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Věnujeme pozornost 
rozVoji kultury 
a komunitního žiVota

technické služby 
moraVská třeboVá  
slaVí 20 let 

program letního kina 
u muzea a zámeckého 
kulturního léta4 7 14

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.

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

Bleší trh 

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

společensKá 
ruBriKa 
Životní juBilea
duBen 
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

rozloučili jsme se
Květen
mašková květoslava (83 let)
brejla miroslav (76 let)
jež petr (75 let)

uzavření manŽelství
červen 
pavel brettschneider (m. třebová) – 
zdeňka hrušková (svitavy)
michal kröner (chornice) – jana mysli-
kovjanová (m. třebová) 

narozené děti 
duBen
snida Viktor 

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

V  informačním systému městského úřadu 
v  moravské třebové bylo k  30. 5. 2022 evi-
dováno k trvalému pobytu celkem 9674 ob-
čanů čr. V průběhu měsíce května se do mo-
ravské třebové přistěhovalo 17 obyvatel, od-
hlásilo 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 cizin-
ců s povolením k pobytu na území české re-
publiky. celkem je tedy v moravské třebové 
k 30. 5. 2022 evidováno 9844 osob. 
V měsíci květnu se uskutečnily 2 svatební ob-
řady, 2 obřady k vítání občánků a slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení.

■   |   in

oblíbená akce se uskuteční v sobotu 16. čer-
vence od 8:00 do 12:00 hodin ve dvorečku 
naproti třebovské restauraci (v  případě vy-
datného deště přesunuto na 23. 7.). máte 
doma přebytečné hrníčky, knížky, obráz-
ky, časopisy, něco pro kutily, nářadí, hračky 
nebo koloběžku? nebo vám právě něco tako-
vého chybí? prodávat a nakupovat může kaž-
dý, nepotřebujete žádné povolení. příprava 
prodejního místa od 7:30 hodin. 

reKonstruKCe nerudova
Vzhledem ke špatnému technickému stavu 
proběhne v  letošním roce výměna kanaliza-
ce a vodovodu v ulici nerudova. Výměna ka-
nalizace bude stavební firmou bs-imeX, spol. 
s r.o. zahájena v polovině července a potrvá tři 
měsíce. po dobu stavebních prací bude pro-
voz pro rezidenty umožněn vždy pouze v jed-
nom jízdním pruhu. průjezd ulicí panenskou 
je z  technických důvodů uzavřen. po dobu 
oprav platí zákaz vjezdu autobusů k  ob-
řadní síni. příjezd osobních vozidel ke smu-
teční 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 har-
monogramu vždy před 7:00 hod. Finální opra-
va 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. záro-
veň dojde k opravě spojovacích uliček u gará-
ží mezi ulicemi j. k. tyla a tyršova. 
uliCe mlýnsKá
V úseku mezi ulicemi jateční a olomoucká. 

plánované opravy KomuniKaCí výBěrová řízení

stráŽníK/stráŽniCe městsKé 
poliCie
podrobnosti naleznete na úřední desce.

oprava silniCe v sušiCíCh

pardubický kraj v polovině července zahá-
jí poslední etapu celkové rekonstrukce vo-
zovky na silnici č. ii/368. stavební práce bu-
dou probíhat v  úseku od odbočky k  beto-
nárce po železniční přejezd ve směru na 
staré město a  minimálně tři měsíce bu-
dou spojeny s úplnou uzavírkou. podrobný 
harmonogram a objízdné trasy zveřejníme 
v aktualitách na webu města a v mobilním 
rozhlasu. 

http://www.moravskatrebova.cz
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Dne 13. června 2022 proběhlo za účasti zá-
stupců města, rent group s.r.o. a  společ-
nosti kaufland slavnostní zahájení výstavby 
nového obchodního centra, které bude za-
hrnovat hypermarket, retail s 5 obchodními 
jednotkami a parkovací stání pro automobi-
ly. stavba by dle harmonogramu měla být 
dokončena v srpnu roku 2023. 
samotná výstavba obchodního centra na ji-
hozápadním okraji města je první fází kom-
plexního projektu, který do budoucna v  lo-
kalitě počítá také se vznikem šesti bytových 
domů a 120 rodinných a řadových rodinných 
domů, spolu se zelení a  technickou a  do-
pravní 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 ome-
zení, spojené s epidemií covid-19. Děkuji za-
stupitelům 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 ote-
vření nového obchodního centra i zahájení 
dalšího rozvoje lokality jihozápad, která do 
budoucna přinese občanům pestrou nabíd-
ku možností pro bydlení,“ uvedl starosta mi-
loš mička. 
za prodej pozemků pro obchodní centrum 
město obdrželo 35 mil. kč. tyto prostředky 
budou využity pro další rozvoj bydlení v lo-
kalitě jihozápad, konkrétně na propojení 
ulic Dr. janského a Dr. loubala s obchodním 
centrem. tímto propojením připraví měs-

výstavBa oBChodního Centra 
Kaufland zahájena

to zainvestované pozemky pro výstavbu až 
6 bytových domů s cca 140 byty a 15 rodin-
ných řadových domů. Vlastní napojení této 
lokality na stávající oblast sídliště západní 
zajišťuje investor rent group s.r.o. s odha-
dovanými náklady v min. výši 35 mil. kč.

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  posled-
ních letech byla monitorována postu-
pující degradace nosných dřevěných 
sloupů na rozhledně na pastvisku. bylo 
provedeno několik mimořádných pro-
hlídek, které potvrdily zvýšenou vlh-
kost některých sloupů. V roce 2019 do-
šlo k výměně jednoho sloupu, který byl 
nahrazen novým ocelovým sloupem. 
stav rozhledny byl nadále monitoro-
ván a vzhledem k tomu, že bylo zjiště-
no, že poškození dřevokaznými činiteli 
se dále zvyšuje, museli jsme přistoupit 
k nahrazení všech dřevěných sloupů za 
sloupy ocelové. stavební práce s celko-
vými náklady 1,8 mil. kč bez Dph bude 
provádět firma montáže zubček s.r.o.

rozKvetlé město
tradiční soutěž pořádaná českým za-
hrádkářským svazem ve spolupráci se 
zdravým městem a ma21 moravská 
třebová. hodnoceny budou nejpest-
řejší, nejzajímavější květinové výzdoby 
na balkónech, oknech a v předzahrád-
kách. přihlášení do soutěže je mož-
né 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. srp-
na 2022. Deset vyhodnocených květi-
nových výzdob bude odměněno věc-
nými cenami.
■  |  pavlína horáčkova, koordinátorka zm a ma21

demoliCe oBjeKtu Bývalé trŽniCe v Centru města

V  průběhu července bude zahájena pláno-
vaná demolice bývalé městské tržnice a sou-
sedního bytového domu v  ulici komenské-
ho. „městská tržnice je více než 10 let opuš-
těná a vytváří nevzhlednou bariéru při vstu-
pu do historicky cenné městské památkové 
rezervace. Všechny objekty jsou dlouhodobě 
ve špatném technickém stavu a jakákoliv re-
konstrukce z ekonomických důvodů nepřipa-

dá v úvahu. pokud půjde vše bez komplikací, 
firma Demstav group s.r.o. demolici dokončí 
v průběhu září. celkové náklady na odstraně-
ní budov předpokládáme ve výši 2,1 mil. kč 
bez Dph. nově vzniklý prostor prozatím vy-
užijeme jako odstavnou plochu pro parková-
ní vozidel. o definitivní podobě celého území 
budou probíhat další jednání,“ uvedl staros-
ta miloš mička. 
objekt městské tržnice je tvořen souborem 
tří budov, které na sebe navazují a jsou vzá-
jemně propojeny. hlavní objekt tržnice je 
souběžný s  ulicí komenského a  z  východní 
strany na něj navazují bývalé prodejní a skla-
dovací prostory. V současné době jsou objek-
ty opuštěné a  slouží pouze k  provizornímu 
městského mobiliáře. sousední bytový dům 
je také dlouhodobě prázdný, bez smysluplné 
šance na další využití.
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V  oblasti kultury se toho za posledních ně-
kolik let odehrálo mnoho. podařilo se vytvo-
řit nové tradice v  podobě festivalu slamák, 

který každoročně symbolicky zakončuje léto 
prostřednictvím dožínkových a  pivních slav-
ností na náměstí. Díky spolupráci s charitou 
letos proběhl již druhý ročník obnovené tra-
dice masopustního průvodu. stabilní součás-
tí programu se staly oblíbené festivaly roz-
marné léto (pouliční a cirkusová divadla) i zá-
mecké kulturní léto, které je hitem července 
a  srpna díky pestrému programu s  divadly, 
historií, pohádkami, koncerty a  letním ki-
nem. podpořili jsme žádost studentů míst-
ních škol, kteří uspořádali úspěšný Farma-
jáles plný zábavy, sportu a  hudby. „k  tomu 
všemu se pro turisty podařilo obnovit celo-
roční provoz zámku (doposud jen březen-ří-
jen) a  do budoucna stále držíme myšlenku 
na obnovu fotofestivalu i tradičních historic-
kých slavností. nesmíme zapomenout na zá-
kladní uměleckou školu, která vytvořila nové 
webové stránky a její žáci uspěli v řadě umě-
leckých soutěží. nezbytnou samozřejmostí je 
také možnost platby kartou, rezervace vstu-
penek online i propojení s turistickým infor-
mačním centrem. Všechny zmíněné aktivi-
ty sice zapadají do celkové koncepce rozvoje 
kultury v moravské třebové, ale mají ještě je-
den společný jmenovatel. na jejich tvorbě se 
podílely nejen kulturní služby, ale desítky dal-
ších třebováků. chceme tímto poděkovat za 
spolupráci všem spolkům, jednotlivým obča-
nům, organizacím, zájmovým skupinám, ško-
lám a  školkám. bez jejich nadšení a  pomo-
ci by akce neměly takový úspěch a  autenti-
citu,“ uvedla ředitelka kulturních služeb ma-
rie blažková. nad rámec zmíněných událostí 

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

opravy latinské školy a  úprav zámeckých 
expozic. a právě na tyto projektové záměry 
vám níže představíme v podrobnostech. 

plán výstavBy 
Komunitně-Kulturního 
Centra 
V  současné době probíhá architektonic-
ko-urbanistická soutěž o  návrh revitaliza-
ce brownfieldu v opuštěném průmyslovém 
areálu v  ulici jiráskova. součástí rozvojové 
vize je oživení kulturní a komunitní činnos-
ti a začlenění celé lokality do centra města. 
V  budoucnu by zde mohl vyrůst společen-

zaměřeno na Kulturu 
a Komunitní Život 

ský sál s kapacitou 250–500 osob, menší ki-
nosál pro 80 osob, nová městská komunit-
ní knihovna, zázemí pro depozitář muzea 
a kavárna a další prostory pro spolkový ži-
vot. součástí zadání je také vybudování ne-
zbytných parkovacích míst. „Vyhlášená sou-
těž je v  centru pozornosti odborníků, do 
úvodní širší fáze soutěže se přihlásilo 20 re-
nomovaných týmů architektů z  česka i  za-
hraničí. odborná porota tento výběr zúžila 
na šest finalistů, výsledné návrhy veřejnos-
ti představíme na podzim letošního roku. 
pro město naší velikosti pravděpodobně ne-
bude reálné vybudovat celé kulturní cent-
rum 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 dotač-
ních prostředků,“ vysvětluje starosta miloš 
mička. 
samotnému vyhlášení soutěže předcházel 
dlouhý proces příprav, jehož výsledkem je 
komplexní analýza potenciálu a využitelnos-
ti zamýšleného komunitně kulturního centra 
zpracovaná renomovanou společností on-
plan 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  kultur-
ních služeb, které nám pomohly do výsled-
ného 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 ko-
morní činnost jednotlivých spolků či pořá-
dání soukromých oslav. Důležité pro nás je 
také, aby místo žilo po celý den a nedochá-
zelo k tomu, že se bude lidem otevírat pouze 
na večerní program. proto jsme se rozhod-
li pro spojení společenského sálu, kinosálu, 
knihovny a  kavárny. knihovna by pomohla 
oživit celý prostor a vytvořit vazby na neda-
leké gymnázium a domov pro seniory,“ dopl-
ňuje ředitelka kulturních služeb marie blaž-
ková. 
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oprava muzea a nová expoziCe
městské muzeum v  moravské třebové je 
s  ohledem na svůj sbírkový fond jednou 
z  nejvýraznějších muzejních institucí čes-
ké republiky. abychom mohli tento poten-
ciál naplno využít, je potřeba zásadní úpra-
va zázemí i obsahu samotných expozic. pro-
to město moravská třebová v letošním roce 
připravuje podklady pro budoucí rekonstruk-
ci budovy a následné vytvoření nové expozi-
ce pro návštěvníky. předpokládané náklady 
na realizaci projektu se činí 60 mil. kč, z če-
hož 54 mil kč by mohla pokrýt dotace z  in-
tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu 2021–2027. „V současné době probí-
há zpracování studie nové expozice a zpraco-
vání projektové dokumentace pro plánované 
stavební práce, které budou zahrnovat ze-
jména zabezpečení objektu, novou elektro-
instalaci, rekonstrukci podlah a toalet, výmě-
nu topení, vytvoření chybějícího bezbarié-

rového přístupu a nakonec také tvorbu zce-
la nové muzejní expozice. termín vyhlášení 
výzvy a podání dotační žádosti předpokládá-
me na přelomu června a července,“ vysvětlu-
je starosta miloš mička. 
jaké jsou důvody a  potřebnost celé rekon-
strukce?  „poslední zásadní stavební úpra-
vy proběhly před třiceti lety a současný stav 
již nevyhovuje potřebám 21. století. muzejní-
kům zásadním způsobem chybí prostor pro 
rozšíření expozice a  zázemí pro pokladnu 
a  edukační programy pro návštěvníky. pro-
voz budovy je rovněž nevyhovující z funkční-
ho a  technologického hlediska. celou reno-
vaci 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 moh-
la členit na sedm na sebe navazujících oddílů 
zaměřených chronologicky na historii měs-
ta, identitu a národnost jeho obyvatel, začá-
tek cest mecenáše do ameriky, následova-
né jeho cestami kolem světa. závěr expozice 

by mohl mít edukativní charakter a s využi-
tím multimediálních technologií by návštěv-
níkům přiblížil město za poslední dvě stole-
tí. 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 přípra-
va na rekonstrukci historické budovy latin-
ky. celý záměr je součástí koncepce rozvo-
je kultury v moravské třebové, která do bu-

doucna počítá i se vznikem kulturně kreativ-
ního 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 ne-
odpovídá. Vnitřní prostory jsou nevyhovující 
jak z provozního, tak i estetického hlediska. 
V případě získání dotace z místní akční sku-
piny moravskotřebovsko a jevíčsko o.p.s. bu-
deme schopni už na konci letošního roku za-
hájit proces oprav, jehož výsledkem bude 
ve spolupráci s kulturními službami očištění 
od necitlivých stavebních úprav z minulosti, 
ale i vytvoření stálé unikátní expozice a mul-
tifunkčních prostor pro realizaci přednášek 
a  výstav pro veřejnost,“ uvedl starosta mi-
loš mička. Díky tomu by se budova celoroč-
ně mohla otevřít veřejnosti, ale také pozitiv-
ně ovlivnit celou oblast kultury i  volnočaso-
vých aktivit ve městě. 
 „nově by zde mohla sídlit společnost čes-

ko-německého porozumění, která pomá-
há s  přípravou unikátní expozice se zamě-
řením na lidovou kulturu na hřebečsku, pro 
kterou čerpáme exponáty nejen díky sbírko-
vým předmětům z muzea, ale partnerů z ně-
meckého göppingenu. návštěvníci se bu-
dou moci seznámit s dějinami každodennos-
ti, s regionálními zvyky, tradicemi a zbožností 

zámeK a muzeum našich předků. latinka se tak otevře veřej-
nosti nejen díky expozici, ale také díky spod-
ní historické místnosti, kde se mohou konat 
konference, přednášky i  dílčí setkávání po-
sluchačů moravskotřebovské univerzity třetí-
ho věku a dalších spolků a institucí,“ vysvětlu-
je ředitelka kulturních služeb marie blažková. 

renovované zámeCKé expoziCe 
V  prosinci 2021 byla dokončena realiza-
ce nové expozice ve věži zámku financova-
ná z  mikroprojektu fondu euroregionu gla-
censis. tato expozice připomíná působe-
ní jednoho z  nejvýznamnějších moravských 
šlechticů své doby ladislava Velena ze že-
rotína na moravskotřebovském zámku. „ná-
vštěvníci mohou navštívit žerotínovu pracov-
nu a ložnici, která zároveň s novým pojetím 
interaktivní části v  prvním patře věže před-
stavuje vývoj moravskotřebovského panství 
a  jeho držitelů v  období kolem dramatické-

ho roku 1620. nová expozice se stala sou-
částí stávající trasy zámku poklady morav-
ské třebové. V únoru a březnu 2022 proběh-
ly úpravy i  v  původní části trasy tzv. pokla-
dů, kde ve spolupráci s historiky městského 
muzea došlo k přestěhování některých míst-
ností, abychom dosáhli chronologicky správ-
ného sledu historických událostí v  dějinách 
zámku i  města. Věříme, že pro návštěvníka 
tak vznikne atraktivnější a  přehlednější zá-
mecký okruh,“ vysvětluje kastelánka karolí-
na machálková. nová expozice ve věži zám-
ku je prvním krokem k budoucímu rozvoji zá-
meckých expozic. V  ideálním případě dojde 
ke komplexní proměně vedoucí k logickému 
a chronologickému řazení jednotlivých částí 
prohlídkových okruhů. 
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pozvánKa na 
veřejné projednání
Dne 18. 7. v 14:00 hodin se v zaseda-
cí místnosti měÚ olomoucká uskuteč-
ní veřejné projednání návrhu změny 
č. 1  regulačního plánu městské pa-
mátkové rezervace. Ve stejném termí-
nu se uskuteční zároveň také veřejné 
projednání návrhu změny č. 6 územ-
ního plánu města moravská třebová.

stipendia 
studentům 
vysoKýCh šKol
stejně jako v předchozích letech měs-
to moravská třebová poskytne stipen-
dia pro tři studenty vysokých škol. žá-
dosti o stipendium se podávají na pře-
depsaném formuláři na odboru fi-
nančním měÚ moravská třebová. 
žádost je třeba podat v  termínu od 
1. 8. do 15. 8. 2022. bližší informace 
o poskytování stipendií a tiskopis – žá-
dost o poskytnutí stipendia a program 
pro poskytování stipendií studentům 
vysokých škol v české republice z roz-
počtu města moravská třebová, kde 
najdete rovněž podmínky získání sti-
pendia, 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 ne-
ziskových organizací, právnických a fy-
zických osob, které působí na území 
města a provozují veřejně prospěšné 
aktivity a volnočasovou činnost probí-
há od 1. do 31. července 2022.
jednorázově poskytované neinves-
tiční dotace jsou vázané na konkrét-
ní činnosti nebo akce, zaměřené na 
podporu aktivit zejména v  následu-
jících oblastech: kultura, sport a  tu-
ristika, sociální služby a  životní pro-
středí. celkový roční objem finanč-
ních prostředků určených na dotace 
v  rámci programu města činí letos 1 
milion kč. V prvním kole bylo rozdě-
leno 840.000 kč, v druhém kole zbývá 
k rozdělení částka 160.000 kč. Veške-
ré dotazy a úkony spojené s žádostmi 
o  finanční podporu směřujte na iva-
nu kelčovou (ikelcova@mtrebova.cz, 
+420 461 353 162).

nový vojensKý velitel 
novým velitelem VsŠ a  VoŠ mo v  morav-
ské třebové se ve středu 1. června stal 
milan Kalina, přejeme hodně úspěchů. sou-
částí slavnostního ceremoniálu za účasti mi-
nistryně obrany čr jany černochové bylo 

i  vyřazení absolventů denního i  dálkového 
studia. zároveň děkujeme za odvedenou 
práci také zdeňkovi macháčkovi, který vojen-
skou školu vedl v uplynulých letech.

nádoBy na třídění plastu a papíru zdarma

třídění Bioodpadu 

město moravská třebová s  využitím dota-
cí z  operačního programu životní prostře-
dí plánuje pořízení nádob o objemu 240 l na 
třídění papíru a plastu. uvedený krok obča-
nům nabídne alternativu k pytlovému svozu 
i  celkové zjednodušení třídění odpadu. ná-
doby budou k  dispozici zdarma, nyní spou-
štíme registraci zájemců prostřednictvím on-
line formuláře na webu města. 
„pro občany se jedná o  výrazné zjednodu-
šení. nebudou už muset docházet s  papí-
rem a plastem do sběrných hnízd, ale napl-
něné nádoby stačí dle stanoveného harmo-
nogramu 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 zařa-
díme do rozpočtu města a provedeme v příš-
tím roce. pořízením nádob také reagujeme 
na novelu zákona o  odpadech, na základě 
které dochází k průběžnému navyšování po-
platků za ukládání odpadu na skládku. měs-
ta musí také dodržovat určitý poměr vypro-
dukovaného směsného odpadu, jehož pře-
kročení je rovněž finančně penalizováno. sa-
motné skládkování pak bude od roku 2030 
zakázáno úplně. pokud bychom i nadále pro-
dukovali velké množství komunálního odpa-
du, museli bychom počítat s radikálním růs-
tem nákladů na celý náš systém odpadové-

pro ukládání bioodpadu z  domácností mo-
hou obyvatelé města využít hnědé kontejne-
ry umístěné ve sběrných hnízdech. nad rá-
mec toho mohou využít také popelnice na 
bioodpad o objemu 240l. o tyto nádoby je 

ho hospodářství města. to by se samozřej-
mě projevilo i růstem poplatku za komunální 
odpad. proto je jedinou cestou společná sna-
ha o efektivní třídění papíru a plastu, což po-
vede ke snížení objemu směsného komunál-
ního odpadu a k stabilizaci systému odpado-
vého hospodářství v moravské třebové,“ vy-
světluje místostarosta petr Frajvald.

Kdo můŽe poŽádat o nádoBy?
obyvatelé rodinných domů a menších byto-
vých domů (do 8 bytových jednotek).
Do jedné domácnosti může být přidělena 
max. 1 žlutá a 1 modrá popelnice.

jaK poŽádat?
prostřednictvím online kontaktního formulá-
ře na webových stránkách města.

možné požádat na sekretariátu technických 
služeb. cena za vývoz popelnice na biood-
pad z  domácností je 500 kč/rok. harmono-
gram svozu nádob na bioodpad je uveden na 
webových stránkách www.tsmt.cz. 

http://www.moravskatrebova.cz/
http://www.tsmt.cz
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technické služby

teChniCKé sluŽBy slaví 20. narozeniny
technické služby moravská třebová 
s.r.o. slaví 20 let od založení. spo-
lečnost byla založena 9. 7. 2002 
městem moravská třebová v rám-
ci transformace původní příspěv-
kové organizace města, svoji čin-
nost pak započala na přelomu léta 
a  podzimu 2002. ts vykonávají řadu 
činností, a to jak pro samotné město mo-
ravská třebová, tak i pro okolní obce a  jiné 
podnikatelské subjekty v rámci své podnika-
telské činnosti.

zaměstnanCi
celkem společnost zaměstnává cca 65 osob 
na trvalý pracovní poměr, v období jaro-pod-
zim 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 ví-
ceméně stabilní. společnost splňuje povin-
ný podíl zaměstnanců se zdravotním posti-
žením, v  současné době takových osob za-
městnává 6.
V rámci spolupráce s Úřadem práce čr spo-
lečnost 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 (lavič-
ky, koše, …)
Údržba zeleně
správa městských komunikací, zimní údržba
správa nemovitostí (nemovitosti města, ne-
movitosti společenství vlastníků a  bytových 
družstev)
správa sportovišť (dětská hřiště, aquapark, 
zimní stadion, atletický stadion, tenisové kur-
ty, Fit stezka křížový vrch, rekreační areál kní-
žecí louka)
správa hřebečských důlních stezek
správa hřbitovů (moravská třebová, boršov)
správa veřejného osvětlení
správa parkovacích automatů

provoz veřejného Wc (zámek mo-
ravská třebová, autobusové ná-
draží)
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 kan-
celáře, dílny, garáže, sklady a  sběrný dvůr 
moravská třebová.
Dalšími pracovišti se zázemím pro dlouho-
dobou přítomnost zaměstnanců jsou kom-
postárna a překladiště hamperk, hřbitov mo-
ravská 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 bý-
valé 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 vel-
mi zastaralý. V roce 2020 byla zadána veřej-
ná zakázka na nákup popelářského vozidla 
s vlastním vážním systémem. to bylo nako-
nec pořízeno za částku cca 5 mil. kč bez Dph 
a uvedeno do provozu na jaře 2021. V prů-
běhu roku 2021 bylo zakoupeno nové užit-
kové vozidlo se sklápěčem, několik nových 
velkoobjemových kontejnerů, 2 samojízd-
né rotační sekačky na trávu a vibrační des-
ka. na konci roku 2021 začalo budování ná-
jezdové automobilové mostní váhy na pře-
kladišti hamperk, která byla zprovozněna 
na jaře 2022. současně zde bylo vybudo-
váno nové zázemí pro obsluhu překladiště. 
V  dubnu 2022 byl zakoupen nový zameta-
cí vůz a bylo pořízeno nové technické vyba-
vení pro evidenční systém mesoh. V červnu 
2022 se nám podařilo zakoupit nový nakla-
dač v hodnotě 2,3 mil. kč bez Dph, který bu-
deme 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 zakáz-
ka na nákup dalšího popelářského vozidla. 
jeho pořízení a uvedení do provozu by mělo 
proběhnout v průběhu roku 2023. zároveň 
proběhlo výběrové řízení na nákup kolové-
ho teleskopického nakladače, který bude 
dodán a uveden do provozu v průběhu červ-
na 2022.
neustále se snažíme zlepšovat naše služby, 
protože si uvědomujeme, že naše činnost je 
vizitkou našeho města. Děkujeme všem ob-
čanům za spolupráci při nahlašování vznik-
lých problémů či nedostatků ve městě. sna-
žíme se vždy vše neprodleně řešit, ale bohu-
žel není reálné, abychom o  veškerých pro-
blémech věděli ihned. neváhejte se nám 
v  těchto případech ozvat na uvedené kon-
takty.
Všichni chceme mít krásné čisté město, 
a proto je třeba, abychom si vzájemně pomá-
hali a vycházeli si vstříc.
Děkujeme Vám za projevenou přízeň a těší-
me 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

jaK Bojovat se stresem v práCi?
Dospělí lidé tráví v práci zhruba jednu třeti-
nu svého života. Víte, že téměř 60 % všech 
zaměstnanců trpí v práci stresem? stres 
může spustit například náročnost práce, 
velké množství svěřených úkolů, splnění ter-
mínů, výše mzdy, šéf, pracovní kolektiv, pra-
covní podmínky nebo atmosféra v zaměst-
nání. 
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 me-
zilidské vztahy, je nejvyšší čas s tím začít něco 
dělat.
čím se v práCi nejvíCe stresujeme?
mezi nejčastější spouštěče pracovního stre-
su patří podle psychologů zejména odkládá-
ní problémů, nadměrné pracovní zatížení, 
časová náročnost práce, příliš vysoké poža-
davky, workoholismus, špatné pracovní vzta-

hy, nevyhovující pracovní podmínky nebo ši-
kana, tzv. mobbing a bossing.
jaKé mohou Být důsledKy nadměrné-
ho 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, ne-
spavostí, poruchou soustředění, nechuten-
stvím, 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 schop-
ni 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

program 
dušeprostoru 
na červeneC 
zdravíme Vás z  prosto-
ru pro podporu dušev-
ního zdraví ve svitavách. 
V  červenci pro Vás plá-
nujeme tři druhy volno-
časových aktivit.
1) setkávání lidí se zkušeností s du-
ševním onemocněním, která jsou ur-
čena právě lidem s  touto zkušeností 
z  okresu svitavy. tentokrát se sejde-
me 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 klu-
bových činností těšit?
Út 12. 7. slack-line - pojďte si vyzkou-
šet, jak jste na tom s rovnováhou své-
ho těla na  slack-line (šňůru, nataže-
nou mezi dvěma stromy v malé výšce, 
po které se chodí). sraz v 15:30 hod. 
v cDz a potom se přesuneme do par-
ku jana palacha. 
Út 26. 7. hudební odpoledne - pose-
zení s kytarou a zpěvem v cDz. začíná-
me opět v 15:30 hod.
3) senior setkávání jsou vždy po-
slední čtvrtek v měsíci. tento měsíc se 
uskuteční 28. 7. v seniorcentru města 
svitavy, Felberova 715/31, svitavy-lá-
ny, od 15:30 do 16:30 hod. srdečně Vás 
zveme na odpolední setkání plné zába-
vy, 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 Du-
šeprostorem.

■   |   marie boštíková

jarní měsíce v domově pro seniory byly měsí-
ci plnými různých prožitků. naše klienty přišly 
potěšit svým vystoupením děti ze zŠ palacké-
ho, které si připravily krátké pásmo předčítá-
ní a recitací. Děti ze zŠ u kostela na nás neza-
pomínaly ani v  předchozím náročném obdo-
bí, kdy nám posílaly přáníčka k různým příle-
žitostem. 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 na-
šeho areálu. trávili jsme společná odpoledne 
při kávičce a upečené dobrůtce, při výrobě de-
korací, hraní binga, posezení s hudbou... 
V měsíci dubnu jsme se také zapojili do pro-
jektu zahradničení v  domovech pro seniory. 
zde nám prostřednictvím nadačního příspěv-
ku z veřejné sbírky ježíškova vnoučata byla po-
skytnuta částka 14.400 kč na zakoupení 2 mo-
bilních 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. mo-
bilní zahrádky jsou uzpůsobené svojí výškou 
i  pro klienty s  pohybovým omezením, umož-
ňují tak jejich zapojení se do pěstování rostlin 
za zajištění patřičného pohodlí, jako by sedě-
li 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 květi-
ny a bylinky, které láskyplnou péči vracejí v po-
době krásných květů i chutných plodů. to, co 
si vlastnoručně vypěstujeme a s láskou opečo-
váváme, to mnohem lépe voní, chutná a  léčí. 
nádvoří domova pro seniory již také krášlí růz-
nými rostlinkami osázené vyvýšené záhony 
a truhlíky, které krásně voní a  lahodí oku ne-
jen našim klientům a jejich blízkým, ale i všem 
kolemjdoucím. k naší kašně na nádvoří přiby-
ly 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-

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

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 děkuje-
me. naši klienti mohli prožít hipoterapii nejen 
ve venkovních prostorách naší zahrady, proto-
že bylo krásné počasí, ale i na pokojích. klien-
ti měli možnost si koníky pohladit, učesat jim 
hřívu a přitom se uvolnit, odreagovat a prožít 
krásné chvíle na čerstvém vzduchu. Díky obě-
ma miniaturním koníkům se naše tváře nezba-
vily úsměvu ani na vteřinu. koníci emil a ro-
manka šli potěšit také klienty s  omezenou 
hybností na jejich pokoje. společné setkání 
pomohlo vytvořit příjemnější a domáčtější at-
mosféru a bylo pro všechny zúčastněné neza-
pomenutelným zážitkem a těšíme se zase na 
někdy příště.

■   |   sociální pracovnice Dps

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

nová nemoCniCe následné péče
po dlouhých měsících příprav se blíží dokon-
čení 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 nemocni-
ce s nejmodernějším vybavením zdravotnic-
kou technikou. Věřím, že klienti ocení kvalitu 
poskytovaných služeb, kterou bychom chtě-
li i nadále zvyšovat. budova je též dominan-
tou reprezentativního vstupního portálu do 
města.
jaK náročné je stěhování a Kdy Bude-
te v plném provozu? 
Vzhledem k tomu, že plánujeme neomezovat 
provoz lůžkové péče, je nutné přesun pečli-
vě naplánovat, aby nás nic nepřekvapilo. za 
spolupráce se zaměstnanci jiných pracovišť 

nemocnice a dobrovolníky by se měl přesun 
uskutečnit první červencový víkend. stravova-
cí provoz by měl v té době být již ve zkušeb-
ním 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 kom-
pletní. název nemocnice je potom uveden 
nad hlavním vchodem.  modrý znak /kříž/ 
symbolizuje zdravotní péči, zelený znak /
okna/ symbolizuje budovu/ústavní péči, čer-
vený znak /srdce/ symbolizuje srdečné, přá-
telské a prorodinné prostředí nemocnice 
na Co se společně s Kolegy těšíte nej-
víCe? 
až bude péče o pacienty v novém zařízení za-
běhnutá. zaměstnanci i klienti si zvyknou na 
nové prostředí, pomůcky a uvidíme pozitivní 
výsledky své práce podpořeny krásným pro-
středím.

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

zuBní pohotovost

2.–3.7. mDDr. sládek petr svitavy, jugoslávská 17 731 201 180
5. 7. muDr. s louka lubomír svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
6. 7. muDr. Školařová ludmila moravská trebová, piaristická 6b 461 316 172

9.–10. 7. muDr. Škorpík jan svitavy, soudní 1391/3 461 531 144
16.–17. 7. muDr. jagoš tomáš jevičko , palackého nám. 20 723 715 558
23.–24. 7. muDr. hřebabetzká alena staré město 134 461 312 501
30.–31. 7. muDr. horák pavel svitavy, pavlovova 24 777 511 011

ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. mimo tyto hodiny přijí-
má akutní bolesti stomatologická pohotovost nemocnice pardubice. ordinační hodiny: so, ne 
a svátky 8:00–18:00 hodin, po-pá 17:00–21:00 hodin.

dovolené 
praKtiCKýCh léKařů
dr. němCová – Všechny pátky změ-
na 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., zá-
stup 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. zá-
stup Dr. landová v ordinaci Dr. zemán-
kové, 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 or-
dinacích

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.

informaCe
na psychiatrickou ambulanci se lze ob-
jednat pouze přes tel. 461 352 300, a to 
v době 8:00–9:00 a 13:00–15:00 hod., ji-
nak je telefonní číslo nedostupné 

■   |   ivana kantůrková

pohotovostní sluŽBa pro dospělé
svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 
461 569 239
pá: 18:00–21:00 hodin; so, ne, svátky: 9:00–
17:00 hod.

pohotovostní sluŽBa pro děti a do-
rost
svitavy, kollárova 22, přízemí polikliniky, 

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

pohotovostní sluŽBa orl pro děti 
a dospělé
svitavská nemocnice, budova D přízemí, 
461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod. 
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hod.

léKařsKá pohotovost
mimo tento čas orl oddělení nemocnice 
Ústí nad orlicí

KontaKty na nemoCniCe (Ústředna)
sVitaVy   461 569 111
litomyŠl  461 655 111
Ústí naD orlicí   465 710 111
parDubice  466 011 111

mailto:info@nnpmt.cz
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různé

mapa soCiálníCh 
sluŽeB 
město moravská třebová vytvořilo pro 
veřejnost přehledné webové rozhra-
ní, díky kterému lze vyhledávat sociální 
služby podle konkrétní potřeby, nebo 
životní situace. na jednom místě prů-
běžně aktualizujeme potřebné infor-
mace k řešení nezaměstnanosti, byto-
vé situace, dluhové problematiky nebo 
zájmové činnosti pro děti i dospělé.  
mapa online: https://mssmt.cz/
při řešení libovolné problematiky mo-
hou uživatelé využít vyhledávač for-
mou zadání klíčových slov, nebo zvolit 
konkrétní sociální oblast z předem de-
finovaných skupin.
mapa sociálních služeb byla vytvořena 
v  rámci projektu podpora sociálního 
začleňování v  moravské třebové, kte-
rý navazuje na strategický plán sociál-
ního začleňování města a je financován 
z 85 % z eu, z 10 % ze státního rozpočtu 
a z 5 % z rozpočtu města.
strategický plán sociálního začleňová-
ní (spsz) města moravská třebová ob-
sahuje opatření vedoucí k  sociálnímu 
začleňování, které dokážou místní ak-
téři ovlivnit nejvýrazněji. je to přede-
vším z důvodu dobré znalosti místních 
specifik, nebo možnosti pružně reago-
vat na změny. neméně důležitým cílem 
politiky sociálního začleňování je rov-
něž důraz na aktivizaci a participaci so-
ciálně vyloučených. aktivní politika so-
ciálního začleňování spočívá v pomoci 
zvenčí. je důležité, aby sociálně vylou-
čení dostali možnost zapojit se do spo-
lečnosti, aktivně řešit svou sociální si-
tuaci. registrační číslo projektu: cz.03
.2.60/0.0/0.0/16_052/0016146

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 re-
publiky po ženě pátrala a  nakonec ji nalez-
la, jak se zmateně pohybuje na jedné z míst-
ních ulic. strážníci ženu naložili do služební-
ho vozu a následně ji předali do rukou zdra-
votníků.

přehnal to s alKoholem
hlídka mp přijala oznámení od občana měs-
ta, že na jedné z  ulic v  centru města leží 
ve vozovce muž. po příjezdu na místo zde 
hlídka nalezla muže, který jevil známky sil-
né podnapilosti a  vůbec nereagoval na ja-
kékoliv podněty k  probuzení. proto hlídka 
na místo okamžitě přivolala rzs. před je-
jím příjezdem hlídka muže uvedla do stabi-
lizované polohy a kontrolovala jeho životní 
funkce. po příjezdu rzs diagnostikoval lé-
kař u muže podezření na silnou otravu al-

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

koholem a  následně byl muž převezen do 
nemocnice ve svitavách.

■   |   radovan zobač, velitel městské policie

parní vlaK přijede do 
moravsKé třeBové 

přemysl otaKar ii. – 
Král rytíř, zaKladatel

mezinárodní výměnný poByt pro mládeŽ

již pošesté budou letní měsíce v pardubickém 
kraji spojené s pravidelnými jízdami historic-
kých parních vlaků. ty se od července vrátí 
na turisty velmi oblíbenou trasu z Dolní lip-
ky přes letohrad a Ústí nad orlicí až do ha-
nušovic v olomouckém kraji. jednou z  novi-
nek 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/

město moravská třebová a společnost česko-
-německého porozumění organizuje s partner-
ským městem staufenberg/hessensko mezi-
národní výměnný tábor pro mládež z čech, ně-
mecka, 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 dobro-
družství. V  plánu máme výlet do prahy, javo-
říčských jeskyní a na zámek Úsov. poznáš krá-
sy místního kraje, vyzkoušíš si netradiční spor-
tovní aktivity, soutěže a adrenalinovou zábavu. 
Cena pro účastníky tábora je 3 500 Kč, po-
platek zahrnuje dopravu, stravu, výlety a veš-
kerý 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 infor-
mačním centru na náměstí. Bližší informa-
ce na těchto e-mailových adresách: phorac-
kova@mtrebova.cz, irena.kuncova@seznam.cz 

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 edu-
kativních panelů představuje život přemysla 
otakara  ii. od narození až po smrt na 
moravském poli a složitou „posmrtnou“ ces-
tu. zbylé panely se věnují především zaklada-
telské činnosti přemysla otakara  ii., jakožto 
„otce měst“. srdečně zvou pořadatelé. 

https://mssmt.cz/
https://vlaky.pardubickykraj.cz/
mailto:phorackova@mtrebova.cz
mailto:phorackova@mtrebova.cz
mailto:irena.kuncova@seznam.cz
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ať už máte rádi výle-
ty pěšky, na kole nebo 
autem, z nabídky regi-
onu na pomezí čech 

a moravy si určitě vyberete. pokud rádi sou-
těžíte, můžete při toulkách oblastí vymeze-
nou městy litomyšl, moravská třebová, po-
lička, svitavy a Vysoké mýto zkusit štěstí a vy-
hrát 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 ob-
líbených 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 bu-
dete s pomocí mobilní aplikace sbírat dukáty 
z pohádkového pokladu. aplikaci pokladnice 
zážitků najdete na google play a v app sto-
re. pro stažení můžete použít i níže uvedený 
Qr kód. uzávěrka obou soutěží je k 20. srp-
nu, takže máte stále dost času zahrát si o ně-
kterou z cen.
máte-li rádi výšky a  nádherné výhledy do 
krajiny, zkuste soutěž Vzhůru do oblak!, kte-
rá vás provede po rozhlednách, věžích i pří-
rodních vyhlídkách. hrací karta je k dispozi-
ci v informačním centru nebo na www.cesko-
moravskepomezi.cz. najít odpovědi na jed-
noduché otázky bude pro vás určitě hračka. 
pokud při svých výletech rádi fotíte, nezapo-

meňte svoje úlovky zaregistrovat do soutě-
že Foto v oblacích. autoři nejlepších snímků 
pořízených v  turistické oblasti českomorav-
ské pomezí se také mohou těšit na některou 
z uvedených cen.
soutěžit můžete i s aplikací geofun, která vás 
provede po atraktivních místech regionu. bu-
dete se bavit při plnění 
nevšedních úkolů a do-
zvíte se spoustu zají-
mavých informací.
tak neváhejte a  vydej-
te se na výlet česko-
moravským pomezím, 
určitě nebudete litovat.

■   |   jiří zámečník,  
destinační společnost českomoravské pomezí

uŽijte si léto v česKomoravsKém pomezí a vyhrajte super Ceny

různé

p-pinK pomáhá 
KanClárně na výsluní
kanclárna v moravské třebové se pěkně roz-
jela, pomáháme, sledujeme a dáváme palec 
nahoru. V polovině května jsme do třebové 
z p-pink „dovezli“ seminář psychologie pro-
deje a obchodního jednání. naše externí lek-
torka, 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  morav-
ské třebové akademii začínajícího podnikání 
(azp) a z toho vzešli noví podnikatelé, které 
pardubický podnikatelský inkubátor, p-pink, 
zařadil mezi své klienty. když na azp nava-
zuje další spolupráce, tak je to prospěšné 
pro území moravskotřebovska. město mo-
ravská třebová koncem roku 2021 dokonči-
lo modernizaci starších prostor a vybudova-
lo kanclárnu-sdílené kanceláře pro začína-
jící a další podnikatele. obě akce se potkaly 
v čase, jak bylo naplánováno a již nesou ovo-
ce v podobě zájmu podnikatelů, jak nových, 
tak i zkušených.

Co se nejvíC vyuŽívá
manažer coworkingového centra augustin 
mrlina dosavadní dění v kanclárně hodno-
tí takto: „největší zájem je o  zasedací míst-
nost, kam se vejde kolem 25 lidí. organizu-
jeme přednášky a  podobné akce. Dále při-
cházejí zájemci o jednorázový pronájem kan-
celáře. 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 inkubáto-
ru, p-pink, se těšíme na pokračování spolu-
práce.
■   |   hana Štěpánová, za p-pink projektová manažerka

rodinné Centrum KrůčeK

fB: krucekmt ig: krucekmoravska
email: krucekmt@gmail.com
Děkujeme všem rodinám, které s námi osla-
vily Den dětí v námořnickém duchu v lučních 
lázních.

srdečně vás zveme na prázdninové 
aKCe KrůčKu v červenCi:
Workshop – výroba barefoot sandálů 14. 7. 
od 16 hod.

výlet do lesní školky Blatouch 13. 7. od 9 hod.
dopoledne s hasiči 27. 7. od 9 hod.
letní piknik s červenou Karkulkou pro mr-
ňousky od 3 měs. do 1,5 roku v lučních láz-
ních 29. 7. od 10 hod.

na všechny akce se prosím přihlaste na kru-
cekmt@gmail.com, kde získáte i  podrobněj-
ší informace. během letních prázdnin pravi-
delné kluby nebudou, je možné si herničku 

a krůček na oslavy pronajmout na objednání. 
naše rodinné centrum přijme dobrovolní-
ky, pokud máte zájem pomáhat tvořit pro-
gram pro rodiče s dětmi a účastnit se jedno-
rázových 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

kanclárna přeje všem pohodové 
letní dny. i  když počasí láká užívat 
si „okurkové sezony“, jsme tu stá-
le pro všechny pracující, kteří po-
třebují kancelář ke krátkodobému 
pronájmu, soustředit se, pracovat 
v chládku (máme skvělé letní klima-
tické podmínky), udělat si teamo-
vou poradu…
na září pro vás připravujeme další 
semináře a  workshopy s  business 
tematikou, navážeme na úspěšnou 
spolupráci s  pardubickým p-pin-
kem. těšit se můžete na témata 
time managementu, efektivní vyu-
žití technologií i obchodní a komu-
nikační dovednosti a další. rozhod-
ně se máte na co těšit. sledujte nás 
na Fb a ig, o všem vás budeme in-
formovat v dalším čísle. těšíme se. 
Fb: kanclarna ig: kanclarna e-mail: 
kanclarna@gmail.com 

■   |   augustin mrlina, tým kanclárny

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


12   |   moravskotřebovský zpravodaj   |   čerVenec 2022

různé

projekt map rozvoje vzdělávání ii pro úze-
mí 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 čtyřleté-
ho projektu byly zrekapitulovány na společ-
ném setkání všech aktérů v  rámci partner-
ství 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 zreali-
zovat 77 akcí, přičemž nemalá část webi-
nářů byla zaměřena na možnosti a způso-
by distančního vzdělávání v  online prostře-
dí. V době pandemie se nám taktéž podařilo 
společně se členy ps rovné příležitosti pod-
pořit i rodiče žáků ohrožených školním ne-
úspěchem formou online konzultací. V sou-
časnosti se podílíme i na pomoci školám 
s výukou ukrajinských žáků. zásadním téma-
tem, které se prolínalo celým projektem, byla 
podpora regionální identity. na vytvoření 
materiálu s názvem mapovník – soubor ak-
tivit v regionu, který máme rádi, se podí-

lela početná skupina pedagogů, kronikářů, 
zástupců obcí a pracovníku muzeí. mapov-
ník naleznete na našich webových stránkách 
www.mapmtj.cz/mapovnik, kde jsou k dispo-
zici volně ke stažení aktivity s  regionální té-
matikou, včetně metodiky, na podporu gra-
motností, badatelské výuky, robotiky a ques-
tů (hledačky, které vás zábavnou formou 
provedou moravskou třebovou, jevíčkem a 
městečkem trnávka). V návaznosti na vytvo-
řené metodiky jsme připravili pro školy i po-
můcky, které posloužily jako podpůrný mate-
riál při ověřování pracovních listů (např. ba-
datelské boxy). Velmi nás těšil zájem ze stra-
ny pedagogů ověřovat pracovní listy přímo 
ve školách. 
Velkou radost máme i z toho, že se nám po-
dařilo zajistit nejen kvalitní lektory z  celé 
republiky, ale nalezli jsme je i mezi našimi 
pedagogy, kteří byli ochotni sdílet svoji pra-
xi a zkušenosti. V map ii jsme vytvořili pro-
stor pro sdílení a spolupráci. realizovali jsme 
pravidelné setkávání ředitelů a zástupců škol 

a spolupracovali jsme s  místními organiza-
cemi. nezapomínali jsme ani na rodiče, po-
řádali jsme pravidelně rodičovské kavárny 
například na témata – školní zralost, nadání 
žáků, kyberšikana nebo výchova dětí. V  let-
ním období probíhaly letní školy pro pedago-
gy a žáci měli možnost bádat, přiučit se sta-
rým řemeslům a procvičit si angličtinu. po-
slední aktivitou pro žáky byl mladý reportér, 
který opět sázel na téma spojené s regionální 
identitou. jako odměna za velmi profesionál-
ně 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 za-
měří se na analytickou a strategickou strán-
ku projektu. Další vzdělávací akce by měl na-
bídnout map iV plánovaný od roku 2024.
Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili.

■   |   lenka bojanovská, hlavní manažer projektu

ohlédnutí za projeKtem map ii

http://www.mapmtj.cz/mapovnik
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zámek

stálé expoziCe
poklady moravské třebové včetně nové věže
středověká mučírna a alchymistická labora-
toř
geologické zajímavosti moravské třebové

výstava půl tisíCiletí goBelínů
jedinečná výstava šestnácti vzácných gobelí-
nů, která rozehrává dialog historických a no-
vodobých děl. je k  vidění po celý červenec 
v otevírací době pokladny zámku.

zámeCKé Kulturní léto
V červenci zámek opět ožije pravidelnými let-
ními akcemi. připravena je literární středa ve 
spolupráci s městskou knihovnou,  velká šká-
la koncertů našich oblíbených kapel na hu-
dební čtvrtky, netradiční večerní prohlídky 
zámeckých expozic v  rámci historických so-
bot 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.

zámeK moravsKá třeBová
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

edith piaf: dnes 
neChCi spát sama
23. 7. ve 20:00 na nádvoří zámku
Divadelní představení mapuje životní pří-
běh světově proslulé zpěvačky a  je pro-
tkáno jejími nesmrtelnými písněmi. na své 
pražské domovské scéně divadla kampa 
je od prvního uvedení v  roce 2018 před-
stavení pravidelně beznadějně vyprodané 
a  úspěch sklízí i  na zájezdech po celé re-
publice. hlavní roli edith piaf ztvární Van-
da hauserová, která byla nominována na 
ceny thálie 2019. Vstupenky zakoupíte 
v síti ticketportal, odkaz naleznete také na 
webových stránkách zámku.

https://www.ticketportal.cz/event/Edith-Piaf-Dnes-nechci-spat-sama
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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 pa-
doucha všech dob narazí mimoni na malého
nosatého černovlasého chlapce. ten netuší 
jak mu toto setkání změní život.
režie: k. balda, b. ableson

řeKni to psem  
komedie /čr/
Dita místo vytouženého miminka dostane 
od svého přítele psa, přestože žádného ne-

chtěla. když se šlápne do psího h..na, víte 
čeho. opravdu je to štěstí? zatím to tak ne-
vypadá...
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. po-
kud 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 přeru-
ší galaktický zabiják usiluje o zánik bohů. Vy-

dávají se na vesmírné dobrodružství, aby od-
halili 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 nerozluč-
ní nejlepší přátelé, mají stejné superschop-
nosti a bok po boku bojují proti zločinu.
režie: j. stern, český dabing

program

1. 7. čt /18:00/ mimoni 2: padouch přichází

2. 7. so /17:00/ mimoni 2: padouch přichází
 /19:00/ jurský svět: nadvláda

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 ohlašov-
na. policie vykonávala řádně službu. strážníci se 
střídali ve venkovní službě po dvou hodinách, t. 
j. dvě hodiny venku, dvě na strážnici. tenkráte 

byla strážnice občanům kdykoliv přístupna; vra-
ta 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 dru-
hém patře byla kancelář městského stavitele. na 
tuto budovu navazují dva obytné domy. V č. 20 
měl dílnu stolař hobler. rožní dům č. 22, poně-
kud zastrčený, je jen úzký. V něm byl obchod lát-
kami marie pecha, velmi dobrý nákupní pramen. 
za ním je ulička doprava, spojka mezi náměstím 
a ulicí Divadelní – ztracenou. je to vlastně tako-
vá „záhumenní“ ulička. Dále vede z tohoto rohu 
ulička bräuhausgasse – pivovarská. po její pra-
vé straně je jenom komplex budov pivovaru. na 
rohu je hostinec bierquelle – pivní zdroj, nájemce 
ackelbein. nyní je v něm kaple pravoslavné círk-
ve. 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 do-
mek, tvořící roh ulice pivovarské a robotní.
nyní zpět na náměstí. Vedle již zmíněného 
domu s obchodem jest dům č. 26 české průmys-

lové banky – böhmische industrie bank. zde byly 
v přízemí kanceláře banky, jinak v domě jen byty. 
následuje dům č. 28 stará pošta – alte post. teh-
dy už zde pošta nebyla, zůstalo jen jméno. V ce-
lém domě jen byty; v druhém poschodí byl byt 
a ordinace Dra adolfa blümela, primáře chirur-
gického oddělení a  ředitele nemocnice. byl vý-
borným operatérem. měl ve svém bytě pěknou 
kompletní starobylou světnici, rovněž i Dr bruch 
a Dr tuppy.tito při svých návštěvách u pacien-
tů sháněli po venkově nábytek vykládaný růz-
nými dřevy /intarsie/, dávali jej u  zdejších sto-
lařů opraviti, i u jiných řemeslníků. tento náby-
tek byl, bohužel, v roce 1945 stažen jako ostatní 
do skladu na brněnské ulici, kde vládli „odborní-
ci“, kteří jej za babku rozprodali do různých míst 
mimo okres. Vedlejší dům č. 30 byl obytný, pou-
ze v přízemí byl malý krámek krajkami, ručními 
pracemi a umělými květinami; majitelky dvě sta-
ré slečny Dödel–ovy. Další dům č. 32 tvoří roh 
ulice sterngasse – hvězdové /jméno podle ho-
telu 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 ho-
tel komarek – dnes slavia, č. 34. za jeho dvo-
rem jsou dva malé domky. V rožním č. 3 byl po-
vozník jan pelzl. jeho manželka vyvařovala teh-

dy obědy, většinou pro české strávníky, svo-
bodné úředníky. pokračujeme zase na náměstí. 
Ve vedlejším domě č. 36 byl obchod látkami jo-
hann tschauner; v  témže domě vedle vchodu 
do domu byla krejčovská dílna josef koblischke. 
Další dům č. 38 patří hodináři Franz richter. ce-
lou jeho frontu zabíral obchod s  velkým výkla-
dem 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 po-
koje a též byt a kanceláře notáře arnold Wycho-
dil–a. Ve druhém poschodí jakési kanceláře. po 
prodeji domu se do druhého patra nastěhoval 
nový majitel Dr Franz tuppy. zde měl byt i ordi-
naci jako obvodní lékař. později provozoval i pra-
xi zubního lékaře. 
ulice cihlářova /pánská/herrengasse. roh tvo-
ří zmíněný hotel koruna. za jeho bočním vjez-
dem je další budova č. 2 k němu náležející. zde 
jest obchod pánskou konfekcí anton bartl a ob-
chod košikářský a. Diwisch. na tento navazuje 
dům obchodníka Wernera. Další dům č. 4 je ar-
beiterheim – dělnický domov, čili dělnický dům. 
tvoří roh pánské a robotní/Frohngasse. V tom-
to byl hostinec, dále do robotní, v témže domě 
konsum gec, dělnický podnik, obchod potravi-
nami. V prvním poschodí frontou do pánské uli-
ce, byla nemocenská pojišťovna, frontou do ro-
botní kanceláře Dra karla hofrichtera, advokáta; 
a za těmi v poslední místnosti kancelář odboro-
vé organisace textilních dělníků /dělníků vůbec/. 
za dělnickým domem je domek kartáčnice ho-
lubové /č. 2/, dále povozníka jana pelzla, tvoří-
cí roh hvězdové a  robotní. za ulicí hvězdovou 
je rožní dům činžovní, dále delší nízký domek 
obecní s několika byty. zde bydlela česká rodi-
na 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 Divadel-
ní/ztracenou tvoří roh domek bednáře Frodla. 
tento pracoval ponejvíce pro pivovar. za tímto 
pak jest zahrada a dům č. 8 pensisty Dra jose-
fa haunolda; velká kdysi zahrada tvoří roh ro-
botní/orelské, dnes komenského. po levé stra-
ně robotní/Frohngasse, jest dům kloboučníka 
mořice schillera, dnes mlékárna. na konci dvo-
ra tohoto domu jest kloboučnická dílna, barvír-
na a  čistírna. V  jejím přízemí měl protější kon-
sum sklad. na tuto budovu navazuje dům č. 1 
zámečníka Ferdinanda kleihse. V  přízemí byla 
velká dílna a sklad, byt majitele v patře. Ve dvo-
ře 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  jed-
nom bytě, za ní patrový dům č. 7 o třech bytech. 
Další jest přízemní domek č. 9 josefy hejnikové, 
pozdější obchodnice vínem. za tímto další níz-
ký domek č. 11 rodiny Quantovy. na tento nava-
zuje 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 za-
hrádku. Další je opět malý nízký domek č. 17 ro-
diny haupt-ovy. za ním je menší patrový dům č. 
19 obecní, Frohnfest. toho času zde bydlelo ně-
kolik starých měšťanů a  jeden obecní zřízenec 
max ehler, jako správce domu. na tento navazu-
je zahrádka s úřednickým domem pivovaru. zde 
byly kanceláře pivovaru a  byt sládka. na tento 
navazuje pivovarský dvůr, obehnaný vysokou 
zdí /stojí dodnes/. 

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

Hotel Komarek, v popředí vozy taxislužby

Renesanční portál v mázhauzu někdejší síně 
městské rady; náměstí č. 16

Vnitřní zařízení restaurace hotelu Komarek
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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

espiral sBírá 
ÚspěChy na další 
tWirlingové soutěŽi
po úspěšné soutěži v kolíně jsme se vy-
dali 29. 5. do kutné hory. na této sou-
těži se předvedla všechna naše děvčata 
v  devíti soutěžních startech, ze kterých 
se podařilo vybojovat 8 medailí. naše 
nejmladší jolana malíková si ve své vě-
kové kategorii tanečního twirlingové-
ho sóla vybojovala zlato. stejné umís-
tění získala i o kategorii starší Veronika 
podhorná a zároveň nelly svozilová bra-
la stříbrnou medaili. V kategorii juniorek 
nás zastupovala sára Drahošová, která 
soutěžila jak v tanečním sóle, tak povin-
né hůlce. oba výkony byly oceněny me-
dailí a sára měla na krku zlato a stříbro. 
V tanečním duu pak jako nejmladší du-
istky soutěže Veronika podhorná a ne-
lly svozilová braly zlatou medaili. soutě-
žit jely i naše nejzkušenější twirlerky eliš-
ka peňáková, která si domů vezla zlato 
a Veronika kynclová, která brala stříbro.
po celý měsíc červen probíhají pro zá-
jemce 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

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 ta-
neční sezonu jsme zakončili akcí roztančený 
zámek již po šesté. celou akci nás provedla 
výborná moderátorka růžena konečná, vy-
stoupily zde nejen skupiny ps háčka, ale i je-
jich hosté mažoretky střípky a začínající zpě-
vačky hana křetínská a  jana haasová ml. 
ráda bych poděkovala všem dětem za krásný 

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 průmys-
lového muzea v mladějově děti uvítá červe-
ná karkulka, která jim pomůže se zdobením 
perníkové lokomotivy. po prohlídce expozic 
děti zhlédnou loutkové divadlo. Velmi oblíbe-
ná je jízda drezínou a  hledání pokladu per-
moníka cyrila. programem děti provází i ko-
čička 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.

školní rok plný tance, her a zábavy a budu se 
těšit v září 2022 opět v nových kurzech na vi-
děnou. pokud byste chtěli tančit s námi, dejte 
o  sobě vědět, podrobnější informace nalez-
nete na www.pshacko.webmium.com

Více informací na našich webových strán-
kách www.mladejov.cz.

■   |   eva kopřivová

pohyBové studio háčKo

program pro děti

Dne 29. 5. se v kutné hoře konal již 2. ročník 
soutěže kábrt cup v mažoretkových a  twirlin-
gových disciplínách v kategoriích hobby, profi 
a star profi (soutěžící, kteří studují taneční kon-
zervatoř). 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 mala-
chová, střípky 1 a střípky 5 v kategorii klasická 
mažoretka. Daniela Vaníčková, monika holle-
rová a  kamila sulová v kat. taneční twirlingo-
vé sólo. zuzana Dvořáková a  nela sýkorová 
v  kategorii twirlingové taneční duo. Dále zu-
zana Dvořáková za povinné sólo se 2 hůlkami 

střípKy a jejiCh medaile a  za twirlingové sólo, za které navíc obdržela 
od poroty pohár za nejkrásnější vystoupení.
stříbrnými medailemi se mohou pyšnit: moni-
ka 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 obsadi-
li: kateřina bláhová v klasice a Daniel kalenčuk 
v povinném sóle s hůlkou. 5. místo patřilo an-
dree 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 bron-
zová medaile. 
Děkujeme všem našim členům mažoretkové 
a  twirlingové skupiny střípky, že úspěšně re-
prezentují naše město a rádi mezi sebe uvítá-
me nové tváře.

■   |   za mažoretky střípky Daniela Dvořáková
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DDm

dům dětí a mládeŽe majáK
dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků moravská třebová
jevíčská 55, 571 01 moravská třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

pohádKový les
V sobotu 21. 5. po delší odmlce proběhl po-
hádkový les. počasí se den před akcí rozhod-
lo ukázat svoji sílu a  seslalo na nás bouřku 

a  silný vítr, což nám trošku zkomplikovalo 
přípravu. nicméně jsme se rozhodli, že akce 
proběhne, i kdyby padaly trakaře. nebe oce-
nilo naši odhodlanost a v sobotu se na nás 
od rána smálo sluníčko, jen vítr nás ještě zku-
sil pozlobit, ale i on to nakonec vzdal. Všech-
ny pohádkové bytosti tak za časného rána vy-
razily do lesa, aby si připravily záludné úko-

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 pří-
ští 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 od-
měnou. 

poslední zvonění v ryBářsKém 
KrouŽKu
závěr školního roku ukončili rybaříci při 
DDm tradičním závodem 12. 6. na dolním 

boršáku. závodníci soutěžili ve čtyřech ka-
tegoriích za vydatné podpory svých ro-
dičů a  prarodičů. Úkolem bylo opět ulo-
vit co nejvíce ryb v  daném časovém limitu 
a  podle pravidel. sluníčko již od rána páli-
lo a ryby „braly“. V kategorii do 8 let zvítězil 
marek crha, v  kategorii 9–10 let ulovil nej-
více ryb martin kopecký, petra němcová si 
nejlépe vedla v kategorii 11 let a více a jaro-
slav Friedl vyhrál v kategorii „ostatní“. Všich-
ni vítězové i ostatní závodníci obdrželi hod-
notné ceny, které věnovali: ivo ondříček, 
lukáš stejskal, petr Frajvald, prodejna pro-
fi – zvířátka a DDm. tímto děkujeme všem, 
kteří pomáhali s  organizací této kroužkové 
akce, a rybaříkům přejeme krásné prázdni-
ny s udicí u vody. petrův zdar.  

táBory, Kde nuda nemá šanCi 
o  letních prázdninách někteří z  nás zažijí 
nové zážitky a dobrodružství na našich tábo-
rech. Dům dětí a mládeže nabízí pestrou na-
bídku. máme před sebou osm různě tema-
ticky zaměřených táborů. Děti se můžou tě-
šit 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.)
• letní army tábor na střelnici (14.–20. 8.)
• letní tábor na svojanově (30. 7.–6. 8.)

Více informací k jednotlivým táborům nalez-
nete 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

https://www.ddm-mt.cz/tabory
https://www.ddm-mt.cz/tabory
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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 nebu-
dou vyřizovány meziknihovní výpůjčky 
z  důvodu dovolených. děkujeme za po-
chopení.

po doBu letníCh 
prázdnin Bude upravena 
půjčovní doBa:

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

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

1.–15. 7. červenCová soutěŽ 
o Knihu
odpověď na otázku můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovnamt@seznam.cz, 
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěž-
ní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit pří-
mo 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 omalo-
vánky pro dospělé: kouzelné ornamenty. 

aktuální otázka zní: Kolik má naše knihov-
na zaměstnanců?

1. 7.–31. 8. výstava: Kristýna 
šKraBalová - Úsměvy
Výstava plná úsměvů. přijďte si prohlédnout 
portréty malované černým perem a  barev-
nou fixou. kresby kristýny Škrabalové jsou 
ke zhlédnutí v půjčovní době knihovny.

1.–31. 7. čtenářsKá výzva 2022: 
červeneC
V  červenci vám pomůžeme výstavkami na 
tato témata: kniha, jejíž postava má fyzic-
kou indispozici; kniha s  předmluvou; litera-
tura faktu.

Knihovna u vody
i letos jsme pro vás společně s technickými 
službami připravili službu: po celou letní se-
zónu si pobyt v moravskotřebovském aqua-
parku můžete zpestřit četbou. u  pokladny 
aquaparku je umístěna knihovnička s vyřa-
zenými knihami a časopisy, které si můžete 
půjčovat, číst či vyměňovat. na své si přijdou 
děti i dospělí, muži i ženy, milovníci roman-
tiky i detektivek. 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 zahra-
dě (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 de-
níKů
Výstava čtenářských deníků ze soutěží čte 
celá třída a kdo čte, ten se nenudí pořáda-
ných 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 % čte-
nářů 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 za-
hradě (pod okny knihovny). Vstup zdarma

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

20. ročníK Cesty na severozápad 

V  krásně slunečném nedělním dopoled-
ni 5.  června vyrazilo 48 „dobrodruhů“ na 
20.  ročník cyklistické cesty na severozápad. 
podél lesní silničky mezi udánkami a  hře-
bečským hřebenem na ně čekalo pohodo-
vých cca 12 km a 15 traťových kontrol, kte-
ré všestranně prověřily jejich připravenost 
na cestu „divočinou“. obstáli všichni a  dle 
ohlasů byli se skauty připraveným progra-
mem spokojeni. střílelo se z luku i pušky, lo-
vili se „bizoni“, házelo se lasem, měnilo se 
kolo u vozu, lanové aktivity byly letos dokon-
ce zdvojené, řešily se věci zábavné, ale i první 
pomoc a bezpečnost silničního provozu. ka-
ždý si mohl přijít na své, děti i dospělí. nej-
mladším účastníkem byla čtyřměsíční natál-
ka, 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 střelec-
kého klubu mládeže sbs v moravské třebo-
vé, a také zdravému městu moravská třebo-
vá za podporu. Více informací a fotografie na 
webu junak.mtrebova.cz/cnsz.

■   |   pavel navrátil, junák mor. třebová

mailto:knihovnaMT@seznam.cz
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Školy

novinKy ze zš palaCKého 
návštěva ve stolístKu
V úterý 24. 5. jsme se žáky 2. b ze zŠ palacké-
ho navštívili ekocentrum stolístek v linharti-
cích, kde na nás čekal výukový program ze-
lené ostrůvky. největší zkušeností byla výro-
ba vlastního dřevěného stojánku na telefon. 
Děti se do této práce pustily s chutí i odva-
hou 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 úze-
mí orp moravská třebová. 

■   |   g. krejčí, zŠ palackého

mladí CyKlisté 
Dne 11. 5. se konalo oblastní kolo Dsmc (Do-
pravní 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: karo-
lína klučková, zuzana červinková, lukáš ma-
rek, kamil Voráč. na dopravním hřišti v mo-
ravské třebové se nám podařilo získat dru-
hé místo v obou kategoriích. hned následují-
cí 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. nejkrásněj-
ší překvapení nás však čekalo při vyhlašová-
ní 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 uplynu-
lých 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-

tor z našeho regionu. spisovatel a zároveň ilu-
strátor martin sodomka žije v nedalekých svi-
tavách. žáci z  ukrajiny, tak obdrželi limitova-
nou edici s vlastnoručním podpisem autora. při 
slavnostním předání knížek za přítomnosti ře-
ditelky knihovny lenky greplové jim byly před-
staveny i další tituly v ukrajinském jazyce, které 
lze nově v místní knihovně zapůjčit. mladí ukra-
jinci tak odcházeli nejen s knížkou v jejich jazy-
ce, ale také s přihláškou do knihovny. náklady 
spojené s tiskem rozdaných knih, které byly vy-
dány bez nároku na honorář, uhradili učitelé 
tereza klímová, ondřej Vlček a sylva horáková, 
přispěli i rodiče paní učitelky klímové.

■   |   sylva horáková

zaměstnanCi v luhačoviCíCh
předposlední květnový víkend se nesl ve zna-
mení rozvíjení mezilidských vztahů a profes-
ní 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 pořáda-
li 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 repub-
likové finále postupujeme podle počtu bodů 
ze všech krajských kol ze čtvrtého místa. ne-
ztratili se ani jednotlivci. z prvního místa na 
republikové finále postupují kristýna schmi-
dtová a  Šimon mlčoch. republikové finále 
proběhne v brně od 8. do 9. září. 

■   |   roman cápal, Vladimíra schmidtová

závěr šKolního roKu 
v mš piaristiCKá, 
Boršov a sušiCe
V měsíci květnu některé třídy uspořáda-
ly besídky ke svátku matek. svým nej-
milejším v hojném zastoupení předved-
ly tanečky, zahrály pohádku a samozřej-
mě i  zazpívaly a  zarecitovaly básničky. 
Děti dojemně předaly vyrobené dáreč-
ky, přáníčka nebo dokonce květiny.
s  výukovým programem v  rámci první 
pomoci navštívila naše třídy paní krau-
sová. společně s opičákem barykem zá-
bavnou a prožitkovou formou provedla 
děti všemi základními oblastmi poskyt-
nutí první pomoci.
hojná účast našich dětí byla i  v  par-
ku 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 činnos-
tech. brusným papírem obrušovali hra-
ny i  plochy dřevěných polotovarů, ná-
sledně je lepili dohromady a zhotovili si 
tak držák na ubrousky a květinu jako zá-
pich do květináče.
třída soviček, sluníček a lištiček uspo-
řádala školní výlet do Útěchova na ko-
níčky. Velkým zážitkem byla pro některé 
děti už jen jízda autobusem. počasí se 
vydařilo, opekli jsme si i buřty.
Velkého úspěchu se dostalo našim dvě-
ma týmům, z  hlavní budovy a  zvoneč-
ku, na sportovních hrách. tam před-
školáci po téměř dvouměsíčním pilném 
tréninku předvedli za mohutné podpo-
ry svých pedagogů v různorodých pohy-
bových aktivitách skvělé výkony. žralo-
ci z piarky obhájili první místo a postou-
pili. zvoneček nadšeně oslavil bronzo-
vé medaile. 
závěr června se každoročně nese ve 
znamení  loučení s našimi předškoláky. 
Všechny třídy pořádaly zahradní akce 
pro jejich rodiny. Děti předvedly pečli-
vě secvičený program, pásmo básniček, 
písní s pohybem i tanečky s třásněmi.
pohodový čas prázdnin a  dovolených 
přeje kolektiv mŠ

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 spo-
lu 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 plni-
ly úkoly. Vše začalo svižnou rozcvičkou v par-
ku u muzea. na náměstí děti dostaly hádan-
ky a  na zámku zase hledaly předměty po-
dle barev. pod zámkem posbíraly přírodniny 
a postavily čmeldovi a brumdovi malý dome-
ček. Všechny indicie nás dovedly až na kří-
žový vrch k soše plačící anny. cíl byl na do-
sah. i poslední úkol šel hladce a tak děti zís-
kaly 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 stez-
ka se vydařila, počasí nám přálo, nikdo se ne-
zranil a nikdo neplakal. Věříme, že i ukrajinští 
kamarádi s námi prožili příjemné dopoledne 
a naše krásné město poznali i z jiné perspek-
tivy. a  také doufáme, že kromě zážitků děti 
získaly i nové znalosti a dovednosti.

■   |   třída hvězdičky, mŠ jiráskova

mš jirásKova 

http://www.skolkamt.cz
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zš u Kostela 
Konečně divadlo
po dlouhé pauze jsme konečně mohli zavítat 
do dvorany muzea a zhlédnout divadelní před-
stavení z cyklu listování. tentokrát bylo věno-
váno dospívajícím žákům (6.–9. třída). cent-
rem pozornosti byly knihy britských autorů –
jamese Dawsona a  hayley longové – jak být 
klukem/jak být holkou. s  humorem a  laska-
vostí 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 bu-
dově kostelní náměstí, probíhal jako každo-
ročně sběr použitých baterií. i  tentokrát se 
sbíralo od evropského týdne recyklace bate-
rií (od 13. září). jak? V některých třídách opra-
vili svého vlastního (třídního) baterkožrouta – 
originální sběrnou nádobu na použité bate-
rie.  Ve  většině tříd měli žáci společné třídní 
nádoby. V květnu si firma ecobat přepravila 
na třídící linku nashromážděných 240 kilogra-
mů  baterií, což odpovídá získání  156 kg  ko-
vonosných surovin, které lze takto opětovně 
využít. Děkujeme všem žákům a  jejich rodi-
nám za nasazení, se kterým akce probíhala.

■   |   alena purketová

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 ote-
vřely svět příběhů a pohádek, do kterého nás 
pasovala paní učitelka na slavnostním paso-
vání na čtenáře. že můžeme být chvíli bez ro-
dičů, jsme si dokázali ve škole v přírodě, kde 

jsme si užili bohatý program společně se 
staršími spolužáky. byl to rok plný zajímavos-
tí, 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 připravi-
li 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 expozi-
ce dětského pokoje z 19. století. častolovice 
jsou zkrátka dobrý tip na prázdninový výlet.

šKola v přírodě
začátek června pro nás začal netradičně. 
1. června ráno se děti rozloučily s rodiči a vy-
daly se na cestu. uprostřed lesa, v krásné pří-
rodě u svratouchu, se nachází rekreační stře-

novinKy z gymnázia a lsoš moravsKá třeBová
návštěva z parduBiCKého Kraje s vel-
Kým dárKem
V pátek 3. června zavítali na letiště ve starém 
městě hejtman pardubického kraje martin 
netolický a radní kraje pro školství josef ko-
zel, aby škole slavnostně předali kluzák bla-
ník – l 13 a zároveň pozdravili žáky 3. l, kte-
ří tam právě absolvovali praxi. jedním z prak-

tických úkolů pro třeťáky bylo navrhnout 
nový design stroje.  

exKurze
červnové počasí je příznivé k výjezdům za po-
znáním 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 ho-
dinách biologie. sextáni a 2. l vyrazili do krá-
lovéhradecké hvězdárny, aby si připomně-
li informace získané během kapitol planetár-
ní geografie a rozšířili svůj rozhled o vesmíru. 
kvinta a  sexta obdivovala zejména architek-
tonické skvosty, jimiž se pyšní kutná hora.

postup do repuBliKového finále
Ve druhé polovině května se primáni účastni-
li krajského kola odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů. celou akci v  rámci kategorii 
jednotlivkyň naprosto suverénním způsobem 
ovládla Dita Václavíková, která si zároveň zajis-
tila postup do celorepublikového finále. mezi 
velmi úspěšné atlety se třetím místem zařadi-
la také magdalena krejčí a  jakub brziak. i oni 
mají ještě šanci proniknout do finálového kola.

■   |   přemysl Dvořák

disko naděje, kam jsme s dětmi 1.–3. tříd za-
mířili na 3 dny na školu v  přírodě. letošní 
škola v přírodě byla zaměřená na les. nápl-
ní pobytu v přírodě byly hry, soutěže a plnění 
úkolů v různých disciplínách. Všechny děti si 
zaslouží obrovskou pochvalu nejen za spor-
tovní výkony, ale i za snahu o pořádek a čis-
totu pokojů a chatek a také za odvahu. chtě-
li bychom touto cestou poděkovat všem ro-
dičům za spoustu sladkostí a  dárečků pro 
všechna družstva.

■   |   učitelky 1.–3. třídy

prvňáCi na návštěvě zámKu s ladi-
slavem z BosKoviC
Vyvrcholením a oceněním čtenářských doved-
ností prvňáčků bylo pasování na čtenáře. Dů-
stojnost této akce ještě navíc okořenila neče-
kaná návštěva ladislava z  boskovic. své vy-
stoupení s pásmem písniček, říkanek i divadel-
ního představení zvládli prvňáčci na výbornou 
a stejně tak si užívali i vlastní pasování. rozzá-
řené oči i úsměvy všech účastníků i přihlížejí-
cích byly dokladem toho, že se akce vydařila.

■   |   eva Šařecová

sportování v s druŽinou
V pátek 20. 5. jsme měli sportovní řádění pro 
družiny 1. a 2. oddělení. kdo mohl, tak si do-
nesl brusle nebo koloběžky a už se jezdilo na 
knížecí louce o sto šest. ostatní děti se věno-
valy fotbalu a další válely sudy v trávě. poča-
sí nám přálo a dětem se odpolední sportová-
ní moc líbilo.

■   |   Vychovatelky 1. a 2. oddělení ŠD
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římsKoKatoliCKá 
farnost
kostelní nám. č. 24/3
571 01 moravská třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz

duchovní správce: 
p. mgr. eliáš tomáš paseka oFm, 
svitavská 6/5, moravská třebová
www.farnostmoravskatrebova.cz

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 prázd-
niny nebude)

so  18:00 hod. farní kostel (mše 
sv. s nedělní platností)

ne 8:00 hod. farní kostel

další moŽnosti nedělní 
BohosluŽBy:
 9:30 hod. staré město, 11:00 hod. bor-
šov, 14:30 hod. lesní kaplička p. marie 
rychnov 

adoraCe
obvyklá adorace s výstavem nejsvětěj-
ší svátosti v klášterním kostele ve všed-
ní 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.,  vysluhování Veče-
ře páně

10. 7. 14:00 hod.

17. 7.    9:00 hod.

24. 7.    9:00 hod.

31. 7.    9:00 hod.,  bohoslužby círk-
ve bratrské

romsKé BohosluŽBy
2., 9., 16., 23., 30. 7., modlitebna, kaza-
tel jan Vrba ve 14:00 hod.

Charita moravsKá třeBová
Charita moravská třebová
Kostelní nám. 24/3, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800  
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

setKání seniorů  
setkání seniorů se uskuteční 4. 7. v 10:00 
v refektáři františkánského kláštera v mor. 
třebové.

návštěvy hřBitova  
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbito-
va proběhne 20. července. odjezd ve 14:00 
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. svi-
tavské. kontakt na řidiče: Vlastimil endl, t: 
603 750 838

s-KluB pro 
aKtivní seniory 
z moravsKotřeBovsKa 
a jevíčKa a BlízKého 
oKolí
srdečně vás zveme na setkání s-klubu, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 14. a  28. 7. vždy 
v 16 hodin. s-klub má zázemí v budově cha-
rity moravská třebová (Denní stacionář Do-
meček). setkání probíhají pravidelně jednou 
za 14 dní. nebojte se říct o setkání svým zná-
mým. 
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 na-
jít vhodné prostory. budeme velmi rádi za 
vaše tipy, případně za jakékoliv sdílení této 
naší poptávky. lokalita – moravskotřebov-
sko a  jevíčsko. Vhodný objekt: část admi-
nistrativní budovy, přízemní byt. ideální je, 
pokud budova/prostory budou součástí ži-
vého fungujícího veřejného prostranství, 
kde budou rozličné služby. plocha: min. 40–
100 m2. prostorové požadavky: 2 místnosti 
(kancelář + sklad) + zázemí (kuchyň, toale-
ty). ideálně parkování pro 2 vozidla. prefe-
rujeme prostory k pronájmu. budeme velmi 

Centrum pro rodinu sluníčKo

Centrum pro rodinu sluníčko
Kostelní nám. 24/3, 571 01 moravská třebová, tel.: 736 609 318, 
e-mail: cprsvitavy@ado.cz, www.slunickomtrebova.dcpr.cz

o letních prázdninách je mateřské centrum uzavřeno, v prostorách budou probíhat prázdninové aktivity.

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.cha-
rita.cz

práCe pro lidi se srdCem 
na dlani 
přidejte se do našeho týmu a pojďte pomá-
hat druhým. každý pracovní den bude jiný. 
nezastíráme, že někdy náročný. ale úsměv 
a  vděčný pohled člověka, kterému pomů-
žete, naplní vaše nitro hřejivým pocitem. 
a  to je bonus, který jen tak někde nezíská-
te. momentálně nejvíc postrádáme schop-
nou a spolehlivou zdravotní sestru na hlav-
ní pracovní poměr a  sociálního pracovníka 
na hlavní pracovní poměr do služby sociál-
ní rehabilitace s názvem komunitní centrum 
o krok dál. těšíme se na vás. 
kontakt: petr matoušek, telefon: 734 791 
102, e-mail: petr.matousek@mtrebova.cha-
rita.cz

denní staCionář 
domečeK otevírá náruč 
seniorům
Denní stacionář je tu také pro seniory z mo-
ravskotřebovska a  jevíčska, kteří mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotního postižení. 
nabízí seniorům možnost příjemně a aktivně 
strávit den ve společnosti vrstevníků a záro-
veň umožňuje úlevu pečující rodině.
kontakt: libuše pánková, telefon: 733 676 
795, e-mail: libuse.pankova@mtrebova.cha-
rita.cz

bližší informace o  celkové činnosti chari-
ty najdete na: www.mtrebova.charita.cz 
nebo www. facebook.com/charita.trebo-
va, nebo osobně na adrese charity, svitav-
ská 655/44, moravská třebová. krásné po-
hodové dny vám přejí zaměstnanci charity 
m. třebová

■   |   (pm)

mailto:trebova.ofm@centrum.cz
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mailto:petr.matousek@mtrebova.charita.cz
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spoleK BrannýCh sportů 
– střeleCKý KluB mládeŽe
na výroční členské schůzi jsme předali nej-
lepším mládežníkům tituly mistrů republiky 
sbts čr za rok 2021 ve střelbě ze vzducho-
vých zbraní, a to v kategoriích:
pistole jednotlivci kat. D - František přidal
pistole družstva kat. b - sejbal, kaděra, ro-
línková
puška jednotlivci kat. a - tomáš rolínek
puška jednotlivci kat. c - adéla kostíková
puška družstva kat. D - přidalová, kostíková, 
medřík
ocenili jsme nejlepšího dospělého sportov-
ce klubu ve střelbě z  velkorážné pistole lu-
boše němce. 

uspořádali jsme po covidové pauze konečně 
dětřichovský memoriál. za organizaci dě-
kuji zejména tomášovi chládkovi a Daně bu-
riánkové.

Vrcholem mládežnické střelecké sezóny bylo 
28. a  29. 5. mčr ve střeleckém vícebo-
ji mládeže ze vzduchových zbraních, kte-
ré jsme pořádali u nás na střelnici v linhar-
ticích. 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 závo-
dech - 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 dis-
ciplíny - mířená, akční na sklopné terče a šta-
feta.
hodnocené výsledky klubu mládeže sbs mo-
ravská 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, ro-
línková
kat. c družstva: 2. místo kostíková, Šibor, sej-
bal
kat. D družstva: 2. místo přidal, koudelka li-
pavský; 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, sej-
bal
kat. D družstva: 3. místo přidalová, čapka, 
steffanová
putovní pohár starosty města moravská tře-
bová pro absolutního vítěze závodu v pušce 
získal lukáš Kaděra ze střeleckého spolku 
sbs moravská třebová. putovní pohár před-
sedy sbts čr pro absolutního vítěze závo-
du v pistoli získala samantha Winterová ze 
střeleckého spolku sbts chlumec nad cidli-
nou.
za organizaci závodu děkuji našim členům 
sbs moravská třebová, rodičům a trenérům 
mládeže. za finanční podporu klubu mláde-
že městu moravská třebová, pardubickému 
kraji a ostatním sponzorům. Děkuji dětem za 
reprezentaci našeho spolku a města morav-
ská třebová.

■   |  tomáš přidal, hlavní trenér mládeže

jiří Kadidlo 
startoval na mčr 
v půl triatlonu 
v parduBiCíCh
závodu se zúčastnilo sedm stovek star-
tujících. mezi nimi se moravskotřebov-
ský sportovec vůbec neztratil. Dosáhl 
skvělého času 4:43:45, což mu vynes-
lo celkové 86. místo a ve své kategorii 
dokonce šesté nejlepší umístění v  re-
publice.

■   |   (pm)

humility Cup v malé 
Kopané 
srdečně vás zveme na třetí ročník hu-
mility cupu, který se bude konat v so-
botu 2. 7. od 9:00 na hřišti skp slo-
van moravská třebová. týmy (10) bu-
dou rozděleny do dvou skupin. V kaž-
dé skupině pět týmů. z každé skupiny 
postoupí první čtyři týmy do vyřazova-
cí části. srdečně zvou pořadatelé: Da-
vid Vykydal a jaromír Štaffa ml.

■   |   (pm)

BiKeparK Kopřivná – 
2022 season opening
kevin svozil (2. místo), tobias bombe-
ra (3. místo), Dominik hodan, Vít žou-
želka.

■   |   (pm)
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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 regis-
trovat pouze při prezenci v den konání 
závodu za startovné ve výši 400 kč. ro-
dinná trasa startovné 50 kč za osobu při 
prezenci v den závodu. Délka tras 60, 40 
a rodinná 20 km.

hlášení podnětů na 
singltreKu
zaregistrovali jste během jízdy na singl-
treku 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 způ-
sob, jak zajistit odstranění problému. 

sport

memoriál jaroslava hanáKa

tělovýchovná jednota sokol boršov, z. s. si 
Vás dovoluje pozvat na 7. ročník fotbalové-
ho memoriálu jaroslava hanáka. turnaj se 

historie Kopané 
v moravsKé třeBové xx.
V dalším pokračování historie kopané nahléd-
neme do sezóny 2007/08. áčko hraje kp. start 
do soutěže byl mizerný. Debakl v Ústí a pro-
hra se živanicemi. Ve svitavách slibná plich-
ta. Vítězství nad poličkou bylo povinností. Dál 
to bylo jako na houpačce. a když tým prohrál 
ve Vysokém mýtě a doma s rezervou letohra-
du, vedení odvolalo trenéra milana nekudu. 
mužstvo převzal trenér b mužstva martin po-
táček s asistentem benem bílým. a světe div 
se, tito dva mladí directore technico vyválči-
li 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 třebo-
vou 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 čás-
ti. slovan v zimní pauze převzal staronový tre-
nér petr mrázek (Vm m. tylšar).
jarní odvety začalo áčko dvakrát bez bodů, 
gólem petra Šatníka, ale zdolalo svitavy. V po-
ličce naprázdno, pak šestkrát po sobě bez po-
rážky. „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 zá-
věru vybojoval konečné 4. místo. Doma zís-
kal slovan 34 bodů (34:12), venku 15 (21:27). 
b-muži v i. b třídě obsadili 7. místo. ns: Ště-
pán 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 na-
dějné 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  patnác-
ti celků. kladem byly zápasy s  jasným krá-
lem pralesní premier league – kunčinou (2:1 
+ 0:0). láďa musil vystřídal celkem 53 hráčů. 
o 49 branek se podělilo 23 borců, včetně pre-
zidenta 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 de-
víti zápasech ze soutěže vystoupilo. 
starší dorost (tr. m. komoň, p. havlík) 7. mís-
to 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 pře-
kvapí, že mezi střelci se objevil marek langha-
mmer, pozdější skvělý hokejový gólman a re-
prezentant.  
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 tur-
naj o přeborníka kraje. starší obsadili 2. mís-
to. Do závěrečné fáze postoupil jen vítěz. tr. 
p. Vykydal, Š. schwarz. mladší se dostali až 
do finálové fáze, když vyhráli turnaj v jablon-
ném. Ve finálovém klání v hlinsku vybojovali 
6. místo mezi dvaceti družstvy. tr. V. Dokou-
pil, j. Štaffa. V obou přípravkách se objevova-
li 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

uskuteční 23. července v 12:30 hodin na fot-
balovém 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 Dlou-
há loučka
13:45–15:00 skp slovan moravská třebová - 
sk Fc koclířov
15:00–16:15 tj sokol boršov „st. páni“ - Dlou-
há loučka „st. páni“
16:15–17:30 zápas o 3. místo
17:30–18:45 finále

http://5.flek.ns/
http://5.flek.ns/
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V  polovině června strávila futsalová repre-
zentace akademiků celý týden na soustře-
dění v kadani. hned po jeho skončení roze-
slali trenéři martin brůna a  marek kopecký 
finální nominaci pro akademické ms ve fut-
salu 2022, které bude hostit od 18. do 24. 
července portugalská braga. mezi čtrnáct-
kou 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 aka-
demickém meřítku nabízí. kostru kádru tvo-
ří hráči, se kterými dlouhodobě pracujeme 
a hrají pravidelně nejvyšší soutěž. nic lepší-
ho v česku v současnosti nemáme. mají šan-
ci porvat se o velký úspěch.“

■   |   (pm)

šaKal petr Brázdil míří na aKademiCKé ms ve futsale
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zprávy z atletiCKého KluBu
na den dětí 1. 6. nás vyzval pekelný kopec 
k  dalšímu klání. tentokrát se mu postavi-
ly jen dvě naše závodnice. Dita Václavíková 
a  majda krejčí a  500 m dlouhou trasu pek-
láku 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 atletic-
ké pondělí do litomyšle. V disciplíně běh na 
60 m a hod oštěpem atakovala své osobní re-
kordy - 60 m zvládla za 9:14 a oštěp dolétl na 

21,29 m. poté se pustila pro ni do netradiční-
ho skoku do výšky a překonala laťku ve výš-
ce 1,15 m.
8. 6. jsme se odjeli do svitav na 4. kolo mlad-
ších žáků a žákyň. toto kolo bylo štafetové, 
což pro menší kluby jako jsme my, nebylo 
úplně optimální. kluci odjížděli ve složení ja-
kub kučera, jonáš chládek, adam svozil a ra-
dovan Šimon a děvčata ve složení Dita Václa-
víková, majda krejčí, jolana krejčí, nikol ku-
čerová, bětka Dvořáková a  adéla Friedlová. 
soutěžilo se ve 3 různých štafetách 4x60 m, 

4x200 m a 100-200-300-400 m. chlapci i děv-
čata postavili po jedné štafetě v každé disci-
plíně a po součtu bodů ze všech tří štafet se 
chlapci umístili na 7. místě z 8 družstev a děv-
čata na 5. místě z 9 družstev.
12. 6. hájila naše barvy na krosovém závodě 
majda krejčí a na trati 1300 m bojovala o ví-
tězství, nakonec z toho bylo krásné 2. místo.
za reprezentaci našeho oddílu všem dětem 
děkujeme. na konci školního roku proběhly 
(po uzávěrce zpravodaje) poslední dva závo-
dy, a to krajské přebory jednotlivců v Ústí nad 
orlicí 25. 6. a další ze série pekelného kilome-
tru 29. 6.
V  kategorii dorostenců naše barvy hájí ja-
kub 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
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