
Držitel Českého lva jezdí do Třebové za odpočinkem
Vnímáme podněty čtenářů, kterým ve zpra-
vodaji chybí rozhovory se zajímavými 
osobnostmi a rodáky z Moravské Třebo-
vé. Mnozí možná netuší, že v ulicích 
našeho města mohou běžně potkávat 
úspěšného kameramana Petra Kob-
lovského. Absolvent moravskotře-
bovského gymnázia aktuálně přednáší 
na pražské FAMU a u filmu spolupra-
cuje s významnými českými režiséry. 
V roce 2016 převzal Českého lva 
za film Kobry a užovky. Nedávno za 
objektivem kamery nasnímal také filmy 
Muži v říji, Teorie tygra nebo oblíbený 
komediální seriál Most! 

V Moravské Třebové jste vyrůstal, 
na co vzpomínáte nejraději?
Rodné město člověka nadefinuje, zanechá 
v něm stopu, která se projevuje v dalším ži-
votě a tvorbě. Třebová je srdeční záležitost, 
dostal jsem tady první jedničku, první pusu 
od slečny a poprvé se zde opil s kamarády 
v hospodě, stále zde mám rodinu. Jezdím 
sem vyloženě odpočívat, rád se vracím 
pokaždé, když zrovna někde netočím. 
Máme zde krásnou přírodu a klid, tedy 
ideální zázemí pro život a výchovu dětí, to 
jinde ve velkých městech neexistuje. 

Kvůli práci u filmu působíte v Pra-
ze, sledujete dění ve Třebové ales-
poň na dálku? 
Samozřejmě. Nedávno jsem navštívil za-
hájení moravskotřebovského fotofestivalu, 
který byl hlavně o místních fotografech. 
Potěšilo mě, že zde působí několik solité-
rů, kteří jsou originální a dělají svou práci 
dobře. Škola v případě umělců občas oře-
zává výhonky originality. Přál bych si, aby 
schopní lidé s ambicemi ve městě zůstávali, 
aby si veřejnost vážila historie a kultury. 
Aby se neopakovala minulost v podobě 
zrušení divadla na náměstí apod. Vedení 
kultury ve městě musí být v rukou srd-
caře, člověka, který má vztah k městu 

a zkušenosti s vyjednáváním, výtvarné 
nadání je v tomto ohledu vedlejší. Fan-
dím změnám. 

Doma na polici máte sošku České-
ho lva za kameru, jaké to je?
Já tu sošku ani doma nemám. Možná si 
toho ani nevážím. Více než umělci a vý-
tvarníci jsou pro mě mnohem důležitější 
doktoři, učitelé, kněží a architekti. Film je 
jedna z nejvíc zbytečných věcí na světě. 
Paradoxně je to moje obživa, procestoval 
jsem díky němu celý svět a poznal různé 
kultury a lidi. 

Co je tedy oceněním za vaši práci?
Radost z poznávání. Jako kameraman 
můžu neustále poznávat nové lidi, získá-
vat informace. Často jsem točil dokumenty. 
Baví mě poznávat nová místa nikoliv očima 
turisty, ale jako filmař, který vidí pohledem 
obyčejných lidí. V destinacích se chovám 
tak, abych se mohl vrátit, abych natoče-
ným filmem neuškodil místním lidem. Doku-
mentarista by měl být na straně outsidera. 

Nejhorší zážitek z natáčení?
Umírající děti na Sibiři, v Indii, holá hrů-
za. Tyto zážitky mě velmi rychle posunu-
ly kupředu, dospěl jsem rychleji. Jediná 
možnost jak pomoci ve věcech, které mě 
ve světě štvou, je natočit film a ukázat tyto 
skutečnosti veřejnosti. Film je odraz svědo-
mí společnosti. 
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Nejlepší zážitek z natáčení?
Natáčení dokumentu k povodním roku 
1997. Jeden muž, který na krásném místě 

u řeky celý život stavěl dům, o něho 
během jednoho okamžiku přišel. 
Zhroutil se, plakal. Film následně vi-
děl nějaký movitý Švýcar, který po-
slal peníze na stavbu nového domu. 
Ten muž mi potom volal a děkoval, 
že díky mně se mu krizová situace 
s bydlením vyřešila. To je pro mě 
ohodnocení mé práce, nikoliv Český 
lev. Tvorba může mít mimo profesní 
rovinu i celospolečenský dopad. To 
je síla dokumentu. 

Co jste si odnesl z natáčení seriálu 
Most?
Byl jsem tam jako hlavní kameraman, vel-
mi zajímavé to bylo na sídlišti Chánov. Ži-
votní podmínky jsou tam příšerné, budo-
vy a všechno kolem je poničené, přispívá 
tomu bohužel i aktivita místních obyvatel. 
Problém ale vidím i v tom, že cikánům 
(jak si sami říkají) byl v minulosti odebrán 
kočovný dekret, člověk jim sebere jejich 
přirozenost. To, že potom byli systematic-
ky sestěhováni do paneláků, pro ně není 
přirozené prostředí. Během natáčení jsem 
poznal spoustu zajímavých osobností 
a hlavně herců. Rád bych do Moravské 
Třebové některého z protagonistů přivedl 
a uspořádal besedu pro lidi s následným 
promítáním části seriálu. 

Máte nějaký sen? 
Jako malý kluk jsem snil o práci válečného 
fotografa, který jednou fotkou změní celý 
svět. Takoví ale při fotografování přímo na 
frontě zahynou, to bych nechtěl. Ale vidina 
toho, ovlivnit jedním snímkem společenské 
dění je lákavá. Aktuálně mám už jednu 
metu: chci mít velkou rodinu, žít v přírodě, 
někde na samotě. A dělat tam semináře 
a přednášky pro studenty. Profesní sen už 
nemám. Chci si užít klid.                        (vd)
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Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřa-
du v Moravské Třebové bylo k 30. 6. 
2019 evidováno na trvalém pobytu 
celkem 9 972 občanů ČR. V průběhu 
měsíce června 2019 se do Moravské 
Třebové přistěhovalo 11 osob, odhlá-
silo 26 obyvatel, zemřelo 11 občanů 
a narodilo se 5 dětí. V rámci Moravské 
Třebové v červnu změnilo trvalý pobyt 
celkem 12 občanů ČR.
Dle Odboru azylové a migrační politi-
ky MVČR je v Moravské Třebové hlá-
šeno 157 cizinců s povolením k poby-
tu na území České republiky. Celkem 
je tedy v Moravské Třebové k 30. 6. 
2019 evidováno 10 129 obyvatel.
V měsíci červnu se uskutečnilo 8 sva-
tebních obřadů, dále slavnostní předá-
vání maturitních vysvědčení a slavnost-
ní vyřazení absolventů VŠ MO.       (ln)

Seznam starostů města od roku 1655
Podařilo se nám dohledat 
seznam starostů od roku 
1655 až do současnosti. 
Všechna jména se na při-
loženou fotografii bohu-
žel nevešla. Zajímá vás 
více? Neváhejte a na-
vštivte vestibul radnice, 
kde přímo u vchodu visí 
seznam starostů v kom-
pletní podobě.           (vd)

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
• RM schvaluje úpravu provozní doby Tu-

ristického informačního centra Moravská 
Třebová

• RM schvaluje udělení výjimky z ceníku 
inzerce v Moravskotřebovském zpravoda-
ji pro subjekty podnikající v ulici Lanš-
krounská

• RM schvaluje účast Města Moravská 
Třebová jakožto vedoucího partnera 
v projektu Na hranici na hraně

Usnesení z jednání zastupitelstva 
města
• ZM schvaluje aktualizaci Plánu spo-

lečných zařízení v rámci Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území 
Útěchov u Moravské Třebové a části katas-
trálního území Boršov u Moravské Třebové

• ZM schvaluje závěrečný účet města Mo-
ravská Třebová za rok 2018 bez výhrad 

• ZM schvaluje účetní závěrku města za 
rok 2018

• ZM schvaluje souhrnnou rozpočtovou 
úpravu č. 2/2019  rozpočtu města, kte-
rou budou změněny závazné ukazatele 
na rok 2019

• ZM schvaluje zařazení výstupů z Veřej-
ného fóra Zdravého města a následné 
ověřovací Ankety 10P do projektového 
zásobníku Strategického plánu rozvoje 
města.

Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Placená inzerce
V moravskotřebovském zpravodaji 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 – červen 
Své významné životní jubileum oslavili 
tito občané:
80 let – Trávníčková Anna, Patočka Milo-
slav, Seidl Drahomír
85 let – Jičínská Hedvika, Pelikán Miroslav, 
Jokeš Jiří, Vašek Zdeněk, Bílek Alois
90 let – Janisch Emil

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Šťastný, MT – Vendula Vinařová, MT
Radek Novotný, MT – Petra Šípová, MT
Pavel Harašta, MT – Alena Kršňáková, MT
Tomáš Felner, Chornice – Gabriela Bandyo-
vá, Chornice
Leoš Kovář, Brněnec – Michaela Duží, MT
Michal Jirouš, Ostrava – Andrea Michaldo-
vá, Ostrava
Tomáš Nárožný, Bělá u Jevíčka – Angelika 
Ontková, Bělá u Jevíčka 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Hráček Zdeněk (87 let), Továrek Lubomír 
(75 let), Kiralová Jindra (68 let) 

Vzpomínka
Dne 29. července uplynul rok od úmrtí Elišky 
Muselíkové. Se zármutkem v srdci vzpomína-
jí manžel Jaroslav a syn Miroslav s rodinou.

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. Ulice Dr. Janského.                                 Tomáš Kolkop, starosta města
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Údržba veřejného prostranství probíhá i o prázdninách
Pracovníci technických služeb dokončují 
úpravu zpevněných ploch před kostelem Po-
výšení sv. Kříže na Křížovém vrchu. Stávající 
betonová dlažba byla nahrazena žulovou 
dlažbou, která plně respektuje historický 
charakter památkově chráněného objektu. 

Díky spolupráci Pardubického kraje a Řím-
skokatolické farnosti Moravská Třebová 
aktuálně probíhá také oprava opěrné zdi 
schodiště vedoucího ke hřbitovu u kostela 
sv. Anny v Boršově. Historický objekt si žádá 
speciální zacházení, proto jsou práce pro-

Městská zeleň je diskutovaným tématem
V průběhu celého roku se staráme o to, aby 
se k údržbě zeleně ve městě přistupovalo 
správným způsobem. Technické služby se 
v případě sekání trávníků řídí jasnými praktic-
kými i environmentálními pravidly, která čas-
to vyvolávají diskuzi veřejnosti. „Novinkou 
pro letošní rok je nabídka sena pro občany. 
Pokud se přihlásí zájemci o seno (vzniklé se-
čením ploch na Knížecí louce a Křížovém 
vrchu), mohou kontaktovat přímo sekretari-
át technických služeb, které zajistí posekání 
trávy. Tu si žadatel usuší a seno si následně 
zpracuje a odveze,“ vysvětluje starosta To-
máš Kolkop.

Během teplých a suchých letních měsíců se 
plošné sekání trávy nedoporučuje. Na první 
pohled je patrné, že v období velkého sucha 
je sečení pro rostliny a půdu poškozující až 
likvidační. Plochy veřejné zeleně udržujeme 
podle priorit. „Vnímáme podněty veřejnosti 
a snažíme se je operativně řešit v rámci plánu 
údržby a sekání zeleně. Některé požadavky 
však vyřešit nelze. Rozloha intravilánu města 
je značná a technické služby provádí údržbu 
zeleně postupně v rámci jejich kapacitních 
možností,“ dodává jednatelka technických 
služeb Gabriela Horčíková. Sekání trávy 
probíhá v rozumné výšce s ohledem na cha-

rakter využití konkrétní plochy. Na některých 
místech probíhá mulčování, kdy zbytky pose-
kané trávy zůstávají na povrchu.
V případě menších ploch zeleně v centru měs-
ta dodržujeme interval sekání trávy minimálně 
osmkrát ročně, sídliště čtyřikrát ročně a okrajo-
vé části města dvakrát ročně. U velkých travna-
tých ploch (např. rekreační areál Knížecí louka 
a plocha pod zámkem) sekání postupně ome-
zujeme ve vazbě na zadržování vody v krajině 
a podporu biodiverzity živočichů. Vysekány 
jsou tak pouze pruhy podél komunikací, chod-
níků a zpevněných ploch. Toto opatření platí 
zejména v suchých letních měsících.          (vd)

váděny pod dohledem odborníků, kteří při 
práci používají tradiční postupy. Opravy se 
dočká také barokní kříž v ulici Jiráskova, na 
jehož opravu rovněž poskytnul dotaci Pardu-
bický kraj.                           (vd)
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Zprávy z radnice
Aktivita občanů pomáhá snižovat 
objem vyprodukovaného odpadu
Nejnovější statistiky ukazují, že redukce svo-
zu komunálního odpadu z dvoutýdenního 
do měsíčního režimu byla krok správným 
směrem. „Podařilo se nám snížit celkové 
množství vyprodukovaného odpadu i za-
plněnost popelnic během jednotlivých 
svozů. Tím ale naše aktivita v oblasti od-
padového hospodářství nekončí, naopak. 
Připravujeme doplnění míst na třídění se-
parovaného odpadu, zaměříme se také 
na efektivní rozmístění odpadkových košů 
ve městě a provoz sběrového dvora s cí-
lem poskytnout občanům co nejlepší kom-
fort a zároveň snížit provozní náklady 
za dopravu. Na novém odboru investic 
a správy majetku vznikne od 1. září nová 
pozice odpadového hospodáře, který bude 
koordinovat svoz odpadu s činností technic-

kých služeb. Postupně se řadíme mezi města, 
která k nakládání s odpady přistupují udrži-
telným a zodpovědným způsobem. Děkuji 
všem občanům za jejich aktivitu, bez které 
bychom takových výsledků nedosáhli,“ uvá-
dí starosta Tomáš Kolkop. 
Snížení objemu vyprodukovaného odpadu 
vyplývá z údajů za měsíce duben, květen 
a červen letošního roku. „V uvedeném obdo-
bí vrostl počet poloprázdných nádob přista-
vených ke svozu z původních 28 % na 49 %. 
Zároveň se snižuje počet nádob, které jsou 
vyváženy zcela přeplněné. V červnu letošní-
ho roku bylo svezeno celkem 113 tun komu-
nálního odpadu, což je o 17 tun méně, než 
v červnu 2018,“ komentuje Gabriela Horčí-
ková, jednatelka Technických služeb Morav-
ská Třebová s.r.o.

Veřejnost poprvé využívá participa-
tivní rozpočet
Občané místních částí Boršov, Udánky 
a Sušice představili zástupcům vedení měs-
ta jednotlivé návrhy projektů vedoucích ke 
zkvalitnění života a veřejného prostranství. 
V letošním roce může každá z místních čás-
tí města Moravská Třebová využít shodně 
částku 100 tis. Kč na realizaci dílčích pro-
jektů, které mohou navrhovat sami občané 

Boršova, Udánek a Sušic. Po představení 
jednotlivých návrhů následovala společná 
diskuze na různá témata. «Veškeré poznat-
ky byly zaznamenány a následně projedná-
ny na poradě vedení města, ze které vyply-

nou konkrétní úkoly vedoucí k zapracování 
postřehů a přání obyvatel. V průběhu září 
budou návrhy projektů vyhodnoceny a ob-
čané místních částí budou sami hlasovat 
o tom, který projekt bude podpořen a re-
alizován. Pokud se participativní rozpočet 
osvědčí, budeme celý projekt opakovat 
i v příštím roce,» uvedl místostarosta Miloš 
Mička. Podrobné informace budou doplně-
ny na webové stránky města. 

Upozorňujeme na změnu rozmístění 
kanceláří městského úřadu
Během období prázdnin probíhají v budo-
vách městského úřadu organizační změny. 
Cílem přesunu kanceláří jednotlivých úřední-
ků je vytvoření přehledného úřadu pro ob-
čany. Služby veřejnosti a výkon státní správy 
budou směřovány do budovy městského úřa-
du v ulici Olomoucká. „Stěhování kanceláří 
provádíme s maximální snahou o zjednodu-
šení chodu městského úřadu jak pro občany, 
tak pro zaměstnance. Nově budou pracov-
níci jednotlivých odborů sedět vždy v jedné 
budově. Zároveň se snažíme o logické oddě-
lení výkonu státní správy (do budovy v ulici 
Olomoucká) a samosprávy (do budovy rad-
nice),“ vysvětluje tajemnice Tereza Sísová. 
Změny nelze realizovat v jednom kroku, pro-
to bude stěhování kanceláří 
probíhat v průběhu celého 
léta. Průběžně budeme ak-
tualizovat nová čísla kance-
láří na webu města v sekci 
radnice/organizační struk-
tura. Nové rozmístění kan-
celáří se projeví také v inter-
aktivní navigaci pro občany, 
která je dostupná rovněž na 
webových stránkách města. 
Kompletní navigační systém 
bude aktualizován až po 
skončení procesu stěhování. 

Poskytujeme stipendia studentům 
vysokých škol
Město Moravská Třebová poskytne stipen-
dia pro tři studenty vysokých škol. V porov-
nání s minulými roky nově není poskytnutí 

stipendia omezeno výší příjmu rodiny. 
Žádosti o stipendium se podávají na pře-
depsaném formuláři na finančním odboru 
v termínu od 1. do 15. srpna 2019. Za-
stupitelstvo města v letošním roce schváli-
lo novou podobu vnitřního předpisu, kte-
rým se poskytování stipendia řídí. Nově 
dochází ke změně bodového hodnocení 
a posuzovaných kritérií pro poskytování 
stipendií. Od letošního roku není omezena 
výše příjmu rodiny, student však musí navíc 
doložit ověřený celkový studijní průměr za 

4 roky středoškolského studia. Bližší informa-
ce o poskytování stipendií a tiskopis – Žá-
dost o poskytnutí stipendia jsou umístěny na 
stránkách města www.moravskatrebova.cz 
ve formulářích odboru finančního a na úřed-
ní desce městského úřadu.

Změna dopravního řešení ve vybra-
ných lokalitách 
Ve snaze o zvýšení přehlednosti a bezpeč-
nosti provozu na komunikacích připravu-
jeme komplexní řešení dopravy ve městě. 
Zpracovaný návrh je ve fázi připomínková-
ní a o jeho výsledné podobě budeme infor-
movat. První dílčí změnou je zavedení jed-
nosměrného provozu pro motorová vozidla 
v ulici Tyršova ve směru od křižovatky s ulicí 
K. Čapka po ulici Jiráskovu. Prosíme řidiče, 
aby sledovali a respektovali nové dopravní 
značení. Důvodem pro změnu dopravního 
značení byla nedostatečná šířka komuni-
kace, která s nárůstem dopravy v souvislos-
ti s objízdnou trasou ulice Lanškrounské při 
dosavadním obousměrném provozu spolu se 
zaparkovanými auty a stromy podél komu-
nikace způsobovala nepřehledné a rizikové 
dopravní situace. Jednosměrný režim pro mo-
torová vozidla přinese v dané lokalitě zvýše-
ní bezpečnosti a přehlednosti dopravy.   (vd)
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Losování pozemku pro výstavbu rodinného domu 
V pondělí 5. srpna proběhne losování zá-
jemců o koupi posledního ze čtveřice sta-
vebních pozemků v lokalitě ulice Nová, kte-
ré byly nabízeny ke koupi během června. 
Kupní cena pozemku parc. č.1193/9 v uli-
ci Nová o velikosti 1 063 m2 je stanovena 
ve výši 520 Kč/m2 bez DPH. „Tuto částku 
jsme se snažili nastavit tak, abychom pří-
padnou koupi umožnili co nejširšímu okru-
hu zájemců. Pokud by zastupitelstvo města 
chtělo ve věci kupní ceny pozemků vychá-
zet z celkových nákladů na přípravu po-
zemků, vycházela by jejich kupní cena ve 
výši cca 1 000 Kč/m2,“ uvádí místostaros-
ta Miloš Mička.
Kupující  budou  vybráni  losováním 
z  přihlášených  zájemců,  kteří  si  poda-
li  žádost  na  příslušném  formuláři. „Již 
několik let byly pozemky určené pro výstav-
bu rodinných domů v Moravské Třebové 
prodávány formou veřejné dražby. Časem 
se však ukázalo, že dražba má svá úskalí, 
které není možné ovlivnit,“ vysvětluje mís-
tostarosta. Výběr kupujících bude prove-
den losováním za účasti notářky a komise 
schválené zastupitelstvem města. Fyzická 
osoba, která se bude chtít účastnit losování, 
uhradí před losováním na účet města kau-

ci ve výši 50 000 Kč. Losování proběhne 
v pondělí 5. srpna ve 14:00 hodin v za-
sedací síni městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka v Moravské Třebové. Všechny po-

třebné informace, včetně formuláře žádosti 
o koupi a podmínek pro losování jsou k dis-
pozici na webových stránkách města nebo 
u pracovnic odboru majetku města.          (vd)
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Blíží se otevření Pastýřky, přístřešky na nádraží v gesci ČSAD
V posledních týdnech se množí dotazy ob-
čanů k chybějícím přístřeškům v areálu auto-
busového nádraží, jejichž výstavbu jsme avi-
zovali v souvislosti se slavnostním otevřením 
čekárny a zázemí pro cestující koncem minu-
lého roku. V případě vybudování přístřešků 
na autobusovém nádraží jsme tlumočili vyjád-
ření ČSAD o plánované výstavbě zastřešení. 
Termín realizace bohužel nemůžeme ovlivnit, 
jelikož se nejedná o investiční akci města. Do-
tazy tedy prosím směřujte přímo na společ-
nost ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Rozhledna Pastýřka byla v únoru dočasně 
uzavřena z důvodu zhoršeného stavu dře-
věných konstrukcí, který byl zjištěn během 
pravidelné kontroly. Jeden z nosných dře-

věných sloupů byl v průběhu času napaden 
dřevokaznou houbou, která způsobila ztrátu 
požadované pevnosti materiálu. „Proto jsme 
přistoupili k opravě, abychom eliminovali ri-
ziko nehody vlivem povětrnostních podmí-
nek, či náhlého přetížení rozhledny. Máme 
za sebou projektovou přípravu, nyní se chys-
táme na samotnou realizaci opravy (stav ke 
dni uzávěrky MTZ 15. července). Poškozený 
dřevěný sloup bude nahrazen ocelovým slou-
pem takovým způsobem, abychom docílili po-
žadované bezpečnosti a pokud možno i pů-

Plachtařské mistrovství České republiky
Plachtařské mistrovství České republiky 
(PMČR2019) bude probíhat již počtvrté od 
roku 2006, organizátorem je Aeroklub Mo-
ravská Třebová. Ve dnech 12. – 24. 8. se 
na letišti Moravská Třebová ve Starém Měs-
tě zúčastní  vrcholové republikové soutěže 
v bezmotorovém létání zhruba 60 soutěží-
cích z celé republiky včetně reprezentační-
ho výběru ČR. O zisk cenného kovu budou 
závodníci soupeřit ve třech třídách určených 
výkonnostními charakteristikami kluzáků. 
V závislosti na počasí budou vyhlašovány 
rychlostní disciplíny na předem deklarova-

ných tratích nebo přes určené prostory v dél-
ce 150–500 km. Vzlety na disciplíny budou 

probíhat obvykle po 11:00, přílety kluzáků 
bude možné sledovat po 17:00. Každá dis-
ciplína je bodovaná v závislosti na délce trati 
a rychlosti letu a konečné pořadí soutěžících 
v dané třídě určuje suma získaných bodů za 
celý šampionát.
Aktuality z celého průběhu mistrovství je 
možné sledovat na oficiálním webu soutěže 
www.pmcr2019.lkmk.com, kde bude také 
umístěn odkaz na online platformu pro sle-
dování polohy závodníků v reálném čase 
– LIVE TRACKING. Partnerem mistrovství je 
město Moravská Třebová a Pardubický kraj.

vodního vzhledu rozhledny. Samotná montáž 
ocelového sloupu je složitý úkon, kdy je třeba 
konstrukci podpěrným systémem vynést tak, 
aby nedošlo při odstranění původního dřevě-
ného prvku k deformacím konstrukce,“ vysvět-
luje jednatelka technických služeb Gabriela 
Horčíková. Dle předpokladu bude rozhled-
na znovu otevřena nejpozději 1. září 
2019. V případě hladkého průběhu opravy 
uděláme vše pro to, abychom rozhlednu ote-
vřeli už v průběhu srpna. Odhadované nákla-
dy by neměly přesáhnout 150 tis. Kč.       (vd)

Desatero problémů a přání Moravské Třebové

Setkání vozů 
Škoda 110R Coupé

Volné sdružení majitelů a obdivova-
telů dnes již klasického vozu Škoda 
110R Coupé si zvolilo Moravskou 
Třebovou jako místo jejich každoroč-
ního setkání, které proběhne v sobotu 
24. srpna – pro veřejnost od 13:00 
do  16:00  hodin  na  moravskotře-
bovském náměstí. „Výstava více než 
150 vozů na náměstí mívá mezi místní-
mi občany vždy ohromný ohlas,“ uvá-
dí jeden z organizátorů akce. Více in-
formací se objeví týden před konáním 
akce v aktualitách na webu města. 

Veřejné fórum 2019
Dne 26. února se ve dvoraně muzea v Morav-
ské Třebové konalo Veřejné fórum, ze kterého 
vzešlo 20 nejpalčivějších problémů Moravské 
Třebové. Tyto podněty byly ověřeny násled-
nou anketou v papírové podobě a pomocí e-
-ankety přes Mobilní Rozhlas. Do ankety v pa-
pírové podobě se zapojilo 327 respondentů 
a přes Mobilní Rozhlas se do e-ankety zapo-
jilo 105 respondentů. Celkem hlasovalo 432 
respondentů. Zrealizování následujících ná-
mětů vidí občané jako základní předpoklad 
pro kvalitu života ve městě: 1. Nové herní prv-
ky MŠ - Sušice, Boršov, Piaristická, 2. Propo-
jení cyklostezek s okolními obcemi, 3. Parko-
viště u MŠ Tyršova, 4. Více strážníků v ulicích 
+ posílení počtu strážníků, 5. Rozšíření spoje 
Moravská Třebová – Mohelnice, 6. Sociální 
bydlení pro maminky s dětmi + dětští lékaři, 
7. Omezení kácení významných vzrostlých 
stromů, 8. Letní kino, 9. Víceúčelové hřiště 
v centru města - ZŠ Kostelní náměstí, ČSA, MŠ. 

Mladé fórum 2019
Dne 17. dubna ožilo nádvoří moravskotře-
bovského zámku prvním ročníkem Mladého 
fóra, ze kterého vzešlo 10 nejdůležitějších 
přání mladé generace v Moravské Třebové. 
Tato přání byla ověřena následnou anketou, 

která proběhla pouze na Facebooku města. 
Do ankety se zapojilo celkem 126 hlasují-
cích. Cílem Mladého fóra a ověřovací ankety 
bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvo-
ji našeho města očima mladé generace, kte-
rá pomocí ověřovací ankety definovala ná-
sledující přání: 1. Víceúčelová hala na sport, 
2. Večerní klub na úrovni, 3. Rozšíření MHD 
- Sušice, Udánky o víkendu. 
Výčet problémů a přání bude předložen 
k projednání radě města a také zastupitelstvu 
města. Následně budou uvedené problémy 
a přání zařazeny do projektového zásobníku 
Strategického plánu rozvoje města. V rámci 
veřejného i mladého fóra bylo naformulováno 
mnoho dalších připomínek a podnětů ke zlep-
šení kvality života v našem městě, i tyto připo-
mínky a podněty byly předloženy radě města 
a zastupitelstvu města k projednání.      (bd)
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Dopravní služba Nemocnice násled-
né péče obnovuje svůj vozový park 
Dva sanitní vozy značky Volkswagen trans-
portér 2,0tdi hrazené z prostředků Pardu-
bického kraje jsou od května součástí vo-
zového parku nemocnice. Nahradily dva 
sanitní vozy sloužící již přes 14 let, které nyní 
najdou využití u Správy a údržby silnic Par-
dubického kraje a Východočeském muzeu 
v Pardubicích. Nová sanitní vozidla umožní 
svým vybavením nejen lepší poskytnutí zdra-

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

Nemocnice následné péče

votnických služeb, ale i větší pohodlí a bez-
pečí pro klienta i řidiče.                   Šikula Jiří 

Poděkování Nadaci ČEZ 
Nemocnice následné péče děkuje Nadaci 
ČEZ za finanční podporu v projektu s ná-
zvem Stop dekubitům ve výši 60 000 Kč. 
Za příspěvek jsme zakoupili 6 speciálních 
matrací určených k prevenci proleženin 
a vozík k převozu pacienta se zvýšeným ri-
zikem vzniku proleženin. Používáním pomů-

cek omezujeme možnost vzniku komplikací, 
které snižují naději na návrat do domácího 
prostředí. Pro nás jsou prioritou spokojení pa-
cienti, kteří mají na čas strávený v nemocnici 
příjemné vzpomínky a při propuštění dokáží 
žít svépomocí nebo s dílčí pomocí ostatních 
plnohodnotný život. Děkujeme proto Nadaci 
ČEZ za podporu.               Krausová Kateřina

Jak postupovat po odjezdu záchranky

Nahlášené změny ordinačních hodin praktiků

Sanitka s vaším blízkým odjíždí a Vy teď 
nevíte, co dělat. Snažte se nemyslet na to, 
co se stalo. Váš blízký je v rukou zkušených 
záchranářů, kteří po celou dobu transportu 
do nemocnice o pacienta pečují a poskytují 
mu vysoce specializovanou péči - monitorují 
krevní tlak, EKG, podávají kyslík, léky - dle 
situace. Do které nemocnice pacient pojede, 
není na Vašem přání, ale na rozhodnutí zá-
chranáře, který při zajištění další péče o pa-
cienta musí dodržet postupy dané právním 
předpisem. Posádka záchranky Vám před 
odjezdem sdělí, kam pacienta bude směro-
vat (přikládám telefonní seznam ústředen 
nemocnic, kam se nejčastěji od nás vozí pa-
cienti, tam se necháte přepojit na příslušné 
oddělení, u popáleninových center uvádím 
kontakt přímo na JIP). Záchranář už při od-
jezdu od Vašeho domu telefonicky nebo vy-

Dr. Zemánková 5. 8. změna ord. doby 
8-11 hod., 6.-12. 8. dovolená, zástup Dr. 
Hloušková 6. 8. 8-10 hod., 7. 8. 10-12 hod., 
8. 8. 10:30-12:30 hod., 9. 8. 8-10 hod., 
12. 8. 8-11 hod.. V době od 6. do 12. 8. se 
nebudou vydávat lékařské posudky, potvrze-
ní a výpisy, proto si zajistěte všechny potřeb-
né dokumenty zavčas.
Dr. Neužilová 9.-23. 8. dovolená, zástup 
Dr. Madron v M. Trnávce ve svých ord. hodi-

sílačkou avizuje nemocnici, aby ji informoval 
o době dojezdu do nemocnice a o závaž-
nosti zdravotního stavu pacienta. Záchranáři 
pacienta doprovodí na příslušné oddělení 
nemocnice, po předání zdravotnické doku-
mentace a fyzickém předání pacienta pří-
tomnému lékaři, jejich zodpovědnost za pa-
cienta končí. Sanitka se vrací na základnu, 
kde se musí doplnit a uklidit, aby byla připra-
vena pro dalšího pacienta. Vy si nejdříve za 
hodinu po odjezdu záchranky zavolejte do 
nemocnice, abyste dostali informace o zdra-
votním stavu Vašeho blízkého. Tyto Vám pře-
dá lékař příslušného oddělení po sdělení 
hesla, na kterém se domluvíte se záchraná-
řem. Může se stát, že pacient bude ošetřen 
ambulantně a Vy budete lékařem osloveni, 
abyste si pro Vašeho blízkého přijeli. Ne-
počítejte s tím, že každý pacient odvezený 

do nemocnice záchrankou, dostane sanitku 
zpět. A co závěrem? Pokud se vám přístup 
záchranářů líbil, jistě budou rádi, když jim 
vyslovíte poděkování. Osobně nebo i třeba 
cestou zpravodaje. Vám to nic neudělá a zá-
chranáře to při jejich namáhavé práci potěší.

Ivana Kantůrková  

nách, 2. 9. bude ordinace až od 10 hodin, 
sestra bude přítomna již od 7 hodin
Dr. Klug 5.-16. 8. dovolená, zástup Dr. Ma-
rossy ve svých ord. hodinách
Dr. Kotáb 5.-16. 8. dovolená, zástup 
Dr. Rychlovská ve svých ord. hodinách
Dr. Grepl 12.-25. 8. dovolená, zástup 
Dr. Němcová v ordinaci Dr. Grepla, každé 
ÚT+PÁ 13-16 hod.

Ivana Kantůrková

Důležitá telefonní čísla

FN Olomouc 588 441 111

FN Hradec Králové 495 831 111

FN Brno Bohunice 532 231 111

FN Brno U sv. Anny 532 181 111

Brno Dětská nemocnice 532 231 111

Popáleniny FN  
Brno Bohunice

532 233 425
centrum pro děti

532 233 205
JIP

Popáleniny FN  
Ostrava Poruba

597 372 809

Popáleniny Praha 
FN Král. Vinohrady

267 163 382
JIP dospělí

267 163 378
JIP děti

Nemocnice Pardubice 466 011 111

Nemocnice Svitavy 461 569 111

Nemocnice Litomyšl 461 655 111

Nemocnice Boskovice 516 491 111
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V minulém období přijala Městská policie 
Moravská Třebová 201 oznámení. 

Mimo stanovenou 
pochůzkovou činnost 
ve vybraných lokali-
tách města se měst-
ská policie zaměřila 
na dodržování pře-
nosného dopravního 
značení na objízd-
ných trasách včetně 
semaforů v Udán-
kách. Při těchto do-
pravně bezpečnost-
ních akcích bylo na 
místě vyřešeno 16 
přestupků uložením 
pokuty v příkazním 
řízení na místě. Měst-
ská policie, v rámci 
své preventivní čin-
nosti, také vykona-
la 4 přednášky na 
základních školách 
v ORP Moravská Tře-
bová.

Městská policie využívá nový infor-
mační systém
Strážníci městské policie od 1. července vyu-
žívají nový informační systém MP Manager, 
který urychluje a zkvalitňuje jejich každoden-
ní činnost. Novinka umožňuje například tištění 
Výzev pro nepřítomného řidiče přímo na mís-
tě, namísto dosavadního ručního vypisování. 
Řidiči podezřelí ze spáchání přestupku mo-
hou tedy za stěračem svého vozu nalézt dvě 
různé verze Výzvy pro nepřítomného řidiče. 
Obě verze jsou platné a řidič by se měl řídit 
pokyny, které jsou na nich uvedené. 

Den s IZS 2019   
Dne 20. 6. se od 9:00 hod. v areálu na Kní-
žecí louce, zelená plocha pod Bránou času, 
uskutečnil Den složek integrovaného záchran-
ného systému (IZS). Kromě stálých účastníků 
- Hasičského záchranného sboru Pardubické-
ho kraje, Policie ČR, Zdravotnické záchranné 
služby Pardubického kraje, města Moravská 
Třebová, Zdravého města Moravská Třebo-
vá a Městské policie Moravská Třebová, se 
jednalo také o prezentaci dalších partne-
rů a složek, jako např. VZP Svitavy, Charity 
Moravská Třebová, DDM Moravská Třebo-
vá, Díry Moravská Třebová. Pro několik set 
návštěvníků, převážně dětí z mateřských, zá-
kladních a některých středních škol z Morav-
ské Třebové a regionu, byly v areálu připrave-
ny technické prezentace vozidel a vybavení 
a ukázky výcviku služebních psů Policie ČR. 
Mezi stálé ukázky patří vybavení Městské 
policie Moravská Třebová a využití techniky, 
dále vybavení a použití různých donucova-
cích prostředků příslušníků PČR. K vidění byla 
nejenom vozidla PČR, ale i policejní motocy-
kly. Nejeden kluk či dívka si mohli vyzkoušet, 
jaké by to bylo na takovém stroji se projet. 
K důležitým metodám cvičení složek IZS ná-

leží i praktické nácviky resuscitace a využití 
dalších způsobů první pomoci, které byly k vi-
dění u záchranářů. Mezi poutavé praktické 
ukázky patří zejména hašení pomocí nejrůz-
nějších hasicích přístrojů nebo samotná pre-
vence vzniku požárů – o tom mluvili a také 
ochotně ukazovali své stroje a zařízení hasiči, 
kteří měli k dispozici nejenom klasická hasič-
ská auta, ale byla k vidění i vysokozdvižná 
plošina. Letos byla největším zpestřením ukáz-
ka výcviku policejních psů. Zkušení psovodi 
předvedli nejenom poslušnost a reakci psů 
na jednotlivé povely, ale i zadržení a postup 
například při zvládnutí „rozjařeného“ davu. 
Veškeré aktivity uváděl, doplňoval a komen-
toval tiskový mluvčí PČR Svitavy Ondřej Ze-
man. U všech stánků partnerů IZS si děti moh-
ly vlastnoručně zhotovit nejrůznější výrobky 
z připravených materiálů, mohly si zasoutě-
žit či ověřit své znalosti z dopravní výchovy. 
Akce splnila cíle organizátorů. Pořadatelům 
děkujeme za vzornou organizaci všech uká-
zek. Dětem i pedagogickým pracovníkům 
přejeme krásné a bezpečné prázdniny.

Hana Navrátilová, koordinátor prevence 
kriminality Moravská Třebová

Radovan Zobač, velitel MP Mor. Třebová

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

Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE
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Svitavská 18, Moravská Třebová, www.ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Možnost prodeje on-line na www.ksmt.cz.

Kulturní služby města Moravská Třebová

'19

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 Moravská Třebová – genius loci, oživlé obrazy v expozicích zámku – 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/

16. 8. 17:00 Grilování s kapelou PROČ NE Band, Laskavárna

17. 8. 17:00 Hudební podvečer na zámku s místními interprety
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  

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/

24. 8. 13:00 Setkání vozů Škoda 110R Coupé – náměstí T. G. Masaryka

25. 8. 16:00 Zpívánky strýčka Líčka – zábavné odpoledne pro děti – zámecké nádvoří

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

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
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Kulturní, společenské a volnočasové akce
Dětské rybářské závody
3. 8. od 7:00 hodin, retenční nádrž Boršov
Místní organizace Českého rybářského sva-
zu Moravská Třebová pořádá dne místní 
dětské rybářské závody na retenční nádrži 
Boršov pro děti do 15ti let z Moravské Tře-
bové a okolí. 
Závodů se mohou zúčastnit jak děti rybáři, 
tak i nerybáři. Závodníci musí mít patřičné 
vybavení k lovu ryb. Prezentace bude od 
7 hodin. Závody se konají na břehu retenční 
nádrže od zahrádek.
XXIX. setkání Čechů, Moravanů 
a Slováků
3. 8. od 12:00 hodin, Cotkytle u Lanškrouna
Setkání se koná u zemské hranice Na 
Lázku u obce Cotkytle u Lanškrou-
na. Zájemci o stánkový prodej tel: 
603 534 490. Srdečně zvou pořada-
telé z KSČM.
Sušická pouť
10. a 11. srpna, hřiště v Sušicích
V sobotu 10. srpna tradiční pouťová zá-
bava, od 20:00 živá hudba. V neděli 
11. srpna stánkový prodej. Občerstvení 
a pouťové atrakce po oba dny zajiště-
ny. Srdečně zvou pořadatelé SDH Sušice. 
Plachtařské mistrovství České republiky
12.-24. 8. od 11:00 hodin, letiště Morav-
ská Třebová ve Starém Městě
Organizátorem je Aeroklub Moravská Tře-
bová. Vzlety na disciplíny budou probíhat 
obvykle po 11:00, přílety kluzáků bude mož-
né sledovat po 17:00 hod. 
Makrelování se skupinou Proč ne Band
16. 8. od 17:00 hodin, kavárna Laskavárna
Příjemné posezení s country hudbou a ob-
čerstvením.
Retro hry v Boršově
18. 8., Kulturní dům Boršov
V pořadí druhá část Retro her, kde se děti 

mohou opět těšit na disciplíny, které kdysi 
ovládali jejich rodiče a možná přijde i kou-
zelník. 
Bitva Mladějov-Blosdorf 1915
24. 8. od 15:00 hodin, Průmyslové mu-
zeum v Mladějově na Moravě
Zveme Vás v sobotu 24. 8. do Průmyslové-
ho muzea v Mladějově na Moravě. V tento 
den proběhne již tradiční vzpomínková akce 
na padlé za světové války, součástí které je 
mimo jiné bitevní ukázka, v níž proti sobě 
nastoupí v 15:00 h. vojáci rakouské a rus-
ké armády, aby názorně připomněli hrůzy 
války. V Mladějově bude pro návštěvníky 
připraven celodenní program, jehož součás-

tí budou mimo jiné i výjevy ze starého moc-
nářství, dobová hudba či výstava historické 
vojenské techniky. Více na našich stránkách 
www.mladejov.cz
Setkání vozů Škoda 110R Coupé
24. 8. od 13:00 do 16:00 hodin, náměstí 
T. G. Masaryka
Výstava vozidel Škoda 110R Coupé, která je 
volně a zdarma přístupná veřejnosti. 
Zájezd s Komisí památkové péče
24. 8. ve 12:00 hodin odjezd od muzea
Tentokrát účastníky čeká město Polič-
ka (radnice, muzeum) a hrad Svojanov. 
V sobotu 24. srpna ve 12:00 hod. se od-
jíždí od moravskotřebovského muzea au-

tobusem do Poličky, kde od 13:00 do 
15:00 hod. následuje komentovaná pro-
hlídka muzea a dalších památek. Poté se 
odjíždí do Svojanova, kde účastníky čeká 
od 15:30 do 18:00 hod. prohlídka hradu 
s kastelánem. Příjezd do Moravské Třebo-
vé mezi 18:30–19:00 hod. Cena zájezdu 
je 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit u paní 
Žáčkové v muzeu, ul.Svitavská.
Guláš párty 2019
31. 8. od 16:00 hodin, Hospůdka u Wernerů
1. ročník kulinářské soutěže ve vaření kotlíko-
vého guláše. Program: 16:00 Zahájení koštů 
gulášů, 18:00 Konec hodnocení, 18:30 Ote-
vřená soutěž v pití piva na čas, 19:30 Vyhlá-

šení vítězů soutěže o nejlepší kotlíkový 
guláš, Samostatná porce guláše 50 Kč, 
Hodnotící vstupné s ochutnávkou všech 
gulášů 80 Kč. Pojďte společně s námi 
rozhodnout o vítězi.
Turecká kavárna v Chornicích
13. 10. od 19:00 hodin, kulturní dům 
Chornice
Obec Chornice srdečně zve na před-
stavení Turecká kavárna, tři příběhy 
téměř detektivní, Robert Thomas. Účin-

kují V. Vydra, N. Konvalinková, J. Bouško-
vá, M. Hádek. Předprodej zahájen, vstupné 
300 – 350 Kč, více na tel. 461 327 807.

Retro hry v Boršově
V červenci se v prostoru před Kulturním do-
mem v Boršově uskutečnila první část Retro 
her. Děti měly možnost si vyzkoušet disci-
plíny jako střelbu z luku, výrobu hadrové 
hračky, skok přes gumu, výrobu domácího 
telefonu a další. Také děti potěšilo předsta-
vení Divadla Jojo. Po splnění všech disciplín 
si děti opekly buřty. 18. srpna se uskuteč-
ní druhá část Retro her, kde se děti mohou 
opět těšit na disciplíny, které kdysi ovláda-
li jejich rodiče a možná přijde i kouzelník. 
Pořadatelé děkují za finanční podporu této 
akce Pardubickému kraji. Všichni jste srdeč-
ně zváni.

Makrelování 
s country skupinou Proč ne Band v Laskavárně, pátek 16. 8. v 17:00 hod.
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Výzva k zapůjčení 
předmětů

Vážení spoluobčané, rád bych Vás po-
žádal o zapůjčení předmětů ke krátko-
dobé výstavě nazvané 17. listopad 
v Moravské Třebové. Jednalo by 
se o dobové fotografie, videozáznamy, 
plakáty, vzpomínky, svědectví (možné 
provést např. e-mailem, dopisem atd.) 
a další dobové předměty. Předměty 
bude přebírat a uchovávat městské 
muzeum, 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 Třebová děku-
je realizační tým.  

Petr Kočí, vedoucí muzea a zámku

Před 130 lety vyjel na trať Moravské západ-
ní dráhy z Prostějova do Třebovic v Čechách 
první vlak. Stalo se tak 1. 9. 1889. Tehdy 
došlo k otevření dráhy, a to bez jakýchko-
liv slavností. Dráha se začala stavět na jaře 
1889, a to takovou rychlostí, že 24. srpna 
1889 byla dráha postavena a byly prove-
deny zatěžkávací zkoušky mostů a propust-
ků. Následně za dva dny provedena tech-
nickopolicejní zkouška. Postavit celou trať, 
dlouhou 77 km, i s odbočkami z Kostelce na 
Hané do Čelechovic na Hané a z Chornic 
do Velkých Opatovic, se podařilo za pomo-
cí ruční mechanizace (krumpáče, lopaty) 

Přesně před 430 lety zemřel ve věku 43 let 
poslední příslušník hlavní rodové linie pánů 
z Boskovic Jan Třebovský z Boskovic. Zemřel 
v Moravské Třebové na svém zámku 1. srpna 
1589, ve stejném roce se vrátil z Prahy od cí-
saře Rudolfa II., který ho jmenoval moravským 
zemským hejtmanem. Pravnuk Ladislava z Bo-
skovic byl následně pohřben v místním koste-
le a náhrobní kámen nesl nápis: „Léta Páně 
1589 mezi pondělím a úterým, tj. po sv. Ado-
nisu, v noci první čtvrť po druhé hodině na půl 
hodinách zemřel na zámku v Moravské Tře-
bové blahorodný pán Jan z Boskovic, pán na 
Moravské Třebové, Zábřehu, Sovinci, od jeho 
veličenstva císaře zvolený zemský hejtman 
a nejvyšší soudce Markrabství moravského, 
zde pochován u Nanebevzetí Panny Ma-
rie, jeho duši Bůh všemohoucí budiž milostiv. 
Amen.“
V kostele byly uloženy i památky na Jana z Bo-
skovic a to přilba, meč, prapor a ostruhy, které 
lid pak choval ve velké úctě. Náhrobní kámen 
i věcné památky byly zřejmě odstraněny při 
rekatolizaci panství katolickým farářem Ge-
ritiem z Olomouce někdy kolem roku 1625. 
Až bude někdy v budoucnu otevřena krypta 
v podlaze farního kostela, snad se objasní 

Po Moravské západní dráze se jezdí již 130 let

Z historie: Jan Třebovský z Boskovic

a koňských povozů za necelý rok. Stavbě 
dráhy předcházela jednání o projektu traso-
vání dráhy nebo sehnání potřebných financí. 
V prosinci 1888 bylo povoleno založit ak-
ciovou společnost Moravské západní dráhy. 
Dráha byla soukromá a její provoz zajištěn 
státními drahami na účet majitele dráhy. Drá-
ha procházela dějinnými mezníky 1918, 
1938, 1945 ovlivňující její provoz i náš regi-
on. Změny na dráze nastaly i po roce 1945. 
Podstatný je podzim 1978, kdy byl ukončen 
parní provoz a začal pravidelný motorový 
provoz. Poznamenejte si: 12. 10. Oslavy 
130. výročí provozu trati.   Martin Protivánek

i některé záhady z tehdejší doby. Jan z Bos-
kovic byl synem Ladislava Velena z Boskovic 
a Bohunky z Lipé. Jeho otec zemřel v mladém 
věku (25 let) a zanechal pět potomků – syny 

Václava a Jana, dcery Mariánu, Kunku a Jo-
hanu. Václav a Jan, když dospěli, spravovali 
spolu zděděné panství Třebovské, Zábřežské 
a Sovinecké. Po smrti Václava v roce 1569, 
zůstal Jan jediným potomkem po meči této ro-
dové linie. Protože Václav ani Jan neměli po-
tomky, odkázal Jan v závěti za dědice syna 
své sestry Kunky a Jana mladšího ze Žerotína 
– Ladislava Velena ze Žerotína, který křestní 
jméno dostal na paměť děda i jako příslušnost 
k boskovickému rodu.
Janu z Boskovic vděčí město za další výstav-
bu i privilegia – výroční trhy, právo várečné 

i výčepní, přepustil městu právo výčepu vína, 
přiřkl zvláštní práva cechům, zejména souke-
níkům. Pozval také do města umělce, např. 
malíře Petro de Petri (1579), zvonaře Jana 
benešovského, atd. Dokončil výstavbu jižní-
ho křídla třebovského zámku, o čemž svěd-
čí i na zadní bráně boskovický erb a nápis 
z roku 1578: „Jan, pán z Boskovic, pán na 
Moravské Třebové, Zábřehu, Sovinci“. Nápis 
je v němčině, neboť jeho manželka Jana Eva 
z Lichtenštejna, prosazovala na zámeckém 
dvoře a celém panství německý charakter ži-
vota. Jan z Boskovic, který byl evangelického 
vyznání, vydal mimo jiné listinu v roce 1582, 
v níž se zakazovalo ve městě postavit druhý 
kostel, aby nenastalo štěpení slova božího. Pa-
mátkou na tuto dobu Jana z Boskovic je i por-
tál z roku 1575 u schodiště na hřbitov s nápi-
sem „Blažení mrtví, kteří umírají v Pánu.“
Období, kdy třebovské panství vlastnili páni 
z Boskovic a Žerotínové, bylo nejšťastnější 
v jeho existenci zejména proto, že bylo hlav-
ním sídlem těchto rodů. Pobělohorská doba, 
třicetiletá válka a další události v dějinách se 
negativně podepsaly na slavné historii města 
a jeho dalším vývoji a rozvoji.

Miloslav Kužílek
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Tradiční soutěž pořádaná českým zahrád-
kářským svazem ve spolupráci se Zdravým 
městem Moravská Třebová. Hodnoceny 
budou nejpestřejší, nejzajímavější květinové 
výzdoby na balkónech, oknech a v předza-
hrádkách. Přihlášení do soutěže 
je možné zasláním 1–2 fotogra-
fií se jménem a adresou na e-mail 

Rozkvetlé město 
bdudikova@mtrebova.cz nebo nahlášením 
svého jména a adresy na telefonní číslo 
461 353 107. Uzávěrka soutěže je 15. srp-
na. Deset vyhodnocených květinových vý-
zdob bude odměněno věcnými cenami.

Upozorňujeme čtenáře, že v srpnu nebudou 
vyřizovány meziknihovní výpůjčky z důvodu 
dovolených. Děkujeme za pochopení. 

Po dobu letních prázdnin je uprave-
na půjčovní doba:
Dětské a dospělé oddě-
lení:
po–čt: 8:30–17:00 hod.
pá–ne: zavřeno
Studovna
po–čt: 8:30–15:00 hod.
pá–ne: zavřeno

1.–14. 8. Srpnová 
soutěž o knihu
Odpověď na danou 
otázku můžete poslat 
e-mailem na adresu 
knihovnaMT@seznam.
cz, nebo odpovědět na 
Facebooku pod soutěž-
ní příspěvek, nebo nám 
odpověď sdělit přímo 
v knihovně v dospělém 
oddělení. V červnu zví-
tězila p. Haubertová 
Ryšánková. Vítěze čer-
vencového kola zveřejníme v příštím měsíci, 
protože uzávěrka zpravodaje byla dřív, než 
skončila naše soutěž. 
Aktuální otázka zní: Za kolik si u nás 
můžete koupit vyřazený časopis 
a knihu?
Odpověď nám sdělte do 14. 8. Výherce 
vybereme náhodně a může si vybrat jednu 
z těchto knih: Lord John a důvěrná záležitost 

(D. Gabaldon), Skleněný vrch (F. Niedl), Ne-
zapomeň (V. Emmich), Ministerstvo nejvyšší-
ho štěstí (A. Roy), Rychlé večeře pro školáky 
(K. McMillan). Každý smí v jednom měsíci 
odpovídat 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. 8. Čtenářská výzva
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Da-
tabázeknih.cz vám v srpnu pomůžeme vý-
stavkou knih z těchto témat: cestopis; kniha 
od současné české autorky; kniha, která má 
v názvu slovo kniha.

1.–31. 8. 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 Technický-

mi službami Mor. Tře-
bová připravili službu: 
po celou letní sezónu 
si pobyt v moravskotře-
bovském aquaparku 
můžete zpestřit četbou. 
U pokladny aquaparku 
je umístěna knihovnička 
s vyřazenými knihami 
a časopisy, které si mů-
žete půjčovat, číst či vy-
měňovat. Na své si při-
jdou děti i dospělí, muži 
i ženy, milovníci roman-
tiky i detektivek. 

Knihovna dětem
1. 8.–30. 9. Výtvar-
né práce dětí ZŠ 
a MŠ Staré Město
Výstava prací ZŠ a MŠ 
Staré Město. Práce si 

můžete prohlédnout v dětském oddělení 
v půjčovní době.
1.–31. 8. Výstava čtenářských deníků
Výstava čtenářských deníků ze soutěží Čte 
celá třída a Kdo čte, ten se nenudí, pořáda-
ných knihovnou ve školním roce 2018/2019.

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

Informace pro 
zahrádkáře

Vývěsní skříňka ZO ČZS 
Moravská Třebová je nově 
umístěna vedle kiosku u ne-
mocnice.               Výbor ZO 

Program činnosti  
Klubu českých turistů

3.–10. 8. Pěší putování Okolím 
Dachsteinu. Zajišťuje: V. Komárková
12. 8. Schůze odboru KČT 
v 19 hod. Příprava plánu na září.
14.–18. 8. Cykloturistické puto-
vání Teplickem pro přihlášené členy. 
Zajišťuje: D. Mikulková
24. 8. Okolo Malé Hané. Sraz zá-
jemců o cyklistický výlet na autobuso-
vém nádraží v 7:30 hod. Délka trasy 
70-80 km. Zajišťuje: P. Harašta
Připravujeme: 7. 9. Po dálničním tě-
lese R 43
KČT TJ Slovan M. Třebová přeje všem 
nezapomenutelné prožití prázdnin při 
poznávání turistických zajímavostí v Če-
chách i v zahraničí.
www.kctmt.webnode.cz
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Základní škola Křižovatka
Školní výlet 9. třídy
Dne 19. 6. jsme vyrazili na školní výlet za pa-
mátkami města Hradce Králové a také na úni-
kovou hru Hobití nora, která se nachází v cen-
tru města. Jedná se o ojedinělý herní systém, 
který není založen pouze na klíčích nebo kó-
dových zámcích. Po příjezdu do Hradce Krá-
lové jsme se šli projít přes pěší zónu na Masa-
rykovo náměstí, kde jsme si koupili zmrzlinu. 
Poté jsme se vydali do centra města, kde jsme 
se zúčastnili únikové hry. Součástí zábavního 
centra byly také trampolínové 
atrakce, horolezecké stěny, vir-
tuální reality, ninja překážkové 
dráhy aj. Nejvíce jsme využili 
atrakci virtuální reality a úniko-
vou hru. Hned po příchodu jsme 
se rozdělili do 3 skupin, ve dvou 
skupinách byla přítomna dospě-
lá osoba, v poslední skupině šly 
pouze děti. Pracovník zábavního 
centra každou skupinku odvedl 
do skromného hobitího příbytku, 
kde se odehrává příběh této hry. 

Ten, kdo v něm bydlí, je na daleké výpravě 
až na samém okraji Dávnozemě. A právě do 
hobitího domečku skryl mocný čaroděj Gerdi-
us magický artefakt – kouzelný předmět, který 
propůjčuje svému nositeli neomezenou moc. 
Každá skupinka měla 60 minut na to, aby ten-
to magický artefakt našla. Tuto hru jsme si moc 
užili, byla nápaditá a plná zajímavých úkolů 
zaměřených na logické myšlení. Tento výlet 
byl náš poslední na této škole, opravdu jsme si 
jej užili a moc se nám líbil.                 Deváťáci

Poslední týden školního roku 2018/2019 
přinesl na gymnáziu kromě rozdávání vy-
svědčení také několik akcí, které stojí za po-
zornost. Jednalo se zejména o volejbalový 
turnaj, Den dětí a koncert pěveckého sboru 
Young Voices.
V rámci 2. ročníku volejbalového turnaje se 
utkalo celkem šest týmů. Pět z nich tvořili žáci, 
šestý tým, který obhajoval loňské vítězství, byl 
složen z učitelů školy. Hrálo se systémem kaž-
dý s každým a odehráno bylo celkem patnáct 
zápasů v bouřlivé atmosféře, kterou vytvořili 
žáci i absolventi školy. O vítězi rozhodlo až 
poslední utkání, do kterého nastoupil tým pe-
dagogů a družstvo 7. AV. I přes značné úsilí 
nakonec učitelé prohráli a obsadili 2. místo. 

Gymnázium v závěru června přilákalo širokou veřejnost
Vítězství patří žákům 7. AV, bronzovou pozici 
zaujal tým třídy 6. AV.
Den dětí gymnázium pořádá už řadu let 
pro mateřské a základní školy z Moravské 
Třebové a okolí. Pro návštěvníky bylo i letos 
připraveno několik stanovišť, kterými hosty 
provedli žáci školy. Na jednotlivých zastáv-
kách děti plnily rozmanité úkoly, 
během nichž zkoušely zábavnou 
formou své dovednosti v nejrůz-
nějších disciplínách.
Čtvrtek před vydáváním vysvěd-
čení se schodiště gymnaziální 
budovy proměnilo v koncertní 
síň pro vystoupení školního sbo-
ru Young Voices vedeného Pe-

Poslední dny školního roku 
Prázdniny se blížily mílovými kroky a my si 
užívali posledních dnů ve škole, kdy už se ne-
zkoušelo, nepsaly se žádné testy. Povedené 
bylo dopoledne s IZS, které pořádalo naše 
město. Při něm jsme si mohli opět prohléd-
nout vybavení policie, záchranářů či hasičů, 
no a ukázka práce policejního psovoda byla 
třešničkou na dopoledním dortu. Dále to byly 
vycházky do přírody, na koupaliště či do 
kina. Tradiční a také velmi zdařilou akcí byl 

Den dětí na gymnáziu určený 
naši nejmladším – přípravce, 
prvňákům a druhákům. Děti si 
mohly užít hodinku se staršími 
kamarády bez dohledu vyuču-
jících – děkujeme.

 Eva Izáková

Prázdninové přání
Přejeme všem dětem i dospě-
lým pěkně prožité prázdniny 
plné odpočinku, pohody a zá-
žitků. 

trou Burdovou. Mladí zpěváci nabídli širo-
kému spektru posluchačů rozmanité skladby 
z různých koutů světa. Nutno poznamenat, 
že publikum odměnilo sbor po každé melo-
dii nadšeným potleskem a že se koncert stal 
příjemným předznamenáním prázdninového 
času.                                   Přemysl Dvořák
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Letní příměstský tábor je už minulostí
Na naší speciální škole proběhl ve dnech 
8.–12. 7. Letní příměstský tábor (LTP). Tý-
denní program pro děti byl velice pestrý 
a zajímavý. Podnikli jsme výlet do Starého 
Města na letiště, výšlap na zříceninu hra-
du Cimburk, spojenou s putováním po na-
učné stezce, kde na jejím konci nechybělo 
opékání párků. Ti nejodvážnější zkoušeli 
svoji šikovnost na umělé horolezecké stěně 
v DDM a také jsme vláčkem jeli do neda-
lekého Mladějova, kde toho bylo k vidění 
neskutečně mnoho, od retro motorek počí-

naje až po historické vláčky, retro nákladní 
auta, osobní auta či autobus, který si zahrál 
i v populárním seriálu Četnické humoresky. 
Děti se také seznámily s historií zpracování 
obilí dřevěnými cepy až po prvotní mlátičky 
na obilí. Nechyběla ani loutková pohádka 
O Permoníkovi a na samotný závěr došlo 
i na převlečení do ženských a mužských šatů 
z 18. století. Celým dopoledním programem 
nás provázela milá Karkulka a velmi šikovná 
bílá kočička. Poslední den našeho LPT jsme 
navštívili středověkou mučírnu, která je sou-

Den ochrany obyvatelstva
Je již tradicí, že v posledním týdnu školní-
ho roku probíhá na Kostele projektový den 
- Den ochrany obyvatelstva. Naši nejstarší 
žáci se vžívají do rolí lektorů, kteří učí mladší 
žáky, jak by měli jednat v situacích ohrožují-
cích život. Je neskutečně naplňující sledovat, 
jak skvělí žáci naši školu navštěvují. Doká-
žou perfektně spolupracovat a vzájemně se 
podporovat. Z projektového dne si odnášejí 
cenné dovednosti, které někomu mohou za-
chránit život. 
Ve čtvrtek 20. 6. jsme se s žáky vydali na 
Knížecí louku, kde byl připraven program 
s IZS. Žáky oslovila možnost vyzkoušet si 
výzbroj policistů, sednout si do policejní-
ho automobilu (věříme, že to bylo poprvé 
a naposledy), nechat si změřit tlak v sanit-
ce atd. Nejzajímavější však byla ukázka 
s policejními psy.            Michaela Cichá

Kostelní Goblíci jedlíci
Na Kostele proběhl 2. ročník turnaje 
ve hře Goblíci jedlíci, do kterého se za-

pojili žáci pátého až devátého ročníku. 
V kategorii 5. a 6. třídy porazil ve finále 
Ben Vystavěl Adama Svozila, třetí místo 
obsadil po férovém boji Radim Kadidlo. 
Absolutním vítězem se stal Martin Peter-
ka, který nejprve ve finále starších roční-
ků zdolal Tondu Tichého a v superfinále 
i Bena Vystavěla. Na třetím místě se v ka-
tegorii 7. až 9. ročníku umístil Mirda Pro-
secký.                          Martin Krejčí

Školní výlet na Dolní Moravu
Dne 18. června jsme se my, žáci 8. a 9. tří-
dy, vydali na výlet. Cílem naší cesty byla 
Dolní Morava. Pod vedením pana učite-
le Krejčího jsme hned po příjezdu zamířili 
do Adrenalin parku. Zde byla spousta za-
jímavých atrakcí. Naše rozhodnutí padlo 
na lanový park. Ten se skládal z pěti tras 
různých obtížností. Modrá byla pro středně 
pokročilé, červená trasa pro lanové odbor-
níky a na černou trasu si troufli jen lanoví 
experti. Většina z nás si vybrala trasu čer-

Základní škola Kostelní náměstí

částí historických expozic našeho zámku. 
Všechny přítomné překvapila autentičnost 
mučírny ve středověku. 
Chtěl bych poděkovat městu Moravská Tře-
bová za drobné dárky, DDM a všem ostat-
ním za podílení se na organizaci našeho 
pestrého týdne. Přeji všem malým i dospělým 
krásný, slunečný a pohodový zbytek letních 
prázdnin a dovolené.

Miroslav Muselík, 
statutární zástupce ředitelky SZŠ, MŠ a PrŠ

venou, tudíž trasu pro lanové odborníky. 
Po lanovém parku jsme zamířili k adrena-
linové věži. Z několika možností tu, která 
nese název Double Big Swing, což je vlast-
ně obří houpačka. Při zhoupnutí z výšky 
13 metrů jsme doslova lapali po dechu. Po 
těchto adrenalinových zážitcích nás čekal 
připravený program Sherlocka Holmese. 
Sherlocku Holmesovi jsme měli pomoci vy-
pátrat zloděje, který vykradl kasy u Stezky 
v oblacích. Všichni jsme se zapojili a spo-
lečnými silami jsme zloděje odhalili. Sa-
mozřejmě jsme nemohli vynechat návštěvu 
zmíněné Stezky v oblacích, která je vysoká 
55 metrů. Na samý vrchol se muselo ujít 
710 metrů. Na vrcholu se nachází síť ve tva-
ru kapky, která je ve výšce 50 metrů, a ne 
všichni se na ni odvážili jít. Panovala výbor-
ná nálada, počasí bylo ukázkové a zážitky 
nezapomenutelné. Pro všechny z nás byl 
tento výlet něčím výjimečným, na co bude-
me ještě dlouho vzpomínat.

Veronika Rejchrtová, žákyně 9. třídy



srpen 2019 / strana 16DDM

Informace
Vážení rodiče, účastníci činností, spolupra-
covníci a přátelé našeho zařízení. Neustále 
se mně někdo ptá na to, kdy se budeme stě-
hovat. Různé nepodložené informace budí lo-
gicky obavy o další fungování DDM, a proto 
bych zde chtěl uvést věci na pravou míru. Stě-
hovat se nebudeme. Osobně nám to slíbil pan 
starosta - pokud sami nebudeme chtít. My za-
tím o stěhování neuvažujeme a tak se budeme 
těšit i v dalších letech na vaši přízeň ve vile na 
Jevíčské ulici.            Jiří Kobylka, ředitel DDM

Prázdniny jsou v plném proudu a k tomuto ob-
dobí neodmyslitelně patří letní tábory, které 
DDM každoročně připravuje. Letos naši „tá-
borníci“ mohli v DDM v rámci celotáborových 
her prožít dobrodružství s rodinou Smolíko-
vých, se zlatokopy zavítat na Aljašku, čeká je 
objevování Ameriky a cesta do středu Země, 
ale také taneční tábor a školička squashe. Pro 
děti, které si chtějí užít část prázdnin mimo do-
mov, jsou na srpen připraveny dva pobytové 
tábory v rekreačním areálu na Vysokém Poli. 
Na prvním z nich všichni zažijí dobrodružství 
podle Julese Verna a následovat bude Army 
tábor. Ten je určen všem, kteří mají rádi střel-
bu, bojové taktiky a nebojí se různých aktivit 
v lese a v terénu. Jsme moc rádi, že je o naše 
tábory takový zájem a věříme, že na ně bu-
dou všichni rádi vzpomínat. 
Prázdninovou sezónu jsme zahájili příměst-
ským táborem pod názvem Dobrodružství 
rodiny Smolíkovy v termínu 8.–12. 7. Hledá-

ním indicií a následným plněním úkolů jsme 
sbírali důležité body do celotáborové hry. 
Ani letos jsme nezapomněli navštívit Hvěz-
dárnu Boleslava Tecla v Moravské Třebové, 
kde nám Dáša s Honzou připravili tematický 
program. Tábor jsme zakončili výletem do 
mladějovského muzea, vyhodnocením CTH 
a tradičním jarmarkem. Prázdniny s Majá-
kem jsme si rozhodně užili. 

Připravujeme nabídku zájmových 
kroužků na školní rok 2019/2020
Jelikož čas plyne jako voda a tábory budou 
za pár týdnů minulostí, je třeba myslet na dal-
ší aktivity v podobě zájmových kroužků, kte-
ré dětem k využití jejich volného času každo-
ročně nabízíme. Jedná se o kroužky taneční, 
sportovní, výtvarné, hudební, 
jazykové a další. V nabídce 
naleznete také novinky, které 
si jistě své příznivce najdou. 
Přihlašování je možné provést 
elektronicky a ONLINE nabíd-
ka bude kompletní nejpozději 
v 2. polovině srpna – sledujte 
náš web www.ddm-mt.cz. Ve 
výjimečných případech je mož-
né přihlášení osobně v DDM 
(úterý, středa a čtvrtek od 8:00 
do 15:30 hod.). Další informa-
ce také na tel. číslech DDM - 
461 316 786, 731 151 790, 
731 142 353. Podrobnosti 
a konkrétní informace ohledně 

vedoucích a prvních schůzek budou vydány 
v samostatné informační brožuře, kterou děti 
obdrží ve školách na začátku školního roku. 

Pozor 
Hledáme vedoucí na výuku baletu, 
moderního tance a hry na ukulele. Po-
kud ovládáte některou z těchto činnos-
tí a rádi byste své zkušenosti předali 
budoucím generacím, prosím neváhej-
te nás kontaktovat. Tel. 461 316 786, 
731 427 353, 731 151 790

Připravujeme v září
Workshopy - Pohybem ke zdraví HOOPING 
a Pohybem ke zdraví JUMPING. Více infor-
mací na webu DDM a na plakátech.

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

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják

Úspěšný závěr sezóny u Střípků
Před koncem školního roku se Mažoretko-
vá a twirlingová skupina Střípky zúčastni-
la soutěže Juniorská hůlka a dne 16. 6. se 
v Poděbradech konalo MČR mažoretkových 
skupin a při něm jako doplňková soutěž 

Minimiss mažoretka 2019, kam získala no-
minaci i naše malá L. Matoušková. Ve vel-
ké konkurenci oslnila porotu, která jí udělila 
nádherné 2. místo. Poslední červnová sobo-
ta připadla na II. ročník soutěže Back To-

gether v Kutné Hoře. Ze 
Střípků se na tuto per-
fektně zorganizovanou 
v živém vysílání komen-
tovanou soutěž vypravilo 
5 děvčat. D. Vaníčková 
si dovezla stříbrnou me-
daili, duo Z. Dvořáková 
a B. Prosecká obsadilo 
zlatou příčku, P. Klučko-
vá se umístila na 4. mís-
tě a N. Matoušková na 
místě 6. Z. Dvořáková 
k 1. místu získala i nomi-
naci na MS. Děkujeme 
našim trenérkám za jejich 

trpělivost a čas, který děvčatům věnují. Vel-
ké díky patří i naší vedoucí Evě Kalábové za 
bezchybný chod celého našeho týmu.
Nábor nových mažoretek a twirle-
rek do Střípků
Jestliže se jako rodič rozmýšlíte, jakou mi-
moškolní (mimoškolkovní) aktivitu po prázd-
ninách pro dítě zvolit, zveme Vás v září na 
tréninky Mažoretkové a twirlingové skupiny 
Střípky. Jsme tým pod vedením DDM Morav-
ská Třebová, který se skládá ze 4 věkových 
skupin a účastní se soutěží po celé republi-
ce. Děvčata, ale i chlapci se zde naučí práci 
s hůlkou, držení těla, týmové práce, trochu 
toho soutěžního adrenalinu a užijí si za celý 
rok spoustu zážitků a legrace. Neváhejte 
a přijďte zjistit o tomto krásném sportu více. 
Informace Vám podá vedoucí týmu Eva Ka-
lábová na tel. 732 933 801.

Za mažoretky Střípky Daniela Dvořáková 
(red. kráceno)
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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 7. 8. 
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera 
v Mor. Třebové.

Charita vyslala téměř 7 tun pomoci 
na východní Ukrajinu
Charita Moravská Třebová se zapojila do 
humanitární a rozvojové pomoci, která je 
poskytována na Ukrajině. Celý náklad, 
konkrétně hlavně pracovní boty, dětské 
boty, francouzské berle a vybavení do ne-
mocnic, naložili pracovníci Arcidiecézní 
charity Olomouc (ACHO) 
a její pomocníci do kamio-
nu, který vyrazil z Olomou-
ce na východní Ukrajinu. 
Pomoc tam rozdělila mezi 
potřebné Caritas Mariu-
pol. Ta podporuje nejen lidi 
v nouzi ze své oblasti, ale 
také vnitřně vysídlené v dů-
sledku válečného konfliktu 
na východě země. ACHO 
už podpořila jídelnu v Ma-
riupolu, kde se zdarma stra-
vují lidé v nouzi a také ti, 
kteří prchli z východní čás-
ti země, kde se už šestým 
rokem válčí. Caritas Mari-
upol poskytuje materiální 
a psychologickou pomoc 
všem dětem, dospělým, ale 
i celým rodinám, kteří prchli 
před válečným konfliktem. Dále pomáhá li-
dem v nouzi z oblasti Mariupolu a poskytu-
je zdravotní a pečovatelské služby starším 
lidem a nemocným. 

Charitní pečovatelská služba je zde 
pro všechny z Moravskotřebovska 
a Jevíčska
Tato služba je tu pro všechny, kdo potře-
bují pomoci s péči, s chodem domácnos-
ti, se zajištěním stravy, hygieny, nákupů 
apod. a žijí na území Moravskotřebovska 
a Jevíčska. Službu poskytujeme v přiroze-
ném domácím prostředí klienta a posky-
tujeme ji tak, jak klient konkrétně potře-
buje. Časový rozsah služby si také určuje 
klient. Pokud máte o naši charitní službu 
zájem, obraťte se na vedoucí služby Mar-
tinu Jínkovou, tel.: 733 592 359 nebo 
mail: chps@mtrebova.charita.cz. Sídlo 
služby je v ul. Svitavské 44, v Moravské 
Třebové, kam se také můžete přijít domlu-
vit osobně.

Neplacení, ale nepostradatelní.  
Být dobrovolníkem se totiž nosí
Do našeho dobrovolnického centra hledá-
me ochotné lidi, kteří jsou starší 15 let a mají 
chuť se zapojit do potřebných činností v re-
gionu Moravskotřebovska a Jevíčska, které 
nejsou schopny zajistit registrované sociální 
služby. Dobrovolnické centrum tím pomáhá 
propojovat veřejnost a místní komunitu naší 
Charitou. Dobrovolníkům za jejich službu 
nabízíme možnost získat praxi a povědomí 
o charitní práci, což mohou využít pro svůj 

osobní a pracovní rozvoj, nebo k získání 
dobrého pocitu a vlastní seberealizaci. Cel-
kem nabízíme tři akreditované dobrovolnic-
ké programy: Lebeda, Déčko a Kamarád. 

Chcete se stát dobrovolníkem nebo potřebu-
jete s něčím pomoci, co může vyřešit dobro-
volník? Pak se obraťte na naše koordinátor-
ky: dobrovolnictvi@mtrebova.charita.cz, tel. 
č.: 733 742 157, 733 742 024. Za vyko-
nání dobrovolnické služby vystavíme dobro-
volníkům Osvědčení, nabídneme supervizi, 
školení a podporu koordinátorů.

Den pro region 2019 firmy REHAU 
běží na plné obrátky
Již tři skupinky děvčat z firmy REHAU strá-

vily letos svůj pracovní den 
v Charitě Moravská Třebová 
obecně prospěšnou činností. 
V Komunitním centru O krok 
dál pro osoby s duševním 
onemocněním v Linharticích 
se podílely na přípravách 
slavnostního otevření naší 
nové služby a zvelebova-
ly naši komunitní zahrádku. 
Zatím poslední skupinka šila, 
natírala a kompletovala vý-
robky. Děkujeme za váš čas, 
energii a nasazení a těšíme 
se na vás zase po prázdni-
nách.

Bližší informace o celkové 
činnosti Charity najdete na: 
www.mtrebova.charita.cz 
nebo  www.facebook.com/

charita.trebova, nebo osobně na adrese Cha-
rity, Svitavská 655/44 Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnan-
ci Charity M. Třebová.                           (pm)

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
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All Plebs má tři juniory v reprezentaci ČR 
aneb Z louky za rok do reprezentace

Mistryně světa v aerobiku v Moravské Třebové

Zdeněk Ošťádal zazářil se svým týmem 
na mistrovství světa v Itálii 

Přijďte s námi podpořit handicapované děti 
V pátek 9. srpna odstartuje na tenisových kur-
tech jubilejní 5. ročník tenisového charitativní-
ho turnaje ve čtyřhrách s názvem König cup. 
Cílem této sportovní a společenské události 
je finančně podpořit nemocné děti z regio-
nu Moravskotřebovska. Novinkou pro letošní 
rok bude také nadační běh (2,5 a 5 km) pro 
Lucinku a Tomáška, který bude odstartován 
v 17:00 hod. od tenisových kurtů. V průběhu 
turnaje proběhne charitativní dražba sportov-
ního vybavení známých osobností (K. Siniako-
vá, T. Vaclík, L. König, A. Panenka, L. Šafářo-

vá apod.). „Dále budou připraveny darovací 
smlouvy pro případ dalších darů od jednotliv-
ců či firem. Výtěžek bude individuálně věno-
ván potřebným osobám, jejichž jména budou 
stejně jako v minulých letech známa před za-

se ragby věnují pouze rok. Gratulujeme Vítu 
Hoffmanovi, Johnovi Bui a Radkovi Kuchto-
vi. Budeme držet pěsti v jejich prvním repre-
zentačním utkání proti U20 Polsko 24. 8. ve 
Vrchlabí.                                                    (tk)

přijala naše pozvání a přijela na soustředě-
ní do Moravské Třebové (25.–26. 5.). Byl to 

určitě nejnáročnější, ale taky nejinspi-
rativnější tréninkový víkend, jaký zá-
vodnice sportovního aerobiku AG – 
FIT dosud zažily. V trénincích se nám 
Bianca snažila předat velké množství 
znalostí a zkušeností z její téměř dva-
cetileté závodní kariéry. Věřím, že si 
soustředění i přes extrémně náročnou 
přípravu všichni užili a doufám, že 
nebylo poslední. Děkujeme všem ro-
dičům za finanční podporu této akce.

Za AG – FIT G. Daulová

dalších 5 hodin jsme na 
prvního ztratili 2 kola 
a tato ztráta se nám už 
nepodařila dohnat. V cíli 
jsme obsadili i tak vyni-
kající 5. místo se ztrátou 
1 minuty na 3. místo. 
Jde o náš nejlepší výsle-
dek od vzniku týmu na 
tak prestižním závodě. 
Tímto závodem pro nás 
sezóna nekončí, dalším 
významným bude 24ho-
dinový závod v Maroku, 
který se bude konat v lis-
topadu. I letos bychom 

se chtěli ve Světovém žebříčku Sodi umístit 
co nejvýše a zajistit si tak přímý postup na 
další světové finále.         Zdeněk Ošťádal ml.

Příběh jako z pohádky se podařilo napsat 
třem čerstvým absolventům 2. ZŠ Moravská 
Třebová. Ti se po dvou kvalifikačních trénin-
cích v Hradci Králové a Vrchlabí probojo-
vali do výběru reprezentace U18 ČR. A to 

Sen se stal skutečností a mistryně světa i Evro-
py v aerobiku Bianca Gorgovan z Rumunska 

Ve dnech 12.–13. 7. 
proběhlo Světové finá-
le Sodi na italské drá-
ze v Lignanu. Do finále 
se probojovalo nejlep-
ších 40 týmů z 25 zemí 
z celého světa. Do 
12hodinového závodu 
jsme postoupili z 10. 
místa z kvalifikace. Po 
startu jsme se postup-
ně probojovávali do-
předu, přičemž už po 
půl hodině jsme celý 
závod vedli. Po prv-
ních čtyřech hodinách 
jsme s minimálním náskokem pořád byli na 
místě nejvyšším. Karty ovšem zamotal silný 
déšť a na ten jsme poměrně doplatili. Během 

hájením turnaje. V součtu předchozích roční-
ků se v duchu motta Bidon pomáhá podařilo 
tímto způsobem vybrat přes 400 tis. Kč. Vě-
říme, že i letos na tuto obdivuhodnou sumu 
navážeme a pomůžeme tak dalším nemoc-
ným dětem,“ uvedl člen organizačního týmu 
Leopold König. Turnaj je kapacitně omezen 
na 25 míst. Startovné činí 1 200 Kč na dvoji-
ci a přihlášky na turnaj lze zasílat na adresu 
akskoupy@akskoupy.cznebo yvone@cmail.
cz. Na pohodový sportovní a společenský 
den se těší tým organizátorů pod hlavičkou 
MTS SPORT z.s. Moravská Třebová.        (vd)

Fotbalové novinky
Český fotbalový pohár v Moravské 
Třebové
Po krátké přestávce odstartuje první srpnovou 
sobotu (3. 8., 17:00) nová fotbalová sezó-
na. A bude to start soutěže jako řemen. SKP 
Slovan Moravská Třebová nastoupí v MOL 
cupu proti diviznímu SK Vysoké Mýto. MOL 
cup, ze kterého vede přímá cesta do pohá-
rové Evropy, si třebovští fotbalisté zahrají po-
prvé v historii. Pohárové zápasy bývají nevy-
zpytatelné a žádný tým, byť z vyšší soutěže, 
nemá nikdy nic předem jasné. 
Sraz adeptů reprezentace U21 v sá-
lovém fotbale
V Jilemnici proběhl první sraz hráčů do 21 let 
před prosincovým mistrovství Evropy v Rusku. 
Víkendového soustředění pod taktovkou tre-
nérské dvojice Pavel Šilhán – Jaroslav Goj se 
zúčastnili mladí adepti z celé České republi-
ky. Moravskou Třebovou zastupoval meziná-
rodně ostřílený David Vykydal a nováček na 
akcích tohoto druhu Robin Matocha. Mladí 
reprezentanti tréno-
vali své futsalové 
dovednosti zamě-
řené na každého 
jednotlivého hráče, 
aby trenéři získali 
prvotní představu 
o možném složení 
zápasových čtve-
řic. Dále samozřej-
mě zkoušeli růz-
né herní varianty 
a součástí prvního 
společného víken-
du byl i test fyzické 
výkonnosti. Ty opět 
měly za úkol připo-
menout všem, že 
bez kvalitní dlouhodobé individuální fyzické 
přípravy nelze myslet na příčky nejvyšší, kte-
ré čeští sáloví fotbalisté obhajují. Držíme pal-
ce, aby to dopadlo.                                 (pm)
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kem 4143 bodů skončilo na 2. místě. V cel-
kovém pořadí se družstvo dívek nachází na 
3. místě a je pouhý jeden bod od postupu do 
krajského finále.
Družstvo chlapců v obou kolech nejlépe re-
prezentoval Adam Petr, pěkné výkony před-
váděl Jakub Holík a i ostatní - Josef Holík, 
Ondřej Kaláb i Jakub Kučera - si vylepšili 

některé své nejlepší výkony. V celkovém 
pořadí se chlapecké družstvo nachází na 
9. místě.
Předvedené výkony jsou pro trenéry pří-
pravek příjemným překvapením, proto je 

Dívky v kategorii přípravek bojují o postup do krajského finále

Letíme do 17. ročníku 
MT vícebojů

4. ročník Moravskotřebovského dvojboje 
ve sportovní gymnastice

Ve dnech 13. a 19. června proběhla ve Svi-
tavách další dvě kola družstev přípravek 
v lehké atletice. V prvním termínu se družstvo 
dívek z poloviny obměnilo, získalo celkem 
3597 bodů, ale opět skončilo na nepopulár-
ním 4. místě. Družstvo tentokrát „táhly“ Mari-
ana Stenzlová s 1086 body a Dita Václaví-
ková s 1034 body, které obsadily 7. a 9. mís-
to mezi všemi star-
tujícími atletkami, 
přičemž i ostatní - Te-
reza Kalousková, Jo-
lana a Magdalena 
Krejčí, Lenka Kriklo-
vá, Nikola Kučerová 
a Laura Polášková - 
se blýskly mnohými 
osobáky.
V druhém termínu 
přijelo družstvo dí-
vek v nejsilnější se-
stavě. Tři závodni-
ce se umístily v prv-
ní desítce, kdy Ma-
riana Stenzlová 
s 1159 body obsa-
dila 3. místo, Eva 
Urbánková s 1092 
body a Dita Václa-
víková s 1026 body obsadily 5. a 6. místo 
mezi všemi startujícími. Celkový nejvyšší bo-
dový součet si vytvořily Tereza Kalousková 
a Jolana Krejčí, osobní výkony pak padaly 
i ostatním dívkám. Družstvo s celkovým zis-

skoku a v prostných. Závodníci soutěžili v ně-
kolika věkových i výkonnostních kategoriích. 
Zlaté medaile si letos vybojovali: v kategorii 
6–9 let Terezie Němcová (kateg. B), Sophia 
Bomberová (kateg. A), Matyáš Daul (kateg. 
B). V kategorii 10–13 let Veronika Němcová 

(kateg. B), Patrície Bárto-
vá (kateg. A), Matěj Ge-
tzl (kateg. A). V kategorii 
14–16 let Adela Daulo-
vá (kateg. B). 
Všem zúčastněným moc 
gratulujeme k výbor-
ným výkonům a děkuje-
me sponzorům, kterými 
byli Vhos a.s., Alika, 
Ravensburger, město 
Moravská Třebová, 
Lefty s.r.o., za finanční 
i materiální pomoc.
Za AG – FIT G. Daulová

V Moravské Třebové se v sobotu 21. září na at-
letickém stadionu při II. ZŠ uskuteční 17. ročník 
atletického mítinku pro všechny věkové kate-
gorie – CHAS MORAVSKOTŘEBOVSKÉ VÍ-
CEBOJE 2019, největší v České republice co 
do počtu závodníků a kategorií. Chcete si ho-
dit oštěpem s Bárou Špotákovou? Zaběhnout 
s Pavlem Maslákem nebo Zuzkou Hejnovou? 
No, tak na to se musíte pořádně snažit. U nás 
stačí mít trošku nadšení ke sportu a přihlásit se 
na MT víceboje. Tady na vás bude čekat neje-
den mistr republiky. Svou účastí nás již po ně-
kolikáté v řadě potěší stálice našeho závodu 
Pavel Baar a řada dalších českých sportovců. 
Třeba na vás čekají i zvučná jména české at-
letiky, ale když nepřijdete, tak se to nedozvíte. 
V současnosti probíhají jednání i se zahranič-
ními sportovci. Pokud u toho všeho chcete být 
s námi, není nic jednoduššího, než se registro-
vat do 19. září na www.mtviceboje.cz (poz-
ději ani na místě to již nebude možné). Nebo 
prostě jen přijďte podpořit své favority a užít 
si skvělou atmosféru velkého závodu. Katego-
rie máme téměř pro všechny, takže se ničeho 
nemusíte bát – jsme rádi, že můžeme spojovat 
generace sportem. Těší se na vás tým organi-
zátorů MT vícebojů.

Dne 8. 6. se uskutečnil již 4. ročník Mo-
ravskotřebovského dvojboje ve sportovní 
gymnastice. Malá tělocvična gymnázia přiví-
tala 28 gymnastek a gymnastů z Moravské 
Třebové a širokého okolí, kteří si jako každý 
rok měřili svoje síly na 2 nářadích – v pře-

na místě pochvala všech soutěžících za 
bojovnost a soudržnost v týmu. Z výko-
nů dívek a chlapců musíme připomenout 
čas 9,55 s Mariany Stenzlové na 60 me-
trů, 350 cm Mariany Stenzlové, 348 cm 
Adama Petra a 346 cm Evy Urbánkové 
ve skoku dalekém, 31,95 m Jakuba Holí-
ka a 26 m Terezy Kalouskové v hodu míč-
kem a časy 2:03,90 min. Dity Václavíkové 
a 2:04,18 min. Mariany Stenzlové v běhu 
na 600 metrů.
Trenéři přejí svým svěřencům hezké prázdni-
ny a kvalitní přípravu na závěrečné kolo, ve 
kterém se rozhodne, zdali se družstvu dívek 
podaří postoupit do krajského finále. Více 
informací najdete na www.akmoravskatre-
bova.cz.      Radek Pavliš, trenér AK mládeže
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Giro d‘Italia Femminile Internazionale - Giro 
Rosa Iccrea i Markétu Hájkovou z Morav-
ské Třebové. Tento 10etapový závod se řadí 
do nejvyšší kategorie Women‘s World Tour 
a Markéta ho zvládla se ctí. „První Giro 
v 19letech a jsem v cíli. Mám radost. To jsem 
se dozvěděla nominaci těsně před závodem. 
Vloni jsem byla ještě juniorka a jezdila jsem 
České poháry na 50 km ve velice malém 
balíku závodnic a letos TOP cyklistika s těmi 
nejlepšími. Giro bylo moc těžké, ale krásné. 

famózním výkonu vicemistrem republiky v ča-
sovce kategorie U23. Na trati dlouhé 41 km 
zaostal za vítězným Jakubem Otrubou z El-
kov Author o pouhých 8 vteřin. Druhým hrdi-
nou byl junior René Smékal (TUFO-PARDUS 

„Do závodu jsem vstupoval původně s cílem 
hlavně ho dokončit. Neoblíbené plavání bez 

Prostějov). Ten nejprve bral v individuální 
časovce páté místo, aby v závodě s hromad-
ným startem na 125 kilometrů zúročil v hro-
madném dojezdu své sprinterské předpokla-
dy a vybojoval republikový bronz.          (pm)

neoprenů jsem zvládl nečekaně dobře (1:29 
- 191. čas). Na kole se jelo i přes silný vítr 
fajn a byl z toho posun do první stovky po-
řadí (5:17 - 46. čas). Maraton i přes velkou 
bouřku a podcenění doplňování energie se 
mi celkem povedl (3:49 - 65. čas). Z výsled-
ku tohoto prvního závodu svého druhu jsem 
absolutně nadšený. Děkuji podpůrnému 
týmu Ivana Štěpánková a Dita Rolencová 
a jejich neutuchajícímu jedenáctihodino-
vému fandění. Závod mě opravdu bavil 
a vypadá to, že nezůstane jen u jednoho,“ 
uzavřel upřímně dojatý čerstvě získaným ti-
tulem Ironmana.“                                  (pm)

Markéta Hájková zvládla World Tour etapový závod Giro Rosa 2019

Třebovská stopa na mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice

Moravská Třebová má svého železného muže

Týmový mana-
žer Dario Ro-
ssino ženského 
World Tour Tea-
mu SERVETTO 
- PIUMATE - BEL-
TRAMI TSA vy-
bral mezi šesticí 
závodnic, které 
reprezentovaly 

tým na 30. ročníku mezinárodního závodu 

Jsem ráda, že jsem se rozhodla jít touto ces-
tou do World Tour cyklistiky. Věřím, že tento 
krok byl správný. Nyní mě čekají dva menší 
závody v Itálii a etapový závod ve Španěl-
sku. Ráda bych i na Mistrovství Evropy, tak 
mi bude potěšením, když budu nominová-
na. Dále mě čekají etapové závody v Itálii 
a Francii. To je můj nejbližší program. Moc 
bych chtěla poděkovat celému týmu, fanouš-
kům a rodině,“ uzavřela naše úspěšná cyk-
listka.                                                         (pm)

Společné mistrovství České a Slovenské re-
publiky v silniční cyklistice v Trnavě přineslo 
dvě medaile závodníkům původem z Morav-
ské Třebové. Michal Rotter (Favorit Brno), 
dlouholetý účastník Cyklomanu, se stal po 

Moraviaman Otrokovice, ten absolutně nej-
populárnější triatlon v ČR na ironmanských 
tratích, je součástí série CZECHMAN TOUR 
a má přidělený statut Československého po-
háru v dlouhém triatlonu. Zcela ojedinělý 
závod na tratích 3,8 km plavání, 180 km 
na kole a 42,2 km o medaile z mistrovství 
České republiky v dlouhém triatlonu sve-
dl dohromady přes 500 závodníků. Mezi 
nimi Jiří Kadidlo, člen CK Slovan Moravská 
Třebová. A byl se svým výkonem nadmíru 
spokojen, Moraviamana dokončil v čase 
10:42:46 hod. na 59. místě v celkovém po-
řadí a jako sedmý ve své věkové kategorii. 

Stříbro volejbalistek z letní 
olympiády dětí a mládeže

Další velký úspěch hlásí sportovní mládežnická sekce. Natálie Jánská 
a Tereza Kolářová získaly v dresu Pardubického kraje stříbrnou medaili 
ve volejbale v kategorii dívek, když nad jejich síly byla pouze děvčata 
z výběru Prahy. Navázaly tak na úspěchy moravskotřebovských sportov-
kyň z předchozích olympiád (Orálková, Radová, Hájková). Hry IX. letní 
olympiády dětí a mládeže České republiky se uskutečnily 23.–28. červ-
na v Liberci a Jablonci nad Nisou, přenosy z ní vysílala i Česká televize. 
Sportovcům v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň navozuje at-
mosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni 
o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympij-
ské vesnici nebo složení olympijské přísahy. Slavnostní zahájení se usku-
tečnilo v liberecké Home Credit aréně, jako oficiální olympijské domy 
pak posloužil Sport Park Liberec a koleje technické univerzity. Účast činila 
více jak 4000 sportovců a trenérů.                                                     (pm)


