MORAVSKOTŘEBOVSKÝ

zpravodaj
číslo 9 | září 2022 | 20. ročník

Chytrý zpravodaj
je dostupný
také online

Ilustrační foto

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.
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Uzavírka silnice v Sušicích
Pardubický kraj provádí poslední fázi rekonstrukce silnice č. II/368. Stavební práce
jsou v Sušicích spojeny s úplnou uzavírkou
komunikace. Termín dokončení je dle harmonogramu nastaven na konec října letošního roku. Úplná uzavírka se týká úseku od
odbočky k betonárce po odbočku ve směru Kunčina. Objízdná trasa vede přes Dětřichov u Moravské Třebové a silnici I/35. Rezidenti mohou využívat horní cestu nad Sušicemi, 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 uzavírce horní cesty pro ostatní vozidla jsme
přistoupili s ohledem na probíhající rekonstrukci části silnice II/368 ve směru ke Kunčině a také odstranění semaforů na opravované silnici I/35. Důvodem byla také neukázněnost řidičů, kteří nerespektovali dopravní
značení a ohrožovali místní občany bezohlednou jízdou.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu 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 obyvatel, odhlásilo 20 osob, zemřelo 11 občanů 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 Moravské Třebové k 31. 7. 2022 evidováno 9842
osob.
V měsíci červenci se uskutečnilo 9 svatebních obřadů a 3 obřady k vítání občánků.
■ | In

Zastávka BUS Moravská Třebová Sušice
je dočasně přesunuta ke křižovatce ve smě-

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

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

ru Kunčina. Po dobu uzavírky pojedou autobusy z Moravské Třebové po objízdné trase
přes Dětřichov u Moravské Třebové a Staré Město. Z důvodu uzavírky budou velkoobjemové kontejnery na trávu, listí a větve přesunuty z původního umístění za hasičskou zbrojnicí na provizorní místo za železničním přejezdem u vjezdu do zemědělského
areálu I. MTZ.

Omluva redakce
V srpnovém vydání Moravskotřebovského
zpravodaje byl na str. 5 publikován článek
o záměru výstavby bytového domu v ul. Dukelská. V textu bylo chybně uvedeno, že částpozemku s plochou asi 306 m2 město prodalo investorovi za stanovených podmínek.
Celý záměr je skutečně připraven, smluvní
vztahy pro budoucí prodej ale budou zastupitelé schvalovat až na následujícím zasedání. Za nesrovnalosti se omlouváme.
■ | (vd)

Poděkování
Děkujeme všem vlastníkům
nemovitostí
v Moravské Třebové,
kteří se starají o jejich
technický stav i celkový vzhled. Každá změna vede k tomu, aby
naše město bylo zase
o kousek krásnější.
Ulice Svitavská.
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výběrová řízení

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 Ladislav

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 Kateřina (Rozstání)

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

Informace z radnice

Zaměřeno na rozvoj školství
a opravy komunikací
Vážení spoluobčané, v posledních třech číslech Moravskotřebovského zpravodaje jsme
se věnovali shrnutí projektů a investičních
akcí, které se podařilo jak zrealizovat, tak připravit pro další léta. Jsou za námi čtyři turbulentní 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 mysleli, že se naše životy vrátí do normálu, rozpoutala se na počátku tohoto roku válka na
Ukrajině. Obě tyto celosvětové události poznamenaly i chod našeho města a co je důležitější, dopady ekonomické, které již nyní pociťuje každá domácnost, výrazně poznamenají v příštích měsících i naše město.
Moravská Třebová je krásné město a ve srovnání s jinými městy v naší republice má mnohé co nabídnout. Přesto bylo a je naším cílem
připravovat projekty pro další rozvoj Moravské Třebové a zkvalitnění života našich obyvatel. Po celé volební období jsme se všemi
kolegy zastupiteli komunikovali hlavní témata rozvoje města, protože jsme shodu v budoucích otázkách města považovali za stěžejní. Řada akcí, zejména v oblasti oprav komunikací, také výrazně zasáhla do běžného života 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 opravit ulice Lanškrounská, Olomoucká a Svitavská tak, aby se tyto komunikace staly reprezentativní bránou do města. V letech 20212022 byla úspěšně dokončena náročná revitalizace 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 dokončena také celková oprava ulice Lanškrounská,
na které se město podílí společně s Pardubickým krajem. Od roku 2019 zde došlo k výměně havarijních úseků kanalizace, plynovodu a vodovodu, silnice dostala nový asfaltový koberec a chodci se dočkali zcela nových
chodníků, veřejného osvětlení a prvků zeleně. V letech 2020-2021 se podařilo dokončit
také revitalizaci ulice Olomoucká. Kromě přípojek kanalizace se město zaměřilo také na
zlepšení podmínek pro chodce a místní rezidenty. V úseku od železničního přejezdu po
křižovatku s ul. Horní zde proběhla rekonstrukce chodníků, včetně nových prvků zeleně a tvorby zpevněných ploch pro parkování.
Dílčí opravy silnice proběhly také v ulici Zahradnická, Anenské údolí a kompletní rekonstrukce vozovky proběhla v roce 2020 v horní i dolní části Boršova, kde bylo opraveno
také několik mostních konstrukcí. V roce
2022 proběhly velkoplošné opravy vozov-

ky v ulicích Bezručova, Mlýnská, Školní, Palackého, Jiráskova a B. Němcové. Zahájena
byla také celková rekonstrukce ulice Nerudova, kde probíhá oprava kanalizace a vodovodu. Nový asfaltový povrch zde bude položen
v roce 2023.

Nezapomínáme ani na průběžné opravy
chodníků. V posledních letech byly dokončeny nové úseky v ulicích Komenského, Sluneční, Zahradnická, 9. května, J. K. Tyla, vč. opravy lávky pro pěší přes Třebůvku v ulici Olomoucká.
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Silnice Boršov

Singltrek

Nová vozovka Jiráskova ul.

Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov

Komunitní klub

Revitalizace ulice Olomoucká

Mateřské centrum Krůček

Obnova vyhlídky u sochy Plačící Anny
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Rozvoj školství
ZŠ U Kostela
V roce 2021 začal proces postupné optimalizace školství v Moravské Třebové. Prvním krokem bylo sloučení dvojice stávajících vzdělávacích zařízení ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ Čs. armády do jednoho subjektu
s názvem ZŠ U Kostela Moravská Třebová.
Druhým krokem je postupná modernizace ZŠ U Kostela. V budovách se podařilo dokončit kompletní rekonstrukci učeben fyziky,
chemie a výpočetní techniky včetně vybavení a zázemí pro učitele s celkovými náklady
14 mil. Kč (z 85 % financováno prostřednictvím dotací).
Dalším krokem je plánované vybudování moderní přístavby s novou jídelnou a stravovacím provozem, vč. zázemí pro školní družiny a nové učebny. „Kromě stavebních úprav
je součástí realizace i kompletní vybavení vč. potřebné IT infrastruktury a pomůcek
pro výuku. Mezi nezbytné úpravy bude patřit také modernizace přírodovědných učeben a rozšíření kapacity kmenových tříd.
K projektu náleží i revitalizace travnaté plochy pod farní zahradou, která je koncipována
pro venkovní výuku přírodních věd, součástí bude také venkovní učebna. Na celý projekt je zpracována projektová dokumentace
ve fázi územního řízení a stavebního povolení. Jsou připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci a nyní čekáme na vyhlášení dotační 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-

Výtah ZŠ Palackého

stavba v souladu s regulativy,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

ZŠ Palackého
V roce 2021 byl úspěšně dokončen projekt
modernizace ZŠ Palackého. Žáci i pedagogové se dočkali opravených odborných učeben
fyziky, chemie a informatiky, vč. jejich vybavení nábytkem, technickými a učebními pomůckami, výpočetní a informační technikou.
Prostřednictvím stavby osobního výtahu došlo k zajištění bezbariérovosti celého objektu školy. Zajištěna byla rovněž vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. Celkové
náklady činily 10 mil. Kč (z 85 % financováno
prostřednictvím dotací).

Mateřské Školy
V MŠ Piaristická vznikla nová přírodní zahrada. Děti mohou využívat nové vyvýšené záhony, bylinkovou spirálu, smyslový chodníček, květnatou louku, domečky pro živočichy a další edukativní prvky. Celý prostor je
koncipován tak, aby se děti mohly vzdělávat
v krásném přírodním prostředí. V MŠ Zvoneček byla dokončena oprava elektroinstalace
a MŠ Sušice proběhly terénní úpravy a instalace altánu v zahradě pro děti. Během pandemie koronaviru byly školky uzavřené, čehož jsme využili k opravám a nezbytné údržbě. V případě MŠ Boršov putovalo z městského rozpočtu 339 tisíc Kč na rekonstrukci
toalet a sociálního zázemí. Další investice
putovaly do opravy střechy a dalších úprav
v MŠ Tyršova.

Vizualizace projektu přístavby ZŠ U Kostela

Učebny ZŠ U Kostela

Sociální zázemí MŠ Boršov

MŠ Sušice

Zahrada MŠ Boršov
Moravskotřebovský zpravodaj | září 2022 |
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Slavnostní otevření
cyklostezky
Ve čtvrtek 18. srpna proběhlo slavnostní otevření nového úseku Stezky pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov II. a III. etapa. „Cyklostezka o celkové délce 1,1 km ply-

nule navazuje na stávající úsek vedoucí od
kruhového objezdu po odbočku do Boršova. O její výstavbě se diskutovalo několik let
a nyní se po novém úseku mohou konečně
projet první cyklisté. Výrazně se tak zvýší jejich bezpečnost v místech, která jsou díky terénu a intenzitě automobilové dopravy nepřehledná a nebezpečná,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.
Výstavba stezky pro chodce a cyklisty v prostoru od silniční křižovatky na Boršov směrem do Útěchova po levé straně silnice byla
zahájena začátkem května letošního roku.
Zhotovením stavby byla na základě výběrového 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)

Záměr bytové výstavby
V souladu s územním plánem města Moravské Třebové zjišťujeme předběžný zájem o družstevní formu výstavby bytových domů v Moravské Třebové. Navštivte
naše webové stránky www.sbdmtr.cz, pište 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 bytovém družstvu (SBD) patří k modernímu typu
komfortního bydlení, s výhodami oproti bydlení ve vlastním bytě. Pokusíme se zde zhodnotit rozdíly mezi oběma způsoby bydlení:
FINANCOVÁNÍ
O bankovní úvěr nežádá fyzická osoba, nýbrž
SBD jako obchodní korporace. Z toho vyplývají zásadní výhody oproti běžným hypotečním či komerčním úvěrům:
• dlouhodobá fixace/neměnná úroková sazba, zpravidla na dobu 25 let
• nízká úroková sazba díky mnohonásobně
většímu objemu úvěru a nízké riziko defaultu/nesplácení úvěru
• neprobíhá šetření v registrech SOLUS,
BRKI, NRKI, atd.
• bez posuzování bonity žadatele - jednotlivce, výhoda pro OSVČ
• jednoduchý příp. převod družstevního
podílu, pokud chce nájemce změnit způsob bydlení, odpadá tak jednání s bankou
o vyvázání z úvěru
ADMINISTRATIVA
Provoz bytového domu je pod správou bytového družstva.
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• 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 nájemníkům, pozitivním efektem tak je ochrana
financí ostatních členů a komfortu bydlení
• značná finanční úspora nákladů na související služby (společné vytápění, příprava
teplé vody, pojištění domu, internet, energie, apod.)
• realizace bydlení bez zisku developera,
pouze za projekční a stavební náklady
• daňové zvýhodnění, v katastru nemovitostí 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 současnosti spravuje téměř 1 300 bytových a nebytových jednotek.

Bleší trh
Oblíbená akce
se uskuteční v sobotu 3. září
od 8:00 do
12:00 hodin ve dvorečku naproti Třebovské restauraci (v případě vydatného deště přesunuto na 10. září.). Máte
doma přebytečné hrníčky, knížky, obrázky, časopisy, něco pro kutily, nářadí, hračky nebo koloběžku? Nebo vám
právě něco takového chybí? Prodávat
a nakupovat může každý, nepotřebujete žádné povolení. Příprava prodejního
místa od 7:30 hodin.

Památková komise
zve na zájezd

Komise památkové péče srdečně zve
na tradiční zájezd pro veřejnost po památkách. Tentokrát je na programu návštěva města Boskovice, prohlídka židovského města, zámku, popř. muzea.
Termín zájezdu 17. září, 11:00 odjezd
od muzea. Doprava autobusem. Odjezd
11:00, příjezd 17:30-18:00. Cena zájezdu 200 Kč (poplatky za vstupné hrazeny 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 jedinečnou možnost neplatit exekuční poplatky a sankce, které navýšily původní dluh. Milostivé léto 2022, vládní název 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, kteří nezaplatili sociální pojištění, daně,
koncesionářské poplatky (Česká televize, Český rozhlas), jízdné v MHD, obecní poplatky (za zvíře, odpadky), pokuty,
elektřinu (ČEZ). Akce není uplatnitelná
pro lidi, kteří ještě nemají dluh v exekuci 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 okresní správou sociálního zabezpečení. Potřebujete poradit? Na webu milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se
na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje.
Najdete tam další doplňující informace. Můžete využít také Help linku 770
600 800 organizace Člověk v tísni.

Volby

Změna pro třebovou
Milí Třebováci, v minulých
volbách vám naše uskupení
nabízelo společně přetvářet
Moravskou Třebovou v moderní a rozvíjející se město. Takové město, ve kterém
každý z nás najde kvalitní
podmínky k bydlení, životu a k zájmovým aktivitám. Nikdo z nás přitom netušil, co nám život
připraví. Covidové roky nás připravily o možnost vzájemného setkávání, byl omezen kul-

turní život města, nejasné byly rovněž finanční dopady do rozpočtu města. Přesto jsme
přesvědčeni, že se nám podařilo dodržet naše
sliby. Prioritou byla pro nás oblast bydlení, zejména lokality Jihozápad. Modernizací prošly
ulice Svitavská, Lanškrounská, Olomoucká,
včetně chodníků a zeleně. Také jsme připravili architektonickou soutěž na výstavbu nového kulturního centra. Společně s partnery
jsme připravili další významné projekty v oblasti, bydlení, školství a obnovy kulturního dě-

dictví. Na řadu těchto záměrů jsou v rozpočtu města vyčleněny vlastní finanční prostředky. Více najdete na našem FB Změna pro Třebovou. Chceme žít v moderním a přívětivém
městě pro všechny občany města. Naší prací
jsme dokázali, že změna je možná, že neslibujeme nemožné, ale máme reálné cíle. A takový
vám představíme náš volební program. Děkujeme za vaši podporu a bylo nám ctí pro naše
město a pro vás, občany města, pracovat.

hou bylo vytvářet prostředí pro život, který
zde chceme žít prostřednictvím kultury a volnočasových aktivit. Chtěla jsem, aby kdokoli,
kdo je aktivní, cítil důvěru a podporu k uskutečnění svých projektů. Je to dlouhá cesta, na
které se nám daří dělat postupné kroky. Kroky, které se nedají vyfotit nebo u nich přestřihnout pásku, tvorba dobrého místa pro
život nikdy nekončí. Cítím potřebu na tomto místě veřejně poděkovat starostovi Miloši Mičkovi, který byl ochoten se ujmout náročné a nevděčné role starosty města, po od-

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 týmem městského úřadu pod vedením tajemnice Terezy Sísové. Ať už budete svou důvěru 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.

■ | Miloš Mička, starosta

Srdcem Třebováci
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 touha 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-

■ | Daniela Maixnerová, místostarostka města

Třebovou tvoří každý z nás
Milí Třebováci, letošní volby možná nevstoupí do dějin, ale určitě rozhodnou o dalším
směřování našeho města. Mnozí si přejí,
aby v Moravské Třebové bylo dostatek stavebních parcel, více lékařů, startovací byty
pro mladé, nové kulturní centrum a opravené 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

musí žít, abychom nebyli jen kulisou pro turisty. Naše město tvoří společné aktivity, sousedské vztahy, vzájemná spolupráce a komunikace. To vše je důležité zvlášť v dnešní
nejisté době. Proto chceme s lidovci přispět
především k posílení komunikace představitelů města nejen s Pardubickým krajem
a starosty okolních obcí, ale především s každým občanem města. Nesmíme zapomínat na dokončení oprav nejvíce poškozených

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 hlasovacími 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

Malé ohlédnutí za naší prací
Milí občané, díky vašim hlasům
jsme se mohli předchozí čtyři
roky podílet na vedení našeho
města. Miroslav Jurenka zastupoval funkci předsedy Finančního výboru. Ivana Kantůrková
působila ve výboru Kontrolním, Komisi pro

sociální věci a pravidelně vás informuje o aktuálním dění ve zdravotnictví. Po celou dobu
naší práce bylo pro nás prioritou prosazování vašich zájmů. I přesto, že se nám něco nepodařilo přesně podle našich představ, jsou
tu na druhé straně věci, na které jsme velmi pyšní. Rádi bychom tu pro vás byli i v dal-

ším volebním období. Jen díky vám může mít
náš Hlas pro město dost síly na rozhodování
o dalším rozvoji a zvelebování našeho domova. 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

PROSPERUJÍCÍ Moravská Třebová
Vážení občané, začátkem měsíce srpna
jsme oficiálně představili kandidátku nového uskupení PROSPERUJÍCÍ Moravská Třebová. Nejsme politická strana. Jsme občané města stejně jako Vy. Jsme parta lidí, která umí táhnout za jeden provaz. Náš tým je
složen z pracovitých a zkušených lidí, kteří mají elán a odvahu něco udělat pro druhé, město posunout dopředu a v maximální
možné míře vést k prosperitě. Jsme aktivní

patrioti, chceme naše dosavadní zkušenosti a znalosti využít pro zlepšení života všech
generací, které ve městě žijí. Nabízíme realistický program s konkrétními příklady řešení problémů, se kterými se naše město potýká a současně s návrhy nebo vizemi dalšího rozvoje města. Volební program strany
Prosperující Moravská Třebová s podporou
ČSSD a 3PK vznikal postupně od jara. Při
jeho přípravě jsme věnovali pozornost kaž-

dému detailu řešení všech klíčových problémů, které nás i Vás ve městě tíží. Naším cílem je otevřená, profesionální a hospodárná správa města. Přejeme si a zasadíme se
o to, aby radnice byla pomocníkem a oporou pro obyvatele města.
Vaši kandidáti Prosperující Moravská Třebová s podporou ČSSD a 3PK
Sledujte nás na Facebooku - www.facebook.
com/prosperujicimoravskatrebova
Moravskotřebovský zpravodaj | září 2022 |
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Různé

Informace z městské policie
Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období městská policie řešila 521
událostí.
Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve
vybraných lokalitách města se městská policie zaměřuje na dodržování zákazu parkování 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

Pochod po dálničním tělese R43
Klub českých turistů Boskovice ve spolupráci s dalšími partnery pořádá v sobotu 3. září
13. ročník Pochodu po dálničním tělese R43.
Účastníci postupně navštíví nejdůležitější
místa současné (nedostavěné) R43 i budou-

cí místa nové D43. Všechny etapy zajišťujeme s odborným výkladem historiků, přírodovědců, regionálních odborníků a partnerů
z místních samospráv. Startovné 50 Kč. Podrobnosti na www.kctboskovice.cz.

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 narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022,
pokud příjem rodičů v roce 2021 nepřesáhl 1 mil. Kč hrubého. Žádosti
je možné podávat online i na vybraných Czech Pointech (městský úřad
Moravská Třebová, Olomoucká 2) od
15. srpna. Podrobnosti na webu https://www.mpsv.cz/.

Rodinné centrum Krůček
FB: krucekmt IG: krucekmoravska
Email: krucekmt@gmail.com
Děkujeme všem rodinám, které s námi strávily léto na našich táborech a výletech. Zveme Vás všechny na Den otevřených dveří
Krůčku, který se uskuteční 7. 9. od 9 do 16
hod.
Všechny vás také zveme na náš tradiční Bazárek dětského oblečení a hraček. Prodejci 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 přidáváme 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
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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 těhotné, 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 cvičení)
ČTVRTEK
9:00–10:30 Klub kontaktních maminek (8. 9.,
22. 9.)
PÁTEK
10:00–11:00 Smyslohrátky (9. 9. první informativní 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 naleznete na našich FB stránkách. Veškeré přihlášky a dotazy na krucekmt@gmail.com. Těšíme
se na vaši návštěvu.
■ | Tým Krůčku

různé

Okurková sezóna se
v Kanclárně nekonala
Historie spolupráce města
Moravská Třebová s Pardubickým podnikatelským inkubátorem P-PINK se píše od konce léta loňského roku. Na podzim 2021 jsme
zde uspořádali vzdělávací sérii s názvem
Akademie začínajícího podnikání (AZP). Moravská Třebová má od podzimu téhož roku
coworkingové centrum (sdílené kanceláře)
jménem KANCLÁRNA. Manažer tohoto centra Augustin Mrlina je absolventem AZP. Pod
jeho vedením si KANCKÁRNA postupně buduje své jméno.

Co se dělo o prázdninách
Navštívila jsem KANCLÁRNU a zjišťovala
jsem, na čem tu pracují teď v létě a jestli potřebují s něčím pomoct. Dověděla jsem se,
že na základě poptávky přeskupili a přemístili vybavení interiérů. Momentálně je nejvíce požadovaná služba Schůzka podnikatele
s klientem, která probíhá na neutrální půdě.
Dále frekventovaný je i požadavek na samostatné 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 školitel si to pronajme pro svou akci atd. Proběhl 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 připravili dvouhodinový workshop Objev v sobě
podnikatele, aneb prázdninový minikurz pro
středoškoláky. Studenti s lektorkou potrénovali, 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 dosáhnou úspěchu, a to nejen v podnikání.
Na 22. září zajistíme z P-PINK pro KANCLÁRNU přednášku pro začínající i pro již ostřílené
podnikatele s názvem Efektivní využití pracovního času. Tady si účastníci mimo jiné pojmenují své zloděje času, kterým dobrovolně
umožňují, aby jej kradli.
S příchodem podzimu pro začínající podnikatele P-PINK zopakuje úspěšnou sérii
vzdělávání a konzultací Akademii začínajícího podnikání. Tentokrát již také v prostorách KANCLÁRNY. S místostarostkou Danielou Maixnerovou máme vyhrazené již pevné termíny a podmínky, dolaďujeme věci kolem legislativy. „Všichni se těšíme, že město
se díky zopakování AZP opět posune v kvalitě i kvantitě úspěšného podnikání na území
Moravskotřebovska,“ dodává místostarostka
Maixnerová.
■ | Hana Štěpánová, P-PINK

Přijímáme přihlášky
do akademie
začínajícího
podnikání
Město Moravská Třebová pokračuje
ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem s cílem podpořit budoucí podnikatele ve městě i blízkém okolí. Série školení a workshopů je
pro účastníky zdarma, zájemci mohou
zasílat přihlášky na adresu zpravodaj@
mtrebova.cz nejpozději do 15. září. Kapacita kurzu je omezena na 15 osob.
Akademie
začínajícího
podnikání
se bude skládat z celkem 10 setkání, z toho 5 setkání prezenčně v rozsahu cca 3 hodiny a 5 online konzultací v rozsahu půl hodiny na každého
člověka. Účastníci akademie, kteří absolvují minimálně 3 prezenční a 2 online setkání, obdrží voucher v hodnotě
1 500 Kč na navazující služby podnikatelského inkubátoru P-PINK. Série školení a workshopů ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem začíná už 13. října od 15:00 hodin
v coworkingovém centru Kanclárna,
kde budou probíhat veškeré prezenční aktivity.
„Chceme udělat maximum pro podporu místních podnikatelů. Jedině tak můžeme přispět ke zlepšení nabídky práce i konkurenceschopnosti města jako
celku. Během setkání mohou budoucí
podnikatelé konfrontovat své dotazy
i zkušenosti s odbornými lektory z Pardubického podnikatelského inkubátoru. Kromě společného setkávání mohou zájemci využít i osobních konzultací a tematicky zaměřených kurzů. Podnikatelskou činnost podporujeme také
díky novému coworkingovému centru, které vzniklo v součinnosti s mateřským centrem Krůček díky dotaci za vítězství v soutěži Obec přátelská rodině,“ vysvětluje místostarostka Daniela
Maixnerová. Jak se přihlásit? Odešlete registrační email na adresu zpravodaj@mtrebova.cz, do kterého uveďte jméno, věk, bydliště, oblast vašeho
podnikatelského záměru, dosavadní
zkušenosti s podnikáním.

Vzdělávací kurzy
Letní prázdniny jsou u konce a v Kanclárně opět najíždíme na pravidelné vzdělávací kurzy a workshopy. Každý měsíc se můžete těšit na nová témata. Již
22. 9. v 17:00 se uskuteční seminář Efektivní
využití pracovního času. Účastníci se naučí analyzovat vlastní situaci, zaměří se na zlo-

děje času, techniky plánování, práce s prioritami a mnoho dalšího.
Vstupné 240 Kč. Závazné přihlášky posílejte na naši emailovou adresu.
■ | Augustin Mrlina, za tým Kanclárny

FB: Kanclarna IG: Kanclarna e-mail: kanclarna@gmail.com
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Sociální služby

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

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

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 seniory a domově se zvláštním režimem. Prožili
jsme několik krásných společných okamžiků
s dětmi ze ZŠ Palackého. Společně jsme připravili tzv. setkání generací a poslechli jsme
si také veselé flétničky v naší kapli na nádvoří. V červenci nás přijelo potěšit svým zpěvem 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 čerpání pozitivní energie ze sluníčka a z krásně rozkvetlých květin, bylinek, ale i k ochutnávce dozrávajících drobných plodů (ostružin, malin…).
Velké díky patří Nadačnímu fondu Českého rozhlasu, jehož prostřednictvím jsme
se mohli zapojit do projektu Zahradničení
v domovech pro seniory. Díky veřejné sbírce Ježíškových vnoučat jsme pořídili 2 mobilní zahrádky a 2 vyvýšené záhony, které
nám dělají radost a zkrášlují naše nádvoří
a terasy. Vyvýšené záhony i mobilní zahrádky nebyly osázeny jedno-druhově, ale pestře 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 záhony, při kvízových setkávání u záhonů i letní aromaterapii. Odbornou záštitu nad samotným osazováním záhonů převzala naše
zahradnice, která zajistila vhodné rostliny
pro tento způsob pěstování a jejich kombinaci a vhodné rozmístění s ohledem na růst
v průběhu vegetace.
Na konec prázdnin připravujeme pro obyvatele našich domovů rozloučení s létem, což
bude celodenní program v zahradách. Společně se pobavíme, zasoutěžíme, zasmějeme se a pochutnáme si na grilovaných klobáskách.
■ | Sociální pracovnice

Deafember – Tichý svět
Třetím rokem Tichý svět realizuje Deafember, měsíc osob se sluchovým postižením,
který už tradičně připadá na září. Letošním
tématem je získaná ztráta sluchu. Lidé, kteří přicházejí o sluch, si kladou spoustu otázek, které jim v rámci Deafemberu pomůže-

me zodpovědět. Mimo jiné se budeme zabývat prevencí a ochranou sluchu. V případě, že
se vás ztráta sluchu také týká, můžete se obrátit na naše konzultantky z pardubické pobočky, nebo nás navštívit osobně. Email tereza.pospisilova@tichysvet.cz, tel. 702 167 010.

Zářijový program
DušeProstoru
Zdravíme Vás z DušeProstoru a zveme
Vás na naše aktivity a akce.
V září se kromě pravidelných
aktivit bude konat také přednáška na téma sebevraždy,
kterou povede PhDr. Petr
Winkler, Ph.D., ředitel Národního ústavu
duševního zdraví. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. 9. od 17:00 hod. v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce.
Pravidelná setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním budou tyto
úterky: 13. a 27. 9., a to vždy od 15:30 do
17:30 hod. v prostorách Centra duševního zdraví (CDZ) Svitavy, nám. Míru 29/87.
Klubové činnosti, kterou jsou otevřeny
všem, kdo mají zájem se zúčastnit, proběhnou v úterý 6. 9., kdy budeme malovat na keramiku (v CDZ od 15:30 do 17:30
hod.), a v úterý 20. 9., kdy si zahrajeme
discgolf v Discgolfparku ve Svitavách. Vezměte 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 Dušepárty, která se koná v pátek 9. 9. od 13:00
hod. v Zahradě u Mlýna, ul. Alšova v Poličce. Tuto akci pořádají Otevřené Dveře
(Charita Polička) se spolkem DušeProstor
a jedná se o neformální setkání s malým
občerstvením, na které může dorazit kdokoliv, kdo má chuť a také zájem dozvědět
se více o pořádajících subjektech.
V říjnu se otevírá kurz Harmonizace uměním, který povede litomyšlská výtvarnice
Lenka Řemínková. Už teď se můžete přihlásit, a to zprávou na e-mail duseprostor@gmail.com. Jednotlivá setkání budou 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-
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mem v Pardubickém kraji, hledá hostitele
pro službu homesharing.
Homesharing lze přeložit jako sdílení domova. 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 poruchou autistického spektra pečuje, mají rodiče dítěte prostor zajít si k lékaři, nakoupit nebo si odpočinout a věnovat se svým
dalším dětem. Dítě ke svému hostiteli dochází pravidelně. Hostitelem se může stát
kdokoliv, kdo má zájem a chuť pomáhat, je
ochotný nabídnout svůj volný čas a energii

potřebným. Nabízí dítěti především vztah
a nové zkušenosti, které děti velmi potřebují.
Více informací naleznete na našich stránkách https://www.ric.cz/obsah/homesharing nebo na našem Facebooku https://
www.facebook.com/homesharing.ric.

Zdravotnictví

Nemocnice následné péče
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info@nnpmt.cz, www.nemocnicemtr.cz

Očkování druhé
posilovací dávky
Od 15. 8. je možné se rezervovat přes
stránku https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ na očkování druhé posilující dávky proti Covid-19. Očkování bude
probíhat dle zájmu veřejnosti 1-2x týdně
v očkovacím místě ve třetím patře budovy
polikliniky Nemocnice následné péče Moravská Třebová (vedle radiodiagnostického pracoviště). Na čtvrtou dávku mají nárok všichni lidé starší 18 let. Podmínkou je
uplynutí více než čtyř měsíců od obdržení
třetí dávky vakcíny. Doporučuje se především lidem nad 60 let a rizikovým skupinám
pacientů s chronickými onemocněními, kdy
vakcíny výrazně snižují pravděpodobnost
nejtěžšího průběhu nemoci. V našem centru očkujeme výhradně vakcínou od společností 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 naleznete na https://www.nemocnicemtr.cz/
v článku Očkovaní Covid - 19 /aktuální informace/.

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

Rádi bychom poděkovali Jaroslavě Durákové,
bývalé hlavní sestře, za její výjimečný přínos
pro moravskotřebovskou nemocnici. Paní Jaroslava nastoupila do nemocnice 1. 7. 1971,
věnovala jí tedy celkem krásných 51 let. Obětavost, pečlivost a vysoká odbornost šly v jejím případě vždy ruku v ruce. Přejeme z celého srdce hodně životní pohody a tolik potřebné zdraví do dalších let.

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 neordinuje 29. 9.

Lékařská POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí,
461 569 239
pá: 18:00–21:00 hodin; so, ne, svátky: 9:00–
17:00 hod.

Poděkování

Svitavská nemocnice, budova D přízemí,
461 569 345
všední dny: 15:30–19:30 hod.
so, ne, svátky: 8:00–14:00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice
Ústí nad Orlicí
KONTAKTY NA NEMOCNICE (ústředna)
SVITAVY			
461 569 111
LITOMYŠL		
461 655 111
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 		
465 710 111
PARDUBICE		
466 011 111

VÍKENDOVÝ PROVOZ
LÉKÁREN
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

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

Svitavy, Dimitrovova 799/4

776 117 026

28. 9. MUDr. Morávková Táňa

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

Dvorní 1452/20, MT, tel. 461 311 484
Lze zde zakoupit volně prodejné léky na teplotu, 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
Moravskotřebovský zpravodaj | září 2022 |
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Kultura

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

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 emancipací a srdeční arytmií… Večerem plným
francouzské hudby Vás provede zpěvačka
Radka Rubešová a kytarista Michal Svoboda.

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 Skalníkem.

Putin lyžuje

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

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Ještě celý měsíc je možné zhlédnout na zámku 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 zemského muzea v Opavě.
Denisa Hradilová je také studentkou doktorského programu Teorie a dějiny výtvarných
umění na katedře dějin umění FF UP v Olo-
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Představení návrhů architektonické soutěže
15. 9. od 17 hod.
17:00 představení soutěžících a celého procesu 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 vedením lektora Pavla Machálka.
Cena lekcí pro dospělé – pár 2.400 Kč; samostatná 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

18. 9. v 19:00 - stan v parku za muzeem
vstupné: 80 Kč; senioři, studenti, ZTP: 50 Kč
Jevištní reportáž na motivy knihy Anny Politkovské. Stejně jako kniha také inscenace spojuje formou montáže příběhy, politické souvislosti i prosté lidské osudy. Inscenace se
hraje ve velkém vojenském stanu, nejvýraz-

STÁLÉ EXPOZICE:
HOLZMAISTEROVA SBÍRKA MIMOEVROPSKÉHO UMĚNÍ
PŘÍBĚHY Z DOB STAVITELŮ PYRAMID
GALERIE FRANTIŠKA STRÁŽNICKÉHO

NOVÉ KULTURNÍ CENTRUM

mouci, jenž obdržela prestižní americké Baderovo stipendium pro svůj badatelský projekt na zpracování unikátní sbírky jedenapadesáti koptských textilií ze sbírky Slezského
zemského muzea.
Koptové jsou potomky nejstarších Egypťanů
a jejich umění je ceněno právě pro vysokou
umělecko řemeslnou úroveň, kterou dokazuje zejména jejich zpracování textilií, jež je
technologicky shodné s daleko pozdější výrobou tapiserií. Koptské textilie, které D. Hradilová v Opavském muzeu zpracovává, pochá-

zejí z období čtvrtého až osmého století a patří k velmi významným kolekcím svého druhu
ve světovém kontextu.
Přednáška se bude konat ve středu 21. 9.
v 18:00 hod. ve výstavních prostorách zámku (při probíhající výstavě).
Srdečně zveme všechny zájemce
VÝSTAVA:
15. 9.–23. 10.
Karel Demel GRAFIKA
Zářiovo-říjnová výstava navazuje na úspěšnou tradici grafických výstav, které se již
řadu let uskutečňují také díky Spolku sběratelů a přátel exlibris.
Tentokrát výstava představí práce předního
českého grafika a ilustrátora Karla Demela
(nar. 1942).
Charakteristikou jeho tvorby je výrazná inspirace hudbou a poezií a v grafice nejčastěji užívá kombinovaných technik. Jako grafik je
Demel znám také v zahraničí, zejména v Německu, Belgii a Holandsku. V roce 2003 obdržel Francouzský řád – rytíř Řádu umění a literatury.
Vernisáž se uskuteční 15. 9. v 17 hodin ve výstavním prostoru muzea v prvním patře.

Volný čas

Výstava
Moravskotřebovská
radnice
Výstava věnovaná historii moravskotřebovské
radnice bude zahájena u příležitosti Dnů evropského dědictví ve vestibulu radnice ve dnech
9.–11. září. Vernisáž proběhne 9. září od 17:00 hodin, návštěvníci se mohou těšit na komentované
prohlídky. Radnice bude o tomto víkendu otevřena od 9:00 do 17:00 h. Výstava přinese informace dosud nepublikované, vytěžené z archivních
materiálů i archeologických pramenů, a to zejména s ohledem na adaptace v padesátých a šedesátých letech 20. století. Tyto stavební úpravy
byly svým způsobem unikátní a došlo během nich
k záchraně celé budovy, umělecké výzdoby či archeologických nálezů. Připomenuta bude rovněž
osobnost Jaromíra Plicky, někdejšího správce moravskotřebovského muzea, který výrazně přispěl
k rozvoji památkové péče i ochraně archeologického dědictví ve městě a od jehož narození v letošním roce uplynulo 120 let. K výstavě bude k dostání i doprovodná publikace ve formě sborníku.
Projekt realizovali odborní pracovníci Městského
muzea Moravská Třebová ve spolupráci s archeology z Regionálního muzea v Litomyšli.
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Zámek

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

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

Šansony, árie, pařížská romance, skladby inspirované lidovou hudbou, ženskou emancipací 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, kunsthistorička a kurátorka sbírky textilií Slezského
zemského muzea v Opavě.

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

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 vojevůdce českých zemí. Janovy žoldácké hodnoty se otřásají v základech. Vášeň, vina,
chtíč i pomsta se stávají hnací silou jeho boje
za spravedlnost a rovnoprávnost obyčejného lidu.
Režie: P. Jákl, hrají: B. Foster, M. Caine, K. Roden, O. Vetchý a d.

Čeká je mise, která má zabránit jejich zamilované 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. Bendig, A. Fialová a d.

INDIÁN komedie /ČR/
Komedie vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí
nedopatřením duch umírajícího indiánského
náčelníka a splyne s jeho prolhanou a zkaženou myslí.
Režie: Tomáš Svoboda, hrají: K. Roden, M.
Myšička, D. Olbrychski, J. Dušek a d.

VSTUPENKA DO RÁJE komedie /USA/
Geore Clooney a Julia Roberts se v rolích ex-manželů znovu potkávají na velkém plátně.

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/ M
 imoni 2: Padouch přichází
/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 vystupování, práce ve všední dny i o víkendech.

HLEDÁME do prodeje vstupenek –
kino Moravská Třebová
minimální věk 18+, zaučení v programu Colosseum, práce s finanční hotovostí, spolehlivost, příjemné vystupování, práce ve všední
dny i o víkendech.
Hlaste se na email: kino@ksmt.cz
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různé

Infocentrum láká na
nové webové stránky
Obsahově přehledné a uživatelsky přívětivé
jsou nové webové stránky Turistického informačního centra Moravská Třebová. Na adrese ic.moravskatrebova.cz najde návštěvník
přehled turisticky atraktivních míst ve městě a jeho okolí a také přehled kulturních akcí.
Jednodušší struktura pomůže všem zájemcům lépe se orientovat a mít všechny potřebné informace jako na dlani. „Samozřejmostí je, že obsah nových stránek infocentra má
responzivní design. To znamená, že jsou optimalizované pro různé druhy zařízení, že se
dobře zobrazují nejen na monitorech počítačů, ale také se dobře čtou na displejích mobilních telefonů a tabletů. A to je pro potenciální návštěvníky našeho města velmi důležité, protože podle odborníků na webdesign
je dnes více než polovina přístupů na web
z chytrých telefonů. Navíc stránky, které nejsou responzivní, třetina návštěvníků ihned
opustí,“ uvedla místostarostka města Daniela Maixnerová. Cestovní ruch přivádí do města 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 turistům ukáže možnosti trávení volného času
nejen v daném místě, ale i okolí. Právě tím
může Moravská Třebová zaujmout. Město
nabízí prvky renesanční a barokní architektury a místa pro relaxaci, jako jsou zámek, Křížový 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 stezky nebo do okolních měst jako Svitav nebo
Lanškrouna. Moravská Třebová také otevírá brány do okolí a vybízí k pěším výletům.
Všechny tyto aspekty webové stránky zohledňují a dávají tak komplexní přehled pro různé
typy aktivit,“ pochválila novinku Maixnerová.
Novou webovou prezentaci vytvořil grafický
designer Michal Gregor, známý také jako Michaelcreator z Moravské Třebové. Dle potřeby se budou webové stránky doplňovat a vylepšovat. 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 Moravské 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 Křenov. 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 Augustin Charvát a pozorovatel nadporučík
Antonín Brožek byli při havárii těžce zraněni a později ve třebovské nemocnici zemřeli. Plukovník Charvát 20. září a nadporučík Brožek 29. září 1931. Na místě havárie byl později umístěn kamenný obelisk s tabulkou a jmény letců. Ta se časem
ztratila a na událost se téměř zapomnělo. Koncem 90. let se díky zápisu o události v kronice města byla havárie medializována a místo tragédie v roce 2022 dostalo pietní ráz včetně vitríny s fotografiemi
havárie a jejich účastníků, získané od příbuzných plk. Charváta. Hlavní zásluhu na
tomto zviditelnění událostí má třebovský
občan Jaromír Kadlec a starosta Útěchova Ladislav Šafr. Bez jejich pomoci by tato
úprava místa nebyla možná. Děkujeme.
■ | Miloslav Kužílek

Občerstvení V Pekle
otevřelo lesní bar

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

Turisté a cyklisté již nebudou muset čekat na otvírací dobu našeho občerstvení. Nově najdou základní nabídku studených nápojů a sušenek v chladicích boxech umístěných před chatou. Boxy jsou
na noc uzamykány. Bar je samoobslužný
a platba za vámi vybrané zboží může proběhnout vhozením příslušné částky do kasičky 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 facebookové stránky Občerstvení v Pekle.
■ | Milan Blaha
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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 ulice. Po pravé straně v ohbí jest dílna mědikovce Viktor Hünner, dům č. 2. Vyráběl měděné
kamnovce a kuchyňské nádoby, formy bábovek apod. Za ním je obytný dům fy Reichert /č.
4–6/. Bydleli zde úředníci firmy. Na tento navazuje dům hasičské zbrojnice. K tomu se přimyká menší obytný domek. Na něj navazuje školní budova se vchodem z Kostelního náměstí.
Levá strana Farní pokračuje budovou továrny
Michek&Linhart /č. 7/. Tato pokračuje i za rohem. Dále jsou zadní vjezdy domů z Cihlářovy
ulice. Roh Farní a ulice Na troubách tvoří dům
stolaře Habigera. Za uličkou směrem ke kostelu jsou starší obecní obytné domy. Rohový
u Kostelního náměstí tvoří stará školní budova, tehdy místnost pro mládež sociálních demokratů Wandervögel – vandrovní ptáci; tím
končí Farní ulice.
Zpět do Cihlářovy ulice. Za podjezdem do Farní jest dům č. 13 Mohren – Drogerie – drogerie
U mouřenína Ernst Poles. Drogerie byla v přízemí. Hned vedle podjezdu byla trafika Peichl,
dnes je zde sklad obchodu se zeleninou. V prvním poschodí byly byty. Tyto přecházely přes
podjezd. Ve dvoře domu byla nějaká malá dílnička. Vedlejší dům je č. 15 sklenářství Franz
Budig; též obchod nádobím. V prvním poschodí byly byty. Za tímto domem jest dům cukráře č. 17 Ludwig Stich, snad nejvyhledávanější 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 zdemolován jako první; žid, ačkoliv v životě nikomu
neublížil. On i jeho bratr mluvili perfektně česky. 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 Zavřelové, cukrářky, vlastně jen prodavačky cukrátek,
ponejvíce. Tento dům koupil později nástupce cukráře Sticha Jindřich Houzar, bývalý lodní cukrář jakési velké paroplavební společnosti. Domek dal zbourat a přikoupil kousek obecního plácku, aby mu stavba vyšla podle plánu.
Z toho důvodu musela býti socha sv. Jana Nepomuckého přesazena na dnešní místo. Nově
postavený cukrářský krám byl nejlepší cukrářství ve městě. Při bourání starého domku a při
výkopu sklepa se přišlo na chodbu, která směřovala 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 zasypána. V tu chvíli se rozšířila městem zpráva,
že na Křížovém vrchu v lomě při odstřelu skály objevili hrob a že je to hrob Anny Gromesové. Proto nastal útěk všech, kdo se mohli uvolnit, od zasypané chodby na hřbitov a na ko16 | Moravskotřebovský zpravodaj | září 2022

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 Rybničního. Začínáme od Holzmaisterovy ulice.
Po levé straně je ulice Kožní; v této jsou jen
obytné domy. Roh tvoří velká budova č. 1, patřící 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 Jakob Hannak; vedla jej vdova Katharina Hannak 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 – majitel Otto Knirsch. Další dům č. 5 je dole s obchodem látkami Karl Wondra; jinak je to dům
činžovní. Na tento navazuje dům č. 7, budova
pošty, majetek advokáta Dra Karla Hofrichtera. 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 poštu nebyl; z místnosti dnešního telefonu vedly dveře do účtárny a hlavní pokladny. Dovoz
poštovních zásilek k vlakům a rozvážky balíků po městě, měl tehdy najatý povozník Peichl. Jezdil se známou poštovní archou. Balíky
po městě rozvážel jednou denně. V prvním poschodí bydlel majitel domu, ve druhém ředitel
pošty Richter – Němec. Za touto budovou následuje Poštovní ulice – Postgasse. V této jsou
jen obytné domy. Za ní pokračujeme domem
č. 9 na náměstí. Zde je obchod zbraněmi Heumann, 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/, povozníčkovi. Tento prodal v pozdějších letech
přední budovu Baťovi. Od té doby s ním Němci nemluvili, protože prodal německý majetek Čechům, což bylo velké prohřešení. Němci
nás Čechy neměli v lásce a nedopustili, aby se
zde Češi nějakým způsobem uchytili, nebo dokonce získali nějaký majetek. Tehdy zde mělo
domy pouze 6 českých rodin. Byli to cestmistr Edurd Kácal, na rohu Novákovy a Udánecké, 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 rodina 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 stavěl později.
Za dnešním domem Baťa je rohový dům č. 17
se dvěma obchody. První je s krejčovskými potřebami Hermann Babel – i dnes, druhý tiskárna Ernst Brenner, dnes kožešiny a konfekce.
Za tímto domem doleva jest menší Zámecká
ulice. V této nebylo obchodů. Po pravé straně je Německý dům – Deutsches Haus, hostinec, kavárna, kasino, vše v jednom. Středisko měšťanské strany tvrdých Němců. Za tímto domem jest již zámek Boskoviců – Liechtensteinů. Před ním je malé náměstíčko zvané
Schlossplatz – Zámecké náměstí.

Interiér hostince Volkshaus – Deutsches Haus –
Besední dům

Východní strana náměstí – Ostseite

Herrengasse - Panská - Cihlářova ul.

Pfarrengasse - Farní ul.

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. 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: Udánská hospoda, Udánky č. p. 15
Pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném částí města:
Udánky, Moravská Třebová.

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. 5

Volební okrsek č. 13

Volební okrsek č. 4

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 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

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.

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

1.–15. 9. Zářijová soutěž o knihu

Se začátkem školního roku se vracíme k běžné výpůjční době. Budeme se na vás těšit
v těchto časech:

Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek, nebo nám odpověď sdělit přímo v knihovně. Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: Lord
John a důvěrná záležitost (D. Gabaldon), Nejtemnější úsvit (A. Martinez), Nomád (J. Swallow), 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?

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 Osobnosti regionu, a tak nově na našem webu www.
mkmt.cz najdete proklik na web Osobnostiregionu.cz. Seznamte se s první stovkou významných Třebováků. Další budou stále přibývat. Budeme rovněž rádi za tipy na další
osobnosti, které byste od nás chtěli zpracovat a zveřejnit.

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, činelků. 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 témata: kniha, která má více než 333 stran; kniha poprvé vydaná v roce 2022; literatura faktu.

10. 9.–30. 11. Výstava: Barevná
fantazie pro potěchu oka i duše
Prodejní výstava moravskotřebovské umělkyně Danuše Navrátilové. Obrazy malované olejem a akrylem si můžete prohlédnout
v půjčovní době knihovny.

19.–30. 9. Zajíc v pytli
Opět po roce přicházíme s oblíbenou akcí Zajíc v pytli. V dospělém oddělení na vás čekají
zabalené utajené knihy, které si můžete půjčit domů a užít si moment překvapení, kterou knihu asi objevíte. Každý vás doteď před
zajícem v pytli varoval? U nás se bát nemusíte, vybrali jsme pouze kvalitní a dobře hodnocené knihy.

Knihovna u vody
I v září jsme pro vás společně s technickými
službami připravili službu: po celou letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku můžete zpestřit četbou. U pokladny
aquaparku je umístěna knihovnička s vyřazenými knihami a časopisy, které si můžete
půjčovat, číst či vyměňovat. Na své si přijdou
děti i dospělí, muži i ženy, milovníci romantiky i detektivek.
Za spolupráci na tomto projektu velmi děkujeme 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 doporučených k maturitě, některé i ve formě
audioknih
Výstavu učebnic, čítanek a dalších příruček
vhodných pro opakování a procvičování učiva základní školy najdete v dětském oddělení.

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 vyhlašuje Městská knihovna Ladislava z Boskovic
v Moravské Třebové již 25. ročník soutěže Čte
celá třída. Soutěž je určena třídním kolektivům základních a speciálních škol a víceletého gymnázia.
Podmínky soutěže a přihlášku lze získat
v dětském oddělení knihovny, přihlášku a seznam žáků se základními údaji je třeba odevzdat 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
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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 hodina 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

seznámit táborníky se squashem, ale také
prohloubit u všech dětí radost z pohybu. Některé děti se opět po roce setkaly se svými kamarády, ale vznikla také nová přátelství. Kromě aktivit na kurtech i letos probíhala celotáborová hra a jak jinak, než sportovně zaměřená. Jelikož se v únoru letošního roku konaly
zimní olympijské hry, bylo téma více než jasné. U DDM nám vyrostla „Maják aréna“ a děti
každý den zápolily v jedné sportovní disciplíně. Soutěžilo se v hokeji, biatlonu, bobování
a zařadili jsme i jednu netradiční zimní disciplínu, která se podívala na olympiádu v roce

1932, 1952 a 1994, a to závody psích spřežení. 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 krasobruslařské choreografie přeměnily v taneční a nepředvedly je na našem „ledě“, ale na
kurtech. V sobotu 10. září proběhne na Knížecí louce již třetí ročník akce Moravská Třebová
pro děti. Plakátek akce najdete na jiném místě 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, přírodovědy apod. Během září proběhnou první informativní schůzky. Více ke konkrétním
kroužkům naleznete v nabídce na našem
webu.

Od 16:15 hod. v malé tělocvičně ZŠ U Kostela
(Křižovatka). Cvičení na trampolínkách s Lucií
Slavíčkovou, akce pro rodiče s dětmi, otevřená 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 taneční 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 množství soutěží a her, vše jsme pod rozpáleným
sluncem zvládli bez úhony. Na úplný závěr
tábora jsme pozvali rodiče a děti jin předvedly, co se za ten týden naučily. Dle slov naší
taneční lektorky je týden na naučení taneční sestavy hodně málo, ale děti to zvládly na
jedničku a nejeden rodič, včetně nás vedoucích, 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 nechyběl tábor Školička squashe. Účastnilo se ho
20 dětí a program byl zaměřen nejen na výuku squashového sportu. Naší snahou bylo
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Novinky ze ZŠ Palackého
3. A na moravskotřebovské
radnici
Byli jste někdy v radničním sklepení a víte,
že podzemní chodby odtud vedly až na konec Cihlářovy ulice? A viděli jste zblízka zvony v kostelní věži, k nimž musíte vystoupat
162 schodů? Tyto a další úžasné zážitky nám
umožnil tiskový mluvčí města Václav Dokoupil na exkurzi, kterou jsme absolvovali v závěru 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. Nejprve jsme si s babičkami a dědečky kreslili
a u toho si povídali, jak se těšíme na léto. Velkým překvapením pro nás byla sladká svačinka, kterou nám babičky a dědečkové upekli.
Domluvili jsme se, že toto setkání nebylo určitě 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 písniček a básniček, zakončené vícehlasým Dět-

ským swingem. Žáci ze 4. C zapískali na flétny 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 realizovaném Národním pedagogickým institutem České republiky a Ústavem pro studium totalitních režimů nechybí ani učitelé ze škol v Moravské Třebové. Již druhým
rokem bude probíhat projekt, jehož cílem
je proměnit výuku moderních dějin, posílit
činnostní a badatelskou složku výuky dějepisu. Dále vede k rozvíjení obecných kompetencí – kritického myšlení, práce se zdroji
a čtenářské gramotnosti. Důležitou součástí je práce s Historylabem, žáci v této vzdělávací aplikaci analyzují dobové dokumenty,
historické fotografie, mapy, zvukové záznamy a další prameny. Podklady, výukové lekce zapojení učitelé upravují, vzájemně konzultují a sdílejí své postřehy z realizované výuky. V jedné ze 40 skupin v ČR jsou zapojeni tři učitelé ZŠ Palackého, zástupce má i ZŠ
U Kostela a ISŠ Moravská Třebová. Tuto lokální skupinu doplňují kolegyně ze ZŠ Jaroměřice a ZŠ Pomezí u Poličky. Dosavadní způsob výuky dějepisu, který je zaměřen
hlavně na předávání faktů se jeví jako nedostačující a projekt Dějepis+ je cestou, jak nastartovat změnu a udělat pro žáky hodiny
zajímavější.

ny na besedy a představení nových knih.
Paní knihovnice na nás byly vždy pečlivě připravené a besedy probíhaly hravou a poutavou formou. Pracovnice knihovny se také aktivně 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 velmi těšili na sportovní den na sportovištích,
která většinou patří pod Slovan Moravská
Třebová. Nabídka byla velmi pestrá a organizace této akce byla velmi dobrá. Ve čtvrtek
23. 6. byl pro žáky 2. stupně připraven branný den. Děkujeme vyučujícím, kteří tuto akci
organizovali.
■ | G. Krejčí, T. Klímová

■ | 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-

Zdravíme vás z Blatouchu
Prázdniny jsou za námi a nás čeká nový školní rok. Co se u nás během prázdnin událo
a co nás ještě čeká? V červenci a v srpnu proběhl v zázemí lesního klubu příměstský tábor
Objevná výprava za dary přírody aneb Země
- oheň - vítr - voda - každý najde to, co hledá. Navázali jsme na tradice našich předků,
na obyčejné tradice vycházející z pevných kořenů minulosti, kdy voda byla blahodárným
pramenem života, vzduch nositelem pravdy
i čistých myšlenek, země nás pevně spojovala svými silnými kořeny a poskytovala zdravou obživu a oheň dával sílu, teplo a světlo.
Od 5. 9. je provoz Lesního klubu Blatouch
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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

dávat děti na jeden, dva nebo tři dny v týdnu. Pro více informací nás kontaktujte na
email lkblatouch@seznam.cz nebo na telefonním čísle 725 301 421.
Na závěr bychom vás rádi pozvali na komunitní promítání dokumentu Svobodné děti,
který proběhne 2. 9. od 18:00 v kulturním
domě v Linharticích. Dokument vypráví příběhy 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

Školy

Mezinárodní výměnný
tábor mládeže
Sportovním dnem byl v pondělí 1. srpna zakončen týdenní výměnný mezinárodní tábor mládeže, který se v Moravské Třebové konal od 25. 7. do 1. 8. Tábor připravují střídavě partnerská města – Moravská
Třebová, německý Staufenberg, maďarský Tarján a rakouský Mönichkirchen.
Cílem tábora bylo procvičení němčiny a poznání kultur jednotlivých států. Účastníci kromě seznámení se s Moravskou Třebovou a okolím navštívili německé velvyslanectví v Praze, zámek Úsov a Javoříčské jeskyně.
S velkým ohlasem byly přivítány workshopy zaměřené na rukodělnou výrobu ruční-

ho papíru, malování tašek, výroby pizzy, lapačů snů a dalších předmětů. Samozřejmostí bylo i sportovní vyžití jako tenis, volejbal,
střelba, rugby, základy sebeobrany a návštěva místního aquaparku. Účastníci navštívili hvězdárnu Boleslava Tecla s odborným
výkladem o hvězdách, zúčastnili se i kulturních akcí probíhajících ve městě a na zámku.
V rámci komentované prohlídky radnice
a města byli studenti přivítání starostou města Milošem Mičkou, s kterým měli možnost
debatovat o spolupráci partnerských měst.
Mezinárodní výměnný tábor pořádá město Moravská Třebová ve spolupráci se Stře-

Aktuality z Gymnázia a LSOŠ Moravská Třebová
Škola má od září 12 tříd
Od 1. září se škola opět řadí mezi dvanáctitřídní vzdělávací zařízení. Kromě 8 gymnaziálních
tříd navštěvují školu také žáci 4 tříd technického 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 školy žákům vzdělávání spoustou zajímavých
výjezdů a akcí. Letošek nebude výjimkou.
Za všechny je možné zmínit například zeměpisně-dějepisné putování po jižní Moravě, návštěvu Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, prohlídku Přečerpávací elektrárny
Dlouhé stráně. Fanoušky přírodních věd určitě nadchne výjezd do pražské ZOO. V rám-

ci projektových dní tradičně velký ohlas sklízí vedle těch sportovních také ty zaměřené
na historii, botaniku, geografii a geologii Moravskotřebovska.

diskem česko-německého porozumění a za
finanční podpory Česko-německého fondu
budoucnosti.
■ | Pavlína Horáčková

OKÉNKO ZUŠ
Naše stipendistky, vyučující výtvarného oboru Lucie Muchovičová a její žákyně Štěpánka Šimonová, v rámci programu MENart ukončily školní rok
úspěšnou vernisáží pod záštitou Smetanovy Litomyšle. Výstava se skládala
z celoročního výběru prací vybraných
žáků a jejich pedagogů. Štěpánka se
pod vedením české výtvarnice a mentorky Lely Geislerové zaměřila na komiks. Také během roku napsala knihu, ke které vytvořila ilustrace. Kniha
pojednává o morčatech, které zasáhne nemoc „movid“. Na vernisáži slavila velký úspěch a tak se v jejím závěru
nikdo nedivil, že všichni měli najednou
uši jako morče. Žákyni i pedagožce srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy i našeho města v projektu MENart.
Začátek letošního školního roku bude
v ZUŠ Moravská Třebová zahájen ve
čtvrtek 1. září v 15:00 hod. v Koncertním sále ZUŠ. Přijímací pohovory pro
nové žáky budou realizovány od 2. září
v čase od 14:30 do 16:30 hod. v kanceláři ředitele školy č. 203. Děkujeme
za zachování přízně i v tomto školním
roce a novým i stávajícím žákům přejeme spoustu radosti z umění, úspěšný
a klidný školní rok.
■ | ZUŠ Moravská Třebová

Nebudou chybět ani speciální
kurzy
Počátek září bude ve znamení adaptačních
a prožitkových kurzů. Jsou určeny pro žáky
prvních ročníků respektive kvinty a jejich cílem je vytvořit či stmelit třídní kolektiv. Počátek podzimu zavede třídy 7. AV a 3. L na sportovně-turistický kurz, v jehož rámci si středoškoláci utužují nejen fyzickou zdatnost v prostředí Jeseníků. V zimním období se opět
uskuteční lyžařské kurzy pro vybrané třídy
nižšího i vyššího stupně gymnázia a letců.
■ | Přemysl Dvořák
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charita

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

Setkání seniorů

Setkání seniorů se uskuteční 5. 9. v 10:00 v refektáři 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. Kontakt na řidiče: Vlastimil Endl, T: 603 750 838.

S-Klub pro aktivní seniory
z Moravskotřebovska a Jevíčka
a blízkého okolí

Srdečně vás zveme na setkání S-Klubu, která se uskuteční ve čtvrtek 8. a 22. září vždy
v 16 hodin. S-Klub má zázemí v budově Charity Moravská Třebová (Denní stacionář Domeček). Setkání probíhají pravidelně jednou
za 14 dní. Nebojte se říct o setkání svým známým.
Kontakt: Iva Kopřivová, telefon: 731 608 323,
e-mail: iva.koprivova@mtrebova.charita.cz

Bistro u Anděla v nové
Nemocnici následné péče
v Moravské Třebové

Charitní sociální podnik Speramus otevřel
v přízemí nové nemocnice následné péče občerstvení. Otevírací doba je od 7:00 do 16:30.
Bufet je ve své otvírací době přístupný úplně všem, ne jen zaměstnancům nemocnice.
V denní nabídce najdete mimo jiné výbornou kávu, zákusky, chlebíčky, bagety, polévky, tousty, pečivo, sušenky, čokoládu a mnoho dalších dobrot. Těšíme se na Vás.
Kontakt: Petr Matoušek, telefon: 734 791 102,
e-mail: petr.matousek@mtrebova.charita.cz

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 prezentaci činností Charity Moravská Třebová a jejího sociálního podniku Speramus. Během akce
bude možné si naše výrobky zakoupit a podpořit tak činnost Charity Moravská Třebová
a sociálního podniku. Zdarma se bude podávat 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 národního folklóru, národní kuchyně, koncerty,
přenášky, kino i program pro děti. Představí
se Základní umělecká škola Moravská Třebová, 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 dalšího. 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 pracovní poměr, sociálního pracovníka na hlavní pracovní poměr do služby sociální rehabilitace s názvem Komunitní centrum O krok dál
a pracovníky v sociálních službách. Jednoho
na plný úvazek do Denního stacionáře Domeček a druhého do svíčkařské dílny v Sociálně terapeutických dílnách na poloviční úvazek. Těšíme se na vás.
Kontakt: Kateřina Vašková, telefon: 734 797 498,
e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz
Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www. facebook.com/charita.trebova, nebo
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44,
Moravská Třebová. Krásné pohodové dny
vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová.
■ | (pm)

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
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.

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.
11. 9.
18. 9.
25. 9.

9:00 hod., v ysluhování Večeře Páně
14:00 hod.
9:00 hod.
9:00 hod.

Romské bohoslužby
3., 10., 17., 24. 9., modlitebna, kazatel
Jan Vrba, začátek ve 14:00 hod.

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 svátosti bude od 5. září v klášterním kostele
ve všední dny od 17 hodin.

Poděkování
Z celého srdce bych rád poděkoval
Zdeňce Liškové za dlouholetou práci v Centru pro rodinu Sluníčko sídlící na římskokatolické faře v Moravské Třebové. Více než slova je nejlepším poděkováním vděčnost maminek
a úsměv nejedné generace dětí za více
než 20 let služby.
■ | P. Eliáš Tomáš Paseka OFM,

administrátor farnosti

■ | Zdeňka Lišková, za CPR Sluníčko
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Moravská Třebová ožila cyklomaratonem
Osmnáctý ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu 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 doplnila třicítka dětského závodu Cyklománek.
Závodníci projeli značnou část pestrého okolí Moravské Třebové a šlo o pořádný kus cyklistické dřiny. Start a cíl proběhl na fotbalovém stadionu SKP Slovan Moravská Třebová.
„Je potřeba zdůraznit, že máme na padesát
skvělých dobrovolníků, kteří nám pomáhají a bez nichž by nebylo nemožné uspořádat
závod takového rozsahu. Musím také poděkovat 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 zábavu i pro naše nejmenší. Povedená sportovní
akce, která proběhla za přispění Pardubického kraje a města Moravská Třebová, se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického.
Hlavní závod měřil 60 kilometrů, což obnášelo více než dvě a čtvrt hodiny tvrdé bikerské dřiny. Absolutním vítězem Moravskotřebovského cyklomaratonu se letos stal Dominik Kunert (TRI Bike MTB Academy) v čase
2:16:53, když ve finiši udržel za svými zády silnou trojici soupeřů. Druhý dojel Pavel Hrazdil (Bike Team Porsche Olomouc, 2:17:14)
a třetí Martin Blaho (Prestige Cycling Team,
2:17:25).

Vrcholná cyklistika
v Moravské Třebové
Královskou třetí etapu Sazka Tour z Moravské Třebové na Dlouhé stráně ovládl Kamiel
Bonneu z týmu Sport Vlaanderen-Baloise.
Třiadvacetiletý Belgičan byl v cíli u vodní elektrárny těsně první před Anthonem Charmigem z Dánska.
■ | (pm)

Druhá „dlouhá“ trať měřila 53 kilometrů a ta
měla jednoznačného suveréna ve Vojtěchu Neradilovi (PSG Mechanix), který časem
1:47:53 pobil celou konkurenci na hlavu, cílem projel vítězně s bezmála čtvrthodinovým
náskokem, ani stříbrný Dominik Trnka (Ondrejfojtik.cz Team) se nedostal pod dvě hodiny. Nejrychlejší ženou na trati byla Kateřina
Obstová (Decathlon Czech Cycling Team), dojela v čase 2:48:49.
Početně hojně obsazen byl závod na trati 40
kilometrů, který nabídl i velmi napínavý dojezd, nejrychlejší sedmička vpadla do cíle po
necelé půl druhé hodině jízdy v rozmezí jediné minuty. Triumfoval Jan Neset (Enjoy Riding 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 nejlépe 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, který spadá do seriálu závodů Cykloman. Zároveň je součástí seriálu závodů Poháru Českomoravské vrchoviny. Cyklistické klání je určeno pro širokou veřejnost a nabízí dvě trasy.
V nichž si přijdou na své jak zkušení matadoři, 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 zpevněných cestách. Více naleznete na internetových a FB stránkách Cykloman.cz.
■ | Pavel Pánek
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Generální partner závodu: Kayser s.r.o
Hlavní partneři: REHAU, Louda Auto, Hedva,
VHOS, Tauer Group, OR-CZ, Trans CZ, U Kolji, Nadační fond manželů Pokorných, Brand
Promotion, Pardubický kraj, Město Moravská
Třebová, Mattel.
■ | (pm, rh)

Motokárová sezóna
v plném proudu
Oba motokároví jezdci Libor Blaha
a Zdeněk Ošťádal již mají za sebou v letošní 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 důvodů nedojel. V Třinci už bylo všechno
jinak a Libor ve všech jízdách předvedl výbornou formu, a za to mu zaslouženě patřilo celkové třetí místo. Stejné
umístění zopakoval na třetím závodě,
které se odjelo v Písku.
Zdeněk absolvoval již 5 závodů. Jeden v kategorii KZ2 na trati v Trebaticích v seriálu Slovenský kartingový pohár (2. místo) a 4 závody v rámci vytrvalostních závodů se svým týmem 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 Series (z 2000 registrovaných a aktivních 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 portugalském Viana do Castelo. Zde po týdenních 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 italském Jesolu a marockém Agadiru.

Sport

Zprávy z fotbalu
Tradiční klání fotbalistů nad 35 let týmů Kunčiny, Moravské Třebové, Linhartic a Třebařova
ovládli fotbalisté SKP Slovan Moravská Třebová. Ti ve finále zdolali celek z Linhartic. V zápase 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 porazit Třebeš 3:2. V dalším modelovém utkání před sezónou pak porazili B muži dorost
3:1. Zvýšený pohyb na přestupovém trhu přinesl několik změn. Tou nejzajímavější je přestup Robina Matochy do divizního SK Bystřice
nad Pernštejnem.
S jakými cíli a ambicemi vstupujete 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 potenciál konečně naplno. Podmínky pro to

máme díky městu Moravská Třebová, TJ Slovan Moravská Třebová a sponzorům výborné a v mnohých směrech převyšující krajskou
úroveň. Cíle tedy musí být vysoké. Ideálně
zkusit zabojovat o medaili v krajském přeboru a dojít co nejdál v Poháru hejtmana Pardubického kraje.
S jakými cíli a ambicemi vstupujete do nového soutěžního ročníku
krajské 1. B třídy?
Chceme konečně ustálit naši rezervu v klidných vodách. Podle mého názoru máme
spoustu kvalitních odchovanců, kteří mohou
v B mužstvu ukázat své kvality a postupně oživit A mužstvo o čerstvou moravskotřebovskou
krev. Rád bych viděl soudržné B mužstvo, které 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 působení ve fotbale potkal.

Pohár za první místo zůstal v Boršově
Vítězem 7. ročníku fotbalového memoriálu Jaroslava Hanáka se stal domácí celek TJ Sokol
Boršov. Ten nejprve v poslední minutě překlopil na svou stranu utkání s Dlouhou Loučkou,
aby ve finále pod dirigentskou taktovkou třígólového střelce Michal Čial Racl porazil i Moravskou Třebovou. Bronzovou příčku obsadila Dlouhá Loučka, která v zápase o třetí místo rozstřílela Koclířov. Tradiční zápas starých
gard sousedů z Boršova a Dlouhé Loučky ovládala Dlouhá Loučka.
■ | (pm)

■ | Petr Matoušek, sekretář oddílu SKP Slovan M. Třebová

Moravská Třebová bude hrát Ligu mistrů
Petře, jak s odstupem času hodnotíte
uplynulou sezónu v CL sálového fotbalu-futsalu?
Byla to extrémně náročná sezóna. Během
doby, kdy působíme v české nejvyšší soutěži, jsem ještě nezažil nic tak těžkého, ale krásného 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 galaxie. Upřímně řečeno, na mě tak působí vlastně pořád. Finále bylo po všech stránkách vyvrcholením 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 spokojen s úrovní přenosů?
Final Four byla po všech stránkách velmi kvalitní a nadmíru důstojnou oslavou sálového fotbalu-futsalu. Všechno mělo tu nejvyšší úroveň,
jak soupeři, tak organizace i televizní přenosy.
Atmosféra v Luhačovicích byla neopakovatelná. Je vidět, že vedení ligy i tisková komise svazu dělá svou práci na jedničku. Jednoduše řečeno: Plná hala, televizní kamery, my ve finále. 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.

V nadcházející sezóně by měla mít CL 11
účastníků, to je určitě dobrá zpráva?
Pro sálový fotbal je to určitě skvělá zpráva. Příští 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 konkurence 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 pořadateli 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 kvůli šakalům, ale hlavně kvůli všem dětem v Moravské Třebové, které by tímto krokem získaly konečně důstojné podmínky pro rozvíjení
svých talentů.
Kdo Váš klub nejvíce sponzorsky podporuje?
Mezi naše největší podporovatele patří město
Moravská Třebová, TJ Slovan Moravská Třebová, HAAS s.r.o. - Mezinárodní a vnitrostátní silniční motorová nákladní doprava, akciová společnost DGF a CHAS-MT s.r.o. Bez nich by šakalové nemohli fungovat a pevně věříme, že
nám i v budoucnu zachovají svou přízeň. My
jim všem na oplátku nabízíme spojením s partnerem, 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 dobrovolnických hodin náš všech, kteří se okolo šakalů pohybujeme. A úplně na konec si dovolím poděkovat našim fanouškům. Jsou nejlepší v lize.
Čeká nás patrně těžká doba, přijde
zdražení energií a dalších vstupů. Nemáte obavu o fungování sportovních
klubů. Především se zajištěním a údržbou svých sportovních areálů?
Zdražování ovlivňuje životy nás všech. Nezbývá než věřit, že to společnými silami všechno
zvládneme.
Petra Matouška se ptal Petr Koseček, tisková
komise Česká federace sálového fotbalu - futsalu
Moravskotřebovský zpravodaj | září 2022 |
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Inventura činnosti TJ Slovan
Moravská Třebová
Vážení spoluobčané, fanoušci, sportovci,
léto je téměř za námi a na všech sportovištích 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 rekapitulaci toho co bylo a toho co nás čeká. Představit
plány, které budou ovlivňovat chod celé organizace v blízké budoucnosti. Aktivity jsou
v souladu s prohlášeními a prioritami, které jsem při příchodu do funkce předsedy avizoval. 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 FARMAJÁLES, pro první stupně základních škol Sportovní dětský den, sportovní den v rámci výměnného mezinárodního tábora, diskotéka
na Slovanu a autogramiáda s reprezentanty Markem Langhamerem, Terezou Radovou a Matějem Blümelem. Celkově jsme na
sportovištích přivítali téměř dvě tisícovky návštěvníků.
Odpovědně se snažíme starat o majetek ve
vlastnictví Slovanu. V kabinách fotbalu proběhla rekonstrukce letitých vodovodních po-

trubí, tenisové kurty zvelebily obnovené nátěry oplocení, posilovna v REHAU aréně má
vylepšené sociální zařízení. Na stadionu u ZŠ
Palackého byl zbudován nový a odstraněn
starý sklad atletického náčiní. Klubovna turistů je chráněna novými bezpečnostními
dveřmi. Výkonná čerpadla pro zavlažování
a kropení byla instalována na fotbale, tenise
a volejbale. Ke spokojenosti všech byl nastaven nový systém údržby volejbalových kurtů, což se pozitivně odrazilo nejen na jejich
vzhledu.
A co chystáme? Není toho málo. Po letech
jednání se podařilo ve spolupráci se starostou města dokončit výběrové řízení a uzavřít smlouvu s dodavatelem nového osvětlení zimního stadionu. Od tohoto kroku si

slibujeme nejen zvýšení světelného komfortu, ale především velikou úsporu energií, kterou dodavatel garantuje třetinovou
oproti stávajícímu stavu. Poděkování za pomoc s realizací je nutno vyjádřit Pardubickému kraji a hejtmanovi M. Netolickému. Třetinu pořizovacích nákladů jsme pokryli díky
jejich podpoře. Pokud vše půjde podle plánu, ledovou plochu nově osvítíme v polovině září. Plánujeme zlepšit neutěšený stav
tzv. třetího hřiště. Měla by tak vzniknout kvalitní travnatá plocha, která bude k dispozici
všem oddílům TJ Slovan, ale rovněž rekreačním sportovcům z řad veřejnosti. Připravujeme projekt víceúčelové haly v lokalitě volejbalových kurtů. Rekonstrukci střech na budovách v areálu fotbalového stadionu, renovaci hojně využívaného dětského hřiště
tamtéž a opravu sociálního zařízení Hospůdky Na Slovanu. S novou hokejovou sezónou
vejde v platnost z důvodu zvýšení bezpečnosti upravený provozní řád zimního stadionu a s novým rokem jednotný systém odměňování trenérů.
Věřím, že všechny tyto kroky povedou k další
modernizaci sportovišť a samotné organizace TJ Slovan Moravská Třebová.
Těším se na setkání s Vámi 10. září na Dětském dni na Knížecí louce.
■ | Ladislav Weinlich, předseda TJ Slovan M. Třebová

Moravskotřebovské víceboje v atletice
V Moravské Třebové se bude 24. 9. konat už
20. ročník atletického mítinku pro všechny věkové kategorie. Jedná se o Chas Moravskotřebovské víceboje, největší v České republice co
do počtu závodníků a kategorií.
Chcete si hodit oštěpem s Bárou Špotákovou?
Zaběhnout si s Patrikem Šormem nebo Nikoletou Jíchovou?… no, tak to musíte jinam. Tady
vás čeká ale taky nějaký ten mistr republiky.
Zkusíte se vyrovnat profesionálům, nebo zazářit 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 pojďme dokázat, že to v Moravské Třebové pořád
umíme,“ zve ředitel mítinku Tomáš Sekanina.
www.moravskatrebova.cz
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