MORAVSKOTŘEBOVSKÝ

zpravodaj
číslo 8 | srpen 2022 | 20. ročník

Chytrý zpravodaj
je dostupný
také online

ZVEME VÁS NA DOŽÍNKOVÉ A PIVNÍ SLAVNOSTI
27. srpna, 14:30, náměstí T. G. Masaryka, zámecké nádvoří, vstup zdarma
Přijďte ochutnat řadu netradičních piv z minipivovarů a řadu místních produktů. Na náměstí vystoupí
Barbora Poláková, španělská kapela Korrontzi, rock´n´roll v podání polské kapely Boogie Boys, dixiland od
Šouflšou nebo Brass Avenue, kteří vás budou bavit netradičními covery. Od 14:30 se návštěvníci mohou těšit
na tradiční dožínkový průvod, kde se hned po zahájení na pódiu představí folklorní soubory Haná a Hanačka
za doprovodu Hanácké mozeke. Dozvíte se více o tom, jak se vařilo pivo, a vyzkoušíte si řadu pivních her.
Děti se mohou těšit na pohádkové a lidové odpoledne na nádvoří zámku. Mohou zhlédnout Karkulku
v podání souboru Pruhované panenky a Princeznu na hrášku z dílny Dřevěné divadlo.
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Slavnostní otevření
cyklostezky
Útěchov 18. srpna
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Věnujeme pozornost
bytové výstavbě
a dostupnosti bydlení
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Program letního
kina a zámeckého
kulturního léta

INFORMACE Z RADNICE

Uzavírka silnice v Sušicích
Od 25. 7. do 31. 10. probíhá poslední fáze rekonstrukce silnice č. II/368, kterou provádí
Pardubický kraj. Stavební práce budou v Sušicích probíhat ve dvou etapách a budou spojeny s úplnou uzavírkou komunikace. Sledujte aktuality a Mobilní rozhlas, kde budeme
průběžně zveřejňovat veškeré informace.
Děkujeme za trpělivost během oprav.
Etapa I: 25. 7. - 30. 9.2022
Úplná uzavírka úseku od odbočky k betonárce po odbočku ve směru Kunčina. Objízdná
trasa: Dětřichov u Moravské Třebové a silnice I/35. Rezidenti a občané sousedních obcí
mohou využívat objízdnou trasu nad Sušicemi, která byla v letošním roce pro tyto účely opravena. Pro tento úsek platí zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t kromě dopravní obsluhy. Ostatní řidiči musí využít objízdnou trasu
vedoucí přes Dětřichov u Moravské Třebové
a silnici I/35.

Zastávka BUS Moravská Třebová Sušice bude
od 25. 7. dočasně přesunuta ke křižovatce
ve směru Kunčina. Po dobu uzavírky pojedou autobusy z Moravské Třebové po objízdné trase přes Dětřichov u Moravské Třebové
a Staré Město. Po tuto dobu nebudou na lince 680882 v provozu spoje obsluhující Borušov. Obsluhu Borušova zajistí linka převážně
linka700860, částečně i linka 700870. Z důvodů dlouhé objízdné trasy může dojít k rozvázání některých přestupů. Na lince 700870
je stále běžící uzavírka v Třebařově. Z oběhových důvodu bylo nutné uspíšit o 7 minut
spoj 16 na lince 700913.
Etapa II: 1. 10. - 31. 10. 2022
Úplná uzavírka úseku od odbočky ve směru
Kunčina po železniční přejezd ve směru Staré Město. Objízdná trasa: Dětřichov u Moravské Třebové a silnice I/35.

výběrová řízení
Úředník odboru dopravy
Aktuální informace naleznete vždy na úřední
desce na webových stránkách města. Případné dotazy směřujte na personalistku městského úřadu.

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

Společenská
rubrika
Životní jubilea
Květen
80 let – Křížková Ludmila
Červen
93 let – Janisch Emil, Křivánková Anna
91 let – Vyroubalová Růžena
90 let – Pokorný Čestmír, Rolencová Jitka, Nováková Anna
85 let – Matyášová Zdenka, Bílková Helena
80 let – Zemachová Marie, Holasová
Marianna, Procházková Marie

Rozloučili jsme se
Červen
Přichystalová Františka (99 let)
Kruliš Milan (89 let)
Dubová Anna (83 let)
Vašíčková Marie (74 let)

Kolik nás je...

Blahopřání, vzpomínky

V informačním systému Městského úřadu v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 2022
evidováno k trvalému pobytu celkem 9686
občanů ČR. V průběhu měsíce června se
do Moravské Třebové přistěhovalo 17 obyvatel, odhlásilo 8 osob, zemřelo 7 občanů
a narodilo se 10 dětí. V rámci Moravské Třebové v červnu změnilo trvalý pobyt celkem
19 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 170 cizinců s povolením k pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 30. 6. 2022 evidováno 9856 osob.
V měsíci červnu se uskutečnilo 10 svatebních obřadů a jeden obřad k slavnostnímu
předávání maturitních vysvědčení.
■ | In
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Blahopřání
Ve čtvrtek 18. srpna oslaví 80. narozeniny
Petr Koutný, přejeme mu pevné zdraví a elán
do života. Dcera Jana a syn Pavel s rodinami.

Vzpomínka
Dne 29. července uplynuly již 4 roky od úmrtí
Elišky Muselíkové.
Se zármutkem v srdci vzpomínají manžel Jaroslav a syn Miroslav s rodinou.

Vzpomínka
Dne 31. srpna uplynuly tři roky od úmrtí Vlastimila Kalvody. Se zármutkem v srdci vzpomínají družka Viera se svojí rodinou.

Uzavření manželství
Červen
Jakub Čonka (M. Třebová) – Marcela
Chaloupková (M. Třebová)
Jiří Navrátil (Třebařov) – Jarmila Sommerová (Třebařov)

Narozené děti
květen
Amálie Brychtová
Nella Kolísková
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci
nebo příbuzní.

Informace z radnice

Zprávy z radnice

Slavnostní Otevření cyklostezky
Srdečně zveme na slavnostní otevření nového úseku cykostezky Moravská Třebová –
Útěchov
Čtvrtek 18. srpna od 17:00 hodin, odbočka
k Boršovu

ta www.moravskatrebova.cz ve formulářích
odboru finančního a na úřední desce městského úřadu.

nom pruhu střídavě objízdná vyznačená značkami s předností v jízdě a omezením rychlosti.
Při hustším provozu bude objíždění pracovních míst řízeno pracovníky stavby. Definitivní asfaltový povrch a oprava pracovních míst
bude provedena během 1. týdne v září.

Nové mlatové cesty

Děkujeme, že třídíte

Opravu vybraných úseků frekventovaných
pěšin v parku za muzeem, v Lučních lázních,
pod zámeckým schodištěm a na Rybním náměstí zajistily s celkovými náklady 150 tis. Kč
Technické služby Moravská Třebová.

Díky vaší aktivitě bylo v našem městě v roce
2021 vytříděno a předáno k využití celkem
1274 tun odpadu. V přehledu je uveden také
objem finančních prostředků, které naše
město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
Rok 2021
Celkem

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

Dopravní omezení Komenského
V ulici Komenského se v prostoru pod vozovkou nachází nevyužívaná historická kanalizace, která dle technického průzkumu hrozí
zhroucením. Z důvodu zajištění bezpečnosti
a zafoukání havarijních částí musí řidiči až do
začátku září počítat s částečným dopravním
omezením. V úseku mezi křižovatkou s ulicí Lanškrounská po křižovatku s ulicí 9. května budou zřízena vždy 2 pracovní místa v jed-

Tvoříme M. Třebovou 2022 – vítězné projekty
Město Moravská Třebová i v letošním roce
vyčlenilo 400 000 Kč na realizaci projektů,
které v rámci participativního rozpočtu na
území celého města navrhli sami občané.
Celkem jsme přijali osm návrhů, ze kterých
veřejnost v online anketě následně vybrala
čtveřici vítězných projektů. V online anketě
prostřednictvím Mobilního rozhlasu v období od 23. května do 10. června 2022 hlasovalo celkem 387 respondentů, z toho bylo 309
hlasů platných a 78 hlasů neplatných. V letošním roce se v rámci participativního roz-

počtu budou realizovat první čtyři projekty
s nejvyšším počtem hlasů. Děkujeme všem,
kteří se zapojili a pomáhají tak společně tvořit Moravskou Třebovou.
Výsledné pořadí projektů:
1. DiscGolfPark Moravská Třebová – Etapa 1
– 118 hlasů
2. Rozšíření dětského hřiště v ul. K. Čapka
o nové prvky – 54 hlasů
3. Dřevěné sochy pro děti v Sušicích – 37 hlasů
4. Posezení v lesíku u potoka Udánky – 25 hlasů

Vytříděné
odpady (t)

Částka (Kč)

1273,924

2 456 170,00

1. čtvrtletí

325,070

606 602,50

2. čtvrtletí

350,742

626 380,00

3. čtvrtletí

295,202

614 737,00

4. čtvrtletí

302,910

608 450,50

Akademie
začínajícího
podnikání II.
Město Moravská Třebová pokračuje
ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem s cílem podpořit budoucí podnikatele ve městě i blízkém okolí. Série školení a workshopů
bude pro účastníky připravena i letos
a opět bude zdarma. Zájemci mohou
zasílat přihlášky na adresu zpravodaj@
mtrebova.cz nejpozději do 15. září. Kapacita kurzu je omezena na 15 osob.
Akademie
začínajícího
podnikání
se bude skládat z celkem 10 setkání, z toho 5 setkání prezenčně v rozsahu cca 3 hodiny a 5 online konzultací v rozsahu půl hodiny na každého
člověka. Účastníci akademie, kteří absolvují minimálně 3 prezenční a 2 online setkání, obdrží voucher v hodnotě
1 500 Kč na navazující služby podnikatelského inkubátoru P-PINK.
Harmonogram setkání: 13. 10. prezenčně, 20. 10. online, 27. 10. prezenčně, 3. 11. online, 10. 11. prezenčně, 16.
11. online, 24. 11. prezenčně, 1. 12. online, 8. 12. prezenčně, 15. 12. online.
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Zaměřeno na rozvoj bydlení
Ve snaze o zvýšení počtu možností pro bydlení se toho za posledních několik let uskutečnilo mnoho. Největším projektem je připravovaná lokalita Jihozápad, která nabídne
prostor pro výstavbu až 120 rodinných a řadových rodinných domů a 6 bytových domů
s celkovou kapacitou 140 bytů. Aktuálně byla
dokončena také studie developerské zástavby v ulici Dukelská, kde bytový dům už v roce
2025 nabídne 19 nových bytových jednotek.
Během uplynulých čtyř let došlo také k finální přípravě a následnému prodeji 13 stavebních parcel v ulicích Strážnického a Nová, 3
bytových jednotek v ulici Nádražní a 2 nebytových prostor v ulici Hřebečská. Další čtyři
nově opravené bytové jednotky budou v režimu startovacího bydlení k dispozici už na
konci letošního roku v městském bytovém
domě v ulici Bránská. Podmínky a termíny
podávání žádostí upřesníme. V průběhu září
bude také podána žádost o dotaci na projekt Podpora zabydlování v Moravské Třebové. Pokud bude žádost úspěšná, bude ve
městě do dvou let vyčleněno až 10 sociálních bytů pro nejvíce potřebné. Dokončena
byla také příprava studie výstavby bytového
domu v režimu sociálního bydlení s kapacitou pěti bytových jednotek v ulici Olomouc-

ká. Případná realizace záměru bude záviset
na dostupnosti finančních prostředků. V případě potřeby dalšího rozvoje bydlení je připravena k využití také územní studie Udánský kopec s kapacitou navržené zástavby 50
rodinných domů.

Lokalita Jihozápad
Základní parametry připravovaného záměru
byly stanoveny už v roce 2010, kdy byl schvá-

len územní plán města, který mimo jiné vymezil základní plochy pro rozvoj bydlení, občanského vybavení a průmyslu v oblasti Jihozápad. Dlouhý proces příprav celého území
byl formálně schválen na jednání zastupitelstva v roce 2020. Aktuálně již probíhá první
fáze realizace v podobě developerské výstavby obchodního domu s termínem dokončení v roce 2023. Za prodej pozemků pro obchodní centrum město obdrželo 35 mil. Kč.
„Tuto částku využijeme na další rozvoj bydlení v této lokalitě a to na propojení ulic Dr.
Janského a Dr. Loubala s lokalitou obchodního centra. Dopravní napojení celé lokality
je navrženo na Svitavskou ulici prostřednictvím okružní křižovatky. Tímto propojením
připraví město zainvestované pozemky pro
výstavbu až 6 bytových domů s cca 140 byty
a 120 rodinných řadových domů. Na podporu výstavby nového bydlení tak město vynaloží v roce 2022 a 2023 přímo či nepřímo cca
80 mil. Kč,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
Po uzávěrce zpravodaje končila lhůta pro podání nabídek developerů na využití pozemků pro výstavbu bytových domů a minimálně
15 řadových rodinných domů. Vítězný návrh
bude schvalovat zastupitelstvo na podzimním jednání. Následně bude město pokračovat v přípravě a realizaci zasíťování stavebních parcel.

Záměr bytové výstavby
Stavební bytové družstvo Moravská Třebová v souladu s územním plánem města Moravská Třebová zjišťuje
předběžný zájem o družstevní formu výstavby bytových domů v lokalitě Jihozápad.
Máte zájem o bytovou jednotku v novostavbě v atraktivní lokalitě? Navštivte naše webové stránky www.
sbdmtr.cz, volejte 461 100 347, pište na mail sbd@sbdmtr.cz, nebo nás
navštivte v kanceláři v ulici Svitavská
1189/23.
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Investiční závěry
Projekt sociálního bydlení
Město ve spolupráci s SKP centrum o.p.s. připravuje projekt Podpora sociálního bydlení v rámci výzvy Operačního programu zaměstnanost, jehož garantem je MPSV. Cílem
je vyčlenit bytové jednotky z městského bytového fondu pro cílovou skupinu uživatelů,
jako jsou např. mladé rodiny s dětmi, matky samoživitelky a další osoby, které aktuálně vlivem nepříznivých životních okolností žijí
v nevyhovujících podmínkách a mají bariéry
pro získání standardního bydlení. Předpokladem úspěšného fungování projektu je spolupráce s pracovníky SKP centra, kteří budou
pravidelně zajišťovat terénní sociální práci.

ty vhodné dispo¬zice, které by dokázaly přirozeně reago¬vat na potřeby různých skupin
obyvatel a zároveň přes své malé výměry dokázaly plnit plnohodnotně všechny role jako
mnohem větší byty. Dle architektonické studie bytový dům nabídne i bezbariérový pří-

dovolit stavbu domu, nebo koupi vlastního
bytu,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

Územní studie Udánský kopec

Bytový dům Olomoucká
Město má k dispozici zpracovanou studii výstavby bytového domu v režimu sociálního
bydlení s kapacitou pěti bytových jednotek
na dosud nevyužitém pozemku v ulici Olomoucká. Investiční náklady by se dle předpokladu pohybovaly kolem 10 mil. Kč a případná realizace záměru bude záviset na dostupnosti finančních prostředků. Vzhledem
k určení domu pro sociální byty budou využi-

stup, 5 parkovacích stání, zahradu, společenskou místnost i sdílené vybavení pro kolektivní a individuální aktivity budoucích obyvatel.

Bytový dům Bránská
Město Moravská Třebová zajišťuje průběžnou údržbu a obnovu bytového fondu. Jako
priorita pro letošní rok byla s ohledem na
nevyhovující technický stav zvolena oprava
čtyř bytových jednotek v měšťanském domě
Bránská 46/19. Náklady na celkovou rekonstrukci bytů se pohybují ve výši 8,5 mil. Kč.
„Nájemníci se již v letošním roce mohou těšit
na zcela nové bytové jednotky, odpovídající
moderním standardům. S ohledem na aktuální nepříznivou situaci ve stavebnictví chceme byty nabízet v rámci režimu tzv. startovacího bydlení. Tato možnost je ideální např.
pro mladé páry a rodiny s dětmi, které se
chtějí osamostatnit a nemohou si aktuálně

Územní studie městského bydlení v lokalitě Udánský kopec představuje záložní řešení pro ucelené urbanistické, architektonické
i dopravní pojetí území nad Udánkami a zahrnuje případnou výstavbu 50 nových rodinných domů, včetně vzniku 2 nových ulic, okolní zeleně a parkovacích stání. Navržené řešení počítá s obytnou zónou se smíšeným pohybem vozidel a chodců. Vjezdy do obytné
zóny jsou projektovány dva, a to ze stávajících ulic Nová a J. K. Tyla. V současnosti se ale
město intenzivně věnuje přípravě a realizaci
ploch pro bydlení v lokalitě Jihozápad.

Bytový dům Dukelská
Na základě studie bude už v roce 2025 k dispozici 19 nových bytových jednotek v ulici Dukelská. Developerský projekt výstavby
bytového domu je investicí společnosti metr2stavba s.r.o. Bytový dům vznikne na volném pozemku v ulici Dukelská mezi stávajícím zástavbou a objektem ubytovny. Město dosud nevyužitý pozemek s plochou 306
m2 prodalo investorovi za podmínky, že investor kromě výstavby provede také revitalizaci veřejného prostranství. V okolí domu by
tak vznikne mikropark se stromy, travnatou
plochou a místem pro volnočasové aktivity.
Součástí návrhu je také 33 parkovacích stání a dvě parkovací místa pro invalidy. Předpokládaný harmonogram: 10/2022 - uzavření nezbytných smluv, 5/2023 – předpoklad
vydání územního souhlasu, 3/2024 – předpoklad vydání stavebního povolení, 4/2024 –
zahájení stavebních prací.
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Městská policie

Informace z městské policie
Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období městská policie řešila 580
událostí.

Rušení nočního klidu
Hlídka MP přijala oznámení o skupince mladých lidí rušící noční klid v ul. Brněnská. Na
místě byla nalezena skupinka mladíků s dívkami, oslavující začátek prázdnin. Většina zúčastněných pochopila, že ve městě nejsou
sami a ztišila se, ale jeden z mladíků se s tímto nechtěl, vzhledem k množství vypitého alkoholu, ztotožnit a začal být agresivní. A to
do takové míry, že musely být použity donucovací prostředky a muž skončil na protialkoholní záchytné stanici na vystřízlivění. Na
mladíka samozřejmě ještě čeká sankce za
jeho protiprávní jednání.
Hlídka MP přijala oznámení od občana města, že v parku za Komerční bankou dochází
k rušení nočního klidu. Na místě byla zjištěna skupina mužů, kteří oslavovali konec pracovního týdne. Bohužel s muži nebyla řeč
a nedokázali pochopit, že v okolí bydlí jejich
spoluobčané, kteří chtějí spát. Vše tak nakonec pro muže skončilo nemalými částkami za
uložené pokuty.

častnilo přes 500 dětí z mateřských i základních škol z Moravské Třebové i okolí. Počasí
účastníkům přálo a celé dopoledne bylo doprovázeno bohatým programem pro děti zakončeným pěnovou atrakcí, za kterou děkujeme hasičům ze Starého Města a společnosti Dochema.
■ | Radovan Zobač, velitel městské policie

■ | Augustin Mrlina, tým Kanclárny

Plánované akce
Pro středoškoláky na 9. srpna připravujeme dvouhodinový workshop Objev v sobě podnikatele, aneb prázdninový minikurz pro středoškoláky.
Na 22. září zajistíme z P-PINK pro
KANCLÁRNU přednášku pro začínající
i pro již ostřílené podnikatele s názvem
Efektivní využití pracovního času.

Den pro děti s IZS
V úterý 28. června se na Knížecí louce uskutečnil den s integrovaným záchranným systémem pro děti. Kromě hasičů, záchranářů,
Policie ČR se dětem představili také strážníci městské policie a přiblížili jim, v čem spočívá jejich každodenní činnost. Akce se zú-

■ | Hana Štěpánová, P-PINK

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

Srdečně vás zveme na
prázdninové akce Krůčku
v srpnu:
Výlet za pejsky – Agility klub Moravská Třebová – 3. 8. od 9:30 hod.
Výlet na statek Útěchov – 10. 8. od 10 hod.
Výlet do Stolístku – Enviromentální centrum
Linhartice – 24. 8. od 9 hod.
Letní brunch s Krůčkem v Lučních lázních
– 31. 8. od 10 hod.
Na všechny akce se prosím přihlaste na e-mail, kde získáte i podrobnější informace.
Během letních prázdnin pravidelné kluby nejsou, je možné si herničku a Krůček na oslavy
pronajmout na objednání.
Naše rodinné centrum přijme dobrovolníky,
pokud máte zájem pomáhat tvořit program
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Hlásíme se z Kanclárny. Horké letní měsíce přivádějí nové coworkery, sídlíme
ve starší budově a díky silným zdem je
u nás příjemný chládek. Nové tváře také
přicházejí z řad tatínků a maminek pracujících z domu, protože jejich ratolesti mají letní prázdniny a rodiče nemají doma svůj klid k práci, na který jsou
během školního roku zvyklí. Navazujeme spolupráce i s většími organizacemi,
které u nás pořádají své kurzy, mezi posledními proběhl počítačový kurz. Jednací místnost bylo potřeba přestavět
potřebám klientů, tak aby každý z účastníků kurzu pohodlně viděl na projektor.
Rádi vyjdeme vstříc i Vašim potřebám.
Stačí si domluvit prohlídku.
Po prázdninách startují pravidelné semináře a workshopy. Již 22. 9. v 17:00
se můžete těšit na Efektivní využití
pracovního času. Podrobnosti na FB:
Kanclarna IG: Kanclarna e-mail: kanclarna@gmail.com

pro rodiče s dětmi a účastnit se jednorázových akcí, táborů, aj., neváhejte se nám ozvat.
Více informací o aktuálním programu naleznete na našich FB stránkách. Veškeré přihlášky a dotazy na krucekmt@gmail.com.
Těšíme se na vaši návštěvu.
■ | Tým Krůčku

Sociální služby

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

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

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je pro každého, kdo potřebuje pomoc malou i velkou. Svou samostatnost a nezávislost na druhých si přejeme zachovat i ve vyšším věku. Někdy stačí jen
drobná pomoc, podaná ruka, pomoc s větším
nákupem nebo společnost na cestě k lékaři, jindy je zapotřebí zajistit návštěvu pečovatelky i třikrát denně s podáním stravy, provedením osobní hygieny, zorientováním v čase
i prostoru.
Pečovatelská služba zabezpečuje péči pro své
klienty v jejich domácím prostředí na základě
nastaveného individuálního plánu. Díky němu
je každému klientovi zajištěna pro něho optimální a kvalitní péče. Pro všechny pracovníky je dodržování individuálních plánů závazné, ctí přání klientů a pravidelnou aktualizací
nastavených plánů je zajištěna právě potřebná a požadovaná péče. Práce terénní pečovatelky je zajímavá, ale i velmi náročná. V terénu
- v domácnosti klienta bývá pečovatelka povětšinou sama, a přitom každá domácnost je
jiná a pečovatelka za jeden pracovní den vystřídá tři, čtyři, pět i šest různých pracovišť domácností. A každý z našich klientů je jiný,
má jiné zvyky, jiné požadavky, nároky a my
jsme v jeho domácnosti vlastně na návště-

vě. I přesto si většina klientů se svou pečovatelkou zajistí blízký a důvěrný vztah. Prioritou
pečovatelek je být lidský, empatický a vnímavý k přáním i potřebám našich klientů. Velmi
nás povzbuzuje a naplňuje to, že jsou klienti spokojení. Vždyť, co může být krásnější než
úsměv na tváři člověka, který je odkázán na
naši službu.
Zvyšujeme kvalitu poskytovaných
služeb
V měsíci červenci došlo k rozšíření a obnovení
stávajícího vozového parku pečovatelské služby za účelem zajištění větší dostupnosti terénních sociálních služeb. Nákup nových služebních vozů značky Volkswagen Caddy je z převážné části financován prostřednictvím MAS

Moravskotřebovsko a Jevíčsko a Integrovaného regionálního operačního programu. „Dosavadní stav vozového parku byl nedostatečný.
Měli jsme dva starší vozy, které fungovaly pro
potřeby pečovatelské služby i domova pro seniory, což nedokázalo pokrýt služby v požadovaném rozsahu. Nové automobily našim pečovatelkám umožní poskytovat komplexní
služby v průběhu celého roku a zároveň uleví v pracovním zatížení pana Koláře, který zajišťuje opravy vozidel. Auta budeme využívat
nejen v pro službu Doprovod s přepravou, ale
také pro přepravu klientů do střediska osobní
hygieny, rozvoz obědů a další služby, které každodenní péče o klienty vyžaduje. Další výhodou nových vozidel je pohodlný nástup či výstup pro klienty i komfortní manipulace v úložném prostoru. Celý kolektiv pečovatelské služby se těší na mnoho šťastných a bezpečně
najetých kilometrů s těmito novými služebními vozy,“ uvedla vedoucí pečovatelské služby
Renata Nislerová.
Poděkování
Tímto chceme poděkovat firmě Pronto, v zastoupení Jaroslava Koláře, za rychlé opravy náhlých poruch služebních vozů pečovatelské
služby a za pravidelnou údržbu našeho vozového parku. Kdykoliv je problém s našimi služebními vozy, můžeme za panem Kolářem přijet nebo mu zavolat o radu. Možnosti oprav
s námi prokonzultuje, navrhne alternativy,
a v co nejkratší době vozy opraví. Moc děkujeme za jeho laskavý, profesionální a rychlý přístup, díky kterému se nám lépe pracuje.

Nová nemocnice následné péče slavnostně otevřena
Pardubický kraj v září 2020 na louce po bývalém dětském pavilonu v Moravské Třebové zahájil stavbu nové moderní nemocnice následné péče. Dne 29. června byla jedna z největších krajských investic do zdravotnictví vůbec dokončena. Projekt za 293 mil.
Kč zahrnuje 90 lůžek pro pacienty, moderní
rehabilitaci, laboratoře, administrativní zázemí, stravovací provoz a výjezdovou stanici Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
„K stabilizaci nemocnice následné péče
v současné podobě přispělo také město Moravská Třebová, a to jak převodem hlavní budovy do vlastnictví Pardubického kraje, tak

i poskytnutím strategického pozemku města právě pro výstavbu nové budovy. Rovněž
jsme souběžně s její výstavbou přistoupili
k rozsáhlé obnově Svitavské ulice a jejím výsledkem je tak krásná moderní část města,“

uvedl starosta Miloš Mička.
Přesun do nového prostoru vítá také ředitel
nemocnice Pavel Havíř. „Když jsem nastupoval do pozice ředitele nemocnice v Moravské
Třebové, tak by mne ani ve snu nenapadlo,
že budu s kolegy stát v nádherném moderním prostředí, které je opravdu vzorem pro
další nemocnice následné péče, a to nejen
v našem kraji. Osobně, ale i za své kolegy děkuji Pardubickému kraji za odvahu pustit se
do takto velké stavby, která skokově vylepší
prostředí pro poskytování zdravotnické péče
v širším okolí Moravskotřebovska“. Součástí
areálu je i základna Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje.
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Zdravotnictví

DOVOLENÉ lékařů
PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

Dr. ZEMÁNKOVÁ
Změny aktuálně na www.mudrivanazemankova.cz/aktualne

Dr. NĚMCOVÁ
Všechny pátky změna OD na 8:00–11:00 hod.
Dovolená 8.–20. 8., zástup Dr. Grepl v ordinaci HEDVA, v út + čt v době 8:00–11:00 hod.

Dr. HEGEROVÁ
Změny aktuálně na www.mudrpetrahegerova.cz

Dr. NEUŽILOVÁ
Dovolená 15.–26. 8., zástup Dr. Madron,
Městečko Trnávka, tel. 461 329 139

ODBORNÝCH AMBULANCÍ
Neurologická ambulance 22.–26. 8.
Kožní ambulance 1.–12. 8., 22. 8.–2. 9.
Oční ambulance 1.–14. 8.
Urologická ambulance 2. 8.
Plicní ambulance 12. a 19. 8.
Psychologická ambulance 1.–12. 8.
Psychiatrická ambulance 8.–9. 8.

Dr. GREPL
Změna OD 8.–19. 8., út + čt dopoledne neordinuje z důvodu zástupu za Dr. Němcovou
v Hedvě.
Dovolená 22. 8.–3. 9., zástup Dr. Němcová ve
Starém Městě út + čt 13:00–16:00 hod.

Informace

Dr. KLINCOVÁ	
Dovolená 8.–12. 8, zástup Dr. Ingrová

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

DĚTSKÝCH AMBULANCÍ
Dr. TROJÁKOVÁ
Dovolená 8.–12. 8., zástup Dr. Hegerová

■ | Ivana Kantůrková

Lékařská POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
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.

Svitavská nemocnice, budova D přízemí,
461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod.
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí

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

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

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ

ZUBNÍ POHOTOVOST
6.–7. 8.
13.–14. 8.
20.–21. 8.
27.–28. 8.

MUDr. Illová Jana
MUDr. Doležal Petr
MUDr. Jagoš Tomáš
MUDr. Kincová Milena

Cyklus přednášek
o duševním zdraví
ve svitavském
okrese
V září letošního roku začne cyklus přednášek věnujících se zajímavým
a ožehavým tématům z oblasti duševního zdraví, které pro veřejnost
z okresu Svitavy zorganizoval za podpory Pardubického kraje a města Svitavy spolek DušeProstor.
První z přednášek se uskuteční 15.
září od 17:00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, kde bude ředitel Národního ústavu duševního zdraví PhDr. Petr Winkler, Ph.D. hovořit
o příčinách sebevražedného chování
v ČR i ve světě a prevenci sebevražd
obecně i se zaměřením na ČR.
V měsíci říjnu se ve Svitavách budete moci dozvědět, jak se v ČR plánuje
péče o lidi s Alzheimerovou chorobou
a obdobnými onemocněními. A v Moravské Třebové se uskuteční přednáška k tématu poruch příjmu potravy.
Na listopad připravujeme v Jevíčku
přednášku, jejímž tématem bude problematika lidských práv u lidí s duševním onemocněním.
Cyklus přednášek o duševním zdraví
zakončíme v prosinci v Litomyšli, kde
se na poslední přednášce tohoto roku
budete moci dozvědět mnohé o vztahu těla a duše.
Podrobné informace k jednotlivým
přednáškám se dozvíte v dostatečném předstihu.
Přijďte. Těšíme se na Vás.
■ | Za DušeProstor Štěpán Plecháček

VZPOMÍNKA
Brněnec 90
Svitavy, U Stadionu 1207/42
Jevíčko, Palackého nám. 20
Hradec nad Svitavou 549

461 523 140
461 532 253
723 715 558
461 548 230

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

VÍKENDOVÝ PROVOZ LÉKÁREN
Lékárna U POLIKLINIKY
Svitavská 1556/27, MT, tel. 461 311 663
SO 8:00–11:30; NE zavřeno
Dr. MAX, nám TGM 3
SO+NE zavřeno
Dr. MAX u Penny
SO 8:00–12:00; NE zavřeno
ČERPACÍ STANICE OMV
Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484
Lze zde zakoupit volně prodejné léky na tep8 | Moravskotřebovský zpravodaj | SRPEN 2022

lotu, bolest, průjem, alergii atd.
Otevřeno: NONSTOP

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

Dne 4. 7. náhle zemřel
MUDr. Tomáš Pelikán. Pracoval v naší nemocnici v letech 1989–2008 jako anesteziolog a lékař zdravotnické záchranné služby.
Upřímnou soustrast celé
rodině, přátelům a všem, kdo ho měli rádi.
■ | Ivana Kantůrková

Poděkování
Ráda bych poděkovala posádce zdravotnické záchranné služby paní Kantůrkové a panu
Kroupovi, kteří poskytovali první pomoc mé
mamince Františce Smolíkové. Jejich profesionalita a hlavně laskavý přístup mně i v té
těžké chvíli velice pomohl a maminku uklidnil. Moc děkuje dcera Ivana Švichká.

různé

Bitva Mladějov - Blosdorf 1915
Mladějov - Blosdorf je již tradiční vzpomínkovou akcí na padlé za světové války, součástí
které je mimo jiné bitevní ukázka, v níž proti
sobě nastoupí vojáci rakouské a ruské armády,
aby názorně připomněli hrůzy války. V letošním roce se uskuteční v sobotu dne 27. srpna.

V Průmyslovém muzeu v Mladějově bude
pro návštěvníky připraven celodenní program, jehož součástí budou mimo jiné výjevy ze starého mocnářství, dobová hudba
nebo výstava historické vojenské techniky.
Dopoledne se za účasti historických jednotek
uskuteční pietní akt u Pomníku obětem první
světové války v obci Mladějov, ve 14:00 začne
samotná bojová ukázka.
Zájemcům o svezení úzkorozchodnou dráhou doporučujeme přijet již v dřívějších dopoledních hodinách nebo si jízdenky rezervovat předem on-line.
Více na www.mladejov.cz
■ | Eva Kopřivová

HLEDAČKA KDO MÁ VISET, NEUTOPÍ SE, I KDYBY ŠLA
VODA PŘES ŠIBENICE
Nová moravskotřebovská hledačka je na světě. Tentokrát je poněkud krvavá - po místech
spojených se svým řemeslem vás provede
kat Vavřinec Bohl.
Vycházka je středně náročná, vede nejenom
po rovině, ale také po svazích a schodech.
Na cestu je potřeba s sebou vzít tužku, svítilnu, dalekohled a měřidlo do 100 cm. Výchozím místem je moravskotřebovský zámek, na
jeho pokladně nebo na pokladně muzea je
možné si v otevírací době vyzvednout vytištěného průvodce a mapu hledačky. To jsou
také místa k vyzvednutí pokladu.

V pátek 5. 8. v 17:00 v Laskavárně se
koná koncert skupiny Proč Ne band.
Součástí akce proběhne i křest v pořadí druhé knížky veselých povídek
Jaromíra Mikeše: Rumové nelezení.
Během večera je možné zakoupit makrely a steaky.

Pochod po dálničním
tělese R43
Klub českých turistů Boskovice ve spolupráci s dalšími partnery pořádá v sobotu 3. září 13. ročník Pochodu po dálničním tělese R43. Účastníci postupně navštíví nejdůležitější místa současné (nedostavěné) R43 i budoucí místa
nové D43. Všechny etapy zajišťujeme
s odborným výkladem historiků, přírodovědců, regionálních odborníků
a partnerů z místních samospráv. Startovné 50 Kč. Registrace nutná do úterý
29. srpna na j.oldrich@centrum.cz. Podrobnosti na www.kctboskovice.cz.

Lety vrtulníkem

Laskavárna oslavila 10. narozeniny
Obecně prospěšná společnost Naproti, o.p.s.
byla založena v r. 2011 s cílem zaměstnávání
osob zdravotně znevýhodněných, poskytování další podpory těmto osobám v oblasti rozvoje dovedností a znevýhodněným na trhu práce.
Pilotním projektem této společnosti je terapeutická kavárna Laskavárna, která byla vybudována v prostorách kláštera v ul. Svitavské. Projekt
byl financován z Evropských fondů a státního
rozpočtu po dobu dvou let 2012–2014. Kavárna
dostala název Laskavárna pro laskavý přístup
k zákazníkovi a je prvním počinem tohoto druhu sociálního podnikání v regionu Moravskotřebovska. V současné době zaměstnáváme 17 zaměstnanců, z nichž 15 zaměstnanců je zdravotně znevýhodněných s různými druhy postižení.
Nabízíme své vlastní produkty – domácí zákusky
i slané pochutiny, různé druhy nápojů, svačinky
do škol a zaměřujeme se na zdravý životní styl.
Nově nabízíme i bezlepkové výrobky - mezi oblíbené patří Míša dort, Sachr dort aj. Naše vlastní produkty je možné i objednat na zakázku. Do
nabídky patří i dárkové poukázky, které jistě potěší jak stávající příznivce naší kavárny, ale mohou být i malým doplněním benefitů zaměstnancům podnikatelské sféry nejen v Moravské
Třebové.
Vybudováním venkovní dřevěné pergoly v are-

Koncert kapely Proč
Ne band

álu zadního traktu kláštera se navýšila kapacita míst k sezení a získali jsme možnost celoročního provozu. Naší společenskou nadstavbou je
rovněž poskytnutí příležitosti nejen regionálním
umělcům prezentovat svá díla. Věříme, že jednou z našich klíčových aktivit je zvýšení návštěvnosti a prestiže Laskavárny i na poli uměleckém.
Období posledních dvou let poznamenaných
vládními opatřeními a restrikcemi v souvislosti
s pandemií COVID 19 nebylo ani pro naši společnost obdobím jednoduchým. Díky dotačním
vládním programům, a také všem našim příznivcům, podporovatelům, dobrodincům a kolektivu zaměstnanců se podařilo provoz kavárny udržet.
To, že jsme mohli oslavit 10 let od otevření Laskavárny veřejnosti, je zásluhou mnoha zúčastněných. Patří mezi ně ti, co prvotní myšlenku –
nápad uvedli v život, ti co se podíleli na samotné
realizaci, všichni ti, kdo prošli a procházejí provozem kavárny a zanechávají zde své stopy, donátoři a podporovatelé, dobrodinci a samozřejmě naši zákazníci, kteří se k nám rádi vracejí.
Těm všem patří velké poděkování.
Pokud jste ještě naši Laskavárnu nenavštívili,
přijměte naše laskavé pozvání. Rádi vás obsloužíme a věříme, že si z naší nabídky vyberete.
Těší se na vás kolektiv zaměstnanců Laskavárny

Proleťte se 27. 8. v Moravské Třebové
vrtulníkem Robinson R22 přímo nad
Vaším domovem. Skvělý tip pokud byste rádi letěli sami pouze s pilotem nebo
si dokonce rádi vyzkoušeli pilotování
pod dohledem zkušeného instruktora. Výhodou je, že si můžete zvolit trasu letu na přání a máte zaručené místo vedle pilota. Podrobnosti na www.
forfreedays.cz.

Parní vlak přijede do
Moravské Třebové
Již pošesté budou letní měsíce v Pardubickém kraji spojené s pravidelnými jízdami historických parních vlaků. Ty se
od července vrátí na turisty velmi oblíbenou trasu z Dolní Lipky přes Letohrad
a Ústí nad Orlicí až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Jednou z novinek bude
jedna červencová a jedna srpnová jízda
z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až
do Moravské Třebové (2. července a 6.
srpna). Turisté si tak budou moci vychutnat nejen samotnou jízdu parním
expressem krásnou přírodou, ale také
navštívit muzea, vojenské pevnosti, horská střediska či hrady a zámky. Více na
https://vlaky.pardubickykraj.cz/
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Kino

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

PREMIÉRY MĚSÍCE SRPNA:

CESTA DO TVOJZEMÍ
animovaný film /ČR, SR, Belgie/
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje
úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje.
Režie: Peter Budinský, český dabing

STŘÍDAVKA
komedie /ČR/
Nová komedie ukazuje, že život má v sobě
různé a nečekané zákruty a jeho pevnou
součástí nejsou jen současné žhavé milostné
vztahy, ale i ty minulé. Rodin, kde platí heslo:
Moje děti, tvoje děti, naše děti, je celkem dost
a rozhodli jsme se na jejich fungování podívat s nadhledem a humorem.
Režie: P. Nikolaev

z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má
nicméně jiné plány.
Režie: David Leitch, hrají: B. Pitt, J. King, A. T.
Johnson a další
JAN KOLLER: Příběh obyčejného kluka
dokument /ČR/
Příběh Honzy Kollera není jen příběhem člověka, který to nevzdal, i když mu nikdo nevěřil. Je to také příběh pro každého chlapce, který dnes hraje na vesnici fotbal. Příběh
o tom, že pohádky se dějí a vždycky musí být
motivace jít dál.
Režie: Petr Větrovský, hrají: J. Koller, Z. S. Petzold, P. Nedvěd a další

ARVÉD
drama /ČR/
Drama inspirované skutečným osudem Jiřího
Arvéda Smíchovského vypráví o faustovském
propadnutí peklu, o to, kam až jsme schopni
zajít, abychom dosáhli svého cíle. Arvéd byl
ochoten jít až k hranicím samotného pekla.
Režie: Vojtěch Mašek, hrají: M. Kern, S. Rašilov, M. Pechlát, J. Plesl a další

BULLET TRAIN
akční komedie /USA/
Brad Pitt je odhodlán jako nájemný zabiják,
vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož
spousta předchozích kšeftů se mu vymkla

Program
4. 8. čt

/19:00/ Bullet Train

6. 8. so

/17:00/ Rakeťák
/19:00/ Střídavka

11. 8. čt

/19:00/ Vyšehrad: Fylm

13. 8. so

/17:00/ Cesta do Tvojzemí
/19:00/ J an Koller: Příběh obyčejného kluka

18. 8. čt

/19:00/ Střídavka

20. 8. so

/17:00/ Princezna Rebelka
/19:00/ Top Gun: Maverick

25. 8. čt

/19:00/ Velká premiéra

26.8. pá

/19:00/ After: Pouto

27.7. so

/17:00/ M
 imoni 2: Padouch přichází
/19:00/ Arvéd

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

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

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

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO
Také v srpnu bude zámek i zámecké nádvoří
nabízet plno zábavy. Čeká vás opět literární
středa ve spolupráci s městskou knihovnou,
hudební čtvrtky nabité skvělou muzikou, sobotní večerní prohlídky zámeckých expozic
trochu jinak a nedělní pohádková odpoledne
pro děti. Celý program najdete na speciální
straně tohoto zpravodaje nebo na webových
stránkách KSMT či zámku.

Divadelní představení STRAŠIDLO
CANTERVILLSKÉ
pátek 26. 8. ve 19:30 na nádvoří zámku
Divadelní komedie pod širým nebem, se známými herci a opravdovým strašidlem, je motto známé a v českých zemích oblíbené divadelní hry Oscara Wilda. V hlavních rolích se
představí Martin Zounar, Bára Štěpánová,
Martin Pošta a další.

Koncert MONKEY BUSINESS

Odkaz na nákup vstupenek naleznete na
webových stránkách zámku.

SLAMÁK – Dožínkové
a pivní slavnosti
sobota 27. 8. od 14:30–19:00, náměstí, zámecké nádvoří, vstup zdarma
Přijďte ochutnat řadu netradičních piv z minipivovarů a řadu místních produktů. Na náměstí vystoupí Barbora Poláková, španělská
kapela Korrontzi, rock´n´roll v podání polské kapely Boogie Boys, dixiland od Šouflšou
nebo Brass Avenue, kteří vás budou bavit
netradičními covery. Od 14:30 se návštěvníci mohou těšit na tradiční dožínkový průvod,
kde se hned po zahájení na pódiu představí folklorní soubory Haná a Hanačka za doprovodu Hanácké mozeke. Dozvíte se více
o tom, jak se vařilo pivo, a vyzkoušíte si řadu
pivních her. Děti se mohou těšit na pohádkové a lidové odpoledne na nádvoří zámku.
Mohou zhlédnout Karkulku v podání souboru Pruhované panenky a Princeznu na hrášku z dílny Dřevěné divadlo.

sobota 6. 8. ve 20:00 na nádvoří zámku
vstupné 390 předprodej/490 na místě
Předprodej na www.ksmt.cz nebo v síti Colosseum ticket, pořádají Kulturní služby města
Moravská Třebová

Městské Muzeum
Městské muzeum Moravská Třebová, Svitavská 18, Moravská Třebová,
tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba: pondělí zavřeno, út-pá 9:00–12:00, 13:00–16:30; so, ne 13:00–16:00

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Půl tisíciletí gobelínů, historie
a současnost
Výstava probíhá do konce září. Nenechte si
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ujít příležitost vidět jedinečný projekt spolupráce našeho muzea s Moravskou gobelínovou manufakturou z Valašského Meziříčí.
Nejstarší z tapisérií pochází z 15. století a nejnovější není ani rok stará.

Příběhy z dob stavitelů
pyramid
Srdečně zveme také do muzejní budovy
na prohlídku nové expozice Příběhy z dob
stavitelů pyramid, jejíž otevření proběhlo
v rámci Muzejní noci na začátku června.
Fotografie z openingu, kterého se zúčastnil
také generální ředitel Národního muzea s delegací, jsou k vidění na našich webových stránkách www.muzeummoravskatrebova.cz

Historie

Jan Nečesal: Jak vypadala Moravská
Třebová v roce 1922 (8. část)
Dále přecházíme ulici Orelskou – Komenského a začínáme pravým rohem ulice Zechovy/9. května. Roh tvoří Bürgerliches Versogungshaus – měšťanský zaopatřovací dům –
přesně přeloženo; dle našeho městský útulek pro staré měšťany. Za ním, jeho zahradou,
dva patrové domy; č. 2 patřil Frant. Bibusovi,
sen. Šefu fy Bibus a syn. Za těmito byla zahrada, za ní dva nízké domy. Přicházíme k ulici
Meissnerové – Čapkově, za ní na pravém rohu
je patrový činžovní dům. Dále až na roh Sluneční jsou nízké rodinné domky.
Zpět k ulici Orlí/Komenského. Roh tvoří na
levé straně zahrada zimní hospodářské školy, ve které stojí školní budova č. 5 Landwirtschaftliche Winterschule. Zde už jsou před několika domy zahrádky. Ku škole se přimyká vilka a zahrádka zednického mistra Karla Bartla

Zimní rolnická škola, Zechagasse/ul. 9. května
/č. 7/. Za ní následuje několik vilek s předzahrádkami; v jedné z nich č. 11, jest hostinec
Zambal. V některé další byla zemědělská kancelář – rolnická poradna – Landwirtschaftliche Kanzlei. Dva poslední domy patrové, jsou
obytné. Budova dnešního kina nebyla /bylo
postaveno v r. 1928–1932/. Prodloužená Čapkova ulice tehdy nebyla. Další roh tvořila zahrada. Za ní je několik větších obytných domků. Roh ulice tvoří rod. vilka č. 31 továrníka
Frant. Michka, Čecha.
Zpět do Pánské ulice /Cihlářovy. Za ulicí Robotní tvoří roh dům č. 6, kloboučníka Mořice
Schillera. V tomto domě jsou v průjezdě za-

Hostinec Zembal, Zechagasse/ul. 9. května

Hugo Flögl: Kostel na Křížovém vrchu, olej na plátně
zděny kameny s nápisy o tom, kdo dům vystavěl. Dnes je v průjezdu mlékárna. Vedlejší
dům č. 8 patří rodině Kunze; byly v něm byty.
Pouze dole, kde jsou dnes potřeby elektro
a pod., byl byt žida Julia Mollera; obchodoval
zlatnickým zbožím, ponejvíce snubními prsteny. Za tímto domem následuje řada masných
krámků. První, před vchodem do staré střelnice, patřil kartáčnici M. Holubové, vlastně už
jen prodavačce kartáčnických výrobků. Dále
je cesta do „Alte Schiesstätte“ – Stará střelnice, kde byl hostinec v nájmu Josefine Flögl. Její
syn jeden byl později známý malíř Hugo Flögl;
jeho obrazy lze vidět v muzeu a ve spořitelně,
snad i jinde. Dnes je na místě hostince vyvařovna pro školní mládež. Za cestou je řeznický krámek Josef Wölfl, za ním nožíř Franz Jenik, potom jeden krámek, sloužící jako sklad
a poslední řeznický krám – největší – Robert
Dworschak. Tento krámek stojí podnes, ačkoliv slouží jako skladiště Jednoty; ostatní krámky byly po r. 1945 zbourány, zůstala pouze zeď
s okénky, tvořící kdysi „záda“ krámků. Poslední souvisí s domem č. 16, majitele Aloise Niederle, řezníka, tehdy již jen vdova, která krámek pronajala. Větší část domu do Cihlářovy
ulice tvoří obchod potravinami Alfred Schlesinger, dnes Mototechna. Dům má ve dvoře
stáje pro dobytek.
Nyní zpět na začátek ulice Cihlářovy /Pánské /Herrengasse. Po její levé straně je ulice
Röhrengasse /Na troubách, dnes ulice Stará.
Její pravý roh tvoří dům č. 1 Ferdinanda Kleihse. Zde je obchůdek papírnictví a knihařství Alois Rintsch. Za tímto v témže domě hostinec – dnes Třebovská pivnice. Dále obytný dům č. 2; zde bydlel kominický mistr Eduard Breuer. Spodní roh uličky tvoří dům č. 4
stolaře Leopolda Habigera; dnes pouze obytný dům. Po levé straně uličky od náměstí byl
obchod, dnes nevím jaký. Dále k tomu domu
patřící dvůr a za ním na rohu obecní obytný
dům. Dále na Cihlářově ulici vedle knihaře byl
vchod do hostince zmíněného již v ulici Na
troubách. Vedle toho krámek koňského řezníka Bohatschek. K tomu chodívali lidé pro tak
zvaný „Leberkäse“ /pečené, mleté maso, jinde
zvané železnice/. Za tímto je dům č. 3 obchodníka Franz Paukerta, obchod krátkým a galan-

terním zbožím. V dalším úzkém domě č. 5 je
obchod stříbrným zbožím Julie Sitta. Na tento navazuje dům č. 7 Ing Ernst Steinbrechera, majitele barvírny. V přízemí po levé straně je lékárna Heinrich Leischner, Salvator-Apotheke. Lékárna u Salvatora. Po straně
pravé mechanik N. Skrabal´s Witwe, prodej
a opravna jízdních kol a šicích strojů. Ve dvoře tohoto domu jest továrna na stříbrné zboží
fy Michek&Linhart. Továrník Michek byl Čech
a celá jeho rodina vystupovala veřejně jako
rodina česká. Dnes zde žije na rodném domě
jen dcera Eliška, provdaná Barentová, se svými syny /Zechova ulice, levá strana, poslední dům/. Na dům Steinbrechera navazuje nadační dům Amalie Meissnerové. V něm bydlí
a ordinuje zubní technička Olga Lokos. V pří-

Masné krámy, Herrengasse/Panská/Cihlářova
zemí je knihař Effenberger; jinak je to činžovní
dům. Tento vyžadoval v pozdějších letech větší opravu. Jelikož výnos činže by opravy nekryl,
rozhodla se městská rada dům prodati. Koupil jej majitel sousedního domu Steinbrecher,
Po stavební úpravě jej dal natříti zelenou fermežovou barvou, svůj pak barvou červenou.
Tato barva červená ztemněla a ubrala značnou část světla, které dříve bílá stěna vrhala
do protějších místností nemocenské pojišťovny. Dům A. Meissnerové a další na této ulici,
ba i několik domů na náměstí má vystaveno
pouze první patro. Další poschodí představuje pouze zeď s okny; bylo totiž kdysi od gruntovního pána nařízeno stavět jenom domy
o dvou poschodích. Další je dům č. 11; v tomto byl malý krámek modistky Emma Hornischer /známá „die dicke Emma“/ a řeznický krámek Raucher /zvaný Kracher/. Tento mnoho
neprodal, ale dělal výborný salám Extrawurst,
pro který chodilo k němu mnoho lidí.

Interiér Třebovské restaurace/Trübauer Stübl
Moravskotřebovský zpravodaj | SRPEN 2022 |
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Inzerce

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
přijme
* TECHNOLOG - JUNIOR *
do sídla akciové společnosti v Moravské Třebové
Hlavní pracovní náplň:
•
•
•
•

sledování a vyhodnocování vodárenských a čistírenských technologií
vedení agendy chemických látek
vypracování provozních a legislativních hlášení v oboru provozování
vodovodů a kanalizací
vypracování a vedení provozní dokumentace

Požadujeme:
•
•
•
•
•

vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání chemického směru
komunikační dovednosti, technické a ekonomické znalosti
pokročilá znalost práce na PC (MS Office)
řidičské oprávnění skup. B
vysokou míru odpovědnosti, samostatnost, aktivní přístup k plnění
pracovních povinností, flexibilita

Nabízíme:
•
•

5 týdnů dovolené,
zaměstnanecké benefity

Nástup: dle dohody
Přihlášky včetně životopisu zasílejte do 31. 08. 2022:
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová
ŘLZ, Bc. Kadlecová Vladimíra: 461 357 142, e-mail: vladimira.kadlecova@vhos.cz
nebo vhos@vhos.cz
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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
Táborová činnost s Majákem
Od začátku prázdnin, a do doby uzávěrky zpravodaje, za sebou máme dva příměstské tábory, a to Branný příměstský tábor a tábor s názvem Příhody Vikinga Vika.
Věříme, že si děti, které se jich účastnily, odnáší nové zážitky a zkušenosti. Vedoucí táborů usilovali o to, aby děti byly motivované co
možná nejvíce. Motivačním momentem může
být lákavost a přínos pro běžný život, ale děti
mohou být motivované také díky tomu, že se
podílejí na přípravě her. Někdy je motivací samotný program/prestiž tábora, výzva, dobrodružství, přislíbená odměna nebo nová zkušenost. Jinému zase stačí třeba čisté nadšení.
Motivováni musí být ale i vedoucí, kteří na letních táborech pracují a věnují veškeré činnosti hodně úsilí a svého času. Proto bychom touto cestou chtěli poděkovat všem vedoucím
a ostatním pomocníkům, kteří pomáhali a pomáhají na všech našich táborech.

dové atmosféře, děkujeme vedoucím a instruktorům Hance, Natálce, Vojtovi, Emmě, Ondrovi - za přípravu her pro děti a ostatním táborníkům přejeme krásné srpnové prázdniny.
Těšíme se na tábory, které jsou ještě před
námi, a věříme, že budou pro děti novým zážitkem. Zážitek, který může vytvořit třeba táborový oheň, pouhý dotek přírody, nebo lehký letní déšť.
Nabídka zájmových kroužků na
nový školní rok
Nabídku zájmových kroužků na rok
2022/2023 naleznete od 1. 8. na našich webových stránkách: https://www.ddm-mt.cz/
krouzky. ONLINE přihlašování na jednotlivé
kroužky bude spuštěno od 29. 8.

Vikingové na Majáku
Příměstský tábor ve „vikingském duchu“. Malí
táborníci byli rozděleni do klanů a v rámci plnění úkolů sbírali potřebné bodíky jak do celotáborové hry, tak pro „vikingské trhy“. Součástí tábora byl i výlet do svitavského muzea, kde
účastníci absolvovali Expedici do pravěku, pod
vedením lektora Jakuba Vrány. Na táboře samozřejmě nechyběly oblíbené vodní hrátky na
zahradě DDM, různá kreativní tvoření, „výpady
do přírody“ nebo lezení na umělé stěně.
Příměstský tábor jsme všichni prožili v poho-

Připravujeme na září
Přijďte si s námi užít již třetí ročník akce Moravská Třebová pro děti v sobotu 10. září
na Knížecí louce. Čeká vás odpoledne plné
zábavy, těšit se můžete na různé ukázky
a vystoupení jednotlivých kroužků, a veškerou činnost si vyzkoušet. Také se dozvíte konkrétní informace k jednotlivým kroužkům, o které máte zájem a zjistíte, jaký kroužek bude nejvíce zajímavý pro vaše dítě.
Více informací v zářijovém čísle zpravodaje
a na našem webu a Fb.

Den otevřených dveří na hvězdárně
Srdečně zveme na IV. ročník Dne otevřených
dveří Hvězdárny Boleslava Tecla u příležitosti 50. výročí založení hvězdárny v Moravské
Třebové. Budeme se na vás těšit 13. 8. od
17.00 SELČ u a na HBT.
Program populárně naučný astronomický,
přátelské setkání fanoušků hvězdného nebe,
vesmíru, přírody obecně. Možnost přenocování ve vlastních stanech na louce u HBT. Pro
informace pište prosím na e-mailovou adresu dagmar.jarosova149@seznam.cz nebo
SMS na číslo 604 864 847, sledujte naši stránku na Facebooku: Hvězdárna Boleslava Tecla www.facebook.com/HvezdarnaBT. Bohaté
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občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé: DDM a HBT, Zdravé město Moravská Třebová.

Střípky na
Národním poháru
v twirlingu
Víkend 25. a 26. 6. patřil poslední twirlingové soutěži sezóny, a to Národnímu poháru výkonnostních kategorií B
a C ve Dvoře Králové nad Labem. MTS
Střípky zde zastupovalo 9 soutěžících
a ve velké konkurenci jejich výsledky
dopadly skvěle.
Pyšnit se můžeme 4 zlatými medailemi
- Daniela Vaníčková v rytmickém tanečním sóle (RTS) kat. youth B, Daniel Kalenčuk v RTS a povinné hůlce (PH1) kat.
junior B a duo RTS Zuzana Dvořáková
a Nela Sýkorová kat. junior B, které zároveň získalo i cenu poroty za nejlepší
choreografii. Stříbro se zalesklo u Daniely Vaníčkové v PH1 youth B. Bronz
má na krku Nela Sýkorová za RTS junior B. 4. místo obsadila Pavlína Klučková v RTS senior B, 5. místo Andrea Pavlíková v PH1 junior C a Monika Hollerová v RTS junior C, 6. místo získala Kateřina Malurová v RTS děti C a 7. místo
Lucie Matoušková v RTS děti C.
Všem našim příznivcům děkujeme za
podporu a přejeme krásné prázdniny
plné pohody a odpočinku.
■ | Daniela Dvořáková, za mažoretky Střípky

Poděkování
Děkujeme zastupitelstvu našeho města Moravská Třebová za finanční podporu, kterou nám poskytlo pro mažoretkový a twirlingový sport. Střípky reprezentují naše město nejen na
celorepublikových, ale i postupových
soutěžích MČR v klasické mažoretce
a twirlingu.
Za Mažoretkovou a twirlingovou skupinu Střípky děkuje Eva Kalábová

Knihovna

Zprávy z knihovny
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel.: 461 316 971, 737 021 003 e-mail:
knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Upozorňujeme čtenáře, že v srpnu nebudou vyřizovány meziknihovní výpůjčky
z důvodu dovolených. Děkujeme za pochopení.

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. 8. Srpnová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně. Výherce vybereme náhodně
a může si vybrat jednu z těchto knih: Kvadratura pomsty (P. Aspe), Tvář mojí dcery (K.
Croftová), Pozvánka (L. Foleyová), Ledoví piráti (D. Husemann), Hyde Park Civilizace (D.
Stach).
Aktuální otázka zní: Knihy jakého žánru
nejraději čtete?

1.–31. 8. Výstava: Kristýna
Škrabalová - Úsměvy
Výstava plná úsměvů. Přijďte si prohlédnout
portréty a kresby z Moravské Třebové a Linhartic malované černým perem a barevnou
fixou. Kresby Kristýny Škrabalové jsou ke
zhlédnutí v půjčovní době knihovny.

1.–31. 8. Čtenářská výzva 2022:
srpen
V srpnu vám pomůžeme výstavkami na tato
témata: kniha, jejíž název neobsahuje písmeno „a“; kniha se stromem na obálce; kniha
s tématem nešťastné lásky.

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

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

1. 8.–30. 9. Výstava: Svět robotů
Výstava prací žáků ZŠ Kunčina Svět robotů.
Výstavu si můžete prohlédnout v dětském
oddělení v půjčovní době.

1.–31. 8. Výstava čtenářských
deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte
celá třída a Kdo čte, ten se nenudí pořádaných knihovnou ve školním roce 2021/2022.

Espiral na národní
soutěži
O víkendu 25.–26. 6. se naše děvčata
zúčastnila Národního twirlingového poháru 2022 výkonnostních kategorií B
a C ve Dvoře Králové nad Labem. Tato
soutěž je celorepublikovým vyvrcholením roční práce pro začínající a mírně pokročilé twirlery. Za skupinu Espiral se na soutěž vypravilo 5 našich děvčat s celkem sedmi soutěžními vystoupeními. V obrovské celorepublikové
konkurenci vybojovala děvčata 4 cenné
kovy. Naše nejmladší Jolanka Malíková
okouzlila svým rytmickým sólem porotu a kromě zlaté medaile si domů odvezla si ocenění poroty. Veronika Podhorná získala druhé místo hned dvakrát. A to v rytmickém sóle a zároveň
spolu s Nelly Svozilovou v rytmickém
duu. Čtvrtou medaili, a to bronzovou,
si vybojovala Pavlína Koldová v rytmickém sóle senior. Naší poslední soutěžící
byla Sára Drahošová, která v povinném
sóle s jednou hůlkou získala bramborovou medaili a v nejpočetnější kategorii
youth rytmické sólo se probojovala do
semifinále. Přestože většina těchto děvčat trénuje a soutěží teprve druhým rokem, získala krásná ocenění a posbírala
cenné zkušenosti do další práce.
V září nás čeká mistrovství ČR v nejvyšší
kategorii A, kde budeme bojovat o postupy na mezinárodní soutěže. Držte
nám tedy palce.
■ | Jitka a Andrea Štolovy
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Úvahy o roce
v Moravské Třebové

z mnoha druhů, a proto mají hlubší úctu
k přírodě. Líbí se mi všudypřítomné zahrady, které mají lidé i mimo své domovy,
a kouzelné pěší stezky lemované lipami.
Hluboce obdivuji nadšení lidí, kteří pěstují vlastní jídlo. Pochutnal jsem si na domácích ředkvičkách, nakládaných houbách,

Na Vojenské střední škole a VOŠ MO v le-

a neminula mě ani domácí jablečná pálen-

tošním školním roce působil v rámci mezi-

ka. Vše bylo vyrobeno s láskou a péčí, lid-

vládního programu Fulbright americký lek-

mi, kteří tráví mnohem více času v přírodě

tor Sean McAneny. Před svým odjezdem

než typický Američan.

zpět do USA napsal pan McAneny článek

Toto město by se však nestalo mým dru-

pro náš zpravodaj - úvahu nad rokem strá-

hým domovem, kdyby nebylo příjemných

veným v Moravské Třebové. Níže si můžete
přečíst český překlad.

lidí, kteří zde žijí. Jsem nesmírně vděč-

Jednou z předností Fulbrightova progra-

Ferlíková. Nejen, že mi poskytla nekoneč-

ný, že mi mentorkou byla Hana Oyelakin
nou profesionální podporu, ale společně

mu je to, že záměrně umisťuje učitele ang-

se svou rodinou mi ukázala skryté zázra-

ličtiny mimo Prahu. Důvodů je hned něko-

ky této úžasné země. Jsem vděčný i svým

lik: v Praze působí velká spousta anglicky

kolegům a studentům z vojenské střední

mluvících lidí, tím pádem Češi žijící v Pra-

školy, že mě v této stresující době nauči-

ze se daleko častěji setkají s cizím jazykem
a rodilými mluvčími; součástí Fulbrightova programu je navíc také orientace v novém kulturním prostředí, což je pro cizince velká výzva – pokud by byla možnost se
zcela běžně setkávat s rodným jazykem na
každém kroku, ona výzva by už nebyla takovou výzvou. A v neposlední řadě: tím, že
jsme umístěni mimo Prahu, získáváme my,
učitelé angličtiny, řadu zkušeností, které
nejsou kosmopolitní, ale výrazně české.
Průměrný Američan o České republice ví
asi jen to, že Praha je krásné hlavní město.
Pobyt v Moravské Třebové tak nejenže rozšířil mé povědomí o této zemi, ale umožnil mi také sdílet svou zkušenost s lidmi
doma, kteří by jinak nic jiného nevěděli. To
šance, že se lidé v Moravské Třebové potkají s Američanem, je rozhodně mnohem
menší než u typického Pražana. Obě strany tak díky tomu získávají odměnu: nové
poznání a hlubší pochopení druhé kultury.
Mám obrovské štěstí, že jsem byl umístěn
právě zde, v Moravské Třebové. Blízkost
malebné zvlněné Vysočiny a majestátních
Jeseníků činí z tohoto místa ráj pro milovníky přírody. Užíval jsem si turistiku po českém a moravském venkově naplno, přesto
nebylo třeba vůbec opouštět hranice města, chtěl-li člověk najít klid v lůnu přírody.
Obzvlášť jsem oceňoval single-trek: nekonečný příslib samoty a odpočinku. Město
samotné má vše, co bych mohl potřebovat, ale co je možná důležitější, nemá nic,
co bych nepotřeboval. Vše tu má své místo a cokoli víc by bylo nadbytečné. V USA je
člověk vůči přebytku až otupělý: obchody
jsou otevřené každý den v týdnu téměř nepřetržitě a služby se řídí zásadou, že zákaz18 | Moravskotřebovský zpravodaj | SRPEN 2022

li mnohé o službě, nasazení a flexibilitě. Já
ník má vždy pravdu. Pokud bychom to vza-

i moje spolubydlící a kolegyně, učitelka an-

li až do extrému, díky této přehnané ideo-

gličtiny Gianna Hickmanová jsme měli také

logii může mít Američan pocit, že má ná-

velké štěstí, že jsme se seznámili se skupi-

rok si jakoukoli službu vyžádat tady a teď.

nou mladých rodičů, s nimiž jsme se pří-

Musel jsem si zvyknout, že obchody zavíra-

ležitostně setkávali u čaje a neformálně si

jí v poněkud nevhodných časech, a trpělivě

povídali. Děkuji Adéle, Michalovi a rodičům

čekat, až budou banka, pošta nebo obchod

v Krůčku za tak vřelé přivítání.

s potravinami otevřené. Od Američanů ži-

Když trávíte delší čas v zahraničí, prvních

jících v Evropě často uslyšíte, že oceňují

pár měsíců je opravdu těžkých a psychicky

především pomalejší tempo života, ale ne-

náročných. Teprve v březnu jsem se v mís-

čekáte, že ho budou provázet pocity ztrá-

tě tak vzdáleném od domova začal cítit pří-

ty a frustrace. I když jsem si chtěl místní

jemně. Vzpomínám si, kdy jsem v Morav-

méně hektický životní styl užít, musel jsem

ské Třebové poprvé pocítil klid: bylo neděl-

se vypořádat se svým americkým nature-

ní odpoledne, šli jsme na výlet do Pekla, na

lem, který neustále něco vyžaduje.

který se k nám připojili uprchlíci před vál-

Zjistil jsem, že tu lidé smýšlí jinak. Nejde

kou na Ukrajině. Ona otevřenost, s jakou

o to, že by zákazník vždycky pravdu neměl,

obyvatelé města k těmto lidem bez domo-

ale důraz je kladen především na to, že

va přistupovali, byla inspirativní a já zís-

jsme lidé, že každý má svůj soukromý a bo-

kal pocit, že by takovéto město mohlo být

hatý vnitřní život a s tím, jak se prezentu-

i mým domovem. Ač jsem sám vegetarián

jeme jako zákazníci, se nedá ztotožňovat.

(výzva pro český život sama o sobě), dívat

My Američané nemáme příliš trpělivosti se

se, jak ostatní opékají špekáčky a zpívají si

zbytečnostmi, naopak jsme rádi produktiv-

u táboráku písničky, bylo úžasné a vyvola-

ní. Občas se mi stalo, že ve mně volnočaso-

lo ve mně takový pocit domova, o němž si

vé aktivity vyvolaly pocit viny. Neměl bych

nejsem jistý, zda jsem v New Yorku vůbec

svůj drahocenný čas využívat efektivněji?

kdy zažil.

Dokonce i turistika se může změnit v sou-

Jak se můj čas zde chýlí ke konci, snažím

těž či cvičení v sebezdokonalování. Práce

se ze všech sil vštípit si do paměti vše, co

s mými českými kolegy mě však naučila, že

mi bude chybět; od pěší turistiky mezi neu-

takové vnímání je značně pokřivené, že by-

věřitelně vysokými borovicemi až po hody

chom opravdu měli strávit celý den choze-

se spoustou koláčů. I když si nejsem jistý,

ním po horách a že hon za produktivitou

co budoucnost přinese, toto místo bude se

není nic jiného než iluzorní hra pro jedno-

mnou, kamkoli odtud půjdu. Zbývá jen na-

ho. To práce odvádí pozornost od jedno-

jít odpověď na srdceryvou a zároveň nadě-

duchého, přirozeného života, ne naopak.

jeplnou otázku, kterou mi položili mí žáci:

Přijde mi, že si místní lidé více uvědomují,

kdy se sem vrátím?

že na naší vzácné planetě jsme jen jedním

Školy

Novinky z gymnázia
Pomáhali jsme
V závěru června vyrazili žáci kvinty do Záchranné stanice Zelené Vendolí, aby tam předali 6 210 Kč. Přesně tuto částku se jim podařilo vybrat od ledna do května sběrem starého papíru. Celková hmotnost odevzdané
suroviny přesáhla 2 tuny a výsledná suma
bude použita na veterinární péči. Další třídou

Jezdili jsme na exkurze
Kvintáni zavítali do Boskovic, aby si prohlédli
tamější židovskou čtvrť a připomněli si nejvýznamnější informace spojené s tímto náboženstvím. Sextáni a žáci 2. L absolvovali výjezd zaměřený na chemii. Nejprve se ve Velkých Losinách seznámili s technologií výroby
papíru, poté zavítali do pivovaru v Litovli, kde
sledovali jednotlivé fáze produkce nejpopulárnějšího českého nápoje a závěr jejich terénního vzdělávání patřil prohlídce Levandulového statku v Bezděkově spojeného s jedinečnou rostlinou pro chemický průmysl.
■ | Přemysl Dvořák

klání mezi kantory a žáky školy. Tentokrát se
ho zúčastnily i dva týmy absolventů. Z vítězství se radovali letošní oktaváni, tým pedagogů vybojoval bramborové medaile.

s dobročinnými sklony byla tercie. Její žáci se
zapojili do charitativního projektu Čteme pro
Kuře 2021, jenž patří pod sbírku Pomozte dětem. Díky trávení volného času s literaturou
gymnazisté přispěli potřebným dětem částkou 10 150 Kč.

Pořádali jsme Den dětí
Ve středu 29. června proběhl u nás ve škole dětský den. Po dvou covidových pauzách
jsme opět přivítali na dvě stovky dětí z mateřských a základních škol z Moravské Třebové.
Tentokrát se ústředním tématem stala farma. Návštěvníci tedy plnili nejrůznější aktivity
spojené se zvířátky, ovocem nebo zeleninou.

Sportovali jsme
Primáni a sekundáni vyrazili na cyklovýlety po okolí Moravské Třebové. Žáci vyššího
stupně gymnázia a technického lycea absolvovali těsně před vysvědčením sportovní den, během kterého se věnovali volejbalu, florbalu nebo softbalu. Po nucené covidové přestávce se letos v červnu uskutečnil
také další ročník oblíbeného volejbalového

Novinky ze ZŠ U Kostela
Netradiční tělocvik
Žáci ze školy U Kostela tráví některé hodiny
tělocviku na in-line stezkách. Náplní hodin je
jízda na koloběžkách. Pro děti je to zábavné,
na druhou stranu i fyzicky náročné. Každo-

rum Stolístek v Linharticích. Toto místo nabízí spoustu zajímavých výukových programů
pro děti. Většina z našich tříd si vybrala téma
Bylinky a jejich účinky. Děti měly možnost si
vyrobit vlastní mýdlo a bylinkový čaj. Na kouzelné zahradě Stolístku si zahrály hry s tématikou zvoleného programu.
Chtěli bychom touto cestou Stolístku moc
poděkovat a rádi se k nim vrátíme v dalším
školním roce.
■ | Lucie Dosedělová

pádně je takováto forma tělocviku baví a nebojí se toho ani prvňáci. Takže - sportem ku
zdraví!
■ | Eva Šařecová

Stolístek
Měsíc červen bývá ve školách ve znamení
výletů a exkurzí. I u nás U Kostela tomu nebylo jinak. Žáci 1.–5. tříd navštívili Ekocent-

Den ochrany člověka za
mimořádných událostí
Dne 27. června se v naší škole U Kostela
uskutečnil Den ochrany člověka za mimořádných událostí. Jsme velmi rádi,
že byl letos pod taktovkou profesionálů z Krajského vojenského velitelství
Pardubice, studentů z Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové a v neposlední řadě Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje z Moravské
Třebové.
Na osmi stanovištích byl připraven
bohatý program. Děti i pedagogové
z obou našich budov se mohli seznámit prakticky i teoreticky s těmito tématy: výstroj a typy zbraní vojáků české armády, vojenská zdravověda se základy
první pomoci, maskovací barvy na obličej, ukázka boje zblízka, použití protichemické ochrany, spojovací příprava
pomocí vysílaček a základy topografie.
Díky pracovníkům ZZS MT, Ivaně Kantůrkové a Luboši Plhalovi, si děti mohly prohlédnout vybavení sanitky, vyzkoušet si nepřímou masáž srdce a dozvědět se mnoho zajímavých informací
o práci záchranářů. I přes velké horko
to byl velice pestrý a netradičně strávený den na konci školního roku.
Děkujeme všem odborníkům z řad vojáků a zdravotní záchranné služby za
velmi zajímavý program, jejich trpělivost, ochotu a profesionalitu. Rádi bychom také poděkovali hasičům a TJ Sokol z Městečka Trnávky za zapůjčení velkých slunečníků, které nám poskytly potřebný stín.
■ | Ivona Kroulíková
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Školy

Novinky ze ZŠ Palackého
Super výlet 5. C
Na začátku června jsme se vydali po našem
pětiletém školním snažení na dvoudenní výlet do Žďárských vrchů. Autobus nás zavezl až do městečka Svratka, odkud jsme šlapali přes kopce a lesy do Pusté Rybné. Zde
jsme se ubytovali, občerstvili na místním přírodním koupališti a krásný den jsme zakončili opékáním buřtů u táboráku. Ovšem největší radost jsme zažili druhý den, když jsme
mohli navštívit moderní kravín a podle libosti všechny krávy hladit. Celý výlet jsme si báječně užili.
■ | J. Dudková, ZŠ Palackého

bu a perfektní diváky. Z publika se několikrát ozval smích, ale i nadšený šepot o teoriích o konci děje. Milým překvapením bylo
zakomponování živé hudby v druhé půlce
hry. Ani jsme se nenadáli a už jsme stáli před
divadlem po konci hry. V autobuse panovala dobrá nálada, většina vášnivě diskutovala
o nových zážitcích, někteří si dali šlofíka po
náročném dnu.
■ | Barbora Merenusová, 8. C

Loučení absolventů
Poslední červnový den nebyl u nás jen ve
znamení rozdávání vysvědčení, ale žáci 9. tříd
si připravili v muzeu pro rodiče, příbuzné, kamarády a pedagogy rozloučení se školou.
Toto slavnostní vyřazení absolventů proběhlo za důstojné atmosféry v reprezentativních
prostorách muzea. Po šerpování žáků a třídních učitelů předvedla každá třída prezentaci, kterou sdělila, na jaké střední školy se
chystají, a zástupci jednotlivých tříd přednesli zajímavé projevy. Loučení bylo plné emo-

cí, slz i úsměvů. Všem vycházejícím žákům
přejeme mnoho úspěchů v dalším vzdělávání a na základní školu jen dobré vzpomínky.
Mnoho dobrého popřál žákům i místostarosta Petr Frajvald. Velké poděkování patří kulturním službám za poskytnutí prostor i technickou spolupráci.
■ | František Zeman, zástupce ředitele

Projekt Příležitost pro všechny
V letošním školním roce ukončujeme projekt Příležitost pro všechny III z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt byl zaměřen především na zlepšení kvality ve vzdělávání, zlepšení výsledků žáků (i se
speciálně vzdělávacími potřebami). Záměr se
uskutečňoval pomocí projektových odpolední, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a klubů. Do projektu byla zapojena
většina pedagogů školy. Jsme přesvědčeni,
že jsme mnoha dětem pomohli s pochopením učiva a žákům se speciálními potřebami
s lepším zařazením do kolektivu i do vzdělávacího systému školy.

Rozloučení s předškoláky a absolventy

Páťáci dostali řidičské průkazy
Žáci 5. A a 5. B ZŠ Palackého měli možnost
v rámci BESIP získat řidičské průkazy na kolo.
Celou akci organizovala Městská policie Moravská Třebová. Jaké byly podmínky získání
průkazu? Nejprve museli žáci vyslechnout
přednášku pana policisty Machálka o tom,
jak se chovat na kole v silničním provozu, co
se smí a co se nesmí. Přednáška byla zakončena testem. Ti, co testem prošli, a to nebyli všichni, byli připuštěni k praktickým jízdám
na dopravním hřišti. Praktické jízdy zvládli všichni žáci. Ti pak obdrželi řidičský průkaz
platný po celém území naší republiky. Přejme novým samostatným cyklistům, ať se jim
při cestách na kole nic nestane.
■ | S. Jarůšková, ZŠ Palackého

Nedotknutelní – červen
První úterý v červnu, 7. 6., se osmé třídy vydaly do Olomouce na divadelní hru s názvem
Nedotknutelní – pro některé z vás známý
film plný opravdového přátelství. Cestou se
vzduchem pronášelo tiché štěbetání prokládané smíchem, sem tam se ozval i nadšený
zpěv chlapců. Již brzy všichni seděli na svých
místech a čekali na vytažení opony. Hra obnášela skvělé herecké výkony, úžasnou hud20 | Moravskotřebovský zpravodaj | SRPEN 2022

V pátek 24. června ožilo nádvoří zámku dvěma akcemi pro absolventy našich škol, které zajišťovala komise pro výchovu a vzdělávání. Ráno v devět hodin proběhlo slavnostní
rozloučení s našimi nejmenšími absolventy
- předškoláky MŠ Piaristická a MŠ Jiráskova.
Budoucí prvňáčci zhlédli pohybovou bajku
Vlez v les v podání akrobatického souboru
Feel universe Circus Company tvořený cirkusovými artisty vyučenými tomuto umění v zahraničních školách. V pozdním dopoledni na-

stal čas pro rozloučení s žáky devátých ročníků ZŠ U Kostela a ZŠ Palackého. V příjemném
prostředí šapitó viděli vystoupení profesionálních klaunů z Divadla Bolka Polívky. Vtipná klaunérie pobavila všechny přítomné. Každé rozloučení uvedl svým slovem starosta
města Miloš Mička. Děkujeme za spolupráci
představitelům města a kulturním službám
za pomoc při realizaci této milé akce.
■ | František Zeman,

předseda komise pro výchovu a vzdělávání

charita

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

Setkání seniorů
Setkání seniorů se uskuteční 1. 8. v 10:00
v refektáři františkánského kláštera v Mor.
Třebové.

S-Klub pro
aktivní seniory
z Moravskotřebovska
a Jevíčka a blízkého
okolí
Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 11. a 25. 8. vždy
v 16 hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček). Setkání probíhají pravidelně jednou
za 14 dní. Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Iva Kopřivová, telefon: 731 608 323,
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

Charitní projekt Druhý
dech míří na Burzu
filantropie okresu
Svitavy
Náš projekt Druhý dech na pořízení tří přístrojů pro nově vznikající domácí zdravotní péči na výrobu kyslíku skončil díky Vašim
hlasům na krásném třetím místě. Společně
s dalším moravskotřebovským projektem
Zlepšení komfortu vnitřního vybavení Laskavárny tak míří na finálový večer Burzy filantropie. Děkujeme za podporu.
Kontakt: Petr Matoušek, telefon: 734 791
102, e-mail: petr.matousek@mtrebova.charita.cz

Milostivé léto se v září
vrátí
Od 1. září dostanou dlužníci opět šanci zbavit se svých dluhů levněji. Prezident Miloš
Zeman totiž podepsal novelu, která obnovuje akci Milostivé léto. Podmínky zůstanou
podobné jako při první verzi. Opět bude pla-

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

Návštěvy hřbitova
Svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova
proběhne 3., 17. a 31. srpna. Odjezd ve 14:00
hod. před dvorem sociálních služeb v ul. Svitavské.
Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T:
603 750 838.

Římskokatolická
farnost

V srpnu je prázdninový
režim bohoslužeb:
po, út, st, pá 18:00 hod. klášterní kostel

tit, že se Milostivé léto nebude týkat všech
exekucí, ale pouze veřejnoprávních dluhů vymáhaných v soudní exekuci. Akci tak
nebudou moci využít dlužníci s daňovými a správními exekucemi, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky. Vláda chce nicméně i pro tyto dlužníky obdobnou akci připravit, přičemž příslušné novely
by se měly projednat na podzim. Milostivé
léto se naopak vztahuje například na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím,
energetikám v rukách státu, na nezaplacené
poplatky České televizi, Českému rozhlasu
a také vůči zdravotním pojišťovnám.
Kontakt: Pavel Šejnoha, telefon: 736 503 393,
e-mail: pavel.sejnoha@mtrebova.charita.cz

Práce pro lidi se srdcem
na dlani
Momentálně nejvíc postrádáme schopnou
a spolehlivou zdravotní sestru na hlavní pracovní poměr, sociálního pracovníka na hlavní
pracovní poměr do služby sociální rehabilitace s názvem Komunitní centrum O krok dál
a pracovníka v sociálních službách do svíčkařské dílny v Sociálně terapeutických dílnách na poloviční úvazek. Těšíme se na vás.
Kontakt: Kateřina Vašková, telefon: 734 797
498, e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.
charita.cz

čt	18:00 hod. farní kostel
(pravidelná mše svatá pro
rodiny s dětmi přes prázdniny není)
so

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

ne

8:00 hod. farní kostel

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

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

Sbor Českobratrské
církve evangelické
Svitavská 961/40, 571 01 Moravská
Třebová, telefon: 728 143 334
e-mail: moravska-trebova@evangnet.cz
web: moravska-trebova.evangnet.cz
farář: Ivo David

Bohoslužby – Srpen, kostel
7. 8.

9:00 hod., v ysluhování Večeře Páně

Svatojánské odpoledne na cestě do Pekla jsme si s Vámi náramně užili. Děkujeme
všem malým i velkým za účast.

14. 8.

14:00 hod.

21. 8.

9:00 hod.

28. 8.

9:00 hod.

Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www. facebook.com/charita.trebova, nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová.

Grilování na faře

Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci
Charity M. Třebová

6., 13., 20., 27. 8., modlitebna, kazatel
Jan Vrba, začátek ve 14:00 hod.

27. 8., začátek v 17:00 hodin, volný program, rozhovory, zpívání s kytarou

Romské bohoslužby

■ | (pm)
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Historie kopané
v Moravské Třebové XXI.
Céčko se Slovanu objevilo poprvé v roce
1956. Hrálo jen krátce. V roce 1998 na pár
zápasů převzalo žezlo po zrušeném SKP.
Před sezónou 2007/8 bylo Céčko zapsáno
do III. třídy. Prvním trenérem se stal Ladislav Musil. Ten sestavil tým převážně z mužstva Old boys. Ti byli doplněni nadějemi
z dorostu. Zpočátku si rádoby fandové mysleli, že si „stréci“ potřebují udělat jen chuť
na pěnivý mok. Ale opak byl pravdou. Ano,
ten mok si po zápase dali, ale na hřišti by
nechali duši. V podzimní části podával tým
skvělé výsledky, když získal 21 bodů. Porazil
i jasného lídra Kunčinu. Velká jarní marodka ve všech mužských týmech měla za následek herní výpadky. Desáté místo bylo nakonec OK. Nejlepším střelcem byl Petr Smékal (11 branek). Celkem se v sezóně vystřídalo 53 hráčů.
V další sezóně 2008/9 velká euforie. Tým
vedl J. Širůček s J. Bílým. Po podzimu to
bylo 3. místo. Některé výsledky budí rozpaky. V Koclířově, který nesl koncovou lampu
pelotonu, jen remíza 3:3. „Kocanda“ vedla
v poločase 3:0. Největšího soka v boji o vedení v tabulce Opatov rozmetlo Céčko 4:0.
Na jaře byl závěr sezóny v podobě detektivky. Ach ten Koclířov - jen 1:1. Hektické vítězství v Jedlové zařídil M. Potáček. Předposlední zápas doma s Linharticemi, uf zase
šichta 3:2 (P. Šatník 2, P. Cink). Vše musel
rozhodnout poslední duel v Opatově. Ten
vedl v poločase 2:0 a musel ve druhé půli
přidat ještě 2 góly, aby ovládl tabulku. Rozhodovaly vzájemné zápasy. První vyhrál
Slovan 4:0. Opatov měl lepší celkové skóre.
Martin Čmiel ve druhé půli snížil na konečných 1:2. Tím získal Slovan ve druhém roce
svého života první titul ve III. třídě. Nejlépe
pálil Petr Cink (17). Mužstvo vedli M. Potá-

ček a P. Otáhal.
Další sezóna už tak skvělá nebyla - až 8. místo. NS. O. Kalus (9). Sezóna 2010/11 opět
až 8. místo z deseti týmů. NS - J. Buček (11).
2011/12 se nevyvedla, až 11. místo. Nejhorší sezóna však přišla rok na to. 2012/13 až
13. místo - 21 bodů (28:65). NS P. Kolář (6).
2013/14 - Céčko končí na 5. místě. NS - P.
Cink (9).
2014/15 proběhla fúze se Starým Městem.
Céčko hrálo v Aerodrom aréně ve „Staráku“
vždy před velkou diváckou kulisou. Natěšení
hráči i diváci z předvedené hry. Vůně párků
a piva dávala utkání příchuť dávných časů.
Hra samotná - paráda. Balon putoval po ose
Hury, Falbr, Poty, Abé, kam se na nás soupeř hrabe. V bráně vše jistil Rejža. Nakonec
to bylo druhé vítězství ve III. třídě v historii.
NS - M. Potáček a V. Štrajt st. (oba 10). Celkem se trefilo 22 borců. Trenéři: J. Širůček,
M. Kozák.
2015/16 bylo Céčko nahrazeno ve III. třídě
zrušeným Béčkem, které nepřihlásilo I. B třídu a sezónu 2014/15 nehrálo. Céčko tedy
hrálo pod hlavičkou Béčka a se 70 body vybojovalo Okresní přebor. NS. M. Potáček
(15).
V sezóně 2016/17 hrálo tedy Béčko Okresní přebor. Základ mužstva však tvořili hráči
Céčka. Podzim až 9. místo - 19 bodů. Ovšem
jarní jízda byla strhující. 37 bodů a výpadek
jen v Linharticích - 3:3, když P. Matoušek
vyrovnal v nastaveném čase. V Béčku hrála osa Céčka, posílená i o borce A mužstva
a po dvou letech z toho byl postup do I. B třídy. Jarní fázi měl na starosti hrající trenér V.
Huryta (VM Pa. Václavek). Céčko končí ve III.
třídě na 9. místě. Sezóna 2017/18 bronzový
stupeň - NS P. Šatník (16).
Sezóna 2018/19 opět vykouklo nad Céčkem

kožené slunce v podobě dalšího ovládnutí
III. třídy. Trenéři J. Širůček, Huryta - nejlepší
střelec: Petr Matoušek (14 branek).
Pak následovala doba Covidu a dvě nedohrané sezóny. V sezóně 2021/22 se rozhodovalo o premiantovi pralesní Premiér league až v závěru soutěže. Slovan, M. Trnávka a Polička B. Slovan doma s Trnávkou měl
dobře rozehraný zápas, ale nakonec se radovali „Cimburáci“. Třebařov, to byla černá
můra Céčka v ročníku. Nejprve výhra v Třebařově 5:0. Pak debakly 0:5 doma a 0:8 ve
vlčím doupěti. Remíza s rezervou Poličky doma dávala šance M. Trnávce. Ta hrála venku výborně a v Rohozné právě Poličku dokázala v posledním kole porazit a zaslouženě vítězí ve III. třídě. Céčko zvítězilo
na pidiplace v Čisté a v konečné bilanci bralo 2. místo. NS J. Sedlák (12). Základní sestava, která mívala zpravidla dohromady čtyři
sta let, dokázala pobavit a zpříjemnit sobotní dopoledne.
■ | Václav Procházka

Celostátní
liga v sálovém
fotbale bude mít
jedenáct týmů
Seznam týmů: Sparta Praha, FK Slovan
Šakalí hněv Moravská Třebová, Chemcomex Praha, VPS Stavoblock Polička,
Futsal Zlín, Bombarďáci Větřní, FK Adria
Kladno, Royal Flush Brno, SK SICO SC Jilemnice. Nováčky soutěže jsou Futsal
Varnsdorf a PCO Rudolfov.
Soutěž začíná 12. listopadu, nový mistr České republiky bude znám 5. března 2023. Moravskotřebovští šakalové
se představí celkem třikrát na domácí mohelnické palubovce (12. listopadu, 7. a 21. ledna 2023), dvakrát je budete moci spatřit na turnajích v Poličce
a v Praze a jedenkrát ke svým zápasům
pocestují do Varnsdorfu a do Českých
Budějovic.
■ | (pm)
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Sport

Atletický klub Slovan
Těsně před koncem školního roku 25. 6. se
čtyři děvčata z našeho oddílu zúčastnila krajského přeboru jednotlivců v Ústí nad Orlicí. Adéla Friedlová poprvé vyzkoušela kouli
a za výkon 6,97 se určitě nemusí stydět, dále
pak přidala ještě dva osobní rekordy, a to
v běhu na 60 m překážek 12.97 a v běhu na

150 m 23.10. Jolana Krejčí zvládla také všechny 3 disciplíny v osobních rekordech. Koule
5,94 m, hladkou 60 za 10.23 a 150 m v čase
24.38. Magdalena Krejčí se nejprve postavila na start 1500 m a v krásném čase 5.36.02
a osobním rekordu si doběhla pro 4. místo.
V osobním rekordu poslala oštěp na 18.02 m
a vše završila osobním rekordem v běhu na
150 m časem 22.97. Dita Václavíková si nejprve vybrala smolnou chvilku, když upadla
na překážkách, které ale statečně dokončila
v čase 13.2. Hned poté ale předvedla jaká je
bojovnice a v osobním rekordu, který zlepšila
skoro o 7 metrů, poslala oštěp do vzdálenosti
27,77 m a stala se krajskou přebornicí v hodu
oštěpem, svůj závod dokončila v běhu na 300
m v osobním rekordu a jen těsně zůstala za
třetí příčkou v čase 47.70. Holkám moc děkujeme a gratulujeme ke skvělým výkonům.
Posledním závodem před prázdninami byl
4. závod Pekelného kilometru, kdy se na trať
dlouhou 500 m vydala Magda Krejčí a Ditka
Václavíková, rozdělily si mezi sebou 2. Ditka
a 3. Majda místo shodným časem 3.42.
Tímto znovu velký dík za skvělou reprezentaci našeho oddílu a všem dětem přejeme hezké prázdniny.
■ | Za AK trenéři

Vinařská 50
Poslední červnovou sobotu 25. 6. se v malebné jihomoravské obci Šatov uskutečnil již 22.
ročník závodu AUTHOR Znovín Cup Vinařská
50. Zúčastnili se jej Matěj Krajči (kategorie MJ)
a Jan Vojta (kategorie MD), členové CK Slovan
Moravská Třebová. Ve výsledkové listině čítající něco okolo 550 účastníků obsadili 144. respektive 282. místo, ve svých kategoriích pak
5. a 63. místo.

Jiří Kadidlo mistrem
ČR v dlouhém
triatlonu
Mistrovství České republiky v dlouhém
triatlonu Moraviaman se uskutečnilo v Otrokovicích. Moravskotřebovský
sport má mistra České republiky v kategorii mužů 50–54 let. Jmenuje se Jiří
Kadidlo. V závodě si náš železný muž
navíc vylepšil své osobní maximum na
10:25:11.

Letohradský
triatlon 2022
Jiří Kadidlo závodí dál na vítězné vlně.
Jeho další kořistí se stal triatlon v Letohradě. Trať 500 m plavání, 20 km
kolo a 5 km běh zvládl v čase 1:06:01,
což mu vyneslo první místo v kategorii. V celkovém pořadí proťal pomyslnou cílovou pásku na vynikajícím pátém místě.
■ | (pm)

Miroslav Halm oslavil 75. narozeniny
V květnu oslavil sedmdesáté páté narozeniny podle pamětníků největší motokrosový talent, který se kdy v Československu narodil,
Miroslav Halm z Moravské Třebové.
Miroslav Halm závodil na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Ze závodu mistrovství světa tehdy králov-

ské kubatury 250 ccm dovezl spoustu bodů
a vavřínů. Ačkoliv na titul světového šampiona ve třídě do 250 ccm nikdy nedosáhl, jeho
motokrosová vizitka má přece jen pořádný
punc: v sezonách 1970 až 1972 obsadil v absolutním pořadí mistrovství světa páté, sedmé a šesté místo. Navíc byl členem československého družstva, jež vybojovalo v prestižní Trofeji národů třikrát titul vicemistra světa (1970, 1972 a 1975) a shodou okolností
třikrát bronzové medaile FIM (1969, 1971
a 1976). Miroslav Halm je také čtyřnásobným
mistrem ČSSR. Učil společně s dalšími československými jezdci motokrosovému umění
ostatní závodníky v Evropě, ale také Američany, Kubánce a další jezdce z Latinské Ameriky.
Závodil za Duklu Praha a za motokrosové středisko v Holicích. V roce 1974 dokázal

právě na holické trati vyhrát závod mistrovství světa. Na jeho agresivní styl jízdy vzpomíná nejeden jeho soupeř. Jeho vrozený talent
a styl by se mohl ještě dnes učit na vysoké
škole motokrosu. „V životě platí, že každý by
měl dělat to, co mu jde nejlépe. Snažil jsem
se o to i já. Vždy jsem choval úctu k lidem
skromným a poctivým, s nesobeckými zájmy.
Motokros byl pro mě vším, přestože si vzal
i z mého zdraví svou velkou daň. Často také
vzpomínám na mého tátu. Vždyť všechny ty
věnce, které jsem kdy získal, byly i jeho zásluhou,“ ohlíží se do minulosti legendární motokrosař, bývalý reprezentant a moravskotřebovský patriot Miloslav Halm.
Miroslavovi Halmovi přejeme opožděně hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
■ | (pm)
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Sport

AG – FIT bilancuje
Členové klubu gymnastických sportů AG – FIT
nezaháleli ani v 1. pololetí letošního roku. Tréninky probíhaly naplno, i když ze začátku ještě
v provizorní tělocvičně vybudované v covidovém období. V dubnu jsme se po dvou náročných letech vrátili do gymnastické tělocvičny
gymnázia. Našim cílem bylo vrátit se k pravidelnému pohybu, zvýšit úroveň pohybových
schopností a oprášit gymnastické dovednosti
z předcházejícího období. Ještě stále jsme se
potýkali s Covidem, ale i výraznou nemocností, která stála za nízkou a hlavně velmi nepravidelnou účastí dětí na trénincích. Sporťáček,
kde jsme pracovali se skupinou předškoláků
ve sportovní přípravce, fungoval 2x týdně a výsledky bylo skutečně vidět v závěru školního
roku na společném tréninku s rodiči, kde děti
absolvovaly Cestu za pokladem plnou sportovních úkolů. Pilně trénovaly i gymnastky, které
si v závěru roku změřily svoje síly na 5. ročníku Moravskotřebovského dvojboje ve sportovní gymnastice. Vítězkami v jednotlivých kategoriích se nakonec staly – Lucie Slánská, Julie
Matoušková, Kristýna Valíčková a Amélie Navrátilová. Na této akci se skvělým vystoupením

představili i členové skupiny parkouru a sportovního aerobiku. Červenec byl měsícem odpočinku, ale už v srpnu se mohou naši členové i zájemci z řad veřejnosti těšit na oblíbenou
Letní gymnastickou školu. Chybět nebudou
gymnastické dny, tréninky na trampolíně ani
parkour v přírodě. Více info naleznete na našem Facebooku nebo stránkách www.ag-fit.cz.
■ | Tým AG – FIT z.s.

Úspěchy sportovního aerobiku
Náročnou polovinu soutěžní sezóny mají za sebou závodnice sportovního aerobiku. Z velké
části obnovený tým se zúčastnil mnoha závodů, na kterých některé dívky sbíraly svoje první
zkušenosti, jiné se po pauze vracely k soutěžení a snažily se probojovat mezi špičku. Nejlepší výsledky dosahovaly T. Němcová a A. Navrátilová v kat. individual 9–11 let. Terezie Němcová si vybojovala nominaci na Slovak Aerobic
Open, kde se v silné mezinárodní konkurenci
umístila na 20. místě. Svůj nejlepší výsledek dosáhla na závodech Mistry s Mistry II.VT, kde získala stříbrnou medaili, společně s Amálkou Na-

vrátilovou, která si odnesla zlato. Na závodech
Poháru federací se Terezka v česko-slovenské
konkurenci držela na 10.–11. místě, stejně jako
na MČR. Největším úspěchem Amálky Navrátilové bylo 2. místo na MČR II.VT a krásné 8. místo na MČR I.VT. Zkušenosti z velkých mezinárodních závodů Světového poháru v Portugalsku sbírala naše nejstarší závodnice Laura Lněničková, které však zranění neumožnilo naplno
využít sezónu. Všechny závodnice si zaslouží
pochvalu za svoji práci a přístup k tréninku. Po
měsíci volna se v srpnu opět pouští do tvrdého
tréninku, aby se v podzimní části sezóny prosadily ještě líp.
Rádi bychom poděkovali za finanční podporu
městu Moravská Třebová a Pardubickému kraji, stejně jako manželům Navrátilovým a všem
rodičům za podporu a obětavost.
■ | G. Daulová, AG – FIT

Autogramiáda s reprezentanty
Pohodová atmosféra provázela speciální autogramiádu bronzových medailistů z hokejového MS 2022 a střelkyně prvního gólu českých hokejistek na olympiádě a zároveň držitelky stříbrné medaile z letošního hokejbalového MS žen. Ve čtvrtek podvečer přijeli
Tereza Radová, Matěj Blümel a Marek Langhamer udělat radost moravskotřebovským
fanouškům, kteří dorazili do REHAU arény.
Akce začala besedou, moderátor Jakub Malý
krátce představil přítomné reprezentanty
a položil jim několik otázek týkajících se je-

jich hokejové kariéry. Účastníci akce si mohli vyzkoušet, jak tvrdá je jejich střela na branku a zkusit překonat rychlost střely některého z reprezentantů nebo vydražit oblečení národního týmu. Byli svědky také předání
ocenění města reprezentantům a věnování dresu pro hokejový klub Slovan Moravská
Třebová. Program pokračoval klasickou autogramiádou, při které si každý z účastníků
mohl ukořistit fotografii, podpis a hokejovou
kartičku. Děkujeme za hojnou účast.
■ | (pm)

vicemistryně světa
v hokejbalu
Tereza Radová je zároveň členkou
nejlepšího ženského hokejbalového týmu v Evropě. Moc děkujeme za
skvělou reprezentaci.
■ | (pm)

www.moravskatrebova.cz
Moravskotřebovský zpravodaj, periodický tisk územně samosprávního celku, vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 277037, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. Šéfredaktor: Václav Dokoupil. Redakční rada: Václav Dokoupil, Daniela Maixnerová,
Martina Řezníčková, Marie Blažková, Ivana Müllerová, Pavlína Horáčková, Petr Matoušek. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou a jazykovou správnost.
Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce.
Nev yžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si v yhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu příspěvků viz www.
moravskatrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Tisk: Samab Press Group. Registrováno MK ČR pod číslem E 13998. Náklad 5 900 výtisků. Distribuce zdarma
do všech domácností na území města Moravská Třebová. Uzávěrka inzerce vždy 10. den v měsíci. Uzávěrka příspěvků na září: 15. srpna 2022.

