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Pokračujeme v přípravě ploch pro výstavbu bytů, rodinných domů a služeb
Zastupitelstvo města na svém posledním Jaká je tedy realita?
jednání dne 4. 5. odsouhlasilo uzavření Základní parametry námi připravovaného
smlouvy o budoucí smlouvě se společností záměru byly stanoveny již v roce 2010, kdy
Ardis ZH, s.r.o. na prodej cca 3 ha pozemků
pro účely přípravy vybudování obchodního
centra v tzv. lokalitě Jihozápad. Tento krok
díky financím získaným
z prodeje umožní následnou přípravu ploch
pro výstavbu rodinných
a bytových domů. Přestože jsme základní informace o připravovaných
záměrech v této lokalitě
již zveřejnili v dubnovém
zpravodaji, a zastavovací studie této lokality
Vizualizace bytových domů – pohled od sídliště Západní
proběhla médii, dovolte
mi v krátkosti připomenout základní informa- byl schválen Územní plán města Moravská
ce. Celé území mezi ulicí Svitavská, obchva- Třebová (dále jen ÚP), který mimo jiné vymetem I/35 a ulicí Třešňová alej by mělo být zil základní plochy pro rozvoj bydlení, obzastavěno následovně:
čanského vybavení a průmyslu v oblasti JI• 4–6 bytových domů s kapacitou cca
HOZÁPAD. Při jeho tvorbě se vyjadřovaly
140 bytů, které budou navazovat na souvšechny dotčené orgány státní správy, ktečasnou zástavbu v ulici Dr. Janského
ré při tom posuzovaly všechny nezbytné vli• rezidenční čtvrť s cca 120 rodinnými
vy – urbanistickou koncepci, koncepci veřejdomky včetně řadové výstavby
ného prostoru (doprava, energie atd.) nebo
• přírodním val a širokým pásem veřejné
koncepci uspořádání krajiny (vymezení
zeleně k rekreaci, oddělujícím celou lokaploch, protierozní opatření, zeleně či systém
litu od silnice I/35
ekologické stability a ochranu před povod• zmenšená verze hypermarketu (např.
němi). Není tedy pravda, že se město všemi
Kaufland, Tesco, Hypernova) s několika
nezbytnými otázkami rozvoje v tomto úzeretailovými obchody, který můžeme vidět
mí nezabývalo. Ve schváleném ÚP je uvedenapř. na příjezdu do Svitav
no: „Návrhem nedochází k zásadní změně
• výstavba několika poldrů, které by
urbanistické koncepce obce a jsou respekměly zadržovat dešťovou vodu z celého
území.
Zveme občany na veřejné
Přestože byly tyto informace již známé,
obdrželi jsme až na jednání zastupitelstva
projednání studie zástavby
a také během následujících dnů několik připro bydlení Jihozápad
pomínek zpochybňujících zábor zeměděl11. června od 17:00 ve dvoraně
ské půdy a potřebnost výstavby obchodnímuzea, hlídání dětí na místě zajistí maho centra včetně ploch pro bydlení v této
teřské centrum Krůček
lokalitě.

továny architektonické hodnoty území. Nezastavěné území je respektováno, a pokud
jsou zde navrhovány rozvojové plochy, tak
v návaznosti na zastavěné území, které vhodně
doplňují. Jako rozvojové
plochy jsou navrhovány
plochy pro bydlení, občanské vybavení, výrobu
a rekreaci. Dále jsou zde
navrhovány plochy v nezastavěném území pro
plochy lesní – zalesnění,
izolační zeleň, zatravnění a plochy vodní“. Další
změny ÚP č. 1 a č. 2 pak
už jen zpřesňovaly umístění občanského vybavení pro obchodní centrum
a rozsah ploch pro průmysl.
Naším záměrem je navíc omezit rozsah
ploch v této lokalitě, které jsou dle platného
ÚP určené pro průmyslovou výstavbu a tuto
nechat jen v části navazující na již existující
průmyslové podniky podél silnice I/35. Tím
v budoucnosti dojde k výraznému zmírnění
dopadů na životní prostředí.
Diskuse o tom, kolik obchodních center je ve
městě potřeba či není, jak si budou konkurovat či nebudou a tak podobně, nejsou důležité pro nás, ale zejména pro investory tohoto centra, protože oni jsou těmi, kdo budou muset vydat na jeho výstavbu cca 300
mil. Kč a oni musí mít dobře prokalkulováno,
zda se jim tato investice vyplatí.
Již bylo také dříve zmíněno, že naše město
kromě Udánského kopce nemá k dispozici
žádné další parcely pro výstavbu rodinných
domů. Ve městě rovněž sledujeme akutní nedostatek bytů, kdy na koupi nebo pronájem
každého bytu čeká průměrně 10 – 20 zájemců. Realizace celého záměru Jihozápad
je tedy jeden z nezbytných kroků k zastavení úbytku počtu obyvatel našeho města, který ukazují data Českého statistického úřadu.
Pokračování na straně 3.
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Otevřená radnice
Usnesení z jednání zastupitelstva
města
• ZM volí Ing. Miloše Mičku starostou města
• ZM volí Petra Frajvalda uvolněným místostarostou města
• ZM schvaluje souhrnnou rozpočtovou
úpravu č. 5/2020 rozpočtu města
• ZM schvaluje předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky města Moravská Třebová o regulaci používání pyrotechnických
výrobků
• ZM schvaluje předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky města Moravská Třebová o nočním klidu
• ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě se společností Ardis ZH,
s.r.o.
• ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR
a MPZ v roce 2020
• ZM uděluje Cenu města za rok 2019 Ing.
Aloisovi Bílkovi
• ZM bere na vědomí předložené rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarosty.
Více na www.moravskatrebova.cz
Tereza Sísová, tajemnice

Informace z radnice
Provoz městské hromadné dopravy
Na základě rozhodnutí rady města byl od
25. května obnoven provoz MHD dle výlukového jízdního řádu. Změny na trase autobusu jsou způsobeny aktuální opravou kruhového objezdu. Zastávka MHD Moravská
Třebová, Lidl bude dočasně přesunuta ke
klíčservisu Drtílek a zastávka MHD Moravská Třebová, Brněnská bude přesunuta na
druhou stranu silnice. Podrobnosti naleznete
ve výlukovém jízdním řádu na webu města
a na jednotlivých zastávkách.
Zájemci mohou žádat o kompostér
zdarma
Město má k dispozici posledních 200 kompostérů, o které mohou zájemci zdarma
požádat. Stačí se dostavit za pracovnicemi odboru investic a správy majetku v zadním traktu radnice, kde bude podepsána
smlouva o bezplatné výpůjčce. Podepsanou
smlouvu občan přinese na technické služby, kde jsou kompostéry vydávány v areálu
sběrného dvora každou středu 15:00-17:00

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 30. 4. 2020
evidováno k trvalému pobytu celkem
9 951 občanů ČR. V průběhu měsíce dubna 2020 se do Moravské Třebové přistěhovalo 11 obyvatel, odhlásilo 11 osob,
zemřelo 6 občanů a narodilo se 6 dětí.
V rámci Moravské Třebové v dubnu změnilo trvalý pobyt celkem 10 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 149
cizinců s povolením k pobytu na území České republiky. Celkem je tedy v Moravské
Třebové k 30. 4. 2020 evidováno 10 100
osob.
(ln)

hodin a sobotu 8:00-10:00 hodin. Pro více
informací volejte 461 353 145.
Městský úřad obnovil běžný provoz
Městský úřad Moravská Třebová jako správní orgán v rámci svých pracovišť obnovil
s platností od 19. 5. plný provoz v běžném
režimu. I nadále upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před
osobním kontaktem ve
všech případech, kdy
je to možné. Jednotliví
zaměstnanci jsou dostupní na telefonních
číslech a emailech
uvedených v kontaktech MěÚ.
Bezplatná inzerce
Na základě rozhodnutí rady města umožňuje aktuální vydání
zpravodaje bezplatnou inzerci pro místDěkujeme všem vlastníkům nemovitostí v Moravské Třebové,
ní firmy a živnostníky
kteří se starají o jejich technický stav i celkový vzhled. Kažvzhledem k důsleddá změna vede k tomu, aby naše město bylo zase o kousek
kům pandemie korokrásnější. Ulice B. Němcové.
naviru.
(vd)

Společenská rubrika
Své významné životní jubileum oslavili tito občané:
Březen 2020
96 let – Balcar Ladislav
95 let – Grepl Josef
85 let – Tesařová Rosvita
80 let – Veselý Miloslav, Soldán Jan, Lattenberg František, Halačka Zdeněk, Tylemanová Miloslava
Duben 2020
96 let – Halbrštátová Jarmila, Baroňová Miroslava, Sedláková Libuše

94 let – Janků Alena
90 let – Pálková Jiřina
85 let – Krčilová Marie
80 let – Pelíšková Danuše, Slavíčková Marie
V dubnu jsme s rozloučili s občany
našeho města:
Kalina Bohumil (90 let)
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří
dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.
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Územní studie plánované zástavby
Časový plán realizace

…pokračování z titulní strany.
Jaký je plánovaný postup?
Se společností Ardis ZH, s.r.o. jsme uzavřeli
smlouvu o budoucí kupní smlouvě s jasným
obsahem. Pokud se společnosti podaří na
vlastní náklady získat územní rozhodnutí
na výstavbu obchodního centra, a to včetně všech projednání vlivu dopravy, vlivu
na krajinu, vlivu na krajinný ráz a pohledy na historické dominanty města do dvou
let, město společnosti prodá tyto pozemky
za 72 mil. Kč. Polovina z těchto prostředků bude použita na základní inženýrskou
infrastrukturu, která bude společná jak pro
výše zmiňované obchodní centrum, tak pro
námi zamýšlenou bytovou výstavbu (území
s bytovými domy a částí pro výstavbu rodinOblast bydlení

Obchodní centrum

1. získání územního rozhodnutí
2021
2021–2022
2. projektová dokumentace na sítě (1. etapa)
2022
3. výstavba sítí (1. etapa)
2023–2024
4. architektonická soutěž na výstavbu domů
2021–2022
5. výstavba domů
2024–2025
6. stavba obchodního centra
2023–2024
Pozn.: 1. etapa zahrnuje bytové domy, rodinné řadové domy a základní technickou infrastrukturu. Zástavba dalšího území může být financovaná jen z prodeje pozemků první
etapy území.

Rezidence Marxovka
Investor dokončuje rekonstrukci polyfunkčního objektu, který nově nabídne 6 bytových
jednotek v 1. a 2. nadzemním podlaží. V přízemí jsou situované nebytové prostory pro
obchodní využití, služby popřípadě kanceláře. Objekt je situován v blízkosti supermarketu BILLA a městského parkoviště (bývalé
OSP).
• Nabídka pronájmu nebytových prostor
o výměře : 30–150 m2
• Nabídka kancelářských prostor :
30–150 m2

• Nabídka sdílených kanceláří: možno pronájmu pracovního stolu, včetně kancelářského zázemí.
• Nabídka bytů typu garsonka,2+kk,3+kk
s balkonem, uzavřeným vnitroblokem poskytujícím bezpečné parkování a zázemí
pro všechny nájemníky.
Zahájení provozu 1 etapy: 1. 7. 2020
Vice informací na stránkách: www.rezidencemarxovka.cz
Případně informace posílejte na adresu:
info@rezidencemarxovka.cz

ných řadových domů). Pokud se společnosti toto zajistit nepodaří, případně z jejich
záměru sejde, městu pozemky zůstanou.
Shrnutí na závěr
Naše město se nachází na strategickém
místě budoucího křížení dálnic D35 a D43
a i když jejich výstavba má velké zpoždění,
přesto je nezbytné vytvořit podmínky nejen
pro stabilizaci obyvatel našeho města, ale
rovněž pro jeho budoucí rozvoj. Z uvedené
časové osy je zřejmé, že jakékoliv otálení
s přípravou ploch pro bydlení by současný
nedostatek prostor pro bydlení jen prohlubovalo a město by se dostávalo do stále
horší situace.
Naše působení na radnici má mít jasný výsledek a tím je nejenom podpora ekonomického rozvoje města, ale rovněž příprava podmínek pro plnohodnotný život naši
občanů, včetně uspokojení potřeb pro bytovou výstavbu a ostatních služeb.
Miloš Mička, starosta

Zastupitelé zvolili
nového starostu města
Na jednání zastupitelstva města v pondělí
4. května zastupitelé zvolili veřejnou volbou
nového starostu města, kterým se stal Miloš
Mička. Do pozice uvolněného místostarosty
byl zvolen Petr Frajvald. Neuvolněnou místostarostkou zůstává Daniela Maixnerová.
Nový starosta poděkoval zastupitelům za
důvěru. „Chceme zlepšit způsob komunikace a už pracovní jednání tomu nasvědčovalo. Jsme v nouzovém stavu a také financování měst a obcí bude toto volební období
v nouzovém stavu, takže o to bude výkon
funkce těžší. Už nyní počítáme s omezením
rozvoje města ve výši až 40 mil. Kč za toto
období,“ uvedl Miloš Mička. Rozdělení kompetencí členů vedení města jsou následující:
Starosta Miloš Mička
Ekonomický, strategický a investiční rozvoj
města, správa majetku města, bytová politika, financování a hospodaření města, veřejný pořádek a kriminalita, městská policie,
zdravotnictví, školství a mládež.
Uvolněný místostarosta Petr Frajvald
– technické služby, místní komunikace, odpady, zeleň, doprava, životní prostředí, samosprávné komise Boršov, Sušice, Udánky,
sociální politika a zaměstnanost, vodovody
a kanalizace.
Neuvolněná místostarostka Daniela
Maixnerová
– turistický ruch, kultura, městský informační systém, zpravodaj, kontakt s partnerskými
městy, Zdravé město a Místní agenda 21,
sport.
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Zastupitelé ODS prosazují výstavbu pro bydlení
Vážení spoluobčané, v předvolební kampani jsme popsali naprosto katastrofální demografický vývoj našeho města a přiznáváme,
že jsme trochu konfrontačně označili i ty, kdo
podle nás vedli nedostatečné kroky k zastavení tohoto vývoje. Pro ilustraci přikládáme
tabulku demografických údajů v roce 2000
a v roce 2019 ve srovnání s nejbližšími městy v našem okolí. Ten rozdíl je nepřehlédnutelný a zároveň tristní.
Jednou věcí je popis stávajícího stavu a druhou věcí je nalézt řešení, které zde předkládáme. Zastavit či zmírnit tento trend podle
nás lze mimo jiné i nabídkou dostupného
bydlení. Není to všelék a nezabere okamžitě, ale je to cesta. Víme, že i přes rapidní
úbytek obyvatelstva koupit či pronajmout byt
za rozumnou cenu je v našem městě takřka
31/12/00
31/12/19

Průměrný věk
Počet obyvatel
Průměrný věk
Počet obyvatel
Úbytek obyvatel
Nárůst prům. věku obyv.

nemožné, chceme jít mladým lidem v řešení
tohoto problému naproti a tím je motivovat,
aby se v našem městě usadili natrvalo. Proto „tlačíme“ na to, aby se co nejdříve realizovala příprava parcel pro rodinné domky
v lokalitě Udánský kopec (cca 50 parcel
s náklady 50 milionů korun), ačkoliv zejména dopravní napojení tu bude dost problematické. A proto jsme i přes odpor opozice
prosadili spolu s koaličními partnery investiční záměr v lokalitě Jihozápad, která má
dvě roviny. Tou první je prodej 3 hektarů pozemků developerovi pro přípravu výstavby
obchodního centra. Druhou rovinou je příprava 2 hektarů pozemků sousedících s ulicí
Dr. Janského pro výstavbu bytových domů,
předpokládá se zde 100 až 200 bytů (náklady na přípravu cca 30-40 milionů korun).

Mor. Třebová
38
11 632
44,7
9 948
-1 684
6,7

Litomyšl
38,5
10 465
43,4
10 378
-87
4,9

Polička
37,7
9 317
43,3
8 813
-504
5,6

Svitavy
37,8
17 255
43
16 758
-497
5,2

Opravy komunikací a chodníků 2020
V letošním roce se dočkáme zlepšení vzhledu
i technického stavu příjezdových komunikací
do města. Průběh veškerých stavebních prací
a dopravních omezení je průběžně aktualizován na webu města a v Mobilním rozhlasu.
Děkujeme občanům za trpělivost.
Rekonstrukce kruhového objezdu
Z důvodu opravy prstence a krytu vozovky
(1. etapa) bude v období od 1. června do 15.
července uzavřena okružní křižovatka silnice
I/35. Osobní doprava a linkové autobusy budou vedeny po obousměrné objízdné trase
ulicemi Dvorní, Jevíčská a Gorazdova. Zastávka MHD Moravská Třebová, Lidl bude dočasně přesunuta ke klíčservisu Drtílek a zastávka
MHD Moravská Třebová, Brněnská bude přesunuta na druhou stranu silnice. Podrobnosti
naleznete ve výlukovém jízdním řádu.
Rekonstrukce ulice Lanškrounská
Od 18. května zde probíhá rekonstrukce vozovky včetně pokládky nového asfaltového
povrchu od křižovatky s ulicí Komenského po
křižovatku s ulicí Na Stráni včetně. Investorem
je Pardubický kraj. Stavební práce jsou vedeny firmou Kareta s.r.o. a dle harmonogramu
budou ukončeny do 17. 8. 2020.
Objízdné trasy:
- osobní doprava do 3,5 t a linkové autobusy ulice Nádražní, Tyršova, Sluneční a 9. května.
- místní doprava nad 3,5 t - ulice Nádražní, J.
K.Tyla a Svitavská. V úseku přes Udánky bude
dopravu řídit světelná signalizace.
- tranzitní doprava bude vedena mimo Morav-

skou Třebovou po silnici I/35
V současné době zde probíhají práce na výměně nadzemního vedení kabelů vysokého
a nízkého napětí (od křižovatky s ul. Komenského směrem do Sušic, včetně částečných úseků v ulicích Lázeňská, Josefská a Na Stráni).
Tato stavba není akcí města, investorem je firma ČEZ distribuce a.s. a zhotovitelem prací je
firma Akvamont Svitavy s.r.o. Všechny stavební práce budou dokončeny do 17. 8. 2020.
Na výměně kabelů nízkého napětí současně
pracuje také firma K energo s.r.o. Výkopové
práce probíhají v ulicích Nádražní, Garážní
a především v ulici Lanškrounská. Předpoklad
ukončení výkopových prací do 31. 8. 2020.
Děkujeme za trpělivost během stavby.
Ulice Olomoucká
Až do 30. června zde probíhá výměna jednotné kanalizace od železničního přejezdu
směrem k ulici Horní. Zhotovitelem je firma
AVJ-stavby s. r. o. V uvedeném úseku bude
asfaltový povrch po dokončení výměny kanalizace uveden do původního stavu. Při průjezdu ulicí počítejte s dopravním omezením, objízdná trasa pro ulici Horní bude vedena přes
ulici Piaristickou.
Rekonstrukce chodníků
Souběžně zde probíhá oprava chodníku směrem do města ke křižovatce s ulicí Horní. Investorem opravy je Město Moravská Třebová
a zhotovitelem firma SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Termín dokončení rekonstrukce chodníků je nastaven na 31. 8. 2020.

Jedna z těchto rovin bez druhé však je ekonomicky neuskutečnitelná, proto prosazujeme obě.
Výše zmiňované projekty s sebou ponesou
spoustu problémů i oponentů. Nicméně je to
TO, co jsme Vám před volbami slibovali
a co budeme i nadále prosazovat.
Leopold König, Pavel Charvát

Informace z radnice
Zákaz používání pyrotechnických
výrobků
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
4. 5. schválilo podobu obecně závazné
vyhlášky, která reguluje používání pyrotechnických výrobků. Cílem této vyhlášky
je vytvoření opatření směřujících k pořádku
ve městě, ochraně před hlukem a světelným
znečištěním. Používání pyrotechnických výrobků je na území města Moravská Třebová
zakázáno s výjimkou 1. 1. a 31. 12. každého roku. Zákaz se rovněž nevztahuje na pyrotechnické výrobky kategorie F1 (prskavky,
dortové fontány, žertovné zápalky apod.).
Rada města může svým rozhodnutím na
základě žádosti udělit výjimku ze zákazu.
Žádost musí být podána nejpozději 30 dnů
přede dnem, kdy mají být pyrotechnické výrobky používány. Podrobnosti na webových
stránkách města v sekci vyhlášky a nařízení.
Konečná statistika distribuce zdravotnických a ochranných pomůcek
Za dobu trvání nouzového stavu spojeného s pandemií koronaviru se město Moravská Třebová stalo distribučním centrem pro
přerozdělování zdravotnických a osobních
ochranných pracovní prostředků. Prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí
a školství města Moravská Třebová bylo
díky 42 závozům distribuováno bezmála
90 000 roušek, 8 000 respirátorů, 86 000
párů rukavic, 1 500 litrů dezinfekce, 3 000
rychlotestů, 620 ochranných brýlí, 150 štítů,
3 700 párů návleků na obuv a 800 ochranných obleků. K tomu je nutné připočíst další
materiál, který byl distribuován mimo oficiální dodávky od státu a Pardubického kraje.
Děkujeme všem za trpělivost a odvedenou
práci během nouzového stavu.
Od května platí upravený režim
parkování na území města
Rada města schválila nařízení, které upřesňuje vymezená území a konkrétní hodiny pro zpoplatněné parkování. Od úterý
5. května zároveň platí aktualizovaný ceník
parkování. Kromě stávajícího způsobu mají
řidiči nově možnost zakoupení přenosné
parkovací karty pro ostatní osoby. Více na
webu města a v Mobilním rozhlasu.

Zdravotnictví
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Nemocnice následné péče
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257, e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz
Realizace projektu Výstavba nové
Nemocnice následné péče v Moravské Třebové úspěšně pokračuje
Investiční záměr zřizovatele
Nemocnice následné péče Moravská Třebová Pardubického
kraje postavit novou lůžkovou
část nemocnice postoupil do
další etapy realizace. Dodavatel projektu předal Pardubickému kraji kompletní projektovou
dokumentaci, kterou vedení
nemocnice velmi podrobně
posuzovalo z hlediska potřeb
všech provozů, které se budou
stěhovat do nového. Jedná se

o tři lůžkové stanice s celkovou kapacitou
90 lůžek, rehabilitační oddělení, stravovací
provoz včetně personální jídelny a výjezdo-

vá základna posádek ZZS Pardubického
kraje. Na základě schválené projektové
dokumentace nyní probíhá výběr zhotovitele ve výběrovém řízení,
které bylo na tuto veřejnou
zakázku vypsáno. Investor
celého projektu, kterým je
Pardubický kraj také provedl řadu přípravných kroků
na stavební parcele s cílem
maximálně urychlit celou
realizaci. Našim společným
cílem je co nejdříve přivítat
naše pacienty v novém moderním zařízení.
Pavel Havíř

Sociální služby
pečovatelská služba, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, , tel.: +420 461 318 252, +420 461 318 253,
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz
Aktuálně v sociálních službách
Jsou to již téměř 3 měsíce, co jsou v našich
pobytových službách zavedena omezující
opatření. Společnými silami zajišťujeme jejich provoz v nelehké situaci. Pracujeme s vysokým nasazením, vnímáme vážnost
situace a maximálně dodržujeme veškerá zavedená
omezující opatření, která se
dotkla všech našich provozů. Zajišťujeme především
přímou péči klientům služby,
pečlivě desinfikujeme, uklízíme, vaříme nebo i jiným
způsobem technicky a organizačně zajišťujeme chod
našeho zařízení. Každá tato
práce a činnost našeho týmového řetězu je velmi důležitá. Velké díky
patří všem zaměstnancům sociálních služeb.
Všechna opatření především zasáhla nemalým způsobem do běžného života našich

klientů i jim patří velké díky za pochopení,
vstřícnost a trpělivost.
S postupným rozvolňováním všech opatření
se i v našich službách snažíme život pomalými krůčky navrátit k normálu, například rozvolňováním
volnočasových aktivizačních
činností. Moderní technologie,
díky projektu Tablety od srdce,
kdy společnost Philip Morris
ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77,
za přispění dalších partnerů
(Mall. cz, Vodafone a deníku
Blesk) zaslala darem tři tablety, které zprostředkovávají
vizuální kontakt klientů s rodinami, díky aplikacím Skype
a WhatsApp a rozšiřují možnosti volnočasových aktivit. Prostřednictvím již zmiňovaných
tabletů si klienti mohou přečíst denní tisk,
sledovat zajímavosti a poslouchat hudbu.

Nahlášené změny ordinační doby lékařů
MUDr. Landová - po 1. 6. od 7:30 do
11:30, odpoledne ordinace odpadá, út
2. 6. od 8:00 do 11:30, st 3. 6. od 7:30
do 11:30, pá 5. 6. od 7:30 do 10:00,
pá 3. 7. od 8:00 do 10:00

MUDr. Neužilová - čt 11. 6. neordinuje, zástup MUDr. Křížová, Jevíčko,
tel. 461 326 540, pá 12. 6. neordinuje,
zástup MUDr. Madron, M. Trnávka, tel.
461 329 139 ve svých ord. hodinách (ik)

Velké díky patří Radce Pražanové z mateřského centra Krůček, která přinesla našim
seniorů radost prostřednictvím krásných, ručně vyrobených přání a háčkovaných srdíček
a také všem, kteří zaslali přání a povzbuzení přes projekt Úsměv do schránky. Dále děkujeme všem, kteří nás zásobili ochrannými
pomůckami, zejména panu Továrkovi a společnosti Unique Medical s. r. o, která zaslala
nemalé množství respirátorů a roušek.
Touto cestou přejeme všem pevné zdraví
a hodně sil do následujících dnů.
Dne 5. května nás náhle opustil
MUDr. Jiří Cach, který na Moravskotřebovsku a Jevíčsku po dlouhou dobu vykonával psychiatrickou
praxi. Upřímnou soustrast pozůstalé
rodině si dovolují touto cestou vyjádřit jeho kolegové z polikliniky a Nemocnice následné péče Moravská
Třebová, ze Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje, a také zástupci vedení města Moravská Třebová a zaměstnanci městského úřadu.
Na uvolněné místo psychiatra bylo
vyhlášeno výběrové řízení. Do vyřešení situace se pacienti registrovaní
u Dr. Jiřího Cacha mohou v neodkladných případech obracet psychiatrickou ambulanci ve Svitavách.

Městská policie
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Na lince 156 – Městská policie
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
V minulém období řešila MP 373 událostí. Ve
valné většině se jednalo o řešení porušování či oznámení občanů ohledně nouzových
opatření.
Vzhledem k opakujícím se přestupkům a dotazům bych vám chtěl upřesnit, co znamenají červené sloupky v některých ulicích.
Tyto sloupky vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci. To
je důležité, jelikož za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo
jiné účelové pozemní komunikace na jinou

pozemní komunikaci. Toto označení je tedy
důležité zejména kvůli přednosti v jízdě, ale
i platnosti dopravního značení. Ve vyhlášce
č. 297/2015 Sb. se uvádí v § 3, odst. 3 Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní
značkou. Jelikož se ovšem takto označené
vyústění účelové pozemní komunikace za
křižovatku nepovažuje, není ani ukončena
platnost dopravního značení.
Radovan Zobač, velitel Městské policie
Moravská Třebová

Dětský domov děkuje za pomoc v nelehké době
V době, kdy se cítíme ohroženi, myslíme na
prvním místě na naše nejbližší a přirozeně se
semkneme v rodinném kruhu. Jsou však místa,
kde tato základní reakce není možná a situace jako pandemie přináší obrovskou míru
nejistot. To platí mimo jiné pro dětské domovy. Rodina chybí více než jindy, je třeba žít
izolovaně v „ústavním zařízení“, nelze se setkat ani s kamarády a spolužáky. Navíc pedagogům přibývá mnoho práce, služby nelze
omezit, ale je třeba je naopak posílit a zajistit

i dopolední školní výukou, která má u každého dítěte probíhat podle jiných zadání. Když
nad tím vším člověk přemýšlí, nemůže nepocítit úzkost.
Když se však nyní ohlédnu, musím naopak
mluvit o radosti. O radosti ze spolupráce s kolegyněmi, které s naprostou samozřejmostí
reagovaly na aktuální situaci a s nasazením
věnovaly laskavou péči všem dětem, o které
se bylo třeba postarat. O radosti z rodin, které byly schopny zajistit péči po dobu ohrožení o některé děti, čímž se snížil počet dětí

v samotném dětském domově. Velkou radost
máme také z mnohých lidí, kteří nám nabídli
osobní pomoc, ušili roušky, či věnovali nějaký
dar, který pomohl při domácí výuce či zpestřil
trávení volného času. Těší mne, že v našem
dětském domově nezavládla ponorka, ale
zůstala dobrá nálada a radost i v těžkých
chvílích. Díky Bistru Krmelec, Haně Vašíčkové, Martinu Kolovratníkovi, Ladislavu Samkovi
a mnohým dalším nejen za dary, ale i za vydatnou podporu.
Libor Širůček

Rodinné centrum Krůček
Od 1. června
znovu otevíráme, provoz však bude přizpůsoben aktuální výjimečné situaci. Můžete se
těšit na obvyklý pravidelný týdenní program.
Kluby a jiné aktivity budou fungovat za dodržení všech vládních nařízení a z nich vyplývajících pravidel, včetně zajištění dezinfekce pro návštěvníky. Těšit se můžete na
Kočárkohrátky, klub a poradnu pro těhotné,
podpůrnou skupinu kontaktního rodičovství,
na Mama a mimi jógu, klub s Méďou, klub

Bublinka i na smyslohrátky. Termín přednášky o bezplenkové metodě se přesouvá na
25. června. Pro bližší informace nás sledujte
nás na: www.facebook.com/krucekmt.
Mockrát děkujeme všem občanům, kteří se
zapojili do výzvy Rozdáváme radost v Moravské Třebové. Sešlo se nám mnoho přáníček,
které jsme předali pracovníkům charity a domovu pro seniory. Věříme, že si každé našlo
svého majitele a vykouzlilo úsměv na tváři.
Za tým Krůčku Radka Pražanová

Nízkoprahový klub Díra Moravská Třebová
Komenského 371/46, tel. 733 598 576, dira-mt@osbonanza.cz, facebook.com/dira.moravska,
www.osbonanza.cz; otevřeno pondělí–pátek (8–14 let) 13:00–18:00, středa a pátek (15–26 let) 13:00–18:00
Letní příměstské tábory s Dírou
Nízkoprahový klub Díra zahájil přihlašování
na letní příměstské tábory. Děti s námi zažijí
v létě plno legrace a o nevšední zážitky nebude nouze. Máme připravený skvělý program plný her, výletů a hlavně báječných
lidí. Počet účastníků je omezen, proto je lépe
přihlásit se již teď. Těšíme se na vás.
Letní příměstské tábory se budou konat
v týdnech od 3. do 7. 8. a od 17. do 21. 8.
Pokud máte zájem o přihlášku, tak nám mů-

žete napsat e-mail na: dira-mt@osbonanza.
cz nebo se pro ni za námi můžete do klubu
zastavit, a to každý všední den od 13:00 do
18:00 (o letních prázdninách od 10:00 do
15:00) na adrese: Komenského 46, Moravská Třebová, 571 01.
Program letních příměstských táborů:
3. 8. M. Třebová (hry, zámek, film) 150 Kč
4. 8. Městečko Trnávka (Cimburk) 200 Kč
5. 8. Moravská Třebová (hvězdárna) 150 Kč

6. 8. Moravská Třebová (aquapark) 200 Kč
7. 8. Svitavy (Vodárenský les) 300 Kč
17. 8. Moravská Třebová (Fit stezka) 150 Kč
18. 8. Svitavy (koupaliště) 300 Kč
19. 8. Moravská Třebová (rozhledna) 150 Kč
20. 8. Staré Město (minigolf) 250 Kč
21. 8. M. Třebová (hry, film) 150 Kč
Cena tábora za týden: 1000 Kč. V případě
přihlášení jen na některé dny se platí cena
uvedená u konkrétních dní. V ceně je zahrnuta doprava, oběd, vstupné.

Kultura
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Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská 18, Moravská Třebová, tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz

Kino opět v provozu
Předprodej na červen:
prodej vstupenek na filmová představení
bude k prodeji POUZE ON-LINE. Prodej je
spuštěn vždy od 1. v měsíci na stránkách
www.ksmt.cz
V červnu se mění promítací dny kina
na každý čtvrtek, pátek a vybrané soboty.
Vrácení vstupenek za měsíc březen:
čtvrtek 4. 6. a pátek 5. 6. od 18:00 do
19:00 hod.
Opatření:
Při návštěvě kina budou platit obecné principy dle nařízení vlády:
- všichni návštěvníci kina musí mít roušku
- k dispozici bude desinfekce rukou
- je nutné dodržovat rozestupy
- v sále je omezený počet míst - dle zakoupené vstupenky
- nelze se tedy přemísťovat na jiné sedačky
a to ani mezi rodinnými příslušníky
- každé představení může navštívit maximálně 100 diváků
- rezervační a vstupenkový systém je nastaven tak, aby zakoupené sedačky měly
bezpečné rozestupy

Afrikou na pionýru /ČR/

4. 6., 19:00, 104 min., kinosál vstupné:
100 Kč
Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách Jawa
Pionýr. Celovečerní road movie Afrikou na
pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně.

V síti /ČR/

12. 6., 19:00, 100 min., kinosál, vstupné:
100 Kč
Radikální experiment otevírá tabuizované
téma zneužívání dětí na internetu.

Frčíme /ČR/

13. 6., 17:00, 103 min., kinosál, vstupné:
100 Kč
Snímek nás zavede do světa fantazie, ve
kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby
zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

Lov /USA/

19. 6., 19:00, 90 min., kinosál, vstupné:
120 Kč
Dvanáct lidí se probouzí na mýtině uprostřed lesa. Navzájem se neznají, neví, kde
jsou, ani jak se tam dostali. Netuší, že byli
vybráni pro velmi specifický účel… stali se
lovnou zvěří.

Problémissky /VB, Fr./

25. 6., 19:00, 106 min., kinosál, 100 Kč
V sedmdesátých letech byla soutěž Miss
World nejsledovanější televizní show světa
s více než 100 miliony diváků. Ale ročník
1970 byl doslova divokou jízdou a stal se
skutečnou celosvětovou senzací.

Bourák /ČR/

26. 6., 19:00, 110 min., kinosál, vstupné:
130 Kč
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci
zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky.

Bourák

/ČR/

13. 6., 19:00, 110 min., kinosál, vstupné:
130 Kč
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci
zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky.

Ledová sezóna:
Ztracený poklad /USA/

27. 6., 17:00, 90 min., kinosál, 120 Kč
Animovaný, Dobrodružný, Rodinný

Téměř dokonalé tajemství /GER/

27. 6., 19:00, 111 min., kinosál, 120 Kč
Na společné večeři se sejde několik párů
a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy,
vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.
Rozjede se série šílených situací a trapasů,
někomu u stolu bude pořádně horko … a brzy bude horko úplně všem.

Kulturní centrum
Koncert Lucie Bílé s hudbou
Petra Maláska
Emma /VB/

Příliš osobní známost /ČR/

5. 6., 19:00, 107 min., kinosál, vstupné:
100 Kč
Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku…

Chlap na střídačku /ČR/

11. 6., 19:00, 109 min., kinosál, vstupné:
110 Kč
Milostný trojúhelník v sestavě Jiří Langmajer,
Ivana Chýlková a Lucie Žáčková se nejen
nebojí množství odhalených scén, ale rozhodne se řešit situaci záletného manžela
skutečně neprvoplánově…

18. 6., 19:00, 125 min., kinosál, vstupné:
120 Kč
Láska ví všechno nejlíp…
Historický, romantický film

Omlouváme se divákům, ale z důvodů
striktních podmínek a nařízení, znovu
přesunujeme koncert Lucie Bílé a Petra
Maláska na 14. října 2020 v 19 hodin.
Původní přesunutý termín byl plánovaný na 15. 6., který se tímto ruší.
V současné době nemůžeme zcela zajistit
potřebné rozestupy ve dvoraně muzea a tím
i vaši bezpečnost.
Vstupné: 690 Kč (vstupenky již pouze k stání), dvorana muzea, zakoupené vstupenky
zůstávají nadále v platnosti.

Vítání prázdnin – zábavné
odpoledne pro děti i dospělé

26. 6., 16:30–20:00, zámecké nádvoří
Cirkusová pohádka, pohádkové písničky, JUMPING DRUMS show, doprovodný program
MC Krůček, více na www.ksmt.cz a plakátech.

Muzeum
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Muzeum egyptské princezny
Svitavská 18, Moravská Třebová, tel.: 461 544 285, e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz

Muzeum opět otevřeno
Otevírací doba:
leden - únor
pondělí zavřeno  
úterý - pátek 9–12, 13–16
sobota, neděle zavřeno
březen - prosinec
pondělí zavřeno
úterý - pátek 9–12, 13–16:30
sobota, neděle 13-16 (pro předem ohlášené
výpravy je možná návštěva též 10-12)
Ceny vstupného
Stálá expozice 60 Kč, snížené 40 Kč, rodin-

né 140 Kč
Galerie Fr. Strážnického 40 Kč, snížené 20 Kč
Sezónní výstavy dle aktuálního ceníku
Snížené vstupné platí pro:
děti 6-15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studentského průkazu, seniory nad 65 let,
držitele průkazu ZTP, držitele Bonus pasu
Českomoravské pomezí
Vstup zdarma platí pro:
děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitele průkazu ZTP/P a jejich doprovod, AMG, novináře, pedagogický dozor
Přestože opatření uplynulých měsíců, která
v různých obměnách přetrvávají do dneš-

ních dnů, významně zasáhla naše výstavní
plány, vynasnažíme se pro Vás připravit
poutavou nabídku akcí a být příjemným společníkem nejen pro Vaše volné chvíle. Připravujeme novou webovou prezentaci, sledovat
nás můžete také na fb a od 12. května můžete do muzea vstoupit opět i reálně. O jednotlivých akcích budeme včas informovat.
Těšíme se na Vás.
Pro návštěvu muzeí a galerií jsou v platnosti aktuální hygienická opatření – rouška
k ochraně úst a nosu, dezinfekce rukou při
vstupu, dodržování 2m rozestupů (neplatí
pro členy jedné domácnosti).

Typáře deponované v městském muzeu
Dne 9. června si připomínáme Mezinárodní den archivů a v českých zemích je jeho
mottem Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Sbírka Městského muzea
v Moravské Třebové čítá několik tisíců předmětů a mimo jiné i archivní materiál. Pojem
„archiválie“ má mnoho lidí správně
spojený s představou dokumentů
písemného charakteru a takové
archivní písemnosti se v muzeu
skutečně nachází. Mezi archiválie se však také řadí i některé hmotné předměty, které
s písemnými dokumenty souvisí.
Jedná se například o pečetidla neboli typáře. Používaly se k otisku jejich
obrazu do měkčí hmoty, která byla schopna
vytlačený obraz uchovat. Vzniklý reliéf pak
známe jako pečeť. Pečetě jednoznačně určovaly konkrétní fyzickou nebo právnickou
osobu a užívaly se k ověřování nebo zajišťování právní platnosti dokumentů. Pečetěmi
se v minulosti písemnosti uzavíraly, a tak
sloužily jako ochrana obsahu před nepovolanou osobou. Přivěšení nebo přitištění
na písemnost zase potvrzovalo, že její obsah je v souladu s postojem vydavatele. Pečetě měly také svou symbolickou hodnotu,
vlastnění typáře představovalo určitou míru
společenské prestiže. Věda zabývající se
zhotovováním, funkcí, vývojem a popisem
pečetí se nazývá sfragistika. Další historické
vědy, se kterými sfragistika úzce spolupracuje, jsou diplomatika zkoumající písemnosti úřední povahy, heraldika, která se věnuje
znakové symbolice a dále třeba paleografie
a epigrafika zaobírající se písmy a nápisy.
Za 148 let existence muzejní sbírky v Moravské Třebové se podařilo postupně nashromáždit 80 pečetních typářů z různých
historických období z regionu Moravsko-

třebovska. Přestože tyto sbírkové předměty
dosud čekají na zpracování a katalogizaci
muzejními kurátory, již dnes lze sdělit některé základní informace o tomto cenném souboru pečetidel. První typáře byly do muzejní
sbírky pořízeny nákupem 16 kusů v roce
1906, jedny z posledních pak byly
získány jako konfiskáty německých obyvatel v roce 1945.
Soubor typářů je opravdu
velmi rozmanitý. Obsahuje
pečetidla města, obcí, úřadů, cechů, vojenských útvarů,
církevních řádů a hodnostářů,
církevních škol, šlechticů i občanů
neurozených. V kolekci pečetidel jsou
zastoupeny typy nápisové, obrazové, znakové a kombinované. Velikosti jednotlivých
pečetních desek se pohybují od nejmenší
18 mm až po největší 53 mm. Na pečetních
polích je v nápisech a na opisech nejčastěji
užita němčina nebo latina, méně pak čeština. Zajímavá je i pestrost materiálů. Kvůli
styku s horkým voskem byly předchůdci razí-

tek vyrobeny nejčastěji z kovu a některé byly
opatřeny dřevěnou rukojetí. Kromě těchto je
v moravskotřebovském muzeu také deponován typář celodřevěný a kamenný. Mezi
standardně provedenými kusy v souboru
jsou jistou zvláštností například skládací pečetítko s pantem a sklopným křídlem nebo
třeba typář se závitovým dřevěným krytem.
Jedním z nejstarších typářů uchovávaných
v našem muzeu je pečetidlo sdruženého
moravskotřebovského cechu kovářů a dalších řemesel od kovářů odvozených. Typář
je vyrobený ze stříbra a nese na sobě letopočet 1627. Je 23 mm vysoký, opatřený
pevným křídlem. Pečetní deska má okrouhlý
tvar o průměru 38 mm. V damaskovaném
pečetním poli jsou zobrazeny výrobky charakterizující řemeslná odvětví (podkováři,
koláři, zámečníci ručnikáři a další). Jednořádkový opis na pásce po obvodu zahrnuje text vyrytý humanistickou majuskulou
DER SCHMID ZECH INSIGEL ZVR MARISCHEN TRIBAV 1627.
Tomáš Thun, městské muzeum

Městské muzeum Moravská Třebová
Vás zve k účasti na I. ročníku přehlídky
fotografií Moravská Třebová – jak ji neznáme.
Přehlídka naváže na úspěšné předchozí
ročníky stejnojmenné fotosoutěže.
Cíl a smysl přehlídkové fotografie - neotřelý, osobitý, zajímavý pohled na město
v jeho historii i současnosti. Snímek by
měl obsahovat vždy záběr města, jeho
všední i nevšední atmosféru, obsahově
se pak může pohybovat na mnoha rovinách - architektura, pamětihodnosti, město a lidé v něm, okolní příroda a životní

prostředí. To vše okem a objektivem fotoamatéra i renomovaného fotografa.
Barevné i černobílé fotografie (min. rozměru 13x19 cm a lépe větší) odevzdávejte do 31. srpna 2020 v Městském muzeu ul. Svitavská.
Přehlídka se uskuteční v prostorách muzea v podzimních týdnech tohoto roku.
O bližším termínu budeme aktéry i veřejnost včas informovat. Po ukončení přehlídky mohou vybrané snímky obohatit
muzejní archiv. Těšíme se na Vaše tvůrčí
nasazení, účast a příjemnou spolupráci.

Zámek
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Zámek Moravská Třebová
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, tel.: 731 151 784, e-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz

Otevírací doba zámku
červen

otevřeno: 10–17 hod.
prohlídky: 10:30–16 hod.
+ svátky + večerní prohlídky
červenec úterý - neděle
srpen
otevřeno: 8:30–18 hod.
prohlídky: 9–17 hod.
+ svátky + večerní prohlídky
Pro vstup do zámku a prohlídkových
okruhů je nutné dodržovat aktuálně
platná preventivní hygienická opatření.
Prohlídkové okruhy – časy a termíny
na www.zamekmoravskatrebova.cz
Poklady Moravské Třebové
Středověká mučírna a alchymistická laboratoř mistra Bonaciny
Geologické zajímavosti Moravské Třebové
Jak se žilo na venkově – otevíráme 1. 7.
2020
Již během měsíce června můžete na nádvoří
zámku očekávat doprovodný program pro

rodiny s dětmi, o kterých vás budeme průběžně informovat.

Trasy a vstupné

Poklady Moravské Třebové - děti do
šesti let zdarma, snížené vstupné: 80 (děti 6-15 let, studenti, senioři od 65 let, ZTP,
ZTP/P), dospělí 120, rodinné vstupné 280,

skupiny: skupiny návštěvníků v počtu min. 20 osob
- sleva 10 Kč na člověka
při hromadné platbě
Alchymie a středověká mučírna - děti do
šesti let zdarma, snížené
vstupné: 80 (děti 6-15
let, studenti, senioři od
65 let, ZTP, ZTP/P), dospělí 120, rodinné vstupné 280, skupiny: skupiny
návštěvníků v počtu více
než 20 osob - sleva 10
Kč na člověka při hromadné platbě
Jak se žilo na venkově - děti do pěti let
zdarma, snížené vstupné: 40 (děti 5-15 let,
studenti, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P), dospělí 80, rodinné vstupné 180, skupiny: skupiny návštěvníků v počtu více než 20 osob sleva 20 Kč na člověka při hromadné platbě
Geologie - zdarma

Hřebečský permoník Hugo zve na brigádu do svého revíru
Hřebečské důlní stezky slouží turistům a milovníkům přírody už celých 10 let. Toto
kulaté výročí oslavíme společnou
veřejnou akcí 10. října 2020, ale
nejdříve musíme Hugovi pomoc
upravit jeho revír. Většina altánů,
naučných stojanů a rozcestníků
jsou ve velmi dobrém stavu. Na
několika místech se i přes průběžnou údržbu podepsal zub času
a agresivní prostředí lesa. Tato
místa je potřeba opravit a jiná
zvelebit, aby nám stezky dalších
10 let vydržely.

Proto vás s Hugem zveme
13. června 2020 na společnou brigádu. Sraz zájemců bude pod hřebečským
mostem v 9:00 hod.
Opravíme maketu štoly Josefka,
altán na Mladějovském kopci, vyčistíme ostatní altány od pavučin,
nohy stojanů a laviček od nánosů,
něco natřeme, něco vysekáme,
některý úsek znovu označkujeme! Čím nás bude více, tím lépe.
Vítáni budou všichni, co mají
zdravé nohy a ruce, především

zdatní muži! Mohou se dostavit s pilou, sekerou či mačetou, kladivem, krumpáčem
a lopatou. Ženy si mohou vzít hrábě, košťata
a lopaty, děti dobrou náladu na povzbuzování dospělých. Dostavte se i bez nářadí, nějaké vám zapůjčíme. Nezapomeňte
pracovní oblečení, rukavice a svačinu! Na
brigádu vás všechny zve slavný hřebečský
permoník Hugo!
Na závěr opečeme párky, vypijeme kávu
a čaj a zazpíváme si. Odměnou bude společné opékání Hugošpekáčků. Podrobné
informace k akci budou zveřejněny na FB
a stránkách města.

Na výlet cyklobusem už od 30. května
Už 15. rokem bude projíždět Českomoravským pomezím několik cyklobusů, které vás
přiblíží k atraktivním místům tohoto regionu.
Služeb turistických autobusů uzpůsobených
pro převoz kol můžete využít od 30. 5. do
28. 9. I letos budete moci využít také linek
zajíždějících až na Dolní Moravu nebo do
Žďárských vrchů.
Růžová linka 680017 (30. 5. – 28. 9.)
Cyklobus vyjíždí z Moravské Třebové
v 8:45 a výlet si můžete udělat například na
tato místa:
- Hřebečské důlní stezky, Svitavsko a Poličsko, rozhledna Terezka u Proseče, Proseč,
Toulovcovy maštale, zámek Nové Hrady,
rozhledna na Kozlovském vrchu, cyklostezky na Orlickoústecku

Večer se cyklobus vrací zpět s příjezdem do
Mor. Třebové v 19:29.
Modrá linka 680018 (30. 5. – 28. 9.)
Cyklobus vyráží z Mor. Třebové v 8:30
a zaveze vás přes Štíty a Králíky až na Dolní
Moravu. V blízkosti trasy cyklobusu můžete
navštívit:
- Červená Voda – rozhledna na Křížové
hoře, lanová dráha Buková hora
- Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
- Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka,
klášter Hora Matky Boží
- Dolní Morava – Stezka v oblacích, bobová
dráha, dětské zážitkové parky
Zelená linka 650555 (30. 5. – 28. 9.)
Pokud se vydáte na Poličsko ranní linkou
680017, můžete po poledni pokračovat

do oblasti Žďárských vrchů a k Sečské přehradě, kam odjíždí linka 650555 z Poličky
v 12:40. Zpět vás večer přiveze opět růžová linka 680017, která vyráží z Poličky do
Mor. Třebové v 18:45.
Cyklobusy budou v provozu každou sobotu a neděli i o státních svátcích. Na linkách
bude platit jednotný tarif IREDO. Provoz
cyklobusů je realizován díky spolupráci
měst Svitavy, Mor. Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička, destinační společnosti Českomoravské pomezí a Pardubického kraje.
www.ceskomoravskepomezi.cz
Jiří Zámečník, destinační společnost
Českomoravské pomezí
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Pět set let od smrti Ladislava z Boskovic
Dne 26. 5. 1520 zemřel významný moravský šlechtic, politik, humanista a intelektuál
Ladislav Černohorský z Boskovic. Pětatřicet
let, po která byl vrchnostenským vlastníkem
Moravské Třebové, bylo v dějinách
města dobou mimořádného rozkvětu a rozvoje. Z provinčního poddanského města jej
povznesl mezi středoevropská centra renesance, humanismu a vzdělanosti. Starý hrad
přestavěl na honosný
renesanční zámek, podporoval stavební aktivity
měšťanů a město přeměnil
ve vrchnostenské rezidenční
sídlo. Na jeho dvoře se potkávaly přední osobnosti tehdejší politiky, vzdělanosti a kultury. S obdivem a uznáním se
o Ladislavovi vyslovovali vlivní středoevropští intelektuálové a učenci.
Ladislav pocházel z černohorské větve panského rodu Boskoviců. Jeho otec Václav,
stoupenec utrakvismu, konvertoval pod vlivem kázání charismatického italského františkána Jana Kapistrána s celou rodinou
zpět ke katolictví. Ladislav se narodil o několik let později, kolem poloviny 50. let 15.
století. Konkrétní datum neznáme. S jeho
jménem se poprvé setkáváme až v roce
1463, kdy byl spolu s rodiči a sourozenci
přijat do konfraternity vídeňských minoritů.
Mnoho nevíme ani o Ladislavově dětství
a rané dospělosti. Předpokládá se, že jeho
výchovu zásadně ovlivnil olomoucký biskup
a humanista Tas z Boskovic.
Jako druhorozený syn měl Ladislav nastoupit církevní dráhu. Podobně jako jeho příbuzný biskup Tas dosáhl vynikajícího vzdělání. Několikaletá studia medicíny a práva
zahájil na počátku 70. let na vídeňské univerzitě. Po několika semestrech odešel do
severní Itálie, která byla centrem renesance
a humanismu. Nejprve zřejmě zamířil do
Pavie, poté do Padovy, Boloni a nakonec
do Ferrary, kde se na začátku 80. let potkal s nejvýznamnějším českým humanistou
Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic. Ve
Ferraře roku 1482 svá studia nejspíše ukončil. Téhož roku navštívil Řím, kde se zapsal
do knihy svatodušního bratrstva.
Následujícího roku se vrátil na Moravu, kam
si z Itálie během desetiletých studií několikrát odskočil. V říjnu 1477 se na Cimburku
spolu s otcem Václavem, bratrem Jaroslavem a dalšími příbuznými účastnil dělení rodových majetků. O měsíc později pobýval
v nedalekých Boskovicích. Z Itálie patrně
nezamířil přímo na Moravu, ale absolvo-

val kavalírskou cestu, což bylo v tehdejších
šlechtických kruzích obvyklé. Ladislavův
životopisec Josef Edmund Horky uvádí, že
procestoval jižní Evropu, navštívil Asii i Afriku. Přímé doklady nemáme, doložený
je jeho pobyt v roce 1483 ve
Štrasburku, kde vstoupil do
konfraternity dominikánů, a o rok později na
dvoře krále Matyáše
Korvína v Budíně. Do
Uher opakovaně zajížděl i v pozdějších
letech. Ze svých cest
si Ladislav přivezl do
Moravské Třebové kromě
hudebních nástrojů, astronomických a geografických přístrojů rovněž několik knih, které se staly základem jeho slavné knihovny.
První církevní prebendu získal ještě za italských studií, z popudu krále Matyáše byl
jmenován proboštem v uherském Vesprému.
Poprvé se jako člen zdejší kapituly uvádí
v roce 1481. Na univerzitě v Pavii existovala
nadace, zřízená kardinálem Brandou, která
byla vyhrazena pro vesprémské kanovníky. Jmenováním vesprémským proboštem
vstoupil Ladislav zřejmě současně do diplomatických služeb krále Matyáše. Další církevní obročí následovala, od roku 1483 byl
proboštem u svatého Petra a Pavla v Brně
a o rok později se stal děkanem kapituly ve
slezské Vratislavi. Už dříve byl nejspíše rovněž členem olomoucké kapituly.
Církevní kariéra Ladislava z Boskovic skončila v roce 1485, kdy byl z příkazu krále
Matyáše Korvína ve Vídni popraven jeho
starší bratr Jaroslav. Ladislav opustil Korvínovy diplomatické služby a požádal o papežský dispens, aby se mohl ujmout správy
boskovického rodového majetku. Uběhlo
však ještě několik let, než všechny prebendy
formálně opustil. Namísto církevní dráhy se
angažoval v zemské a středoevropské politice a diplomacii. A věnoval se svým intelektuálním a uměleckým zálibám. Vlastníkem
Moravské Třebové se stal už v roce 1485,
panství však nekoupil, jak se traduje ve starší literatuře, ale zdědil po popraveném bratru Jaroslavovi. Poprvé se jako dědičný pán
města připomíná v roce 1486. O tom, že
Boskovicové drželi Moravskou Třebovou
už někdy od začátku 80. let, svědčí listina
z roku 1491, kterou byl urovnán spor o nactiutrhání mezi Dobešem z Boskovic a Vilémem Tetaurem. Ladislavův strýc Dobeš se
ohradil proti Tetaurovu nařčení, že na rozdíl
od Boskoviců žádný z jeho příbuzných „pro
zlodějstvie a zradu pod pranéřem sťat ne-

byl“. V soudním sporu, který se kvůli tomu
rozhořel, se Tetaur ospravedlňoval, že tím
mínil popraveného Jaroslava z Boskovic. Po-

Modlící se mladý muž v univerzitním oděvu (plášť, biret) je považován za Ladislava
z Boskovic. Obraz pochází z roku 1480,
kdy Ladislav studoval v severní Itálii. Pro
ztotožnění, i přes patnáctiletý odstup, svědčí velmi podobná fyziognomie (tvar obličeje, nosu a a úst, vlnité vlasy) s Ladislavovou
podobou na mramorovém medailonu z roku
1495
ukazoval na to, že nejen on sám, „ale mnoho jiných slyšalo, když jest královská milost
zjevně jej tím vinil“. Rozhodčí sporu, kterými
byli olomoucký biskup Jan Filipec, komorník
Vilém z Pernštejna a zemský hejtman Ctibor
Tovačovský z Cimburku, potvrdili, že Jaroslav z Boskovic byl nevinný a před popravou se mohl vykoupit vydáním svých statků, především Moravské Třebové, které na
něm král Matyáš požadoval. Další doklady,
mezi nimi i nedávno objevená listina z roku
1483, naznačují, že bratři Beneš a Dobeš
z Boskovic drželi moravskotřebovské dominium už od počátku 80. let. Podle dnes
nezvěstné Historie pánů z Boskovic koupili
město a panství od krále Matyáše Korvína.
Definitivně se nevyjasněné majetkové vztahy dořešily v roce 1490, kdy si Ladislav nechal vlastnictví Moravské Třebové zapsat do
zemských desek.
Ladislav z Boskovic byl jedním z prvních šiřitelů rané renesance a humanismu ve střední
Evropě. Přestavěl starý, soudobým rezidenčním požadavků nevyhovující hrad na zámek, jeho sály naplnil uměleckými sbírkami
a shromáždil pozoruhodnou humanistickou
knihovnu, ze které se bohužel dochovalo jen
torzo.
Pokračování příště
Jiří Šmeral, Komise památkové péče

Historie
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Výročí 60 let od vzniku Stavebního bytového družstva v Moravské Třebové
Pokračování článku publikovaného
v květnovém vydání zpravodaje.
V roce 1960 byla Mor. Třebové přidělena
výstavba státních bytů v ulici Dr. Janského.
V této souvislosti bylo nutno zajistit výstavbu osmi bytů družstevní formou
(a k tomu založit bytové družstvo). Iniciativu převzalo vedení n.p. Hedva. Zájemců bylo
hodně, ale jakmile se dozvěděli
podmínky, zájem rychle opadal. Stanovený členský podíl
25.000 Kčs tehdy znamenal
více než dvouroční plat, neboť
průměrný plat činil 950–1050
Kčs měsíčně. Mimo to bylo nutno podepsat závazek na odpracování stovek hodin. Ale opět
pomohlo vedení Hedvy, které poskytlo zájemcům bezúročnou půjčku a družstvu bezúplatnou pomoc dopravou a mechanizací.
Tak se podařilo sehnat osm zájemců. Byly to
rodiny Beránkova, Blaženínova, Tláskalova,
Hlaváčova, Jílkova, Šlahařova, Podlouckých
a Štěpánova. Avšak pro založení družstva
bylo potřeba nejméně 12 členů. Po zjištění,
že v Jevíčku jsou 4 zájemci (Šponerovi, Redovi, Továrkovi a Zacharovi) ve stejné situaci, rychle došlo k dohodě. Ustavující schůze
se sešla 9. 6. 1960 a 28. 9. 1960 bylo zapsáno do podnikového rejstříku Okresního

soudu v Hradci Králové Stavební bytové
družstvo při n.p. Hedva Mor. Třebová. Předsedkyní byla zvolena paní Beránková. Město převedlo družstvu bezúplatně pozemek
v ulici Dr. Janského a mohlo se začít stavět.

Během výstavby došlo k důležité změně.
Dům byl původně projektován a stavěn pro
vytápění na pevná paliva (více komínů, sklepy na palivo). Před dokončením v r. 1962
započal závod MORA Olomouc vyrábět
kotle pro vytápění na svítiplyn. Podařilo
se zajistit z první výrobní série 8 ks těchto
kotlů a instalovat je do bytů. A tak Vánoce
1962 slavili již družstevníci v novém bytě
vytápěném tehdy populárním svítiplynem.
Do nových bytů se stěhovali i čtyři členové
v Jevíčku. Bylo nutné stanovit výši nájemného v nových bytech. Nájemné ve státních

Výročí - Herman Heinrich Schefter
V pondělí 8. června uplyne 125
let ode dne, kdy se v Moravské
Třebové narodil budoucí podnikatel, průmyslník, mecenáš, cestovatel a průkopník letectví Herman Heinrich Schefter. V roce
1901 se rodina odstěhovala
do Zábřeha na Moravě, kde
jeho otec vybudoval továrnu
na hedvábné zboží. Od roku 1908 navštěvoval H. H. Schefter vyšší odbornou textilní
školu v Aši. Po vypuknutí první světové války narukoval k šumperskému pěšímu pluku
č. 93 a na začátku roku 1916 přešel k rakousko-uherskému vojenskému letectvu. Jako
letecký pozorovatel sloužil na sočské frontě. V létě roku 1918 byl jeho letoun sestřelen, což Schefter přežil s těžkým zraněním,
ze kterého se léčil ve Vídni. V roce 1923
se s bratrem Oskarem ujali správy rodinného majetku, zahrnujícího textilní továrny
v Moravské Třebové a Zábřehu na Moravě. V průběhu 20. let podnikl několik studijních cest po severní i jižní Americe a v roce
1927 cestu kolem světa. Byl také literárně
činný, psal cestopisy, dramata i odborné

články. V době první republiky
působil H. H. Schefter v zájmových organizacích sudetoněmeckého průmyslu. Po nějakou
dobu byl také místopředsedou
Německé demokratické svobodomyslné strany, která měla
blízko k prezidentu T. G. Masarykovi. Pravděpodobně kvůli
těmto postojům jej nacisté na podzim roku
1944 uvěznili v pracovním táboře u města
Fulda. V květnu 1945 se vrátil do Zábřeha,
byl však ihned zajištěn československými orgány a v létě 1946 odsunut do Rakouska.
Odtud se i s rodinou dostává do Švýcarska,
odkud v roce 1950 Schefterovi pokračovali
do USA. Pět let po svém příjezdu získal H.
H. Schefter americké občanství a byl podnikatelsky činný až do roku 1972. O sedm
let později, 11. února 1979, umírá v Rowaytonu ve státě Connecticut. Mezi jeho čtyřmi
dětmi vynikla především umělecky nadaná
dcera Erika Pedretti, narozená roku 1930 ve
Šternberku, dnes známá švýcarská spisovatelka, sochařka a malířka, jejíž knihy vyšly
i v češtině.
Pavel Petr

bytech stejné velikosti (2+1 cca 60 m2) činilo tehdy 70 Kčs měsíčně. U družstevních
bytů bylo ale nutné do nájmu započítat také
splátku poskytnutého úvěru (cca 110 Kčs)
a také již započítat fin. částku cca 70 Kčs
do fondu oprav (ani jedna z těchto položek
se v nájemném státních bytů nevyskytovala).
Takže nájemné činilo 250 Kčs měsíčně, což
byla cca čtvrtina měsíčního platu. Tento rozdíl nájmů trval dlouhá léta a terprve v posledních letech, kdy začíná docházet k plošnému navyšování nájemného komunálních
bytů, se nájemné obou typů bytů postupně
vyrovnává.
Dokončení článku v červencovém vydání
zpravodaje. Kompletní verzi textu naleznete
v aktualitách na webu města.
Josef Jílek

Výročí František
Vilém Horky
Letos 30. 6. si připomínáme 195 let od
doby, kdy v roce 1825 zemřel v Mor. Třebové František Vilém Horky, významná osobnost našeho města. Obdivuhodnou práci vykonal jako historik, ve městě působil dlouhá
léta jako městský duchodní (učetní). Pracoval také jako malíř, restaurátor, překladatel
a dříve i zeměměřič (geodet). Přínosná je
jeho záliba v regionálních dějinách města,
kterými se začal zabývat jako jeden z prvních ve svém okolí. Přes 20 let sbíral, sepisoval i kreslil materiál, se vztahem k dějinám
Mor. Třebové. Vytvořil si rozsáhlý archiv,
z kterého mohl čerpat při zpracování svých
prací. Ze soustavné činnosti mohl sepsat německy čtyřsvazkové dílo Chronologické dějiny města a panství Mor. Třebové, jenž vytvořil v letech 1812–1821. Dále sepsal mnoho
rukopisných prací, které jsou dodnes ceněné. Kromě dějin města se zabýval i dějinami
Moravy a přispíval do Schwoyovi Moravské
topografie. V té době byl ctěn ve svém okolí
pro všestrannou činnost a znalosti v oboru
historie. Proto si jej vybral i moravskotřebovský děkan Jan Philipp pro úkol úkol vypracování katalogu farní knihovny. Při zpracování
objevil F. V. Horky ve fondu knihovny i část
sbírky z významné knihovny patřící někdejšímu majiteli moravskotřebovského panství
humanistovi Ladislavu z Boskovic.
F. V. Horky se narodil 17. 9. 1764 ve Skrbni
u Olomouce v chudé rodině. Oženil se s tehdy uznávanou malířkou Růženou Mückovou.
Společně se přestěhovali do Mor. Třebové
a narodilo se jim několik dětí. Nejznámější
je jejich syn Josef Edmund Horky, historik,
jenž se stal známějším než jeho otec.
Martin Protivánek
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Taky už Vás nebaví sedět doma na gauči?
Přijďte si sednout raději k nám a zpříjemnit si
den jedním z našich produktů. 🍺🍺🍹🍹🍷🍷☕🍰🍰

Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.facebook.com/zameckakavarnaMT/

VINOTÉKA
ČSA 4
Moravská Třebová

Andrea Schreiberová
Nabízíme:

• vynikající stáčená vína
od moravských vinařů
• kvalitní lahvová vína
• dárková balení vína
• dárkové poukázky na
nákup vína
• 5 litrové balení vína za
velmi výhodné ceny

OTEVŘENO
Po–Pá 9:30–16:30, So 9:00–12:00
KONTAKT 732 713 288 (A. Schreiberová)
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BarBar 1541
Restaurant
Denně od 11:00 hodin
Obědy i večeře
Cihlářova 9/11, Moravská Třebová

Tel.: 720 696 920

Inzerce

Inzerce
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Výšivky a textilní aplikace stále
v provozu
Realizuji strojovou výšivku na Vámi dodané oblečení, případně mohu zajistit i sama trička, kšiltovky a další textil.
Mimo to vyšívám svatební dekorace, bryndáčky, křtící
roušky, polštářky, vyšívanou krajku apod.
Výšivky jsou stálobarevné, mají dlouhou životnost. Ve své
práci vycházím z více než dvacetileté zkušenosti v uvedeném oboru.

NABÍZÍ
Práci, zaměstnání i služby :

Moravská Třebová

Pronájem bytových a nebytových prostor
Práci pro montéra vodovodů a kanalizací
Autoservis osobních, nákladních vozidel, strojů a mechanismů
Autodopravu nákladními vozidly TATRA, LIAZ, MAN, DAF
Zámečnické práce
Zemní práce stavebními stroji

Informace získáte na tel.

602 307 326 Bc. David Vávra
602 356 505 Ing. Pavel Binka

Zavolejte, nebo napište, určitě se domluvíme.
e-mail: cermakova.oli@seznam.cz
mob: 731 572 398

Stavební vodohospodářská s.r.o., Olomoucká 139/4, Moravská Třebová
e-mail: stavho@stavho.cz tel.461 329 230, www.stavho.cz

autobazar v areálu stk

ÚČETNICTVÍ, MZDY, DANĚ
Mgr. Jitka Vojtková

Moravská Třebová, ulice Svitavská 1610
tel.: 731 322 776

Nabízím kompletní zpracování účetnictví, včetně
vedení mzdové agendy, podnikatelům i právnickým
osobám. Zpracování daňových přiznání a kontakt
s úřady.
mobil: 737 832 344
email: vojtkova.j@gmail.com

POHŘEBNÍ ÚSTAV
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

tel.: 461 316 312

NONSTOP

Marxova 1a
Moravská
Třebová

602 735 399
516 474 602

www.pohrebniustavholub.cz

Knihovna
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Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
1.–15. 6. Červnová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem na adresu knihovnaMT@seznam.cz,
nebo
odpovědět
na Facebooku pod
soutěžní příspěvek.
V dubnu zvítězila p.
Dohová. Vítěze květnového kola zveřejníme příště.

Semotamová), Přísně tajná (J. Evanovich),
Prašné víry (R. Smith), Labyrint (S. Eklund),
1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Česko-

1.–30. 6. Výstava koláží
Zveme vás na výstavu koláží moravskotřebovské umělkyně Jany Čubrdové. Výstavu
si můžete prohlédnout v dospělém oddělení.
1.–30. 6. Výstava: Příroda
Výstava výtvarných prací žáků a studentů
z Gymnázia Moravská Třebová. Výstavu si
můžete prohlédnout v dětském oddělení.

Aktuální otázka
zní: Tipněte si,
kolik knih skauti roznesli čtenářům v rámci dubnové donášky
knih?
Výherce vybereme
náhodně a může si
vybrat jednu z těchto knih: Ve skříni (T.

Vážení čtenáři, pomalu se vracíme
k běžnému provozu. Pro aktuální
informace o půjčovní době sledujte
prosím náš web či Facebook.

Okénko ZUŠ

70. výročí vzniku školy na Křižovatce
Posledního června 1950 vznikla na hlavní
křižovatce základní škola.
Její sedmdesáté narozeniny si s koncem letošního netradičního školního roku připomenou spíše učitelé, a to hlavně ti současní. Kvůli mimořádným opatřením nebudeme
moci pozvat ani bývalé kolegy, a nebudeme slavit ani v kruhu společně s našimi žáky.
O to soustředěněji se však můžeme všichni
zamyslet nad významným jubileem zařízení, které každému z nás - ať už z učitelského
kolektivu, nebo žákům a absolventům - dalo
možná něco jiného, určitě však nezapomenutelného.
Nepřehlédnutelná budova na křižovatce
ulic ČSA, Lanškrounské a Komenského samozřejmě nestojí od roku 1950. Na jejím
slohu je dodnes zřetelně patrná doba výstavby: secesní přelom 19. a 20. století.
Od doby jejího vystavění se v ní vystřídaly
ústavy několika typů, teprve ten poslední
vydržel dlouhá desetiletí. Ještě ne v úplném
centru dával vzdělání dětem z ulic ze středu
města vybíhajících. A máme ještě pamětníky
oněch prvních let existence základní školy,
kteří vzpomínají na krásná dětská přátelství
či skvělé učitele a jsou pyšní, že chodili právě na křižovatku: „Vždycky budu vám, pedagogům, i vašim žákům, s hrdostí vyprávět,
že na této škole jsem >studoval< a jsem na
to hrdý,“ řekl na návštěvě v letošní deváté
třídě při vánočním projektovém dni na téma

slovensko (V. Borůvková). Podmínky soutěže
najdete na našem webu.

osobního rozvoje bývalý místostarosta města, významný třebovský podnikatel Václav
Mačát. Stejně pyšně ostatně vzpomínala na
svá školní léta na křižovatce i další třebovská osobnost, v roce 2018 zesnulý František
Matoušek. Ve své dlouholeté bohaté pedagogické praxi často zdůrazňoval skvělé prostředí své základky, ze které byl v šedesátých letech vyveden do dalšího studentského
života…
Vzpomeňte proto vy, kteří jste do naší školy
docházeli ať už jako děti, nebo jako učitelé, na její vzdělávací tradici, nepřehlédnutelnou v kontextu dějin našeho města.
Doufáme, že i naše děti, jimž se dnes, zejména díky malým, individualizovaným kolektivům snažíme předat vědomosti a zkušenosti v klidném, partnerském a přívětivém
prostředí, budou za desítky let vzpomínat
zejména na klady a bezvadné zážitky, které na křižovatce zažily. A věříme, že v jejích zdech se budou na své příští životy
připravovat další generace, jejichž hlasy
a smích budou historickými zdmi naší školy
znít v optimistickém tónu. A protože doufáme, že se s těmi aktuálně zapsanými ještě
do konce letošního školního roku uvidíme,
připravíme pro ně projektový den, v němž
bude historie naší školy a dětský pohled na
ni hrát hlavní roli. Těšíme se na jeho výstupy, s nimiž vás jistě seznámíme.
Za pedagogický sbor Dagmar Zouharová

V závěru školního roku si dovolme malé
ohlédnutí za letošním rokem v ZUŠ Moravská Třebová.
V průběhu prvního pololetí školního
roku proběhly vystoupení našich žáků,
Podvečery s múzami, ze kterých připomeňme alespoň ty nejzajímavější.
Prosincovým Mikulášským a Vánočním
podvečerem nás provedl průvod Mikuláše s andělem a čerty. Vrcholnými
akcemi konce roku byly projekty Vánočních večerů, které byly mimořádně
úspěšné. V úvodu měsíce března byla
na ZUŠ Moravská Třebová provedena
inspekční činnost České školní inspekce. Jsme rádi, že již veřejná inspekční
zpráva potvrzuje kvalitní vzdělávání ve
všech oborech školy, které je neustále
jedním z našich hlavních cílů. Z důvodu
nouzového stavu byla ZUŠ Moravská
Třebová dva měsíce uzavřena a výuka
probíhala distanční formou. 11. května
došlo k znovuotevření školy s jistými
omezeními a bylo vyučováno kombinací distančního a prezenčního studia.
Věříme, že se nám v tomto nelehkém
období podařilo společnou snahou vytvořit maximálně bezpečné podmínky
pro žáky i zaměstnance školy.
V závěrečných dvou červnových týdnech budou probíhat přijímací pohovory pro nové žáky. Bližší informace
budou s předstihem upřesněny na
webových stránkách www.zusmt.cz.
ZUŠ Moravská Třebová

Školy
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Beseda se spisovatelkou Ester Starou v ZŠ Palackého
Ještě před neplánovaným zavřením škol se
nám podařilo začátkem března uskutečnit
v naší škole besedu s Ester Starou, spisovatelkou, speciálním pedagogem a logope-

dem v jedné osobě. Dětem z 1. až 4. třídy poutavě představila své knížky, které je
zaujaly svou barevností, hravostí a některé
obsahovaly interaktivní prvky. Nechybělo

předčítání úryvků knih spojené se zábavnými úkoly prezentovanými na interaktivní tabuli. Děti velice zaujala ukázka z knihy Dům
za mlhou, ve které je čtenář do příběhu vtažen jako spoluautor ilustrací. Některé knihy
dostaly i mezinárodní ocenění. V závěru
besedy spisovatelka odpovídala na dotazy
zvědavých dětí. Například se dozvěděly,
kdo všechno se na vzniku knihy podílí od
nápadu spisovatele až po knihkupce. Nechyběla autogramiáda do přinesených památníků nebo autorčiných knih.
Jiřina Faktorová

Matematická soutěž
ve škole na Kostelním
náměstí

DofE při ISŠ pokračuje i v karanténě
Pro účastníky Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu se s příchodem karantény
způsob práce nezměnil. Program je koncipovaný jako průsečík rozvoje v oblasti těla,
ducha a schopnosti vcítit se do potřeb druhých. Nabízí zamyšlení nad správným životním stylem a zlepšením kondice, nutí vás
hledat vhodné aktivity pro váš rozvoj nebo
odpočinek. Stejně jako spousta z nás, uzavřených v době karantény doma, účastník
přemýšlí o tom, kde přiložit ruku k dílu, zůstat aktivní a zdravý. Flexibilita nutná pro zajištění expedic se účastníkům hodí při samostudiu a organizaci pracovního týdne. Došlo k progresivním
změnám v aktivitách, např. stříbrná uchazečka Eliška Konečná svou
přípravu na kajakářské závody přesunuje z posilovny
„na obrazovku počítače“, kde se jejím fitness trenérem
stává David Široký, absolvent ISŠ
a držitel bronzového ocenění DofE.
Tereza Kolomazní-

ková uplatňuje svůj talent v přírodě a v okolí svého bydliště zaznamenává přírodu (viz
foto). Fotografie pro psí útulek vzniknou, až
to okolnosti dovolí. Klára Bártová, skautská
vedoucí, místo skautské družiny v karanténě
dobrovolničí ve svém městě. Na konci měsíce května se po důkladné přípravě v on-line konferencích chystá nejmladší skupina
Dofáků na Vysočinu. Otestují, jaké je cestovat pěšky za přísného dodržení všech vydaných bezpečnostních opatření. I to je pro
žáky oboru Bezpečnostně právní činnost výborná praxe.
Hana Konečná, středisko DofE

Každým rokem se naše škola účastní matematické soutěže Pangea, která naše žáky
velmi baví svými netradičními úlohami. Letošní ročník byl na téma Média a Záchranné sbory – zadané úlohy měly i výchovný
účel, žáci měli na konci zadání dopravní
desatero nebo bezpečné chování na internetu. Soutěže se účastnili žáci 4. až 9. třídy. V celé republice se účastnilo v každé
kategorii kolem 9 000 dětí. Nejúspěšnějšími
žáky byli Martin Peterka a Michaela Janků
z 9. třídy, kteří se umístili na 27. místě v kraji a Nico Juhás z 5. třídy, který se umístil
na 28. místě v kraji. 13 žáků se umístilo do
90. místa v kraji, což je vynikající výsledek.
Všem žákům blahopřejeme k výborným výsledkům a jejich vyučujícím děkujeme za to,
že naše žáky matematika baví.
Simona Žvátorová

Novinky z Křižovatky
Ani v době koronavirové nezahálíme. Výuka
samozřejmě probíhá on-line, nebo jinými
dostupnými kanály, ale nejen výuka je důležitá. Nezapomínáme ani na hrdiny dnešní
doby. Jako vyjádření díků všem záchranným
složkám vyhlásila naše škola ve spolupráci
s městem výtvarnou soutěž Namaluj nejhezčí sanitku. Do soutěže doputovala dvacítka
prací zastoupená ve všech kategoriích –
tedy předškoláci, školáci i dospělí. Namalované obrázky přišly poštou, ale počítačové
grafiky i elektronicky. Všichni, kteří nám zaslali své práce, budou oceněni dárkem od
vedení města. A vy, až půjdete na náměstí,
běžte se do vestibulu radnice podívat a potěšit nápaditými výtvory. Po skončení výstavy budou obrázky předány stanici rychlé
záchranné služby.
Eva Izáková

DDM
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Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Kroužek Větrník v akci
Během letošního školního roku jsme poznávali přírodu, sportovali v tělocvičně i v přírodě, zúčastnili se projektových aktivit v oblasti přírodovědy, keramiky, zahrádkářství

a ornitologie. Rovněž jsme navštívili bazén
a památky v České Třebové. Děkujeme naší
vedoucí Janě Krejčové za příjemně strávené chvíle v kolektivu kroužku a získané znalosti z různých aktivit, které nám průběžně
ve svém volném čase připravovala. Mnozí
z nás se opět uvidíme v novém školním roce
a těšíme se na program, který nám naše vedoucí nachystá.
S pozdravem „Větrníci z Majáku“
Prázdniny se blíží
Druhé pololetí letošního školního roku se
nevyvíjelo, tak jak jsme zvyklí. Sotva jsme
se postavili na startovní čáru, přišel konec.
Domeček utichl, jako ještě nikdy předtím.

Dosud se nestalo, aby se tu nerozléhal dětský smích po takovou dlouhou dobu. Bylo
nám bez vás smutno a věříme, že vám bez
nás taky. O to víc se těšíme na začátek nového školního roku, který pro vás již pečlivě připravujeme. Chtěli bychom poděkovat
vedoucím kroužků a dobrovolníkům
za jejich práci s dětmi a za to jak
statečně s námi tuto nečekanou situaci zvládli. Nesmírně si jich všech
vážíme a budeme se těšit na další
spolupráci. Děkujeme také dětem,
které naše aktivity navštěvují a rády
s námi tráví svůj čas. Přejeme všem,
abychom si užili léto a po prázdninách se všichni ve zdraví a hojném
počtu opět sešli.
Informace k táborům
V době uzávěrky zpravodaje, jsme
měli informace, že letní tábory proběhnou, pokud tomu bude odpovídat epidemiologická situace. Čekáme na pokyny z ministerstva školství,
za jakých podmínek se tábory budou moci konat. Jak všichni víte,
rozhodnutí padají ze dne na den
a tak věříme, že vše proběhne tak,
jak jsme zvyklí. Jedeme proto v režimu intenzivní přípravy na vrchol
naši činnosti, kterou tábory bezesporu jsou. Prosíme všechny přihlá-

šení účastníky aby, pokud tak již neučinili,
zaplatili poplatek za tábor, případně nám
dali vědět, že se tábora nezúčastní. Sledujte prosím naše webové stránky a facebook,
kde vám přinášíme aktuální informace.
Zaměstnanci DDM

Nezištná pomoc v nečekanou chvíli
Dne 15. 9. 2019 se ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Mor. Třebové
konaly slavnostní bohoslužby k 80. výročí
postavení kostela za účasti řady vzácných
hostů z našeho města i z jiných farností
a sborů ČCE. Velice nás těšila osobní návštěva bývalého faráře Pavla Sikory a písemný pozdrav bratra faráře Aloise Němce.
A díky vzácné shodě okolností se této mimořádné události mohli účastnit i zahraniční
hosté z Německa. Připomínali jsme si historii
kostela a zmínili i náročnost jeho údržby. Pozorným návštěvníkům jistě neunikla skutečnost, že do kostela v loňském roce zateklo
a došlo k poškození části stropu. Čekala nás
neodkladná oprava stropu a klempířských
prvků na střeše kostela. Při slavnostním shromáždění zazněla mezi mnoha jinými informacemi také k veřejnosti namířená prosba
o pomoc s nesením nákladů na opravy
a údržbu. K našemu velikému překvapení
se výzva k obětavosti setkala s  nečekaným
pochopením. Opravu střechy a stropu koste-

la provedla firma Jana Kmoška, který k provedení prací zapůjčil zdarma lešení a Petr
Schön se skupinou svých spolupracovníků
se na své vlastní náklady postaral o opravu

stropu. Všem, kdo se na těchto dosti komplikovaných pracích podíleli, srdečně děkujeme. V současnosti je (a bude) evangelický
kostel a fara občanům města víc na očích
dokud nebude stát v těsné blízkosti nová nemocnice. Budeme vděční za každou podporu, k níž nás všechny může inspirovat nezištný čin zmíněných pánů Kmoška a Schöna
v naprosto nečekanou chvíli.
Farář ČCE Ivo David

Sbor Českobratrské církve
evangelické

Svitavská 961/40, 571 01 Moravská Třebová
Farář sboru: Ivo David, tel.: 728 143 334
Pravidelný program:
1. neděle v měsíci 9:00 Bohoslužby s Večeří Páně
2. neděle v měsíci 14:00 Bohoslužby
3. neděle v měsíci 9:00 Bohoslužby
4. neděle v měsíci 9:00 Bohoslužby
Úterý 17:00 Biblická hodina (kromě 1. úterý
v měsíci)

Charita

strana 21 / červen 2020

Charita Moravská 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
Setkání seniorů se uskuteční 8. 6.
v 10:00 v refektáři františkánského kláštera
v Mor. Třebové.
S-Klub pro aktivní seniory z Moravskotřebovska a Jevíčska a blízkého okolí
Srdečně vás zveme na další setkání S-Klubu,
která se uskuteční ve čtvrtek 11. 6. v 16:00
hodin (Charita Moravská Třebová) a 25. 6.
v 16:00 hodin (Charita Moravská Třebová).
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon:
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@
mtrebova.charita.cz
Ukončení služby dobrovolníků pro
nákupy seniorům
V souvislosti s uvolňováním opatření proti
koronaviru jsme ukončili službu dobrovolníků Charity Moravská Třebová pro nákupy
seniorům a lidem se zdravotním omezením.
Děkujeme všem dobrovolníkům
za obrovský kus odvedené práce!
Konečná rekapitulace dobrovolnické pomoci (16. 3.–25. 5.):
• 306 nákupů
• 840 rozvezených obědů
• 58 vyzvednutých receptů
• 7421 rozdaných roušek pro nejvíce
ohrožené
S nákupy pomůže Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, aby mohli žít důstojný život co

a léků, aby senioři a lidé se zdravotním omezením mohli zůstat doma a zbytečně neohrožovali své zdraví. Děkujeme, jste skvělí!

nejdéle ve svém domácím prostředí. Dále
zajišťujeme dopravu k lékařům, zajištění hygieny, stravu,
úklid apod. Kontaktní osoba: Martina Jínková, telefon:
733 742 083, e-mail: chps@
mtrebova.charita.cz.
Sídlo
služby: Svitavská 44, Moravská Třebová. Zde je možné
domluvit se osobně (po-pá,
8:00–15:00).
Obnovení provozu všech
služeb
Charita Moravská Třebová
obnovila plný provoz všech
svých služeb. Bez omezení tak
fungují Denní stacionář Domeček, sociálně terapeutické dílny Ulita i Sociálně aktivizační
služby Šance pro rodinu. Znovu otevřen je i náš Andělský
obchod v Bránské ulici.
Poděkování 38. oddílu
skautů sv. Františka Moravská Třebová
Skauti pomáhali s donáškou
nákupu potravin, drogerie

Bližší informace o celkové činnosti Charity najdete na: www.mtrebova.charita.cz
nebo www.facebook.com/charita.trebova,
nebo osobně na adrese Charity, Svitavská
655/44 Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí
zaměstnanci Charity M. Třebová

Římskokatolická farnost Moravská Třebová
Kostelní nám. č. 24/3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz, www.farnostmoravskatrebova.cz
Duchovní správce: P. Šebestián P. Smrčina OFM,
Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
Od pondělí 11. 5. je obnoven běžný duchovní život v naší farnosti, samozřejmě za
dodržení nařízených hygienických podmínek.
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 17:00–18:00 hod. tichá adorace kl. kostel
pá 18:45–19:00 hod. společná adorace
klášterní kostel
Hovory o víře (i pro hledající) – středy
19:00– 20:15 refektář kláštera
Noc kostelů 2020
V pátek 12. června se koná každoroční Noc
kostelů. V Moravské Třebové bude pro veřejnost otevřen klášterní kostel sv. Josefa. Podrobnosti na výlepových plochách.

Sport
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Sport přijde o hodně finančních prostředků
TJ Slovan Moravská Třebová zastřešuje 1350 obyvatel města, kteří
jsou sdruženi ve 13 oddílech. To
z něj činí již po více než šedesát let
nejvýznamnějšího garanta sportu
ve městě. Jak moc situace ohledně
pandemie nového koronaviru ovlivní sport (nejenom) po ekonomické
stránce odpovídá jeho předseda
a zároveň radní města Moravská
Třebová Pavel Charvát.
Dá se detailně popsat, jak
moc zásadně tato situace
ovlivnila sport ve městě?
Vláda ČR v polovině března v podstatě ukončila organizovanou sportovní činnost na celé dva měsíce,
nedohrálo se finále mužské hokejové soutěže, vůbec nezačala jarní
část fotbalových soutěží, dva měsíce se nemohli připravovat tenisté.
Neproběhl vandr a nezačal Cykloman – tedy akce pro veřejnost.
Nicméně jakkoliv je tato situace
bolestná, naši sportovci provozují
výkonnostní a rekreační sport, neživí je to,
jen ty dva měsíce prostě nemohli dělat to,
co je baví. Kdo chtěl, ten provozoval individuální sportovní aktivity, těch příkladů je

Rybáři ve spolupráci
s DDM zvou na
rybářské závody
Dne 21. 6. proběhnou dětské rybářské závody pro rybáře i nerybáře do patnácti let
včetně. Prezence bude od 8:00 hodin u stodoly u retenční nádrže Boršov. Více informací na výlepových plochách v průběhu
června.

spousta. Od 11. 5. se postupně nastartovali tréninkové procesy a uvidíme, v jaké podobě spustí sportovní svazy i soutěže a jak
rychle se vše vrátí k „normálu“.

O kolik finančních prostředků
sport kvůli koronaviru přijde?
O hodně. Město bude mít výpadek rozpočtových příjmů a již nám avizovalo
krácení příspěvku o 12 %. Pardubický
kraj nám oznámil rušení dotačních programů, co nastalá ekonomická situace
udělá s našimi sponzory, zatím ještě ani
netušíme. Na druhou stranu ten dvouměsíční výpadek znamená i to, že jsme
spoustu finančních prostředků nemuseli
vydat. Ale abych neviděl všechno jen
černě, příspěvek od MŠMT na mládež
jsme již obdrželi v plné výši, vláda snad
připravuje nějaký program na ekonomickou podporu údržby sportovišť, a to
nejdůležitější: oddíly s největší „spotřebou“ peněz vedou jedni z nejzkušenějších manažerů v našem městě a ti si dokáží poradit v každé situaci.
Jaké nástroje plánuje město
Moravská Třebová využít, aby
tyto škody minimalizovalo?
Upřímně, mimořádná situace ještě neskončila a škody nemohou a nejsou
sečteny.
Co byste sportovcům vzkázal?
Aby si nenechali vzít radost z pohybu
a z toho co dělali doposud.
(pm)

Stolní tenisté divizi hrát budou
Stolní tenisté TJ Slovan Moravská Třebová A si díky rozšíření počtu družstev
v jednotlivých výkonnostních stupních
soutěží v příští sezóně zahrají vysněnou divizi. Zahrají si jí i přesto, že v té
letošní nedohrané (přerušení kvůli pandemii covid-19) skončili na třetím, nepostupovém místě. Před hráči áčka je

tak velká výzva, aby potvrdili to, že do
divize patří. Motivace je velká a nyní
bude důležité, aby se co možná nejlépe na divizní soupeře připravili a svůj
kádr eventuálně posílili o další kvalitní
hráče.
Miroslav Muselík,
tiskový mluvčí stolního tenisu

Sport bez roušky
Sportovní život v Moravské Třebové se od pondělí 11. května
znovu přiblížil k normálu. Mohlo se konečně začít trénovat
na venkovních i vnitřních sportovištích za účasti až stovky lidí,
což umožnilo všechny běžné tréninky včetně plnohodnotné
přípravy fotbalového oddílu. Omezení padla také pro tréninky dětí a mládeže.
Prvním závodem letošního seriálu Cykloman, který
se uskutečnil v plánovaném termínu (23. května), se stal orientační závod BACH 2020, cykloturistická akce pro dvojice na
horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy. Morálním vítězem se stal každý, kdo překonal
vlastní lenost a dorazil úspěšně do cíle.
(pm)
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MČR v online bleskovém šachu
O sportovní události je v době pandemie
nouze, šachy mají ale oproti ostatním odvětvím velkou výhodu. Oficiální soutěže
lze uspořádat i na internetu, což se hojně
děje už několik týdnů i v Česku. Vrcholem
těchto aktivit bylo otevřené MČR v online
bleskovém šachu, pod pořadatelskou taktovkou moravskotřebovského rodáka Vojtěcha Pláta. Klání na virtuálních šachovnicích, kterého se zúčastnili i velmistři v čele
s Davidem Navarou, přenášela Česká televize. Vojtu jsme pro Vás vyzpovídali.
Jak se zrodil nápad uspořádat
MČR v online bleskovém šachu?
Kvůli současnému stavu, kdy je nemožné provozovat jakýkoliv sport na nejvyšší
úrovni, mají šachy to štěstí, že se dají hrát
i na internetu. Spousta okolních zemí své
mistrovství měla již před námi a i to byla
inspirace uspořádat přebor i u nás.
Jak náročné bylo mistrovství uspořádat?
Pořádání bylo náročné, ale bavilo mě to. Ze
svazu se mi dostalo pochvaly, že klasické

mistrovství republiky dělá osm lidí přes měsíc
a mně se to víceméně samotnému povedlo

Fotka ze zápasu proti Davidu Navarovi.
V pozici na diagramu jsem měl hrát králem
na G3 a nejspíše bych partii dovedl do vítězného konce

uspořádat ještě dříve. Se sponzory, účastníky a se svazem jsem si vyměnil zhruba tisíc
mailů za čtyři týdny.
Turnaje ses zúčastnil jako hráč. Kolikátý jsi skončil? Co chybělo, abys
dopadl lépe?
Turnaje jsem se zúčastnil i jako třetí nasazený hráč. Skončil jsem 5. až 10., respektive díky pomocnému hodnocení na
sedmém místě. K dělení prvního místa mi
chybělo půl bodu. V 11. kole jsem měl
vyhranou partii, ale zazmatkoval jsem
v koncovce a nakonec jsem ještě prohrál.
V posledním, 13. kole, jsem hrál s naším
nejlepším českým hráčem, Davidem Navarou. Ve vyhrané koncovce jsem však
i díky nedostatku času nezareagoval nejpřesněji a partie nakonec skončila remízou.
Vítězem turnaje se nakonec stal velmistr
Alexej Kislinsky, vicemistrem se stal první
hráč českého žebříčku, velmistr David Navara a třetí místo obsadil mezinárodní mistr
Epaminondas Kourousis.
(pm)

Spolek Deset jarních kilometrů informuje
Na začátku byla idea uspořádat závody
pro amatéry a hobby běžce. Postupem času
z toho vznikl závod, který si vybudoval tradici a jméno. Jméno, z něhož vzešel i název
spolku. Letošní závod (Kunčina – Moravská Třebová –
Kunčina) byl ze známých důvodů zrušen. Tímto bychom
rádi informovali všechny zaregistrované, kteří již uhradili
i startovné, že o startovné nepřijdou a bude automaticky
přesunuto na příští rok, kdy
se závod uskuteční 13. března. Všechny informace s tímto
závodem spojené najdete na
www.desetjarnichkm.cz.
8. května náš spolek uspořádal nezávodní verzi Dětřichovského memoriálu, abychom si i letos připomenuli
75. výročí od ukončení 2. světové války. Pořadateli byla
uskutečněna taková opatření,
aby byla dodržena nařízení
vlády. Po minutě ticha položil
Viliam Beke z Vojenské střední
školy MO MT věnec a svíčky.
Jako každý rok odstartoval
samotný běh v 10:00. Tentokrát však šlo o start několika
skupin s půlminutovým odstupem, což zajišťovalo bezpeč-

ný rozestup, kdy běžci nemuseli mít roušky.
Na trať se vydalo téměř 50 běžců a běželo
se ve volném tempu. Vítězem se stal každý,
kdo se rozhodl necelých 8 km absolvovat.

Po doběhnutí posledního běžce došlo k poděkování za dodržování všech stanovených
hygienických opatření a rozestupů.
Michal Heger

Sport
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Fotbalová školička pomáhá plnit dětské sny
Moravskotřebovská fotbalová školička pokračuje v nastaveném trendu
a v nezměněném trenérském týmu: Karel Jochec,
Kateřina Pospíšilová a Petra Ambrozová. Na podzim jsme trénovali dvakrát
týdně, září a říjen jsme absolvovali na stadionu SKP
Slovan, od listopadu do
února jsme se připravovali
v ZŠ Palackého. Začátek
jarní části sezóny odložila
opatření související s pandemii koronaviru a k tréninku na stadionu jsme se
mohli vrátit až 11. května.
Zde probíhají tréninky každé pondělí a čtvrtek od 16
hodin. Po odchodu spousty dětí do mladší přípravky se nám podařilo
částečně kádr doplnit. Při hezkém počasí se

scházíme v 8-14 dětech, což jsou velice slušná čísla. S přihlédnutím k tomuto faktu proto

hodnotíme probíhající sezónu jako úspěšnou.
Touto cestou bychom chtěli opět poděkovat hlavně
rodičům a prarodičům,
že si udělali čas a tím
podporují růst našich mladých nadějí. Kontakty:
604 456 292, info@skpslovan.cz.
Soupiska: Sofie Navrátilová, Petr Pohanka, Lukáš
Mach, Dominik Kolísek,
Téo Mazánek, Samuel Rusňák, Šimon Smékal, Vendelín Doseděl, Tomáš Bambůšek, Patrik Zobač, Erik Řeřicha, David Jindříšek, Vilém
Mlčoch, Jonáš Ladra, David Zemánek, Kryštof Hrubý, Milan Petřik.
Karel Jochec, Kateřina Pospíšilová,
Petra Ambrozová, trenéři školičky

Faktor Špaček
Pochází z rodiny, jejíž jméno moravsko- ravská Třebová jako jeho trenér a manažer
třebovským fotbalem rezonuje po několik v jedné osobě.
generací. Děda Rudolf Špaček vedl úspěš- Jaromíre, vypadá to, že bez fotbalu
ně po dlouhá léta kromě barevny (Hedva) nedokážeš existovat. Pletu se?
i celý fotbalový oddíl a přivedl k němu i své Je to pravda. Fotbal je mou láskou od ranédva syny Rudolfa
a Jaromíra, pozdější dlouholeté opory
A mužstva. Fotbal
byl tak logickou volbou i pro zástupce
třetí generace tohoto sportovního rodu,
Jaromíra Špačka ml.
(*1983), hráče proslulého svou enormní odolností, vytrvalostí a patriotismem.
Mezi (stále hrající)
legendy SKP Slovan
ho
katapultovaly
Foto: František Matoušek
např. jeho výkony
ze sezóny 2016/2017, kdy zvládl nastoupit ho dětství a je absolutně samozřejmou soudo neuvěřitelných 44 soutěžních utkání ve částí mého života. Ani během svého pracovtřech různých týmech (A + B + C). Svůj otisk ního pobytu v Irsku jsem fotbal nedokázal
zanechal i v dresu Šakalího hněvu Morav- vypustit a nastupoval jsem tam k soutěžním
ská Třebová, se kterým podnikl jeho první utkáním v dresu týmu FC Dynamo Dublin.
španělskou cestu pohárem UEFS. Nově Ja- Čím je lákavé C mužstvo?
romír povede C mužstvo SKP Slovan Mo- C mužstvo v sobě snoubí koncentrované

umění, krásu a zkušenosti předávané mezi
sebou po několik generací. Zkuste si představit, že máte možnost zahrát si zápas
v jednom týmu s Nedvědem, Kollerem,
Šmicrem nebo Poborským. Pohrdnete? Určitě ne. A za C mužstvo stále aktivně
hrají např. Petr Šatník, Martin Potáček, Martin Aberle
a Václav Huryta.
Co hráč, to pojem.
Chci využít jejich
obrovský potenciál
a propojovat je na
hřišti s mladšími ročníky.
Takže
taková
pomyslná fotbalová štafeta?
Přesně tak. Na tom,
jak bude v příštích
letech vypadat fotbal v Moravské Třebové,
totiž neseme každý svůj díl obrovské zodpovědnosti. Výchova nové generace je naprostou nutností, jen tak fotbal získává schopnost
přežít.
Špačkovi a fotbal v Moravské Třebové. Léty
prověřené spojení.
(pm)

Moravskotřebovský zpravodaj, periodický tisk územně samosprávního celku, vychází 1× měsíčně. Vydává město Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová,
IČO: 277037, e-mail: zpravodaj@mtrebova.cz. Šéfredaktor: Václav Dokoupil. Redakční rada: Václav Dokoupil, Daniela Maixnerová, Martina Řezníčková, Marie Blažková, Ivana Müllerová,
Pavlína Horáčková, Petr Matoušek. Autoři příspěvků odpovídají za jejich věcnou a jazykovou správnost. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů, který nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo upravit. Požadavky na tvorbu
příspěvků viz www.moravskatrebova.cz, odkaz Zpravodaj. Tisk: Samab Press Group. Registrováno MK ČR pod číslem E 13998. Náklad 5 400 výtisků. Distribuce zdarma do všech
domácností na území města Moravská Třebová. Uzávěrka inzerce vždy 10. den v měsíci. Uzávěrka příspěvků na červenec: 15. června 2020.

