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slavnostní otevření 
cyklostezky 
Útěchov 18. srpna

věnujeme pozornost 
bytové výstavbě 
a dostupnosti bydlení

program letního 
kina a zámeckého 
kulturního léta3 4 10

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.

chytrý zpravodaj 
je dostupný
také online
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KoliK nás je... Blahopřání, vzpomínky 

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
květen 
80 let – křížková ludmila

červen 
93 let – janisch emil, křivánková anna
91 let – vyroubalová růžena
90 let – pokorný čestmír, rolencová jit-
ka, nováková anna
85 let – matyášová zdenka, bílková he-
lena
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)

uzavření manŽelStví
červen 
jakub čonka (m. třebová) – marcela 
chaloupková (m. třebová)
jiří navrátil (třebařov) – jarmila so-
mmerová (třebařov)  

narozené děti 
květen
amálie brychtová
nella kolísková 

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 úřa-
du 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 oby-
vatel, odhlásilo 8 osob, zemřelo 7 občanů 
a narodilo se 10 dětí. v rámci moravské tře-
bové v červnu změnilo trvalý pobyt celkem 
19 osob.
dle odboru azylové a  migrační politiky 
mvčr je v moravské třebové hlášeno 170 ci-
zinců s povolením k pobytu na území české 
republiky. celkem je tedy v moravské třebo-
vé k 30. 6. 2022 evidováno 9856 osob. 
v  měsíci červnu se uskutečnilo 10 svateb-
ních obřadů a  jeden obřad k  slavnostnímu 
předávání maturitních vysvědčení.

■   |   in

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 ja-
roslav a syn miroslav s rodinou.

vzpomínka
dne 31. srpna uplynuly tři roky od úmrtí vlas-
timila kalvody. se zármutkem v srdci vzpomí-
nají družka viera se svojí rodinou.

od 25. 7. do 31. 10. probíhá poslední fáze re-
konstrukce silnice č. ii/368, kterou provádí 
pardubický kraj. stavební práce budou v su-
šicích probíhat ve dvou etapách a budou spo-
jeny s úplnou uzavírkou komunikace. sleduj-
te 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 betonár-
ce po odbočku ve směru kunčina. objízdná 
trasa: dětřichov u moravské třebové a silni-
ce i/35. rezidenti a občané sousedních obcí 
mohou využívat objízdnou trasu nad sušice-
mi, která byla v  letošním roce pro tyto úče-
ly opravena. pro tento úsek platí zákaz vjez-
du vozidel nad 3,5 t kromě dopravní obslu-
hy. 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 poje-
dou autobusy z moravské třebové po objízd-
né trase přes dětřichov u moravské třebové 
a staré město. po tuto dobu nebudou na lin-
ce 680882 v provozu spoje obsluhující boru-
šov. obsluhu borušova zajistí linka převážně 
linka700860, částečně i  linka 700870. z  dů-
vodů dlouhé objízdné trasy může dojít k roz-
vázání některých přestupů. na lince 700870 
je stále běžící uzavírka v  třebařově. z  obě-
hových 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 sta-
ré město. objízdná trasa: dětřichov u morav-
ské třebové a silnice i/35.

uzavírka Silnice v Sušicích výBěrová řízení

Úředník odBoru dopravy
aktuální informace naleznete vždy na úřední 
desce na webových stránkách města. případ-
né dotazy směřujte na personalistku měst-
ského úřadu. 

http://www.moravskatrebova.cz
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SlavnoStní otevření cykloStezky
srdečně zveme na slavnostní otevření no-
vého úseku cykostezky moravská třebová – 
Útěchov
čtvrtek 18. srpna od 17:00 hodin, odbočka 
k boršovu 

Stipendia Studentům
stejně jako v předchozích letech město mo-
ravská třebová poskytne stipendia pro tři 
studenty vysokých škol. Žádosti o stipendi-
um se podávají na předepsaném formuláři 
na odboru finančním měÚ moravská třebo-
vá. Žádost je třeba podat v termínu od 1. 8. 
do 15. 8. 2022. bližší informace o poskyto-
vání stipendií a  tiskopis – Žádost o poskyt-
nutí stipendia a  program pro poskytování 
stipendií studentům vysokých škol v české 
republice z  rozpočtu města moravská tře-
bová, kde najdete rovněž podmínky získání 
stipendia, jsou umístěny na stránkách měs-

ta www.moravskatrebova.cz ve formulářích 
odboru finančního a na úřední desce měst-
ského úřadu.

nové mlatové ceSty 
opravu vybraných úseků frekventovaných 
pěšin v parku za muzeem, v lučních lázních, 
pod zámeckým schodištěm a na rybním ná-
městí zajistily s celkovými náklady 150 tis. kč 
technické služby moravská třebová. 

dopravní omezení komenSkého 
v ulici komenského se v prostoru pod vozov-
kou nachází nevyužívaná historická kanali-
zace, 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  uli-
cí lanškrounská po křižovatku s ulicí 9. květ-
na budou zřízena  vždy 2 pracovní místa v jed-

zprávy z radnice nom pruhu střídavě objízdná vyznačená znač-
kami s předností v jízdě a omezením rychlosti. 
při hustším provozu bude objíždění pracov-
ních míst řízeno pracovníky stavby. definitiv-
ní asfaltový povrch a oprava pracovních míst 
bude provedena během 1. týdne v září. 

děkujeme, Že třídíte 
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 autorizo-
vané obalové společnosti eko-kom, a.s.

rok 2021 vytříděné 
odpady (t) 

částka (kč)

celkem 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 podnika-
telským inkubátorem s  cílem podpo-
řit budoucí podnikatele ve městě i blíz-
kém 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. ka-
pacita kurzu je omezena na 15 osob.
akademie začínajícího podnikání 
se bude skládat z  celkem 10 setká-
ní, z  toho 5 setkání prezenčně v  roz-
sahu cca 3 hodiny a  5 online konzul-
tací v  rozsahu půl hodiny na každého 
člověka. Účastníci akademie, kteří ab-
solvují minimálně 3 prezenční a 2 on-
line setkání, obdrží voucher v hodnotě 
1 500 kč na navazující služby podnika-
telského inkubátoru p-pink.
harmonogram setkání: 13. 10. pre-
zenčně, 20. 10. online, 27. 10. prezenč-
ně, 3. 11. online, 10. 11. prezenčně, 16. 
11. online, 24. 11. prezenčně, 1. 12. on-
line, 8. 12. prezenčně, 15. 12. online. 

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 obdo-
bí od 23. května do 10. června 2022 hlasova-
lo celkem 387 respondentů, z toho bylo 309 
hlasů platných a  78 hlasů neplatných. v  le-
tošním 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 tvo-
řit 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

http://www.moravskatrebova.cz/
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záměr Bytové výStavBy 
stavební bytové družstvo moravská třebová v souladu s územ-
ním plánem města moravská třebová zjišťuje 
předběžný zájem o družstevní formu vý-
stavby bytových domů v  lokalitě jiho-
západ.
máte zájem o bytovou jednotku v no-
vostavbě v  atraktivní lokalitě? na-
vštivte naše webové stránky www.
sbdmtr.cz, volejte 461 100 347, piš-
te na mail sbd@sbdmtr.cz, nebo nás 
navštivte v  kanceláři v  ulici svitavská 
1189/23. 

zaměřeno na rozvoj Bydlení 
ve snaze o zvýšení počtu možností pro byd-
lení se toho za posledních několik let usku-
tečnilo mnoho. největším projektem je při-
pravovaná lokalita jihozápad, která nabídne 
prostor pro výstavbu až 120 rodinných a řa-
dových rodinných domů a 6 bytových domů 
s celkovou kapacitou 140 bytů. aktuálně byla 
dokončena také studie developerské zástav-
by v ulici dukelská, kde bytový dům už v roce 
2025 nabídne 19 nových bytových jednotek. 
během uplynulých čtyř let došlo také k finál-
ní přípravě a následnému prodeji 13 staveb-
ních parcel v ulicích strážnického a nová, 3 
bytových jednotek v ulici nádražní a 2 neby-
tových prostor v  ulici hřebečská. další čtyři 
nově opravené bytové jednotky budou v re-
žimu 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 pro-
jekt podpora zabydlování v  moravské tře-
bové. pokud bude žádost úspěšná, bude ve 
městě do dvou let vyčleněno až 10 sociál-
ních bytů pro nejvíce potřebné. dokončena 
byla také příprava studie výstavby bytového 
domu v  režimu sociálního bydlení s  kapaci-
tou pěti bytových jednotek v ulici olomouc-

ká. případná realizace záměru bude záviset 
na dostupnosti finančních prostředků. v pří-
padě potřeby dalšího rozvoje bydlení je při-
pravena k využití také územní studie udán-
ský 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 vy-
mezil základní plochy pro rozvoj bydlení, ob-
čanského vybavení a průmyslu v oblasti jiho-
západ. dlouhý proces příprav celého území 
byl formálně schválen na jednání zastupitel-
stva v  roce 2020. aktuálně již probíhá první 
fáze realizace v podobě developerské výstav-
by obchodního domu s  termínem dokonče-
ní v  roce 2023. za prodej pozemků pro ob-
chodní centrum město obdrželo 35 mil. kč. 
„tuto částku využijeme na další rozvoj byd-
lení v této lokalitě a to na propojení ulic dr. 
janského a  dr. loubala s  lokalitou obchod-
ního centra. dopravní napojení celé lokality 
je navrženo na svitavskou ulici prostřednic-
tvím okružní křižovatky. tímto propojením 
připraví město zainvestované pozemky pro 
výstavbu až 6 bytových domů s cca 140 byty 
a 120 rodinných řadových domů. na podpo-
ru výstavby nového bydlení tak město vyna-
loží v roce 2022 a 2023 přímo či nepřímo cca 
80 mil. kč,“ vysvětluje starosta miloš mička. 
po uzávěrce zpravodaje končila lhůta pro po-
dání nabídek developerů na využití pozem-
ků pro výstavbu bytových domů a minimálně 
15 řadových rodinných domů. vítězný návrh 
bude schvalovat zastupitelstvo na podzim-
ním jednání. následně bude město pokračo-
vat v  přípravě a  realizaci zasíťování staveb-
ních parcel.

http://www.sbdmtr.cz
http://www.sbdmtr.cz
mailto:sbd@sbdmtr.cz
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Bytový dům dukelSká 

na základě studie bude už v roce 2025 k dis-
pozici 19 nových bytových jednotek v  uli-
ci dukelská. developerský projekt výstavby 
bytového domu je investicí společnosti me-
tr2stavba s.r.o. bytový dům vznikne na vol-
ném pozemku v  ulici dukelská mezi stáva-
jícím zástavbou a  objektem ubytovny. měs-
to dosud nevyužitý pozemek s plochou 306 
m2 prodalo investorovi za podmínky, že in-
vestor kromě výstavby provede také revitali-
zaci veřejného prostranství. v okolí domu by 
tak vznikne mikropark se stromy, travnatou 
plochou a  místem pro volnočasové aktivity. 
součástí návrhu je také 33 parkovacích stá-
ní a dvě parkovací místa pro invalidy. před-
pokládaný harmonogram: 10/2022 - uzavře-
ní nezbytných smluv, 5/2023 – předpoklad 
vydání územního souhlasu, 3/2024 – před-
poklad vydání stavebního povolení, 4/2024 – 
zahájení stavebních prací. 

inveStiční závěry
projekt Sociálního Bydlení
město ve spolupráci s skp centrum o.p.s. při-
pravuje projekt podpora sociálního bydle-
ní v  rámci výzvy operačního programu za-
městnanost, jehož garantem je mpsv. cílem 
je vyčlenit bytové jednotky z městského by-
tového fondu pro cílovou skupinu uživatelů, 
jako jsou např. mladé rodiny s  dětmi, mat-
ky samoživitelky a další osoby, které aktuál-
ně vlivem nepříznivých životních okolností žijí 
v nevyhovujících podmínkách a mají bariéry 
pro získání standardního bydlení. předpokla-
dem úspěšného fungování projektu je spolu-
práce s  pracovníky skp centra, kteří budou 
pravidelně zajišťovat terénní sociální práci. 

Bytový dům olomoucká
město má k dispozici zpracovanou studii vý-
stavby bytového domu v  režimu sociálního 
bydlení s  kapacitou pěti bytových jednotek 
na dosud nevyužitém pozemku v  ulici olo-
moucká. investiční náklady by se dle před-
pokladu pohybovaly kolem 10 mil. kč a pří-
padná realizace záměru bude záviset na do-
stupnosti finančních prostředků. vzhledem 
k určení domu pro sociální byty budou využi-

ty vhodné dispo¬zice, které by dokázaly při-
rozeně reago¬vat na potřeby různých skupin 
obyvatel a zároveň přes své malé výměry do-
kázaly plnit plnohodnotně všechny role jako 
mnohem větší byty. dle architektonické stu-
die bytový dům nabídne i  bezbariérový pří-

stup, 5 parkovacích stání, zahradu, společen-
skou místnost i sdílené vybavení pro kolektiv-
ní a individuální aktivity budoucích obyvatel.

Bytový dům BránSká 
město moravská třebová zajišťuje průběž-
nou 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 rekon-
strukci 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 aktu-
ální nepříznivou situaci ve stavebnictví chce-
me byty nabízet v  rámci režimu tzv. starto-
vacího bydlení. tato možnost je ideální např. 
pro mladé páry a  rodiny s  dětmi, které se 
chtějí osamostatnit a  nemohou si aktuálně 

dovolit stavbu domu, nebo koupi vlastního 
bytu,“ vysvětluje starosta miloš mička. 

Územní Studie udánSký kopec 
Územní studie městského bydlení v  lokali-
tě udánský kopec představuje záložní řeše-
ní pro ucelené urbanistické, architektonické 
i dopravní pojetí území nad udánkami a za-
hrnuje případnou výstavbu 50 nových rodin-
ných domů, včetně vzniku 2 nových ulic, okol-
ní zeleně a parkovacích stání. navržené řeše-
ní počítá s obytnou zónou se smíšeným po-
hybem vozidel a  chodců. vjezdy do obytné 
zóny jsou projektovány dva, a  to ze stávají-
cích ulic nová a j. k. tyla. v současnosti se ale 
město intenzivně věnuje přípravě a realizaci 
ploch pro bydlení v lokalitě jihozápad. 
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městská policie

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 tře-
bová – 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 ne-
jsou, je možné si herničku a krůček na oslavy 
pronajmout na objednání. 
naše rodinné centrum přijme dobrovolníky, 
pokud máte zájem pomáhat tvořit program 

pro rodiče s dětmi a účastnit se jednorázo-
vých akcí, táborů, aj., neváhejte se nám ozvat. 
více informací o aktuálním programu nalez-
nete na našich Fb stránkách. veškeré přihláš-
ky a dotazy na krucekmt@gmail.com.
těšíme se na vaši návštěvu.

■   |   tým krůčku

hlásíme se z kanclárny. horké letní mě-
síce 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 pra-
cujících z domu, protože jejich ratoles-
ti mají letní prázdniny a  rodiče nema-
jí doma svůj klid k práci, na který jsou 
během školního roku zvyklí. navazuje-
me spolupráce i s většími organizacemi, 
které u nás pořádají své kurzy, mezi po-
sledními proběhl počítačový kurz. jed-
nací místnost bylo potřeba přestavět 
potřebám klientů, tak aby každý z účast-
níků kurzu pohodlně viděl na projektor. 
rádi vyjdeme vstříc i vašim potřebám. 
stačí si domluvit prohlídku. 
po prázdninách startují pravidelné se-
mináře a  workshopy. již 22. 9. v  17:00 
se můžete těšit na efektivní využití 
pracovního času. podrobnosti na Fb: 
kanclarna ig: kanclarna e-mail: kanclar-
na@gmail.com 

■   |   augustin mrlina, tým kanclárny

plánované akce
pro středoškoláky na 9. srpna připra-
vujeme dvouhodinový workshop ob-
jev v  sobě podnikatele, aneb prázdni-
nový 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. 

■   |   hana Štěpánová, p-pink 

v minulém období městská policie řešila 580 
událostí. 

rušení nočního klidu
hlídka mp přijala oznámení o skupince mla-
dých lidí rušící noční klid v ul. brněnská. na 
místě byla nalezena skupinka mladíků s dív-
kami, oslavující začátek prázdnin. většina zú-
častněných pochopila, že ve městě nejsou 
sami a ztišila se, ale jeden z mladíků se s tím-
to nechtěl, vzhledem k množství vypitého al-
koholu, ztotožnit a  začal být agresivní. a  to 
do takové míry, že musely být použity donu-
covací prostředky a  muž skončil na protial-
koholní záchytné stanici na vystřízlivění. na 
mladíka samozřejmě ještě čeká sankce za 
jeho protiprávní jednání. 

hlídka mp přijala oznámení od občana měs-
ta, že v  parku za komerční bankou dochází 
k rušení nočního klidu. na místě byla zjiště-
na skupina mužů, kteří oslavovali konec pra-
covního týdne. bohužel s  muži nebyla řeč 
a nedokázali pochopit, že v okolí bydlí jejich 
spoluobčané, kteří chtějí spát. vše tak nako-
nec pro muže skončilo nemalými částkami za 
uložené pokuty. 

den pro děti S izS
v úterý 28. června se na knížecí louce usku-
tečnil den s  integrovaným záchranným sys-
témem pro děti. kromě hasičů, záchranářů, 
policie čr se dětem představili také strážní-
ci městské policie a přiblížili jim, v čem spo-
čívá jejich každodenní činnost. akce se zú-

častnilo přes 500 dětí z mateřských i základ-
ních škol z moravské třebové i okolí. počasí 
účastníkům přálo a celé dopoledne bylo do-
provázeno bohatým programem pro děti za-
končeným pěnovou atrakcí, za kterou děku-
jeme hasičům ze starého města a společnos-
ti dochema. 

■   |   radovan zobač, velitel městské 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

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

nová nemocnice náSledné péče SlavnoStně otevřena
pardubický kraj v září 2020 na louce po bý-
valém dětském pavilonu v moravské třebo-
vé zahájil stavbu nové moderní nemocni-
ce následné péče. dne 29. června byla jed-
na z největších krajských investic do zdravot-
nictví vůbec dokončena. projekt za 293 mil. 
kč zahrnuje 90 lůžek pro pacienty, moderní 
rehabilitaci, laboratoře, administrativní zá-
zemí, stravovací provoz a  výjezdovou stani-
ci zdravotnické záchranné služby pardubic-
kého kraje. 
„k  stabilizaci nemocnice následné péče 
v současné podobě přispělo také město mo-
ravská třebová, a to jak převodem hlavní bu-
dovy do vlastnictví pardubického kraje, tak 

i  poskytnutím strategického pozemku měs-
ta právě pro výstavbu nové budovy. rovněž 
jsme souběžně s  její výstavbou přistoupili 
k rozsáhlé obnově svitavské ulice a jejím vý-
sledkem je tak krásná moderní část města,“ 

pečovatelSká SluŽBa
pečovatelská služba je pro každého, kdo po-
třebuje pomoc malou i  velkou. svou samo-
statnost a  nezávislost na druhých si přeje-
me zachovat i ve vyšším věku. někdy stačí jen 
drobná pomoc, podaná ruka, pomoc s větším 
nákupem nebo společnost na cestě k  léka-
ři, jindy je zapotřebí zajistit návštěvu pečova-
telky i třikrát denně s podáním stravy, prove-
dením 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 opti-
mální a  kvalitní péče. pro všechny pracovní-
ky je dodržování individuálních plánů závaz-
né, ctí přání klientů a pravidelnou aktualizací 
nastavených plánů je zajištěna právě potřeb-
ná a požadovaná péče. práce terénní pečova-
telky je zajímavá, ale i velmi náročná. v terénu 
- v  domácnosti klienta bývá pečovatelka po-
většinou sama, a přitom každá domácnost je 
jiná a pečovatelka za jeden pracovní den vy-
střídá 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 pečova-
telkou zajistí blízký a důvěrný vztah. prioritou 
pečovatelek je být lidský, empatický a vníma-
vý k přáním i potřebám našich klientů. velmi 
nás povzbuzuje a  naplňuje to, že jsou klien-
ti 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 služ-
by za účelem zajištění větší dostupnosti terén-
ních sociálních služeb. nákup nových služeb-
ních vozů značky volkswagen caddy je z pře-
vážné části financován prostřednictvím mas 

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

moravskotřebovsko a  jevíčsko a  integrované-
ho regionálního operačního programu. „dosa-
vadní stav vozového parku byl nedostatečný. 
měli jsme dva starší vozy, které fungovaly pro 
potřeby pečovatelské služby i domova pro se-
niory, což nedokázalo pokrýt služby v požado-
vaném rozsahu. nové automobily našim pe-
čovatelkám umožní poskytovat komplexní 
služby v průběhu celého roku a zároveň ule-
ví v pracovním zatížení pana koláře, který za-
jišťuje 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 ka-
ždodenní péče o klienty vyžaduje. další výho-
dou nových vozidel je pohodlný nástup či vý-
stup pro klienty i komfortní manipulace v úlož-
ném prostoru. celý kolektiv pečovatelské služ-
by se těší na mnoho šťastných a  bezpečně 
najetých kilometrů s  těmito novými služební-
mi vozy,“ uvedla vedoucí pečovatelské služby 
renata nislerová. 

poděkování
tímto chceme poděkovat firmě pronto, v  za-
stoupení jaroslava koláře, za rychlé opravy ná-
hlých poruch služebních vozů pečovatelské 
služby a za pravidelnou údržbu našeho vozo-
vého parku. kdykoliv je problém s našimi slu-
žebními vozy, můžeme za panem kolářem při-
jet nebo mu zavolat o  radu. možnosti oprav 
s  námi prokonzultuje, navrhne alternativy, 
a v co nejkratší době vozy opraví. moc děkuje-
me za jeho laskavý, profesionální a rychlý pří-
stup, díky kterému se nám lépe pracuje.

uvedl starosta miloš mička. 
přesun do nového prostoru vítá také ředitel 
nemocnice pavel havíř. „když jsem nastupo-
val do pozice ředitele nemocnice v moravské 
třebové, tak by mne ani ve snu nenapadlo, 
že budu s kolegy stát v nádherném moder-
ním prostředí, které je opravdu vzorem pro 
další nemocnice následné péče, a  to nejen 
v našem kraji. osobně, ale i za své kolegy dě-
kuji 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.

http://www.ddmt.cz
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zdravotnictví

zuBní pohotovoSt

6.–7. 8. mudr. illová jana brněnec 90 461 523 140
13.–14. 8. mudr. doležal petr svitavy, u stadionu 1207/42 461 532 253
20.–21. 8. mudr. jagoš tomáš jevíčko, palackého nám. 20 723 715 558
27.–28. 8. mudr. kincová milena hradec nad svitavou 549 461 548 230

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.

cykluS přednášek 
o duševním zdraví 
ve SvitavSkém 
oKrese 
v  září letošního roku za-
čne cyklus přednášek vě-
nujících se zajímavým 
a  ožehavým tématům z  oblasti du-
ševního zdraví, které pro veřejnost 
z okresu svitavy zorganizoval za pod-
pory pardubického kraje a města svi-
tavy spolek dušeprostor.
první z  přednášek se uskuteční 15. 
září od 17:00 hod. v centru bohusla-
va martinů v  poličce, kde bude ředi-
tel národního ústavu duševního zdra-
ví 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 bude-
te moci dozvědět, jak se v čr plánuje 
péče o lidi s alzheimerovou chorobou 
a obdobnými onemocněními. a v mo-
ravské třebové se uskuteční přednáš-
ka k tématu poruch příjmu potravy.
na listopad připravujeme v  jevíčku 
přednášku, jejímž tématem bude pro-
blematika lidských práv u lidí s dušev-
ním onemocněním. 
cyklus přednášek o  duševním zdraví 
zakončíme v prosinci v litomyšli, kde 
se na poslední přednášce tohoto roku 
budete moci dozvědět mnohé o vzta-
hu těla a duše.
podrobné informace k  jednotlivým 
přednáškám se dozvíte v  dostateč-
ném předstihu. 
přijďte. těšíme se na vás.

■   |   za dušeprostor Štěpán plecháček

vzpomínka

dne 4. 7. náhle zemřel 
mudr. tomáš pelikán. pra-
coval v naší nemocnici v le-
tech 1989–2008 jako an-
esteziolog a lékař zdravot-
nické záchranné služby. 
upřímnou soustrast celé 

rodině, přátelům a všem, kdo ho měli rádi.
■   |   ivana kantůrková

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 tep-

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

pohotovoStní SluŽBa pro děti a doroSt
svitavy, kollárova 22, přízemí polikliniky, 
461 569 270 
so, ne, svátky: 8:00–18:00 hod.

pohotovoStní SluŽBa orl pro děti 
a doSpělé

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

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

kontakty na nemocnice (ÚStředna)
svitavy   461 569 111
litomyŠl  461 655 111
Ústí nad orlicí   465 710 111
pardubice  466 011 111

víkendový provoz lékáren 

lékařSká pohotovoStní SluŽBa

dovolené lékařů 
praktických lékařů
dr. němcová
všechny pátky změna od na 8:00–11:00 hod.
dovolená 8.–20. 8., zástup dr. grepl v ordi-
naci hedva, v út + čt v době 8:00–11:00 hod.

dr. neuŽilová
dovolená 15.–26. 8., zástup dr. madron, 
městečko trnávka, tel. 461 329 139

dr. Grepl
změna od 8.–19. 8., út + čt dopoledne ne-
ordinuje 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.

dr. klincová 
dovolená 8.–12. 8, zástup dr. ingrová

dětSkých amBulancí
dr. trojáková
dovolená 8.–12. 8., zástup dr. hegerová

dr. zemánková
změny aktuálně na www.mudrivanazeman-
kova.cz/aktualne

dr. heGerová
změny aktuálně na www.mudrpetrahegerova.cz

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.

inFormace
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 čís-
lo nedostupné. 

■   |   ivana kantůrková

poděkování 

ráda bych poděkovala posádce zdravotnic-
ké záchranné služby paní kantůrkové a panu 
kroupovi, kteří poskytovali první pomoc mé 
mamince Františce smolíkové.  jejich profe-
sionalita a hlavně laskavý přístup mně i v té 
těžké chvíli velice pomohl a maminku uklid-
nil. moc děkuje dcera ivana Švichká.  
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různé

koncert kapely proč 
ne Band 
v  pátek 5. 8. v  17:00 v  laskavárně se 
koná koncert skupiny proč ne band. 
součástí akce proběhne i  křest v  po-
řadí druhé knížky veselých povídek 
jaromíra mikeše: rumové nelezení. 
během večera je možné zakoupit mak-
rely a steaky.

pochod po dálničním 
těleSe r43
klub českých turistů boskovice ve spo-
lupráci s dalšími partnery pořádá v so-
botu 3. září 13. ročník pochodu po dál-
ničním tělese r43. Účastníci postup-
ně navštíví nejdůležitější místa součas-
né (nedostavěné) r43 i budoucí místa 
nové d43. všechny etapy zajišťujeme 
s  odborným výkladem historiků, pří-
rodovědců, regionálních odborníků 
a partnerů z místních samospráv. star-
tovné 50 kč. registrace nutná do úterý 
29. srpna na j.oldrich@centrum.cz. po-
drobnosti na www.kctboskovice.cz.

lety vrtulníkem 
proleťte se 27. 8. v moravské třebové 
vrtulníkem robinson r22 přímo nad 
vaším domovem. skvělý tip pokud bys-
te rádi letěli sami pouze s pilotem nebo 
si dokonce rádi  vyzkoušeli pilotování 
pod dohledem zkušeného instrukto-
ra. výhodou je, že si můžete zvolit tra-
su letu na přání a máte zaručené mís-
to vedle pilota. podrobnosti na www.
forfreedays.cz. 

parní vlak přijede do 
moravSké třeBové 
již pošesté budou letní měsíce v pardu-
bickém kraji spojené s pravidelnými jíz-
dami historických parních vlaků. ty se 
od července vrátí na turisty velmi oblí-
benou trasu z dolní lipky přes letohrad 
a Ústí nad orlicí až do hanušovic v olo-
mouckém 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 vy-
chutnat nejen samotnou jízdu parním 
expressem krásnou přírodou, ale také 
navštívit muzea, vojenské pevnosti, hor-
ská střediska či hrady a zámky. více na 
https://vlaky.pardubickykraj.cz/

Bitva mladějov - BloSdorF 1915
mladějov - blosdorf je již tradiční vzpomínko-
vou 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  letoš-
ním roce se uskuteční v sobotu dne 27. srpna.

v  průmyslovém muzeu v  mladějově bude 
pro návštěvníky připraven celodenní pro-
gram, jehož součástí budou mimo jiné vý-
jevy 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 drá-
hou doporučujeme přijet již v dřívějších do-
poledních hodinách nebo si jízdenky rezervo-
vat předem on-line.
více na www.mladejov.cz

■   |   eva kopřivová

laSkavárna oSlavila 10. narozeniny

hledačka kdo má viSet, neutopí Se, i kdyBy šla 
voda přeS šiBenice

obecně prospěšná společnost naproti, o.p.s. 
byla založena v  r. 2011 s  cílem zaměstnávání 
osob zdravotně znevýhodněných, poskytová-
ní další podpory těmto osobám v oblasti rozvo-
je dovedností a znevýhodněným na trhu práce. 
pilotním projektem této společnosti je terapeu-
tická kavárna laskavárna, která byla vybudová-
na 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 dru-
hu sociálního podnikání v regionu moravskotře-
bovska. v současné době zaměstnáváme 17 za-
městnanců, z nichž 15 zaměstnanců je zdravot-
ně 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 ob-
líbené patří míša dort, sachr dort aj. naše vlast-
ní produkty je možné i objednat na zakázku. do 
nabídky patří i dárkové poukázky, které jistě po-
těší jak stávající příznivce naší kavárny, ale mo-
hou být i  malým doplněním benefitů zaměst-
nancům podnikatelské sféry nejen v moravské 
třebové.
vybudováním venkovní dřevěné pergoly v are-

nová moravskotřebovská hledačka je na svě-
tě. 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, svítil-
nu, dalekohled a měřidlo do 100 cm. výcho-
zím místem je moravskotřebovský zámek, na 
jeho pokladně nebo na pokladně muzea je 
možné si v otevírací době vyzvednout vytiš-
těného průvodce a mapu hledačky. to jsou 
také místa k vyzvednutí pokladu.

álu zadního traktu kláštera se navýšila kapaci-
ta míst k sezení a získali jsme možnost celoroč-
ního provozu. naší společenskou nadstavbou je 
rovněž poskytnutí příležitosti nejen regionálním 
umělcům prezentovat svá díla. věříme, že jed-
nou z našich klíčových aktivit je zvýšení návštěv-
nosti 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 spo-
lečnost obdobím jednoduchým. díky dotačním 
vládním programům, a  také všem našim příz-
nivcům, podporovatelům, dobrodincům a  ko-
lektivu zaměstnanců se podařilo provoz kavár-
ny udržet.
to, že jsme mohli oslavit 10 let od otevření las-
kavárny veřejnosti, je zásluhou mnoha zúčast-
něných. patří mezi ně ti, co prvotní myšlenku – 
nápad uvedli v život, ti co se podíleli na samotné 
realizaci, všichni ti, kdo prošli a procházejí pro-
vozem kavárny a zanechávají zde své stopy, do-
nátoři a podporovatelé, dobrodinci a samozřej-
mě 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 obslou-
žíme a věříme, že si z naší nabídky vyberete. 
těší se na vás kolektiv zaměstnanců laskavárny

http://www.kctboskovice.cz
http://www.forfreedays.cz
http://www.forfreedays.cz
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:
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 podí-
vat s nadhledem a humorem.
režie: p. nikolaev

bullet train
akční komedie /uSa/
brad pitt je odhodlán jako nájemný zabiják, 
vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož 
spousta předchozích kšeftů se mu vymkla 

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 člo-
věka, který to nevzdal, i  když mu nikdo ne-
věřil. je to také příběh pro každého chlap-
ce, 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. pe-
tzold, p. nedvěd a další

ceSta do tvojzemí
animovaný film /čr, Sr, Belgie/
daleko za hranicemi dětských hřišť existuje 
úžasný svět fantazie – tvojzemí. opice a kr-
kavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouš-
tích se procházejí neskutečné stroje.
režie: peter budinský, český dabing

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. raši-
lov, m. pechlát, j. plesl a další

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/  jan koller: příběh obyčej-
ného 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/   mimoni 2: padouch při-
chází

 /19:00/ arvéd

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

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, so-
botní 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.

koncert monkey BuSineSS
sobota 6. 8. ve 20:00 na nádvoří zámku
vstupné 390 předprodej/490 na místě
předprodej na www.ksmt.cz nebo v síti colo-
sseum ticket, pořádají kulturní služby města 
moravská třebová

divadelní předStavení Strašidlo 
cantervillSké
pátek 26. 8. ve 19:30 na nádvoří zámku
divadelní komedie pod širým nebem, se zná-
mými herci a opravdovým strašidlem, je mo-
tto známé a v českých zemích oblíbené diva-
delní hry oscara Wilda. v hlavních rolích se 
představí martin zounar, bára Štěpánová, 
martin pošta a další.

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

odkaz na nákup vstupenek naleznete na 
webových stránkách zámku.

Slamák – doŽínkové 
a pivní SlavnoSti
sobota 27. 8. od 14:30–19:00, náměstí, zá-
mecké nádvoří, vstup zdarma
přijďte ochutnat řadu netradičních piv z mi-
nipivovarů a řadu místních produktů. na ná-
městí vystoupí barbora poláková, španělská 
kapela korrontzi, rock´n´roll v  podání pol-
ské kapely boogie boys, dixiland od Šouflšou 
nebo brass avenue, kteří vás budou bavit 
netradičními covery. od 14:30 se návštěvní-
ci mohou těšit na tradiční dožínkový průvod, 
kde se hned po zahájení na pódiu předsta-
ví folklorní soubory haná a hanačka za do-
provodu hanácké mozeke. dozvíte se více 
o tom, jak se vařilo pivo, a vyzkoušíte si řadu 
pivních her. děti se mohou těšit na pohád-
kové a lidové odpoledne na nádvoří zámku. 
mohou zhlédnout karkulku v podání soubo-
ru pruhované panenky a princeznu na hráš-
ku z dílny dřevěné divadlo.

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 

ujít příležitost vidět jedinečný projekt spo-
lupráce našeho muzea s moravskou gobelí-
novou manufakturou z valašského meziříčí. 
nejstarší z tapisérií pochází z 15. století a nej-
novější 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 de-
legací, jsou k vidění na našich webových strán-
kách www.muzeummoravskatrebova.cz

http://www.muzeummoravskatrebova.cz
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historie

jan nečeSal: jak vypadala moravSká 
třeBová v roce 1922 (8. čáSt)
dále přecházíme ulici orelskou – komenské-
ho a  začínáme pravým rohem ulice zecho-
vy/9. května. roh tvoří bürgerliches verso-
gungshaus – měšťanský zaopatřovací dům – 
přesně přeloženo; dle našeho městský útu-
lek pro staré měšťany. za ním, jeho zahradou, 
dva patrové domy; č. 2 patřil Frant. bibusovi, 
sen. Šefu fy bibus a syn. za těmito byla zahra-
da, za ní dva nízké domy. přicházíme k  ulici 
meissnerové – čapkově, za ní na pravém rohu 
je patrový činžovní dům. dále až na roh slu-
neční jsou nízké rodinné domky.
zpět k  ulici orlí/komenského. roh tvoří na 
levé straně zahrada zimní hospodářské ško-
ly, ve které stojí školní budova č. 5 landwirt-
schaftliche Winterschule. zde už jsou před ně-
kolika domy zahrádky. ku škole se přimyká vil-
ka a zahrádka zednického mistra karla bartla 

/č. 7/. za ní následuje několik vilek s předza-
hrádkami; v  jedné z  nich č. 11, jest hostinec 
zambal. v některé další byla zemědělská kan-
celář – rolnická poradna – landwirtschaftli-
che kanzlei. dva poslední domy patrové, jsou 
obytné. budova dnešního kina nebyla /bylo 
postaveno v r. 1928–1932/. prodloužená čap-
kova ulice tehdy nebyla. další roh tvořila za-
hrada. za ní je několik větších obytných dom-
ků. roh ulice tvoří rod. vilka č. 31 továrníka 
Frant. michka, čecha. 
zpět do pánské ulice /cihlářovy. za ulicí ro-
botní tvoří roh dům č. 6, kloboučníka mořice 
schillera. v  tomto domě jsou v  průjezdě za-

zděny kameny s  nápisy o  tom, kdo dům vy-
stavěl. 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 prste-
ny. za tímto domem následuje řada masných 
krámků. první, před vchodem do staré střel-
nice, patřil kartáčnici m. holubové, vlastně už 
jen prodavačce kartáčnických výrobků. dále 
je cesta do „alte schiesstätte“ – stará střelni-
ce, 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 vyva-
řovna pro školní mládež. za cestou je řeznic-
ký krámek josef Wölfl, za ním nožíř Franz je-
nik, potom jeden krámek, sloužící jako sklad 
a poslední řeznický krám – největší – robert 
dworschak. tento krámek stojí podnes, ačko-
liv slouží jako skladiště jednoty; ostatní krám-
ky byly po r. 1945 zbourány, zůstala pouze zeď 
s okénky, tvořící kdysi „záda“ krámků. posled-
ní souvisí s domem č. 16, majitele aloise nie-
derle, řezníka, tehdy již jen vdova, která krá-
mek pronajala. větší část domu do cihlářovy 
ulice tvoří obchod potravinami alfred schle-
singer, dnes mototechna. dům má ve dvoře 
stáje pro dobytek. 
nyní zpět na začátek ulice cihlářovy /pán-
ské /herrengasse. po její levé straně je ulice 
röhrengasse /na troubách, dnes ulice stará. 
její pravý roh tvoří dům č. 1 Ferdinanda kle-
ihse. zde je obchůdek papírnictví a  knihař-
ství alois rintsch. za tímto v témže domě hos-
tinec – dnes třebovská pivnice. dále obyt-
ný dům č. 2; zde bydlel kominický mistr edu-
ard breuer. spodní roh uličky tvoří dům č. 4 
stolaře leopolda habigera; dnes pouze obyt-
ný 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 řezní-
ka bohatschek. k tomu chodívali lidé pro tak 
zvaný „leberkäse“ /pečené, mleté maso, jinde 
zvané železnice/. za tímto je dům č. 3 obchod-
níka Franz paukerta, obchod krátkým a galan-

terním zbožím. v dalším úzkém domě č. 5 je 
obchod stříbrným zbožím julie sitta. na ten-
to navazuje dům č. 7 ing ernst steinbreche-
ra, majitele barvírny. v  přízemí po levé stra-
ně 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 dvo-
ře 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 svý-
mi syny /zechova ulice, levá strana, posled-
ní dům/. na dům steinbrechera navazuje na-
dační dům amalie meissnerové. v něm bydlí 
a ordinuje zubní technička olga lokos. v pří-

zemí je knihař effenberger; jinak je to činžovní 
dům. tento vyžadoval v pozdějších letech vět-
ší opravu. jelikož výnos činže by opravy nekryl, 
rozhodla se městská rada dům prodati. kou-
pil jej majitel sousedního domu steinbrecher, 
po stavební úpravě jej dal natříti zelenou fer-
mežovou barvou, svůj pak barvou červenou. 
tato barva červená ztemněla a  ubrala znač-
nou část světla, které dříve bílá stěna vrhala 
do protějších místností nemocenské pojišťov-
ny. dům a. meissnerové a další na této ulici, 
ba i několik domů na náměstí má vystaveno 
pouze první patro. další poschodí představu-
je pouze zeď s okny; bylo totiž kdysi od grun-
tovního pána nařízeno stavět jenom domy 
o dvou poschodích. další je dům č. 11; v tom-
to byl malý krámek modistky emma hornis-
cher /známá „die dicke emma“/ a řeznický krá-
mek raucher /zvaný kracher/. tento mnoho 
neprodal, ale dělal výborný salám extrawurst, 
pro který chodilo k němu mnoho lidí.  

Zimní rolnická škola, Zechagasse/ul. 9. května

Hugo Flögl: Kostel na Křížovém vrchu, olej na plátně

Interiér Třebovské restaurace/Trübauer Stübl

Masné krámy, Herrengasse/Panská/Cihlářova

Hostinec Zembal, Zechagasse/ul. 9. května
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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 zpra-
vodaje, za sebou máme dva příměstské tábo-
ry, a to branný příměstský tábor a tábor s ná-
zvem příhody vikinga vika. 
věříme, že si děti, které se jich účastnily, od-
náší nové zážitky a zkušenosti. vedoucí tábo-
rů 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 sa-
motný program/prestiž tábora, výzva, dobro-
družství, přislíbená odměna nebo nová zkuše-
nost. jinému zase stačí třeba čisté nadšení. 
motivováni musí být ale i vedoucí, kteří na let-
ních táborech pracují a věnují veškeré činnos-
ti hodně úsilí a svého času. proto bychom tou-
to cestou chtěli poděkovat všem vedoucím 
a ostatním pomocníkům, kteří pomáhali a po-
máhají na všech našich táborech. 

vikinGové na majáku
příměstský tábor ve „vikingském duchu“. malí 
táborníci byli rozděleni do klanů a v rámci pl-
nění úkolů sbírali potřebné bodíky jak do celo-
táborové hry, tak pro „vikingské trhy“. součás-
tí tábora byl i výlet do svitavského muzea, kde 
účastníci absolvovali expedici do pravěku, pod 
vedením lektora jakuba vrány. na táboře sa-
mozřejmě 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-

dové atmosféře, děkujeme vedoucím a  in-
struktorům hance, natálce, vojtovi, emmě, on-
drovi - za přípravu her pro děti a ostatním tá-
borníkům přejeme krásné srpnové prázdniny. 
těšíme se na tábory, které jsou ještě před 
námi, a věříme, že budou pro děti novým zážit-
kem. zážitek, který může vytvořit třeba táboro-
vý oheň, pouhý dotek přírody, nebo lehký let-
ní déšť.

naBídka zájmových krouŽků na 
nový školní rok 
nabídku zájmových kroužků na rok 
2022/2023 naleznete od 1. 8. na našich webo-
vých stránkách: https://www.ddm-mt.cz/
krouzky. online přihlašování na jednotlivé 
kroužky bude spuštěno od 29. 8. 

připravujeme na září 
přijďte si s námi užít již třetí ročník akce mo-
ravská 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  veš-
kerou činnost si vyzkoušet. také se dozví-
te konkrétní informace k jednotlivým krouž-
kům, o které máte zájem a zjistíte, jaký krou-
žek 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 příležitos-
ti 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 přenoco-
vání ve vlastních stanech na louce u hbt. pro 
informace pište prosím na e-mailovou ad-
resu dagmar.jarosova149@seznam.cz nebo 
sms na číslo 604 864 847, sledujte naši strán-
ku na Facebooku: hvězdárna boleslava tec-
la www.facebook.com/hvezdarnabt. bohaté 

občerstvení zajištěno.  vstupné dobrovolné. 
srdečně zvou pořadatelé: ddm a hbt, zdra-
vé město moravská třebová.

Střípky na 
národním poháru 
v tWirlinGu
víkend 25. a 26. 6. patřil poslední twi-
rlingové soutěži sezóny, a to národní-
mu 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 taneč-
ním sóle (rts) kat. youth b, daniel ka-
lenčuk v rts a povinné hůlce (ph1) kat. 
junior b a duo rts zuzana dvořáková 
a nela sýkorová kat. junior b, které zá-
roveň získalo i cenu poroty za nejlepší 
choreografii. stříbro se zalesklo u da-
niely vaníčkové v  ph1 youth b. bronz 
má na krku nela sýkorová za rts juni-
or b. 4. místo obsadila pavlína klučko-
vá v rts senior b, 5. místo andrea pav-
líková v ph1 junior c a monika hollero-
vá v rts junior c, 6. místo získala kate-
řina 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 měs-
ta moravská třebová za finanční pod-
poru, kterou nám poskytlo pro ma-
žoretkový a  twirlingový sport. stříp-
ky reprezentují naše město nejen na 
celorepublikových, ale i  postupových 
soutěžích mčr v  klasické mažoretce 
a twirlingu. 
za mažoretkovou a twirlingovou skupi-
nu střípky děkuje eva kalábová

https://www.ddm-mt.cz/krouzky%20%20
https://www.ddm-mt.cz/krouzky%20%20
file:///C:\Users\vdokoupil\AppData\Local\Temp\notes75E6DA\www.facebook.com\HvezdarnaBT
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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. 8. Srpnová 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: kvad-
ratura pomsty (p. aspe), tvář mojí dcery (k. 
croftová), pozvánka (l. Foleyová), ledoví pi-
ráti (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 lin-
hartic 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 písme-
no „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 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

24. 8. literární Středa: klapy 
Klap
zábavné čtení, hraní a  tvoření s knihovnou. 
akce se koná od 17:00 hod. v zámecké zahra-
dě (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 pořáda-
ných knihovnou ve školním roce 2021/2022.

eSpiral na národní 
SoutěŽi
o  víkendu 25.–26. 6. se naše děvčata 
zúčastnila národního twirlingového po-
háru 2022 výkonnostních kategorií b 
a c ve dvoře králové nad labem. tato 
soutěž je celorepublikovým vyvrcho-
lením roční práce pro začínající a  mír-
ně pokročilé twirlery. za skupinu espi-
ral se na soutěž vypravilo 5 našich děv-
čat s celkem sedmi soutěžními vystou-
peními. v  obrovské celorepublikové 
konkurenci vybojovala děvčata 4 cenné 
kovy. naše nejmladší jolanka malíková 
okouzlila svým rytmickým sólem poro-
tu a  kromě zlaté medaile si domů od-
vezla si ocenění poroty. veronika pod-
horná získala druhé místo hned dva-
krát. a  to v  rytmickém sóle a  zároveň 
spolu s  nelly svozilovou v  rytmickém 
duu. čtvrtou medaili, a  to bronzovou, 
si vybojovala pavlína koldová v rytmic-
kém sóle senior. naší poslední soutěžící 
byla sára drahošová, která v povinném 
sóle s jednou hůlkou získala bramboro-
vou medaili a v nejpočetnější kategorii 
youth rytmické sólo se probojovala do 
semifinále. přestože většina těchto děv-
čat trénuje a soutěží teprve druhým ro-
kem, získala krásná ocenění a posbírala 
cenné zkušenosti do další práce. 
v září nás čeká mistrovství čr v nejvyšší 
kategorii a, kde budeme bojovat o po-
stupy na mezinárodní soutěže. držte 
nám tedy palce.  

■   |   jitka a andrea Štolovy

mailto:knihovnaMT@seznam.cz
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Školy

na vojenské střední škole a voŠ mo v  le-
tošním školním roce působil v rámci mezi-
vládního programu Fulbright americký lek-
tor sean mcaneny. před svým odjezdem 
zpět do usa napsal pan mcaneny článek 
pro náš zpravodaj - úvahu nad rokem strá-
veným v moravské třebové. níže si můžete 
přečíst český překlad.

jednou z  předností Fulbrightova progra-
mu je to, že záměrně umisťuje učitele ang-
ličtiny mimo prahu. důvodů je hned něko-
lik: v  praze působí velká spousta anglicky 
mluvících lidí, tím pádem češi žijící v  pra-
ze se daleko častěji setkají s cizím jazykem 
a  rodilými mluvčími; součástí Fulbrighto-
va programu je navíc také orientace v no-
vém kulturním prostředí, což je pro cizin-
ce velká výzva – pokud by byla možnost se 
zcela běžně setkávat s rodným jazykem na 
každém kroku, ona výzva by už nebyla ta-
kovou 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 roz-
šířil mé povědomí o  této zemi, ale umož-
nil mi také sdílet svou zkušenost s  lidmi 
doma, kteří by jinak nic jiného nevěděli. to 
šance, že se lidé v  moravské třebové po-
tkají s američanem, je rozhodně mnohem 
menší než u typického pražana. obě stra-
ny 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 milov-
níky přírody. užíval jsem si turistiku po čes-
kém a moravském venkově naplno, přesto 
nebylo třeba vůbec opouštět hranice měs-
ta, chtěl-li člověk najít klid v  lůnu přírody. 
obzvlášť jsem oceňoval single-trek: neko-
nečný příslib samoty a  odpočinku. město 
samotné má vše, co bych mohl potřebo-
vat, ale co je možná důležitější, nemá nic, 
co bych nepotřeboval. vše tu má své mís-
to a cokoli víc by bylo nadbytečné. v usa je 
člověk vůči přebytku až otupělý: obchody 
jsou otevřené každý den v týdnu téměř ne-
přetržitě a služby se řídí zásadou, že zákaz-

ník má vždy pravdu. pokud bychom to vza-
li až do extrému, díky této přehnané ideo-
logii může mít američan pocit, že má ná-
rok si jakoukoli službu vyžádat tady a teď. 
musel jsem si zvyknout, že obchody zavíra-
jí v poněkud nevhodných časech, a trpělivě 
čekat, až budou banka, pošta nebo obchod 
s potravinami otevřené. od američanů ži-
jících v  evropě často uslyšíte, že oceňují 
především pomalejší tempo života, ale ne-
čekáte, že ho budou provázet pocity ztrá-
ty a  frustrace. i  když jsem si chtěl místní 
méně hektický životní styl užít, musel jsem 
se vypořádat se svým americkým nature-
lem, který neustále něco vyžaduje.
zjistil jsem, že tu lidé smýšlí jinak. nejde 
o to, že by zákazník vždycky pravdu neměl, 
ale důraz je kladen především na to, že 
jsme lidé, že každý má svůj soukromý a bo-
hatý vnitřní život a s  tím, jak se prezentu-
jeme jako zákazníci, se nedá ztotožňovat. 
my američané nemáme příliš trpělivosti se 
zbytečnostmi, naopak jsme rádi produktiv-
ní. občas se mi stalo, že ve mně volnočaso-
vé aktivity vyvolaly pocit viny. neměl bych 
svůj drahocenný čas využívat efektivněji? 
dokonce i turistika se může změnit v sou-
těž či cvičení v  sebezdokonalování. práce 
s mými českými kolegy mě však naučila, že 
takové vnímání je značně pokřivené, že by-
chom opravdu měli strávit celý den choze-
ním po horách a  že hon za produktivitou 
není nic jiného než iluzorní hra pro jedno-
ho. to práce odvádí pozornost od jedno-
duchého, přirozeného života, ne naopak. 
přijde mi, že si místní lidé více uvědomují, 
že na naší vzácné planetě jsme jen jedním 

Úvahy o roce 
v moravSké třeBové

z  mnoha druhů, a  proto mají hlubší úctu 
k  přírodě. líbí se mi všudypřítomné za-
hrady, které mají lidé i mimo své domovy, 
a  kouzelné pěší stezky lemované lipami. 
hluboce obdivuji nadšení lidí, kteří pěstu-
jí vlastní jídlo. pochutnal jsem si na domá-
cích ředkvičkách, nakládaných houbách, 
a neminula mě ani domácí jablečná pálen-
ka. vše bylo vyrobeno s  láskou a péčí, lid-
mi, kteří tráví mnohem více času v přírodě 
než typický američan.
toto město by se však nestalo mým dru-
hým domovem, kdyby nebylo příjemných 
lidí, kteří zde žijí. jsem nesmírně vděč-
ný, že mi mentorkou byla hana oyelakin 
Ferlíková. nejen, že mi poskytla nekoneč-
nou profesionální podporu, ale společně 
se svou rodinou mi ukázala skryté zázra-
ky této úžasné země. jsem vděčný i  svým 
kolegům a  studentům z  vojenské střední 
školy, že mě v  této stresující době nauči-
li mnohé o službě, nasazení a flexibilitě. já 
i moje spolubydlící a kolegyně, učitelka an-
gličtiny gianna hickmanová jsme měli také 
velké štěstí, že jsme se seznámili se skupi-
nou mladých rodičů, s  nimiž jsme se pří-
ležitostně setkávali u čaje a neformálně si 
povídali. děkuji adéle, michalovi a rodičům 
v krůčku za tak vřelé přivítání.
když trávíte delší čas v  zahraničí, prvních 
pár měsíců je opravdu těžkých a psychicky 
náročných. teprve v březnu jsem se v mís-
tě tak vzdáleném od domova začal cítit pří-
jemně. vzpomínám si, kdy jsem v  morav-
ské třebové poprvé pocítil klid: bylo neděl-
ní odpoledne, šli jsme na výlet do pekla, na 
který se k nám připojili uprchlíci před vál-
kou na ukrajině. ona otevřenost, s  jakou 
obyvatelé města k těmto lidem bez domo-
va přistupovali, byla inspirativní a  já zís-
kal pocit, že by takovéto město mohlo být 
i mým domovem. ač jsem sám vegetarián 
(výzva pro český život sama o sobě), dívat 
se, jak ostatní opékají špekáčky a zpívají si 
u táboráku písničky, bylo úžasné a vyvola-
lo ve mně takový pocit domova, o němž si 
nejsem jistý, zda jsem v new yorku vůbec 
kdy zažil.
jak se můj čas zde chýlí ke konci, snažím 
se ze všech sil vštípit si do paměti vše, co 
mi bude chybět; od pěší turistiky mezi neu-
věřitelně vysokými borovicemi až po hody 
se spoustou koláčů. i když si nejsem jistý, 
co budoucnost přinese, toto místo bude se 
mnou, kamkoli odtud půjdu. zbývá jen na-
jít odpověď na srdceryvou a zároveň nadě-
jeplnou otázku, kterou mi položili mí žáci: 
kdy se sem vrátím?
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novinky z Gymnázia 
pomáhali jSme
v  závěru června vyrazili žáci kvinty do zá-
chranné stanice zelené vendolí, aby tam pře-
dali 6 210 kč. přesně tuto částku se jim po-
dařilo vybrat od ledna do května sběrem sta-
rého papíru. celková hmotnost odevzdané 
suroviny přesáhla 2 tuny a  výsledná suma 
bude použita na veterinární péči. další třídou 

s dobročinnými sklony byla tercie. její žáci se 
zapojili do charitativního projektu čteme pro 
kuře 2021, jenž patří pod sbírku pomozte dě-
tem. díky trávení volného času s literaturou 
gymnazisté přispěli potřebným dětem část-
kou 10 150 kč.

Sportovali jSme
primáni a  sekundáni vyrazili na cyklovýle-
ty po okolí moravské třebové. Žáci vyššího 
stupně gymnázia a  technického lycea ab-
solvovali těsně před vysvědčením sportov-
ní den, během kterého se věnovali volejba-
lu, florbalu nebo softbalu. po nucené covi-
dové přestávce se letos v červnu uskutečnil 
také další ročník oblíbeného volejbalového 

klání mezi kantory a žáky školy. tentokrát se 
ho zúčastnily i dva týmy absolventů. z vítěz-
ství se radovali letošní oktaváni, tým pedago-
gů vybojoval bramborové medaile. 

pořádali jSme den dětí
ve středu 29. června proběhl u nás ve ško-
le dětský den. po dvou covidových pauzách 
jsme opět přivítali na dvě stovky dětí z mateř-
ských a základních škol z moravské třebové. 
tentokrát se ústředním tématem stala far-
ma. návštěvníci tedy plnili nejrůznější aktivity 
spojené se zvířátky, ovocem nebo zeleninou.

den ochrany člověka za 
mimořádných událoStí
dne 27. června se v naší škole u kostela 
uskutečnil den ochrany člověka za mi-
mořádných událostí. jsme velmi rádi, 
že byl letos pod taktovkou profesio-
nálů z  krajského vojenského velitelství 
pardubice, studentů z  vojenské střed-
ní školy a vyšší odborné školy minister-
stva obrany v moravské třebové a v ne-
poslední 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 sezná-
mit prakticky i teoreticky s těmito téma-
ty: výstroj a typy zbraní vojáků české ar-
mády, vojenská zdravověda se základy 
první pomoci, maskovací barvy na ob-
ličej, ukázka boje zblízka, použití proti-
chemické ochrany, spojovací příprava 
pomocí vysílaček a  základy topografie. 
díky pracovníkům zzs mt, ivaně kan-
tůrkové a luboši plhalovi, si děti moh-
ly prohlédnout vybavení sanitky, vy-
zkoušet si nepřímou masáž srdce a do-
zvědět se mnoho zajímavých informací 
o  práci záchranářů. i  přes velké horko 
to byl velice pestrý a netradičně stráve-
ný den na konci školního roku. 
děkujeme všem odborníkům z řad vo-
jáků a  zdravotní záchranné služby za 
velmi zajímavý program, jejich trpěli-
vost, ochotu a  profesionalitu. rádi by-
chom také poděkovali hasičům a tj so-
kol z městečka trnávky za zapůjčení vel-
kých slunečníků, které nám poskytly po-
třebný stín.

■   |   ivona kroulíková

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-

pádně je takováto forma tělocviku baví a ne-
bojí 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 ne-
bylo jinak. Žáci 1.–5. tříd navštívili ekocent-

rum stolístek v linharticích. toto místo nabí-
zí 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 kou-
zelné zahradě stolístku si zahrály hry s téma-
tikou zvoleného programu. 
chtěli bychom touto cestou stolístku moc 
poděkovat a rádi se k nim vrátíme v dalším 
školním roce.

■   |   lucie dosedělová

novinky ze zš u koStela

jezdili jSme na eXkurze
kvintáni zavítali do boskovic, aby si prohlédli 
tamější židovskou čtvrť a připomněli si nejvý-
znamnější informace spojené s  tímto nábo-
ženstvím. sextáni a  žáci 2. l absolvovali vý-
jezd zaměřený na chemii. nejprve se ve vel-
kých losinách seznámili s technologií výroby 
papíru, poté zavítali do pivovaru v litovli, kde 
sledovali jednotlivé fáze produkce nejpopu-
lárnějšího českého nápoje a  závěr jejich te-
rénního vzdělávání patřil prohlídce levandu-
lového statku v bezděkově spojeného s jedi-
nečnou rostlinou pro chemický průmysl.

■   |   přemysl dvořák
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cí, slz i  úsměvů. všem vycházejícím žákům 
přejeme mnoho úspěchů v dalším vzdělává-
ní a na základní školu jen dobré vzpomínky. 
mnoho dobrého popřál žákům i místostaros-
ta petr Frajvald. velké poděkování patří kul-
turním službám za poskytnutí prostor i tech-
nickou spolupráci. 

■   |  František zeman, zástupce ředitele

projekt příleŽitoSt pro všechny 
v  letošním školním roce ukončujeme pro-
jekt příležitost pro všechny iii z operačního 
programu výzkum, vývoj a  vzdělávání. pro-
jekt byl zaměřen především na zlepšení kva-
lity ve vzdělávání, zlepšení výsledků žáků (i se 
speciálně vzdělávacími potřebami). záměr se 
uskutečňoval pomocí projektových odpoled-
ní, doučování žáků ohrožených školním neú-
spěchem a klubů. do projektu byla zapojena 
většina pedagogů školy. jsme přesvědčeni, 
že jsme mnoha dětem pomohli s  pochope-
ním učiva a žákům se speciálními potřebami 
s lepším zařazením do kolektivu i do vzdělá-
vacího systému školy.

novinky ze zš palackého 
Super výlet 5. c 
na začátku června jsme se vydali po našem 
pětiletém školním snažení na dvoudenní vý-
let do Žďárských vrchů. autobus nás zave-
zl až do městečka svratka, odkud jsme šla-
pali přes kopce a  lesy do pusté rybné. zde 
jsme se ubytovali, občerstvili na místním pří-
rodním koupališti a krásný den jsme zakon-
čili opékáním buřtů u táboráku. ovšem nej-
větší radost jsme zažili druhý den, když jsme 
mohli navštívit moderní kravín a podle libos-
ti všechny krávy hladit. celý výlet jsme si bá-
ječně užili.

■   |   j. dudková, zŠ palackého

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 mo-
ravská 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 zakon-
čena testem. ti, co testem prošli, a to neby-
li všichni, byli připuštěni k praktickým jízdám 
na dopravním hřišti. praktické jízdy zvlád-
li všichni žáci. ti pak obdrželi řidičský průkaz 
platný po celém území naší republiky. přej-
me 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 vy-
daly do olomouce na divadelní hru s názvem 
nedotknutelní – pro některé z  vás známý 
film plný opravdového přátelství. cestou se 
vzduchem pronášelo tiché štěbetání proklá-
dané smíchem, sem tam se ozval i nadšený 
zpěv chlapců. již brzy všichni seděli na svých 
místech a čekali na vytažení opony. hra ob-
nášela skvělé herecké výkony, úžasnou hud-

bu a  perfektní diváky.  z  publika se několi-
krát ozval smích, ale i nadšený šepot o teo-
riích 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 panova-
la 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, ka-
marády a  pedagogy rozloučení se školou. 
toto slavnostní vyřazení absolventů proběh-
lo za důstojné atmosféry v reprezentativních 
prostorách muzea. po šerpování žáků a tříd-
ních učitelů předvedla každá třída prezen-
taci, kterou sdělila, na jaké střední školy se 
chystají, a zástupci jednotlivých tříd přednes-
li zajímavé projevy. loučení bylo plné emo-

v pátek 24. června ožilo nádvoří zámku dvě-
ma akcemi pro absolventy našich škol, kte-
ré zajišťovala komise pro výchovu a vzdělá-
vání. 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 cirku-
sovými artisty vyučenými tomuto umění v za-
hraničních školách. v pozdním dopoledni na-

stal čas pro rozloučení s žáky devátých roční-
ků zŠ u kostela a zŠ palackého. v příjemném 
prostředí šapitó viděli vystoupení profesio-
nálních klaunů z divadla bolka polívky. vtip-
ná klaunérie pobavila všechny přítomné. ka-
ždé 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   

rozloučení S předškoláky a aBSolventy 
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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 Srpnu je 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 není)

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
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.,  vysluhování veče-
ře páně

14. 8. 14:00 hod.

21. 8.    9:00 hod.

28. 8.    9:00 hod.

Grilování na Faře
27. 8., začátek v 17:00 hodin, volný pro-
gram, rozhovory, zpívání s kytarou

romSké BohoSluŽBy
6., 13., 20., 27. 8., modlitebna, kazatel 
jan vrba, začátek 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 1. 8. v 10:00 
v refektáři františkánského kláštera v mor. 
třebové.

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. 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 11. a  25. 8. 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

charitní projekt druhý 
dech míří na Burzu 
filantropie oKresu 
Svitavy
náš projekt druhý dech na pořízení tří pří-
strojů pro nově vznikající domácí zdravot-
ní péči na výrobu kyslíku skončil díky vašim 
hlasům na krásném třetím místě. společně 
s  dalším moravskotřebovským projektem 
zlepšení komfortu vnitřního vybavení laska-
várny tak míří na finálový večer burzy filan-
tropie. děkujeme za podporu.
kontakt: petr matoušek, telefon: 734 791 
102, e-mail: petr.matousek@mtrebova.cha-
rita.cz

miloStivé léto Se v září 
vrátí 
od 1. září dostanou dlužníci opět šanci zba-
vit se svých dluhů levněji. prezident miloš 
zeman totiž podepsal novelu, která obno-
vuje akci milostivé léto. podmínky zůstanou 
podobné jako při první verzi. opět bude pla-

tit, že se milostivé léto nebude týkat všech 
exekucí, ale pouze veřejnoprávních dlu-
hů vymáhaných v  soudní exekuci. akci tak 
nebudou moci využít dlužníci s  daňový-
mi a  správními exekucemi, kterými finanč-
ní úřady vymáhají daňové pohledávky. vlá-
da chce nicméně i pro tyto dlužníky obdob-
nou akci připravit, přičemž příslušné novely 
by se měly projednat na podzim. milostivé 
léto se naopak vztahuje například na dlu-
hy 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 pra-
covní poměr, sociálního pracovníka na hlavní 
pracovní poměr do služby sociální rehabilita-
ce s názvem komunitní centrum o krok dál 
a  pracovníka v  sociálních službách do svíč-
kařské dílny v  sociálně terapeutických díl-
nách na poloviční úvazek. těšíme se na vás. 
kontakt: kateřina vašková, telefon: 734 797 
498, e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.
charita.cz

Svatojánské odpoledne na cestě do pek-
la jsme si s vámi náramně užili. děkujeme 
všem malým i velkým za účast.

bližší informace o  celkové činnosti charity 
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo 
www. facebook.com/charita.trebova, nebo 
osobně na adrese charity, svitavská 655/44, 
moravská třebová.

krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci 
charity m. třebová

■   |   (pm)
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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 ladi-
slav musil. ten sestavil tým převážně z muž-
stva old boys. ti byli doplněni nadějemi 
z dorostu. zpočátku si rádoby fandové my-
sleli, 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 marod-
ka ve všech mužských týmech měla za ná-
sledek herní výpadky. desáté místo bylo na-
konec ok. nejlepším střelcem byl petr smé-
kal (11 branek). celkem se v sezóně vystří-
dalo 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 rozpa-
ky. v koclířově, který nesl koncovou lampu 
pelotonu, jen remíza 3:3. „kocanda“ vedla 
v poločase 3:0. největšího soka v boji o ve-
dení v tabulce opatov rozmetlo céčko 4:0. 
na jaře byl závěr sezóny v  podobě detek-
tivky. ach ten koclířov - jen 1:1. hektické ví-
tězství v jedlové zařídil m. potáček. předpo-
slední 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. roz-
hodovaly vzájemné zápasy. první vyhrál 
slovan 4:0. opatov měl lepší celkové skóre. 
martin čmiel ve druhé půli snížil na koneč-
ných 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. mís-
to. 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. nejhor-
ší 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 sou-
peř 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). cel-
kem se trefilo 22 borců. trenéři: j. Širůček, 
m. kozák.
2015/16 bylo céčko nahrazeno ve iii. třídě 
zrušeným béčkem, které nepřihlásilo i. b tří-
du a  sezónu 2014/15 nehrálo. céčko tedy 
hrálo pod hlavičkou béčka a se 70 body vy-
bojovalo okresní přebor. ns. m. potáček 
(15).
v  sezóně 2016/17 hrálo tedy béčko okres-
ní 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 hrá-
la osa céčka, posílená i o borce a mužstva 
a po dvou letech z toho byl postup do i. b tří-
dy. 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 nedo-
hrané sezóny. v  sezóně 2021/22 se rozho-
dovalo o premiantovi pralesní premiér lea-
gue až v  závěru soutěže. slovan, m. trnáv-
ka a polička b. slovan doma s trnávkou měl 
dobře rozehraný zápas, ale nakonec se ra-
dovali „cimburáci“. třebařov, to byla černá 
můra céčka v ročníku. nejprve výhra v tře-
bařově 5:0. pak debakly 0:5 doma a 0:8 ve 
vlčím doupěti. remíza s  rezervou polič-
ky doma dávala šance m. trnávce. ta hrá-
la venku výborně a v rohozné právě polič-
ku dokázala v posledním kole porazit a za-
slouženě vítězí ve iii. třídě. céčko zvítězilo 
na pidiplace v čisté a v konečné bilanci bra-
lo 2. místo. ns j. sedlák (12). základní sesta-
va, která mívala zpravidla dohromady čtyři 
sta let, dokázala pobavit a zpříjemnit sobot-
ní dopoledne.

■   |  václav procházka

celoStátní 
liGa v Sálovém 
FotBale Bude mít 
jedenáct týmů
seznam týmů: sparta praha, Fk slovan 
Šakalí hněv moravská třebová, chem-
comex praha, vps stavoblock polička, 
Futsal zlín, bombarďáci větřní, Fk adria 
kladno, royal Flush brno, sk sico sc ji-
lemnice. nováčky soutěže jsou Futsal 
varnsdorf a pco rudolfov. 
soutěž začíná 12. listopadu, nový mis-
tr české republiky bude znám 5. břez-
na 2023. moravskotřebovští šakalové 
se představí celkem třikrát na domá-
cí mohelnické palubovce (12. listopa-
du, 7. a 21. ledna 2023), dvakrát je bu-
dete 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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jiří kadidlo miStrem 
čr v dlouhém 
triatlonu
mistrovství české republiky v dlouhém 
triatlonu moraviaman se uskutečni-
lo v  otrokovicích. moravskotřebovský 
sport má mistra české republiky v ka-
tegorii 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  le-
tohradě. trať 500 m plavání, 20 km 
kolo a 5 km běh zvládl v čase 1:06:01, 
což mu vyneslo první místo v  katego-
rii. v  celkovém pořadí proťal pomysl-
nou cílovou pásku na vynikajícím pá-
tém místě.

■   |   (pm)
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atletický kluB Slovan
těsně před koncem školního roku 25. 6. se 
čtyři děvčata z našeho oddílu zúčastnila kraj-
ského přeboru jednotlivců v  Ústí nad orli-
cí. 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 všech-
ny 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 postavi-
la 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 nej-
prve 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 dě-
kujeme 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 reprezenta-
ci našeho oddílu a všem dětem přejeme hez-
ké prázdniny. 

■   |  za ak trenéři

vinařSká 50

poslední červnovou sobotu 25. 6. se v maleb-
né 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 číta-
jící něco okolo 550 účastníků obsadili 144. re-
spektive 282. místo, ve svých kategoriích pak 
5. a 63. místo. 

v květnu oslavil sedmdesáté páté narozeni-
ny podle pamětníků největší motokrosový ta-
lent, který se kdy v československu narodil, 
miroslav halm z moravské třebové. 
miroslav halm závodil na přelomu šedesá-
tých a  sedmdesátých let minulého stole-
tí. ze závodu mistrovství světa tehdy králov-

miroSlav halm oSlavil 75. narozeniny

ské kubatury 250 ccm dovezl spoustu bodů 
a vavřínů. ačkoliv na titul světového šampio-
na ve třídě do 250 ccm nikdy nedosáhl, jeho 
motokrosová vizitka má přece jen pořádný 
punc: v sezonách 1970 až 1972 obsadil v ab-
solutním pořadí mistrovství světa páté, sed-
mé a šesté místo. navíc byl členem českoslo-
venského družstva, jež vybojovalo v prestiž-
ní trofeji národů třikrát titul vicemistra svě-
ta (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 česko-
slovenskými jezdci motokrosovému umění 
ostatní závodníky v  evropě, ale také ameri-
čany, kubánce a další jezdce z latinské ame-
riky.
závodil za duklu praha a  za motokroso-
vé středisko v holicích. v roce 1974 dokázal 

právě na holické trati vyhrát závod mistrov-
ství světa. na jeho agresivní styl jízdy vzpomí-
ná 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 záslu-
hou,“ ohlíží se do minulosti legendární moto-
krosař, bývalý reprezentant a  moravskotře-
bovský patriot miloslav halm.
miroslavovi halmovi přejeme opožděně hod-
ně zdraví, štěstí a životní pohody.

■   |   (pm)



vicemiStryně Světa 
v hokejBalu
tereza radová je zároveň členkou 
nejlepšího ženského hokejbalové-
ho týmu v evropě. moc děkujeme za 
skvělou reprezentaci.

■   |   (pm)
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www.moravskatrebova.cz

pohodová atmosféra provázela speciální au-
togramiádu bronzových medailistů z hokejo-
vého ms 2022 a střelkyně prvního gólu čes-
kých hokejistek na olympiádě a zároveň dr-
žitelky stříbrné medaile z letošního hokejba-
lového ms žen. ve čtvrtek podvečer přijeli 
tereza radová, matěj blümel a  marek lan-
ghamer 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-

autoGramiáda S reprezentanty
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aG – Fit Bilancuje
členové klubu gymnastických sportů ag – Fit 
nezaháleli ani v 1. pololetí letošního roku. tré-
ninky probíhaly naplno, i když ze začátku ještě 
v  provizorní tělocvičně vybudované v  covido-
vém období. v dubnu jsme se po dvou nároč-
ných letech vrátili do gymnastické tělocvičny 
gymnázia. našim cílem bylo vrátit se k pravi-
delnému pohybu, zvýšit úroveň pohybových 
schopností a oprášit gymnastické dovednosti 
z  předcházejícího období. ještě stále jsme se 
potýkali s covidem, ale i výraznou nemocnos-
tí, která stála za nízkou a hlavně velmi nepra-
videlnou účastí dětí na trénincích. sporťáček, 
kde jsme pracovali se skupinou předškoláků 
ve sportovní přípravce, fungoval 2x týdně a vý-
sledky bylo skutečně vidět v  závěru školního 
roku na společném tréninku s rodiči, kde děti 
absolvovaly cestu za pokladem plnou sportov-
ních úkolů. pilně trénovaly i gymnastky, které 
si v závěru roku změřily svoje síly na 5. roční-
ku moravskotřebovského dvojboje ve sportov-
ní gymnastice. vítězkami v  jednotlivých kate-
goriích se nakonec staly – lucie slánská, julie 
matoušková, kristýna valíčková a  amélie na-
vrátilová. na této akci se skvělým vystoupením 

představili i členové skupiny parkouru a spor-
tovního aerobiku. červenec byl měsícem od-
počinku, ale už v srpnu se mohou naši členo-
vé 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 na-
šem Facebooku nebo stránkách www.ag-fit.cz. 

■   |   tým ag – Fit z.s.

ÚSpěchy Sportovního aeroBiku
náročnou polovinu soutěžní sezóny mají za se-
bou závodnice sportovního aerobiku. z  velké 
části obnovený tým se zúčastnil mnoha závo-
dů, na kterých některé dívky sbíraly svoje první 
zkušenosti, jiné se po pauze vracely k soutěže-
ní a snažily se probojovat mezi špičku. nejlep-
ší výsledky dosahovaly t. němcová a a. navrá-
tilová v  kat. individual 9–11 let. terezie něm-
cová si vybojovala nominaci na slovak aerobic 
open, kde se v  silné mezinárodní konkurenci 
umístila na 20. místě. svůj nejlepší výsledek do-
sáhla na závodech mistry s mistry ii.vt, kde zís-
kala 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 navráti-
lové bylo 2. místo na mčr ii.vt a krásné 8. mís-
to na mčr i.vt. zkušenosti z  velkých meziná-
rodních závodů světového poháru v portugal-
sku sbírala naše nejstarší závodnice laura lně-
ničková, 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 pro-
sadily ještě líp.
rádi bychom poděkovali za finanční podporu 
městu moravská třebová a pardubickému kra-
ji, stejně jako manželům navrátilovým a všem 
rodičům za podporu a obětavost.

■   |   g. daulová, ag – Fit 

jich hokejové kariéry. Účastníci akce si moh-
li vyzkoušet, jak tvrdá je jejich střela na bran-
ku a  zkusit překonat rychlost střely někte-
rého z  reprezentantů nebo vydražit obleče-
ní národního týmu. byli svědky také předání 
ocenění města reprezentantům a  věnová-
ní dresu pro hokejový klub slovan moravská 
třebová. program pokračoval klasickou au-
togramiádou, při které si každý z  účastníků 
mohl ukořistit fotografii, podpis a hokejovou 
kartičku. děkujeme za hojnou účast.

■   |   (pm)

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ag-fit.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR380f7NgEy28LkWoqlLDROMwqWyE2wJFCyuMdmRHJv0yUJPIgMDPSJ3aVA&h=AT3QxrbzAuYlk1zeyrtiRtta6wBJMugbFo_P9LYe2rFRAVIsnw6hlxYRFia_ir79cwVbw51NM6IBbNGjLTkr4ij2Av8FlPAjSe02oNQUO49T4Z429L9u4RQOXOTWW92ETA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2W5YiXS0iIjK6Zk2cw-mAswLNXjxw5DmkClmx6l3AX_1vsGmoA_blE1VunSiK2Yp_uZLeQ-5rAPXKIyQpCUEZOgcxOrO_r-ehfnR3xkjb1ZiaZMNuhybQepEAqzL-NjkS-4HUkWLxmGOeCYEY75eeAWlRHT0jjTsxlvADX8LCv15kSt8J3YclwS6Yh8ob9BzL79IVlTqm9X6lV5ks
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