
Cenu města za rok 2018 získal otec Šebestián
V  prostorách  františkánského  kláštera 
v Moravské Třebové proběhlo oficiální pře-
dání  Ceny  města  za  rok  2018.  Stříbrnou 
plaketu  a  pamětní  listinu  z  rukou  starosty 
města převzal  františkánský  kněz  P.  Pavel 
Šebestián  Smrčina,  který  byl  oceněn  za 
jeho  dlouhodobou  sociální  a  charitativní 
činnost ve městě. Výběrová komise při roz-
hodování o laureátovi zohlednila jeho akti-
vitu směrem k lidem, kteří se ocitli na okraji 
společnosti. „Nesmírně si vážím všech, kte-

rým nejsou lhostejné osudy lidí, ocitnuvší se 
v  tíživé  životní  situaci.  Sám  si  uvědomuji, 
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Vzpomínka na Josefa Ošťádala
V  pondělí  3.  června  po 
dlouhé  těžké  nemoci 
zemřel  bývalý  starosta 
RNDr.  Josef  Ošťádal.  Ve 
vedení  města  Moravská 
Třebová  působil  v  letech 
2002–2010.  O  veřejné 
dění  ve  městě  se  zajímal 
i později v roli zastupitele. 
Zpráva  o  úmrtí  člověka 
zasáhne  vždy  každého. 
O  to  větší  a  bolestivější  je  ztráta  člo-
věka, kterého jsem měl tu čest osobně 
poznat jako starostu města. Josef Ošťá-
dal byl milý, poctivý a přátelský člověk, 
kterého si nesmírně vážím. Vždyť to byl 
právě on, kdo mi dal důvěru a svěřil mi 

vedení městských  investic 
v  době  mého  dřívějšího 
působení  coby  vedoucí-
ho odboru investic a regi-
onálního  rozvoje.  Samo-
zřejmě  tak  měl  nepřímý 
vliv  na  to,  že  jsem  nyní 
dostal  příležitost  stát  se 
stejně  jako  on  starostou 
našeho  krásného  města. 
Čas bohužel  vrátit  nelze. 

Nesmíme  ale  zapomínat  na  odkaz 
a hodnoty, kterými se RNDr. Josef Oš-
ťádal řídil. Jeho vztah k městu byl silný 
a pro nás, co zde žijeme, udělal obrov-
ský kus práce. Čest jeho památce.

Tomáš Kolkop, starosta města 

že stačí opravdu málo a kdokoliv z nás se 
může  během  krátké  chvíle  potýkat  s  pro-
blémy,  které  se  zdají  být  v  té  chvíli  neře-
šitelné. Otec Šebestián  je  krásným příkla-
dem člověka, který naslouchá a je ochoten 
udělat vše, co  je v  jeho možnostech, aby 
dodal člověku naději a pomohl mu nalézt 
smysl života. Velice si jej vážím a přeji mu 
mnoho zdaru v  jeho další činnosti,“ uvedl 
starosta Tomáš Kolkop. 
Otec Šebestián lidem na okraji společnos-
ti poskytuje ubytování, pečuje o ně a po-
máhá jim s návratem do běžného života. 
Městu  tímto  způsobem  výrazně  pomáhá 
eliminovat  problematiku  bezdomovec-
tví  a  omezuje  kriminální  činnost  sociálně 
slabých  občanů.  Mimo  svých  kněžských 
povinností tímto způsobem od roku 2003 
pomohl  více  než  dvěma  stovkám  osob. 
V neposlední  řadě pak dává  lidem v  kri-
zové životní situaci naději a pocit, že jsou 
přijímáni a že  jejich  lidská důstojnost  zů-
stala zachována.                                 (vd)
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Kolik nás je...
V  informačním  systému  Městského  úřa-
du  v  Moravské  Třebové  bylo  k  31.  5. 
2019  evidováno  na  trvalém  pobytu 
celkem  9  993  občanů  ČR.  V  průběhu 
měsíce  května  2019  se  do  Moravské 
Třebové přistěhovalo 8 osob, odhlásilo 
18 obyvatel, zemřelo 14 občanů a na-
rodilo se 5 dětí. V rámci Moravské Tře-
bové v květnu změnilo trvalý pobyt cel-
kem 35 občanů ČR.
Dle Odboru azylové a migrační politiky 
MVČR  je v Moravské Třebové hlášeno 
157  cizinců  s  povolením  k  pobytu  na 
území České republiky. Celkem  je  tedy 
v Moravské Třebové k 31. 5. 2019 evi-
dováno 10 150 obyvatel.
V měsíci květnu se uskutečnily 4 obřady 
k vítání občánků a 6 svatebních obřadů. 

Matrikářka informuje o obřadech
Informace týkající se uzavření manželství jsou 
umístěny  na  portálu  města  v  sekci  Potřebuji 
vyřídit. Termíny svatebních obřadů (občanský 
i  církevní  sňatek)  jsou přijímány výhradně na 
matrice v tom daném roce. Pokud je to možné, 
termín a hodinu sňatku se snažíme přizpůsobit 
požadavkům  snoubenců.  Závazně  je  termín 
svatby  matrikou  potvrzován  po  doložení  po-
žadovaných dokladů minimálně 14 dní  před 
termínem svatby. 
V případě životních  jubileí oslavenci  ve  věku 
70–79  let  obdrží  písemnou  gratulaci.  Osla-
venci  ve  věku  80,  85  a  90  let  dostávají  ho-
tovost  ve  výši  500  Kč.  Smyslem  této  činnosti 
je  snaha  vyjádřit  jménem  města  poděkování 
jubilantům za jejich celoživotní práci a činnost 
pro město.
V případě vítání občánků je zasílána písemná 
gratulace  starosty  města  a  pozvání  na  vítání 
jménem tajemnice úřadu. Pokud rodiče proje-
ví zájem, obrátí se na matriku, kde lze dohod-
nout  termín  ceremoniálu  (většinou  jaro,  pod-
zim, zima, od června do srpna vítání zpravidla 

není možné důvodu většího počtu svateb). Mi-
minko, které bude slavnostně uvítáno do živo-
ta, musí mít trvalý pobyt v Moravské Třebové. 
Miminko dostává věcný dar v hodnotě 600 Kč 
(zakoupeny fotoalba a dětské deky).

I. Radimecká, matrikářka

Město Moravská Třebová
vyhlašuje výběrová řízení na pozice

• Ředitel/ka příspěvkové 
organizace města Kulturní služby 

města Moravská Třebová

• Dotační a projektový/á  
manažer/ka

Podmínky výběru vhodného uchazeče 
včetně náležitostí přihlášky jsou k dispo-

zici: na www.moravskatrebova.cz,  
na úřední desce městského úřadu,
u personalistky městského úřadu,  

tel. č.: 461 353 027,  
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje předložené účetní závěrky pří-

spěvkových organizací města za rok 2018
• RM schvaluje zadání veřejné zakázky Za-

jištění managementu realizace projektu Na 
hranici na hraně

• RM schvaluje uzavření Dodatku ke smlou-
vě o dílo na akci Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého

• Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit účetní závěrku města za rok 2018

• RM bere na vědomí změnu záměru pře-
sunu sídla Městské policie Moravská Tře-
bová, a to do budovy radnice na náměstí 
T. G. Masaryka

• RM odvolává ředitelku příspěvkové organi-
zace města Kulturní služby města Morav-
ská Třebová

• RM vyhlašuje výběrové řízení na funkci 
ředitele - ředitelky příspěvkové organiza-
ce města Kulturní služby města Moravská 
Třebová

Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Placená inzerce
Od  květnového  vydání  zpravodaje  je 
přispěvatelům  umožněno  otištění  pla-
cené  inzerce.  Uzávěrka  inzerce  je  na-
stavena  na  10.  den  v  měsíci,  všechny 
potřebné informace naleznete na webo-
vých stránkách města v sekci zpravodaj. 
V měsících srpen, září a říjen nabízíme 
ve vazbě na opravu ulice Lanškrounská 
50%  slevu  na  inzerci  pro  podnikající 
subjekty v této lokalitě. 

Společenská rubrika – květen 
Své významné životní jubileum osla-
vili tito občané:
80 let –  Koutný  Stanislav,  Honková  Marie, 

Horníčková Vladimíra
85 let – Krobotová Zdenka
90 let – Zachař Jan, Lakomá Zdeňka
91 let – Crhová Vlasta
V našem městě uzavřeli manželství:
Leoš Grepl, MT – Lenka Frajvaldová, MT
Jaromír Špaček, MT – Tereza Machálková, 
Staré Město
Marek  John,  Pardubice  –  Lenka  Novotná, 
Útěchov

Jaroslav  Kopal,  Rozstání – Simona Sulová, 
Dlouhá Loučka
Miroslav Veverka, Běleč – Pavlína Makrlíko-
vá, Rozstání
Rozloučili jsme se s občany našeho 
města:
Zezula  Vítězslav  (58  let),  Bušina  František 
(72 let), Ondráček Josef (89 let), Milan Bu-
dig (57 let)

S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve spo-
lečenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří 
dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřej-
nění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí v Moravské Třebové, kteří se starají o jejich tech-
nický stav i celkový vzhled. Každá změna vede k tomu, aby naše město bylo zase o kou-
sek krásnější.                                      Tomáš Kolkop, starosta města
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Městský úřad Moravská Třebová
hledá 

doručovatele / doručova-
telku listovních zásilek 

na dohodu o provedení práce

Více informací k nabízené pozici:
na www.moravskatrebova.cz,  

na úřední desce městského úřadu,
u Martiny Horké, tel. 461 353 008 
(podatelna MěÚ, ul. Olomoucká 2).

Nástup ihned, dle dohody

Moravská Třebová se jako první obec Pardubického kraje přihlásila 
ke komplexnímu řešení sociálního vyloučení 

Moravská Třebová zavádí Mobilní Rozhlas

Dne 5. června vstoupila Moravská Třebová 
ve  spolupráci  s  Agenturou  pro  sociální  za-
čleňování  do  takzvaného  Koordinovaného 
přístupu  k  sociálně  vyloučeným  lokalitám 
(KPSVL). „Občanům spolupráce pomůže ře-
šit otázky dostupného bydlení, zadluženosti, 
sociálních  služeb  a  bezpečnosti  ve  městě,“ 
uvedla lokální konzultantka Anita Stanislavo-
vá. Důležitost spolupráce města a Agentury 
pro  sociální  začleňování  vyzdvihnul  také 
starosta  Tomáš  Kolkop:  „Zařadili  jsme  se 
mezi nejúspěšnější města, kterým se podařilo 
uzavřít  memorandum  v  tzv.  koordinovaném 
přístupu, což považuji za obrovský úspěch. 
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval 
všem,  kteří  se  na  tom  podíleli.  Náročnější 
část je před námi, ale věřím v trpělivost a tý-
movou spolupráci. Sociální a školskou oblast 
nelze podceňovat a už vůbec ne přehlížet. 
Určitě se shodneme, že budoucnost je v na-
šich dětech, což je nedílnou součástí proble-
matiky sociálního vyloučení.“
Moravská  Třebová  tímto  krokem  navázala 
na předchozí úspěšnou spolupráci s Agentu-
rou  pro  sociální  začleňování.  S  pracovníky 

Vážení  spoluob-
čané,  v  souvislos-
ti  se  zlepšováním 
in formovanos t i 
veřejnosti  u  nás 
zavádíme  novou 
službu  -  Mobilní 
Rozhlas.  Chcete 
ZDARMA  dostá-
vat  upozorně-
ní  na  blížící  se  nebezpečí,  blokové  čištění, 
odstávky,  poruchy  a  výpadky  energií,  an-
kety, pozvánky na akce pro rodiny, kulturní 
a sportovní akce přímo do Vašeho mobilu či 
mailu? 
Zaregistrujte  se,  vyplňte Vaše  tel.  číslo a e-
-mail.  Pro  jednoduchou  registraci  využijte 
jednu ze dvou možností:
Vyplnění  přiloženého  registračního  letáku 
a  jeho  předání  v  Turistickém  informačním 
centru (TIC) na náměstí T. G. Masaryka
Přes webovou stránku www. moravskatrebo-
va.mobilnirozhlas.cz

Agentury  se  obyvatelé  města  mohli  setkat 
již  při  výzkumu a plánování  opatření  v  ob-
lasti bydlení v rámci takzvané vzdálené dílčí 
podpory. Monitorovací výbor Agentury pro 
sociální začleňování nyní schválil vstup obce 
do KPSVL. Odborníci, zástupci  institucí  i ve-
řejnost  se budou moci účastnit  činnosti pra-
covních  skupin,  které  navrhnou  řadu  usku-
tečnitelných opatření směřujících k omezení 
sociálního vyloučení ve městě. Svá doporu-
čení shrnou do Strategického plánu sociální-
ho začleňování. 
„Tento dokument umožní čerpání finančních 
prostředků ze tří dotačních programů. Nová 
forma spolupráce, od které si  slibujeme ze-
jména zlepšení v klíčových tématech jako je 
zdraví  či  podpora  ohrožených  rodin,  byla 
stvrzena uzavřením memoranda mezi Agen-

Při  registraci  si 
sami zvolíte,  jaké 
informace  chcete 
od  města  dostá-
vat.  Budete  tak 
dostávat skutečně 
jen ty zprávy, kte-
ré vás budou zají-
mat. Mobilní Roz-
hlas  není  pouze 

moderní obdobou klasického obecního roz-
hlasu.  Nabízí  občanům  mnohem  víc.  Kom-
binuje  možnost  bezplatné  rozesílky  SMS 
zpráv,  hlasových  zpráv  a  e-mailů.  Důležitá 
zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. 
Navíc  máte  možnost  nahlašovat  problémy 
v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus, 
nebo pomáhat  sousedům například při hle-
dání  ztracených  věcí  a  zatoulaných  zvířat. 
Jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu, 
která  je bezplatnou  součástí platformy Mo-
bilní  Rozhlas.  Pojďte  s  námi  dál  zlepšovat 
Moravskou Třebovou.                                   (vd)

turou a Moravskou Třebovou,“ dodala Anita 
Stanislavová.
Agentura  pro  sociální  začleňování  funguje 
od roku 2008 a  je  jedním z odborů Sekce 
pro  lidská  práva  při  Úřadu  vlády  ČR.  Ko-
ordinovaný  přístup  k  sociálně  vyloučeným 
lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci měs-
tům,  obcím  a  svazkům  obcí  při  sociálním 
začleňování  sociálně vyloučených obyvatel 
z prostředků Evropských  strukturálních a  in-
vestičních  fondů  (ESIF)  za  místní  podpory 
Agentury pro sociální začleňování. V rámci 
tohoto přístupu mohou města a obce koordi-
novaně čerpat prostředky ze  tří operačních 
programů. Podmínkou čerpání je vypracová-
ní strategického plánu sociálního začleňová-
ní, který obcím a městům Agentura pomáhá 
zpracovat.                                               (vd)

Upozornění pro 
vlastníky a správce 

nemovitostí
V návaznosti na nedávné bouřky spo-
jené  s vydatnými dešti  žádáme všech-
ny vlastníky a správce nemovitostí, aby 
preventivně  zkontrolovali  průchodnost 
lapačů střešních splavenin, tzv. gajgrů. 
V případě ucpání dešťových svodů, ga-
jgrů,  nebo  navazujících  kanalizačních 
přípojek  hrozí  únik  dešťové  vody  do 
okolí a následné poškození nemovitostí 
i  veřejného  prostranství,  například  ko-
munikací, dlažby a chodníků.
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Změny v kavárně 
Na Knížecí louce

Od  června  je  novým  provozovatelem 
kavárny  Michaela  Siderov.  Otevírací 
doba  je nově nastavena na PO-ČT od 
9:00 do 19:00 hodin, PÁ-SO od 9:00 
do  21:00  hodin  a  NE  od  9:00  do 
19:00 hodin. Návštěvníci se mohou tě-
šit na kvalitní kávu Lavazza. 

Město získalo Cenu Ministerstva vnitra ČR
Moravská  Třebová  převzala  bronzovou 
Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a ino-
vaci  ve veřejné  správě. Zástupci městského 
úřadu převzali ocenění za realizaci metody 
CAF,  která  přispívá  ke  zlepšování  interního 
řízení  úřadu,  kvality  poskytovaných  služeb 

a úrovně komunikace s občany. Ministerstvo 
vnitra pravidelně oceňuje města, která s kva-
litou  začala,  nebo  se  jí  již  systematicky  vě-
nují. Mezi další oceněná města se zařadila 
Břeclav,  Valašské  Klobouky  a  hlavní  město 
Praha.

Občané svou aktivitou získali pro město ocenění za třídění odpadu
Minulý měsíc byly vyhlášeny výsledky soutě-
že ve třídění odpadů za rok 2018 s názvem 
O perníkovou popelnici. Moravská Třebová 
se  v  Pardubickém  kraji  umístila  na  2.  místě 

v  kategorii  obcí  nad  2  000  obyvatel,  vítě-
zem se stala Litomyšl. 
Soutěž  obcí  Pardubického  kraje  každoroč-
ně  vyhlašuje  autorizovaná  obalová  společ-

nost EKO-KOM a.s. společně s Pardubickým 
krajem.  Celkové  pořadí  je  výsledkem  celo-
ročního  sběru  tříděného  odpadu,  respekti-
ve  množství  vytříděného  odpadu  na  jedno-
ho  obyvatele  za  celý  rok  2018.  Moravská 
Třebová díky ocenění  získala nejen diplom 
a skutečnou popelnici z perníku, ale zaslou-
ženě také finanční odměnu ve výši 45 000 
Kč.  „Tyto  prostředky  ve  městě  investujeme 
například  do  tvorby  nových  sběrných  míst 
pro třídění odpadu,“ doplnil starosta Tomáš 
Kolkop.

Frekvence svozu 
odpadu bude 

v letních měsících 
posílena

Na  základě  podnětů  občanů  a  obav 
ze  zápachu  popelnic  bude  v  období 
od 1. 6. do 31. 8. letošního roku posílen 
svoz  komunálního  odpadu  na  14  den-
ní  frekvenci.  Kompletní  harmonogram 
svozu  komunálního  odpadu  na  celý 
rok  naleznete  na  webových  stránkách 
www.tsmt.cz.  V  případě  dotazů  a  ne-
jasností  se  obracejte  na  telefonní  číslo 
461 316 509.
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Plačící Anna lákala návštevníky, veřejná sbírka pokračuje

Sanace skalní stěny zpomalí průjezd po silnici I/35

Skončila  výstava výkresů, maleb a  leporel 
s tématikou romantického příběhu nešťastné 
lásky Anny a Josefa, které vyrobili žáci ZŠ, 
MŠ a studenti Gymnázia Moravská Třebo-
vá. Na výstavu, která se konala v kapli sv. 
Petra  u  františkánského  kláštera,  zavítalo 
během  měsíce  bezmála  1  000  návštěvní-
ků.  Zájemci  mohou  výkresy  zhlédnout  ve 
vestibulu radnice a následně v kavárně Las-
kavárna.  Veřejná  sbírka  na  obnovu  sochy 
Plačící  Anny  a  okolního  prostranství  stále 
pokračuje,  přispívat  lze  na  transparentní 
účet i do zapečetěných kasiček. Děkujeme 
dětem  i  učitelům  z  moravskotřebovských 
škol a školek za spolupráci na přípravě vý-
stavy.

Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR  zahájilo  úpra-
vu skalní stěny při pravé straně silnice I. třídy 
I/35 ve směru z Moravské Třebové do Mo-
helnice,  která  kopíruje  severní  úbočí  Křížo-
vého vrchu. Stavební akce potrvá do konce 
října a způsobí zúžení jízdních pruhů a ome-

zení rychlosti. ŘSD ČR je nuceno zajistit sta-
bilitu skalní stěny v délce okolo 200 metrů. 
Dělníci odstraní náletové dřeviny, které způ-
sobují erozi skalní stěny. Následně ukotví ri-
zikové skalní bloky a celou plochu stabilizují 
pomocí ocelových sítí. V části přilehlé krajni-

ce bude osazeno 1 m vysoké betonové svo-
didlo. Celá stavební akce vyjde ŘSD ČR na 
necelých 15 mil. Kč. 

 Měření hluku 
poblíž silnice I/35

V  souvislosti  s  celorepublikovou  akcí 
zajišťovanou  Ředitelstvím  silnic  a  dál-
nic ČR, konanou za účelem omezování 
vlivu hluku z okolí komunikací na zdra-
ví  člověka  bude  v  měsíci  červnu  (pří-
padně červenci) probíhat měření hluku 
ve vybraných objektech poblíž komu-
nikace  I/35.  Měření  bude  provádět 
firma  Centrum  protihlukové  ekologie, 
s.r.o.  V  případě  návštěvy  pracovníků 
firmy  prosíme  občany  o  spolupráci 
a  umožnění  provedení  soupisu  oken, 
fotodokumentace a poskytnutí  součin-
nosti  při  požadavku  na  vstup  do  vy-
braných objektů za účelem měření ne-
průzvučnosti stávajících oken. Úkon na 
jeden objekt vychází časově přibližně 
do 10 až 15 minut. Děkujeme.
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Chodníky se dočkají opravy
V  letošním  roce  budeme  pokračovat 
v  opravách  chodníků.  Technické  služby 
Moravská Třebová s.r.o. během července 
a srpna dokončí opravu havarijních úseků 
chodníků  v  ulicích  Sluneční  a  Zahradnic-
ká.  Letos  bude  dokončena  také  oprava 
chodníku  v  ulici 9.  května,  Tyršova,  lávky 

v Olomoucké ulici a dalších  lokalitách ve 
městě. 
V  ulici  Sluneční  dojde  v  průběhu  červen-
ce a srpna k opravě pravé strany chodníku 
o délce 130 metrů v úseku od křižovatky 
s ulicí Bezručovou směrem k ulici Zahrad-
nická. V ulici Zahradnická  technické  služ-

Na provoz Technických služeb města Moravská Třebová bude 
dohlížet nově vzniklá dozorčí rada

Valná hromada Technických služeb Morav-
ská  Třebová  s.r.o.  projednala  a  schválila 
změnu  zakladatelské  listiny  společnosti,  na 
základě které nově vzniká dozorčí rada. Cí-
lem změny  je  stabilizace organizační  struk-
tury  a  zlepšení 
běžného  chodu 
technických  slu-
žeb coby servisní 
organizace  měs-
ta. 
„Tento  krok  po-
važuji  za  nezbyt-
ný,  neboť  nejsem 
jednak spokojený 
s výsledky činnosti 
vedení společnos-
ti  a  nezazname-
nal  jsem ani  větší 
snahu  stávající  si-
tuaci  zlepšit.  Tak 
jak  vnímám  sou-
časný  stav  měs-
ta  a  mám  zcela 
jasnou představu, 
jak by město mělo 
a mohlo vypadat, 
pak  jsou  Technic-

ké  služby  Mor.  Třebová  jedním  z  hlavních 
nástrojů, jak toho dosáhnout a já pevně dou-
fám, že se to podaří. Mezi nejpalčivější pro-
blémy,  které  sleduji,  patří  údržba,  ať  už  se 
týká budov, komunikací, zeleně, mobiliáře či 

obecně  infrastruktury. Nezbývá  tedy než  si 
přiznat, že nás čeká hodně a hodně práce,“ 
vysvětluje starosta Tomáš Kolkop.
Mezi  orgány  společnosti  Technické  služby 
Moravská  Třebová  s.r.o.  patří  valná  hro-

mada  coby  jediný 
společník,  jednatel 
a  nově  také  dozor-
čí  rada  ve  složení 
Tomáš  Kolkop,  Pa-
vel  Charvát,  Petr 
Frajvald,  Libor  Štol 
a  Jiří  Bárta. Úkolem 
dozorčí  rady  bude 
dohlížet  na  realiza-
ci  podnikatelských 
aktivit,  dohlížet  na 
činnost  jednatele, 
kontrolovat  účetní 
uzávěrky a svolávat 
valnou  hromadu, 
které  bude  podávat 
pravidelné  zprávy 
o  činnosti  organiza-
ce.  Délka  funkčního 
období členů dozor-
čí rady byla stanove-
na na tři roky.     (vd)

by opraví pravou stranu chodníku v délce 
200  metrů  od  křižovatky  s  ulicí  Jiráskova 
směrem k ulici Karla Čapka a následovat 
bude  i  nový  asfaltový  povrch.  O  průběž-
ném stavu a přípravách dalších lokalit bu-
deme průběžně informovat.
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www.mojeodpadky.cz 
MOJE ODPADKY 

 

 
 

Milí občané, horké dny s letními teplotami jsou tu a jelikož je opakování matka moudrosti, rozhodli 
jsme se opět otevřít téma BIO odpadu a kompostování.

Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad je totiž výborná surovina do 
kompostu. Někteří lidé si myslí, že kompostér je pouze na trávu a listí, a to je velký omyl. Kompostéry jsou 
především na kuchyňský bioodpad. Kompostování samotné trávy nebo listí není žádná hitparáda. Kuchyňský 
bioodpad díky svojí pestré skladbě a velkému obsahu vody proces kompostování doslova nakopne.

A co vše mohu do kompostéru dát?

bytky jídel (kromě masa, příp. kosti v menší míře), ovoce, zelenina, pečivo (i plesnivé), květiny (včetně 
hlíny), papírové kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, 
pečicí papír (ne mastný)

Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému třídění BIO odpadu se zápachem žádný 
problém.

KOMPOSTOVAT MÁ SMYSL!

Důvody,
proč nedávat

kuchyňský bio odpad

směsný odpad 

Kuchyňský BIO odpad je výborná 
surovina do kompostéru. Díky němu je 
kompost kvalitnější a díky velkému 
množství vody v kuchyňském BIO odpadu 
kompost nevysychá.

neboli organické zbytky se 
přirozeně rozkládají. V uzavřené 
nádobě se může stát, že vám začne 
bioodpad zapáchat. Řešení? BIO 

ve stínu s pootevřeným víkem.

Přítomnost velkého 
množství vody 
kuchyňském BIO 

odpadu může být 
spouštěčem koroze 
kovových popelnic. 
Pokud ovšem BIO 

íte se obávat, 
že vám směsný odpad 

prorezavělou dírou 

Kompostování šetří peníze! 
Průměrná domácnost za rok 
vyprodukuje až 80 kg BIO odpadu 

Při současných cenách 
za skládkování může 4členná 
domácnost kompostováním 
ušetřit až 1500 Kč za rok.

Kuchyňský BIO odpad 

zpracování a likvidaci 
směsného odpadu, ať 
už na skládce, nebo 

ve spalovně. 
Kompostováním tedy 
ulevíte nejen přírodě, 

nebude vám 
zapáchat popelnice, 
ale také můžete svůj 

kvalitní kompost 
použít pro svůj 

trávník či na záhonky.
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Školení první pomoci 
Jako  součást  preventivních  programů  urče-
ných  pro  veřejnost  nabídla  nemocnice  ško-
lení první pomoci pro občany města Morav-
ská Třebová. První školení proběhlo v dubnu 
pro zaměstnance ZUŠ, které se konalo v pro-
storách  školy.  Bylo  zaměřeno  na  praktický 
nácvik  zajištění  člověka  v  bezvědomí,  kar-
diopulmonální resuscitaci a vzdělávání v ob-
lasti poskytování první pomoci dětem.  Jsme 
velmi  rádi,  že  můžeme  v  rámci  spolupráce 
s městem rozšiřovat a rozvíjet vzdělávání pe-
dagogů v této oblasti, protože v návaznosti 

Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz

Nemocnice následné péče

zvyšujeme bezpečí dětí ve městě. Na závěr 
je nutné dodat, že v případě potřeby prove-
dení  resuscitace  je  okamžitá  laická  pomoc 
tou  nejdůležitější.  „Školení  bylo  pro  kolek-
tiv zaměstnanců ZUŠ přínosem, neboť není 
nikdy  od  věci  si  pravidla  první  pomoci  zo-
pakovat. Z poskytnutých informací školitelky 
a též díky její vstřícnosti vzešly další otázky 
a náměty k diskusi.“          I. Klíčová učitelka 

Nová služba pro klienty rehabi-
litace 
Nabízíme  možnost  moderní  bezléko-

vé  léčby  v  podobě 
biostimulačního  la-
seru  na  ambulanci 
rehabilitace,  III.  bu-
dova  Nemocnice 
následné péče. Více 
informací  na  tel. 
725 969 438 nebo 
emailu  rehabilitace.
nemocnice@mtr.cz.  

Poděkování 
Ráda bych poděkovala všem, kteří mně po-
slali hlas v on-line anketě Sestra mého srdce 
pro rok 2018. Velice si vážím ocenění, které 
jsem obdržela. Tato přízeň  je pro mě a mé 
spolupracovníky povzbuzením v práci a také 
zavazuje a motivuje k tomu, abychom pokra-
čovali v co nejlepší péči o naše pacienty.

Hodně zdraví a lásky Ludmila Komoňová

V červenci 2019 zahajuje svoji činnost 
místní organizace Českého červeného 
kříže.  Bližší  informace případným zá-
jemcům  o  členství  podá  Ivana  Kantů-
rková,  kontakt:  mobil  728  790  777, 
email cckmtrebova@seznam.cz

Co připravit svému blízkému, když voláte záchrannou službu

Nahlášené změny ordinačních hodin praktiků

Pokud  jdete  do  nemocnice  na  plánované 
vyšetření, připravíte si věci v klidu. Jiné je to 
ovšem  v  případě,  kdy  potřebuje  člen  rodi-
ny  pomoc  akutně,  a  vy  vytočíte  linku  155. 
K domu přijíždí sanitka, a v tu chvíli nastane 
zmatek. Proto vám chci udělit pár rad a po-
kynů, jak se na příjezd záchranářů připravit. 
Důležité  pro  to,  aby  vám  záchranáři  mohli 
co  nejrychleji  pomoci,  je  řádné  označení 
domu popisným číslem - divili byste se, kolik 
domácností číslo na domě nemá nebo ho má 
na ze silnice neviditelném místě. Dále je tře-
ba  odemknout  branku,  vchodové  dveře  do 
domu a zavřít psa (i ten nejhodnější pes své-
ho pána brání). V  bytových domech je nut-
né mít označené zvonky u vchodu do domu 

Dr. Zemánková 1.–4.  7. dovolená,  zá-
stup 1. a 2. 7. Dr. Hloušková 8–11 hod., 3. 7. 
Dr. Hloušková 10–12 hod., 4. 7. Dr. Kadle-
cová ve Starém Městě 13–14:30 hod.
Dr. Landová neordinuje 19. 7., zástup Dr. 
Kadlecová ve své ordinaci
Dr. Němcová neordinuje 2.–4. 7.,  zástup 
4. 7. 8–11 hod. Dr. Grepl v ordinaci Hedvy, 
22. 7.–2. 8. dovolená, zástup každé ÚT+ČT 
8–11 hod. Dr. Grepl v ordinaci Hedvy
Dr. Grepl 4. 7. volno, dále neordinuje v St. 
Městě v dny zástupu za Dr. Němcovou
Dr. Kotáb  dovolená  1.–14.  7.,  zastupuje 

a do bytu. Záchranář by měl mít k dispozici 
pacientův  občanský  průkaz,  kartičku  zdra-
votní  pojišťovny,  diabetický  průkaz,  průkaz 
o kontrolách INR při užívání léků na ředění 
krve,  průkaz  o  zavedení  kardiostimulátoru 
či  ICD.  Dobré  je  mít  doma  lékařskou  zprá-
vu  z  posledních  kontrol  na  odborných  am-
bulancích nebo z pobytů v nemocnici. Dále 
záchranář potřebuje vidět originální krabič-
ky  pravidelně  užívaných  léků,  nebo  vypra-
covaný seznam léků s rozpisem užívání  -  je 
však třeba uvést i sílu léku - léky připravené 
v dávkovači nestačí. Astmatici a CHOPN by 
měli mít připraveny  spreje na dýchání, dia-
betici  inzulínová  pera.  Pacienti,  kteří  jsou 
v pracovní neschopnosti, nesmí zapomenout 

Dr. Rychlovská ve svých ord. hodinách
Dr. Marossy 8.–19. 7. dovolená, 1. týden 
zastupuje Dr. Klug, 2. týden Dr. Němcová ve 
svých ord. hodinách, 29. 7.–2. 8. dovolená, 
zastupuje Dr. Klug 
Dr. Neužilová neordinuje 12. 7.
Dr. Klug 1.–12.  7.dovolená,  zástup  1.  tý-
den Dr. Marossy, 2. týden Dr. Rychlovská ve 
svých ord. hodinách
Dr. Madron 22. 7.–2. 8. dovolená, zastu-
puje Dr. Neužilová ve svých ord. hodinách

Ivana Kantůrková

na průkaz o  trvání PN. Záchranář musí do 
Záznamu o ošetření uvést jméno praktického 
lékaře pacienta, číslo mobilu na osobu, kte-
rá  smí být  informovaná o  zdravotním  stavu 
pacienta  a  heslo,  kterým  se  bude  dotyčná 
osoba prokazovat při volání do nemocnice. 
A co s pacientem do nemocnice? Základní 
věci  -  hygienické  potřeby  (hřeben,  mýdlo, 
šampon,  holení,  kartáček  na  zuby,  ručník), 
imobilizační pomůcky (brýle, ušní sluchátko, 
zubní protézy  invalidní  hole), mobil  s  nabí-
ječkou, peníze (200 Kč úplně stačí). Ostatní 
věci v případě hospitalizace doveze rodina. 
Mějte na paměti, že záchranná služba není 
povinna převážet balíky PET, role WC papí-
ru, počítače, knihy apod.   Ivana Kantůrková
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V  minulém  období  přijala  Městská  policie 
Moravská Třebová 161 oznámení. 

Mimo  stanovenou  pochůzkovou  činnost  ve 
vybraných  lokalitách  města  se  městská  po-
licie  zaměřila  na  dodržování  přenosného 
dopravního  značení  na  objízdných  trasách 
včetně semaforů v Udánkách. Při těchto do-
pravně bezpečnostních akcích bylo na mís-
tě  vyřešeno  25  přestupků  uložením  pokuty 
v příkazním řízení na místě. Městská policie, 
v  rámci  své  preventivní  činnosti,  také  vyko-
nala  šest  přednášek  v  základních  školách 
v ORP Moravská Třebová.

Odstavená nepojízdná vozidla
V našem městě se na ulicích a parkovištích čas 
od  času  objeví  vozidlo,  které  je  nepojízdné, 
zabírá parkovací plochu (kterých je nedosta-
tek)  a  hyzdí  vzhled  našeho  města.  Majitelé 
těchto vozidel si asi myslí, že veřejné plochy 
slouží  k  tomu, aby  se  takto zbavili  svých ne-
pojízdných  vozidel.  Zákon  na  tyto  situace 
myslí,  a  pokud  takovéto  vozidlo  naplní  defi-
nici autovraku, může být  vozidlo odstraněno 
vlastníkem komunikace, a  to na náklady pro-
vozovatele. Městské policii  se  ve většině pří-
padů podaří dohledat provozovatele vozidla 
a  zajistit  jeho  odstranění.  Bohužel  zákonem 
a  judikaturou  stanovená  definice  autovraku 
je dosti striktní a ne všechna takto odstavená 
vozidla tuto definici naplní. Vozidlo, které tuto 

definici nenaplní, je poté velký problém z ko-
munikace či parkoviště odstranit. S  tímto pro-
blémem  se potýkají  všechna města,  nicméně 
změna zákona, která by městům s  tímto pro-
blémem  pomohla,  je  v  nedohlednu. Konkrét-
ním příkladem je automobil Škoda odstavený 
v ul. Nádražní. Vozidlo se na venek jeví jako 
autovrak, nicméně podmínky stanovené záko-
nem nenaplňuje a město ani MP nemá žád-
nou  zákonnou  možnost  jak  toto  vozidlo  ne-
chat odstranit. V tomto konkrétním případě se 
řidič vozidla dopustil přestupku, za který byl 
MP oznámen správnímu orgánu města, který 
v rámci řešení přestupku provozovateli vozidla 
může  nařídit,  aby  vozidlo  z  komunikace  od-
stranil. V případě, že se ve vašem okolí takto 
odstavené vozidlo nachází, neváhejte kontak-
tovat MP na lince 156. 
V  měsíci  květnu  uskutečnila 
městská  policie  ve  spolupráci 
s  koordinátorkou  prevence  Ha-
nou Navrátilovou a žáky speci-
ální  školy  preventivní  dopravní 
akci.  Při  této akci městská poli-
cie  měřila  dodržování  nejvyšší 
povolené  rychlosti  a  žáci  spe-
ciální  školy  odměňovali  řidiče 
dodržující rychlost vlastnoručně 
vyrobenými  předměty.  Věříme, 
že z akce se poučili nejen řidiči, 
ale i děti a do budoucna ji určitě 
zopakujeme.      Radovan Zobač

Jezdíme bezpečně?
Na tuto otázku jsme se pokusili odpovědět 
s příslušníky Městské policie Moravská Tře-
bová.  Dne  30.  5.  se  žáci  Praktické  školy 
dvouleté Moravská Třebová ve spolupráci 
se strážníky městské policie účastnili měření 
rychlosti projíždějících vozidel. Cílem bylo 
upozornit  řidiče  na  dodržování  předepsa-
né a hlavně bezpečné rychlosti v městském 
provozu.  Svědomití  řidiči  obdrželi  jako 
dárek  záložku  do  knihy  vyrobenou  naši-
mi  žáky.  Akce  se  vydařila  a  věříme,  že  ji 
budeme  v  příštích  letech  znovu  opakovat. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat Městské 
policii Moravská Třebová za výbornou spo-
lupráci.

Lucie Laštůvková, tř. učitelka PrŠ dvouleté

Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie se stěhuje do centra města 
Rada  města  na  svém  jednání  10.  června 
schválila  záměr  přesunu  sídla  a  služeb-
ny  Městské  policie  Moravská  Třebová  do 
přízemí  budovy  radnice.  Strážníci  budou 
díky  stěhování  blíže  občanům  a  zvýší  se 
tak bezpečnost v centru města. Zároveň do-
jde k úspoře provozních nákladů. „Umístění 
městské policie co nejvíce do centra pova-

žuji za prioritu vzhledem ke snaze posílení 
bezpečnosti  v  centru  města.  Budova  rad-
nice  k  těmto  účelům  nabízí  ideální  řešení 
v  přízemí,  kde  prostor  aktuálně  využívá/
využíval  obecní  živnostenský  úřad,  který 
bude  nově  umístěn  v  budově  městského 
úřadu v ulici Olomoucká, kde převážně síd-
lí  státní  správa,  která  je nejvíce v  kontaktu 

s veřejností. Náklady na nezbytné  technic-
ké úpravy prostor a stěhování byly zahrnuty 
do  rozpočtové  úpravy.  Důvodem  nového 
sídla  je  i  záměr  nového  využití  areálu  na 
Komenského, který svojí polohou a velikostí 
zázemí nabízí další možnosti pro volnoča-
sové a  rozvojové aktivity obyvatel města,“ 
uvedl starosta Tomáš Kolkop.                   (vd)
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Program činnosti 
Klubu českých turistů

29. 6.–6. 7. Vodácký tábor podle pro-
pozic dané akce pro přihlášené členy TOM 
Čochtani. Zajišťuje: J. Filipi
7.–13. 7. Účast na cykloturistickém pu-
tování ve Švýcarsku. Program pro přihláše-
né dle propozic akce s CK Herdegen. Zajiš-
ťuje: L. Weinlich
13.–21. 7. Vodácký tábor  podle  pro-
pozic dané akce pro přihlášené členy TOM 
Čochtani. Zajišťuje: J. Filipi
3.–10. 8. Pěší  putování  Okolím Dach-
steinu. Zajišťuje: V. Komárková
12. 8.  Schůze odboru KČT  v  19  hod. 
Příprava plánu na září.
14.–18. 8. Cykloturistické putování 
Teplickem pro přihlášené členy. Zajišťuje: 
D. Mikulková
24. 8. Okolo Malé Hané. Sraz zájemců 
o  cyklistický  výlet  na autobusovém nádraží 
v 7:30 hod. Délka trasy 70-80 km. Zajišťuje: 
P. Harašta
Připravujeme:
7. 9. Po dálničním tělese R 43
KČT TJ Slovan M. Třebová přeje všem nezapo-
menutelné prožití prázdnin při poznávání turi-
stických zajímavostí v Čechách i v zahraničí.
www.kctmt.webnode.cz

XIX. ročník Cesty na severozápad 

Vláskování obočí, neboli microblading je metoda tetování obočí, kdy 
dochází k tetování jednotlivých chloupků. Díky tomu je výsledkem ma-
ximálně přirozený vzhled obočí, snadno zaměnitelný s vlastním obočím. 
Vláskováním je možné vymodelovat zcela nové obočí, nebo jen upravit 
stávající tvar a doplnit tam, kde již neroste. 
Pokud máte zájem o aplikaci touto metodou, nebo potřebujete vědět 
více informací kontaktujte nás na tel. č. 775 361 045,  e-mail: 
radkafrimlova@seznam.cz. MOCROBLADING se provádí v teto-
vacím studiu T.F.TATTOO v Lanškrouně.

Společně s dalšími kluky z dětského domova 
jsme  se  podívali  na  plachetnici,  kde  jsme 
zažili  týdenní  plavbu  za  dobrodružstvím, 
námořním  výcvikem,  aktivním  odpočinkem 
a  společnými  zážitky  pod  vedením  čtyř 

zkušených  kapitánů.  První  den  jsme  se  se-
známili  s  třemi kapitány a dvěma plavčíky. 
Společně jsme nakoupili zásoby a přípitkem 
započali naši plavbu. Z Trogiru jsme vyrazili 
na dlouhou cestu do Rozognice. Tam  jsme 
pomohli  místním  rybářům  chytit  člun,  který 
jim  uplaval.  Za  naši  ochotu  nám  darovali 
ryby,  které  jsem  ochutnal  poprvé,  a  2  kg 

Vysněná plavba chlapců z Dětského domova 
Moravská Třebová

kamenic. Chutnaly mi  jak ústřice,  tak  ryby, 
ale více spíše ústřice, protože jsem mohl po-
máhat s  jejich kuchtěním. Dokonce  jsem se 
účastnil kuchání chobotnic a sépií. Poté jsme 
se dostali k ostrovu Žirje, kde jsme navštívili 

moc milou starší paní, která mi 
darovala  mušli.  Byl  jsem  pře-
kvapený  večeří,  kterou  jsme 
od ní dostali. Takový obří chle-
ba  jsem  ještě  nikdy  neviděl. 
Sotva se s ním vešla do dveří. 
Následoval  výlet  k  pevnosti, 
ve  které  nás  vystrašilo  hejno 
netopýrů.  Při  zpáteční  cestě 
na naši plachetnici jsme potka-
li velikou rybářskou loď, která 
silně  páchla  rybinou.  Násle-
dovala cesta zpět do Trogiru. 
Celý  týden  byl  plný  zážitků, 

na které budu rád vzpomínat. Učil  jsem se 
rybařit,  viděl  jsem  poprvé  v  životě  naživo 
delfíny  a  také  vlny,  které  při  plavbě  nará-
žely do naší plachetnice. Domů jsem se vrá-
til  sice  unavený,  ale  zato  velmi  spokojený. 
Děkujeme firmě Fragaria a panu Liškutinovi, 
kteří pomohli tuto cestu uskutečnit.

Jiří H., 12 let, dětský domov

Po devatenácté v neděli 9. června organizovali skauti pro veřej-
nost cyklistickou akci Cesta na severozápad. Podél lesní silničky 
mezi Udánkami a Hřebečským hřebenem bylo připraveno 15 tra-

ťových  kontrol 
s  pestrým  pro-
gramem  (střel-
ba  z  laserové 
pušky,  lanová 
lávka, první po-
moc,  přechod 
bažiny,  lov  bi-
zonů,  řezání 
dřeva,  …).  Po-
dle  ohlasů  se 
nenudili  ani 
děti ani dospělí 
a na trati pano-

vala pohoda, ke které určitě přispělo i krásné počasí. Nejmladší-
mu aktivnímu účastníkovi byly čtyři roky, nejstaršímu šestapadesát. 
Na organizaci se podílelo 38 pořadatelů, včetně členů střelecké-
ho klubu mládeže SBS v Moravské Třebové. O tom, že i letos or-
ganizátoři odvedli dobrou práci,  svědčí pochvalné zápisy v ná-
vštěvní knize. Děkujeme všem 91 účastníkům, kteří s námi letos na 
Cestu vyrazili, vždyť  jejich účast a spokojenost  jsou pro nás po-
řadatele nejlepší odměnou. Více informací a fotografie lze nalézt 
na  webu  junak.mtrebova.cz/cnsz.  Za  podporu  děkujeme  městu 
Moravská Třebová.

Pavel Navrátil, Junák Mor. Třebová
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Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Předproden na červenec a srpen zahájen 1. 7. v 16:00 hodin, možnost prodeje on-line na www.ksmt.cz.

Kulturní služby města Moravská Třebová

'19

až do 
31. 10. Výstava historických kočárků na zámku

až do 
31. 8.

Fotofestival, 20. ročník je věnován výběru 
z díla zakladatele fotofestivalu Rudolfa Zukala 
ve velkém výstavním sále muzea. 
Na dalších výstavních plochách se představí 
moravskotřebovští fotografové – 
(v muzeu – přízemí) Milan Bačik 
(klubovna) František Matoušek 
(v muzeu – ochoz) Jaroslava Petrová 
(ve vestibulu radnice) Jan Vermousek 
(v Pizza Café) Petra Zápecová 
(budova MÚ, Olomoucká) Lukáš Knoll

3. 7. 17:00 Jak vycvičit draka 3 /kinosál/

19:00 Annabelle 3 /kinosál/

6. 7. 16:00 S Florentýnem na cestách …Aneb z jedné 
pohádky do druhé…, brněnské hudební 
Divadlo Slunečnice

22:00
23:00 Noční prohlídky na zámku

8. 7. 17:00 Spider-man: Daleko od domova /kinosál/

19:00 Yesterday /kinosál/

10. 7. 17:00 Tajný život mazlíčků 2 /kinosál/

19:00 Ženy v běhu /kinosál/

13. 7. 17:00 Koncert na zámku /místní interpreti/

17:00 Willy a kouzelná planeta /kinosál/

18:00 Oživlé prohlídky na zámku – Panna 
a netvor, pohádka 

19:00 Uzly a pomeranče /kinosál/

15. 7. 17:00 Psí poslání 2 /kinosál/

19:00 Kořist /kinosál/

17. 7. 17:00 Čertí brko /kinosál/

19:00 Teroristka /kinosál

20. 7. od
16:00

Moravskotřebovský bramborák 
zámecké nádvoří
16:00  Proč ne Band
17:30  Miroslav Paleček
19.00   Cimbál Classic – Kateřina a Dalibor Štruncovi
20:30  Lucie Dobrovodská a Paka
22:00  Folk Team

27. 7. 17:00 Hudební podvečer na zámku  
/Pavel Machálek a Petr Jeníček/ 

18:00 Oživlé prohlídky na zámku - Partie 
červeného dragouna, interaktivní 
detektivka z období 1. republiky

2. 8. 18:00 Koncert skupiny Do Větru, zámecké nádvoří
21:00 Koncert kapely BUTY 

3. 8. 17:00 Hudební podvečer na zámku  
/Pavel Machálek a Petr Jeníček/ 

22:00
23:00 Noční prohlídky na zámku

7. 8. 17:00 Lví král /kinosál/
19:00 Bez věcí nad věcí /kinosál/

10. 8. 18:00 Koncert Josefa Klíče – zámecké nádvoří  
20:00 Sušická pouť, pořádá SDH na hřišti v Sušicích

od 
21:00

Oživlé obrazy v expozicích zámku Moravská 
Třebová - genius loci, recitál písní, 
renesanční kytara, šermíři

11. 8. Sušická pouť, na hřišti v Sušicích
12. 8. 17:00 Toy story 4 /kinosál/

19:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw /kinosál/
14. 8. 17:00 Tajný život mazlíčků 2 /kinosál/

19:00 Srážka s láskou /kinosál/
17. 8. 17:00 Hudební podvečer na zámku  

/Ivan Hřebabetzký se svým smyčcovým tělesem/
17:00 Hodinářův učeň /kinosál/
19:00 Tenkrát v Hollywoodu /kinosál/
22:00 
23:00 Noční prohlídky na zámku

18. 8. 16:00 Pohádka o Červené  Karkulce 
a Krabičková pohádka – Malé divadélko 
Praha – zámecké nádvoří  

17:00 Z pohádky do pohádky (nejoblíbenější písničky 
z pohádek) Volné hudební sdružení Moravská 
Třebová – zámecké nádvoří  

19. 8. 17:00 Aladin /kinosál/
19:00 Uzly a pomeranče /kinosál/

21. 8. 17:00 Hodinářův učen /kinosál/
19:00 Tenkrát v Hollywoodu /kinosál/

od 
26. 8. 

vždy 
od 

21:00

Kinematograf bratří Čadíků – náměstí TGM 
26. 8. Čertí brko
27. 8. Hastrman 
28. 8. Chata na prodej 
29. 8. Po čem muži touží  
30. 8. Trabantem tam a zase zpátky

28. 8. 16:00 Zpívánky strýčka Líčka – zábavné 
odpoledne pro děti – zámecké nádvoří

30. 8. 20:00 Maškarní bál na zámeckém nádvoří
31. 8. 14:00 Kejkle a kratochvíle – zámecké nádvoří

20:00  Koncert hostů z holandského Vlaardingenu Zm
ěn

a p
ro

gr
am

u 
vy

hr
az

en
a!
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Zamyšlení nad 
kulturou

Poslední víc než půlrok trávím v zaříze-
ních  KS  víc  a  víc  času.  Jsem  ráda,  že 
se  rozjíždí  vedle  výstavnické  činnosti 
také další aktivity. Těším se na přednáš-
ky,  besedy,  setkávání,  koncerty  z  roz-
ličných oblastí, akce na zámku. Co mě 
mrzí  je  malý  počet  návštěvníků,  poslu-
chačů. Myslím si, že je to tím, že oblast 
kultury nebývá v MT pro většinu lidí ve 
vedení města chápána jako jedna z pri-
orit,  což  je  především  s  ohledem  na 
mladou  generaci  velká  chyba  a  dále, 
že  akce  nejsou  pravidelné,  většinou 
se  jedná  o  nahodilé  akce.  Musíme  se 
pokusit,  my  Třebováci  společně  s  KS, 
udělat maximum pro to, aby byla i kul-
tura chápána  jako  jedna z priorit MT. 
Přece  kultura  a  dějiny  patří  také  mezi 
pilíře plnohodnotného smysluplného ži-
vota a myslím si, že v dnešní uspěchané 
době to platí dvojnásob. Víte, těším se, 
když se dozvíme od slovenských přátel 
vystavujících na Dnech slovenské kultu-
ry zde v MT, a  také si ho můžeme na 
několika  fotografiích  prohlédnout,  že 
z MT pochází známý a ceněný mikro-
chirurg. Kdo o něm zde v MT ví,  je  to 
jen  pár  nejbližších  a  těch,  kterým  za-
chránil zrak. Tak vidíte, i kultura nás při-
bližuje  současnému  životu  a  informuje 
o realitě. Věřím, že se v současné době 
blýská na lepší časy. Chtěla bych tímto 
poděkovat všem pracovníků KS za prá-
ci a vedení města, že se snaží a dává 
prostor i kultuře.             M. Moravcová

Nový vedoucí muzea a zámku připravuje změny

Malířský den s názvem 
Jak to vidím já

Dovolte mi touto cestou poděkovat malířce Libuši Mulle-
rové z Bystrého u Poličky a Petru Bernardovi - krajináři 
- za laskavý a odborný dohled nad účastníky prvního 
malířského  dne  v  Moravské  Třebové,  který  se  konal 
dne 2.  června pod Křížovým vrchem u hřbitovní  zdi. 
Účast sice nebyla valná, ale byl krásný červnový den 
a nálada byla uvolněná. Všem zúčastněným se to líbilo 
a já doufám, že tento počinek nebyl poslední, a že příš-
tě se sejde víc zájemců, neboť budeme malovat v histo-
rických uličkách města. Děkuji všem za účast.         JaTra

Zveme Vás do Průmyslového muzea 
v Mladějově

Od  minulého  měsí-
ce  vykonává  funkci 
správce  historických 
objektů ve městě Mgr. 
Petr  Kočí.  Odborník 
se  zkušenostmi  z  Pa-
mátkového  ústavu 
v  Pardubicích  ihned 
po  svém  nástupu 

představuje  některé  návrhy,  jak  přispět  ke 
zvýšení atraktivity muzea i zámku.   
Petr  Kočí  vystudoval  obor  Teorie  dějin  vý-
tvarných  umění  na  Filozofické  fakultě  Pa-
lackého univerzity v Olomouci. Po ukončení 
studií nastoupil na Památkový ústav v Pardu-
bicích jako památkář pro nemovité památky 
v okrese Svitavy. „Při své práci  jako vedou-
cí muzea a zámku  se zaměřím na budová-
ní  jednoznačného konceptu  identity galerie 
a zámku. V prvé řadě budu prosazovat jed-
noznačné vymezení funkcí objektů. V objek-
tu muzea chci postupně  rozšiřovat galerijní 

Pro školky a tábory pořádáme v sezóně zá-
žitkový program. Po příjezdu přivítá děti Čer-
vená Karkulka a každý si ozdobí svou perní-
kovou  lokomotivu. Poté následuje prohlídka 
muzea se zkouškou mlácení obilí a oblíbené 

prostory  pro  účely  dlouhodobých  i  krátko-
dobých  výstav. Na zámku budu preferovat 
zvýšení počtu  návštěvních okruhů a  zajiště-
ní provozu objektu  jako významné goticko-
-renesanční  kulturní  památky,“  popisuje  své 
vize nový vedoucí muzea a zámku. 

Výzva k zapůjčení předmětů
Vážení  spoluobčané,  rád  bych  Vás  požá-
dal  o  zapůjčení  předmětů  ke  krátkodobé 
výstavě  nazvané  17.  listopad  v  Moravské 
Třebové. Jednalo by se o dobové fotografie, 
videozáznamy, plakáty, vzpomínky, svědec-
tví (možné provést např. e-mailem, dopisem 
atd.)  a  další  dobové  předměty.  Předměty 
bude  přebírat  a  uchovávat  městské  muze-
um,  e-mail  muzeum@ksmt.cz,  Petr  Kočí,  tel. 
733 787 998. Výstava bude nainstalována 
v moravskotřebovské radnici od 17. do 23. 
11. Za Kulturní služby města Moravská Tře-
bová děkuje realizační tým.

Petr Kočí, vedoucí muzea a zámku

hledání pokladu s kočičkou Lízou. Formou di-
vadelního představení se děti dozvědí o his-
torii dolování. Závěrem mohou děti vyzkou-
šet jízdu drezínou a opéci si špekáčky. Více 
na našich stránkách www.mladejov.cz.

Některá kulatá a půlkulatá výročí tohoto roku ve městě a regionu
Před 330 lety se v roce 1689 narodil Josef 
Gregor Zecha (+1762), moravskotřebovský 
pláteník,  starosta  města;  mecenáš  a  zakla-
datel  Piaristického  gymnázia  (ul.  Olomouc-
ká, dnes městský úřad)
Před 170 lety se v Moravské Třebové naro-
dil 31. 7. 1849 Ludwig Vincenz Holzmaister 
(+1923),  mecenáš  a  zakladatel  městského 
muzea, newyorský podnikatel a cestovatel 

Před 130 lety byl 1. 9. 1889 zahájen provoz 
Moravské západní dráhy v  trase Třebovice 
v Čechách – Mladějov na Moravě – Morav-
ská Třebová – Chornice – Prostějov
Před  60  lety  byla  24.  5.  1959  odhalena 
busta Bedřicha Smetany v parku u městské-
ho muzea
Před 65 lety byl v roce 1954 založen odbor 
Klubu českých turistů v Moravské Třebové 

Před  25  lety  byla  v  roce  1994  založena 
v Moravské Třebové pobočka Vysoké školy 
pedagogické v Hradci Králové – Institut ma-
nažerských studií. VŠ fungovala ve městě do 
roku 2000
Před 10 lety byla 20. 7. 2009 otevřena roz-
hledna Pastýřka 
Před 10 lety byla v roce 2009 zpřístupněna na-
učná stezka Boršovský les      Martin Protivánek
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Espiral ukončil  své  letošní  twirlingové soutě-
žení ve dnech 18.-19. 5., kdy jsme se účast-
nili dvou twirlingových soutěží. První 
se konala v Čáslavi. Odsud si holky 
odvezly úžasných 16 medailí a v ne-
daleké Kutné Hoře, hned druhý den, 
vybojovaly  12  dalších  cenných 
kovů.  Mezi  oceněnými  byli  i  naši 
úplní nováčci: Julie Víchová a Natá-
lie Dvořáková. Holky  si  vyzkoušely 
poprvé nervozitu na soutěžní ploše. 
Zvládly to ale bravurně a dokonce 
i  s  úspěchem.  Úplným  vrcholem, 
a ukončením celé  soutěžní  sezóny, 
bylo pro naši skupinu finálové kolo 
Mistrovství  ČR  České  mažoretkové 
federace  v  miniformacích  klasické 
mažoretky dne 1. 6. v Čáslavi. Zde 

Vrchol sezóny pro Espiral více než úspěšný 
se naše starší skupina stala v kategorii A mis-
try ČR již po třetí v řadě. A aby toho nebylo 

Upozorňujeme  čtenáře,  že  v  srpnu  ne-
budou vyřizovány meziknihovní výpůjč-
ky z důvodu dovolených. Děkujeme za 
pochopení. 
Po dobu letních prázdnin je upra-
vena půjčovní doba:
Dětské a dospělé oddělení:
po–čt: 8:30–17:00 hod.
pá–ne: zavřeno
Studovna
po–čt: 8:30–15:00 hod.
pá–ne: zavřeno
1.–14. 7. Červencová soutěž 
o knihu
Odpověď  na  danou  otázku  můžete  poslat  e-
-mailem  na  adresu  knihovnaMT@seznam.cz, 
nebo  odpovědět  na  Facebooku  pod  soutěžní 
příspěvek,  nebo  nám  odpověď  sdělit  přímo 
v knihovně v dospělém oddělení. V květnu zví-
tězila p. Koutná. Vítěze červnového kola zveřej-
níme v příštím měsíci, protože uzávěrka zpravo-
daje byla dřív, než skončila naše soutěž. 
Aktuální otázka zní: Kolikrát máme v na-
šem fondu knihu Hana od A. Morn-
štajnové?
Odpověď  nám  sdělte  do  14.  7.  Výherce 
vybereme náhodně a může si vybrat  jednu 
z  těchto  knih:  Šéf  (V.  Keeland),  Dotek  zla 
(F. Niedl), Nejhorší noční můra (B. Novak), 
Tajemství  hřbitova  Crossbones  (K.  Rhodes), 
Kouzelná  kuchyně pro  lepší  hladinu  krevní-
ho cukru. Každý smí v jednom měsíci odpo-
vídat pouze jednou. Výhru je potřeba převzít 
osobně v knihovně v otevírací době.
1.–31. 8. Tváře současné Kambodže
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií mo-
ravskotřebovského rodáka Milana Blahy. 

1.–31. 7. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Da-
tabázeknih.cz  vám  v  červenci  pomůžeme 
výstavkou  knih  z  těchto  témat: kniha,  jejíž 
název je v rozkazovacím způsobu; kniha od 
ženské autorky  s mužskou hlavní postavou; 
kniha s černobílou obálkou.
1.–31. 7. Velký výprodej časopisů
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis 
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.
Knihovna u vody
I  letos  jsme pro vás společně s  technickými 
službami připravili službu: po celou letní se-
zónu si pobyt v moravskotřebovském aqua-
parku  můžete  zpestřit  četbou.  U  pokladny 
aquaparku  je  umístěna  knihovnička  s  vyřa-
zenými knihami a časopisy, které si můžete 
půjčovat, číst či vyměňovat. Na své si přijdou 
děti i dospělí, muži i ženy, milovníci romanti-
ky i detektivek. 
Knihovna dětem
1. 7.–30. 9. Výtvarné práce dětí  ZŠ a MŠ 
Staré Město
Výstava prací ZŠ a MŠ Staré Město. Práce si 

můžete prohlédnout v dětském odděle-
ní v půjčovní době.
1. 7.–31. 8. Výstava čtenářských 
deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží 
Čte celá třída a Kdo čte, ten se nenudí 
pořádaných knihovnou ve školním roce 
2018/2019.
Výsledky 21. ročníku soutěže Čte celá 
třída
Ve školním roce 2018/2019 se do sou-
těže přihlásilo 14 tříd s 310 žáky. Žáci 
vítězných  tříd  byli  odměněni  knihou 

a sladkou odměnou. Gratulujeme
I. kategorie
1. místo 4. tř. (ZŠ Kostelní nám.) – 90,48 % 
čtenářů a 12,95 výp./1 žák
2. místo 3. D (ZŠ Palackého) – 90 % čtenářů 
a 11,55 výp./1 žák
3. místo 3. tř. (ZŠ Kostelní nám.) – 90,90 % 
čtenářů a 11,05 výp./1 žák
II. kategorie
1. místo 6.  tř. (ZŠ Kostelní nám.) – 61,11 % 
čtenářů a 10,44 výp./1 žák
2. místo 8. a 9. tř. (Speciální škola) – 100 % 
čtenářů a 10,13 výp./1 žák
3. místo 1. AV (Gymnázium) – 95,65 % čte-
nářů a 8,17 výp./1 žák
Výsledky soutěže Kdo čte, ten se ne-
nudí 2019:
Dětem,  které  se  umístily  na  prvních  třech 
místech  již  15.  ročníku  celoroční  soutěže, 
knihovna předala odměny, za něž děkujeme 
sponzorům. 
1. Dvořáčková Štěpánka 
2. Oškerová Kateřina 
3. Burianová Barbora

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

málo,  tak  i mladší skupině se povedlo v ka-
tegorii A kadet získat  tento  titul. Pro Espiral 

to znamená tedy dvojnásobné abso-
lutní vítězství. Bylo to tak nejlepší za-
končení sezóny, co jsme si mohli přát 
a zároveň i poslední účast v soutěži 
klasické mažoretky.
Od příští soutěžní sezóny se tak na-
dále budeme věnovat pouze twirlin-
gu, a  to na maximum. Protože  to  je 
to, co nás baví. Držte nám pěstičky, 
protože už od 4. 8. pojedeme sbírat 
první mezinárodní zkušenosti  v  tom-
to krásném rozvíjejícím se sportu na 
Mezinárodní  pohár  v  twirlingu  do 
francouzského  Limoges.  Děkujeme 
všem, kteří nás podporují. 

Jitka a Andrea Štolovy
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3.–7.  května  proběhla  vzájemná  návštěva 
žáků  obou  uvedených  škol.  Zúčastnilo  se 
jí  24  žáků  3.  B.  Škola  Klimop  má  asi  160 
žáků ve věku od 4 do 11 roků, je to mateřská 

škola integrovaná s 1. stupněm školy základ-
ní. Žáci museli svůj program, jehož součástí 
bylo  také  divadelní  představení,  hrát  v  ho-

Návštěva třeťáků ze ZŠ Palackého ve škole 
Klimop ve Vlaardingenu

Sochařská tvorba
Do čtveřice kaplí na Křížovém 
vrchu se v červnu vrátila sou-
soší  zpodobňující  scény  ze 
života Krista. Nejsou  to však 
původní  barokní  skulptury, 
ale moderní sochy, které v ho-
dinách  výtvarné  výchovy  vy-
tvořili žáci 2. stupně. Sousoší 
ztvárňují Krista s apoštoly při 
poslední  večeři,  setkání  Kris-
ta  se  svatou Veronikou, Pietu 
a zmrtvýchvstání Páně. Při výrobě soch v ži-
votní velikosti žáci použili desítky metrů ple-
tiva, stovky metrů čtverečních papíru a velké 
množství  lepidla. A  jak při  tvorbě soch mla-
dí sochaři postupovali? V listopadu 2018 se 
začalo  stříhat pletivo a plést  z něho 
ruce,  nohy,  těla  a  hlavy  pro  29  lid-
ských postav. Během zimy se na drá-
těné kostry  figur naneslo několik vrs-
tev papíru, na  jaře se sochy natíraly 
a lakovaly a začátkem června 2019 
nainstalovaly  do  kaplí.  Výsledkem 
práce žáků je nepřehlédnutelné dílo, 
kterým by  se mohli pyšnit  i  profesio-
nální výtvarníci. Lorenz Paris, Severin 
Tischler,  Jan Sturmer a další sochaři, 
kteří  v  minulých  dobách  pracovali 

Škola na Kostelním náměstí
pro  Moravskou  Třebovou,  by 
byli  určitě  potěšeni,  že  jim 
v  naší  škole  rostou  plnohod-
notní  nástupci,  umělci  evrop-
ského významu.        V. Novák

Děti  na Vysokém Poli
Tradičně si konec školního roku 
zpříjemňujeme sportovně-příro-
dovědným pobytem. Letos jsme 
poprvé  navštívili  RS  na  Vyso-
kém Poli. Každý den nás čekal 

pestrý program v duchu Lesní školy. Poznávali 
jsme stopy zvířat, vyráběli zvířata z přírodnin 
a stavěli ptačí hnízda. Poslední večer byla dě-
tem nabídnuta střelba laserovou vzduchovkou 
a pistolí.      Kolektiv učitelek z prvního stupně

landštině,  aby  mu  děti  rozuměly.  Vystoupe-
ní mělo velký úspěch. Zajímavá byla  i  spo-
lečná výuka žáků při hodině tance, hudební 
výchovy  a  sportu.  Absolvovali  jsme  bohatý 
program připravený našimi hostiteli – učiteli 
ze školy Klimop. Navštívili jsme města Delfty 
a Haag, přímořské  letovisko Scheveningen. 
Byli jsme i hosty ve městě Vlaardingen, např. 
v muzeu, přijala nás  i  starostka Annemieke 
Jetten. Věříme, že zážitky a osobní zkušenos-
ti  přispějí  k  osobnímu  rozvoji  žáků  a  jejich 
růstu.  Děkujeme  městu  Moravská  Třebová 
a  Pardubickému  kraji  za  finanční  podporu 
akce. Díky patří i rodičům žáků za přípravu 
a  některým  rodičům  i  za  osobní  doprovod 
a péči o děti.                 Jaroslav Jarůšek

ZŠ Křižovatka
Vystoupení pro seniory
Ve  čtvrtek  16.  května  byli  potěšit  seniory 
v  rámci  dne  matek  a  otců  v  jejich  domově 

svým  vystoupením  děti  z  přípravné  a  žáci 
ze  čtvrté  třídy.  Přípravka  měla  sestavený 
program z básniček a písniček, které se děti 
naučily v průběhu jara. Čtvrťáci si připravili 
komponovaný program o lidském životě. Na 
závěr si všichni zazpívali společně se senio-
ry několik lidových písní.           Eva Izáková

Školní výlet 
Ve  středu  12.  června  se  rozjely  děti  z  pří-
pravné, první,  druhé a  třetí  třídy  směr Cim-

burk. Cestou na známou zříceninu si děti čet-
ly pověsti a plnily úkoly s Bílou paní.

Eva Izáková

Výlet žáků 8. třídy na hrad Špilberk
Jako cíl svého výletu si letos zvolili žáci 8. tří-
dy  moravskou  metropoli  Brno.  A  když  do 
Brna, tak na Špilberk a do jeho pověstných 
Kasemat – systému dlouhých a temných cho-
deb. Ty sloužily původně jako úkryt pro voj-
sko v době obléhání, později však prosluly 
jako  jeden  z  nejtěžších  žalářů  Habsburské 
monarchie.                           Alice Medříková

Vystoupení na městské akademii
Tématem letošní městské akademie byla lás-
ka a její podoby. Děti ze školní družiny si pro-
to připravily tanec na chytlavou melodii i text 
pánů Svěráka a Uhlíře Kluci, kluci s klukama. 
Starší děvčata z osmé třídy si pak připravila 
výrazový tanec plný lásky.         Eva Izáková

Vedení základní školy by touto cestou chtělo 
poděkovat všem svým žákům za vzornou re-
prezentaci v průběhu celého školního  roku. 
Ať už to bylo při kulturních vystoupeních, ve 
sportu, nebo v poznávání rostlin, kde se naši 
žáci umístili na předních místech ve všech ka-
tegoriích.                                 (red. kráceno)
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Máme velké sny a velké plány

Dětský den ve speciální škole

Naše  ,,Včeličky“  už  brzy 
vyletí  ze  svého  úlu  v  MŠ 
Tyršova  a  v  září  přista-
nou  v  ZŠ.  Vždyť  někte-
ré  z  nich  k  nám  chodily 
i  5  let.  V  kolektivu  ostat-
ních  dětí  se  hodně  nauči-
ly a v mnohém zdokonali-
ly. Měsíc květen a červen 
byl  pro  nás  vskutku  nabi-
tý. Děti byly za zvuku fan-
fáry  slavnostně  pasová-
ny na školáky a obdržely 
památeční stužku. Vydařil se i výlet do eko-
centra Sluňákov, hravé dopoledne na louce, 

Jako každý rok,  tak  i  letos  jsme na zahradě 
naší školy oslavili krásný Den dětí. V pondělí 
3. 6. nám přálo  i počasí, a  tak se naše děti 
mohly  vydovádět  na  školním  hřišti,  kde  pro 

návštěva  hvězdárny,  akade-
mie  moravskotřebovských 
škol,  spaní  ve  školce  a  zá-
věrečné rozloučení se školá-
ky. Zažili  jsme spolu několik 
let  plných  krásných  zážitků, 
ale  také  slziček.  I  to k  tomu 
patří. Za spolupráci a důvě-
ru děkujeme všem našim  ro-
dičům. Martin  Peřina  již  tra-
dičně  věnoval  našim  dětem 
dárečky. Nám už zbývá po-
přát dětem: „Šťastný let, milé 

dětičky,“ vám přeje Ivanka, Janča, Marcelka 
a Zdenča od ,,Včeliček“.

ně byla nachystána spousta sportovních disci-
plín, ale i různé skládačky a hlavolamy. Den 
byl  opravdu  plný  slunečných  paprsků  a  tak 
děti  velmi  ocenily  odměnu  v  podobě  ovoc-
ného nanuku, který je osvěžil. Za svoji pilnou 
práci pak ještě každý dostal plyšovou hračku, 
a kdo se nebál, mohl si nabídnout občerstvení 
z kouzelného hrnce. Velkou radost nám všem 
udělala návštěva dvou cvičených pejsků, kteří 
se  pochlubili  svým  umem.  Celý  den  se  nám 
všem  líbil  a  budeme  se  těšit  zase  příští  rok. 
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat městu 
Moravská Třebová za finanční podporu.

Eliška Weissová a Lucie Laštůvková 

Konec školního roku 
na gymnáziu

Závěr  školního  roku  tradičně  nabízí  řadu 
gymnazistům  kromě  uzavírání  klasifikace 
řadu zajímavých akcí. Zde  je přehled ales-
poň těch nejdůležitějších:
Už  finále května přineslo  skvělý  výkon  stře-
doškolaček  na  poli  plážového  volejbalu 
a sourozencům Koblovským (2. AV) medaile 
z krajského kola a postup do celorepubliko-
vého kola OVOV.
Proběhly další projektové dny v rámci projek-
tu IKAP. Tentokrát se jich účastnili žáci z Po-
mezí, Svitav, Starého Města a Třebařova.
Ze soutěžních úspěchů jmenujme účast Vítka 
Weinlicha (1. AV) na celostátní přehlídce re-
citátorů a 1. místo Nicole Oyelakin (3. AV) 
v okresním kole matematické soutěže Pytha-
goriáda.
Během června dopravili zástupci Pardubické-
ho kraje do ZŠ v ukrajinské Koločavě 3 note-
booky a kancelářské potřeby. Dar v celkové 
hodnotě 45 000 Kč byl pořízen za výtěžek 
sbírky Andělé pro Ukrajinu, kterou  iniciova-
lo místní gymnázium v závěru loňského roku 
a ke které se připojila také ZŠ Třebařov. Ještě 
jednou děkujeme všem, kteří přispěli.
Šestý měsíc roku gymnazisté hodně cestova-
li.  Sekundáni  navštívili  pražskou ZOO,  sex-

táni zavítali do Papírny ve Velkých Losinách 
a  do  Pivovaru  Litovel,  terciáni  absolvovali 
dvoudenní pobyt zaměřený na přežití v pří-
rodě u Máchova  jezera, primáni  se dozvě-
děli spoustu zajímavých informacích o bylin-
kách v centru Naděje v Brodku u Konice.
Taneční skupina CC LoCHi, která se soustře-

dí na show dance, reprezentovala školu na 
moravskotřebovské školní akademii.
Primáni a sekundáni absolvovali cyklovýlety 
po okolí.                                  Přemysl Dvořák

Výlet na Potštejn
Ve čtvrtek 6. června  jsme se vypravili auto-
busem na výlet na zámek Potštejn. V krásné 
zámecké  zahradě  jsme  plnili  různé  úkoly 
a překonávali jsme různé překážky. 

Den s klaunem
Společně  s  dětmi  z  MŠ  ze  Sušic,  Boršova 
a Zvonečku  jsme oslavili  svátek dětí. Přijela 
za námi báječná paní v masce klauna a při-

pravila pro nás spoustu zajímavých soutěží. 
Také  jsme  si  zatancovali,  zazpívali a nako-
nec jsme si pochutnali na zmrzlině.

Návštěva vojenské školy
Ve středu 12. června jsme zavítali do areálu 
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy 
MO v Moravské Třebové. Děkujeme vedení 

školy, zaměstnancům a žákům 3. ročníku za 
krásné, zábavné a poučné dopoledne.
 
Sportovní hry
Již několik  let pořádá Dům dětí a mládeže 
MT vždy v květnových dnech sportovní hry 
pro mateřské školy. Na hřišti II. ZŠ se utkalo 
několik družstev z mateřských škol. Zápolení 
předškoláků vyhrálo družstvo z I. MŠ Piaris-
tická. Děti odjely 11. června soutěžit do Par-
dubic,  kde poměřily  síly  s předškoláky dal-
ších deseti mateřských  škol  z Pardubického 
kraje. Za úporného vedra statečně bojovaly 
a získaly krásné třetí místo. Děkujeme dětem 
a panu učiteli Jakubovi Motlovi za vzornou 
přípravu  i  reprezentaci  I.  MŠ  Piaristická 
a našeho města.                      (em)

Putování za pohádkovými postavami
V  rámci  projektu  jsme  se  v  měsíci  květnu 
s  dětmi  z  mateřské  školy  Boršov  vydali  na 
hrad Bouzov. Počasí nám přálo, a tak jsme si 
prohlédli vesnici Bouzov, zámeckou zahradu 
a nádvoří hradu.

I. MŠ Piaristická, Moravská Třebová, 
odloučené pracoviště Boršov, učitelky  

Marie Hanáková, Monika Vránová

MŠ Piaristická
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Prázdniny –  pro  všechny  školáky  zača-
lo nejhezčí období celého roku. My všichni 
z DDM se však za uplynulým rokem musíme 
ohlédnout  a  poděkovat  všem  externistům, 
kteří  s  námi  po  celý  školní  rok  spolupraco-
vali.  Jim  patří  velký  dík.  Společně  se  nám 
podařilo  otevřít  padesát  kroužků,  které  na-
vštěvovalo téměř 600 dětí a uspořádali jsme 

120 akcí pro školy a veřejnost. Naše podě-
kování však patří  i  školám, gymnáziu, všem 
organizacím  ve  městě  a  také  pomocníkům 
z řad našich kroužků. Ještě jednou moc dě-
kujeme  za  vaši  obětavou  práci.  S  prázdni-

nami však začínají  i  tábory, pro  letošní  rok 
jsme jich připravili osm. Na všechny děti se 
moc těšíme a věříme, že CTH, které jsme pro 
ně připravili, budou velkým dobrodružstvím. 
Těší nás, že je o naše tábory takový zájem. 
Již na konci února byla většina táborů napl-
něna. Moc vám všem děkujeme a přejeme 
krásné prázdniny.
Zbývá  nám  posledních  pár  míst  na  LT na 
Vysokém Poli, tak pokud nemáš program 
na prázdniny, rádi tě přivítáme na naší dob-
rodružné výpravě. Bližší info na našem webu. 
Ohlédnutí 
14.  5.  proběhl  další  ročník  gymnastického 
čtyřboje a i v letošním roce byl o tuto ojedi-
nělou  soutěž velký zájem. Zúčastnily  se ZŠ 
z celého obvodu. ZŠ Jevíčko, ZŠ Chornice, 
ZŠ  Staré  Město,  ZŠ  Kos-
telní  nám.  a  samozřejmě 
pořadatelská  škola  ZŠ  Pa-
lackého.  Děkujeme  všem 
učitelům  za  přípravu  dětí 
a  pomoc  při  organizaci 

soutěže.  Výsledky  této  soutěže  najdete  na 
našich webových stránkách společně s foto-
grafiemi.
Sportovní hry MŠ,  které  se  letos pořádaly 
již  po  jedenácté,  proběhly  23.  5.  na  hřiš-
ti  ZŠ  Palackého.  Malí  závodníci  plnili  pět 
disciplín velmi svědomitě, protože šlo nejen 
o  krásné  ceny,  ale  i  o  postup  do  krajské-
ho finále. Vítězem letošního ročníku se sta-
la MŠ Piaristická – Žraloci. Za věcné ceny 
děkujeme Zdravému městu, MěÚ Mor. Tře-
bová  a  Komisi  pro  výchovu  a  vzdělávání. 
Žraloci  –  blahopřejeme  a  v  Pardubicích 
přejeme hodně štěstí.
V srpnovém čísle zpravodaje najdete 
podrobnou nabídku kroužků na školní 
rok 2019/2020.

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják

Novinky u Střípků
V květnu se Mažoretková a  twirlingová sku-
pina  Střípky  zúčastnila  několika  soutěží.  Lu-
cie  Matoušková  se  umístila  jako  10.  z  18 
soutěžících na MČR sól a duí v Ronově nad 
Doubravou. V neděli 19. 5. Střípky 2 zabo-
dovaly na soutěži Kábrt Cup v Kutné Hoře. 
Šest děvčat s různými choreografiemi přispě-
lo do týmu 4 zlatými, 3 stříbrnými a 2 bron-
zovými medailemi. Zbytek týmu (Střípky 1, 3 
a 4) si zajel zkusit štěstí na soutěž O střevíček 
z  pohádkové  Telče.  Zde  se  podařilo  získat 
3  stříbrné  medaile  (mini  4-nejmenší  a  VF  3 
a VF 4) a 2 bronzové (mini 1-seniorky a mini 
3-kadetky). 9. 6. se uskutečnilo MČR NBTA 
miniformací v Mohelnici, kde se Střípky pre-
zentovaly všemi 4  skupinami. Ani  jedna ne-
odjela  s  prázdnou.  Miniformace  seniorek, 

miniformace  juniorek 
a  miniformace  minidětí 
získaly  stříbrné  medaile 
a  miniformace  kadetek 
bronzovou.  V  doplňkové 
soutěži  mini  Miss  se  Lu-
cie  Matoušková  dostala 
do  finále,  které  se  koná 
v  Poděbradech  15.–16. 
6.  Do  konce  června  nás 
čekají ještě 2 soutěže.

Daniela Dvořáková
Poděkování 
Děkujeme  Zastupitelstvu 
města  Moravská  Třebo-
vá  za  finanční  podpo-
ru,  kterou  nám  poskytlo 

pro  mažoretko-
vý  a  twirlingový 
sport.  Děvčata 
ze Střípků repre-
zentují naše měs-
to  nejen  na  ce-
lorepublikových, 
ale  i  postupo-
vých  soutěžích 
(MČR)  v  klasic-
ké  mažoretce 
i v twirlingu. 
Za  Střípky  děku-
je Eva Kalábová

Hvězdárna otevřena
Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová 
zve na Den otevřených dveří. Akce bude v sobotu 20. 7. 
od 15.00 hodin. V případě příznivého počasí možné 
noční pozorování oblohy. Více  informací na webu hvěz-
dárny http://www.hvezdarna-mt.cz
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Pravidelné bohoslužby: 
po    9 hod. klášterní kostel 
út, st, pá, so  18 hod. klášterní kostel
čt  18 hod. farní kostel
ne    8 hod. farní kostel
      11 hod. klášterní kostel

Adorace:
út 17–18 hod. tichá adorace klášterní kostel
pá 18:45–19 hod. společná adorace kláš-
terní kostel

Setkání seniorů se  uskuteční  1. 7. 
v 10:00 v refektáři  františkánského kláštera 
v Mor. Třebové.
Slavnostní požehnání a otevření no-
vých prostor Komunitního centra 
O krok dál
Jedná se již o její sedmou registrovanou soci-
ální službu. Služba sociální rehabilitace byla 
zřízena proto, abychom pomohli  řešit  celo-
republikovou situaci týkající se transformace 
psychiatrické péče. Lidem, kteří trpí psychic-

kými potížemi, nabízíme prostor, kde mohou 
navázat nové sociální kontakty, získat pocit 
sebejistoty a naučit se novým dovednostem. 
Klienti  sociální  rehabilitace  mohou  využít 
také  terénní  formu služby. Ať už si vyberou 
jakoukoliv variantu, kterou nabízíme, náš tým 
se bude snažit jim pomoci, aby se mohli po-
sunout o krok dál. Proto jsme pro službu zvo-
lili  i  takový  název.  Slavnostního  dne  se  zú-
častnil Pavel Šotola, člen Rady Pardubického 
kraje zodpovědný za sociální péči a nezis-
kový sektor, vedoucí odboru sociálních věcí 
Helena Zahálková a hejtmana Pardubického 
kraje  zastupoval  Radko  Martínek.  Pozvání 
na  slavnost  přijali  také  představitelé  města 
Moravská  Třebová,  MAS  Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko, obce Linhartice, spřízněných 
charit  a  organizací  či  zástupci  firem,  které 
Charitu  Moravská  Třebová  podporují.  Vý-
znamný  akt  žehnání  spojený  s  modlitbou 
provedl  otec  Bohumír  Vitásek,  prezident 

Arcidiecézní charity Olomouc a otec Šebes-
tián,  představený  františkánského  kláštera 
v Moravské Třebové.
Tradice dobrovolnické akce Ukaž, co 
umíš obnovena
Charita  Moravská  Třebová  navázala 
v květnu na milou tradici dobrovolnické akce 
Ukaž, co umíš, kterou v rámci programu LE-
BEDA uspořádala v refektáři františkánského 
kláštera. Ve spolupráci s dobrovolníky z míst-
ní  Vojenské  střední  školy  a  Vyšší  odborné 

školy  Ministerstva  obrany 
byl  pro  seniory  z  domova 
důchodců  a  klienty  našich 
sociálních  služeb  zajištěn 
kulturní  program  plný  her 
a  soutěží,  v  nichž  si  mohli 
ověřit a aktivizovat své do-
vednosti. Projevená radost, 
kterou  jsme  mohli  vidět 
v očích téměř všech účastní-
ků, byla nezapomenutelná. 
Tímto bychom rádi poděko-

vali za účast domovu pro seniory a studen-
tům Vojenské střední  školy a Vyšší odborné 
školy MO v Moravské Třebové za jejich po-
moc při organizaci. Velké poděkování patří 
Janovi Opletalovi a bratrům františkánům za 
poskytnutí prostor.
Hledáme dobrovolníka do progra-
mu Lebeda
Dobrovolníci  z  tohoto programu pomáhají 
seniorům překonávat  samotu a  vyplňují  je-

jich  volný čas.  Ten  vyplňují  společným po-
vídáním, předčítáním z knih, novin, luštěním 
křížovek, hraním společenských her. Dopro-
vázejí seniory při procházkách do přírody, 
mohou  se  také  zapojit  do  společenských 
akcí  v  domovech.  Pro  bližší  informace  se 
obraťte  na  naši  koordinátorku:  tereza.let-
fusova@mtrebova.charita.cz,  tel.  č.:  733 
742 157.
Charita Moravská Třebová se podí-
lela na Noci kostelů
V kostele Nanebevzetí  Panny Marie  v Mo-
ravské Třebové proběhla v pátek 24. května 
Noc  kostelů,  každoročně  pořádaná  akce, 
která umožňuje široké veřejnosti nezávazné 
přiblížení  se  a  setkání  s  křesťanstvím.  Sou-
částí  bohatého  programu  bylo  i  stanoviště 
Charity  Moravská  Třebová  s  ukázkou  vý-
roby  ručně  máčených  svíček.  Noc  kostelů 
představovala  ideální příležitost poznat  ne-
jen kulturní hodnotu farního kostela Nanebe-
vzetí  Panny  Marie  v  Moravské  Třebové  ve 
večerní a noční atmosféře, ale nabídla také 
možnost  seznámení  s  křesťanstvím prostřed-
nictvím hudby, výtvarného umění, rozhovoru 
či setkání.
Bližší  informace  o  celkové  činnosti  Charity 
Mor.  Třebová  najdete  na:  www.mtrebova.
charita.cz  nebo  www.facebook.com/chari-
ta.trebova, nebo osobně na adrese Charity, 
Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
Krásné  pohodové  dny  vám  přejí  zaměst-
nanci Charity M. Třebová

Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 739 002 756, 461 310 627, 461 540 800,  
e-mail: reditel@mtrebova.charita.cz, www.mtrebova.charita.cz

Charita Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 731 697 099, e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM, Svitavská 6/5, Moravská Třebová, www.farnostmoravskatrebova.cz

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

Pečovatelská služba, Sociální služby města 
Moravská Třebová

„Doma je doma. I se svými omezeními, zdra-
votními  potížemi,  sníženou  soběstačností 
můžete za pomoci naší pečovatelské služby 
zůstat doma, a to co nejdéle. Rádi budeme 
sdílet péči o Vás také s Vašimi blízkými.“ Sdí-
lení péče je dnes po rozšíření naší pracovní 
doby  pro  Vás  ještě  dostupnější.  Rádi  Vám 

připomínáme, že naše pracovní doba je od 
6:30 do 20:30 včetně sobot, nedělí a svát-
ků. V případě jakýchkoliv dotazů nebo potře-
by zavedení péče kontaktuje vedoucí PS p. 
Nislerovou na telefonním čísle 731 151 805 
nebo  sociální  pracovnici  paní  Crhovou 
731 521 834.
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Cykloman pádí nezadržitelně kupředu

Mladí atleti II. ZŠ jsou znovu v republice

XXI. ročník MČR ve střeleckém víceboji mládeže 
Již po desáté střelecký klub SBS Moravská 
Třebová  pořádal  mistrovství  republiky  ve 
střeleckém  víceboji  mládeže  ze  vzducho-

vých zbraní, které se letos nově konalo v re-
kreačním středisku Vysoké pole pod záštitou 
starosty  města  Moravská  Třebová  Tomáše 

Kolkopa. 
Hodnocené  výsledky 
klubu mládeže SBS Mo-
ravská Třebová:
Puška kat. A jednotlivci: 
2.  Vít  Kostík;  C  jednot-
livci: 1. Ondřej Vágner; 
D  jednotlivci:  3.  Matěj 
Piňos; puška kat. C druž-
stva:  2.  Vágner,  Hojgr, 
Čapka; 3. Přidal, Přida-
lová, Šibor; kat. D druž-
stva: 2. Koudelka Lipav-
ský, Polehla. Pistole kat. 
A jednotlivci: 2. Jaroslav 
Mlejnek;  kat.  B  jednot-

Odměnou za vynaložené úsilí mi byly spoko-
jené ohlasy účastníků,” zhodnotil celou akci 
organizátor závodu Vladimír Dokoupil. 
Čtvrtým  závodem  seriálu  Cykloman  2019 
pak byla 9. června Moravskotřebovská 
croscountry,  jejíž  trať  opět  zavedla  zá-

roveň  třetím  nejvyšším  dosaženým  ziskem 
v  ČR  ze  všech  krajských  kol.  Třetí  místo 
obsadili  sportovci  místního  gymnázia.  Do 

Celoroční cyklistický seriál Cykloman Abner 
Cup 2019 pokračoval svým třetím dějstvím. 
Tím byl, netradičně v neděli 26. května, ori-
entační závod dvojic BACH, kterého se 
zúčastnilo téměř 80 závodníků. Ti si zakres-
lili 30 kontrolních bodů do map a s úderem 
11.  hodiny  mohli  vyrazit  na 
čtyřhodinový maraton. Poča-
sí přálo, a  tak všichni usilov-
ně  šlapali  do  pedálů.  A  to 
od  těch  nejmenších  (ročník 
2010) až po  ty nejzkušeněj-
ší  (1954).  Do  cíle  zdárně 
dorazili všichni účastníci sice 
značně  vyčerpaní,  ale  hlav-
ně  spokojení,  protože  letos 
nikdo  vyloženě  „nezakufro-
val“.  V  popředí  výsledkové 
listiny  se  umístili  všichni  oče-
kávaní favorité. „Organizace 
závodu byla hodně náročná. 

Za  účasti  16  družstev  a  bezmála  200  zá-
vodníků  proběhlo  pod  organizační  taktov-
kou Romana Cápala krajské  finále OVOV. 
Osmička  sportovců  ze  ZŠ  Pa-
lackého (Lucie Dolečková, Eliš-
ka  Bačáková,  Lucie  Konečná, 
Kristýna  Schmidtová,  Bruno 
Zeman, Daniel Adámek, Milan 
Cedzo, Marek Vavřín) vyhrála 
týmovou  soutěž  a  postoupila 
z prvního místa na republikové 
finále,  které  proběhne  v  Brně 
od 4. do 6.  září 2019. Bodo-
vý zisk (26 132 bodů) byl zá-

Cyklománek – 
Městské crosscountry
června se na Knížecí  louce odjela dal-
ší  část  osmidílného  cyklistického  seriá-
lu Cyklománek 2019. Počasí mu přálo 
a  i  díky  tomu  se  ho  zúčastnilo  celkem 
37 dětí. Závod se jel částečně po silnici 
i v terénu a děti si to náramně užily. Dal-
ší závod (Moravskotřebovský maraton) 
se uskuteční 20. července.

Monika Jansová

livci:  1.  Lukáš  Kaděra;  2.  Adéla  Kostíková; 
kat. C jednotlivci: 1. František Přidal; 2. Josef 
Čapka; kat. D jednotlivci: 1. Zdeněk Polehla; 
2.  Jakub  Koudelka.  Pistole  kat.  A  družstva: 
2.  Mlejnek,  Roche,  Kostík;  kat.  B  družstva: 
1.  Šimco,  Kalousek,  Kostíková;  2.  Pavelka, 
Roche,  Pavelka;  3.  Sejbal,  Srnec,  Kaděra; 
kat.  C  družstva:  2.  Přidalová,  Šibor,  Přidal; 
3. Vágner, Čapka, Hojgr; kat. D družstva: 2. 
Koudelka, Lipavský, Polehla.
Putovní pohár předsedy sBTS ČR pro 
absolutního  vítěze  v pistoli  získal  Lukáš Ka-
děra  ze  střeleckého  klubu  SBS  Moravská 
Třebová. Za finanční podporu paří díky mj. 
městu  Moravská  Třebová,  za  sportovní  zá-
zemí pro trénink mládeže - střeleckému klubu 
SBS  MT,  VSŠ  a  VOŠ  MT.  Záštitu  střelecké 
mládeži nadále drží DDM Maják.

Tomáš Přidal, (red. kráceno)

republikového  finále  se  probojovali  také 
jednotlivci: Matěj Šimon a Julie Klímová. Za 
zmínku stojí rovněž vynikající umístění žáků 

z  jiných  třebovských  škol:  III. 
ZŠ - Jindřich Vyroubal, Adam 
Svozil,  GMT  -  Jakub  Koblov-
ský.  Český  olympijský  výbor 
na  akci  zastupovala  Šárka 
Kašpárková,  Petr  Marinčič, 
David  Novotný  a  Michal  Po-
gány.  Klání  potvrdilo  skuteč-
nost,  že ve městě vyrůstá do-
statek  všestranně  talentované 
mládeže.                           (pm)

vodníky na Křížový vrch a provedla je měs-
tem po všech druzích povrchu. Závod přinesl 
skvělou podívanou pro všechny pozorovate-
le podél  trati, zejména na všech klasických 
„kritických“  místech.  Podrobnější  informace 
na www.cykloman.cz.                (vd + pm)
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uplynulý, forma a výsledky jednotlivých týmů 
přes dobré pozice však kolísavá. Nade všemi 
čněla dvě mužstva dospělých. O A mužstvu, 
které zapsalo největší úspěch za posledních 
dvacet  let,  píšeme  na  jiném  místě.  Druhým 

Moravskotřebovský fotbal úspěšně v cíli sezóny 2018/2019

Historický úspěch 
boršovských fotbalistů
Celé dlouhé čtvrtstoletí čekal fotbalový oddíl 
TJ Sokol Boršov na návrat do nejvyšší okres-
ní  fotbalové  soutěže. K  radosti  několika ge-
nerací  boršovských  fanoušků  se  v  sezóně 
2018/2019 konečně dočkal a od podzimu 
si tak opět zahraje okresní fotbalový přebor.
Fotbalový Memoriál Jaroslava Ha-
náka, 27.  7.  od  12:30  hodin,  fotbalové 
hřiště hřiště v Boršově
Tělovýchovná  jednota  Sokol  Boršov,  z.s. 
zve na 4.  ročník memoriálu  za účasti  týmů 
TJ Sokol Boršov, TJ Sokol Dlouhá Loučka, TJ 
Křenov  a  SKP  Slovan  Moravská  Třebová. 
Bohaté  občerstvení  nebude  chybět.  Vstup 
zdarma.                                                   (pm)

Atletické novinky

Fotbaloví žáci na mezinárodním poli

Plných deset měsíců se přes dvě stě moravsko-
třebovských  fotbalistů  střetávalo  se  soupeři 
na  zeleném  trávníku.  Nyní  dospěla  sezóna 
ke konci, a tak se sluší aspoň stručně bilanco-
vat:  ročník byl v mnohém úspěšnější než  ten 

Na závěr  si  naši  závodníci  v běhu na 150 
m vytvořili osobní rekordy – Jana Matouško-
vá  časem  21,90  s,  Veronika  Koblovská  ča-
sem 22,82 s, Nikol Součková časem 23,36 
s a Kuba Koblovský časem 21,05 s.
II. kolo družstev přípravek
Ve středu 5. 6. se na atletickém oválu objevili 
i naši nejmenší závodníci. Do Ústí nad Orlicí 
odjelo  pět  chlapců  (Adam  Petr,  Jakub  a  Jo-
sef  Holíkovi,  Ondřej  Kaláb  a  Jakub  Kučera) 
a sedm dívek (Eva Urbánková, Laura Poláško-
vá, Tereza Kalousková, Nikol Kučerová, Lenka 
Kriklová,  Ema  Mlejnková  a  Natálie  Kalábo-
vá). Výbornou  formu potvrdila Eva Urbánko-
vá, když v běhu na 60 m zaběhla čas 9,78 
s, ve skoku dalekém skočila 333 cm, v hodu 
míčkem hodila 25,65 m a v běhu na 600 m 
zaběhla čas 2:08,5 min., čímž získala celkem 
1124 bodů a umístila se na 5. místě mezi vše-
mi závodnicemi. Družstvo skončilo na pěkném 
4. místě. Chlapecké družstvo se spoléhalo na 
Adama Petra a Adam své kvality podpořil i na 
dráze - v běhu na 60 m zaběhl čas 9,54 s, ve 
skoku dalekém skočil 349 cm, v hodu míčkem 
hodil 25,08 m a v běhu na 600 m zaběhl čas 
2:00,92 min.,  čímž získal  celkem 925 bodů 
a umístil se na 12. místě mezi všemi závodníky. 
Družstvo skončilo na 7. místě. Všichni závodní-
ci obdrželi pochvalu od svých trenérů, Zuzky 
Václavíkové  a  Martina  Bíny,  za  jejich  snahu 
nic v závodě nevzdat a odevzdat ze sebe co 
nejvíce.        Radek Pavliš, trenér AK mládeže

sportovní  schopnosti  s  řadou  týmů  z  Evropy. 
V kategorii  starších žáků v konkurenci skonči-
li na devátém místě. Mladším žákům se vedlo 
poněkud  příznivěji,  obsadili  v  silné  meziná-
rodní konkurenci 6. místo. Přesto, jak potvrdily 
ohlasy, na zážitky jistě budou dlouho vzpomí-
nat, a to více než na samotné výsledky.    (pm)

KP jednotlivců staršího a mladšího žactva
V sobotu 1. 6. odjela do Svitav skupina pěti 
závodníků  (starší  a  mladší  žáci)  na  Krajský 
přebor jednotlivců Pardubického kraje v atle-
tice. První se na dráze objevil Jakub Koblov-
ský v běhu na 1500 m. Časem 5:20,73 min. 
si vytvořil osobní rekord a doběhl na 6. místě. 
Poté se na dráze ve stejné disciplíně objevi-
la  Lucie  Dolečková  a  po  osobním  rekordu 
5:36,21  min.  z  toho  byla  stříbrná  medaile. 
Pak se osobním rekordem 351 cm předved-
la v dálce Nikol Součková a k běhu na 800 
m  nastoupily  Veronika  Koblovská  a  Jana 
Matoušková. Veronika si osobním  rekordem 

2:55,97 min. doběhla pro 5. místo, Jana ča-
sem 3:01,48 min. pro 6. místo. Ve skoku dale-
kém nastoupila Lucie Dolečková a postoupila 
až do finále. Výkon 427 cm nakonec stačil na 
8. místo. Lucie o něco později nastoupila do 
druhého rozběhu na 200 m s překážkami, ve 
kterém doběhla druhá, ale čas 33,64 s byl 
pro ni osobním rekordem a celkové 6. místo. 

Konec fotbalové sezóny nabídl žákovským tý-
mům SKP Slovan konfrontaci v mezinárodním 
měřítku  svých  schopností a úrovně.  Fotbalisté 
se v červnu zúčastnili zájezdu do partnerského 
nizozemského Vlaardingenu a zdejšího žákov-
ského turnaje. Mladí sportovci tak dostali víta-
nou příležitost zhlédnout kus světa a změřit své 

Sáloví fotbalisté 
děkují za podporu

Vám  všem,  kteří  jste  uvěřili  v  sílu  šaka-
lí myšlenky a pomáháte  jí  s  námi hrdě 
nést po celé Evropě, z celého srdce dě-
kujeme:  Město  Moravská  Třebová,  TJ 
Slovan  Moravská  Třebová,  Restaurace 
Na Kovárně, HAAS s.r.o., DGF a.s., M-
-tour Miroslav Matocha,  JAHA Hanák, 
s.r.o.,  transCz s.r.o., VYKO, spol.  s  r.o., 
Hedva,  a.s.,  Norbert  Budig  –  Železář-
ství, CHAS-MT. Zvláštní poděkování pat-
ří Zdeňkovi Vystavělovi.                   (pm)

bylo C mužstvo.  Tým dlouhodobě popírající 
přírodní zákony totiž dokázal ve své soutěži 
opět  triumfovat a připsal  si už čtvrtý  titul na-
příč soutěžemi za posledních pět let. Po krát-
ké přestávce zahájí příprava na srpnový start 
soutěžního ročníku 2019/2020.
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dili  výhru  střelou  Bednáře  z  trestného  kopu 
ze čtyřiceti metrů na konečných 3:0. Poprvé 
v  historii  tak  Moravská  Třebová  dokázala 
zvednout nad hlavu titul Poháru hejtmana Par-
dubického  kraje,  čímž  si  zajistila  vstupenku 
do celostátního poháru.
O předání medailí a trofejí se během celého 
dne staraly významné osobnosti nejen z  fot-
balové  scény.  Pozvání  přijal  hejtman  Pardu-
bického kraje Martin Netolický, René Živný, 

tiž dokáží běžet  tempem maratonu.  „Obje-
vil jsem kouzlo dlouhých běhů. Člověk si při 
nich nádherně vyčistí hlavu, řeší  jen ty pod-

statné věci, kam běžet, kde jíst a pít. Jak se 
mu  běží,  případně  jak  předejít  či  překonat 
krizi.“  Plány  do  budoucna  berou  doslova 
dech.  „Rád  bych  po  postupném  navyšová-
ní objemů zvládl 24 hodinový běh. Ultra je 
běh na dlouhou  trať,  trvá  roky,  než  se  tělo 
postupně adaptuje na tu extrémní zátěž. A já 
jsem teprve na začátku,“ říká po dvou letech 

běhání  Pavel.  Na  otázku,  jak  jde  skloubit 
časově  náročný  trénink  s  běžným  životem, 
odpovídá: „Oba s manželkou běháme 6 dní 

v  týdnu.  Je  to o plánování a organizaci 
času. Máme zaměstnání a dvě malé děti. 
V  týdnu  jsou  tréninky  většinou  kratší,  do 
hodinky a půl. Jde to zvládnout například 
ráno  v  půl  páté  před  prací.  V  polední 
pauze, kterou pak nadpracuji. Nebo od-
poledne, když čekám na malou (2x týd-
ně chodí do AK na atletiku). Víkendy se 
pak podřizují běhu, v sobotu bývají závo-
dy nebo tempové a intervalové tréninky. 
V neděli dlouhý běh, na 2-3 hodiny. Lze 
to v pohodě skloubit i s výlety, návštěvami 
atd. Možná  to  vypadá,  že  je  to  vlastně 
jednoduché, nicméně za tím vším se skrý-

vá hodně vůle a odříkání. Běhá se za každé-
ho počasí, v zimě potmě s čelovkou a občas 
to  s  časem  trochu  skřípe.  Na  regeneraci 
a odpočinek toho času již moc nezbývá. Co 
se týče financí, tak běhání je relativně levný 
sport,  jen  ty  boty  musíme  často  měnit.  Po 
třech měsících a 1000 naběhaných km jsou 
většinou na odpis.“                                 (pm)

Finále Poháru hejtmana Pardubického kraje pro Moravskou Třebovou

Manželé Kriklovi spolu běží životem

Středa 12. června přinesla v útulném areálu 
v Semíně finálový program Poháru hejtmana 
Pardubického kraje, ve kterém si premiérové 
vítězství v  této soutěži připsal celek SKP Slo-
van  Moravská  Třebová.  Primát  pro  Morav-
skou Třebovou znamená historickou místenku 
do MOL Cup 2019/20 (Pohár FAČR). Ve fi-
nálovém utkání  se proti  sobě postavily  týmy 
Moravské Třebové a Libišan. Po slavnostním 
výkopu, který obstarali Dušan Salfický a Zde-
něk  Čáp,  se  třebovský  tým 
zakousl  do  soupeře  a  po 
několika vteřinách se z úhlu 
neprosadil Bednář. Po chvíli 
ale dosáhl vedoucího gólu. 
Libišanský Trupl dvakrát ne-
dokázal odvrátit míč a z ná-
sledného rohu Válka se trefil 
Kopa.  Třebovští  mohli  ještě 
do přestávky zvýšit Válkem 
a Polákem. Po změně stran 
začaly  tlačit  Libišany,  ale 
jejich  snahu  po  čtvrthodině 
utnul  nesmyslný  faul  Trupla 
v pokutovém území. Penaltu 
proměnil Novák. Šest minut 
před  koncem  třebovští  stvr-

radní pro sport Pardubického kraje, předseda 
KFS Michal Blaschke či starosta obce Semín 
Jaroslav Trubač. „Spokojenost je velká. V Se-
míně  je krásný areál, celá akce byla skvělá. 
Naší snahou je dávat podobné akce do obcí, 
nikoliv  do  měst.  Ve  městech  mají  lidi  větší 
možnost jiné zábavy či sportovního vyžití, na 
druhou stranu kluby poznají i vesnické areály 
a  systém,  jakým  to dělají  i  v  jiných obcích,“ 
chválil předseda KFS Michal Blaschke.    (pm)

V  Moravské  Třebové  a  jejím  blízkém  okolí 
můžete  často potkat  dvojici  běžců  v plném 
tréninku. Velmi pravděpodobně vidíte právě 
probíhající manžele Kriklovi, Alenu a Pav-
la. Můžete si být jisti, že jen tak nezasta-
ví. Ordinují si totiž porce, které nejsou tak 
úplně obvyklé. Jen si zkuste představit tré-
nink 6x až 7x týdně (občas dvoufázový), 
doplněný nedělními dlouhými běhy. Suma 
sumárum 80-120 km  týdně. Alena  je od 
letošního roku členkou AK Slovan Morav-
ská  Třebová  se  specializací  na  maraton 
(42,195 km).  Jejím hlavním cílem  je  stla-
čit ho pod 3 hodiny. Pro Vaší představu: 
loni svůj nejlepší maraton zaběhla v čase 
3:02:01,  což  je  opravdu  kvalitní  ženský 
výkon,  a  že  letos  vyhrála  Dětřichovský 
memoriál mezi ženami, překvapilo asi málo-
koho. V dresu AK Slovan již vyhrála veterán-
ské mistrovství ČR v půlmaratónu, organizo-
vané v dubnu v Olomouci. Manžel Pavel má 
za sebou několik maratonů, šestihodinových 
závodů a kupříkladu Plzeňskou stovku (100 
km). A to asi netušíte, že sto kilometrů může 
být  docela  rychlý  závod.  Ti  nejlepší  ho  to-


