti, při-
pravili hodnotnou společenskou akci. fotore-
portáž z celé akce je umístěna na stránkách 
Tj slovan moravská Třebová

■   |  ladislav Weinlich, předseda Tj slovan

farmajáles 2022
pestrá oslava krás studentského života v are-
álu Tj slovan, na které spolupracovali zaměst-
nanci kulturních služeb města moravská Tře-
bová, Tělovýchovná jednota slovan a zástup-
ci všech moravskotřebovských středních 
škol. studenti gymnázia, integrované střední 
školy a vojenské střední školy byli nejen pa-
sivními konzumenty zábavy, ale sami byli ak-

tivními organizátory celé akce. je nutno do-
dat, že organizátory výbornými.
po počátečních rozpacích se zástupci tře-
tího ročníku Gymnázia a  letecké střední 
odborné školy mor. Třebová pustili do pří-
pravy majálesu, na téma farma, s  nadše-
ním a  odpovědností. na pravidelných or-
ganizačních schůzkách poctivě pracovali na 

hou ji zdolali všichni naši svěřenci. ve svých 
kategoriích si Dita doběhla v čase 3:37 min. 
pro skvělé 3. místo, magda v čase 3:46 pro 6. 
místo, zuzka v čase 6:12 pro 4. místo a rado-
van v nabité kategorii kluků v čase 4:21 obsa-
dil 11. místo.
začátek května pro náš oddíl odstartoval ob-
rovským překvapením, když se přípravko-
vé družstvo našich děvčat umístilo v  anke-
tě sportovec města moravská Třebová na 1. 
místě v kategorii kolektiv. pro holky to byla ve-
liká odměna za vyložené úsilí předchozích let.
Dne 7. května hájila naše barvy na letohrad-
ské pětce magdalena krejčí. na trati 1500 m 
předvedla skvělý výkon a na nelehké trati si 
doběhla pro 3. místo.
následující den proběhl v moravské Třebové 
malý Dětřichovský memoriál. v kategorii 2.-3. 
tříd si pro 2. místo doběhl náš nejmladší svě-
řenec sebastian kačer. v  kategorii 4.-5. tříd 
vybojoval zlato Šimon kolář. Další kategorie 
6.-7. třída měla pro naše barvy nejpočetněj-
ší zastoupení a 1. místo mezi děvčaty vybojo-
vala Dita václavíková, 3. místo adéla friedlo-
vá a mezi chlapci si pro stříbro doběhl kuba 
kučera a těsné 4. místo vybojoval kuba holík.
všem našim atletům gratulujeme a těšíme se 
na další závody.

■   |   Trenéři akmTr
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fotbalový Kemp 2022 
zahájení v pondělí 18. 7. v 7:30 hod. na 
hřišti skp slovan moravská Třebová, 
ukončení v pátek 22. 7. cca v 17:00 hod. 
kemp je určen pro děti od 6 do 12 let, 
stravování: 2x svačina, oběd. fotbalový 
kemp lze využít i jako příměstský. cena 
fotbalového kempu 2 600 kč, v ceně je 
zahrnuto: fotbalové triko se jménem, 
obědy, svačiny, pitný režim, výlety. bě-
hem fotbalového kempu se děti mo-
hou těšit na návštěvu svých fotbalo-
vých vzorů. přihlášky se jménem, adre-
sou, ročníkem narození, velikostí dresu 
(+ číslo a jméno na dres) zasílejte na sk-
pslovan1945@gmail.com nebo na tel. 
čísle 703 847 926. 
více informací na www.skpslovan.cz

■   |   (pm)
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moravsKotřebovští reprezentanti v KrajsKýcH fotbalovýcH výběrecH

v  rámci 1. kola regions cupu se amatér-
ský výběr olomouckého kraje střetl na hřišti 
v chrudimi s celkem pardubického kraje. olo-
moučtí v  zápase museli dvakrát dotahovat, 
podruhé až v předposlední minutě, nakonec 
ale zvládli lépe penaltový rozstřel. v něm byli 
hanáci přesně o jeden zásah šťastnější a po-
stoupili tak do druhého kola. vojta pazdera 
(olomoucký kraj) hrající za fk slovan Šaka-
lí hněv moravská Třebová nastoupil proti ja-
novi bednářovi (pardubický kraj, skp slovan 
moravská Třebová). moravská Třebová tak 
zapsala v  těchto prestižních fotbalových vý-
běrech dva zástupce.

Historie Kopané 
v moravsKé třebové XiX.
v dalším pokračování historie fotbalu ve měs-
tě nahlédneme do sezóny 2006/07. áčko hra-
je krajský přebor. Trenér milan nekuda, bý-
valý hráč sigmy, měl k  dispozici dobře slo-
žený tým. prim hrál kanonýr michal večeřa, 
obranu posílili zdeněk silný z olomouce a mi-
lan králíček ze svitav. posilou byl i David ho-
lly (dorost sigmy). k tomu připočtěme zkuše-
né plejery: huryta, bratři Šatníkové, strouhal, 
aberle, Deutsch i nadějné mládí m. cink a Šíp. 
Do soutěže vstoupil slovan famózně. prvních 
pět kol bez porážky. až v šestém kole slepé 
oči pomezního v  pardubicích a  slovan neu-
spěl. Derby ve svitavách rozhodl D. holly. ku-
riozitou utkání byly jen dvě Žk (lampárek, 
kryštof - oba gólmani). v  týmu svitav bratři 
jelínkové (hráči slovanu), zkušenosti ze svi-
tavského týmu měli králíček a aberle v bar-
vách moravskotřebovských. nejlepším hrá-
čem utkání byl roman Šatník. po podzimu 
skončil slovan na pátém místě. jarní odve-
ty odstartoval výhrou v  litomyšli 3:2. právě 
v  jarní části posílil naše barvy michal veče-
řa a stihl nasázet 11 gólů a byly to nádher-
né fíky, rány jak z  děla, známé „Tlusté ber-
ty“. odveta doma se svitavami nám nevyšla 

-1:3 (gól o. chlup). fraška v české Třebové, 
domácí vyrovnali v desáté minutě nadstave-
ní! kuriozní situace nastala ve vysokém mýtě. 
slovan neměl gólmana. Do klece musel Šte-
fan Gallik, který podal skvělý výkon. na kon-
ci první půle však byl vyloučen za faul, nefaul. 
Do brány šel Štěpán horák. prohru 0:2 jsme 
brali všemi deseti. Dobrý zápas předvedl slo-
van s Dobříkovem (4:1), když krásné góly stří-
leli parťáci večeřa se Švandou, oba 2x. cen-
ná výhra nad lídrem v holicích 1:0, gól vstře-
lil „ábíčko“ martin aberle. konečné 5. místo 
bylo příjemné. 
slovan b po sestupu z  i. b třídy zcela jasně, 
s  náskokem osmi bodů, vítězí v  op a  vra-
cí týmu i. b třídu. Trenéři Širůček, Štěpánek, 
bílý měli tým tvořený nadějnými, mladými 
hráči, posílení o několik top borců z áčka. vi-
děli jsme dva hattricky, m. berka, m. večeřa, 
navíc m. večeřa rozstřílel cerekvice čtyřmi 
pozdravy! společně s „mulou“ - jardou skřeb-
ským (čerstvým čtyřicátníkem: všechno nej-
lepší, přejeme!) byli nejlepšími střelci „béč-
ka“. ladislav Švanda skóroval 8x, martin ber-
ka a  zdeněk fikr 5x. jediná kaňka v  sezóně 
byla domácí porážka s březovou 0:6. 

starší dorost skončil v kp na 8. místě. jejich 
mladší kamarádi na krásném 4. místě. nej-
lepší střelci týmů: jirka sedláček (starší) 11 
branek, jan spálenský (mladší) 14 branek. 
Žáci v kp obsadili shodně šesté příčky. nej-
lépe střílel jirka zemánek (16) u mladších mi-
chal holub, současný hráč a  mužstva (16). 
kategorie žáků měla mimořádně silné roční-
ky co do počtu. proto hráli soutěž (i. tř.) i b 
týmy. starší žáci b 8. místo (nejlepší střelec 
ondra Dobeš) a mladší 10. místo. přípravky 
hrály krajské soutěže. 
Trenéři mládeže v této sezóně. Dorost: mar-
tin komoň, a. novotný - a. Štěpánek, p. ha-
vlík, žáci: D. poul, vl. franc, r. abrahám, f. ma-
rek, j. červínek, přípravky: v. Dokoupil, k. čel-
ko, p. vykydal, j. Štaffa. populární fernet cup 
v malé kopané ovládli fc jaha stromci – mj 
-v. Dokoupil, klan Šatníků i se ségrou zuzkou, 
petr matoušek, m. cink, strouhal, p. vykydal, 
kteří ve finále porazili old boys brno 5:2. 
v  rámci oslav se odehrálo utkání starých 
gard slovan – zbrojovka brno. naši mladí fot-
balisté se zúčastnili mezinárodního turnaje 
ve staufenbergu (německo). jejich starší par-
ťáci v nizozemském vlaardingenu. 

■   |  václav procházka

pohár regionů uefa (uefa regions cup) je 
mezinárodní fotbalová soutěž, která se koná 
každý lichý rok od roku 1999 a navazuje na 

mistrovství evropy amatérů ve fotbale kona-
né v  letech 1967 až 1978. Turnaje se účast-
ní hráči nižších soutěží, kteří nemají profesi-
onální smlouvu a jsou ve věku 19 až 40 let.
každou zemi reprezentuje výběr jednoho re-
gionu, který vyhrál domácí kvalifikaci. všech-
ny členské země uefa se utkají v základních 
skupinách, z nichž vzejde osm účastníků zá-
věrečného turnaje.
probojovat se na závěrečný turnaj se bude 
snažit všech 14 krajů. vítěz musí projít přes 
tři zápasy až do finále národní kvalifikace. 
a ve finále pochopitelně musí vyhrát.

■   |   (pm)
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moravsKá třebová ocenila 
sportovce roKu za roK 2021
vyhlášení výsledků 26. ročníku ankety spor-
tovec roku se konalo v  pátek 6. května ve 
dvoraně muzea, kam si pro svoje ocenění 
přišlo více než dvacet jednotlivců a  kolekti-
vů. mezi vyhodnocenými sportovci domino-
vali fotbalisté, travní lyžaři, tenisté a cyklisté. 
o  pořadí v  jednotlivých kategoriích rozhod-

la odborná komise. nejoblíbenějším sportov-
cem se na základě výsledků ankety veřejnosti 
stal mladý cyklista Tadeáš ladra. 
oceněni byli také hokejistka Tereza rado-
vá, biatlonistka kamila orálková a parašutis-
ta jiří Gečnuk, kteří reprezentují moravskou 
Třebovou v  českých barvách na světových 
kolbištích. cenu za celoživotní přínos sportu 
převzali jiřina kuncová za klub českých turis-
tů a oblíbený učitel a sportovec horymír ko-
deš.
Dvouhodinový program ceremoniálu doplni-
lo vystoupení mažoretkové a twirlingové sku-
piny střípky DDm moravská Třebová. všem 

oceněným patří poděkování za dosažené vý-
sledky a vynikající reprezentaci města morav-
ská Třebová a také přání, aby se jim také le-
tos dařilo neméně tak dobře.

odborná Komise ocenila přínos 
těcHto sportovců

KateGorie mládeŽ do 15 let
1. Thea Trnková (travní lyžování, fotbal), 2. 
vendelín Doseděl (fotbal), 3. Tadeáš Dorazil 
(tenis)

KateGorie mládeŽ 15–19 let
1. Šárka abrahámová (travní lyžování), 2. ma-
rek netolický (hokej), 3. nela Šílová (tenis)

KateGorie dospělí
1. michal rotter (cyklistika), 2. miloslav ka-
landra (stolní tenis), 3. václav novotný (fut-
sal, fotbal)

KateGorie trenér, funKcionář
1. karel jochec, petra ambrozová, kateřina 
pospíšilová, nikola ebertová (fotbalová ško-
lička), 2. iva kodešová (tenis), 3. Daniel mačát 
(travní lyžování)

ocenění starosty města moravsKá 
třebová v KateGorii sportovní Ko-
leKtiv za roK 2021
1. Tým mladších žáků – (atletika, Dita václa-
víková, magdalena krejčí, jolana krejčí, nikol 

kučerová, Tereza kalousková, laura poláško-
vá, michaela Dvořáková, sophia bomberová)
2. fk slovan Šakalí hněv moravská Třebová 
(futsal)
3. smíšené družstvo dospělých (tenis)

ocenění starosty města moravsKá 
třebová za vzornou reprezentaci 
města v roce 2021
Tereza radová (hokej), kamila orálková (biat-
lon), Tadeáš ladra (cyklistika), pavlína Dvořá-
ková (plavání), simona pálková (volejbal), jiří 
Gečnuk (parašutismus)

sportovní osobnost města morav-
sKá třebová 2021
jiřina kuncová (turistika)
horymír kodeš (celoživotní přínos v  oblasti 
sportu)

veřejná anKeta nejoblíbenější spor-
tovec města moravsKá třebová 2021
Tadeáš ladra (cyklistika) - 99 z celkových 519 
hlasů

■   |   (pm)

výsledKy 45. ročníKu 
dětřicHovsKéHo 
memoriálu
muŽi: 
1. sean mcaneny - 24:19
2. radek hübl - 24:34 
3. jan vetchý - 26:00  
Ženy:
1. adéla stránská - 27:51 - nový traťo-
vý rekord (původní rekord z roku 1989 
překonán o 7 vteřin) 
2. michaela stránská - 29:32 
3. eva sekaninová - 34:30  

■   |   (pm)


