
MORAVSKOTŘEBOVSKÝ
zpravodaj
číslo 9  |  září 2022  |  20. ročník

Věnujeme pozornost 
školstVí a opraVě 
chodníků a komunikací

pozVánka na zábaVné 
odpoledne pro děti 
na knížecí louce 10. září 

oznámení Voličům pro 
Volby do zastupitelstVa 
23.–24. září3 13 17

ZVEME VÁS NA PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ ARCHITEKTONICKÉ 
SOUTĚŽE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
15. září, 17:00, průmyslový areál ul. Jiráskova, vstup zdarma

Přijďte se seznámit s vítěznými návrhy architektů na vybudování nového komunitně-kulturního centra 
v bývalém průmyslovém areálu v ulici Jiráskova. Můžete si prohlédnout stávající stav budov a všech šest 

návrhů renomovaných architektonických týmů na jeho přestavbu. V 17:00 proběhne představení soutěžících 
a celého procesu tvorby, od 18:00 vás čeká koncert kapely Sue – Svitavy ukulele ensemble. Akce bude 

doplněna doprovodným programem pro děti.

chytrý zpravodaj 
je dostupný
také online

Ilustrační foto
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KolIK nás je... 

omluva redaKce 

PoděKování
děkujeme všem vlast-
níkům nemovitostí 
v  moravské třebové, 
kteří se starají o jejich 
technický stav i celko-
vý vzhled. každá změ-
na vede k  tomu, aby 
naše město bylo zase 
o  kousek krásnější. 
ulice svitavská. 

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
červenec 
97 let – havlíčková ludmila
96 let – Gloserová libuše
95 let – partika jaroslav
91 let – sýkorová jarmila, savočková 
katarína
80 let – amortová ludmila, horáková 
marie, janíček jindřich, lachman la-
dislav

rozloučIlI jsme se
červenec
Václavková anna (89 let)
Voráčová alena (83 let)
kunc josef (82 let)
zelenec milan (76 let)
tinka zdeněk (72 let)

uzavřená manŽelství
červenec
sládek david (m. třebová) – reichelová 
petra (m. třebová)
kalánek jakub (opatov) – herzigová 
pavlína (opatov) 
till tomáš (rozstání) – ševčíková kate-
řina (rozstání)

narozené dětI 
červenec
thori selinger

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 31. 7. 2022 
evidováno k trvalému pobytu celkem 9672 
občanů čr. V průběhu měsíce července se 
do moravské třebové přistěhovalo 11 oby-
vatel, odhlásilo 20 osob, zemřelo 11 obča-
nů a narodilo se 6 dětí. V rámci moravské 
třebové v  červenci změnilo trvalý pobyt 
celkem 10 osob.
dle odboru azylové a  migrační politiky 
mVčr je v moravské třebové hlášeno 170 
cizinců s  povolením k  pobytu na území 
české republiky. celkem je tedy v  morav-
ské třebové k 31. 7. 2022 evidováno 9842 
osob. 
V měsíci červenci se uskutečnilo 9 svateb-
ních obřadů a 3 obřady k vítání občánků.

■   |   in

V  srpnovém vydání moravskotřebovského 
zpravodaje byl na str. 5 publikován článek 
o záměru výstavby bytového domu v ul. du-
kelská. V textu bylo chybně uvedeno, že část-
pozemku s  plochou asi 306 m2 město pro-
dalo investorovi za stanovených podmínek. 
celý záměr je skutečně připraven, smluvní 
vztahy pro budoucí prodej ale budou zastu-
pitelé schvalovat až na následujícím zasedá-
ní. za nesrovnalosti se omlouváme. 

■   |   (vd)

pardubický kraj provádí poslední fázi re-
konstrukce silnice č. ii/368. stavební práce 
jsou v sušicích spojeny s úplnou uzavírkou 
komunikace. termín dokončení je dle har-
monogramu nastaven na konec října letoš-
ního roku. Úplná uzavírka se týká úseku od 
odbočky k  betonárce po odbočku ve smě-
ru kunčina. objízdná trasa vede přes dětři-
chov u moravské třebové a silnici i/35. re-
zidenti mohou využívat horní cestu nad su-
šicemi, která byla v  letošním roce pro tyto 
účely opravena. pro tento úsek platí pro 
ostatní vozidla kromě dopravní obsluhy 
od pondělí 22. srpna zákaz vjezdu. k uza-
vírce horní cesty pro ostatní vozidla jsme 
přistoupili s  ohledem na probíhající rekon-
strukci části silnice ii/368 ve směru ke kun-
čině a také odstranění semaforů na opravo-
vané silnici i/35. důvodem byla také neukáz-
něnost řidičů, kteří nerespektovali dopravní 
značení a  ohrožovali místní občany bezo-
hlednou jízdou. 

zastávka bus moravská třebová sušice 
je dočasně přesunuta ke křižovatce ve smě-

ru kunčina. po dobu uzavírky pojedou auto-
busy z moravské třebové po objízdné trase 
přes dětřichov u  moravské třebové a  sta-
ré město. z  důvodu uzavírky budou velko-
objemové kontejnery na trávu, listí a vět-
ve přesunuty z původního umístění za hasič-
skou zbrojnicí na provizorní místo za želez-
ničním přejezdem u vjezdu do zemědělského 
areálu i. mtz. 

uzavírKa sIlnIce v sušIcích výběrová řízení

stráŽníK městsKé PolIcIe
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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zaměřeno na rozvoj šKolství 
a oPravy KomunIKací
Vážení spoluobčané, v posledních třech čís-
lech moravskotřebovského zpravodaje jsme 
se věnovali shrnutí projektů a  investičních 
akcí, které se podařilo jak zrealizovat, tak při-
pravit pro další léta. jsou za námi čtyři turbu-
lentní roky a po většinu z nich pracovala rada 

města ve složení miloš mička, petr Frajvald, 
daniela maixnerová, pavel charvát, leopold 
kӧnig, martin sedlák, josef jílek. V  průběhu 
volebního období vstoupila do životů nás 
všech na dva roky pandemie covidu 19, která 
zcela paralyzovala kulturu, školství, setkávání 

i běžné dny nás všech. poté, co jsme si mys-
leli, že se naše životy vrátí do normálu, roz-
poutala se na počátku tohoto roku válka na 
ukrajině. obě tyto celosvětové události po-
znamenaly i chod našeho města a co je důle-
žitější, dopady ekonomické, které již nyní po-
ciťuje každá domácnost, výrazně pozname-
nají v příštích měsících i naše město. 
moravská třebová je krásné město a ve srov-
nání s jinými městy v naší republice má mno-
hé co nabídnout. přesto bylo a je naším cílem 
připravovat projekty pro další rozvoj morav-
ské třebové a zkvalitnění života našich oby-
vatel. po celé volební období jsme se všemi 
kolegy zastupiteli komunikovali hlavní téma-
ta rozvoje města, protože jsme shodu v bu-
doucích otázkách města považovali za stěžej-
ní. řada akcí, zejména v oblasti oprav komu-
nikací, také výrazně zasáhla do běžného živo-
ta nás všech a v této souvislosti bychom vám 
chtěli poděkovat za vaši trpělivost při jejich 
realizaci. Věříme ale, že zlepšení veřejného 
prostoru města za to určitě stálo. 
za vedení města miloš mička, starosta, petr 
Frajvald, místostarosta, daniela maixnerová, 
místostarostka.

oPravy Příjezdových KomunIKací a chodníKů 

během uplynulého období se podařilo opra-
vit ulice lanškrounská, olomoucká a svitav-
ská tak, aby se tyto komunikace staly repre-
zentativní bránou do města. V  letech 2021-
2022 byla úspěšně dokončena náročná revi-
talizace ulice svitavská, která přinesla nový 
povrch vozovky včetně opravy kanalizace 
a vodovodu, vyhrazený prostor pro cyklisty, 
nová parkovací stání i obnovu zeleně podél 
komunikace. V letošním roce bude dokonče-
na také celková oprava ulice lanškrounská, 
na které se město podílí společně s  pardu-
bickým krajem. od roku 2019 zde došlo k vý-
měně havarijních úseků kanalizace, plynovo-
du a vodovodu, silnice dostala nový asfalto-
vý koberec a chodci se dočkali zcela nových 
chodníků, veřejného osvětlení a prvků zele-
ně. V letech 2020-2021 se podařilo dokončit 
také revitalizaci ulice olomoucká. kromě pří-
pojek kanalizace se město zaměřilo také na 
zlepšení podmínek pro chodce a místní rezi-
denty. V úseku od železničního přejezdu po 
křižovatku s  ul. horní zde proběhla rekon-
strukce chodníků, včetně nových prvků zele-
ně a tvorby zpevněných ploch pro parkování. 
dílčí opravy silnice proběhly také v  ulici za-
hradnická, anenské údolí a kompletní rekon-
strukce vozovky proběhla v roce 2020 v hor-
ní i  dolní části boršova, kde bylo opraveno 
také několik mostních konstrukcí. V  roce 
2022 proběhly velkoplošné opravy vozov-

ky v  ulicích bezručova, mlýnská, školní, pa-
lackého, jiráskova a  b. němcové. zahájena 
byla také celková rekonstrukce ulice nerudo-
va, kde probíhá oprava kanalizace a vodovo-
du. nový asfaltový povrch zde bude položen 
v roce 2023. 

nezapomínáme ani na průběžné opravy 
chodníků. V posledních letech byly dokonče-
ny nové úseky v ulicích komenského, sluneč-
ní, zahradnická, 9. května, j. k. tyla, vč. opra-
vy lávky pro pěší přes třebůvku v ulici olo-
moucká. 
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Mateřské centrum Krůček Obnova vyhlídky u sochy Plačící Anny

Silnice Boršov

Nová vozovka Jiráskova ul.

Komunitní klub

Singltrek

Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov

Revitalizace ulice Olomoucká
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Výtah ZŠ Palackého MŠ Sušice

Učebny ZŠ U Kostela

Vizualizace projektu přístavby ZŠ U Kostela

Zahrada MŠ Boršov

Sociální zázemí MŠ Boršov

rozvoj šKolství 
zš u Kostela 
V  roce 2021 začal proces postupné opti-
malizace školství v  moravské třebové. prv-
ním krokem bylo sloučení dvojice stávají-
cích vzdělávacích zařízení zš kostelní ná-
městí a zš čs. armády do jednoho subjektu 
s  názvem zš u  kostela moravská třebová. 
druhým krokem je postupná moderniza-
ce zš u kostela. V budovách se podařilo do-
končit kompletní rekonstrukci učeben fyziky, 
chemie a výpočetní techniky včetně vybave-
ní a zázemí pro učitele s  celkovými náklady 
14 mil. kč (z 85 % financováno prostřednic-
tvím dotací). 

dalším krokem je plánované vybudování mo-
derní přístavby s novou jídelnou a stravova-
cím provozem, vč. zázemí pro školní druži-
ny a nové učebny. „kromě stavebních úprav 
je součástí realizace i  kompletní vybave-
ní vč. potřebné it infrastruktury a pomůcek 
pro výuku. mezi nezbytné úpravy bude pa-
třit také modernizace přírodovědných uče-
ben a  rozšíření kapacity kmenových tříd. 
k  projektu náleží i  revitalizace travnaté plo-
chy pod farní zahradou, která je koncipována 
pro venkovní výuku přírodních věd, součás-
tí bude také venkovní učebna. na celý pro-
jekt je zpracována projektová dokumentace 
ve fázi územního řízení a stavebního povole-
ní. jsou připraveny podklady pro podání žá-
dosti o dotaci a nyní čekáme na vyhlášení do-
tační výzvy v irop, díky které bude celá akce 
financována. pro schválení realizace v rámci 
stavebního řízení byla provedena změna Úp 
a regulačního plánu města tak, aby byla pří-

stavba v souladu s regulativy,“ vysvětluje sta-
rosta miloš mička. 

zš PalacKého
V  roce 2021 byl úspěšně dokončen projekt 
modernizace zš palackého. žáci i pedagogo-
vé se dočkali opravených odborných učeben 
fyziky, chemie a  informatiky, vč. jejich vyba-
vení nábytkem, technickými a učebními po-
můckami, výpočetní a informační technikou. 
prostřednictvím stavby osobního výtahu do-
šlo k zajištění bezbariérovosti celého objek-
tu školy. zajištěna byla rovněž vnitřní konek-
tivita školy a  připojení k  internetu. celkové 
náklady činily 10 mil. kč (z 85 % financováno 
prostřednictvím dotací). 

mateřsKé šKoly
V mš piaristická vznikla nová přírodní zahra-
da. děti mohou využívat nové vyvýšené zá-
hony, bylinkovou spirálu, smyslový chodní-
ček, květnatou louku, domečky pro živoči-
chy a další edukativní prvky. celý prostor je 
koncipován tak, aby se děti mohly vzdělávat 
v krásném přírodním prostředí. V mš zvone-
ček byla dokončena oprava elektroinstalace 
a mš sušice proběhly terénní úpravy a insta-
lace altánu v zahradě pro děti. během pan-
demie koronaviru byly školky uzavřené, če-
hož jsme využili k opravám a nezbytné údrž-
bě. V  případě mš boršov putovalo z  měst-
ského rozpočtu 339 tisíc kč na rekonstrukci 
toalet a  sociálního zázemí. další investice 
putovaly do opravy střechy a dalších úprav 
v mš tyršova. 
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bleší trh 
oblíbená akce 
se uskuteč-
ní v  sobo-
tu 3.  září 
od 8:00 do 
12:00 hodin ve dvorečku naproti tře-
bovské restauraci (v  případě vydatné-
ho deště přesunuto na 10. září.). máte 
doma přebytečné hrníčky, knížky, ob-
rázky, časopisy, něco pro kutily, nářa-
dí, hračky nebo koloběžku? nebo vám 
právě něco takového chybí? prodávat 
a nakupovat může každý, nepotřebuje-
te žádné povolení. příprava prodejního 
místa od 7:30 hodin. 

PamátKová KomIse 
zve na zájezd
komise památkové péče srdečně zve 
na tradiční zájezd pro veřejnost po pa-
mátkách. tentokrát je na programu ná-
vštěva města boskovice, prohlídka ži-
dovského města, zámku, popř. muzea. 
termín zájezdu 17. září, 11:00 odjezd 
od muzea. doprava autobusem. odjezd 
11:00, příjezd 17:30-18:00. cena zájez-
du 200 kč (poplatky za vstupné hraze-
ny městem m. třebová). přihlášky je 
možné podat u paní žáčkové v muzeu, 
ul. svitavská. zájezd je spolufinancován 
z  poskytnuté dotace z  rozpočtu města 
moravská třebová pro letošní rok. 

šance Pro dluŽníKy 
chcete se nadobro zbavit exekucí? díky 
akci milostivé léto 2022 máte jedineč-
nou možnost neplatit exekuční po-
platky a  sankce, které navýšily původ-
ní dluh. milostivé léto 2022, vládní ná-
zev pokračování první akce, bude opět 
trvat tři měsíce a začne tentokrát od 1. 
září. milostivé léto 2022 se vztahuje na 
všechny, kteří jsou v  exekučním řízení 
kvůli dluhu u  státu. zejména lidí, kte-
ří nezaplatili sociální pojištění, daně, 
koncesionářské poplatky (česká televi-
ze, český rozhlas), jízdné v mhd, obec-
ní poplatky (za zvíře, odpadky), pokuty, 
elektřinu (čez). akce není uplatnitelná 
pro lidi, kteří ještě nemají dluh v exeku-
ci a pro lidi v  insolvenci. milostivé léto 
2022 není určené pro exekuce vedené 
státem. to znamená pro lidi, kteří mají 
daňové nebo správní exekuce, jež jsou 
vymahatelné celní, finanční či okres-
ní správou sociálního zabezpečení. Po-
třebujete poradit? na webu milostive-
leto.cz si můžete zkontrolovat, zda se 
na vaši exekuci milostivé léto vztahuje. 
najdete tam další doplňující informa-
ce. můžete využít také help linku 770 
600 800 organizace člověk v tísni.

záměr bytové výstavby 

V  souladu s  územním plánem města mo-
ravské třebové zjišťujeme předběžný zá-
jem o  družstevní formu výstavby byto-
vých domů v moravské třebové. navštivte 
naše webové stránky www.sbdmtr.cz, piš-
te na sbd@sbdmtr.cz nebo volejte na tel. 
461 100 347.
co je druŽstevní bydlení?
při zahájení výstavby stačí uhradit částku 
ve výši cca 25 % z celkové pořizovací ceny 
bytu.
nájemní bydlení členů ve stavebním byto-
vém družstvu (sbd) patří k modernímu typu 
komfortního bydlení, s výhodami oproti byd-
lení ve vlastním bytě. pokusíme se zde zhod-
notit rozdíly mezi oběma způsoby bydlení:
FInancování
o bankovní úvěr nežádá fyzická osoba, nýbrž 
sbd jako obchodní korporace. z toho vyplý-
vají zásadní výhody oproti běžným hypoteč-
ním či komerčním úvěrům:
• dlouhodobá fixace/neměnná úroková saz-

ba, zpravidla na dobu 25 let
• nízká úroková sazba díky mnohonásobně 

většímu objemu úvěru a nízké riziko de-
faultu/nesplácení úvěru

• neprobíhá šetření v registrech solus, 
brki, nrki, atd.

• bez posuzování bonity žadatele - jednot-
livce, výhoda pro osVč

• jednoduchý příp. převod družstevního 
podílu, pokud chce nájemce změnit způ-
sob bydlení, odpadá tak jednání s bankou 
o vyvázání z úvěru

admInIstratIva
provoz bytového domu je pod správou byto-
vého družstva.

• veškeré dění v domě je tak pod dohledem 
profesionálů, což přináší rychlejší řešení 
případných oprav a údržby

• vedení účetnictví
ostatní
• velkým a významným rozdílem mezi sbd 

a osobní vlastnictvím je přísnější postup 
vůči neplatičům nebo problémovým nájem-
níkům, pozitivním efektem tak je ochrana 
financí ostatních členů a komfortu bydlení

• značná finanční úspora nákladů na souvi-
sející služby (společné vytápění, příprava 
teplé vody, pojištění domu, internet, ener-
gie, apod.)

• realizace bydlení bez zisku developera, 
pouze za projekční a stavební náklady

• daňové zvýhodnění, v katastru nemovitos-
tí je zapsán jako vlastník bytové družstvo, 
které je současně daňovým poplatníkem 
sbd moravská třebová jako dlouholetý 
vlastník a tradiční správce bytového fondu 
bylo založeno již v roce 1960, v současnos-
ti spravuje téměř 1 300 bytových a neby-
tových jednotek.

Ve čtvrtek 18. srpna proběhlo slavnostní ote-
vření nového úseku stezky pro chodce a cyk-
listy moravská třebová – Útěchov ii. a iii. eta-
pa. „cyklostezka o celkové délce 1,1 km ply-

nule navazuje na stávající úsek vedoucí od 
kruhového objezdu po odbočku do boršo-
va. o její výstavbě se diskutovalo několik let 
a nyní se po novém úseku mohou konečně 
projet první cyklisté. Výrazně se tak zvýší je-
jich bezpečnost v místech, která jsou díky te-
rénu a  intenzitě automobilové dopravy ne-
přehledná a nebezpečná,“ vysvětluje staros-
ta miloš mička.
Výstavba stezky pro chodce a cyklisty v pro-
storu od silniční křižovatky na boršov smě-
rem do Útěchova po levé straně silnice byla 
zahájena začátkem května letošního roku. 
zhotovením stavby byla na základě výběro-
vého řízení pověřena společnost m-silnice 
a.s. celkové náklady investiční akce dosáhly 
částky 9 mil. kč vč. dph, z čehož 85 % bylo 
hrazeno prostřednictvím dotace ze státního 
fondu dopravní infrastruktury. 

■   |   (vd)

slavnostní otevření 
cyKlostezKy

https://milostiveleto.cz/
https://milostiveleto.cz/
http://www.sbdmtr.cz/
mailto:sbd@sbdmtr.cz
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Volby

milí občané, díky vašim hlasům 
jsme se mohli předchozí čtyři 
roky podílet na vedení našeho 
města. miroslav jurenka zastu-
poval funkci předsedy Finanč-
ního výboru. ivana kantůrková 

působila ve výboru kontrolním, komisi pro 

milí třebováci, letošní volby možná nevstou-
pí do dějin, ale určitě rozhodnou o  dalším 
směřování našeho města. mnozí si přejí, 
aby v  moravské třebové bylo dostatek sta-
vebních parcel, více lékařů, startovací byty 
pro mladé, nové kulturní centrum a oprave-
né chodníky a  silnice. některé z  uvedených 
projektů se již podařilo naplánovat a  my je 
všechny budeme i  nadále podporovat. nic 
z toho se ale nepodaří bez vás. naše město 

Vážení spoluobčané, jsou za 
námi čtyři roky, které bych 
v jedné větě popsala jako ty 
nejnáročnější v dosavadním 
pracovním i osobním životě, 
přesto úžasné a inspirativní. 
mou motivací pro vstup do 

komunální politiky byla před osmi lety tou-
ha změnit atmosféru ve městě. to se začalo 
postupně naplňovat, když jste v  posledních 
volbách dali důvěru srdcem třebovákům a já 
mohla vstoupit do vedení města. mou úlo-

milí třebováci, v  minulých 
volbách vám naše uskupení 
nabízelo společně přetvářet 
moravskou třebovou v  mo-
derní a rozvíjející se měs-
to. takové město, ve kterém 
každý z  nás najde kvalitní 

podmínky k bydlení, životu a k zájmovým akti-
vitám. nikdo z nás přitom netušil, co nám život 
připraví. covidové roky nás připravily o mož-
nost vzájemného setkávání, byl omezen kul-

Vážení občané, začátkem měsíce srpna 
jsme oficiálně představili kandidátku nové-
ho uskupení prosperující moravská tře-
bová. nejsme politická strana. jsme obča-
né města stejně jako Vy. jsme parta lidí, kte-
rá umí táhnout za jeden provaz. náš tým je 
složen z  pracovitých a  zkušených lidí, kte-
ří mají elán a odvahu něco udělat pro dru-
hé, město posunout dopředu a v maximální 
možné míře vést k prosperitě.  jsme aktivní 

sociální věci a pravidelně vás informuje o ak-
tuálním dění ve zdravotnictví. po celou dobu 
naší práce bylo pro nás prioritou prosazová-
ní vašich zájmů. i přesto, že se nám něco ne-
podařilo přesně podle našich představ, jsou 
tu na druhé straně věci, na které jsme vel-
mi pyšní. rádi bychom tu pro vás byli i v dal-

musí žít, abychom nebyli jen kulisou pro tu-
risty. naše město tvoří společné aktivity, sou-
sedské vztahy, vzájemná spolupráce a  ko-
munikace. to vše je důležité zvlášť v dnešní 
nejisté době. proto chceme s  lidovci přispět 
především k  posílení komunikace předsta-
vitelů města nejen s  pardubickým krajem 
a starosty okolních obcí, ale především s ka-
ždým občanem města. nesmíme zapomí-
nat na dokončení oprav nejvíce poškozených 

hou bylo vytvářet prostředí pro život, který 
zde chceme žít prostřednictvím kultury a vol-
nočasových aktivit. chtěla jsem, aby kdokoli, 
kdo je aktivní, cítil důvěru a podporu k usku-
tečnění svých projektů. je to dlouhá cesta, na 
které se nám daří dělat postupné kroky. kro-
ky, které se nedají vyfotit nebo u  nich pře-
střihnout pásku, tvorba dobrého místa pro 
život nikdy nekončí. cítím potřebu na tom-
to místě veřejně poděkovat starostovi milo-
ši mičkovi, který byl ochoten se ujmout ná-
ročné a nevděčné role starosty města, po od-

turní život města, nejasné byly rovněž finanč-
ní dopady do rozpočtu města. přesto jsme 
přesvědčeni, že se nám podařilo dodržet naše 
sliby. prioritou byla pro nás oblast bydlení, ze-
jména lokality jihozápad. modernizací prošly 
ulice svitavská, lanškrounská, olomoucká, 
včetně chodníků a zeleně. také jsme připra-
vili architektonickou soutěž na výstavbu no-
vého kulturního centra. společně s partnery 
jsme připravili další významné projekty v ob-
lasti, bydlení, školství a obnovy kulturního dě-

patrioti, chceme naše dosavadní zkušenos-
ti a znalosti využít pro zlepšení života všech 
generací, které ve městě žijí. nabízíme reali-
stický program s konkrétními příklady řeše-
ní problémů, se kterými se naše město po-
týká a  současně s  návrhy nebo vizemi dal-
šího rozvoje města. Volební program strany 
prosperující moravská třebová s podporou 
čssd a  3pk vznikal postupně od jara. při 
jeho přípravě jsme věnovali pozornost kaž-

malé ohlédnutí za naší Prací

třebovou tvoří KaŽdý z nás

srdcem třebovácI

změna Pro třebovou

ProsPerující moravsKá třebová

dictví. na řadu těchto záměrů jsou v rozpoč-
tu města vyčleněny vlastní finanční prostřed-
ky. Více najdete na našem Fb změna pro tře-
bovou. chceme žít v moderním a přívětivém 
městě pro všechny občany města. naší prací 
jsme dokázali, že změna je možná, že neslibu-
jeme nemožné, ale máme reálné cíle. a takový 
vám představíme náš volební program. děku-
jeme za vaši podporu a bylo nám ctí pro naše 
město a pro vás, občany města, pracovat.

■   |   miloš mička, starosta

dému detailu řešení všech klíčových problé-
mů, které nás i Vás ve městě tíží. naším cí-
lem je otevřená, profesionální a hospodár-
ná správa města. přejeme si a zasadíme se 
o  to, aby radnice byla pomocníkem a opo-
rou pro obyvatele města.
Vaši kandidáti prosperující moravská třebo-
vá s podporou čssd a 3pk
sledujte nás na Facebooku - www.facebook.
com/prosperujicimoravskatrebova

ším volebním období. jen díky vám může mít 
náš hlas pro město dost síly na rozhodování 
o dalším rozvoji a zvelebování našeho domo-
va. chceme dbát také na udržení pořádku ve 
městě, aby se nám tu žilo pěkně a bezpečně. 
děkujeme za vaši přízeň a podporu.    

■   |   miroslav jurenka a ivana kantůrková

chodníků a  silnic, průběžnou optimalizaci 
systému odpadového hospodářství, hledání 
úspor energií a postupné zavádění chytrých 
technologií vedoucích k  naplnění konceptu 
„smart city“. naši kandidátní listinu mezi hla-
sovacími lístky najdete pod číslem 8. sledujte 
nás na výlepových plochách, nebo na https://
www.facebook.com/lidovcimt. moravskou 
třebovou tvoří každý z nás, přijďte k volbám.

■   |   Václav dokoupil, předseda mo kdu-čsl

volání starosty z  našich řad. projekty, které 
dokázal nastartovat díky svým zkušenostem 
a  pracovnímu nasazení za pouhé tři roky, 
jsou obdivuhodné. bylo mi ctí pracovat s tý-
mem městského úřadu pod vedením tajem-
nice terezy sísové. ať už budete svou důvě-
ru vkládat do rukou komukoli, využijte vaší 
možnosti volit a přijďte k volbám. je to vaše 
město a vy jej můžete tvořit prostřednictvím 
vašich zastupitelů a vaší vlastní iniciativy.

■   |   daniela maixnerová, místostarostka města

https://www.facebook.com/prosperujicimoravskatrebova
https://www.facebook.com/prosperujicimoravskatrebova
https://www.facebook.com/lidovcimt
https://www.facebook.com/lidovcimt
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jednorázový 
PřísPěveK na dítě
prostřednictvím ministerstva práce 
a sociálních věcí mohou rodiny žádat 
o jednorázový příspěvek 5 000 kč na 
dítě. nárok se vztahuje na děti naro-
zené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022, 
pokud příjem rodičů v roce 2021 ne-
přesáhl 1 mil. kč hrubého. žádosti 
je možné podávat online i na vybra-
ných czech pointech (městský úřad 
moravská třebová, olomoucká 2) od 
15. srpna. podrobnosti na webu htt-
ps://www.mpsv.cz/. 

rodInné centrum KrůčeK

Fb: krucekmt IG: krucekmoravska
email: krucekmt@gmail.com

děkujeme všem rodinám, které s námi strá-
vily léto na našich táborech a výletech. zve-
me Vás všechny na den otevřených dveří 
Krůčku, který se uskuteční 7. 9. od 9 do 16 
hod. 
Všechny vás také zveme na náš tradiční ba-
zárek dětského oblečení a hraček. prodej-
ci se prosím přihlaste na krucekmt@gmail.
com. příjem oblečení bude 29. 9. od 13 do 
18 hod., prodej bude probíhat 30. 9. od 13 
do 18 hod. a 1. 10. od 10 do 13 hod. od září 
měníme náš pravidelný program a také při-
dáváme nový kurz pánevního dna pro ženy, 
jógu pro dospělé nebo kurz montessori, také 
bude nadále probíhat anglický klub Free-talk, 
jeho termíny sledujte na našem Fb. krůček 

je otevřen každý den před klubem od 9 hod., 
přijďte si pohrát do herničky.

ProGram září
Pondělí
10:00–11:00 mama mimi cvičení od 1,5 roku 
do 6 let
17:30–19:00 kurz páneVního dna pro tě-
hotné, maminky i starší ženy (19. 9., 26. 9.)
Úterý
10:00–11:00 mrňouskové pro nejmenší od 3 
m. do 1,5 roku
16:00–17:00 kreativec od 3 do 6 let
18:30–20:00 jin-dra jóga pro ženy i  muže 
s jindrou hellerovou
středa
10:00–11:00 šikulík pro děti od 1,5 roku
16:00–17:00 klub a poradna pro těhotné (7. 
9., 21. 9.)

17:30–18:30 zpátky do formy (zdravotní cvi-
čení)
čtvrteK
9:00–10:30 klub kontaktních maminek (8. 9., 
22. 9.)
PáteK
10:00–11:00 smyslohrátky (9. 9. první in-
formativní schůzka a  přihlášky na uzavřený 
montessori kurz)

naše rodinné centrum přijme dobrovolníky, 
pokud máte zájem pomáhat tvořit program 
pro rodiče s dětmi a účastnit se jednorázových 
akcí, bazárku, apod., 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

V minulém období městská policie řešila 521 
událostí.
mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve 
vybraných lokalitách města se městská poli-
cie zaměřuje na dodržování zákazu parková-
ní vozidel na veřejné zeleni, zejména v  ulici 
svitavská. během těchto akcí bylo v poslední 
době dle zákona řešeno více než deset pře-

stupků. řidiči těchto vozidel byli řešeni dle 
zákona. děkujeme občanům, že respektují 
vyhrazená místa k  parkování a  neničí zeleň 
na veřejných plochách. městská policie bude 
v  těchto kontrolách z preventivních důvodů 
i nadále pokračovat. 

■   |   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

klub českých turistů boskovice ve spoluprá-
ci s dalšími partnery pořádá v sobotu 3. září 
13. ročník pochodu po dálničním tělese r43. 
Účastníci postupně navštíví nejdůležitější 
místa současné (nedostavěné) r43 i budou-

cí místa nové d43. Všechny etapy zajišťuje-
me s  odborným výkladem historiků, příro-
dovědců, regionálních odborníků a partnerů 
z  místních samospráv. startovné 50 kč. po-
drobnosti na www.kctboskovice.cz. 

Pochod Po dálnIčním tělese r43

https://www.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/
mailto:krucekmt@gmail.com
mailto:krucekmt@gmail.com
mailto:krucekmt@gmail.com
http://www.kctboskovice.cz
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PřIjímáme PřIhlášKy 
do aKademIe 
začínajícího 
PodnIKání
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 je 
pro účastníky 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. série ško-
lení a workshopů ve spolupráci s par-
dubickým podnikatelským inkubáto-
rem začíná už 13. října od 15:00 hodin 
v  coworkingovém centru kanclárna, 
kde budou probíhat veškeré prezenč-
ní aktivity.
„chceme udělat maximum pro podpo-
ru místních podnikatelů. jedině tak mů-
žeme přispět ke zlepšení nabídky prá-
ce i konkurenceschopnosti města jako 
celku. během setkání mohou budoucí 
podnikatelé konfrontovat své dotazy 
i zkušenosti s odbornými lektory z par-
dubického podnikatelského inkubáto-
ru. kromě společného setkávání mo-
hou zájemci využít i osobních konzulta-
cí a tematicky zaměřených kurzů. pod-
nikatelskou činnost podporujeme také 
díky novému coworkingovému cent-
ru, které vzniklo v součinnosti s mateř-
ským centrem krůček díky dotaci za ví-
tězství v  soutěži obec přátelská rodi-
ně,“ vysvětluje místostarostka daniela 
maixnerová. jak se přihlásit? odešle-
te registrační email na adresu zpravo-
daj@mtrebova.cz, do kterého uveď-
te jméno, věk, bydliště, oblast vašeho 
podnikatelského záměru, dosavadní 
zkušenosti s podnikáním.

oKurKová sezóna se 
v Kanclárně neKonala
historie spo-
lupráce města 
moravská třebová s  pardubickým podnika-
telským inkubátorem p-pink se píše od kon-
ce léta loňského roku. na podzim 2021 jsme 
zde uspořádali vzdělávací sérii s  názvem 
akademie začínajícího podnikání (azp). mo-
ravská třebová má od podzimu téhož roku 
coworkingové centrum (sdílené kanceláře) 
jménem kanclárna. manažer tohoto cent-
ra augustin mrlina je absolventem azp. pod 
jeho vedením si kanckárna postupně bu-
duje své jméno.

co se dělo o PrázdnInách
navštívila jsem kanclárnu a  zjišťovala 
jsem, na čem tu pracují teď v létě a jestli po-
třebují s  něčím pomoct. dověděla jsem se, 
že na základě poptávky přeskupili a přemís-
tili vybavení interiérů. momentálně je nejví-
ce požadovaná služba schůzka podnikatele 
s klientem, která probíhá na neutrální půdě. 
dále frekventovaný je i požadavek na samo-
statné pracoviště kvůli video hovoru. V době 
prázdnin je to vyhledávané s ohledem na to, 
že podnikatelé pracující z  domu, potřebují 
klidný prostor bez dětí. „jednací místnost je 
využívána různými uskupeními. chodí sem 
neziskovky, malé firmy, nebo jednotlivý ško-
litel si to pronajme pro svou akci atd. probě-
hl tu i počítačový kurs v rozsahu 80 hodin,“ to 
vše se dovídám od augustina mrliny.  

naše další sPolečné Plány
i  v  době prázdnin jsme chtěli nalákat do 
kanclárny středoškoláky a  naučit je sem 
chodit. dne 9. srpna jsme pro ně s p-pink při-
pravili dvouhodinový workshop objev v sobě 
podnikatele, aneb prázdninový minikurz pro 
středoškoláky. studenti s lektorkou potréno-
vali, jak myslí úspěšní podnikatelé a co mají 
společného. získali informace, že vše začíná 
u  maličkostí, které zásadně ovlivňují život. 
zjistili, že spoustu těchto pravidel znají, ale 
nevyužívají je. dozvěděli se, jak snadněji do-
sáhnou úspěchu, a to nejen v podnikání. 
na 22. září zajistíme z p-pink pro kanclár-
nu přednášku pro začínající i pro již ostřílené 
podnikatele s  názvem efektivní využití pra-
covního času. tady si účastníci mimo jiné po-
jmenují své zloděje času, kterým dobrovolně 
umožňují, aby jej kradli.
s  příchodem podzimu pro začínající pod-
nikatele p-pink zopakuje úspěšnou sérii 
vzdělávání a  konzultací akademii začínají-
cího podnikání. tentokrát již také v  prosto-
rách kanclárny. s  místostarostkou dani-
elou maixnerovou máme vyhrazené již pev-
né termíny a podmínky, dolaďujeme věci ko-
lem legislativy. „Všichni se těšíme, že město 
se díky zopakování azp opět posune v kvali-
tě i kvantitě úspěšného podnikání na území 
moravskotřebovska,“ dodává místostarostka 
maixnerová.

■   |   hana štěpánová, p-pink

letní prázdniny jsou u  kon-
ce a  v  kanclárně opět najíž-
díme na pravidelné vzdělá-
vací kurzy a workshopy. kaž-
dý měsíc se můžete těšit na nová témata. již 
22. 9. v 17:00 se uskuteční seminář efektivní 
využití pracovního času. Účastníci se nau-
čí analyzovat vlastní situaci, zaměří se na zlo-

děje času, techniky plánová-
ní, práce s prioritami a mno-
ho dalšího. 
Vstupné 240 kč. závazné při-

hlášky posílejte na naši emailovou adresu. 
■   |   augustin mrlina, za tým kanclárny

Fb: kanclarna iG: kanclarna e-mail: kanclar-
na@gmail.com 

vzdělávací Kurzy

mailto:zpravodaj@mtrebova.cz
mailto:zpravodaj@mtrebova.cz
mailto:kanclarna@gmail.com
mailto:kanclarna@gmail.com
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sociální služby

zářIjový ProGram 
dušeProstoru
zdravíme Vás z  dušeprostoru a  zveme 
Vás na naše aktivity a akce. 
V září se kromě pravidelných 
aktivit bude konat také před-
náška na téma sebevraždy, 
kterou povede phdr. petr 
Winkler, ph.d., ředitel národního ústavu 
duševního zdraví. přednáška se uskuteč-
ní ve čtvrtek 15. 9. od 17:00 hod. v centru 
bohuslava martinů v poličce. 
pravidelná setkávání lidí se zkušenos-
tí s  duševním onemocněním budou tyto 
úterky: 13. a 27. 9., a to vždy od 15:30 do 
17:30 hod. v prostorách centra duševní-
ho zdraví (cdz) svitavy, nám. míru 29/87.
Klubové činnosti, kterou jsou otevřeny 
všem, kdo mají zájem se zúčastnit, pro-
běhnou v úterý 6. 9., kdy budeme malo-
vat na keramiku (v cdz od 15:30 do 17:30 
hod.), a  v  úterý 20. 9., kdy si zahrajeme 
discgolf v discgolfparku ve svitavách. Vez-
měte si s sebou 50 kč na půjčovné disků. 
sraz v 15:30 v cdz svitavy.
senior setkávání proběhne ve čtvrtek 
29. 9. v penzionu pro seniory, Felberova 
31, svitavy-lány, od 15:30 do 16:30 hod. 
V září je tu ještě možnost dorazit na duše-
párty, která se koná v pátek 9. 9. od 13:00 
hod. v zahradě u mlýna, ul. alšova v po-
ličce. tuto akci pořádají otevřené dveře 
(charita polička) se spolkem dušeprostor 
a jedná se o neformální setkání s malým 
občerstvením, na které může dorazit kdo-
koliv, kdo má chuť a také zájem dozvědět 
se více o pořádajících subjektech.
V říjnu se otevírá kurz harmonizace umě-
ním, který povede litomyšlská výtvarnice 
lenka řemínková. už teď se můžete při-
hlásit, a  to zprávou na  e-mail dusepro-
stor@gmail.com. jednotlivá setkání bu-
dou probíhat každou středu od 15:30 do 
17:30 hod. po dobu pěti týdnů (od 5. 10. 
do 2. 11.). 
Více informací a aktuální program můžete 
sledovat na www.duseprostor.cz.
přijďte. těšíme se na setkávání s Vámi.

■   |   marie boštíková, za dušeprostor

hledáme hrdIny, Kteří věnují svůj čas dětem s autIsmem

organizace rodinné integrační centrum, 
která pomáhá rodinám s  dětmi s  autis-

mem v pardubickém kraji, hledá hostitele 
pro službu homesharing.
homesharing lze přeložit jako sdílení do-
mova. jde o  komunitní službu, při které 
si vyškolený laik neboli hostitel, bere dítě 
s  autismem k  sobě domů a  věnuje mu 
svůj volný čas. V době, kdy o dítě s poru-
chou autistického spektra pečuje, mají ro-
diče dítěte prostor zajít si k lékaři, nakou-
pit nebo si odpočinout a věnovat se svým 
dalším dětem. dítě ke svému hostiteli do-
chází pravidelně. hostitelem se může stát 
kdokoliv, kdo má zájem a chuť pomáhat, je 
ochotný nabídnout svůj volný čas a energii 

léto v socIálních 
sluŽbách města 
moravsKá třebová
mohlo by se zdát, že se prázdniny obecně 
nesou v  útlumu aktivit a  organizovaných 
akcí, ne však v  našem domově pro senio-
ry a  domově se zvláštním režimem. prožili 
jsme několik krásných společných okamžiků 
s dětmi ze zš palackého. společně jsme při-
pravili tzv. setkání generací a poslechli jsme 
si také veselé flétničky v naší kapli na nádvo-
ří. V  červenci nás přijelo potěšit svým zpě-
vem a tancem i duo ruggieri. 

krásné slunečné dny jsme mohli trávit 
v  prostorách našeho nádvoří a  zahrady. 
krásné počasí vybízelo k procházkám, k po-

sezení v  různých zákoutích zahrady, k  čer-
pání pozitivní energie ze sluníčka a  z  krás-
ně rozkvetlých květin, bylinek, ale i k ochut-
návce dozrávajících drobných plodů (ostru-
žin, malin…). 
Velké díky patří nadačnímu fondu české-
ho rozhlasu, jehož prostřednictvím jsme 
se mohli zapojit do projektu zahradničení 
v domovech pro seniory. díky veřejné sbír-
ce ježíškových vnoučat jsme pořídili 2 mo-
bilní zahrádky a  2 vyvýšené záhony, které 
nám dělají radost a  zkrášlují naše nádvoří 
a terasy. Vyvýšené záhony i mobilní zahrád-
ky nebyly osázeny jedno-druhově, ale pest-
ře a opatřeny popiskem, které rostlinky tam 
rostou, kvetou, voní, plodí a chutnají. tento 
způsob osázení jsme zvolili i pro následující 
terapeutické využití při péči o  samotné zá-
hony, při kvízových setkávání u záhonů i let-
ní aromaterapii. odbornou záštitu nad sa-
motným osazováním záhonů převzala naše 
zahradnice, která zajistila vhodné rostliny 
pro tento způsob pěstování a  jejich kombi-
naci a vhodné rozmístění s ohledem na růst 
v průběhu vegetace.
na konec prázdnin připravujeme pro obyva-
tele našich domovů rozloučení s létem, což 
bude celodenní program v zahradách. spo-
lečně se pobavíme, zasoutěžíme, zasměje-
me se a pochutnáme si na grilovaných klo-
báskách.

■   |   sociální pracovnice

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

třetím rokem tichý svět realizuje deafem-
ber, měsíc osob se sluchovým postižením, 
který už tradičně připadá na září. letošním 
tématem je získaná ztráta sluchu. lidé, kte-
ří přicházejí o  sluch, si kladou spoustu otá-
zek, které jim v rámci deafemberu pomůže-

me zodpovědět. mimo jiné se budeme zabý-
vat prevencí a ochranou sluchu. V případě, že 
se vás ztráta sluchu také týká, můžete se ob-
rátit na naše konzultantky z pardubické po-
bočky, nebo nás navštívit osobně. email tere-
za.pospisilova@tichysvet.cz, tel. 702 167 010. 

deaFember – tIchý svět

potřebným. nabízí dítěti především vztah 
a nové zkušenosti, které děti velmi potře-
bují.
Více informací naleznete na našich strán-
kách https://www.ric.cz/obsah/homesha-
ring nebo na našem Facebooku https://
www.facebook.com/homesharing.ric.

mailto:duseprostor@gmail.com
mailto:duseprostor@gmail.com
http://www.ddmt.cz
mailto:tereza.pospisilova@tichysvet.cz
mailto:tereza.pospisilova@tichysvet.cz
https://www.ric.cz/obsah/homesharing
https://www.ric.cz/obsah/homesharing
https://www.facebook.com/homesharing.ric
https://www.facebook.com/homesharing.ric
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zdraVotnictVí

očKování druhé 
PosIlovací dávKy 
od 15. 8. je možné se rezervovat přes 
stránku https://koronavirus.mzcr.cz/ocko-
vani-proti-covid-19/ na očkování druhé po-
silující dávky proti covid-19. očkování bude 
probíhat dle zájmu veřejnosti 1-2x týdně 
v očkovacím místě ve třetím patře budovy 
polikliniky nemocnice následné péče mo-
ravská třebová (vedle radiodiagnostické-
ho pracoviště). na čtvrtou dávku mají ná-
rok všichni lidé starší 18 let. podmínkou je 
uplynutí více než čtyř měsíců od obdržení 
třetí dávky vakcíny. doporučuje se přede-
vším lidem nad 60 let a rizikovým skupinám 
pacientů s chronickými onemocněními, kdy 
vakcíny výrazně snižují pravděpodobnost 
nejtěžšího průběhu nemoci. V našem cen-
tru očkujeme výhradně vakcínou od spo-
lečností pfizer/biontech. stále se můžete 
též registrovat i na první posilovací dávku. 
kontakt na očkovací místo je info@nnpmt.
cz nebo tel. 461 352 280 (pouze v provozní 
době). aktualizovanou provozní dobu na-
leznete na https://www.nemocnicemtr.cz/ 
v  článku očkovaní covid - 19 /aktuální in-
formace/.

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

změny ordInace
PraKtIčtí léKařI
dr. neuŽIlová – 9. 9. neordinuje
dr. KlIncová – neordinuje 12.–16. 9., 
zástup dr. ingrová

odborné ambulance
oční ambulance neordinuje 8., 9., 29. 
a 30. 9. 
Plicní ambulance neordinuje 2., 5., 6., 
16. a 23. 9.
Psychiatrická ambulance neordinu-
je 29. 9.

zubní Pohotovost

3.–4. 9. mddr. kohout tomáš městečko trnávka 5 722 925 567

10.–11. 9. mudr. komárková barbora moravská třebová, svitavská 36 734 113 860

17.–18. 9. mudr. koukola michal svitavy, dimitrovova 799/4 461 532 970

24.–25. 9. mudr. librová anežka mor. třebová, komenského 1417/22 461 312 484

28. 9. mudr. morávková táňa svitavy, dimitrovova 799/4 776 117 026

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.

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

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

léKařsKá Pohotovostní sluŽba

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-
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

víKendový Provoz 
léKáren 

PoděKování
rádi bychom poděkovali jaroslavě durákové, 
bývalé hlavní sestře, za její výjimečný přínos 
pro moravskotřebovskou nemocnici. paní ja-
roslava nastoupila do nemocnice 1. 7. 1971, 
věnovala jí tedy celkem krásných 51 let. obě-
tavost, pečlivost a vysoká odbornost šly v je-
jím případě vždy ruku v ruce. přejeme z ce-
lého srdce hodně životní pohody a tolik po-
třebné zdraví do dalších let.

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
mailto:info@nnpmt.cz
mailto:info@nnpmt.cz
https://www.nemocnicemtr.cz/
mailto:info@nnpmt.cz
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kultura

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

stálé eXPozIce: 
holzmaIsterova sbírKa mImoevroP-
sKého umění
Příběhy z dob stavItelů PyramId
GalerIe FrantIšKa stráŽnIcKého 

aKtuální výstavy:
ještě celý měsíc je možné zhlédnout na zám-
ku výstavu Půl tisíciletí gobelínů. Výstava 
bude ukončena 30. září. 

KoPtsKé teXtIlIe aneb KdyŽ vláKno 
víru maluje
V  souvislosti s  výstavou na zámku jsme na 
září připravili tematickou přednášku, kterou 
provede denisa hradilová, kunsthistorička 
a kurátorka sbírky textilií slezského zemské-
ho muzea v opavě. 
denisa hradilová je také studentkou doktor-
ského programu teorie a dějiny výtvarných 
umění na katedře dějin umění FF up v olo-

mouci, jenž obdržela prestižní americké ba-
derovo stipendium pro svůj badatelský pro-
jekt na zpracování unikátní sbírky jedenapa-
desáti koptských textilií ze sbírky slezského 
zemského muzea. 
koptové jsou potomky nejstarších egypťanů 
a jejich umění je ceněno právě pro vysokou 
umělecko řemeslnou úroveň, kterou doka-
zuje zejména jejich zpracování textilií, jež je 
technologicky shodné s daleko pozdější výro-
bou tapiserií. koptské textilie, které d. hradi-
lová v opavském muzeu zpracovává, pochá-

zejí z období čtvrtého až osmého století a pa-
tří k velmi významným kolekcím svého druhu 
ve světovém kontextu. 
přednáška se bude konat ve středu 21. 9. 
v 18:00 hod. ve výstavních prostorách zám-
ku (při probíhající výstavě). 
srdečně zveme všechny zájemce 

výstava:
15. 9.–23. 10. 
Karel demel GraFIKa  
zářiovo-říjnová výstava navazuje na úspěš-
nou tradici grafických výstav, které se již 
řadu let uskutečňují také díky spolku sběra-
telů a přátel exlibris. 
tentokrát výstava představí práce předního 
českého grafika a  ilustrátora karla demela 
(nar. 1942).
charakteristikou jeho tvorby je výrazná in-
spirace hudbou a poezií a v grafice nejčastě-
ji užívá kombinovaných technik. jako grafik je 
demel znám také v zahraničí, zejména v ně-
mecku, belgii a holandsku. V roce 2003 obdr-
žel Francouzský řád – rytíř řádu umění a  li-
teratury. 
Vernisáž se uskuteční 15. 9. v 17 hodin ve vý-
stavním prostoru muzea v prvním patře.

éPIGraPhes FrançaIses - 
FracouzsKé ePIGraFy
6. 9. v 18:00 - rytířský sál zámku
vstupné: 120 Kč; senioři, studenti, ztP: 80 Kč
chansony, árie, pařížská romance, skladby 
inspirované lidovou hudbou, ženskou eman-
cipací a  srdeční arytmií… Večerem plným 
francouzské hudby Vás provede zpěvačka 
radka rubešová a kytarista michal svoboda.

PutIn lyŽuje
18. 9. v 19:00 - stan v parku za muzeem
vstupné: 80 Kč; senioři, studenti, ztP: 50 Kč
jevištní reportáž na motivy knihy anny polit-
kovské. stejně jako kniha také inscenace spo-
juje formou montáže příběhy, politické sou-
vislosti i  prosté lidské osudy. inscenace se 
hraje ve velkém vojenském stanu, nejvýraz-

Kulturní sluŽby
Kulturní služby města moravská třebová, svitavská 18, mor. třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
předprodej pouze na místě

nějším prvkem je velký psací stůl sloužící jako 
dějiště pro „výjevy z ruska“.
pro diváky do 12 let nepřístupné.
po představení následuje beseda ve foyer 
o aktuálním dění na ukrajině s jakubem skal-
níkem.

nové Kulturní centrum
Představení návrhů architektonické sou-
těže
15. 9. od 17 hod.
17:00 představení soutěžících a  celého pro-
cesu tvorby
18:00 koncert kapely 
doprovodný program pro děti

taneční Kurzy
kulturní služby pro vás od září otevírají nové 
taneční kurzy pro mládež a dospělé pod ve-
dením lektora pavla machálka.
cena lekcí pro dospělé – pár 2.400 kč; samo-
statná 1.500 kč (jen po předchozí domluvě 
s  lektorem). cena pro mládež – 1.000 kč za 
osobu

termíny leKcí:
lekce: 19., 26. září; 3., 10., 17. října; 7., 14., 
21., 28. listopadu; 5. prosince
prodloužená: 24. října
Věneček: 12. prosince 
Věneček a prodloužená jen pro mládež
Více informací na čísle 731 151 801 nebo e-
-mail: reznickova@ksmt.cz

http://www.ksmt.cz
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Volný čas

výstava 
moravsKotřebovsKá 
radnIce
Výstava věnovaná historii moravskotřebovské 
radnice bude zahájena u  příležitosti dnů evrop-
ského dědictví ve vestibulu radnice ve dnech 
9.–11. září. Vernisáž proběhne 9. září od 17:00 ho-
din, návštěvníci se mohou těšit na komentované 
prohlídky. radnice bude o tomto víkendu otevře-
na od 9:00 do 17:00 h. Výstava přinese informa-
ce dosud nepublikované, vytěžené z  archivních 
materiálů i  archeologických pramenů, a  to ze-
jména s ohledem na adaptace v padesátých a še-
desátých letech 20. století. tyto stavební úpravy 
byly svým způsobem unikátní a došlo během nich 
k záchraně celé budovy, umělecké výzdoby či ar-
cheologických nálezů. připomenuta bude rovněž 
osobnost jaromíra plicky, někdejšího správce mo-
ravskotřebovského muzea, který výrazně přispěl 
k rozvoji památkové péče i ochraně archeologic-
kého dědictví ve městě a od jehož narození v le-
tošním roce uplynulo 120 let. k výstavě bude k do-
stání i doprovodná publikace ve formě sborníku. 
projekt realizovali odborní pracovníci městského 
muzea moravská třebová ve spolupráci s archeo-
logy z regionálního muzea v litomyšli.
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zámek

stálé eXPozIce
poklady moravské třebové včetně nové věže
středověká mučírna a alchymistická labora-
toř
Geologické zajímavosti moravské třebové 

výstava Půl tIsícIletí 
Gobelínů
poslední možnost navštívit unikátní výstavu 
vzácných gobelínů, která končí 30. 9.

Koncert FrancouzsKé 
ePIGraFy
úterý 6. 9. v 18:00 / rytířský sál zámku
vstupné 120 kč / senioři, studenti, ztp 80 kč

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

ProGram KIna na září

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

PremIéry měsíce září:
jan ŽIŽKa hIstorIcKé drama /čr/
tento film vypráví o zrodu nejslavnějšího vo-
jevůdce českých zemí. janovy žoldácké hod-
noty se otřásají v  základech. Vášeň, vina, 
chtíč i pomsta se stávají hnací silou jeho boje 
za spravedlnost a  rovnoprávnost obyčejné-
ho lidu.
režie: p. jákl, hrají: b. Foster, m. caine, k. ro-
den, o. Vetchý a d.

vstuPenKa do ráje  KomedIe /usa/
Geore clooney a julia roberts se v rolích ex-
-manželů znovu potkávají na velkém plátně. 

čeká je mise, která má zabránit jejich zami-
lované dceři, aby udělala stejnou chybu, jaké 
se kdysi sami dopustili.
režie: ol parker, hrají: G. cloney, j. roberts, 
k. dever  a d.

banGer  /čr/
alex prodává koks, se svým džobem chce 
však seknout a  natočit hip-hopový banger, 
po němž bude každý znát jeho jméno. ale 
vše nejde tak, jak si představoval.
režie: adam sedlák, hrají: a. mišík, m. ben-
dig, a. Fialová a d.

IndIán KomedIe /čr/
komedie vypráví o  hektickém životě zane-
prázdněného finančníka ondřeje jonáše (ka-
rel roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí 
nedopatřením duch umírajícího indiánského 
náčelníka a splyne s jeho prolhanou a zkaže-
nou myslí.
režie: tomáš svoboda, hrají: k. roden, m. 
myšička, d. olbrychski, j. dušek a d.

ProGram
 1. 9. čt /19:00/   after: Pouto
 2. 9. pá /19:00/   hádkovi
 3. 9. so /17:00/   dc liga supermazlíčků
 /19:00/   minamata
 8. 9. čt    /19:00/   thor: láska jako hrom
 9. 9. pá   /19:00/   střídavka
10. 9. so  /17:00/   Planeta Praha
        /19:00/   jan Žižka
15. 9. čt /19:00/   jan Žižka
16. 9. pá /19:00/   slovo
22. 9. čt /19:00/   to nic drahá
23. 9. pá /19:00/   banger
24. 9. so /17:00/    mimoni 2: Padouch při-

chází
 /19:00/   vstupenka do ráje
29. 9. čt /19:00/  Kde zpívají raci
30. 9. pá /19:00/  spolu
1. 10. so /17:00/  Princezna rebelka
 /19:00/  Indián

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

hledáme uvaděčKy/uvaděče - 
KIno moravsKá třebová
minimální věk 15+, spolehlivost, příjemné vy-
stupování, práce ve všední dny i o víkendech.

hledáme do Prodeje vstuPeneK – 
KIno moravsKá třebová
minimální věk 18+, zaučení v programu co-
losseum, práce s finanční hotovostí, spoleh-
livost, příjemné vystupování, práce ve všední 
dny i o víkendech.
hlaste se na email: kino@ksmt.cz

šansony, árie, pařížská romance, skladby in-
spirované lidovou hudbou, ženskou emanci-
pací a srdeční arytmií. Večerem plným fran-

couzské hudby Vás provede zpěvačka radka 
rubešová a kytarista michal svoboda.

PřednášKa o taPIsérIích
středa 21. 9. v 18:00 / výstavní prostory zámku
tematická přednáška k  výstavě gobelínů, 
kterou provede denisa hradilová, kunsthis-
torička a  kurátorka sbírky textilií slezského 
zemského muzea v opavě. 
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různé

hledačKa Kdo má vIset, neutoPí se, I Kdyby šla 
voda Přes šIbenIce

InFocentrum láKá na 
nové webové stránKy
obsahově přehledné a  uživatelsky přívětivé 
jsou nové webové stránky turistického infor-
mačního centra moravská třebová. na adre-
se ic.moravskatrebova.cz najde návštěvník 
přehled turisticky atraktivních míst ve měs-
tě a jeho okolí a také přehled kulturních akcí. 
jednodušší struktura pomůže všem zájem-
cům lépe se orientovat a mít všechny potřeb-
né informace jako na dlani. „samozřejmos-
tí je, že obsah nových stránek infocentra má 
responzivní design. to znamená, že jsou op-
timalizované pro různé druhy zařízení, že se 
dobře zobrazují nejen na monitorech počíta-
čů, ale také se dobře čtou na displejích mo-
bilních telefonů a tabletů. a to je pro poten-
ciální návštěvníky našeho města velmi důle-
žité, protože podle odborníků na webdesign 
je dnes více než polovina přístupů na web 
z chytrých telefonů. navíc stránky, které ne-
jsou responzivní, třetina návštěvníků ihned 
opustí,“ uvedla místostarostka města danie-
la maixnerová. cestovní ruch přivádí do měs-
ta turisty a na jeho rozvoji je třeba pracovat 
průběžně. kvalitní webová prezentace je pak 
důležitou součástí řady aktivit, jak návštěvní-

ky do města přilákat.  „dobrá propagace tu-
ristům ukáže možnosti trávení volného času 
nejen v  daném místě, ale i  okolí. právě tím 
může moravská třebová zaujmout. město 
nabízí prvky renesanční a barokní architektu-
ry a místa pro relaxaci, jako jsou zámek, kří-
žový vrch, aquapark nebo rekreační oblast 
knížecí louka. je ale také výborným výchozím 
bodem pro výlety do okolí. díky kvalitní síti 
cyklostezek se lidé pohodlně dostanou např. 
na králický sněžník, hřebečské důlní stez-
ky nebo do okolních měst jako svitav nebo 
lanškrouna. moravská třebová také oteví-
rá brány do okolí a  vybízí k  pěším výletům. 
Všechny tyto aspekty webové stránky zohled-
ňují a dávají tak komplexní přehled pro různé 
typy aktivit,“ pochválila novinku maixnerová. 
novou webovou prezentaci vytvořil grafický 
designer michal Gregor, známý také jako mi-
chaelcreator z moravské třebové. dle potře-
by se budou webové stránky doplňovat a vy-
lepšovat. správcem těchto webových stránek 
je turistické informační centrum (tic) města 
moravská třebová.

■   |   pavlína horáčková

PřIPomínKa havárIe 
vojensKého letadla
V roce 1931 došlo 19. září nedaleko mo-
ravské třebové k  havárii vojenského 
dvoumístného letadla š-16-27. stalo se to 
na kótě 567 horského hřbetu kamenný 
vrch, táhnoucího se od mor. třebové nad 
Útěchovem a dlouhou loučkou až po kře-
nov. letadlo letící z olomouce do hradce 
králové narazilo v silné mlze do vrcholků 
stromů a zřítilo se při pokusu o přistání. 
oba členové posádky – pilot plukovník au-
gustin charvát a pozorovatel nadporučík 
antonín brožek byli při havárii těžce zra-
něni a později ve třebovské nemocnici ze-
mřeli. plukovník charvát 20. září a nadpo-
ručík brožek 29. září 1931. na místě ha-
várie byl později umístěn kamenný obe-
lisk s tabulkou a jmény letců. ta se časem 
ztratila a  na událost se téměř zapomně-
lo. koncem 90. let se díky zápisu o událos-
ti v kronice města byla havárie medializo-
vána a místo tragédie v roce 2022 dosta-
lo pietní ráz včetně vitríny s  fotografiemi 
havárie a jejich účastníků, získané od pří-
buzných plk. charváta. hlavní zásluhu na 
tomto zviditelnění událostí má třebovský 
občan jaromír kadlec a  starosta Útěcho-
va ladislav šafr. bez jejich pomoci by tato 
úprava místa nebyla možná. děkujeme. 

■   |   miloslav kužílek

občerstvení v PeKle 
otevřelo lesní bar
turisté a  cyklisté již nebudou muset če-
kat na otvírací dobu našeho občerstve-
ní. nově najdou základní nabídku stude-
ných nápojů a  sušenek v  chladicích bo-
xech umístěných před chatou. boxy jsou 
na noc uzamykány. bar je samoobslužný 
a platba za vámi vybrané zboží může pro-
běhnout vhozením příslušné částky do ka-
sičky nebo posláním peněz na účet. kdo si 
ale rád pochutná na kávě a širší nabídce, 
ten musí přeci jen přijít v otevírací době. 
pro aktuální informace sledujte naše face-
bookové stránky občerstvení v pekle.

■   |   milan blaha

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.

file:///Volumes/M2/User/macekpro/Documents/__tisk/Firmy/_M/Crha/MT%20zpravodaj/2022/09/strana%2015%20akce/Infocentrum%20l�k�%20na%20nov�%20webov�%20str�nky.docx
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historie

jan nečesal: jaK vyPadala moravsKá 
třebová v roce 1922 (9. část)
následuje podjezd do Farní ulice. začátek této 
ulice tvoří vlastně jen zdi domů z cihlářovy uli-
ce. po pravé straně v ohbí jest dílna mědikov-
ce Viktor hünner, dům č. 2. Vyráběl měděné 
kamnovce a kuchyňské nádoby, formy bábo-
vek apod. za ním je obytný dům fy reichert /č. 
4–6/. bydleli zde úředníci firmy. na tento nava-
zuje dům hasičské zbrojnice. k tomu se přimy-
ká menší obytný domek. na něj navazuje škol-
ní budova se vchodem z kostelního náměstí. 
levá strana Farní pokračuje budovou továrny 
michek&linhart /č. 7/. tato pokračuje i za ro-
hem. dále jsou zadní vjezdy domů z cihlářovy 
ulice. roh Farní a ulice na troubách tvoří dům 
stolaře habigera. za uličkou směrem ke kos-
telu jsou starší obecní obytné domy. rohový 
u kostelního náměstí tvoří stará školní budo-
va, tehdy místnost pro mládež sociálních de-
mokratů Wandervögel – vandrovní ptáci; tím 
končí Farní ulice.
zpět do cihlářovy ulice. za podjezdem do Far-
ní jest dům č. 13 mohren – drogerie – drogerie 
u mouřenína ernst poles. drogerie byla v pří-
zemí. hned vedle podjezdu byla trafika peichl, 
dnes je zde sklad obchodu se zeleninou. V prv-
ním poschodí byly byty. tyto přecházely přes 
podjezd. Ve dvoře domu byla nějaká malá díl-
nička. Vedlejší dům je č. 15 sklenářství Franz 
budig; též obchod nádobím. V prvním poscho-
dí byly byty. za tímto domem jest dům cukrá-
ře č. 17 ludwig stich, snad nejvyhledávaněj-
ší cukrářský krám ve městě, pro svoji čistotu 
a kvalitu zboží. za ním jest dům č. 19 řezníka 
Gustava schmieda. další dům č. 21 patřil židu 
löwi-mu. chudý žid, který skutečně pracoval; 
byl soustružníkem. V  roce 1938 po příchodu 
hitlerovců byl jeho nepatrný krámek zdemo-
lován jako první; žid, ačkoliv v  životě nikomu 
neublížil. on i jeho bratr mluvili perfektně čes-
ky. zde v domě bydlel po nějakou dobu, až do 
zmíněné pohromy, adolf cihlář. potom našel 
byt v nových sadech. za tímto starým domem 
následuje přízemní domek č. 23 marie zavřelo-
vé, cukrářky, vlastně jen prodavačky cukrátek, 
ponejvíce. tento dům koupil později nástup-
ce cukráře sticha jindřich houzar, bývalý lod-
ní cukrář jakési velké paroplavební společnos-
ti. domek dal zbourat a přikoupil kousek obec-
ního plácku, aby mu stavba vyšla podle plánu. 
z toho důvodu musela býti socha sv. jana ne-
pomuckého přesazena na dnešní místo. nově 
postavený cukrářský krám byl nejlepší cukrář-
ství ve městě. při bourání starého domku a při 
výkopu sklepa se přišlo na chodbu, která smě-
řovala na roh svitavské, údajně tajná chodba 
pod hradbami vedoucí z  města ven. byly též 
dohady, že vedla do kláštera. byl z toho sběh 
lidí, ale chodba nevedla daleko, byla už zasy-
pána. V  tu chvíli se rozšířila městem zpráva, 
že na křížovém vrchu v lomě při odstřelu ská-
ly objevili hrob a že je to hrob anny Gromeso-
vé. proto nastal útěk všech, kdo se mohli uvol-
nit, od zasypané chodby na hřbitov a  na ko-

pec. dle záznamů a dle knihy Frant. Fritschera 
se skutečně jednalo o hrob anny Gromesové.
nyní zase zpět na náměstí, tehdy Grosser 
platz, na rozdíl od náměstí kostelního a ryb-
ničního. začínáme od holzmaisterovy ulice. 
po levé straně je ulice kožní; v  této jsou jen 
obytné domy. roh tvoří velká budova č. 1, pa-
třící rodině steinbrechera. na rohu je obchod 
dámským prádlem adolf hauk – i dnes je zde 
podobný obchod. za průjezdem, který je dnes 
pojat do bufetu, je obchod železem žida ja-
kob hannak; vedla jej vdova katharina han-
nak s  dcerami. byl to velký obchod, ale židé 
protivní. jinak je to celý dům nájemní, i  jeho 
zadní trakt. následuje dům č. 3 apotheke zum 
schwarzen adler, lékárna u černého orla – ma-
jitel otto knirsch. další dům č. 5 je dole s ob-
chodem látkami karl Wondra; jinak je to dům 
činžovní. na tento navazuje dům č. 7, budova 
pošty, majetek advokáta dra karla hofrichte-
ra. Vchod do domu i pošty byl z náměstí; od 
vchodu vedla chodba, vlastně vestibul, jako 
dnes. po levé straně byl telegraf a telefon, po 
pravé straně přepážky. dnešní vchod na poš-
tu nebyl; z  místnosti dnešního telefonu ved-
ly dveře do účtárny a hlavní pokladny. dovoz 
poštovních zásilek k  vlakům a  rozvážky balí-
ků po městě, měl tehdy najatý povozník pe-
ichl. jezdil se známou poštovní archou. balíky 
po městě rozvážel jednou denně. V prvním po-
schodí bydlel majitel domu, ve druhém ředitel 
pošty richter – němec. za touto budovou ná-
sleduje poštovní ulice – postgasse. V této jsou 
jen obytné domy. za ní pokračujeme domem 
č. 9 na náměstí. zde je obchod zbraněmi heu-
mann, dnes je zde zelenina. další dům č. 11 je 
obytný, pouze vpředu malý obchůdek vlnou. 
za tímto následuje dům č. 13 s  obchodem 
baier, potraviny a  hlavně lahůdky. V  domě 
č. 15 byl pekař Wölfl. tyto domy měly a mají 
dosud ve dvoře další stavení, ve kterých byly 

byty, případně menší hospodářské přístavby. 
dům č. 15 patřil josefu habicherovi /přízvisko 
schlenker pepsch; kulhal na jednu nohu/, po-
vozníčkovi. tento prodal v  pozdějších letech 
přední budovu baťovi. od té doby s ním něm-
ci nemluvili, protože prodal německý maje-
tek čechům, což bylo velké prohřešení. němci 
nás čechy neměli v lásce a nedopustili, aby se 
zde češi nějakým způsobem uchytili, nebo do-
konce získali nějaký majetek. tehdy zde mělo 
domy pouze 6 českých rodin. byli to cestmis-
tr edurd kácal, na rohu novákovy a  udánec-
ké, kominický mistr josef korec na svitavské 
č. 38, soudní úředník Frant. kružík na jánské, 
sedlář karel žaluda na holzmaisterově č. 26, 
zahradník žák na holzmaisterově č. 103 a ro-
dina továrníka Frant. michka na zechově č. 31. 
rodina koldasova, urbanova, sklenář moravec 
– morawetz a zahradník zapletal se k čechům 
nehlásili. dělník nechuta na jiráskově ulici sta-
věl později.
za dnešním domem baťa je rohový dům č. 17 
se dvěma obchody. první je s krejčovskými po-
třebami hermann babel – i dnes, druhý tiskár-
na ernst brenner, dnes kožešiny a  konfekce. 
za tímto domem doleva jest menší zámecká 
ulice. V  této nebylo obchodů. po pravé stra-
ně je německý dům – deutsches haus, hos-
tinec, kavárna, kasino, vše v  jednom. středis-
ko měšťanské strany tvrdých němců. za tím-
to domem jest již zámek boskoviců – liech-
tensteinů. před ním je malé náměstíčko zvané 
schlossplatz – zámecké náměstí.  

Interiér hostince Volkshaus – Deutsches Haus –
Besední dům

Pfarrengasse - Farní ul.

Východní strana náměstí – Ostseite

Herrengasse - Panská - Cihlářova ul.
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Volby

Oznámení voličům
o době a místu konání voleb 

do Zastupitelstva města Moravská Třebová  
ve dnech 23. a 24. září 2022 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji voliče,
1. Že volby do Zastupitelstva města Moravská Třebová se uskuteční

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Moravská Třebová jsou:

Volební okrsek č. 1
Volební místnost se sídlem: Základní škola Moravská Třebová, 
ul. Palackého č. o. 35
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Jiráskova 
č. o. 97–113 (lichá č. o.), Holandská a Sportovní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 2
Volební místnost se sídlem: Základní škola Moravská Třebová, 
ul. Palackého č. o. 35
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Jiráskova 
č. o. 102–130 (sudá č. o.), Západní a Hřebečská v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 3
Volební místnost se sídlem: Gymnázium a Letecká střední odborná 
škola Moravská Třebová, ul. Svitavská č. o. 16
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: 
B. Němcové, Jiráskova č. o. 1–96, 98, 100, J. K. Tyla, Palackého, 
Školní a Zahradnická v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 4
Volební místnost se sídlem: Udánská hospoda, Udánky č. p. 15
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města: 
Udánky, Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 5
Volební místnost se sídlem: Speciální základní škola, mateřská škola 
a praktická škola, ul. Komenského č. o. 26, (vchod z ulice 9. května, 
budova nového internátu)
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: 
Bezručova, K. Čapka, Komenského, Lidická, Nová, Sluneční, Tyršova 
a 9. května v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 6
Volební místnost se sídlem: Městský úřad Moravská Třebová, 
ul. Olomoucká č. o. 2, zasedací místnost ve 2. NP (POZOR ZMĚNA 
SÍDLA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI)
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Anenské 
údolí, Garážní, Horní, Jateční, Josefská, Lanškrounská, Lázeňská, 
Mlýnská, Nádražní, Na Stráni, Olomoucká, Piaristická, Rybní, 
Rybní nám. a Vodní v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 7
Volební místnost se sídlem: Mateřská škola Sušice, Sušice č. p. 52
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města: 
Sušice, Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 8
Volební místnost se sídlem: Mateřská škola Boršov, Boršov č. p. 102
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města: 
Boršov, Moravská Třebová.

Volební okrsek č. 9
Volební místnost se sídlem: Základní škola Moravská Třebová, 
ul. Palackého č. o. 35
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: 
Dr. Janského, Dr. Loubala, Svitavská a Tovární v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 10
Volební místnost se sídlem: Integrovaná střední škola Moravská 
Třebová, ul. Brněnská č. o. 41
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Brněnská, 
Dukelská, Míru, Nové sady, Polní, Třešňová alej a Údolní v Moravské 
Třebové.

Volební okrsek č. 11
Volební místnost se sídlem: Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 
č. o. 29
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: 
Bránská, Cechovní, Cihlářova, Čs. armády, Farní, Gorazdova, Hvězdní, 
Kostelní nám., Krátká, Marxova, nám. T. G. Masaryka, Pivovarská, 
Poštovní, Stará, Tichá, Zámecké nám., Zámecká a Ztracená 
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 12
Volební místnost se sídlem: Dům dětí a mládeže, ul. Jevíčská 
č. o. 55
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Alšova, 
Dvorní, Jánská, Jevíčská, Křížový vrch, Mánesova, Nerudova, 
Olivetská hora, Panenská, Pod Hamry, Strážnického a U Písku 
v Moravské Třebové.

Volební okrsek č. 13
Volební místnost se sídlem: Sociální služby města Moravská Třebová, 
ul. Svitavská č. o. 8
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném ulicemi: Svitavská 
č. o. 8 (domov pro seniory a domov se zvláštním určením) a č. o. 20 
a 24 (bývalé penziony).

3. Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti 
a státního občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

4. Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho 
trvalého pobytu) nejpozději do úterý 20. září 2022, v den voleb může 
volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

V Moravské Třebové dne 30. 8. 2022

 Ing. Miloš Mička
 starosta města
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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

výPůjční doba
se začátkem školního roku se vracíme k běž-
né výpůjční době. budeme se na vás těšit 
v těchto časech:

dosPělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.

dětsKé oddělení:
po-čt: 12:00–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.

studovna:
po-čt: 8:30–17:00 hod.

sPouštíme databázI 
osobností reGIonu
V moravské třebové žije mnoho zajímavých 
osobností, mnozí rodáci dávno překročili 
hranice města i regionu, a přesto neexistuje 
jejich seznam či databáze. to se nyní změní. 
od září se připojujeme k projektu osobnos-
ti regionu, a tak nově na našem webu www.
mkmt.cz najdete proklik na web osobnosti-
regionu.cz. seznamte se s první stovkou vý-
znamných třebováků. další budou stále při-
bývat. budeme rovněž rádi za tipy na další 
osobnosti, které byste od nás chtěli zpraco-
vat a zveřejnit. 

1.–15. 9. zářIjová 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 náhod-
ně a může si vybrat jednu z těchto knih: lord 
john a důvěrná záležitost (d. Gabaldon), nej-
temnější úsvit (a. martinez), nomád (j. swa-
llow), temné časy (m. Fajkus), bolesti hlavy 
a jak nad nimi zvítězit (r. c. Gelabert). 
aktuální otázka zní: zúčastnili jste se někdy 
našeho říjnového lampionového průvodu? 

26. 9. PřednášKa: muzIKoteraPIe 
s KateřInou rouse
jedná se o aktivní muzikoterapii s léčebnými 
hudebními nástroji. Vyzkoušíte si sílu zvuků 
a vibrací tibetských mís, gongu, šamanských 
bubnů, dešťového sloupu, zvonkoher, činel-
ků. doporučujeme účastníkům vzít si s sebou 
karimatky. začátek v  17:00 hod. v  dětském 
oddělení. Vstup zdarma. 

1.–30. 9. čtenářsKá výzva 2022: září
V září vám pomůžeme výstavkami na tato té-
mata: kniha, která má více než 333 stran; kni-
ha poprvé vydaná v roce 2022; literatura faktu.

10. 9.–30. 11. výstava: barevná 
FantazIe Pro Potěchu oKa I duše
prodejní výstava moravskotřebovské uměl-
kyně danuše navrátilové. obrazy malova-
né olejem a akrylem si můžete prohlédnout 
v půjčovní době knihovny. 

19.–30. 9. zajíc v PytlI
opět po roce přicházíme s oblíbenou akcí za-
jíc v pytli. V dospělém oddělení na vás čekají 
zabalené utajené knihy, které si můžete půj-
čit domů a užít si moment překvapení, kte-
rou knihu asi objevíte. každý vás doteď před 
zajícem v pytli varoval? u nás se bát nemusí-
te, vybrali jsme pouze kvalitní a dobře hod-
nocené knihy. 

KnIhovna u vody
i v září 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 romanti-
ky i detektivek. 
za spolupráci na tomto projektu velmi děku-
jeme našemu čtenáři Václavu žáčkovi, který 
se ochotně stará o převoz knih.

šKola volá a my PřIPomínáme: 
obalovací službu – obalíme knihy, učebnice 
nebo sešity, jeden obal za desetikorunu.
Pro studenty: nabízíme stálý výběr knih do-
poručených k  maturitě, některé i  ve formě 
audioknih
výstavu učebnic, čítanek a dalších příruček 
vhodných pro opakování a procvičování uči-
va základní školy najdete v dětském odděle-
ní.

KnIhovna dětem:
1.–30. 9. výstava: svět robotů
Výstava prací žáků zš kunčina svět robotů. 
Výstavu si můžete prohlédnout v  dětském 
oddělení v půjčovní době.
25. ročník soutěže čte celá třída
se začátkem školního roku 2022/2023 vyhla-
šuje městská knihovna ladislava z boskovic 
v moravské třebové již 25. ročník soutěže čte 
celá třída. soutěž je určena třídním kolekti-
vům základních a speciálních škol a víceleté-
ho gymnázia.
podmínky soutěže a  přihlášku lze získat 
v dětském oddělení knihovny, přihlášku a se-
znam žáků se základními údaji je třeba ode-
vzdat do 30. 9. tamtéž. soutěž probíhá od 
1. 10. 2022 do 31. 5. 2023.

PřIPravujeme na říjen: 
7. 10. lampionový průvod 
4. 10. a 18. 10. odpoledne s babičkou

http://www.mkmt.cz
http://www.mkmt.cz
mailto:knihovnaMT@seznam.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

13. 9. dětsKá jóGa hravě
od 16:00 hod. v malé tělocvičně isš, ul. j. k. 
tyla. akce pro rodiče s dětmi, otevřená hodi-
na zdarma – ve spolupráci s lucií slavíčkovou

14. 9. hooPInG Pro radost
od 16:30 hod. v malé tělocvičně zš u kostela 
(křižovatka). přijďte si vyzkoušet dovednosti 
s obručemi pod vedení lucie slavíčkové, akce 
pro rodiče s dětmi, otevřená hodina zdarma

15. 9. buď FIt s jumPInGem
od 16:15 hod. v malé tělocvičně zš u kostela 
(křižovatka). cvičení na trampolínkách s lucií 
slavíčkovou, akce pro rodiče s dětmi, otevře-
ná hodina zdarma

taneční tábor v ddm 
V termínu od 18. do 22. 7. proběhl v ddm již 
4. ročník tanečního tábora. počasí nám jako 
každý rok přineslo horké dny a tak jsme ta-
neční trénink přesunuli do tělocvičny zš 
u kostela, kde byl příjemný chládek. ať už to 
bylo zdobení triček, batikování sukní, výroba 
přívěsků a náušnic, nebo nekonečné množ-
ství soutěží a her, vše jsme pod rozpáleným 
sluncem zvládli bez úhony. na úplný závěr 
tábora jsme pozvali rodiče a děti jin předved-
ly, co se za ten týden naučily. dle slov naší 
taneční lektorky je týden na naučení taneč-
ní sestavy hodně málo, ale děti to zvládly na 
jedničku a nejeden rodič, včetně nás vedou-
cích, zatlačil slzu dojetí. tak zase příští rok na 
tanečním táboře ahoj. 

■   |   martina krajíčková, vedoucí lt

PříměstsKý tábor šKolIčKa 
squashe oPět za námI
ani letos v naší nabídce letních táborů nechy-
běl tábor školička squashe. Účastnilo se ho 
20 dětí a program byl zaměřen nejen na vý-
uku squashového sportu. naší snahou bylo 

seznámit táborníky se squashem, ale také 
prohloubit u všech dětí radost z pohybu. ně-
které děti se opět po roce setkaly se svými ka-
marády, ale vznikla také nová přátelství. kro-
mě aktivit na kurtech i letos probíhala celotá-
borová hra a  jak jinak, než sportovně zamě-
řená. jelikož se v únoru letošního roku konaly 
zimní olympijské hry, bylo téma více než jas-
né. u ddm nám vyrostla „maják aréna“ a děti 
každý den zápolily v jedné sportovní disciplí-
ně. soutěžilo se v hokeji, biatlonu, bobování 
a zařadili jsme i jednu netradiční zimní disci-
plínu, která se podívala na olympiádu v roce 

1932, 1952 a 1994, a to závody psích spřeže-
ní. na pátek bylo v  plánu krasobruslení, ale 
jelikož nám poslední táborový den počasí 
moc nepřálo, přesunuli jsme se společně na 
squashové kurty. Všechny čtyři týmy své kra-
sobruslařské choreografie přeměnily v taneč-
ní a nepředvedly je na našem „ledě“, ale na 
kurtech. V sobotu 10. září proběhne na kníže-
cí louce již třetí ročník akce moravská třebová 
pro děti. plakátek akce najdete na jiném mís-
tě zpravodaje. těšíme se na všechny.

zájmové KrouŽKy
s  novým školním rokem opět nabízíme 
spoustu zájmových kroužků pro děti, mládež 
a dospělé v oblastech sportu, kreativity, pří-
rodovědy apod. během září proběhnou prv-
ní informativní schůzky. Více ke konkrétním 
kroužkům naleznete v  nabídce na našem 
webu.
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školy

prázdniny jsou za námi a nás čeká nový škol-
ní rok. co se u  nás během prázdnin událo 
a co nás ještě čeká? V červenci a v srpnu pro-
běhl v zázemí lesního klubu příměstský tábor 
objevná výprava za dary přírody aneb země 
- oheň - vítr - voda - každý najde to, co hle-
dá. navázali jsme na tradice našich předků, 
na obyčejné tradice vycházející z pevných ko-
řenů minulosti, kdy voda byla blahodárným 
pramenem života, vzduch nositelem pravdy 
i čistých myšlenek, země nás pevně spojova-
la svými silnými kořeny a poskytovala zdra-
vou obživu a oheň dával sílu, teplo a světlo.
od 5. 9. je provoz lesního klubu blatouch 

opět zahájen, a  to od pondělí do středy od 
8:00 do 15:30 hod. stále máme volná místa 
pro další nové kamarády. je možné k  nám 

zdravíme vás z blatouchu

ny na besedy a  představení nových knih. 
paní knihovnice na nás byly vždy pečlivě při-
pravené a besedy probíhaly hravou a pouta-
vou formou. pracovnice knihovny se také ak-
tivně podílely na programu erasmus+, kdy 
pro učitele připravily přednášku o aktuálních 
trendech v literatuře pro děti a ve čtenářské 
gramotnosti. Všem pracovnicím v  knihovně 
patří velké poděkování za čas, který našim 
dětem věnují.

■   |  t. klímová, G. krejčí

sPortovní den a branný den 
V úterý 21. 6. jsme se s dětmi z 1. stupně vel-
mi těšili na sportovní den na sportovištích, 
která většinou patří pod slovan moravská 
třebová. nabídka byla velmi pestrá a organi-
zace této akce byla velmi dobrá. Ve čtvrtek 
23. 6. byl pro žáky 2. stupně připraven bran-
ný den. děkujeme vyučujícím, kteří tuto akci 
organizovali.

■   | G. krejčí, t. klímová

novInKy ze zš PalacKého 
3. a na moravsKotřebovsKé 
radnIcI
byli jste někdy v  radničním sklepení a  víte, 
že podzemní chodby odtud vedly až na ko-
nec cihlářovy ulice? a viděli jste zblízka zvo-
ny v  kostelní věži, k  nimž musíte vystoupat 
162 schodů? tyto a další úžasné zážitky nám 
umožnil tiskový mluvčí města Václav dokou-
pil na exkurzi, kterou jsme absolvovali v zá-
věru školního roku v  rámci projektu naše 
město. moc za ně děkujeme.

■   |  lenka čápová

1. a rozdává radost
V květnu jsme dostali s dětmi z 1. a nabídku, 
abychom přispěli ke zkrášlení domova pro 
seniory našimi obrázky. a  23. června jsme 
byli pozváni na návštěvu ke starouškům. nej-
prve jsme si s  babičkami a  dědečky kreslili 
a u toho si povídali, jak se těšíme na léto. Vel-
kým překvapením pro nás byla sladká svačin-
ka, kterou nám babičky a dědečkové upekli. 
domluvili jsme se, že toto setkání nebylo ur-
čitě poslední. 

■   |  martina lžičařová, zš palackého

Koncert Pro senIory
V posledním školním týdnu se rozhodli žáci 
1. b a 4. c ze zš palackého potěšit stařečky 
z domova seniorů v moravské třebové. žáci 
z 1. b si připravili krátké pásmo lidových pís-
niček a básniček, zakončené vícehlasým dět-

ským swingem. žáci ze 4. c zapískali na flét-
ny vícehlasé úpravy moderních písní a jakub 
konečný přednesl seniorům úryvek z  textu 
z krajského kola recitátorů. 

■   |  andrea draesslerová a jaroslav jarůšek

ProjeKt dějePIs+ 
V  tomto celorepublikovém projektu reali-
zovaném národním pedagogickým insti-
tutem české republiky a  Ústavem pro stu-
dium totalitních režimů nechybí ani učite-
lé ze škol v  moravské třebové. již druhým 
rokem bude probíhat projekt, jehož cílem 
je proměnit výuku moderních dějin, posílit 
činnostní a badatelskou složku výuky děje-
pisu. dále vede k  rozvíjení obecných kom-
petencí – kritického myšlení, práce se zdroji 
a čtenářské gramotnosti. důležitou součás-
tí je práce s historylabem, žáci v této vzdě-
lávací aplikaci analyzují dobové dokumenty, 
historické fotografie, mapy, zvukové zázna-
my a další prameny. podklady, výukové lek-
ce zapojení učitelé upravují, vzájemně kon-
zultují a sdílejí své postřehy z realizované vý-
uky. V jedné ze 40 skupin v čr jsou zapoje-
ni tři učitelé zš palackého, zástupce má i zš 
u kostela a isš moravská třebová. tuto lo-
kální skupinu doplňují kolegyně ze zš ja-
roměřice a  zš pomezí u  poličky. dosavad-
ní způsob výuky dějepisu, který je zaměřen 
hlavně na předávání faktů se jeví jako nedo-
stačující a projekt dějepis+ je cestou, jak na-
startovat změnu a  udělat pro žáky hodiny 
zajímavější.

■   |  František zeman, lokální koordinátor projektu

sPoluPráce s KnIhovnou 
i  v  minulém školním roce proběhla mezi 
městskou knihovnou a školou zš palackého 
velmi milá spolupráce. pro žáky z 1. stupně 
knihovna připravila pasování na čtenáře pro 
1. i 2. třídy, čtenářskou soutěž čteme rychle 
a vnímavě a divadelní představení listování, 
které tentokrát bylo o kocouru šmodrchovi. 
kromě toho jsme s radostí chodili do knihov-

dávat děti na jeden, dva nebo tři dny v týd-
nu.   pro více informací nás kontaktujte na 
email lkblatouch@seznam.cz nebo na tele-
fonním čísle 725 301 421. 
na závěr bychom vás rádi pozvali na komu-
nitní promítání dokumentu svobodné děti, 
který proběhne 2. 9. od 18:00 v  kulturním 
domě v  linharticích. dokument vypráví pří-
běhy rodin a škol, které se rozhodly vydat se 
na cestu ke svobodě ve vzdělávání. Vstupné 
dobrovolné (doporučené 200 kč). rezervace 
míst není nutná. 

■   | lk blatouch

mailto:lkblatouch@seznam.cz
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školy

aKtualIty z GymnázIa a lsoš moravsKá třebová

šKola má od září 12 tříd
od 1. září se škola opět řadí mezi dvanáctitříd-
ní vzdělávací zařízení. kromě 8 gymnaziálních 
tříd navštěvují školu také žáci 4 tříd technic-
kého lycea. na jaře následujícího roku tak ve 
škole budou poprvé skládat maturitu i letci.

šKolní roK PřInese sPoustu 
ProjeKtových dnů a eXKurzí
každý rok zatraktivňují pedagogové naší ško-
ly žákům vzdělávání spoustou zajímavých 
výjezdů a  akcí. letošek nebude výjimkou. 
za všechny je možné zmínit například ze-
měpisně-dějepisné putování po jižní mora-
vě, návštěvu hvězdárny a planetária v hrad-
ci králové, prohlídku přečerpávací elektrárny 
dlouhé stráně. Fanoušky přírodních věd ur-
čitě nadchne výjezd do pražské zoo. V rám-

ci projektových dní tradičně velký ohlas sklí-
zí vedle těch sportovních také ty zaměřené 
na historii, botaniku, geografii a geologii mo-
ravskotřebovska.

nebudou chybět anI sPecIální 
Kurzy
počátek září bude ve znamení adaptačních 
a  prožitkových kurzů. jsou určeny pro žáky 
prvních ročníků respektive kvinty a  jejich cí-
lem je vytvořit či stmelit třídní kolektiv. počá-
tek podzimu zavede třídy 7. aV a 3. l na spor-
tovně-turistický kurz, v jehož rámci si středo-
školáci utužují nejen fyzickou zdatnost v pro-
středí jeseníků. V  zimním období se opět 
uskuteční lyžařské kurzy pro vybrané třídy 
nižšího i vyššího stupně gymnázia a letců. 

■   |  přemysl dvořák

mezInárodní výměnný 
tábor mládeŽe
sportovním dnem byl v  pondělí 1. srp-
na zakončen týdenní výměnný mezinárod-
ní tábor mládeže, který se v  moravské tře-
bové konal od 25. 7. do 1. 8. tábor připra-
vují střídavě partnerská města  – moravská 
třebová, německý staufenberg, maďar-
ský tarján a  rakouský mönichkirchen.  
cílem tábora bylo procvičení němčiny a po-
znání kultur jednotlivých států. Účastní-
ci kromě seznámení se s moravskou třebo-
vou a okolím navštívili německé velvyslanec-
tví v praze, zámek Úsov a javoříčské jeskyně. 
s  velkým ohlasem byly přivítány worksho-
py zaměřené na rukodělnou výrobu ruční-

ho papíru, malování tašek, výroby pizzy, la-
pačů snů a dalších předmětů. samozřejmos-
tí bylo i  sportovní vyžití jako tenis, volejbal, 
střelba, rugby, základy sebeobrany a návště-
va místního aquaparku. Účastníci navštívi-
li hvězdárnu boleslava tecla s  odborným 
výkladem o  hvězdách, zúčastnili se i  kultur-
ních akcí probíhajících ve městě a na zámku.  
V  rámci komentované prohlídky radnice 
a města byli studenti přivítání starostou měs-
ta milošem mičkou, s  kterým měli možnost 
debatovat o  spolupráci partnerských měst. 
mezinárodní výměnný tábor pořádá měs-
to moravská třebová ve spolupráci se stře- oKénKo zuš

naše stipendistky, vyučující výtvarné-
ho oboru lucie muchovičová a  její žá-
kyně štěpánka šimonová, v rámci pro-
gramu menart ukončily školní rok 
úspěšnou vernisáží pod záštitou sme-
tanovy litomyšle. Výstava se skládala 
z  celoročního výběru prací vybraných 
žáků a  jejich pedagogů. štěpánka se 
pod vedením české výtvarnice a men-
torky lely Geislerové zaměřila na ko-
miks. také během roku napsala kni-
hu, ke které vytvořila ilustrace. kniha 
pojednává o  morčatech, které zasáh-
ne nemoc „movid“. na vernisáži slavi-
la velký úspěch a tak se v jejím závěru 
nikdo nedivil, že všichni měli najednou 
uši jako morče. žákyni i pedagožce sr-
dečně blahopřejeme a děkujeme za re-
prezentaci školy i našeho města v pro-
jektu menart.
začátek letošního školního roku bude 
v  zuš moravská třebová zahájen ve 
čtvrtek 1. září v 15:00 hod. v koncert-
ním sále zuš. přijímací pohovory pro 
nové žáky budou realizovány od 2. září 
v  čase od 14:30 do 16:30 hod. v  kan-
celáři ředitele školy č. 203. děkujeme 
za zachování přízně i v tomto školním 
roce a novým i stávajícím žákům přeje-
me spoustu radosti z umění, úspěšný 
a klidný školní rok.

■   |  zuš moravská třebová

diskem česko-německého porozumění a  za 
finanční podpory česko-německého fondu 
budoucnosti. 

■   |  pavlína horáčková
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charita

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

reŽIm bohosluŽeb: 

po–pá  18 hod. klášterní kostel
čt  16:30 hod. klášterní kostel 

(počínaje od 8. 9.) – mše sv. 
pro rodiny s dětmi

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

ne   8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel

obvyKlá adorace
adorace s výstavem nejsvětější svátos-
ti bude od 5. září v klášterním kostele 
ve všední dny od 17 hodin.

PoděKování
z  celého srdce bych rád poděkoval 
zdeňce liškové za dlouholetou prá-
ci v  centru pro rodinu sluníčko síd-
lící na římskokatolické faře v  morav-
ské třebové. Více než slova je nejlep-
ším poděkováním vděčnost maminek 
a úsměv nejedné generace dětí za více 
než 20 let služby. 

■   |   p. eliáš tomáš paseka oFm,  
administrátor farnosti

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 – září, 
modlItebna
4. 9.   9:00 hod.,  vysluhování Veče-

ře páně
11. 9.  14:00 hod.
18. 9.    9:00 hod. 
25. 9.    9:00 hod.

romsKé bohosluŽby
3., 10., 17., 24. 9., 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 5. 9. v 10:00 v re-
fektáři františkánského kláštera v m. třebové.

návštěvy hřbItova  
svoz seniorů za účelem návštěvy hřbitova 
proběhne 14. září. odjezd ve 14:00 hod. před 
dvorem sociálních služeb v ul. svitavské. kon-
takt 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 8. a 22. září 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

bIstro u anděla v nové 
nemocnIcI následné Péče 
v moravsKé třebové
charitní sociální podnik speramus otevřel 
v přízemí nové nemocnice následné péče ob-
čerstvení. otevírací doba je od 7:00 do 16:30. 
bufet je ve své otvírací době přístupný úpl-
ně všem, ne jen zaměstnancům nemocnice. 
V  denní nabídce najdete mimo jiné výbor-
nou kávu, zákusky, chlebíčky, bagety, polév-
ky, tousty, pečivo, sušenky, čokoládu a mno-
ho dalších dobrot. těšíme se na Vás.
kontakt: petr matoušek, telefon: 734 791 102, 
e-mail: petr.matousek@mtrebova.charita.cz

centrum Pro rodInu sluníčKo

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

cpr sluníčko ukončuje k 1. 9. svoji činnost. děkujeme všem za přízeň a podporu.
■   |   zdeňka lišková, za cpr sluníčko

zahradní slavnost
22. 9. od 15:00 do 18:00, charita moravská 
třebová, svitavská 44 
V rámci oslav dne charity v moravské třebové 
Vás zveme na tradiční zahradní slavnost. těšit 
se můžete jako obvykle na koncert a prezen-
taci činností charity moravská třebová a její-
ho sociálního podniku speramus. během akce 
bude možné si naše výrobky zakoupit a pod-
pořit tak činnost charity moravská třebová 
a sociálního podniku. zdarma se bude podá-
vat gulášová polévka s chlebem. těšíme se na 
Vás, srdečně zváni jsou úplně všichni.

den česKo-uKrajInsKé Kultury
23. 9. ve 13:00, charita moravská třebová, 
svitavská 44 
na co se můžete těšit? třeba na přehlídku ná-
rodního folklóru, národní kuchyně, koncerty, 
přenášky, kino i program pro děti. představí 
se základní umělecká škola moravská třebo-
vá, smíšený pěvecký sbor Fermáta, v charitní 
zahradě si zahrajete velkou hru a ukážete, co 
umíte. ochutnáte jídla z  ukrajinské kuchyně 
a napijete se tradičního kvasu a mnoho dal-
šího. ukážeme vám, co společně dokážeme.
kontakt: petr matoušek, telefon: 734 791 102, 
e-mail: petr.matousek@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 hlav-
ní pracovní poměr do služby sociální rehabili-
tace s  názvem komunitní centrum o  krok dál 
a pracovníky v sociálních službách. jednoho 
na plný úvazek do denního stacionáře dome-
ček a druhého do svíčkařské dílny v sociálně te-
rapeutických dílnách na poloviční úvazek. těší-
me se na vás. 
kontakt: kateřina Vašková, telefon: 734 797 498, 
e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz

bližší informace o  celkové činnosti charity 
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo 
www. facebook.com/charita.trebova, nebo 
osobně na adrese charity, svitavská 655/44, 
moravská třebová. krásné pohodové dny 
vám přejí zaměstnanci charity m. třebová.

■   |   (pm)
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motoKárová sezóna 
v Plném Proudu
oba motokároví jezdci libor blaha 
a zdeněk ošťádal již mají za sebou v le-
tošní sezóně několik závodů.
libor má za sebou 3 závody – v chebu, 
třinci a v písku. první závod v chebu se 
jel za silného deště a libor po výborné 
kvalifikaci bohužel druhou finálovou 
jízdu a  superfinále z  technických dů-
vodů nedojel. V třinci už bylo všechno 
jinak a libor ve všech jízdách předve-
dl výbornou formu, a za to mu zaslou-
ženě patřilo celkové třetí místo. stejné 
umístění zopakoval na třetím závodě, 
které se odjelo v písku.
zdeněk absolvoval již 5 závodů. je-
den v  kategorii kz2 na trati v  treba-
ticích v  seriálu slovenský kartingo-
vý pohár (2. místo) a 4 závody v  rám-
ci vytrvalostních závodů se svým tý-
mem young & Wild. dva 24hodinové 
závody - haskovo v  bulharsku (2. 
místo) a  slovakiaring (2. místo). tým 
se těmito výsledky posunul na 8. místo 
ve světových tabulkách sodi World se-
ries (z  2000 registrovaných a  aktiv-
ních týmů). zdeněk se dále účastnil 
světového finále v  paříži za umístění 
v  roce 2021 (7. místo). tento rok také 
poprvé byla na programu účast v kWc 
(karting World championchip) v portu-
galském Viana do castelo. zde po tý-
denních bodovaných jízdách skončil na 
celkovém 36. místě (ze 135 účastníků) 
a dosáhl na nejlepší umístění z českých 
a  slovenských jezdců. do konce roku 
tým čekají ještě dvě 24hodinovky v ital-
ském jesolu a marockém agadiru.

moravsKá třebová oŽIla cyKlomaratonem 
osmnáctý ročník moravskotřebovského cyk-
lomaratonu přilákal na startovní čáru desítky 
bikerů z celé republiky. celkem jich bylo 248 
na čtyřech tratích (60, 53 ta operativně, resp. 
40 km), včetně rodičů s  dětmi na rodinné 
dvacetikilometrové trase. pole závodníků do-
plnila třicítka dětského závodu cyklománek.
závodníci projeli značnou část pestrého oko-
lí moravské třebové a šlo o pořádný kus cyk-
listické dřiny. start a  cíl proběhl na fotbalo-
vém stadionu skp slovan moravská třebová. 
„je potřeba zdůraznit, že máme na padesát 
skvělých dobrovolníků, kteří nám pomáha-
jí a bez nichž by nebylo nemožné uspořádat 
závod takového rozsahu. musím také podě-
kovat policii čr a  městské policii moravská 
třebová, odvádějí skvělou práci,“ řekl pavel 
brettschneider, hlavní pořadatel. pořadatelé 
pamatovali i na pestrý doprovodný program 
a  díky firmě mattel bylo postaráno o  zába-
vu i pro naše nejmenší. povedená sportovní 
akce, která proběhla za přispění pardubické-
ho kraje a města moravská třebová, se kona-
la pod záštitou hejtmana pardubického kraje 
martina netolického.
hlavní závod měřil 60 kilometrů, což obná-
šelo více než dvě a čtvrt hodiny tvrdé biker-
ské dřiny. absolutním vítězem moravskotře-
bovského cyklomaratonu se letos stal domi-
nik kunert (tri bike mtb academy) v  čase 
2:16:53, když ve finiši udržel za svými zády sil-
nou trojici soupeřů. druhý dojel pavel hraz-
dil (bike team porsche olomouc, 2:17:14) 
a  třetí martin blaho (prestige cycling team, 
2:17:25).

druhá „dlouhá“ trať měřila 53 kilometrů a ta 
měla jednoznačného suveréna ve Vojtě-
chu neradilovi (psG mechanix), který časem 
1:47:53 pobil celou konkurenci na hlavu, cí-
lem projel vítězně s bezmála čtvrthodinovým 
náskokem, ani stříbrný dominik trnka (ond-
rejfojtik.cz team) se nedostal pod dvě hodi-
ny. nejrychlejší ženou na trati byla kateřina 
obstová (decathlon czech cycling team), do-
jela v čase 2:48:49.
početně hojně obsazen byl závod na trati 40 
kilometrů, který nabídl i velmi napínavý do-
jezd, nejrychlejší sedmička vpadla do cíle po 
necelé půl druhé hodině jízdy v  rozmezí je-
diné minuty. triumfoval jan neset (enjoy ri-
ding team) za 1:24:12, z  početné skupiny 
jeho pronásledovatelů se vytáhl na stříbrný 
flek dobře finišující marek Vykoukal (4ever 
cyklo bulis, 1:24:44). mezi ženami si nejlé-
pe počínala martina neumannová (prestige 
cycling team), jejíž vítězný čas měl hodnotu 
1:42:38.

cyKloman: babí léto

ck slovan moravská třebová Vás zve 10. 
září na cyklistický závod na horských kolech 
v moravské třebové s názvem babí léto, kte-
rý spadá do seriálu závodů cykloman. záro-
veň je součástí seriálu závodů poháru česko-
moravské vrchoviny. cyklistické klání je urče-
no pro širokou veřejnost a nabízí dvě trasy. 
V nichž si přijdou na své jak zkušení matado-
ři, tak i  jezdci, kteří si chtějí zkusit zajet svůj 
první závod. krátká trasa je totiž nejen kratší, 
ale i snazší a bude vedena po širokých zpev-
něných cestách. Více naleznete na interneto-
vých a Fb stránkách cykloman.cz.

■   |   pavel pánek

vrcholná cyKlIstIKa 
v moravsKé třebové

královskou třetí etapu sazka tour z  morav-
ské třebové na dlouhé stráně ovládl kamiel 
bonneu z  týmu sport Vlaanderen-baloise. 
třiadvacetiletý belgičan byl v cíli u vodní elek-
trárny těsně první před anthonem charmi-
gem z dánska. 

■   |   (pm)

Generální partner závodu: kayser s.r.o
hlavní partneři: rehau, louda auto, hedva, 
Vhos, tauer Group, or-cz, trans cz, u kol-
ji, nadační fond manželů pokorných, brand 
promotion, pardubický kraj, město moravská 
třebová, mattel.

■   |  (pm, rh)
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zPrávy z Fotbalu
tradiční klání fotbalistů nad 35 let týmů kun-
činy, moravské třebové, linhartic a třebařova 
ovládli fotbalisté skp slovan moravská třebo-
vá. ti ve finále zdolali celek z linhartic. V zápa-
se poražených semifinalistů byla lepší domácí 
kunčina a skončila tak na třetím místě.
V  rámci přípravy odehrály ve starém městě 
své utkání naše ženy, které tam dokázaly po-
razit třebeš 3:2. V  dalším modelovém utká-
ní před sezónou pak porazili b muži dorost 
3:1. zvýšený pohyb na přestupovém trhu při-
nesl několik změn. tou nejzajímavější je pře-
stup robina matochy do divizního sk bystřice 
nad pernštejnem.

s jaKýmI cílI a ambIcemI vstuPuje-
te do nového soutěŽního ročníKu 
KrajsKého Přeboru?
na jaře naše a mužstvo prokázalo, že tým je 
schopen podávat kvalitní výkony. Velmi rádi 
bychom na ně navázali a  využili týmový po-
tenciál konečně naplno. podmínky pro to 

máme díky městu moravská třebová, tj slo-
van moravská třebová a  sponzorům výbor-
né a v mnohých směrech převyšující krajskou 
úroveň. cíle tedy musí být vysoké. ideálně 
zkusit zabojovat o medaili v krajském přebo-
ru a dojít co nejdál v poháru hejtmana pardu-
bického kraje.

s jaKýmI cílI a ambIcemI vstuPuje-
te do nového soutěŽního ročníKu 
KrajsKé 1. b třídy?
chceme konečně ustálit naši rezervu v  klid-
ných vodách. podle mého názoru máme 
spoustu kvalitních odchovanců, kteří mohou 
v b mužstvu ukázat své kvality a postupně oži-
vit a mužstvo o čerstvou moravskotřebovskou 
krev. rád bych viděl soudržné b mužstvo, kte-
ré má skvělou partu a bojuje na hřišti jeden za 
druhého. je to ale jeden z nejtěžších úkolů, se 
kterým jsem se já osobně během svého půso-
bení ve fotbale potkal.
■   |   petr matoušek, sekretář oddílu skp slovan m. třebová

Pohár za První místo zůstal v boršově
Vítězem 7. ročníku fotbalového memoriálu ja-
roslava hanáka se stal domácí celek tj sokol 
boršov. ten nejprve v poslední minutě překlo-
pil na svou stranu utkání s dlouhou loučkou, 
aby ve finále pod dirigentskou taktovkou tří-
gólového střelce michal čial racl porazil i mo-
ravskou třebovou. bronzovou příčku obsadi-
la dlouhá loučka, která v zápase o  třetí mís-
to rozstřílela koclířov. tradiční zápas starých 
gard sousedů z boršova a dlouhé loučky ovlá-
dala dlouhá loučka.

■   |   (pm)

Petře, jaK s odstuPem času hodnotíte 
uPlynulou sezónu v cl sálového Fot-
balu-Futsalu?
byla to extrémně náročná sezóna. během 
doby, kdy působíme v  české nejvyšší soutě-
ži, jsem ještě nezažil nic tak těžkého, ale krás-
ného a  neopakovatelného zároveň. šakalové 
jsou lidsky neuvěřitelně skvěle vyladěný stroj 
a je radost být součástí něčeho takového.
od vysněného tItulu vás dělIlo Pár 
mInut. Přebolela vás uŽ FInálová 
Prohra se sPartou?
moravská třebová hrála ve finále české ligy se 
spartou praha a v poslední minutě sahala po 
titulu mistra české republiky. tahle zpráva by 
před rokem na všechny působila jako z jiné ga-
laxie. upřímně řečeno, na mě tak působí vlast-
ně pořád. Finále bylo po všech stránkách vy-
vrcholením ligy a  nám bylo ctí být u  toho. 
spousta lidí po zápase brečela. mísilo se v nás 
obrovské štěstí s  velkým smutkem. jsou to 
zkušenosti k nezaplacení.
jaK se vám líbIla atmosFéra PřI FInal 
Four v luhačovIcích a jaK jste byl sPo-
Kojen s Úrovní Přenosů?
Final Four byla po všech stránkách velmi kvalit-
ní a nadmíru důstojnou oslavou sálového fot-
balu-futsalu. Všechno mělo tu nejvyšší úroveň, 
jak soupeři, tak organizace i televizní přenosy. 
atmosféra v  luhačovicích byla neopakovatel-
ná. je vidět, že vedení ligy i tisková komise sva-
zu dělá svou práci na jedničku. jednoduše ře-
čeno: plná hala, televizní kamery, my ve finá-
le. pro tyto okamžiky v životě člověk dělá sport.
jaKou odezvu měl ve vašem městě zIsK 
stříbrných medaIlí?
město bez sportovní haly je druhé nejlepší 
v  české republice. hodně lidí cítí, že se stalo 
něco neuvěřitelného.

moravsKá třebová bude hrát lIGu mIstrů 

v nadcházející sezóně by měla mít cl 11 
ÚčastníKů, to je určItě dobrá zPráva?
pro sálový fotbal je to určitě skvělá zpráva. pří-
ští sezóna soutěže bude ještě o stupínek těžší 
než předchozí ročníky.
do soutěŽe PřIbydou ambIcIózní celKy 
z rudolFova a varnsdorFu. určItě se 
zvýší KonKurence a cl dostane nový 
náboj.
oba týmy přinesou do ligy nespornou kvalitu 
a  zdravou dravost nováčků. pro nás to mimo 
jiné znamená o  1100 naježděných kilometrů 
více v základní části sezóny. jedině těžká konku-
rence a podmínky nás ale můžou posouvat dál.
něKteří vašI hráčI budou nastuPovat 
v 1. lIze FIFa Futsalu za sKuP olomouc. 
nebude to PaK dost velKá zátěŽ?
Většina hráčů je multifunkčních a zvládají i tři 
zápasy za víkend. zátěž to beze sporu bude, 
ale s  něčím podobným se musejí vyrovnávat 
i ostatní týmy. nebudeme tedy v tomto směru 
ničím výjimečným.
zahrajete sI I lIGu mIstrů. znáte uŽ 
místo Konání a PříPadné souPeře?
tohle je neuvěřitelná třešinka na dortu za 
naše výkony v  minulé sezóně. o  pořadate-
li se teprve jedná. společně s  janem trefilem 

si v  koutku duše přejeme nějakou exotičtější 
destinaci, zbytek kluků preferuje osvědčenou 
Francii nebo itálii.
dočKáte se v moravsKé třebové I nové 
sPortovní haly?
já bych za to byl strašně rád. ne primárně kvů-
li šakalům, ale hlavně kvůli všem dětem v mo-
ravské třebové, které by tímto krokem získa-
ly konečně důstojné podmínky pro rozvíjení 
svých talentů.
Kdo váš Klub nejvíce sPonzorsKy Pod-
Poruje?
mezi naše největší podporovatele patří město 
moravská třebová, tj slovan moravská třebo-
vá, haas s.r.o. - mezinárodní a vnitrostátní sil-
niční motorová nákladní doprava, akciová spo-
lečnost dGF a chas-mt s.r.o. bez nich by ša-
kalové nemohli fungovat a  pevně věříme, že 
nám i  v budoucnu zachovají svou přízeň. my 
jim všem na oplátku nabízíme spojením s part-
nerem, za kterého se, doufám, nemusejí až tak 
úplně stydět. šakalové mají svou domácí halu 
v mohelnici, za což patří všem ze zš mlýnská 
také obrovské poděkování. V neposlední řadě 
je také potřeba zmínit spoustu dobrovolnic-
kých hodin náš všech, kteří se okolo šakalů po-
hybujeme. a úplně na konec si dovolím podě-
kovat našim fanouškům. jsou nejlepší v lize.
čeKá nás Patrně těŽKá doba, PřIjde 
zdraŽení enerGIí a dalších vstuPů. ne-
máte obavu o FunGování sPortovních 
Klubů. Především se zajIštěním a ÚdrŽ-
bou svých sPortovních areálů?
zdražování ovlivňuje životy nás všech. nezbý-
vá než věřit, že to společnými silami všechno 
zvládneme.
petra matouška se ptal petr koseček, tisková 
komise česká federace sálového fotbalu - fut-
salu

https://www.facebook.com/SKP-Slovan-Moravsk%C3%A1-T%C5%99ebov%C3%A1-197476580707862/?__cft__%5b0%5d=AZVEN1aGNBskaG1wlaikR9a6-_HarmSQmHGwH0xAwzBWMW4Izw4-WB3IJW27QaHPesmi_Zx6tKQmenOLY8g_ICmesbFmDtf5UQmdSNMBYYQvIlhgmAwvFQHdHk5WErNarAd0o7aEo2wAFOwH94nchoPCOIf3AXjb429wANrYKEA7NptmOD-n1d2wBVwQLXzhHfQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SKP-Slovan-Moravsk%C3%A1-T%C5%99ebov%C3%A1-197476580707862/?__cft__%5b0%5d=AZVEN1aGNBskaG1wlaikR9a6-_HarmSQmHGwH0xAwzBWMW4Izw4-WB3IJW27QaHPesmi_Zx6tKQmenOLY8g_ICmesbFmDtf5UQmdSNMBYYQvIlhgmAwvFQHdHk5WErNarAd0o7aEo2wAFOwH94nchoPCOIf3AXjb429wANrYKEA7NptmOD-n1d2wBVwQLXzhHfQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/841925099663891/user/100001228729036/?__cft__%5b0%5d=AZU2mBo77qiGjPk8p-WY5nOTpWowHml_jPjxTnfvSdNlND_F_Zk920Og3CIVIfa0B_UXfbxpKoAZvzSL8zvzz4VtLQWemZ4Zy1U08j_8JkKzrwxfZt3Sw8tFhPACNSFfDdVTdwbR_M3IMIijs2ueJmiBqco4cyqL6OtKrCnHzzCC1_izMeTEvWwLWvV80FR4c4Y&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SKBystriceNP/?__cft__%5b0%5d=AZU2mBo77qiGjPk8p-WY5nOTpWowHml_jPjxTnfvSdNlND_F_Zk920Og3CIVIfa0B_UXfbxpKoAZvzSL8zvzz4VtLQWemZ4Zy1U08j_8JkKzrwxfZt3Sw8tFhPACNSFfDdVTdwbR_M3IMIijs2ueJmiBqco4cyqL6OtKrCnHzzCC1_izMeTEvWwLWvV80FR4c4Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SKBystriceNP/?__cft__%5b0%5d=AZU2mBo77qiGjPk8p-WY5nOTpWowHml_jPjxTnfvSdNlND_F_Zk920Og3CIVIfa0B_UXfbxpKoAZvzSL8zvzz4VtLQWemZ4Zy1U08j_8JkKzrwxfZt3Sw8tFhPACNSFfDdVTdwbR_M3IMIijs2ueJmiBqco4cyqL6OtKrCnHzzCC1_izMeTEvWwLWvV80FR4c4Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/841925099663891/user/100000281556953/?__cft__%5b0%5d=AZUpr7pAFXQqttctAfJTlU_YCxPrDQbu96zcdWIm45Z9hoccsLaSuZQaxUQie58jW3godScd4AI6_TQMUH9XQRATyQ36feURXYuYstMLkHT-g8x0RuYj29Ojn5r_b__TWfr9u5KwDFhtgPYCOxO7ynzObLdVO5-A5MlIlq2SWS3O_clWNg6TUDNz7HNnJyJL9Wk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-federace-s%C3%A1lov%C3%A9ho-fotbalu-futsalu-194991054030877/?__cft__%5b0%5d=AZUpr7pAFXQqttctAfJTlU_YCxPrDQbu96zcdWIm45Z9hoccsLaSuZQaxUQie58jW3godScd4AI6_TQMUH9XQRATyQ36feURXYuYstMLkHT-g8x0RuYj29Ojn5r_b__TWfr9u5KwDFhtgPYCOxO7ynzObLdVO5-A5MlIlq2SWS3O_clWNg6TUDNz7HNnJyJL9Wk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-federace-s%C3%A1lov%C3%A9ho-fotbalu-futsalu-194991054030877/?__cft__%5b0%5d=AZUpr7pAFXQqttctAfJTlU_YCxPrDQbu96zcdWIm45Z9hoccsLaSuZQaxUQie58jW3godScd4AI6_TQMUH9XQRATyQ36feURXYuYstMLkHT-g8x0RuYj29Ojn5r_b__TWfr9u5KwDFhtgPYCOxO7ynzObLdVO5-A5MlIlq2SWS3O_clWNg6TUDNz7HNnJyJL9Wk&__tn__=kK-R
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www.moravskatrebova.cz

V moravské třebové se bude 24. 9. konat už 
20. ročník atletického mítinku pro všechny vě-
kové kategorie. jedná se o chas moravskotře-
bovské víceboje, největší v české republice co 
do počtu závodníků a kategorií. 
chcete si hodit oštěpem s bárou špotákovou? 
zaběhnout si s patrikem šormem nebo niko-
letou jíchovou?… no, tak to musíte jinam. tady 
vás čeká ale taky nějaký ten mistr republiky. 
zkusíte se vyrovnat profesionálům, nebo zazá-
řit mezi amatéry? není nic jednoduššího, než 
se registrovat na www.mtviceboje.cz, dokud 
jsou volná místa (na místě to nejde). kategorie 
máme od těch nejmenších, co sotva chodí, po 
ty nejstarší, co sotva chodí. „na letošní ročník 
zveme všechny předchozí vítěze, takže bude 
rozhodně co k vidění. ti si navíc vždy chválili 
skvělou atmosféru na stadionu, tak jim pojď-
me dokázat, že to v moravské třebové pořád 
umíme,“ zve ředitel mítinku tomáš sekanina. 

moravsKotřebovsKé víceboje v atletIce 
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Inventura čInnostI tj slovan 
moravsKá třebová 
Vážení spoluobčané, fanoušci, sportovci,
léto je téměř za námi a  na všech sportovi-
štích začíná být po prázdninách opět velmi 
živo. některým podzimní část sezóny začala, 
jiní se na její zahájení pilně připravují.
o  činnosti tělovýchovné jednoty slovan se 
snažíme informovat průběžně, nicméně je 
jistě dobré jednou za čas provést rekapitula-
ci toho co bylo a toho co nás čeká. představit 
plány, které budou ovlivňovat chod celé or-
ganizace v blízké budoucnosti. aktivity jsou 
v  souladu s  prohlášeními a  prioritami, kte-
ré jsem při příchodu do funkce předsedy avi-
zoval. za uplynulé období jsme organizovali 
několik významných akcí pro mládež. nejen 
pro děti v rámci základní činnosti tj, což jsou 
tréninky, soustředění a soutěžní utkání, ale 
pro všechny ostatní z  řad široké veřejnosti. 
pro středoškoláky to byl květnový Farmajá-
les, pro první stupně základních škol spor-
tovní dětský den, sportovní den v rámci vý-
měnného mezinárodního tábora, diskotéka 
na slovanu a  autogramiáda s  reprezentan-
ty markem langhamerem, terezou rado-
vou a matějem blümelem. celkově jsme na 
sportovištích přivítali téměř dvě tisícovky ná-
vštěvníků.
odpovědně se snažíme starat o majetek ve 
vlastnictví slovanu. V kabinách fotbalu pro-
běhla rekonstrukce letitých vodovodních po-

trubí, tenisové kurty zvelebily obnovené ná-
těry oplocení, posilovna v rehau aréně má 
vylepšené sociální zařízení. na stadionu u zš 
palackého byl zbudován nový a  odstraněn 
starý sklad atletického náčiní. klubovna tu-
ristů je chráněna novými bezpečnostními 
dveřmi. Výkonná čerpadla pro zavlažování 
a kropení byla instalována na fotbale, tenise 
a volejbale. ke spokojenosti všech byl nasta-
ven nový systém údržby volejbalových kur-
tů, což se pozitivně odrazilo nejen na jejich 
vzhledu. 
a  co chystáme? není toho málo. po letech 
jednání se podařilo ve spolupráci se staros-
tou města dokončit výběrové řízení a  uza-
vřít smlouvu s  dodavatelem nového osvět-
lení zimního stadionu. od tohoto kroku si 

slibujeme nejen zvýšení světelného kom-
fortu, ale především velikou úsporu ener-
gií, kterou dodavatel garantuje třetinovou 
oproti stávajícímu stavu. poděkování za po-
moc s realizací je nutno vyjádřit pardubické-
mu kraji a hejtmanovi m. netolickému. tře-
tinu pořizovacích nákladů jsme pokryli díky 
jejich podpoře. pokud vše půjde podle plá-
nu, ledovou plochu nově osvítíme v polovi-
ně září. plánujeme zlepšit neutěšený stav 
tzv. třetího hřiště. měla by tak vzniknout kva-
litní travnatá plocha, která bude k dispozici 
všem oddílům tj slovan, ale rovněž rekreač-
ním sportovcům z řad veřejnosti. připravuje-
me projekt víceúčelové haly v  lokalitě volej-
balových kurtů. rekonstrukci střech na bu-
dovách v  areálu fotbalového stadionu, re-
novaci hojně využívaného dětského hřiště 
tamtéž a opravu sociálního zařízení hospůd-
ky na slovanu. s novou hokejovou sezónou 
vejde v  platnost z  důvodu zvýšení bezpeč-
nosti upravený provozní řád zimního stadio-
nu a s novým rokem jednotný systém odmě-
ňování trenérů.      
Věřím, že všechny tyto kroky povedou k další 
modernizaci sportovišť a samotné organiza-
ce tj slovan moravská třebová.
těším se na setkání s Vámi 10. září na dět-
ském dni na knížecí louce.
■   |   ladislav Weinlich, předseda tj slovan m. třebová

http://www.mtviceboje.cz

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_r2qnhopuajnu

