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Chytrý zpravodaj
je dostupný
také online

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO PŘINÁŠÍ
PESTRÝ PROGRAM
V červenci a srpnu se v Moravské Třebové rozhodně nebudeme nudit. Už od 2. 7. startují historické soboty,
kdy na zámku ožijí tajemné historické postavy a příběhy. Na pohádkové neděle se těší nejvíce malé děti,
představení budou začínat vždy v 16:00 hodin. Milovníci hudby a pohodové večerní atmosféry na zámeckém
nádvoří si přijdou na své během pravidelných hudebních čtvrtků. Tradiční cyklus akcí letos doplní také
literární středy. Chybět nebude ani oblíbené letní kino, které jsme připravili tentokrát v prostorách parku
u muzea. Podrobný program naleznete na stranách 14-15.
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Věnujeme pozornost
rozvoji kultury
a komunitního života
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Technické služby
Moravská Třebová
slaví 20 let
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Program letního kinA
u muzea a zámeckého
kulturního léta

INFORMACE Z RADNICE

Plánované opravy komunikací
Rekonstrukce Nerudova
Vzhledem ke špatnému technickému stavu
proběhne v letošním roce výměna kanalizace a vodovodu v ulici Nerudova. Výměna kanalizace bude stavební firmou BS-IMEX, spol.
s r.o. zahájena v polovině července a potrvá tři
měsíce. Po dobu stavebních prací bude provoz pro rezidenty umožněn vždy pouze v jednom jízdním pruhu. Průjezd ulicí Panenskou
je z technických důvodů uzavřen. Po dobu
oprav platí zákaz vjezdu autobusů k obřadní síni. Příjezd osobních vozidel ke smuteční síni bude umožněn v odpoledních ho-

dinách v pátek po 12:00 hodině popř. v úterý
po 15:00 hod, dále po předchozí dohodě. Svoz
komunálního odpadu bude probíhat dle harmonogramu vždy před 7:00 hod. Finální oprava vozovky proběhne v příštím roce.
Ulice Palackého
V úseku mezi ulicemi Školní a J. K. Tyla.
Ulice Jiráskova
V úseku mezi ulicemi Školní a J. K. Tyla. Zároveň dojde k opravě spojovacích uliček u garáží mezi ulicemi J. K. Tyla a Tyršova.
Ulice Mlýnská
V úseku mezi ulicemi Jateční a Olomoucká.

Výběrová řízení
Strážník/strážnice městské
policie
Podrobnosti naleznete na úřední desce.

Otevřená
radnice
Veškeré podklady z jednání zastupitelstva města, vč. zápisu, usnesení, zvukového záznamu a výsledků hlasování naleznete na webových stránkách
města v záložce radnice. Zde je k dispozici také usnesení z jednání rady města.
Více na www.moravskatrebova.cz.

Společenská
rubrika
Životní jubilea
Duben
80 let – Schön Theodor
Květen
99 let – Kupková Jarmila
94 let – Crhová Vlasta
92 let – Majorošová Božena
90 let – Dvořáček Vladimír, Trunečka
Alois
85 let – Radová Marie, Dudášová Marie
80 let – Mašková Anna, Haberlandová
Libuše, Hriník Ján, Bubnová Alena

Oprava silnice v Sušicích
Pardubický kraj v polovině července zahájí poslední etapu celkové rekonstrukce vozovky na silnici č. II/368. Stavební práce budou probíhat v úseku od odbočky k betonárce po železniční přejezd ve směru na
Staré Město a minimálně tři měsíce budou spojeny s úplnou uzavírkou. Podrobný
harmonogram a objízdné trasy zveřejníme
v aktualitách na webu města a v Mobilním
rozhlasu.

Rozloučili jsme se
Květen
Mašková Květoslava (83 let)
Brejla Miroslav (76 let)
Jež Petr (75 let)

Bleší trh
Oblíbená akce se uskuteční v sobotu 16. července od 8:00 do 12:00 hodin ve dvorečku
naproti Třebovské restauraci (v případě vydatného deště přesunuto na 23. 7.). Máte
doma přebytečné hrníčky, knížky, obrázky, časopisy, něco pro kutily, nářadí, hračky
nebo koloběžku? Nebo vám právě něco takového chybí? Prodávat a nakupovat může každý, nepotřebujete žádné povolení. Příprava
prodejního místa od 7:30 hodin.

Uzavření manželství

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 5. 2022 evidováno k trvalému pobytu celkem 9674 občanů ČR. V průběhu měsíce května se do Moravské Třebové přistěhovalo 17 obyvatel, odhlásilo 17 osob, zemřelo 9 občanů a narodilo
se 8 dětí. V rámci Moravské Třebové v květnu
změnilo trvalý pobyt celkem 11 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky MVČR
je v Moravské Třebové hlášeno 170 cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové
k 30. 5. 2022 evidováno 9844 osob.
V měsíci květnu se uskutečnily 2 svatební obřady, 2 obřady k vítání občánků a slavnostní
předávání maturitních vysvědčení.
■ | In
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Červen
Pavel Brettschneider (M. Třebová) –
Zdeňka Hrušková (Svitavy)
Michal Kröner (Chornice) – Jana Myslikovjanová (M. Třebová)

Narozené děti
Duben
Snida Viktor
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci
nebo příbuzní.

Informace z radnice

Výstavba obchodního centra
Kaufland zahájena
Dne 13. června 2022 proběhlo za účasti zástupců města, Rent Group s.r.o. a společnosti Kaufland slavnostní zahájení výstavby
nového obchodního centra, které bude zahrnovat hypermarket, retail s 5 obchodními
jednotkami a parkovací stání pro automobily. Stavba by dle harmonogramu měla být
dokončena v srpnu roku 2023.
Samotná výstavba obchodního centra na jihozápadním okraji města je první fází komplexního projektu, který do budoucna v lokalitě počítá také se vznikem šesti bytových
domů a 120 rodinných a řadových rodinných
domů, spolu se zelení a technickou a dopravní infrastrukturou. „Osobně považuji za
malý zázrak, že zde dnes můžeme společně
stát a poklepat na základní kámen. Zázrak
proto, že se veškerá náročná jednání a pří-

pravy celého projektu odehrávaly převážně
v komplikované době plné nejistoty a omezení, spojené s epidemií covid-19. Děkuji zastupitelům za podporu a všem zúčastněným
partnerům za vytrvalost během projekčních
příprav, které trvají už od roku 2019. Nyní
se můžeme těšit, že příští rok oslavíme otevření nového obchodního centra i zahájení
dalšího rozvoje lokality Jihozápad, která do
budoucna přinese občanům pestrou nabídku možností pro bydlení,“ uvedl starosta Miloš Mička.
Za prodej pozemků pro obchodní centrum
město obdrželo 35 mil. Kč. Tyto prostředky
budou využity pro další rozvoj bydlení v lokalitě Jihozápad, konkrétně na propojení
ulic Dr. Janského a Dr. Loubala s obchodním
centrem. Tímto propojením připraví měs-

Rekonstrukce
rozhledny Pastýřka
V průběhu července bude zahájena
celková oprava nosných prvků, která
potrvá přibližně dva měsíce. Po celou
dobu stavebních prací bude rozhledna
pro návštěvníky uzavřena. V posledních letech byla monitorována postupující degradace nosných dřevěných
sloupů na rozhledně na Pastvisku. Bylo
provedeno několik mimořádných prohlídek, které potvrdily zvýšenou vlhkost některých sloupů. V roce 2019 došlo k výměně jednoho sloupu, který byl
nahrazen novým ocelovým sloupem.
Stav rozhledny byl nadále monitorován a vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že poškození dřevokaznými činiteli
se dále zvyšuje, museli jsme přistoupit
k nahrazení všech dřevěných sloupů za
sloupy ocelové. Stavební práce s celkovými náklady 1,8 mil. Kč bez DPH bude
provádět firma Montáže Zubček s.r.o.

Demolice objektu bývalé tržnice v centru města
V průběhu července bude zahájena plánovaná demolice bývalé městské tržnice a sousedního bytového domu v ulici Komenského. „Městská tržnice je více než 10 let opuštěná a vytváří nevzhlednou bariéru při vstupu do historicky cenné městské památkové
rezervace. Všechny objekty jsou dlouhodobě
ve špatném technickém stavu a jakákoliv rekonstrukce z ekonomických důvodů nepřipa-

to zainvestované pozemky pro výstavbu až
6 bytových domů s cca 140 byty a 15 rodinných řadových domů. Vlastní napojení této
lokality na stávající oblast sídliště Západní
zajišťuje investor Rent Group s.r.o. s odhadovanými náklady v min. výši 35 mil. Kč.

dá v úvahu. Pokud půjde vše bez komplikací,
firma Demstav group s.r.o. demolici dokončí
v průběhu září. Celkové náklady na odstranění budov předpokládáme ve výši 2,1 mil. Kč
bez DPH. Nově vzniklý prostor prozatím využijeme jako odstavnou plochu pro parkování vozidel. O definitivní podobě celého území
budou probíhat další jednání,“ uvedl starosta Miloš Mička.
Objekt městské tržnice je tvořen souborem
tří budov, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny. Hlavní objekt tržnice je
souběžný s ulicí Komenského a z východní
strany na něj navazují bývalé prodejní a skladovací prostory. V současné době jsou objekty opuštěné a slouží pouze k provizornímu
městského mobiliáře. Sousední bytový dům
je také dlouhodobě prázdný, bez smysluplné
šance na další využití.

Rozkvetlé město
Tradiční soutěž pořádaná českým zahrádkářským svazem ve spolupráci se
Zdravým městem a MA21 Moravská
Třebová. Hodnoceny budou nejpestřejší, nejzajímavější květinové výzdoby
na balkónech, oknech a v předzahrádkách. Přihlášení do soutěže je možné zasláním 1–2 fotografií se jménem
a adresou na e-mail: phorackova@
mtrebova.cz nebo nahlášením svého
jména a adresy na telefonní číslo 461
353 120. Uzávěrka soutěže je 15. srpna 2022. Deset vyhodnocených květinových výzdob bude odměněno věcnými cenami.
■ | Pavlína Horáčkova, koordinátorka ZM a MA21
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kultura

Zaměřeno na kulturu
a komunitní život
V oblasti kultury se toho za posledních několik let odehrálo mnoho. Podařilo se vytvořit nové tradice v podobě festivalu Slamák,

však v oblasti kultury plánujeme především
významné investice v podobě plánu výstavby
komunitně kulturního centra, opravy muzea,

který každoročně symbolicky zakončuje léto
prostřednictvím dožínkových a pivních slavností na náměstí. Díky spolupráci s charitou
letos proběhl již druhý ročník obnovené tradice masopustního průvodu. Stabilní součástí programu se staly oblíbené festivaly Rozmarné léto (pouliční a cirkusová divadla) i Zámecké kulturní léto, které je hitem července
a srpna díky pestrému programu s divadly,
historií, pohádkami, koncerty a letním kinem. Podpořili jsme žádost studentů místních škol, kteří uspořádali úspěšný Farmajáles plný zábavy, sportu a hudby. „K tomu
všemu se pro turisty podařilo obnovit celoroční provoz zámku (doposud jen březen-říjen) a do budoucna stále držíme myšlenku
na obnovu fotofestivalu i tradičních historických slavností. Nesmíme zapomenout na základní uměleckou školu, která vytvořila nové
webové stránky a její žáci uspěli v řadě uměleckých soutěží. Nezbytnou samozřejmostí je
také možnost platby kartou, rezervace vstupenek online i propojení s Turistickým informačním centrem. Všechny zmíněné aktivity sice zapadají do celkové koncepce rozvoje
kultury v Moravské Třebové, ale mají ještě jeden společný jmenovatel. Na jejich tvorbě se
podílely nejen kulturní služby, ale desítky dalších Třebováků. Chceme tímto poděkovat za
spolupráci všem spolkům, jednotlivým občanům, organizacím, zájmovým skupinám, školám a školkám. Bez jejich nadšení a pomoci by akce neměly takový úspěch a autenticitu,“ uvedla ředitelka kulturních služeb Marie Blažková. Nad rámec zmíněných událostí

opravy Latinské školy a úprav zámeckých
expozic. A právě na tyto projektové záměry
vám níže představíme v podrobnostech.
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Plán výstavby
komunitně-kulturního
centra
V současné době probíhá architektonicko-urbanistická soutěž o návrh revitalizace brownfieldu v opuštěném průmyslovém
areálu v ulici Jiráskova. Součástí rozvojové
vize je oživení kulturní a komunitní činnosti a začlenění celé lokality do centra města.
V budoucnu by zde mohl vyrůst společen-

ský sál s kapacitou 250–500 osob, menší kinosál pro 80 osob, nová městská komunitní knihovna, zázemí pro depozitář muzea
a kavárna a další prostory pro spolkový život. Součástí zadání je také vybudování nezbytných parkovacích míst. „Vyhlášená soutěž je v centru pozornosti odborníků, do
úvodní širší fáze soutěže se přihlásilo 20 renomovaných týmů architektů z Česka i zahraničí. Odborná porota tento výběr zúžila
na šest finalistů, výsledné návrhy veřejnosti představíme na podzim letošního roku.
Pro město naší velikosti pravděpodobně nebude reálné vybudovat celé kulturní centrum s předpokládanými náklady 240 mil. Kč
bez DPH najednou. Ze soutěže proto vzejde
návrh etapizace, která umožní postupnou
výstavbu, případně výstavbu jen některé
z částí kulturního centra s využitím dotačních prostředků,“ vysvětluje starosta Miloš
Mička.
Samotnému vyhlášení soutěže předcházel
dlouhý proces příprav, jehož výsledkem je
komplexní analýza potenciálu a využitelnosti zamýšleného komunitně kulturního centra
zpracovaná renomovanou společností ONplan lab s.r.o. Celý záměr je také průběžně
konzultován s odborníky, architekty, zástupci
Pardubického kraje, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a řediteli kulturních center a muzeí
po celém Česku. Za aktivní přístup děkujeme
také ředitelkám knihovny, muzea a kulturních služeb, které nám pomohly do výsledného konceptu zahrnout nezbytná specifika
a provozní potřeby jednotlivých organizací.
„Kombinace různých velikostí a typů sálů
nám umožní využívat kulturní centrum jak
pro velké celospolečenské akce, tak i pro komorní činnost jednotlivých spolků či pořádání soukromých oslav. Důležité pro nás je
také, aby místo žilo po celý den a nedocházelo k tomu, že se bude lidem otevírat pouze
na večerní program. Proto jsme se rozhodli pro spojení společenského sálu, kinosálu,
knihovny a kavárny. Knihovna by pomohla
oživit celý prostor a vytvořit vazby na nedaleké gymnázium a domov pro seniory,“ doplňuje ředitelka kulturních služeb Marie Blažková.

Kultura

Zámek a muzeum
Oprava muzea a nová expozice
Městské muzeum v Moravské Třebové je
s ohledem na svůj sbírkový fond jednou
z nejvýraznějších muzejních institucí České republiky. Abychom mohli tento potenciál naplno využít, je potřeba zásadní úprava zázemí i obsahu samotných expozic. Proto město Moravská Třebová v letošním roce
připravuje podklady pro budoucí rekonstrukci budovy a následné vytvoření nové expozice pro návštěvníky. Předpokládané náklady
na realizaci projektu se činí 60 mil. Kč, z čehož 54 mil Kč by mohla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. „V současné době probíhá zpracování studie nové expozice a zpracování projektové dokumentace pro plánované
stavební práce, které budou zahrnovat zejména zabezpečení objektu, novou elektroinstalaci, rekonstrukci podlah a toalet, výměnu topení, vytvoření chybějícího bezbarié-

rového přístupu a nakonec také tvorbu zcela nové muzejní expozice. Termín vyhlášení
výzvy a podání dotační žádosti předpokládáme na přelomu června a července,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
Jaké jsou důvody a potřebnost celé rekonstrukce? „Poslední zásadní stavební úpravy proběhly před třiceti lety a současný stav
již nevyhovuje potřebám 21. století. Muzejníkům zásadním způsobem chybí prostor pro
rozšíření expozice a zázemí pro pokladnu
a edukační programy pro návštěvníky. Provoz budovy je rovněž nevyhovující z funkčního a technologického hlediska. Celou renovaci ale chceme provést šetrně tak, abychom
se celkovým dojmem i použitím materiálů
vrátili k podstatě a autenticitě z roku 1906,
kdy bylo muzeum postaveno. Nová expozice
zaměřená na L. W. Holzmaistera by se mohla členit na sedm na sebe navazujících oddílů
zaměřených chronologicky na historii města, identitu a národnost jeho obyvatel, začátek cest mecenáše do Ameriky, následované jeho cestami kolem světa. Závěr expozice

by mohl mít edukativní charakter a s využitím multimediálních technologií by návštěvníkům přiblížil město za poslední dvě století. To vše s důrazem na současné standardy
moderního muzejnictví,“ popisuje ředitelka
muzea Monika Marhounová.
Připravujeme rekonstrukci budovy
Latinské školy
Už od roku 2021 probíhá intenzivní příprava na rekonstrukci historické budovy latinky. Celý záměr je součástí koncepce rozvoje kultury v Moravské Třebové, která do bu-

doucna počítá i se vznikem kulturně kreativního centra v bývalém průmyslovém areálu
v ul. Jiráskova. „Latinská škola je v kontextu
historie a kulturního dědictví zcela unikátní.
Stávající stav interiéru tomu ale bohužel neodpovídá. Vnitřní prostory jsou nevyhovující
jak z provozního, tak i estetického hlediska.
V případě získání dotace z Místní akční skupiny Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. budeme schopni už na konci letošního roku zahájit proces oprav, jehož výsledkem bude
ve spolupráci s kulturními službami očištění
od necitlivých stavebních úprav z minulosti,
ale i vytvoření stálé unikátní expozice a multifunkčních prostor pro realizaci přednášek
a výstav pro veřejnost,“ uvedl starosta Miloš Mička. Díky tomu by se budova celoročně mohla otevřít veřejnosti, ale také pozitivně ovlivnit celou oblast kultury i volnočasových aktivit ve městě.
„Nově by zde mohla sídlit Společnost čes-

našich předků. Latinka se tak otevře veřejnosti nejen díky expozici, ale také díky spodní historické místnosti, kde se mohou konat
konference, přednášky i dílčí setkávání posluchačů Moravskotřebovské univerzity třetího věku a dalších spolků a institucí,“ vysvětluje ředitelka kulturních služeb Marie Blažková.
Renovované zámecké expozice
V prosinci 2021 byla dokončena realizace nové expozice ve věži zámku financovaná z mikroprojektu fondu Euroregionu Glacensis. Tato expozice připomíná působení jednoho z nejvýznamnějších moravských
šlechticů své doby Ladislava Velena ze Žerotína na moravskotřebovském zámku. „Návštěvníci mohou navštívit Žerotínovu pracovnu a ložnici, která zároveň s novým pojetím
interaktivní části v prvním patře věže představuje vývoj moravskotřebovského panství
a jeho držitelů v období kolem dramatické-

ho roku 1620. Nová expozice se stala součástí stávající trasy zámku Poklady Moravské Třebové. V únoru a březnu 2022 proběhly úpravy i v původní části trasy tzv. pokladů, kde ve spolupráci s historiky městského
muzea došlo k přestěhování některých místností, abychom dosáhli chronologicky správného sledu historických událostí v dějinách
zámku i města. Věříme, že pro návštěvníka
tak vznikne atraktivnější a přehlednější zámecký okruh,“ vysvětluje kastelánka Karolína Machálková. Nová expozice ve věži zámku je prvním krokem k budoucímu rozvoji zámeckých expozic. V ideálním případě dojde
ke komplexní proměně vedoucí k logickému
a chronologickému řazení jednotlivých částí
prohlídkových okruhů.

ko-německého porozumění, která pomáhá s přípravou unikátní expozice se zaměřením na lidovou kulturu na Hřebečsku, pro
kterou čerpáme exponáty nejen díky sbírkovým předmětům z muzea, ale partnerů z německého Göppingenu. Návštěvníci se budou moci seznámit s dějinami každodennosti, s regionálními zvyky, tradicemi a zbožností
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INFORMACE Z RADNICE

novÝ Vojenský velitel
Novým velitelem VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové se ve středu 1. června stal
Milan Kalina, přejeme hodně úspěchů. Součástí slavnostního ceremoniálu za účasti ministryně obrany ČR Jany Černochové bylo

i vyřazení absolventů denního i dálkového
studia. Zároveň děkujeme za odvedenou
práci také Zdeňkovi Macháčkovi, který vojenskou školu vedl v uplynulých letech.

Pozvánka na
veřejné projednání
Dne 18. 7. v 14:00 hodin se v zasedací místnosti MěÚ Olomoucká uskuteční veřejné projednání návrhu změny
č. 1 Regulačního plánu městské památkové rezervace. Ve stejném termínu se uskuteční zároveň také veřejné
projednání návrhu změny č. 6 územního plánu města Moravská Třebová.

Stipendia
studentům
vysokých škol

Nádoby na třídění plastu a papíru zdarma
Město Moravská Třebová s využitím dotací z Operačního programu Životní prostředí plánuje pořízení nádob o objemu 240 l na
třídění papíru a plastu. Uvedený krok občanům nabídne alternativu k pytlovému svozu
i celkové zjednodušení třídění odpadu. Nádoby budou k dispozici zdarma, nyní spouštíme registraci zájemců prostřednictvím online formuláře na webu města.
„Pro občany se jedná o výrazné zjednodušení. Nebudou už muset docházet s papírem a plastem do sběrných hnízd, ale naplněné nádoby stačí dle stanoveného harmonogramu přistavit ke svozu odpadu. Pokud
bude město úspěšné s dotační žádostí, lidé
obdrží nové nádoby už na podzim letošního
roku. V opačném případě nákup nádob zařadíme do rozpočtu města a provedeme v příštím roce. Pořízením nádob také reagujeme
na novelu zákona o odpadech, na základě
které dochází k průběžnému navyšování poplatků za ukládání odpadu na skládku. Města musí také dodržovat určitý poměr vyprodukovaného směsného odpadu, jehož překročení je rovněž finančně penalizováno. Samotné skládkování pak bude od roku 2030
zakázáno úplně. Pokud bychom i nadále produkovali velké množství komunálního odpadu, museli bychom počítat s radikálním růstem nákladů na celý náš systém odpadové-

ho hospodářství města. To by se samozřejmě projevilo i růstem poplatku za komunální
odpad. Proto je jedinou cestou společná snaha o efektivní třídění papíru a plastu, což povede ke snížení objemu směsného komunálního odpadu a k stabilizaci systému odpadového hospodářství v Moravské Třebové,“ vysvětluje místostarosta Petr Frajvald.
Kdo může požádat o nádoby?
Obyvatelé rodinných domů a menších bytových domů (do 8 bytových jednotek).
Do jedné domácnosti může být přidělena
max. 1 žlutá a 1 modrá popelnice.
Jak požádat?
Prostřednictvím online kontaktního formuláře na webových stránkách města.

Třídění bioodpadu
Pro ukládání bioodpadu z domácností mohou obyvatelé města využít hnědé kontejnery umístěné ve sběrných hnízdech. Nad rámec toho mohou využít také popelnice na
bioodpad o objemu 240l. O tyto nádoby je
6 | Moravskotřebovský zpravodaj | červenEC 2022

možné požádat na sekretariátu technických
služeb. Cena za vývoz popelnice na bioodpad z domácností je 500 Kč/rok. Harmonogram svozu nádob na bioodpad je uveden na
webových stránkách www.tsmt.cz.

Stejně jako v předchozích letech město Moravská Třebová poskytne stipendia pro tři studenty vysokých škol. Žádosti o stipendium se podávají na předepsaném formuláři na Odboru finančním MěÚ Moravská Třebová.
Žádost je třeba podat v termínu od
1. 8. do 15. 8. 2022. Bližší informace
o poskytování stipendií a tiskopis – Žádost o poskytnutí stipendia a Program
pro poskytování stipendií studentům
vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová, kde
najdete rovněž podmínky získání stipendia, jsou umístěny na stránkách
města www.moravskatrebova.cz ve
formulářích odboru finančního a na
úřední desce městského úřadu.

Přijímáme žádosti
o dotace na
podporu akcí
Druhé kolo příjmu žádostí o dotace
určené na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob, které působí na území
města a provozují veřejně prospěšné
aktivity a volnočasovou činnost probíhá od 1. do 31. července 2022.
Jednorázově poskytované neinvestiční dotace jsou vázané na konkrétní činnosti nebo akce, zaměřené na
podporu aktivit zejména v následujících oblastech: kultura, sport a turistika, sociální služby a životní prostředí. Celkový roční objem finančních prostředků určených na dotace
v rámci programu města činí letos 1
milion Kč. V prvním kole bylo rozděleno 840.000 Kč, v druhém kole zbývá
k rozdělení částka 160.000 Kč. Veškeré dotazy a úkony spojené s žádostmi
o finanční podporu směřujte na Ivanu Kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz,
+420 461 353 162).

Technické služby

TECHNICKÉ SLUŽBY SLAVÍ 20. NAROZENINY
Technické služby Moravská Třebová
s.r.o. slaví 20 let od založení. Společnost byla založena 9. 7. 2002
městem Moravská Třebová v rámci transformace původní příspěvkové organizace města, svoji činnost pak započala na přelomu léta
a podzimu 2002. TS vykonávají řadu
činností, a to jak pro samotné město Moravská Třebová, tak i pro okolní obce a jiné
podnikatelské subjekty v rámci své podnikatelské činnosti.
ZAMĚSTNANCI
Celkem společnost zaměstnává cca 65 osob
na trvalý pracovní poměr, v období jaro-podzim se počet zaměstnanců může zvyšovat
až o cca 15 sezónních pracovníků. Nejvíce
zaměstnanců měly TS v roce 2018 (cca 90),
v posledních letech je počet zaměstnanců víceméně stabilní. Společnost splňuje povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením, v současné době takových osob zaměstnává 6.
V rámci spolupráce s Úřadem práce ČR společnost vytváří pracovní místa pro několik
osob na veřejně prospěšné práce (VPP). Dále
u TS lze vykonávat veřejnou službu (VS) nebo
obecně prospěšné práce (OPP).
ČINNOSTI
Svoz odpadu (město Moravská Třebová, 14
okolních obcí)
Provoz sběrných dvorů (Moravská Třebová,
Boršov)
Provoz kompostárny a překladiště Hamperk
Úklid města, péče o městský mobiliář (lavičky, koše, …)
Údržba zeleně
Správa městských komunikací, zimní údržba
Správa nemovitostí (nemovitosti města, nemovitosti společenství vlastníků a bytových
družstev)
Správa sportovišť (dětská hřiště, aquapark,
zimní stadion, atletický stadion, tenisové kurty, Fit stezka Křížový vrch, rekreační areál Knížecí louka)
Správa Hřebečských důlních stezek
Správa hřbitovů (Moravská Třebová, Boršov)
Správa veřejného osvětlení
Správa parkovacích automatů

Provoz veřejného WC (zámek Moravská Třebová, autobusové nádraží)
Výlep plakátů na plakátovacích
plochách, pronájem reklamních
ploch na veřejném osvětlení
Prodej materiálu a zboží
PRACOVIŠTĚ
Hlavním pracovištěm společnosti je areál na
adrese Zahradnická 21, kde se nachází kanceláře, dílny, garáže, sklady a sběrný dvůr
Moravská Třebová.
Dalšími pracovišti se zázemím pro dlouhodobou přítomnost zaměstnanců jsou kompostárna a překladiště Hamperk, hřbitov Moravská Třebová a hlavní městská sportoviště
(aquapark, zimní stadion, atletický stadion).
ZAJÍMAVOSTI
Ročně faktur přijatých: 		
2 300
Ročně faktur vydaných: 		
3 500
Ročně dokumentů přijatých poštou: 2 000
Ročně dokumentů přijatých do DS: 1 800
Ročně vyřízených objednávek:
500
Ve městě Moravská Třebová se TS starají o:
250 ks košů
290 ks laviček
490 ks kontejnerů na tříděný odpad na 106
kontejnerových stáních
85 prvků na 14 dětských hřištích
643 dešťových vpustí
Ve městě Mor. Třebová TS ročně vyvezou:
50 000 ks nádob se směsným odpadem
15 200 ks nádob s plastem
8 800 ks nádob s papírem
2 800 ks nádob s bioodpadem
Správa nemovitostí
Ročně vyřízených požadavků na opravy: 450
SN se stará o:
291 městských bytů
55 městských nebytových prostor a domů;
objekty občanské vybavenosti a jiné – KD
Boršov, kavárna na Knížecí louce, budova bývalé Miltry, budova bývalého mlýna, zámek,
kapličky, městská ubytovna
800 bytů v 70 nemovitostech SVJ a BD
NOVINKY POSLEDNÍCH LET
V posledních letech probíhá hlavně obno-

va vozového parku, který je bohužel již velmi zastaralý. V roce 2020 byla zadána veřejná zakázka na nákup popelářského vozidla
s vlastním vážním systémem. To bylo nakonec pořízeno za částku cca 5 mil. Kč bez DPH
a uvedeno do provozu na jaře 2021. V průběhu roku 2021 bylo zakoupeno nové užitkové vozidlo se sklápěčem, několik nových
velkoobjemových kontejnerů, 2 samojízdné rotační sekačky na trávu a vibrační deska. Na konci roku 2021 začalo budování nájezdové automobilové mostní váhy na překladišti Hamperk, která byla zprovozněna
na jaře 2022. Současně zde bylo vybudováno nové zázemí pro obsluhu překladiště.
V dubnu 2022 byl zakoupen nový zametací vůz a bylo pořízeno nové technické vybavení pro evidenční systém MESOH. V červnu
2022 se nám podařilo zakoupit nový nakladač v hodnotě 2,3 mil. Kč bez DPH, který budeme využívat převážně na kompostárně na
Hamperku, ale i pro další stavební činnost
na území města.
CO PLÁNUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
V dubnu 2022 byla zadána veřejná zakázka na nákup dalšího popelářského vozidla.
Jeho pořízení a uvedení do provozu by mělo
proběhnout v průběhu roku 2023. Zároveň
proběhlo výběrové řízení na nákup kolového teleskopického nakladače, který bude
dodán a uveden do provozu v průběhu června 2022.
Neustále se snažíme zlepšovat naše služby,
protože si uvědomujeme, že naše činnost je
vizitkou našeho města. Děkujeme všem občanům za spolupráci při nahlašování vzniklých problémů či nedostatků ve městě. Snažíme se vždy vše neprodleně řešit, ale bohužel není reálné, abychom o veškerých problémech věděli ihned. Neváhejte se nám
v těchto případech ozvat na uvedené kontakty.
Všichni chceme mít krásné čisté město,
a proto je třeba, abychom si vzájemně pomáhali a vycházeli si vstříc.
Děkujeme Vám za projevenou přízeň a těšíme se na další období spolupráce.
Už 20 let jsme tu pro Vás!
■ | Vítězslav Škrabal, jednatel,

za tým Technických služeb Moravská Třebová
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Sociální služby

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

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

Jarní měsíce v domově pro seniory byly měsíci plnými různých prožitků. Naše klienty přišly
potěšit svým vystoupením děti ze ZŠ Palackého, které si připravily krátké pásmo předčítání a recitací. Děti ze ZŠ U Kostela na nás nezapomínaly ani v předchozím náročném období, kdy nám posílaly přáníčka k různým příležitostem. Nyní jsme se mohli potkat konečně
i osobně a společně prožít krásné odpoledne
při poslechu písniček a básniček, které si děti
pro nás připravily. Společnými silami jsme si
zútulnili oddělení rozmístěním fotografií z našeho areálu. Trávili jsme společná odpoledne
při kávičce a upečené dobrůtce, při výrobě dekorací, hraní Binga, posezení s hudbou...
V měsíci dubnu jsme se také zapojili do projektu Zahradničení v domovech pro seniory.
Zde nám prostřednictvím nadačního příspěvku z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata byla poskytnuta částka 14.400 Kč na zakoupení 2 mobilních zahrádek a 2 vyvýšených záhonů. Jsme
rádi, že se nám v rámci individuálního přístupu
daří zapojit do zahradničení všechny klienty,

bez ohledu na jejich zdravotní omezení. Mobilní zahrádky jsou uzpůsobené svojí výškou
i pro klienty s pohybovým omezením, umožňují tak jejich zapojení se do pěstování rostlin
za zajištění patřičného pohodlí, jako by seděli u stolu. Jak již všichni víme, zahrada má tak
silnou energii, že stačí pouze pobyt v přírodě
a člověk se hned cítí lépe. Radost je o to větší,
když se člověk aktivně zapojí do péče o květiny a bylinky, které láskyplnou péči vracejí v podobě krásných květů i chutných plodů. To, co
si vlastnoručně vypěstujeme a s láskou opečováváme, to mnohem lépe voní, chutná a léčí.
Nádvoří domova pro seniory již také krášlí různými rostlinkami osázené vyvýšené záhony
a truhlíky, které krásně voní a lahodí oku nejen našim klientům a jejich blízkým, ale i všem
kolemjdoucím. K naší kašně na nádvoří přibyly také dvě menší fontánky, které zpříjemňují
naše místa k posezení.
Na konci měsíce května k nám zavítali koníci
Emil a Romanka, kteří pod vedením zkušené
hipoterapeutky Veroniky Šrankové, přinesli ra-

Jak bojovat se stresem v práci?
Dospělí lidé tráví v práci zhruba jednu třetinu svého života. Víte, že téměř 60 % všech
zaměstnanců trpí v práci stresem? Stres
může spustit například náročnost práce,
velké množství svěřených úkolů, splnění termínů, výše mzdy, šéf, pracovní kolektiv, pracovní podmínky nebo atmosféra v zaměstnání.
Je pracovní stres vážně tak škodlivý?
Mírný stres, související třeba se splněním
termínů, nemusí být až tak škodlivý, naopak
může být pro člověka motivující a vést ho k
lepší výkonnosti. Pokud stres v práci začne
negativně ovlivňovat váš pracovní výkon,
psychické i fyzické zdraví, osobní život či mezilidské vztahy, je nejvyšší čas s tím začít něco
dělat.
Čím se v práci nejvíce stresujeme?
Mezi nejčastější spouštěče pracovního stresu patří podle psychologů zejména odkládání problémů, nadměrné pracovní zatížení,
časová náročnost práce, příliš vysoké požadavky, workoholismus, špatné pracovní vzta8 | Moravskotřebovský zpravodaj | červenEC 2022

hy, nevyhovující pracovní podmínky nebo šikana, tzv. mobbing a bossing.
Jaké mohou být důsledky nadměrného stresu?
Dlouhodobý zvýšený pracovní stres nejen že
postupně snižuje náš pracovní výkon a může
vést až k pracovnímu vyhoření, ale přenáší
se i do našeho osobního a rodinného života.
Nejčastěji se setkáváme s bolestí hlavy, nespavostí, poruchou soustředění, nechutenstvím, úzkostí, depresí, oslabenou imunitou,
obezitou nebo srdečními problémy.
Jak si se stresem poradit?
Základem je zajistit si vyhovující podmínky, ať
už se to týká pracovního procesu, lidí kolem,
time managementu, prostředí nebo péče
o naše tělo. Stres nám v podstatě omezuje
kontrolu, když jsme ve stresu, nejsme schopni myslet ani být kreativní. Existuje celá řada
jednoduchých opatření, které vám můžou
pomoci se stresem účinně bojovat, a také mu
do jisté míry i předcházet.
■ | Online psychologická poradna MOJRA.cz

dost našim klientům do domova pro seniory
a domova se zvláštním režimem. Hipoterapie
Emil pomáhá probíhala v našich domovech
díky štědrosti a laskavosti Ježíškova vnoučete
– Hany Holišové, které tímto srdečně děkujeme. Naši klienti mohli prožít hipoterapii nejen
ve venkovních prostorách naší zahrady, protože bylo krásné počasí, ale i na pokojích. Klienti měli možnost si koníky pohladit, učesat jim
hřívu a přitom se uvolnit, odreagovat a prožít
krásné chvíle na čerstvém vzduchu. Díky oběma miniaturním koníkům se naše tváře nezbavily úsměvu ani na vteřinu. Koníci Emil a Romanka šli potěšit také klienty s omezenou
hybností na jejich pokoje. Společné setkání
pomohlo vytvořit příjemnější a domáčtější atmosféru a bylo pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem a těšíme se zase na
někdy příště.
■ | Sociální pracovnice DPS

Program
DušeProstoru
na červenec
Zdravíme Vás z prostoru pro podporu duševního zdraví ve Svitavách.
V červenci pro Vás plánujeme tři druhy volnočasových aktivit.
1) Setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním, která jsou určena právě lidem s touto zkušeností
z okresu Svitavy. Tentokrát se sejdeme v úterý 19. 7. od 15:30 do 17:30
hod. v prostorách Centra duševního
zdraví (CDZ) Svitavy, nám. Míru 29/87.
2) Klubové činnosti jsou otevřeny
všem. A na co se můžete v rámci klubových činností těšit?
Út 12. 7. slack-line - pojďte si vyzkoušet, jak jste na tom s rovnováhou svého těla na slack-line (šňůru, nataženou mezi dvěma stromy v malé výšce,
po které se chodí). Sraz v 15:30 hod.
v CDZ a potom se přesuneme do parku Jana Palacha.
Út 26. 7. hudební odpoledne - posezení s kytarou a zpěvem v CDZ. Začínáme opět v 15:30 hod.
3) Senior setkávání jsou vždy poslední čtvrtek v měsíci. Tento měsíc se
uskuteční 28. 7. v Seniorcentru města
Svitavy, Felberova 715/31, Svitavy-Lány, od 15:30 do 16:30 hod. Srdečně Vás
zveme na odpolední setkání plné zábavy, kvízů a povídání nejen o zdraví.
Aktuální program a případné změny
můžete sledovat na Facebooku Duše_
Prostor a na www.duseprostor.cz.
Přijďte. Těšíme se na setkávání s Vámi
a přejeme Vám hezké léto nejen s DušeProstorem.
■ | Marie Boštíková

Zdravotnictví

Nemocnice následné péče

DOVOLENÉ

Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz
Nová Nemocnice následné péče
Po dlouhých měsících příprav se blíží dokončení stavby nové Nemocnice následné péče,
kterou investuje Pardubický kraj. Po termínu
uzávěrky zpravodaje proběhl den otevřených
dveří pro veřejnost (30. 6.). Na co se mohou
pacienti, zaměstnanci i široká veřejnost těšit?
V krátkém rozhovoru odpovídá manažerka
kvality Kateřina Krausová:
Co nám nová nemocnice přináší?
Jednoznačně příjemné prostředí nemocnice s nejmodernějším vybavením zdravotnickou technikou. Věřím, že klienti ocení kvalitu
poskytovaných služeb, kterou bychom chtěli i nadále zvyšovat. Budova je též dominantou reprezentativního vstupního portálu do
města.
Jak náročné je stěhování a kdy budete v plném provozu?
Vzhledem k tomu, že plánujeme neomezovat
provoz lůžkové péče, je nutné přesun pečlivě naplánovat, aby nás nic nepřekvapilo. Za
spolupráce se zaměstnanci jiných pracovišť

PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

nemocnice a dobrovolníky by se měl přesun
uskutečnit první červencový víkend. Stravovací provoz by měl v té době být již ve zkušebním provozu. Předpokládáme, že rehabilitace
se klientům otevře 18. 7. Do této doby bude
plně k dispozici ve stávajících prostorách.
Kolemjdoucí si všímají velkého loga
nemocnice, co znázorňuje?
Logo jako celek je i s názvem nemocnice, ale
tento model nešel umístit na fasádu kompletní. Název nemocnice je potom uveden
nad hlavním vchodem. Modrý znak /kříž/
symbolizuje zdravotní péči, zelený znak /
okna/ symbolizuje budovu/ústavní péči, červený znak /srdce/ symbolizuje srdečné, přátelské a prorodinné prostředí nemocnice
Na co se společně s kolegy těšíte nejvíce?
Až bude péče o pacienty v novém zařízení zaběhnutá. Zaměstnanci i klienti si zvyknou na
nové prostředí, pomůcky a uvidíme pozitivní
výsledky své práce podpořeny krásným prostředím.

Dr. NĚMCOVÁ – Všechny pátky změna OD na 8:00–11:00 hod. Neordinuje
4. 7., bez zástupu
Dr. NEUŽILOVÁ – Neordinuje 4.–8. 7.,
zástup Dr. Křížová, tel. 725 817 089
Dr. MAROSSY – Neordinuje 11.–22. 7.,
zástup ordinace MEDICLINIC
Dr. GREPL – Neordinuje 20.–22. 7., zástup Dr. Němcová, ordinace Hedva
MT, tel. 461 310 110
Dr. INGROVÁ – Neordinuje 4.–15. 7.,
zástup Dr. Klincová

DĚTSKÝCH AMBULANCÍ
Zástupy po předchozím objednání na
uvedeném tel. čísle
Dr. TROJÁKOVÁ – Neordinuje 11.–15. 7.,
zástup Dr. Zemánková, tel. 461 352 223
Dr. ZEMÁNKOVÁ – Neordinuje 4.–
11. 7., zástup 4.–8. 7. Dr. Trojáková,
8–11:30 hod., tel. 461 352 221, 11. 7. zástup Dr. Landová v ordinaci Dr. Zemánkové, 8:00–11:00 hod., tel 461 352 223
Dr. HEGEROVÁ – Neordinuje 4.–8. 7.,
zástup Dr. Trojáková, tel. 461 352 221,
18.–22. 7. zástup Dr. Zemánková, tel.
461 352 223, obě lékařky ve svých ordinacích

ODBORNÝCH AMBULANCÍ
Neurologická ambulance 4. a 8. 7.
Ortopedická ambulance 4.–8. 7.
Kožní ambulance 4.–8. 7., 18.–29. 7.
Oční ambulance 4.–10. 7.
Urologická ambulance 26. 7.
ORL ambulance 4.–15. 7.
Plicní ambulance 4.–15. 7.
Logopedie 4.–15. 7.
Psychologická ambulance 4.–15. 7.
Psychiatrická amb. 4.–8. 7., 20.–22. 7.

ZUBNÍ POHOTOVOST
2.–3.7.
5. 7.
6. 7.
9.–10. 7.
16.–17. 7.
23.–24. 7.
30.–31. 7.

MDDr. Sládek Petr
MUDr. S louka Lubomír
MUDr. Školařová Ludmila
MUDr. Škorpík Jan
MUDr. Jagoš Tomáš
MUDr. Hřebabetzká Alena
MUDr. Horák Pavel

Svitavy, Jugoslávská 17
Svitavy, Dimitrovova 799/4
Moravská Trebová, Piaristická 6b
Svitavy, Soudní 1391/3
Jevičko , Palackého nám. 20
Staré Město 134
Svitavy, Pavlovova 24

731 201 180
606 452 936
461 316 172
461 531 144
723 715 558
461 312 501
777 511 011

Informace

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

Na psychiatrickou ambulanci se lze objednat pouze přes tel. 461 352 300, a to
v době 8:00–9:00 a 13:00–15:00 hod., jinak je telefonní číslo nedostupné
■ | Ivana Kantůrková

Lékařská pohotovost
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 239
pá: 18:00–21:00 hodin; so, ne, svátky: 9:00–
17:00 hod.
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky,

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

Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí

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.

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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Informace z městské policie
Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období městská policie řešila 630
událostí.

Pátrání se šťastným koncem
Hlídka MP přijala oznámení o nemocné ženě,
která se ve večerních hodinách nevrátila
domů. Společně s hlídkou Policie České republiky po ženě pátrala a nakonec ji nalezla, jak se zmateně pohybuje na jedné z místních ulic. Strážníci ženu naložili do služebního vozu a následně ji předali do rukou zdravotníků.

Přehnal to s alkoholem
Hlídka MP přijala oznámení od občana města, že na jedné z ulic v centru města leží
ve vozovce muž. Po příjezdu na místo zde
hlídka nalezla muže, který jevil známky silné podnapilosti a vůbec nereagoval na jakékoliv podněty k probuzení. Proto hlídka
na místo okamžitě přivolala RZS. Před jejím příjezdem hlídka muže uvedla do stabilizované polohy a kontrolovala jeho životní
funkce. Po příjezdu RZS diagnostikoval lékař u muže podezření na silnou otravu al-

koholem a následně byl muž převezen do
nemocnice ve Svitavách.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

Mezinárodní výměnný pobyt pro mládež
Město Moravská Třebová a Společnost česko-německého porozumění organizuje s partnerským městem Staufenberg/Hessensko mezinárodní výměnný tábor pro mládež z Čech, Německa, Maďarska a Rakouska v termínu od 25.
7. do 1. 8.
Zúčastni se našeho tábora a procvičíš si jazyky,
poznáš nové přátele a zažiješ nespočet dobrodružství. V plánu máme výlet do Prahy, Javoříčských jeskyní a na zámek Úsov. Poznáš krásy místního kraje, vyzkoušíš si netradiční sportovní aktivity, soutěže a adrenalinovou zábavu.
Cena pro účastníky tábora je 3 500 Kč, poplatek zahrnuje dopravu, stravu, výlety a veškerý táborový program. Ubytování na interná-

tu ISŠ není nutné pro místní zájemce. Tábor je
koncipován pro děti od 13 do 18 let. Přihlášku
je možné si vyzvednout v Turistickém informačním centru na náměstí. Bližší informace na těchto e-mailových adresách: phorackova@mtrebova.cz, irena.kuncova@seznam.cz

Přemysl Otakar II. –
král rytíř, zakladatel

Parní vlak přijede do
Moravské Třebové

Až do 31. července můžete v úředních
hodinách navštívit vestibul radnice, kde je
k vidění putovní výstava o životních osudech,
vládnutí a odkazu pátého krále českého,
kterou městu Moravská Třebová 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 „posmrtnou“ cestu. Zbylé panely se věnují především zakladatelské činnosti Přemysla Otakara II., jakožto
„Otce měst“. Srdečně zvou pořadatelé.

Již pošesté budou letní měsíce v Pardubickém
kraji spojené s pravidelnými jízdami historických parních vlaků. Ty se od července vrátí
na turisty velmi oblíbenou trasu z Dolní Lipky přes Letohrad a Ústí nad Orlicí až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Jednou z novinek bude jedna červencová a jedna srpnová
jízd z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do
Moravské Třebové (2. července a 6. srpna).
Turisté si tak budou moci vychutnat nejen
samotnou jízdu parním expressem krásnou
přírodou, ale také navštívit muzea, vojenské
pevnosti, horská střediska či hrady a zámky.
Více na https://vlaky.pardubickykraj.cz/
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Mapa sociálních
služeb
Město Moravská Třebová vytvořilo pro
veřejnost přehledné webové rozhraní, díky kterému lze vyhledávat sociální
služby podle konkrétní potřeby, nebo
životní situace. Na jednom místě průběžně aktualizujeme potřebné informace k řešení nezaměstnanosti, bytové situace, dluhové problematiky nebo
zájmové činnosti pro děti i dospělé.
Mapa online: https://mssmt.cz/
Při řešení libovolné problematiky mohou uživatelé využít vyhledávač formou zadání klíčových slov, nebo zvolit
konkrétní sociální oblast z předem definovaných skupin.
Mapa sociálních služeb byla vytvořena
v rámci projektu Podpora sociálního
začleňování v Moravské Třebové, který navazuje na Strategický plán sociálního začleňování města a je financován
z 85 % z EU, z 10 % ze státního rozpočtu
a z 5 % z rozpočtu města.
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) města Moravská Třebová obsahuje opatření vedoucí k sociálnímu
začleňování, které dokážou místní aktéři ovlivnit nejvýrazněji. Je to především z důvodu dobré znalosti místních
specifik, nebo možnosti pružně reagovat na změny. Neméně důležitým cílem
politiky sociálního začleňování je rovněž důraz na aktivizaci a participaci sociálně vyloučených. Aktivní politika sociálního začleňování spočívá v pomoci
zvenčí. Je důležité, aby sociálně vyloučení dostali možnost zapojit se do společnosti, aktivně řešit svou sociální situaci. Registrační číslo projektu: CZ.03
.2.60/0.0/0.0/16_052/0016146

různé

P-PINK pomáhá
KANCLÁRNĚ na výsluní
Kanclárna v Moravské Třebové se pěkně rozjela, pomáháme, sledujeme a dáváme palec
nahoru. V polovině května jsme do Třebové
z P-PINK „dovezli“ seminář Psychologie prodeje a obchodního jednání. Naše externí lektorka, psycholožka Jana Wiesner, opanovala
na tři hodiny prostor a myšlení více než 25
lidí. Všechna místa v jednací místnosti byla
vyprodaná.
Je to důsledek
Když na sebe věci navazují, tak je to fajn.
Na podzim 2021 jsme uspořádali v Moravské Třebové Akademii začínajícího podnikání
(AZP) a z toho vzešli noví podnikatelé, které
Pardubický podnikatelský inkubátor, P-PINK,
zařadil mezi své klienty. Když na AZP navazuje další spolupráce, tak je to prospěšné
pro území Moravskotřebovska. Město Moravská Třebová koncem roku 2021 dokončilo modernizaci starších prostor a vybudovalo KANCLÁRNU-sdílené kanceláře pro začínající a další podnikatele. Obě akce se potkaly
v čase, jak bylo naplánováno a již nesou ovoce v podobě zájmu podnikatelů, jak nových,
tak i zkušených.

Co se nejvíc využívá
Manažer coworkingového centra Augustin
Mrlina dosavadní dění v KANCLÁRNĚ hodnotí takto: „Největší zájem je o zasedací místnost, kam se vejde kolem 25 lidí. Organizujeme přednášky a podobné akce. Dále přicházejí zájemci o jednorázový pronájem kanceláře. Květnová akce s psycholožkou Janou
Wiesner měla velký ohlas. Plánujeme s P-PINK pokračování, aby se podnikatelé mohli
vzdělávat v oblastech, které je zajímají.“ A my
z Pardubického podnikatelského inkubátoru, P-PINK, se těšíme na pokračování spolupráce.
■ | Hana Štěpánová, za P-PINK projektová manažerka

Kanclárna přeje všem pohodové
letní dny. I když počasí láká užívat
si „okurkové sezony“, jsme tu stále pro všechny pracující, kteří potřebují kancelář ke krátkodobému
pronájmu, soustředit se, pracovat
v chládku (máme skvělé letní klimatické podmínky), udělat si teamovou poradu…
Na září pro vás připravujeme další
semináře a workshopy s business
tematikou, navážeme na úspěšnou
spolupráci s pardubickým P-Pinkem. Těšit se můžete na témata
time managementu, efektivní využití technologií i obchodní a komunikační dovednosti a další. Rozhodně se máte na co těšit. Sledujte nás
na FB a IG, o všem vás budeme informovat v dalším čísle. Těšíme se.
FB: Kanclarna IG: Kanclarna e-mail:
kanclarna@gmail.com
■ | Augustin Mrlina, tým Kanclárny

Užijte si léto v Českomoravském pomezí a vyhrajte super ceny
Ať už máte rádi výlety pěšky, na kole nebo
autem, z nabídky regionu na pomezí Čech
a Moravy si určitě vyberete. Pokud rádi soutěžíte, můžete při toulkách oblastí vymezenou městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto zkusit štěstí a vyhrát hodnotné ceny. Soutěžíme o víkendové
pobyty, chytré hodinky, mobil, vstupenky na
festival, do památek či muzeí, nové stolní hry
a spoustu dalšího.
V soutěži Pokladnice zážitků můžete na oblíbených výletních místech sbírat soutěžní
razítka do hrací karty, kterou si vyzvednete
v informačním centru nebo stáhnete z webu
www.pokladnicezazitku.cz. Další soutěž na-

zvaná Putování za pokladem vás zavede na
tajemná i romantická místa, na kterých budete s pomocí mobilní aplikace sbírat dukáty
z pohádkového pokladu. Aplikaci Pokladnice
zážitků najdete na Google Play a v App Store. Pro stažení můžete použít i níže uvedený
QR kód. Uzávěrka obou soutěží je k 20. srpnu, takže máte stále dost času zahrát si o některou z cen.
Máte-li rádi výšky a nádherné výhledy do
krajiny, zkuste soutěž Vzhůru do oblak!, která vás provede po rozhlednách, věžích i přírodních vyhlídkách. Hrací karta je k dispozici v informačním centru nebo na www.ceskomoravskepomezi.cz. Najít odpovědi na jednoduché otázky bude pro vás určitě hračka.
Pokud při svých výletech rádi fotíte, nezapo-

meňte svoje úlovky zaregistrovat do soutěže Foto v oblacích. Autoři nejlepších snímků
pořízených v turistické oblasti Českomoravské pomezí se také mohou těšit na některou
z uvedených cen.
Soutěžit můžete i s aplikací Geofun, která vás
provede po atraktivních místech regionu. Budete se bavit při plnění
nevšedních úkolů a dozvíte se spoustu zajímavých informací.
Tak neváhejte a vydejte se na výlet Českomoravským pomezím,
určitě nebudete litovat.
■ | Jiří Zámečník,

destinační společnost Českomoravské pomezí

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
Děkujeme všem rodinám, které s námi oslavily Den dětí v námořnickém duchu v Lučních
lázních.

Výlet do lesní školky Blatouch 13. 7. od 9 hod.
Dopoledne s hasiči 27. 7. od 9 hod.
Letní piknik s Červenou Karkulkou pro mrňousky od 3 měs. do 1,5 roku v Lučních lázních 29. 7. od 10 hod.

Srdečně vás zveme na prázdninové
akce Krůčku v červenci:
Workshop – výroba barefoot sandálů 14. 7.
od 16 hod.

Na všechny akce se prosím přihlaste na krucekmt@gmail.com, kde získáte i podrobnější informace. Během letních prázdnin pravidelné kluby nebudou, je možné si herničku

a Krůček na oslavy pronajmout na objednání.
Naše rodinné centrum přijme dobrovolníky, pokud máte zájem pomáhat tvořit program pro rodiče s dětmi a účastnit se jednorázových akcí, táborů, aj., neváhejte se nám
ozvat. Více informací o aktuálním programu
naleznete na našich FB stránkách. Veškeré
přihlášky a dotazy na krucekmt@gmail.com.
Těšíme se na vaši návštěvu.
■ | Tým Krůčku

Moravskotřebovský zpravodaj | červenEC 2022 |

11

Různé

Ohlédnutí za projektem MAP II
Projekt MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová, který realizuje
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s.,
se blíží do finále. Zapojilo se do něj všech 27
škol regionu, včetně ZUŠ. Výsledky čtyřletého projektu byly zrekapitulovány na společném setkání všech aktérů v rámci Partnerství MAP dne 23. 6. v CEV Stolístek Linhartice
a na řídícím výboru projektu. V rámci MAP
II bylo realizováno několik dotazníkových
šetření, zejména evaluace projektu. Jako
zásadní témata pro další činnost navazujících
projektů byla stanovena témata vzdělávání
pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce
s odborníky ve výuce.
Během projektu se nám podařilo zrealizovat 77 akcí, přičemž nemalá část webinářů byla zaměřena na možnosti a způsoby distančního vzdělávání v online prostředí. V době pandemie se nám taktéž podařilo
společně se členy PS Rovné příležitosti podpořit i rodiče žáků ohrožených školním neúspěchem formou online konzultací. V současnosti se podílíme i na pomoci školám
s výukou ukrajinských žáků. Zásadním tématem, které se prolínalo celým projektem, byla
podpora regionální identity. Na vytvoření
materiálu s názvem Mapovník – soubor aktivit v regionu, který máme rádi, se podí-

lela početná skupina pedagogů, kronikářů,
zástupců obcí a pracovníku muzeí. Mapovník naleznete na našich webových stránkách
www.mapmtj.cz/mapovnik, kde jsou k dispozici volně ke stažení aktivity s regionální tématikou, včetně metodiky, na podporu gramotností, badatelské výuky, robotiky a questů (hledačky, které vás zábavnou formou
provedou Moravskou Třebovou, Jevíčkem a
Městečkem Trnávka). V návaznosti na vytvořené metodiky jsme připravili pro školy i pomůcky, které posloužily jako podpůrný materiál při ověřování pracovních listů (např. badatelské boxy). Velmi nás těšil zájem ze strany pedagogů ověřovat pracovní listy přímo
ve školách.
Velkou radost máme i z toho, že se nám podařilo zajistit nejen kvalitní lektory z celé
republiky, ale nalezli jsme je i mezi našimi
pedagogy, kteří byli ochotni sdílet svoji praxi a zkušenosti. V MAP II jsme vytvořili prostor pro sdílení a spolupráci. Realizovali jsme
pravidelné setkávání ředitelů a zástupců škol
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a spolupracovali jsme s místními organizacemi. Nezapomínali jsme ani na rodiče, pořádali jsme pravidelně Rodičovské kavárny
například na témata – školní zralost, nadání
žáků, kyberšikana nebo výchova dětí. V letním období probíhaly letní školy pro pedagogy a žáci měli možnost bádat, přiučit se starým řemeslům a procvičit si angličtinu. Poslední aktivitou pro žáky byl Mladý reportér,
který opět sázel na téma spojené s regionální
identitou. Jako odměna za velmi profesionálně zpracované reportáže byla pro děti cesta
do Velkého světa techniky v Ostravě.
Na MAP II naváže od srpna 2022 MAP III,
který se bude realizovat do října 2023 a zaměří se na analytickou a strategickou stránku projektu. Další vzdělávací akce by měl nabídnout MAP IV plánovaný od roku 2024.
Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili.
■ | Lenka Bojanovská, hlavní manažer projektu

Zámek

Zámek MoravskÁ Třebová

EDITH PIAF: DNES
NECHCI SPÁT SAMA

tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz , www.zamekmoravskatrebova.cz
OTEVÍRACÍ DOBA V červenci:
úterý-neděle 9:30–11:40 a 12:40–17:00

23. 7. ve 20:00 na nádvoří zámku

STÁLÉ EXPOZICE

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO

Poklady Moravské Třebové včetně nové věže
Středověká mučírna a Alchymistická laboratoř
Geologické zajímavosti Moravské Třebové

V červenci zámek opět ožije pravidelnými letními akcemi. Připravena je literární středa ve
spolupráci s městskou knihovnou, velká škála koncertů našich oblíbených kapel na hudební čtvrtky, netradiční večerní prohlídky
zámeckých expozic v rámci historických sobot a děti si přijdou na své při odpoledních
nedělních pohádkách. Celý program najdete
na speciální straně tohoto zpravodaje nebo
na webových stránkách KSMT či zámku.

VÝSTAVA PŮL TISÍCILETÍ GOBELÍNŮ
Jedinečná výstava šestnácti vzácných gobelínů, která rozehrává dialog historických a novodobých děl. Je k vidění po celý červenec
v otevírací době pokladny zámku.

Divadelní představení mapuje životní příběh světově proslulé zpěvačky a je protkáno jejími nesmrtelnými písněmi. Na své
pražské domovské scéně divadla Kampa
je od prvního uvedení v roce 2018 představení pravidelně beznadějně vyprodané
a úspěch sklízí i na zájezdech po celé republice. Hlavní roli Edith Piaf ztvární Vanda Hauserová, která byla nominována na
Ceny Thálie 2019. Vstupenky zakoupíte
v síti ticketportal, odkaz naleznete také na
webových stránkách zámku.
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Kultura
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kino

Program KINa na červenEC
Vstupenky na https://www.ksmt.cz na místě
hodinu před začátkem představení

PREMIÉRY MĚSÍCE
ČERVENCE:
MIMONI 2: Padouch přichází
animovaný film /USA/
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob narazí Mimoni na malého
nosatého černovlasého chlapce. Ten netuší
jak mu toto setkání změní život.
Režie: K. Balda, B. Ableson

chtěla. Když se šlápne do psího h..na, víte
čeho. Opravdu je to štěstí? Zatím to tak nevypadá...
Režie: Robert Sedláček, hrají: B. Kohoutová,
Š. Benoni, H. Vágnerová, T. Medvecká a d.

HÁDKOVI
komedie /ČR/
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Pokud se ale s někým dlouhodobě nemusíte…
Každý z nás někoho takového v rodině má
a všichni věříme, že to nejsme my.
Režie: Vojtěch Moravec, hrají: S. Nováková, J.
Prachař, J. Čvančarová, H. Čermák a d.

THOR: LÁSKA JAKO HROM
akční fantasy film /USA/
Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě
– k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu přeruší galaktický zabiják usiluje o zánik bohů. Vy-

dávají se na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než
bude pozdě.
Režie: T. Waititi, hrají: B. Larson, W. Duke, S.
Johansson a d.

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
animovaný film /USA/
Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu.
Režie: J. Stern, český dabing

Program
1. 7. čt

2. 7. so /17:00/ Mimoni 2: Padouch přichází
/19:00/ Jurský svět: Nadvláda

ŘEKNI TO PSEM
komedie /ČR/
Dita místo vytouženého miminka dostane
od svého přítele psa, přestože žádného ne-

/18:00/ Mimoni 2: Padouch přichází

7. 7. čt

/19:00/ Top Gun: Maverick

9. 7. so /17:00/ Zakletá jeskyně
/19:00/ Řekni to psem
14. 7. čt /19:00/ Černý telefon
16. 7. so /17:00/ Mimoni 2: Padouch přichází
/19:00/ Hádkovi
21. 7. čt /19:00/ Thor: Láska jako hrom
23. 7. so /17:00/ Ježek Sonic 2
/19:00/ Velká premiéra
28. 7. čt /19:00/ Prezidentka
30. 7. so /17:00/ DC liga supermazlíčků
/19:00/ Řekni to psem

Změna programu vyhrazena.
Sledujte https://www.ksmt.cz.
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Historie

Jan Nečesal: Jak vypadala Moravská
Třebová v roce 1922 (7. část)
Dále navazuje budova č. 16 tehdejší radnice –
Stadtamt – Gemeindeamt. Po pravé straně dole
byla strážnice městské policie a zároveň ohlašovna. Policie vykonávala řádně službu. Strážníci se
střídali ve venkovní službě po dvou hodinách, t.
j. dvě hodiny venku, dvě na strážnici. Tenkráte

Stará radnice, Gemeindeamt – Rathaus, severní
strana náměstí, č. 16

lové banky – Böhmische Industrie Bank. Zde byly
v přízemí kanceláře banky, jinak v domě jen byty.
Následuje dům č. 28 stará pošta – Alte Post. Tehdy už zde pošta nebyla, zůstalo jen jméno. V celém domě jen byty; v druhém poschodí byl byt
a ordinace Dra Adolfa Blümela, primáře chirurgického oddělení a ředitele nemocnice. Byl výborným operatérem. Měl ve svém bytě pěknou
kompletní starobylou světnici, rovněž i Dr Bruch
a Dr Tuppy.Tito při svých návštěvách u pacientů sháněli po venkově nábytek vykládaný různými dřevy /intarsie/, dávali jej u zdejších stolařů opraviti, i u jiných řemeslníků. Tento nábytek byl, bohužel, v roce 1945 stažen jako ostatní
do skladu na Brněnské ulici, kde vládli „odborníci“, kteří jej za babku rozprodali do různých míst
mimo okres. Vedlejší dům č. 30 byl obytný, pouze v přízemí byl malý krámek krajkami, ručními
pracemi a umělými květinami; majitelky dvě staré slečny Dödel–ovy. Další dům č. 32 tvoří roh
ulice Sterngasse – Hvězdové /jméno podle hotelu Stern/. V tomto domě byla krejčovská dílna
majitele Alois Pieschl /dnešní hodinářství/.
Hvězdová ulice. Po pravé straně této jsou jenom
činžovní domy. Na její levé straně tvoří roh hotel Komarek – dnes Slavia, č. 34. Za jeho dvorem jsou dva malé domky. V rožním č. 3 byl povozník Jan Pelzl. Jeho manželka vyvařovala teh-

Renesanční portál v mázhauzu někdejší síně
městské rady; náměstí č. 16
byla strážnice občanům kdykoliv přístupna; vrata nebyla nikdy uzamčena. Zavřena byla pouze
jen za nepříznivého počasí, nebo v zimě. Průjezd
byl celou noc osvětlen. V prvním poschodí byla
městská kancelář a úřadovna starosty města.
Vlevo pak vchod do městského důchodu. V druhém patře byla kancelář městského stavitele. Na
tuto budovu navazují dva obytné domy. V č. 20
měl dílnu stolař Hobler. Rožní dům č. 22, poněkud zastrčený, je jen úzký. V něm byl obchod látkami Marie Pecha, velmi dobrý nákupní pramen.
Za ním je ulička doprava, spojka mezi náměstím
a ulicí Divadelní – Ztracenou. Je to vlastně taková „záhumenní“ ulička. Dále vede z tohoto rohu
ulička Bräuhausgasse – Pivovarská. Po její pravé straně je jenom komplex budov pivovaru. Na
rohu je hostinec Bierquelle – pivní zdroj, nájemce
Ackelbein. Nyní je v něm kaple pravoslavné církve. Za hostincem jsou dále provozovny pivovaru.
Po levé straně tvoří roh Pivovarské obytný dům;
v tomto je obchod smíšeným zbožím. Za jeho
dvorem v uličce navazuje domek č 1, přízemní,
obuvníka Kösslera. Za tímto byl menší nízký domek, tvořící roh ulice Pivovarské a Robotní.
Nyní zpět na Náměstí. Vedle již zmíněného
domu s obchodem jest dům č. 26 České průmys-

Hotel Komarek, v popředí vozy taxislužby

Vnitřní zařízení restaurace hotelu Komarek
dy obědy, většinou pro české strávníky, svobodné úředníky. Pokračujeme zase na náměstí.
Ve vedlejším domě č. 36 byl obchod látkami Johann Tschauner; v témže domě vedle vchodu
do domu byla krejčovská dílna Josef Koblischke.
Další dům č. 38 patří hodináři Franz Richter. Celou jeho frontu zabíral obchod s velkým výkladem a dílnou. V prvním poschodí byt majitele,
ve druhém nájemní byt. Na tento dům navazuje
druhý hotel, hotel Krone – hotel Koruna, tehdy
již zkomírající /posměšně nazýván Wanzenburg
– hrad štěnic/. Měl vjezd z náměstí. Vpravo ved-

le vjezdu byl holičský krám Franz Hlawatsch, po
levé straně vlastní hotel. V prvním patře byly pokoje a též byt a kanceláře notáře Arnold Wychodil–a. Ve druhém poschodí jakési kanceláře. Po
prodeji domu se do druhého patra nastěhoval
nový majitel Dr Franz Tuppy. Zde měl byt i ordinaci jako obvodní lékař. Později provozoval i praxi zubního lékaře.
Ulice Cihlářova /Pánská/Herrengasse. Roh tvoří zmíněný hotel Koruna. Za jeho bočním vjezdem je další budova č. 2 k němu náležející. Zde
jest obchod pánskou konfekcí Anton Bartl a obchod košikářský A. Diwisch. Na tento navazuje
dům obchodníka Wernera. Další dům č. 4 je Arbeiterheim – dělnický domov, čili dělnický dům.
Tvoří roh Pánské a Robotní/Frohngasse. V tomto byl hostinec, dále do Robotní, v témže domě
konsum GEC, dělnický podnik, obchod potravinami. V prvním poschodí frontou do Pánské ulice, byla nemocenská pojišťovna, frontou do Robotní kanceláře Dra Karla Hofrichtera, advokáta;
a za těmi v poslední místnosti kancelář odborové organisace textilních dělníků /dělníků vůbec/.
Za dělnickým domem je domek kartáčnice Holubové /č. 2/, dále povozníka Jana Pelzla, tvořící roh Hvězdové a Robotní. Za ulicí Hvězdovou
je rožní dům činžovní, dále delší nízký domek
obecní s několika byty. Zde bydlela česká rodina krejčího Zachara. Za tímto domkem je další,
rovněž nízký, tvořící roh do ulice Pivovarské. Od
ulice Pivovarské až k ulici Divadelní/ Ztracené, je
komplex budov a zahrada pivovaru. Za Divadelní/Ztracenou tvoří roh domek bednáře Frodla.
Tento pracoval ponejvíce pro pivovar. Za tímto
pak jest zahrada a dům č. 8 pensisty Dra Josefa Haunolda; velká kdysi zahrada tvoří roh Robotní/Orelské, dnes Komenského. Po levé straně Robotní/Frohngasse, jest dům kloboučníka
Mořice Schillera, dnes mlékárna. Na konci dvora tohoto domu jest kloboučnická dílna, barvírna a čistírna. V jejím přízemí měl protější konsum sklad. Na tuto budovu navazuje dům č. 1
zámečníka Ferdinanda Kleihse. V přízemí byla
velká dílna a sklad, byt majitele v patře. Ve dvoře ještě činžovní dům asi o jednom bytě. Dále
jest přízemní domek č. 3 o třech malých bytech.
Na tomto domku jest /byl/ umístěn velký obraz
Nejsv. Trojice. Následuje menší vilka č. 5 o jednom bytě, za ní patrový dům č. 7 o třech bytech.
Další jest přízemní domek č. 9 Josefy Hejnikové,
pozdější obchodnice vínem. Za tímto další nízký domek č. 11 rodiny Quantovy. Na tento navazuje opět nízký domek malíře Willy Koblischke.
Následuje úzká, poněkud zpět posunutá vilka č.
15 s podivným štítem, zvaná „Augustenheim“ –
klaunův domov. Tato jediná má před domem zahrádku. Další je opět malý nízký domek č. 17 rodiny Haupt-ovy. Za ním je menší patrový dům č.
19 obecní, Frohnfest. Toho času zde bydlelo několik starých měšťanů a jeden obecní zřízenec
Max Ehler, jako správce domu. Na tento navazuje zahrádka s úřednickým domem pivovaru. Zde
byly kanceláře pivovaru a byt sládka. Na tento
navazuje pivovarský dvůr, obehnaný vysokou
zdí /stojí dodnes/.
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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
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Inzerce
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Volný čas

Střípky a jejich medaile
Dne 29. 5. se v Kutné Hoře konal již 2. ročník
soutěže Kábrt cup v mažoretkových a twirlingových disciplínách v kategoriích Hobby, Profi
a Star profi (soutěžící, kteří studují taneční konzervatoř). Soutěžit v Profi kategorii se vydalo
mnoho našich členů a vyplatilo se.
Zlaté medaile si ve velké konkurenci vybojova-

ly: Sára Schönová, Magda Tichá, Nikola Malachová, Střípky 1 a Střípky 5 v kategorii klasická
mažoretka. Daniela Vaníčková, Monika Hollerová a Kamila Sulová v kat. taneční twirlingové sólo. Zuzana Dvořáková a Nela Sýkorová
v kategorii twirlingové taneční duo. Dále Zuzana Dvořáková za povinné sólo se 2 hůlkami

a za twirlingové sólo, za které navíc obdržela
od poroty pohár za nejkrásnější vystoupení.
Stříbrnými medailemi se mohou pyšnit: Monika Hollerová, Lucie Matoušková v kat. klasická
mažoretka. V twirlingu Daniela Vaníčková za
povinné sólo s hůlkou. Bronz si odnesla Nela
Sýkorová za twirlingové sólo. 4. místo obsadili: Kateřina Bláhová v klasice a Daniel Kalenčuk
v povinném sóle s hůlkou. 5. místo patřilo Andree Pavlíkové za povinné sólo s hůlkou.
Neděle 5. 6. patřila MČR miniformací v klasické
mažoretce v Ronově nad Doubravou. Zde se
obě naše skupiny (Střípky 1 a Střípky 4) staly
II. vicemistry ČR a na krku se jim houpá bronzová medaile.
Děkujeme všem našim členům Mažoretkové
a twirlingové skupiny Střípky, že úspěšně reprezentují naše město a rádi mezi sebe uvítáme nové tváře.
■ | Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková

Pohybové studio Háčko
Konečně byly spuštěny soutěže a my jsme
se mohli začít opět závodit. V letošní sezoně
jsme získali pro PS Háčko 3. zlaté, 3. stříbrné
a 6. bronzových medailí na soutěžích O erb
města Litovel, Mia festival Olomouc a finále
v pražské Lucerně, Ledečský taneční pohár
a Summer dance cup v Boskovicích. Rozběhla
se také řada vystoupení a my jsme moc rádi,
že můžeme zdobit vaše akce. Celou letošní taneční sezonu jsme zakončili akcí Roztančený
zámek již po šesté. Celou akci nás provedla
výborná moderátorka Růžena Konečná, vystoupily zde nejen skupiny PS Háčka, ale i jejich hosté mažoretky Střípky a začínající zpěvačky Hana Křetínská a Jana Haasová ml.
Ráda bych poděkovala všem dětem za krásný

školní rok plný tance, her a zábavy a budu se
těšit v září 2022 opět v nových kurzech na viděnou. Pokud byste chtěli tančit s námi, dejte
o sobě vědět, podrobnější informace naleznete na www.pshacko.webmium.com

Program pro děti
Přijďte si pohrát a něco se dozvědět.
Školy i školky mohou využít program pro
děti, který je zaměřen na historii dolování
v okolí Mladějova. Po příchodu do Průmyslového muzea v Mladějově děti uvítá Červená Karkulka, která jim pomůže se zdobením
perníkové lokomotivy. Po prohlídce expozic
děti zhlédnou loutkové divadlo. Velmi oblíbená je jízda drezínou a hledání pokladu permoníka Cyrila. Programem děti provází i kočička Líza, která děti učí vymlátit obilí pomocí
cepů i obilné mlátičky. Na fotografii jsou děti
ze ZŠ v Kunčině, kteří se programu pro děti
letos v červnu v muzeu zúčastnily.

Více informací na našich webových stránkách www.mladejov.cz.
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■ | Eva Kopřivová

Espiral sbírá
úspěchy na další
twirlingové soutěži
Po úspěšné soutěži v Kolíně jsme se vydali 29. 5. do Kutné Hory. Na této soutěži se předvedla všechna naše děvčata
v devíti soutěžních startech, ze kterých
se podařilo vybojovat 8 medailí. Naše
nejmladší Jolana Malíková si ve své věkové kategorii tanečního twirlingového sóla vybojovala zlato. Stejné umístění získala i o kategorii starší Veronika
Podhorná a zároveň Nelly Svozilová brala stříbrnou medaili. V kategorii juniorek
nás zastupovala Sára Drahošová, která
soutěžila jak v tanečním sóle, tak povinné hůlce. Oba výkony byly oceněny medailí a Sára měla na krku zlato a stříbro.
V tanečním duu pak jako nejmladší duistky soutěže Veronika Podhorná a Nelly Svozilová braly zlatou medaili. Soutěžit jely i naše nejzkušenější twirlerky Eliška Peňáková, která si domů vezla zlato
a Veronika Kynclová, která brala stříbro.
Po celý měsíc červen probíhají pro zájemce tréninky zdarma. Moc rádi mezi
sebou přivítáme nové děti každé úterý
v čase 15–16:00 ve svitavském Šapitu.
Více informací na telefonním čísle: 721
386 707.
■ | Andrea Štolová, twirlingová skupina Espiral

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

POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 21. 5. po delší odmlce proběhl Pohádkový les. Počasí se den před akcí rozhodlo ukázat svoji sílu a seslalo na nás bouřku

ly pro všechny návštěvníky. Těch dorazilo
opravdu nečekané množství a z toho jsme
měli největší radost. Věříme, že se vám akce
líbila a že se na ní společně sejdeme zase příští rok.
P.S. Pokud byste se chtěli stát na jeden den
pohádkovou postavou, neváhejte se nám
ozvat, za každého pomocníka budeme rádi.
Špekáček, kafe a dětský úsměv vám bude odměnou.

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ V RYBÁŘSKÉM
KROUŽKU
Závěr školního roku ukončili rybaříci při
DDM tradičním závodem 12. 6. na dolním

Boršáku. Závodníci soutěžili ve čtyřech kategoriích za vydatné podpory svých rodičů a prarodičů. Úkolem bylo opět ulovit co nejvíce ryb v daném časovém limitu
a podle pravidel. Sluníčko již od rána pálilo a ryby „braly“. V kategorii do 8 let zvítězil
Marek Crha, v kategorii 9–10 let ulovil nejvíce ryb Martin Kopecký, Petra Němcová si
nejlépe vedla v kategorii 11 let a více a Jaroslav Friedl vyhrál v kategorii „ostatní“. Všichni vítězové i ostatní závodníci obdrželi hodnotné ceny, které věnovali: Ivo Ondříček,
Lukáš Stejskal, Petr Frajvald, Prodejna Profi – zvířátka a DDM. Tímto děkujeme všem,
kteří pomáhali s organizací této kroužkové
akce, a rybaříkům přejeme krásné prázdniny s udicí u vody. Petrův zdar.

TÁBORY, KDE NUDA NEMÁ ŠANCI
O letních prázdninách někteří z nás zažijí
nové zážitky a dobrodružství na našich táborech. Dům dětí a mládeže nabízí pestrou nabídku. Máme před sebou osm různě tematicky zaměřených táborů. Děti se můžou těšit na:
• letní branný příměstský tábor (11.–15. 7.)
• příměstský tábor v DDM příhody Vikinga
Vika (11.–15. 7.)
• taneční příměstský tábor v DDM (18.–22.
7.)
• příměstský tábor v DDM školička squashe
a jiných pohybových aktivit (25.–29. 7.)
• příměstský tábor v DDM vzducholodí do
středověku (8.–12. 8.)
• příměstský tábor v DDM - dračí tajemství
(22.–26. 8.)

a silný vítr, což nám trošku zkomplikovalo
přípravu. Nicméně jsme se rozhodli, že akce
proběhne, i kdyby padaly trakaře. Nebe ocenilo naši odhodlanost a v sobotu se na nás
od rána smálo sluníčko, jen vítr nás ještě zkusil pozlobit, ale i on to nakonec vzdal. Všechny pohádkové bytosti tak za časného rána vyrazily do lesa, aby si připravily záludné úko-

• letní army tábor na střelnici (14.–20. 8.)
• letní tábor na Svojanově (30. 7.–6. 8.)
Více informací k jednotlivým táborům naleznete na našich webových stránkách: https://
www.ddm-mt.cz/tabory
Pojďte si s námi užít, hrát a poznávat nové.
Vyberte si z široké nabídky. Těšíme se na vás
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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
Upozorňujeme čtenáře, že v srpnu nebudou vyřizovány meziknihovní výpůjčky
z důvodu dovolených. Děkujeme za pochopení.

Aktuální otázka zní: Kolik má naše knihovna zaměstnanců?

1. 7.–31. 8. Výstava: Kristýna
Škrabalová - Úsměvy

Po dobu letních
prázdnin bude upravena
půjčovní doba:

Výstava plná úsměvů. Přijďte si prohlédnout
portréty malované černým perem a barevnou fixou. Kresby Kristýny Škrabalové jsou
ke zhlédnutí v půjčovní době knihovny.

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

1.–31. 7. Čtenářská výzva 2022:
červenec

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

V červenci vám pomůžeme výstavkami na
tato témata: kniha, jejíž postava má fyzickou indispozici; kniha s předmluvou; literatura faktu.

1.–15. 7. Červencová soutěž
o knihu

Knihovna u vody

Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně. Výherce vybereme náhodně
a může si vybrat jednu z těchto knih: Zpovědi
podezřelé (J. Patterson), Nejtemnější úsvit (A.
Martinez), Jansonův rozkaz (R. Ludlum), Jed
pro kralevice (J. Jindra), Antistresové omalovánky pro dospělé: Kouzelné ornamenty.

I letos jsme pro vás společně s technickými
službami připravili službu: po celou letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku můžete zpestřit četbou. U pokladny
aquaparku je umístěna knihovnička s vyřazenými knihami a časopisy, které si můžete
půjčovat, číst či vyměňovat. Na své si přijdou
děti i dospělí, muži i ženy, milovníci romantiky i detektivek. Za pomoc s dopravou knih
děkujeme Václavu Žáčkovi.

Knihovna dětem
20. 7. Literární středa: Komodo
Zábavné čtení, hraní a tvoření s knihovnou.
Akce se koná od 17:00 hod. v zámecké zahradě (pod okny knihovny). Vstup zdarma
1. 7.–30. 9. Výstava: Svět robotů
Výstava prací žáků ZŠ Kunčina Svět robotů.
Výstavu si můžete prohlédnout v dětském
oddělení v půjčovní době.
1. 7.–31. 8. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte
celá třída a Kdo čte, ten se nenudí pořádaných knihovnou ve školním roce 2021/2022.
Výsledky 24. ročníku soutěže Čte
celá třída 2021/2022
I. kategorie
1. místo 3. A (ZŠ U Kostela) – 84,21 % čtenářů
a 6,21 výpůjček na 1 žáka
II. kategorie
1. místo 6. tř. (speciální škola) – 91,67 % čtenářů a 11,33 výpůjček na 1 žáka
Výsledky 18. ročníku soutěže Kdo
čte, ten se nenudí 2022:
1. Bednář Antonín
2. Schönová Sára

Připravujeme na srpen:
24. 8. Literární středa: Klapy klap
Zábavné čtení, hraní a tvoření s knihovnou.
Akce se koná od 17:00 hod. v zámecké zahradě (pod okny knihovny). Vstup zdarma

20. ročník Cesty na severozápad

Ochotnický soubor J. K. Tyla odehrál
v červnu v zámecké zahradě pohádku
Jirka s kozou

V krásně slunečném nedělním dopoledni 5. června vyrazilo 48 „dobrodruhů“ na
20. ročník cyklistické Cesty na severozápad.
Podél lesní silničky mezi Udánkami a Hřebečským hřebenem na ně čekalo pohodových cca 12 km a 15 traťových kontrol, které všestranně prověřily jejich připravenost
na cestu „divočinou“. Obstáli všichni a dle
ohlasů byli se skauty připraveným programem spokojeni. Střílelo se z luku i pušky, lovili se „bizoni“, házelo se lasem, měnilo se
kolo u vozu, lanové aktivity byly letos dokonce zdvojené, řešily se věci zábavné, ale i první
pomoc a bezpečnost silničního provozu. Každý si mohl přijít na své, děti i dospělí. Nejmladším účastníkem byla čtyřměsíční Natálka, nejstaršímu bylo 64 let. Vydařená akce,
u které jen zamrzí, že účast veřejnosti nebyla
větší. Díky všem, kteří s námi letos na cestu
vyrazili, pořadatelům, včetně členů střeleckého klubu mládeže SBS v Moravské Třebové, a také Zdravému městu Moravská Třebová za podporu. Více informací a fotografie na
webu junak.mtrebova.cz/cnsz.
■ | Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová
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Novinky ze ZŠ Palackého
Návštěva ve Stolístku
V úterý 24. 5. jsme se žáky 2. B ze ZŠ Palackého navštívili ekocentrum Stolístek v Linharticích, kde na nás čekal výukový program Zelené ostrůvky. Největší zkušeností byla výroba vlastního dřevěného stojánku na telefon.
Děti se do této práce pustily s chutí i odvahou a pod vedením zkušených lektorů se
všem jejich výrobek vydařil. Lektorům patří
velké poděkování za trpělivé předávání svým
zkušeností. Oba programy byly podpořeny
projektem MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová.
■ | G. Krejčí, ZŠ Palackého

tor z našeho regionu. Spisovatel a zároveň ilustrátor Martin Sodomka žije v nedalekých Svitavách. Žáci z Ukrajiny, tak obdrželi limitovanou edici s vlastnoručním podpisem autora. Při
slavnostním předání knížek za přítomnosti ředitelky knihovny Lenky Greplové jim byly představeny i další tituly v ukrajinském jazyce, které
lze nově v místní knihovně zapůjčit. Mladí Ukrajinci tak odcházeli nejen s knížkou v jejich jazyce, ale také s přihláškou do knihovny. Náklady
spojené s tiskem rozdaných knih, které byly vydány bez nároku na honorář, uhradili učitelé
Tereza Klímová, Ondřej Vlček a Sylva Horáková,
přispěli i rodiče paní učitelky Klímové.
■ | Sylva Horáková

Mladí cyklisté
Dne 11. 5. se konalo oblastní kolo DSMC (Dopravní soutěž mladých cyklistů). Soutěže se
z naší školy tradičně zúčastnilo 8 žáků - 4
mladší: Martina Krejčová, Justýna Holasová,
Jakub Maus, Kryštof Horčík a 4 starší: Karolína Klučková, Zuzana Červinková, Lukáš Marek, Kamil Voráč. Na dopravním hřišti v Moravské Třebové se nám podařilo získat druhé místo v obou kategoriích. Hned následující týden jsme se zúčastnili okresního kola. Za
krásného slunného počasí jsme absolvovali
všechny disciplíny v areálu Gymnázia Svitavy
a dopravního hřiště. Nakonec jsme obsadili
čtvrté místo v obou kategoriích. Nejkrásnější překvapení nás však čekalo při vyhlašování jednotlivců. V mladších žácích byl vyhlášen
nejlepším závodníkem Kryštof Horčík.
■ | Lucie Krajčiová a Jana Knödlová

Na rodný jazyk by se nemělo zapomínat
Do školních tříd v Moravské Třebové v uplynulých měsících přibyli noví spolužáci z Ukrajiny.
Jejich hlavním úkolem je zvládnout nový jazyk
– češtinu. Ukrajinští žáci tedy byli pozváni do
knihovny, aby si v pondělí 6. 6. převzali knížku
v ukrajinštině, kterou ovšem napsal český au-

Zaměstnanci v Luhačovicích
Předposlední květnový víkend se nesl ve znamení rozvíjení mezilidských vztahů a profesní spolupráce. Zaměstnanci ZŠ Palackého se
vydali do lázeňského města Luhačovice, kde
se věnovali relaxačně-sportovním aktivitám,
poznávání krás okolí Luhačovické přehrady
a prohlubování a posilování vztahů se svými
kolegy. Děkujeme paní učitelce Mazalové za
organizaci příjemného víkendu.
■ | Tereza Klímová

Krajské kolo Odznaku všestrannosti
Po koronavirové pauze jsme opět pořádali krajské kolo Odznaku všestrannosti. Za
účasti pětadvaceti škol Pardubického kraje,
což znamenalo více než 200 závodníků, jsme
zúročili několikaměsíční přípravu. Družstvo
naší školy obsadilo první místo a na republikové finále postupujeme podle počtu bodů
ze všech krajských kol ze čtvrtého místa. Neztratili se ani jednotlivci. Z prvního místa na
republikové finále postupují Kristýna Schmidtová a Šimon Mlčoch. Republikové finále
proběhne v Brně od 8. do 9. září.
■ | Roman Cápal, Vladimíra Schmidtová

MŠ Jiráskova
Naši třídu Hvězdičky celým školním rokem
provází knihy od Jiřího Kahouna o včelích
medvídcích. Co se jim ale stalo tentokrát?
Velké neštěstí. Pučmeloud jim ukradl soudek
medu, bez kterého by včelí medvídci spolu s maminkou nepřežili zimu. A tak jsme se
s dětmi rozhodli pomoci jim soudek hledat.
Naši výpravu jsme nazvali Hvězdná stezka
včelích medvídků. Na stanovištích děti plnily úkoly. Vše začalo svižnou rozcvičkou v parku u muzea. Na náměstí děti dostaly hádanky a na zámku zase hledaly předměty podle barev. Pod zámkem posbíraly přírodniny
a postavily Čmeldovi a Brumdovi malý domeček. Všechny indicie nás dovedly až na Křížový vrch k soše Plačící Anny. Cíl byl na dosah. I poslední úkol šel hladce a tak děti získaly nápovědu, kde je ukrytý soudek medu.
Pokud Vás zajímá, jak celá výprava dopadla
a co jsme cestou ještě zažili, vše se dozvíte na

stránkách naší školky www.skolkamt.cz. Už
teď Vám můžeme prozradit, že hvězdná stezka se vydařila, počasí nám přálo, nikdo se nezranil a nikdo neplakal. Věříme, že i ukrajinští
kamarádi s námi prožili příjemné dopoledne
a naše krásné město poznali i z jiné perspektivy. A také doufáme, že kromě zážitků děti
získaly i nové znalosti a dovednosti.

Závěr školního roku
v MŠ Piaristická,
Boršov a Sušice
V měsíci květnu některé třídy uspořádaly besídky ke svátku matek. Svým nejmilejším v hojném zastoupení předvedly tanečky, zahrály pohádku a samozřejmě i zazpívaly a zarecitovaly básničky.
Děti dojemně předaly vyrobené dárečky, přáníčka nebo dokonce květiny.
S výukovým programem v rámci první
pomoci navštívila naše třídy paní Krausová. Společně s opičákem Barykem zábavnou a prožitkovou formou provedla
děti všemi základními oblastmi poskytnutí první pomoci.
Hojná účast našich dětí byla i v parku u muzea na Dni Země pořádaném
DDM. Po dvouleté covidové pauze jsme
si tradiční akci náramně užili.
Předškoláci se v rámci polytechniky
zdokonalovali v manuálních činnostech. Brusným papírem obrušovali hrany i plochy dřevěných polotovarů, následně je lepili dohromady a zhotovili si
tak držák na ubrousky a květinu jako zápich do květináče.
Třída Soviček, Sluníček a Lištiček uspořádala školní výlet do Útěchova na koníčky. Velkým zážitkem byla pro některé
děti už jen jízda autobusem. Počasí se
vydařilo, opekli jsme si i buřty.
Velkého úspěchu se dostalo našim dvěma týmům, z hlavní budovy a Zvonečku, na sportovních hrách. Tam předškoláci po téměř dvouměsíčním pilném
tréninku předvedli za mohutné podpory svých pedagogů v různorodých pohybových aktivitách skvělé výkony. Žraloci z Piarky obhájili první místo a postoupili. Zvoneček nadšeně oslavil bronzové medaile.
Závěr června se každoročně nese ve
znamení loučení s našimi předškoláky.
Všechny třídy pořádaly zahradní akce
pro jejich rodiny. Děti předvedly pečlivě secvičený program, pásmo básniček,
písní s pohybem i tanečky s třásněmi.
Pohodový čas prázdnin a dovolených
přeje kolektiv MŠ

■ | Třída Hvězdičky, MŠ Jiráskova
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ZŠ U Kostela
Konečně divadlo
Po dlouhé pauze jsme konečně mohli zavítat
do dvorany muzea a zhlédnout divadelní představení z cyklu Listování. Tentokrát bylo věnováno dospívajícím žákům (6.–9. třída). Centrem pozornosti byly knihy britských autorů –
Jamese Dawsona a Hayley Longové – Jak být
klukem/Jak být holkou. S humorem a laskavostí jsme se tak mohli zamyslet nad tím, jak
těžké a zároveň krásné je být „puberťákem“.
Svižné a vtipné představení bylo znásobeno
skvělým výkonem Lukáše Hejlíka a Věry Holé.
■ | Veronika Fečová

I takto lze pomáhat přírodě
V rámci Recyklohraní ve škole U Kostela, v budově Kostelní náměstí, probíhal jako každoročně sběr použitých baterií. I tentokrát se
sbíralo od Evropského týdne recyklace baterií (od 13. září). Jak? V některých třídách opravili svého vlastního (třídního) Baterkožrouta –
originální sběrnou nádobu na použité baterie. Ve většině tříd měli žáci společné třídní
nádoby. V květnu si firma Ecobat přepravila
na třídící linku nashromážděných 240 kilogramů baterií, což odpovídá získání 156 kg kovonosných surovin, které lze takto opětovně
využít. Děkujeme všem žákům a jejich rodinám za nasazení, se kterým akce probíhala.
■ | Alena Purketová

jsme si užili bohatý program společně se
staršími spolužáky. Byl to rok plný zajímavostí, poznání a zážitků. Děkujeme všem, kteří
nám s prvním rokem pomohli.
■ | Za 1. A. třídní učitelka J. Holešovská,

asistentka I. Knápková

Děti a staří lidé patří k sobě
V úterý 24. a ve středu 25. května vystoupily
ve všech odděleních domova pro seniory děti
z přípravné třídy, děti z druhé třídy a žákyně
z třídy páté. Všechna vystoupení se vydařila,
klienti zpívali a tleskali se stejným nadšením
jako děti. Žáci 4. třídy vyrobili přáníčka ke Dni
matek a otců. Žáci 3. B od Kostela připravili andělská přáníčka jejich personálu. Máme
velkou radost, že spolupráce s domovem po
covidové odmlce pokračuje.
Školní výlet do Častolovic
Ve středu 8. června jeli na školní výlet žáci
přípravné, první, čtvrté a páté třídy na zámek
do Častolovic. Největší úspěch slavila expozice dětského pokoje z 19. století. Častolovice
jsou zkrátka dobrý tip na prázdninový výlet.

disko Naděje, kam jsme s dětmi 1.–3. tříd zamířili na 3 dny na školu v přírodě. Letošní
škola v přírodě byla zaměřená na les. Náplní pobytu v přírodě byly hry, soutěže a plnění
úkolů v různých disciplínách. Všechny děti si
zaslouží obrovskou pochvalu nejen za sportovní výkony, ale i za snahu o pořádek a čistotu pokojů a chatek a také za odvahu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za spoustu sladkostí a dárečků pro
všechna družstva.
■ | Učitelky 1.–3. třídy

Prvňáci na návštěvě zámku s Ladislavem z Boskovic
Vyvrcholením a oceněním čtenářských dovedností prvňáčků bylo Pasování na čtenáře. Důstojnost této akce ještě navíc okořenila nečekaná návštěva Ladislava z Boskovic. Své vystoupení s pásmem písniček, říkanek i divadelního představení zvládli prvňáčci na výbornou
a stejně tak si užívali i vlastní pasování. Rozzářené oči i úsměvy všech účastníků i přihlížejících byly dokladem toho, že se akce vydařila.
■ | Eva Šařecová

Škola v přírodě
Začátek června pro nás začal netradičně.
1. června ráno se děti rozloučily s rodiči a vydaly se na cestu. Uprostřed lesa, v krásné přírodě u Svratouchu, se nachází rekreační stře-

Školní rok 1. A
Školní život naší třídy začal 1. září 2021. Tento
den jsme se sešli plni očekávání v první třídě
na Křižovatce. Společně jsme si připomněli
vánoční a velikonoční zvyky, významné dny
jako Den vody, Den Země a také Den matek.
Znalost písmenek a počátky čtení nám otevřely svět příběhů a pohádek, do kterého nás
pasovala paní učitelka na slavnostním Pasování na čtenáře. Že můžeme být chvíli bez rodičů, jsme si dokázali ve škole v přírodě, kde

Sportování v s družinou
V pátek 20. 5. jsme měli sportovní řádění pro
družiny 1. a 2. oddělení. Kdo mohl, tak si donesl brusle nebo koloběžky a už se jezdilo na
Knížecí louce o sto šest. Ostatní děti se věnovaly fotbalu a další válely sudy v trávě. Počasí nám přálo a dětem se odpolední sportování moc líbilo.
■ | Vychovatelky 1. a 2. oddělení ŠD

Novinky z Gymnázia a LSOŠ Moravská Třebová
Návštěva z Pardubického kraje s velkým dárkem
V pátek 3. června zavítali na letiště ve Starém
Městě hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický a radní kraje pro školství Josef Kozel, aby škole slavnostně předali kluzák Blaník – L 13 a zároveň pozdravili žáky 3. L, kteří tam právě absolvovali praxi. Jedním z prak-

tických úkolů pro třeťáky bylo navrhnout
nový design stroje.
Exkurze
Červnové počasí je příznivé k výjezdům za poznáním do terénu. Letos v rámci posledního
měsíce školního roku zavítali sekundáni do
pražské ZOO, aby si ve skutečnosti prohléd-

li řadu druhů živočichů, o kterých slyšeli v hodinách biologie. Sextáni a 2. L vyrazili do královéhradecké hvězdárny, aby si připomněli informace získané během kapitol planetární geografie a rozšířili svůj rozhled o vesmíru.
Kvinta a sexta obdivovala zejména architektonické skvosty, jimiž se pyšní Kutná Hora.
Postup do republikového finále
Ve druhé polovině května se primáni účastnili krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Celou akci v rámci kategorii
jednotlivkyň naprosto suverénním způsobem
ovládla Dita Václavíková, která si zároveň zajistila postup do celorepublikového finále. Mezi
velmi úspěšné atlety se třetím místem zařadila také Magdalena Krejčí a Jakub Brziak. I oni
mají ještě šanci proniknout do finálového kola.
■ | Přemysl Dvořák
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charita

Charita Moravská Třebová

Římskokatolická
farnost

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 4. 7. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor.
Třebové.

Návštěvy hřbitova
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova proběhne 20. července. Odjezd ve 14:00
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské. Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T:
603 750 838

S-Klub pro
aktivní seniory
z Moravskotřebovska
a Jevíčka a blízkého
okolí
Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 14. a 28. 7. vždy
v 16 hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček). Setkání probíhají pravidelně jednou
za 14 dní. Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Iva Kopřivová, telefon: 731 608 323,
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

Hledáme prostory
pro nově vznikající
zdravotní službu
Podpořte, prosím, vznik charitní domácí
zdravotní péče tím, že nám pomůžete najít vhodné prostory. Budeme velmi rádi za
vaše tipy, případně za jakékoliv sdílení této
naší poptávky. Lokalita – Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Vhodný objekt: část administrativní budovy, přízemní byt. Ideální je,
pokud budova/prostory budou součástí živého fungujícího veřejného prostranství,
kde budou rozličné služby. Plocha: min. 40–
100 m2. Prostorové požadavky: 2 místnosti
(kancelář + sklad) + zázemí (kuchyň, toalety). Ideálně parkování pro 2 vozidla. Preferujeme prostory k pronájmu. Budeme velmi

rádi za vaše informace nebo sdílení našeho
příspěvku na sociálních sítích. V případě, že
máte tip na vhodný objekt, kontaktujte nás,
prosím.
Kontakt: Petr Matoušek, telefon: 734 791
102, e-mail: petr.matousek@mtrebova.charita.cz

Práce pro lidi se srdcem
na dlani
Přidejte se do našeho týmu a pojďte pomáhat druhým. Každý pracovní den bude jiný.
Nezastíráme, že někdy náročný. Ale úsměv
a vděčný pohled člověka, kterému pomůžete, naplní vaše nitro hřejivým pocitem.
A to je bonus, který jen tak někde nezískáte. Momentálně nejvíc postrádáme schopnou a spolehlivou zdravotní sestru na hlavní pracovní poměr a sociálního pracovníka
na hlavní pracovní poměr do služby sociální rehabilitace s názvem Komunitní centrum
O krok dál. Těšíme se na vás.
Kontakt: Petr Matoušek, telefon: 734 791
102, e-mail: petr.matousek@mtrebova.charita.cz

Denní stacionář
Domeček otevírá náruč
seniorům
Denní stacionář je tu také pro seniory z Moravskotřebovska a Jevíčska, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Nabízí seniorům možnost příjemně a aktivně
strávit den ve společnosti vrstevníků a zároveň umožňuje úlevu pečující rodině.
Kontakt: Libuše Pánková, telefon: 733 676
795, e-mail: libuse.pankova@mtrebova.charita.cz
Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete na: www.mtrebova.charita.cz
nebo www. facebook.com/charita.trebova, nebo osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44, Moravská Třebová. Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci Charity
M. Třebová
■ | (pm)

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO

Kostelní nám. č. 24/3
571 01 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5, Moravská Třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz

V červenci a srpnu bude
prázdninový režim
bohoslužeb:
po, út, st, pá 18:00 hod. klášterní kostel
čt	18:00 hod. farní kostel
(pravidelná mše svatá pro
rodiny s dětmi přes prázdniny nebude)
so

 8:00 hod. farní kostel (mše
1
sv. s nedělní platností)

ne

8:00 hod. farní kostel

Další možnosti nedělní
bohoslužby:
9:30 hod. Staré Město, 11:00 hod. Boršov, 14:30 hod. lesní kaplička P. Marie
Rychnov

Adorace
Obvyklá adorace s výstavem Nejsvětější svátosti v klášterním kostele ve všední dny je přes prázdniny zrušena.

Sbor Českobratrské
církve evangelické
telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
web: moravska-trebova.evangnet.cz
farář: Ivo David

Bohoslužby – červenec,
kostel
3. 7.

9:00 hod., v ysluhování Večeře Páně

10. 7.

14:00 hod.

17. 7.

9:00 hod.

24. 7.

9:00 hod.

31. 7.

9:00 hod., b
 ohoslužby Církve bratrské

Romské bohoslužby

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

2., 9., 16., 23., 30. 7., modlitebna, kazatel Jan Vrba ve 14:00 hod.

O letních prázdninách je mateřské centrum uzavřeno, v prostorách budou probíhat prázdninové aktivity.
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Spolek branných sportů
– střelecký klub mládeže
Na výroční členské schůzi jsme předali nejlepším mládežníkům tituly mistrů republiky
SBTS ČR za rok 2021 ve střelbě ze vzduchových zbraní, a to v kategoriích:
Pistole jednotlivci kat. D - František Přidal
Pistole družstva kat. B - Sejbal, Kaděra, Rolínková
Puška jednotlivci kat. A - Tomáš Rolínek
Puška jednotlivci kat. C - Adéla Kostíková
Puška družstva kat. D - Přidalová, Kostíková,
Medřík
Ocenili jsme nejlepšího dospělého sportovce klubu ve střelbě z velkorážné pistole Luboše Němce.
Uspořádali jsme po covidové pauze konečně
Dětřichovský memoriál. Za organizaci děkuji zejména Tomášovi Chládkovi a Daně Buriánkové.
Vrcholem mládežnické střelecké sezóny bylo
28. a 29. 5. MČR ve střeleckém víceboji mládeže ze vzduchových zbraních, které jsme pořádali u nás na střelnici v Linharticích. XXIII. ročníku se účastnilo 24 družstev
z pěti spolků SBTS ČR, ve čtyřech věkových
kategoriích od 8 do 26 let (v kategorii D 26+).
Celkem 72 dětí a mládežníků ve dvou závodech - sobotní vzduchová puška a nedělní
vzduchová pistole. Střílelo se ze vzduchových
pušek tři disciplíny - mířená, akční na sklopné
terče a štafeta; ze vzduchových pistolí tři disciplíny - mířená, akční na sklopné terče a štafeta.
Hodnocené výsledky klubu mládeže SBS Moravská Třebová:
Puška
kat. B jednotlivci: 1. místo Lukáš Kaděra

kat. C jednotlivci: 2. místo Martin Sejbal; 3.
místo Adéla Kostíková
kat. D jednotlivci: 2. místo Jakub Koudelka
kat. A družstva: 3. místo Beránek, Buriánek,
Rolínek
kat. B družstva: 2. místo Kostík, Kaděra, Rolínková
kat. C družstva: 2. místo Kostíková, Šibor, Sejbal
kat. D družstva: 2. místo Přidal, Koudelka Lipavský; 3. místo Přidalová, Čapka, Steffanová
Pistole
kat. B jednotlivci: 2. místo Nela Rolínková
kat. D jednotlivci: 3. místo Michaela Přidalová
kat. A družstva: 2. místo Rolínek, Buriánek,
Dostálová
kat. B družstva: 1. místo Kaděra, Rolínková,
Kostík
kat. C družstva: 2. místo Kostíková, Šibor, Sejbal
kat. D družstva: 3. místo Přidalová, Čapka,
Steffanová
Putovní pohár starosty města Moravská Třebová pro absolutního vítěze závodu v pušce
získal Lukáš Kaděra ze střeleckého spolku
SBS Moravská Třebová. Putovní pohár předsedy SBTS ČR pro absolutního vítěze závodu v pistoli získala Samantha Winterová ze
střeleckého spolku SBTS Chlumec nad Cidlinou.
Za organizaci závodu děkuji našim členům
SBS Moravská Třebová, rodičům a trenérům
mládeže. Za finanční podporu klubu mládeže městu Moravská Třebová, Pardubickému
kraji a ostatním sponzorům. Děkuji dětem za
reprezentaci našeho spolku a města Moravská Třebová.

Jiří Kadidlo
startoval na MČR
v půl triatlonu
v Pardubicích
Závodu se zúčastnilo sedm stovek startujících. Mezi nimi se moravskotřebovský sportovec vůbec neztratil. Dosáhl
skvělého času 4:43:45, což mu vyneslo celkové 86. místo a ve své kategorii
dokonce šesté nejlepší umístění v republice.
■ | (pm)

Humility Cup v malé
kopané
Srdečně vás zveme na třetí ročník Humility cupu, který se bude konat v sobotu 2. 7. od 9:00 na hřišti SKP Slovan Moravská Třebová. Týmy (10) budou rozděleny do dvou skupin. V každé skupině pět týmů. Z každé skupiny
postoupí první čtyři týmy do vyřazovací části. Srdečně zvou pořadatelé: David Vykydal a Jaromír Štaffa ml.
■ | (pm)

■ | Tomáš Přidal, hlavní trenér mládeže

Bikepark Kopřivná –
2022 SEASON OPENING
Kevin Svozil (2. místo), Tobias Bombera (3. místo), Dominik Hodan, Vít Žouželka.
■ | (pm)
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Historie kopané
v Moravské Třebové XX.
V dalším pokračování historie kopané nahlédneme do sezóny 2007/08. Áčko hraje KP. Start
do soutěže byl mizerný. Debakl v Ústí a prohra se Živanicemi. Ve Svitavách slibná plichta. Vítězství nad Poličkou bylo povinností. Dál
to bylo jako na houpačce. A když tým prohrál
ve Vysokém Mýtě a doma s rezervou Letohradu, vedení odvolalo trenéra Milana Nekudu.
Mužstvo převzal trenér B mužstva Martin Potáček s asistentem Benem Bílým. A světe div
se, tito dva mladí directore technico vyválčili s týmem ve třech zbývajících podzimních
duelech 7 bodů. Nejprve zlatý bod na horké
půdě v Lanškrouně, i když byl vyloučen „Bery“
Strouhal. Následovaly výhry s Českou Třebovou a ve Skutči. Lodivod Poty dotáhl tým do
klidných vod, dále od bodu ponoru. Oporou
podzimu byl střelec Jarda Kašpar (Prostějov,
Brno, Zlín, Lipová), který nastřílel 12 branek.
Po podzimu odešel do Zábřehu. Nakonec 10.

místo bylo odrazovým můstkem do jarní části. Slovan v zimní pauze převzal staronový trenér Petr Mrázek (VM M. Tylšar).
Jarní odvety začalo Áčko dvakrát bez bodů,
gólem Petra Šatníka, ale zdolalo Svitavy. V Poličce naprázdno, pak šestkrát po sobě bez porážky. „Malda“ Fikr řádil hlavně v Dobříkově.
Potápějící se kocábku z Prachovic rozstřílel
Slovan na cucky (9:1). Zbytek zápasů střídavě
jasno, oblačno, ale parník nabral páru a v závěru vybojoval konečné 4. místo. Doma získal Slovan 34 bodů (34:12), venku 15 (21:27).
B-muži v I. B třídě obsadili 7. místo. NS: Štěpán Horák - 9 branek, T. Staněk 8 branek. Tr:
M. Potáček, P. Otáhal, J. Bílý.
V tomto ročníku se objevilo na fotbalové
mapě C mužstvo Slovanu. Vedení L. Musil a V.
Vémola sestavili tým převážně z družstva Old
boys. Mužstvo bylo doplněno o mladé a nadějné fotbalisty. Po podzimu získal tým krás-

ných 21 bodů, když zdolalo i lídra Kunčinu.
Jarní fáze už tak skvělá nebyla, pouhých 11
bodů. V konečné bilanci 10. post z patnácti celků. Kladem byly zápasy s jasným králem Pralesní Premier league – Kunčinou (2:1
+ 0:0). Láďa Musil vystřídal celkem 53 hráčů.
O 49 branek se podělilo 23 borců, včetně prezidenta Jaroslava Širůčka, který skóroval 3x.
Nejlepším střelcem byl Petr Smékal - 11 gólů.
Céčko se historii objevilo už v r. 1956 a krátce
v r. 1998, když zastoupilo zrušený SKP. Po devíti zápasech ze soutěže vystoupilo.
Starší dorost (tr. M. Komoň, P. Havlík) 7. místo v KP.
Mladší kolegové (tr. A. Štěpánek, J. Elfmark) 5.
flek., NS: starší R. Polák a J. Zemánek (11 g),
mladší M. Kozák 17 branek.
Starší žáci (R. Abraham, F. Marek) uhráli 6.
místo., NS. D. Grulich 15 g. Mnohé jistě překvapí, že mezi střelci se objevil Marek Langhammer, pozdější skvělý hokejový gólman a reprezentant.
Mladší žáci 12. post (tr. L. Švanda, L. Potáček)
- NS: L. Tesolin 7 g.
Zápasy přípravek nebyly započítány, hrálo
se bez výsledků. Na závěr se uskutečnil turnaj o přeborníka kraje. Starší obsadili 2. místo. Do závěrečné fáze postoupil jen vítěz. Tr.
P. Vykydal, Š. Schwarz. Mladší se dostali až
do finálové fáze, když vyhráli turnaj v Jablonném. Ve finálovém klání v Hlinsku vybojovali
6. místo mezi dvaceti družstvy. Tr. V. Dokoupil, J. Štaffa. V obou přípravkách se objevovali i budoucí naděje Slovanu - mj. M. Matocha,
M. Oravec, J. Sedlák, D. Vykydal, P. Mikšánek,
M. Racl, D. Mikšánek, J. Štaffa, M. Štaffa, R.
Matocha, P. Neumann.
■ | Václav Procházka

Moravskotřebovský
cyklomaraton – 18. ročník
Závod se koná 23. července. Prezence
závodu na fotbalovém hřišti TJ Slovan
Moravská Třebová, ul. Nádražní od 7:30
do 9:00 hod. Přihlášky do 18. 7. pouze
elektronicky na www.mtbmt.cz a www.
bredy.cz. Po tomto termínu se lze registrovat pouze při prezenci v den konání
závodu za startovné ve výši 400 Kč. Rodinná trasa startovné 50 Kč za osobu při
prezenci v den závodu. Délka tras 60, 40
a rodinná 20 km.

Memoriál Jaroslava Hanáka
Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z. s. si
Vás dovoluje pozvat na 7. ročník fotbalového memoriálu Jaroslava Hanáka. Turnaj se

uskuteční 23. července v 12:30 hodin na fotbalovém hřišti v Boršově za účasti týmů: TJ
Sokol Boršov, TJ Sokol Dlouhá Loučka, SK FC
Koclířov a SKP Slovan Moravská Třebová. Pro
všechny návštěvníky je připraveno bohaté
občerstvení. Rozpis utkání:
12:30–13:45 TJ Sokol Boršov - TJ Sokol Dlouhá Loučka
13:45–15:00 SKP Slovan Moravská Třebová SK FC Koclířov
15:00–16:15 TJ Sokol Boršov „st. páni“ - Dlouhá Loučka „st. páni“
16:15–17:30 zápas o 3. místo
17:30–18:45 finále

Hlášení podnětů na
Singltreku
Zaregistrovali jste během jízdy na Singltreku spadlý strom, nebo jiný problém
na trati?
Pošlete zprávu přímo přes messenger
na Facebooku https://www.facebook.
com/singltrekmt. Do zprávy pro lepší
lokalizaci nezapomeňte uvést označení
nejbližšího sloupku. Kód naleznete na
jeho zadní straně. Je to nejrychlejší způsob, jak zajistit odstranění problému.
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Sport

Zprávy z atletického klubu
Na den dětí 1. 6. nás vyzval pekelný kopec
k dalšímu klání. Tentokrát se mu postavily jen dvě naše závodnice. Dita Václavíková
a Majda Krejčí a 500 m dlouhou trasu Pekláku zdolaly v ďábelském čase. Dita za 3:34
a tímto výkonem si zajistila krásné 2. místo
a Majda za 3:47 skončila na skvělém 4. místě.
Holkám patří velká gratulace.
6. 6. se Dita Václavíková vypravila na atletické pondělí do Litomyšle. V disciplíně běh na
60 m a hod oštěpem atakovala své osobní rekordy - 60 m zvládla za 9:14 a oštěp dolétl na

21,29 m. Poté se pustila pro ni do netradičního skoku do výšky a překonala laťku ve výšce 1,15 m.
8. 6. jsme se odjeli do Svitav na 4. kolo mladších žáků a žákyň. Toto kolo bylo štafetové,
což pro menší kluby jako jsme my, nebylo
úplně optimální. Kluci odjížděli ve složení Jakub Kučera, Jonáš Chládek, Adam Svozil a Radovan Šimon a děvčata ve složení Dita Václavíková, Majda Krejčí, Jolana Krejčí, Nikol Kučerová, Bětka Dvořáková a Adéla Friedlová.
Soutěžilo se ve 3 různých štafetách 4x60 m,
4x200 m a 100-200-300-400 m. Chlapci i děvčata postavili po jedné štafetě v každé disciplíně a po součtu bodů ze všech tří štafet se
chlapci umístili na 7. místě z 8 družstev a děvčata na 5. místě z 9 družstev.
12. 6. hájila naše barvy na krosovém závodě
Majda Krejčí a na trati 1300 m bojovala o vítězství, nakonec z toho bylo krásné 2. místo.
Za reprezentaci našeho oddílu všem dětem
děkujeme. Na konci školního roku proběhly
(po uzávěrce zpravodaje) poslední dva závody, a to krajské přebory jednotlivců v Ústí nad
Orlicí 25. 6. a další ze série Pekelného kilometru 29. 6.
V kategorii dorostenců naše barvy hájí Jakub Koblovský, který se v 4. 6. zúčastnil KPD
dorostu v Pardubicích, kdy atakoval v běhu
na 800 m hranici osobního rekordu 2:07,91
a 12. 6. v Chrudimi, kdy byl členem družstva
mužů AK ve druhém kole KPD.
■ | Trenéři AK

Šakal Petr Brázdil míří na Akademické MS ve futsale
V polovině června strávila futsalová reprezentace akademiků celý týden na soustředění v Kadani. Hned po jeho skončení rozeslali trenéři Martin Brůna a Marek Kopecký
finální nominaci pro Akademické MS ve futsalu 2022, které bude hostit od 18. do 24.
července portugalská Braga. Mezi čtrnáctkou vyvolených po právu nechybí špílmachr
moravskotřebovských šakalů Petr Brázdil.
Trenér Martin Brůna hodnotil tréninkovým
kemp v Kadani pozitivně: „Myslím si, že jsme
vybrali to nejlepší, co Česká republika v akademickém meřítku nabízí. Kostru kádru tvoří hráči, se kterými dlouhodobě pracujeme
a hrají pravidelně nejvyšší soutěž. Nic lepšího v Česku v současnosti nemáme. Mají šanci porvat se o velký úspěch.“
■ | (pm)
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