
Všechny potřebné informace, 
včetně formuláře žádosti o kou-
pi a podmínek pro losování jsou 
ke stažení na webu města 
•	Dne	15.	července	proběhnou	pro-

hlídky	bytů,	nebytových	prostor	i	sta-
vebního	pozemku.	Žadatelé	svým	
podpisem	na	žádosti	potvrdí,	že	jsou	
se	stavem	nemovitostí	seznámeni.	

•	Poslední	termín	pro	podání	žádosti	
o	koupi	pozemků	je	stanoven	do	
pátku	17.	července.	

•	Losování	proběhne	v	pondělí	20.	7.	
od	14:00	hodin	v	zasedací	síni	
radnice
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Připravované změny 
v úpravách zeleně 
a veřejného prostranství

V participativním rozpočtu jste 
si zvolili výstavbu venkovní 
posilovny na Knížecí louce

Zámecké kulturní léto  
přináší letní kino  
na nádvoří zámku 
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Nabízíme byty, nebytové prostory a pozemek pro výstavbu 
Zastupitelstvo	 města	 schválilo	 prodej	 dvou	
bytů	v	ulici	Nádražní,	dvou	nebytových	jed-
notek	 v	 ulici	 Hřebečská	 a	 jednoho	 staveb-

ního	pozemku	v	lokalitě	ulice	Strážnického.	
Kupující	budou	vybráni	 losováním	z	přihlá-
šených	 zájemců,	 kteří	 si	 podali	 žádost	 na	
příslušném	 formuláři.	 Poslední	 termín	 pro	
podání	 žádosti	 o	 koupi	 pozemků	 je	 pátek	
17.	července.	Veškeré	informace	jsou	umístě-
ny	na	webových	stránkách	města.	

Výběr	kupujících	bude	proveden	 losováním	
za	účasti	notářky	a	komise	schválené	zastu-
pitelstvem	 města.	 Fyzická	 osoba,	 která	 se	

bude	 chtít	 účastnit	 loso-
vání,	uhradí	před	losová-
ním	na	účet	města	kauci	
ve	výši	50	000	Kč,	která	
musí	 být	 na	 účet	 města	
připsána	 nejpozději	 do	
17.	 července	 do	 14:00	
hodin.	 Losování	 proběh-
ne	v	pondělí	dne	20.	čer-
vence	 od	 14:00	 hodin	
v	 zasedací	 síni	 Městské-
ho	 úřadu	 na	 nám.	 T.	 G.	
Masaryka	 v	 Moravské	
Třebové.	 Všechny	 po-
třebné	 informace,	 včet-
ně	 formuláře	 žádosti	
o	koupi	a	podmínek	pro	
losování	jsou	k	dispozici	
na	 webových	 stránkách	
města	nebo	u	pracovnic	

odboru	investic	a	správy	majetku.	
„Způsob	 prodeje	 prostřednictvím	 losování	
zajišťuje	maximální	transparentnost	a	rovnost	
podmínek	 pro	 všechny	 zájemce	 a	 osvědčil	
se	nám	například	v	minulém	roce	při	prodeji	
stavebních	parcel.	Aktuálně	nabízené	nemo-
vitosti	patří	mezi	poslední	možnosti,	které	mů-

žeme	občanům	jako	město	nabídnout.	Proto	
s	 ostatními	 zastupiteli	 intenzivně	 pracujeme	
na	 tom,	 abychom	 co	 nejdříve	 začali	 reali-
zovat	 první	 dílčí	 etapy	 z	 navržené	 územní	
studie	v	lokalitě	Jihozápad,	kde	v	budoucnu	
může	vzniknout	4-6	bytových	domů	a	120	ro-
dinných	a	 řadových	 rodinných	domů,	 spolu	
se	zelení	a	potřebnou	infrastrukturou,“	vysvět-
luje	 starosta	Miloš	Mička	a	dodává:	„Ceny	
nabízených	nemovitostí	 jsme	určili	na	zákla-
dě	znaleckého	posudku	a	dále	jsme	je	nena-
vyšovali,	abychom	případnou	koupi	umožnili	
co	nejširšímu	okruhu	zájemců.“																(vd)	

Bytové jednotky, v	ulici	Nádražní	1480/17,	termín	prohlíd-
ky:	15.	7.	od	15:20	do	15:40 
č. 1480/2	o	vel.	1+1	o	výměře	26,5	m2,	cena:	444	670	Kč
č. 1480/7	o	vel.	2+1	o	výměře	72,85	m2,	cena:	1	222	423	Kč

Nebytové jednotky, termín	prohlídky:	15.	7.	od	15:50	do	16:10 
č. 1510/12	 o	 výměře	 46,19	 m2	 v	 ulici	 Hřebečská	 1510/1,	 cena:	
466	 190	 Kč,	 č. 1511/12	 o	 výměře	 46,40	 m2	 v	 ulici	 Hřebečská	
1511/3,	cena:	468	310	Kč

Pozemek parc. č. 2055/144	o	výměře	504	m2,	druh	pozemku	
orná	půda,	určený	pro	výstavbu	rodinného	domu	v	lokalitě	Stráž-
nického,	cena:	317	116	Kč	vč.	DPH,	 termín	prohlídky:	15.	7.	od	
15:00	do	15:10
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Kolik nás je...
V	 informačním	 systému	 Městského	 úřadu	
v	Moravské	Třebové	bylo	k	31.	5.	2020	evi-
dováno	k	trvalému	pobytu	celkem	9	915	ob-
čanů	ČR.	V	průběhu	měsíce	května	2020	se	
do	Moravské	Třebové	přistěhoval	1	obyva-
tel,	odhlásilo	26	osob,	zemřelo	10	občanů	
a	narodilo	se	9	dětí.	V	rámci	Moravské	Tře-
bové	v	květnu	změnilo	 trvalý	pobyt	celkem	
30	osob.
Dle	 Odboru	 azylové	 a	 migrační	 politi-
ky	 MVČR	 je	 v	 Moravské	 Třebové	 hlášeno	
149	cizinců	 s	povolením	k	pobytu	na	úze-
mí	České	 republiky. Celkem	 je	 tedy	 v	Mo-
ravské	 Třebové	 k	 31.	 5.	 2020	 evidováno	
10	064	osob.																																							(ln)

Společenská rubrika 
Své významné životní jubileum 
v květnu oslavili tito občané:
97	let	–	Kupková	Jarmila
92	let	–	Crhová	Vlasta
91	let	–	Zachař	Jan,	Lakomá	Zdeňka
90	let	–	Majorošová	Božena
85	let	–	Ovčačík	František,	Kučerová	Věra,	
Humbrichová	Božena
80	let	–	Sova	Jan,	Král	Bohdan,	Šmeralová	
Kristina,	 Košteková	 Květoslava,	 Dokoupilo-
vá	Marie,	Matuška	Jaroslav
V květnu jsme s rozloučili s občany 
našeho města:
Hlaváč	 Eduard	 (86	 let),	 Laštůvka	 Zdeněk	
(66	let)
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve spo-
lečenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří 
dali ke zveřejnění souhlas, nebo ti, k jejichž zveřej-
nění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.Kompetence nového místostarosty

Od	4.	května	vykoná-
vá	 funkci	 uvolněného	
místostarosty	Petr	Fraj-
vald.	Rodák	z	Morav-
ské	 Třebové	 předtím	
působil	 jako	 jednatel	
v	 zemědělské	 spo-
lečnosti	 I.	 MTZ.	 Ve	
volném	 čase	 je	 mís-
topředsedou	 rybářského	 svazu	 a	 v	 rámci	
DDM	se	aktivně	zapojuje	do	 tvorby	volno-
časových	aktivit	pro	děti.	Zastupitelem	měs-
ta	Moravská	Třebová	je	od	roku	2018,	od	
roku	2020	je	také	členem	rady	města.	

Otevřená radnice
Usnesení z jednání rady města
•	RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	

schválit	účetní	závěrku	města	za	rok	2019
•	RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	

jako	prioritu	města	zabývat	se	výstavbou	
v	lokalitě	Jihozápad	a	činit	další	potřebné	
kroky	k	realizaci	tohoto	záměru

•	RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	
schválit	uzavření	kupní	smlouvy	a	zástav-
ní	smlouvy	se	společností	Agroveles,	s.r.o.

•	RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	
schválit	záměr	prodeje	nemovitých	věcí	
v	Moravské	Třebové

•	RM	doporučuje	zastupitelstvu	města	
schválit	termín	losování	o	prodej	nemo-
vitých	věcí	z	majetku	města	dne	20.	7.	
2020	v	14:00	hodin	v	zasedací	síni	
městského	úřadu

•	RM	bere	na	vědomí	výstupy	z	Veřejného	
fóra	a	následnou	ověřovací	Anketu	10P	+	
výstupy	z	Pocitové	mapy	2020	+	výstup	
z	participativního	rozpočtu	2020.	

Více	na	www.moravskatrebova.cz
Tereza	Sísová,	tajemnice

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

Místostarosta	má	v	gesci:	
•	Technické	služby	Moravská	Třebová,	

místní	komunikace,	odpadové	hospodář-
ství,	veřejná	zeleň

•	Dopravu,	dopravní	obslužnost,	parková-
ní,	cyklodoprava,	dopravní	komise

•	Životní	prostředí,	komise	životního	pro-
středí	

•	Městské	části	(Boršov,	Sušice,	Udánky),	
samosprávné	komise

•	Sociální	politiku	a	zaměstnanost	(Sociální	
služby	města,	Centrum	volného	času,	
romská	problematika,	komise	rady	města	
sociální,	zdravotní	a	péče	o	děti,	kontakt	
s	Úřadem	práce)

•	Vodovody	a	kanalizace	(zastupování	
města	ve	Skupinovém	vodovodu)

Oprava kruhového 
objezdu pokračuje

Stavební	 práce	 probíhají	 podle	 harmono-
gramu	s	 termínem	dokončení	31.	8.	2020.	
V	 průběhu	 července	 začíná	 závěrečná	
II.	 etapa	 rekonstrukce.	 Pro	 osobní	 automo-
bily	a	autobusy	 i	 nadále	zůstává	objízdná	
trasa	ulicemi	Dvorní	a	Gorazdova.	Náklad-
ní	doprava	bude	vedena	objízdnými	trasami	
mimo	centrum	města.	

Vypsané výběrové 
řízení

•	strážník/strážnice	Městské	policie	Mo-
ravská	Třebová	(průběžné	výběrové	
řízení)	

Podrobnosti	 naleznete	 na	 úřední	 desce	 na	
webových	stránkách	města.	Případné	dota-
zy	směřujte	na	personalistku	MÚ	nebo	veli-
tele	MP.	
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Výzva k odstranění nepořádku
Pojďme	společně	tvořit	krásné	město!	O	po-
době	 veřejného	prostoru	 kolem	nás	 rozho-
duje	každý	svým	chováním.	Upozorňujeme	
vlastníky	 nemovitostí,	 aby	 zajistili	 odklizení	
veškerého	 materiálu,	 dřeva	 a	 jiných	 před-
mětů,	 které	 se	 nacházejí	 za hranicí jejich 
pozemků.	 V	 opačném	 případě	 se	 na	 ně	
vztahuje	povinnost	úhrady	poplatku	za	zá-
bor	veřejného	prostranství.	Městské	ani	stát-

Děkujeme všem, kteří se starají o veřejný prostor
Technické	 služby	 se	 v	 našem	 měs-
tě	starají	o	údržbu	zeleně	a	čistotu	
v	ulicích.	„V	letošním	roce	byl	režim	
sekání	trávy	upraven	s	ohledem	na	
extrémní	sucho	a	snahu	o	maximál-
ní	 zadržování	 vody	 v	 krajině,	 če-
muž	 výrazně	 napomáhá	 omezení	
sekání	trávy	v	lokalitách,	kde	běžně	
nedochází	 k	 častému	 pohybu	 ve-
řejnosti.	 Problém	nastává	ve	chvíli,	
kdy	období	sucha	vystřídá	vydatný	
déšť.	Tehdy	plevel	a	tráva	zejména	
na	chodnících	rostou	dvakrát	rych-
leji	a	technické	služby	pak	ani	přes	
veškerou	snahu	kmenových	zaměst-
nanců	společně	s	brigádníky	a	VPP	nedoká-
ží	 zajistit,	 aby	 byla	 údržba	 zeleně	 hotová	
v	 jeden	 okamžik	 na	 území	 celého	 města.	
Chtěli	bychom	poděkovat	všem	spoluobča-
nům,	 kteří	 se	 z	 vlastní	 iniciativy	 pravidelně	
starají	 o	 zelené	 plochy	 a	 chodníky	 nejen	
před	svým	domem.	V	minulosti	byla	taková	
aktivita	zcela	běžná	a	 jedině	 touto	společ-
nou	 snahou	 docílíme	 toho,	 že	 naše	 město	
bude	krásné	a	bude	se	nám	zde	dobře	žít.	
Technické	služby	se	pak	nad	rámec	povinné	
běžné	údržby	mohou	o	to	více	věnovat	roz-
voji	 níže	 uvedeného	 veřejného	 prostranství	
v	souladu	s	vypracovaným	generelem	zele-
ně,“	popisuje	místostarosta	Petr	Frajvald.	

Vybrané lokality letos 
čeká proměna
Kostelní náměstí – úseky zeleně u kos-
tela
Stávající	stav	prostoru	je	neadekvátní	vzhle-
dem	k	historickému	významu	a	poloze	loka-
lity.	 Připravujeme	obnovu	malých	zelených	
ploch	s	cílem	vytvořit	příjemné	místo	k	odpo-
činku.	Zbytkové	plochy	nekvalitních	trávníků	
převedeme	na	 segmenty	 keřových	nebo	 tr-

valkových	 výsadeb.	 Postupně	 dojde	 také	
k	postupné	obnově	mobiliáře.	
Ulice Farní – okolí historické bašty
Aktuálně	 představuje	 zatravněná	 plocha	
s	historickým	objektem	bašty	jedinou	plochu	
zeleně	v	 rámci	ulice	Farní.	 Jedná	o	plochu	
méně	kvalitního	a	hůře	udržovatelného	tráv-

níku,	s	častým	problémem	parkování.	Celko-
vá	 úprava	 prostoru	 neodpovídá	 významu	
lokality	 a	 jejímu	 situování.	 Plochu,	 a	 tedy	
i	 celou	 ulici	 Farní,	 lze	 zatraktivnit	 pomocí	
vhodně	zvolených	výsadeb,	které	částečně	
nahradí	stávající	trávník.	Ideální	je	směs	sku-
pin	 trvalek,	 kvetoucích	 listnatých	 keřů	 a	 vi-
zuálně	 atraktivních	 jehličnanů.	 Charakter	
výsadeb	však	nesmí	potlačit	dominanci	his-
torického	objektu	bašty,	ale	pouze	ho	vhod-
ně	doplňovat.
Ulice Lanškrounská
Jedná	 se	 o	 jednu	 z	 hlavních	 příjezdových	
komunikací	do	města,	která	byla	v	minulos-
ti	 z	 estetického	 pohledu	 a	 koncepce	 zele-
ně	zanedbávaná.	Díky	 stávající	 rekonstruk-
ci	se	už	brzy	dočkáme	nejen	nové	vozovky	
a	veřejného	osvětlení,	ale	také	dílčích	úseků	
záhonů,	které	budou	ve	vybraných	úsecích	
navazovat	na	chodníky.	Jedná	se	o	moder-
ní	 trend,	 který	 napomáhá	 zlepšit	 celkový	
vzhled	 ulice	 a	 vytvořit	 příjemné	 místo	 pro	

pohyb	chodců	i	místních	obyvatel.	
Kruhový objezd
Díky	 probíhající	 rekonstrukci	 silnice	
I/35	 se	 revitalizace	 zeleně	 dočká	
také	 kruhový	objezd.	 Jeden	z	hlav-
ních	příjezdů	do	města	bude	osázen	
okrasnými	keři	a	 travinami	 tak,	aby	
splňoval	požadavek	na	 reprezenta-
tivní	vzhled
Knížecí louka – svah pod kavár-
nou
Rekreační	areál	má	celoměstský	vý-
znam	a	cenná	plocha	volnočasové	
zeleně	 proto	 vyžaduje	 patřičnou	
péči.	 Jedná	 se	o	prostor	 vyžadující	

kvalifikované	 zásahy	 vedoucí	 k	 jeho	 struk-
turní	 i	 funkční	 stabilizaci.	 Dílčí	 prostor	 pod	
kavárnou	je	nástupním	místem	pro	sportující	
veřejnost	a	patří	mezi	nejvíce	navštěvovaná	
místa.	Naším	záměrem	je	svah	uchopit	kon-
cepčně,	aby	vzhledem	ke	sklonitosti	 terénu	
vyžadoval	minimum	údržby	a	zároveň	laho-
dil	 oku	 kolemjdoucích	 díky	 výsadbě	 směsi	
různých	 půdopokryvných	 rostlin	 (např.	 le-
vandule	a	speciální	druhy	růží).													(vd)

ní	pozemky	není	možné	využívat	 jako	skla-
diště	přebytečného	materiálu,	ani	jako	místo	
pro	umístění	kompostéru,	ani	jako	místo	pro	
výsadbu	 stromů	 a	 rostlin	 (takto	 vysazené	
rostliny	a	dřeviny	se	automaticky	stávají	ma-
jetkem	skutečného	vlastníka	pozemku).	Pořá-
dek	na	vlastních	zahradách	udržet	dokáže-
me,	zkusme	to	i	za	plotem.

Viera	Mazalová,	vedoucí	OISM
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Zdravé město Moravská Třebová informuje

Bleší trh je opět tady
Sobota	25.	července	od	8:00	do	12:00	ho-
din	ve	dvorečku	v	ul.	Cihlářova	naproti	Tře-
bovské	 restauraci.	 Máte	 doma	 přebytečné	
hrníčky,	knížky,	obrázky,	časopisy,	něco	pro	
kutily,	chovatele	a	domácí	mazlíčky,	nářadí,	
hračky,	nebo	 třeba	koloběžku?	Nebo	vám	
právě	 něco	 takového	 chybí?	 Příprava	 pro-
dejního	místa	od	7:30	hod.,	pouze	živnost-
ník	musí	mít	oprávnění	k	prodeji.	
Nové sociální zázemí v MŠ Boršov
Během	pandemie	koronaviru	byly	školky	uza-
vřené,	 čehož	 jsme	 využili	 k	 opravám	 a	 ne-
zbytné	údržbě.	V	případě	boršovské	 školky	
putovalo	z	městského	rozpočtu	339	tisíc	Kč	
na	rekonstrukci	toalet	a	sociálního	zázemí.	

Pracujeme na realizaci ověřených 
přání obyvatel z veřejného fóra
Z	letošního	Veřejného	fóra	(5.	2.	2020	v	mu-
zeu)	vzešlo	18	přání	obyvatel	Moravské	Tře-
bové,	které	byly	ověřeny	následnou	anketou	
v	papírové	podobě	a	pomocí	e-ankety	přes	
Mobilní	 rozhlas.	Celkem	v	ověřovacích	an-
ketách	hlasovalo	486	respondentů.	Výsled-
ky	anket	ověřily	výběr	výsledných	5	přání,	
která	vzešla	z	Veřejného	fóra	2020.	
1)	Rekonstrukce	Kulturního	domu	Boršov
2)	Cyklostezky:	 Kunčina,	 Útěchov,	 Staré	

město
3)	Sportovní	hala	(míčové	hry)
4)	Multikulturní	centrum	-	sál
5)	Zahrada	MŠ	Boršov	-	zahradní	prvky
„S	potěšením	mohu	konstatovat,	že	již	nyní	
pracujeme	na	realizaci	některých	podnětů,	
které	 vzešly	 ze	 setkání	 s	 obyvateli.	 V	 pří-
padě	 Kulturního	 domu	 v	 Boršově	 počítá-
me	 s	 přípravou	 projektové	 dokumentace	
na	 jeho	postupnou	rekonstrukci.	Pro	 letošní	
rok	máme	v	 rozpočtu	 vyčleněno	300	000	
Kč	na	první	 dílčí	 stavební	 úpravy.	V	 regio-
nu	 Moravskotřebovska	 a	 Jevíčska	 jsme	 na	
společném	jednání	se	starosty	okolních	obcí	
na	konci	června	zahájili	přípravu	zadávací	
studie,	která	počítá	s	projektem	na	výstavbu	
cyklostezek	 na	 území	 celého	 regionu	 jako	
celku.	V	případě	úseku	Moravská	Třebová	
–	 Útěchov	 aktuálně	 probíhá	 příprava	 pro-
jektové	 dokumentace,“	 vysvětluje	 starosta	
Miloš	Mička.	
Ověřená	5P	přání	i	další	připomínky	a	pod-
něty	ke	zlepšení	kvality	života	v	našem	měs-
tě,	byla	předložena	k	projednání	radě	měs-
ta	k	dalšímu	řešení.	Součástí	Veřejného	fóra	
byla	Pocitová	mapa,	která	nabídla	možnost	
aktivně	 zapojit	 občany	do	 sběru	 informací	
a	názorů	na	lokality,	v	nichž	bydlí.	Více	in-
formací	 k	 Pocitové	 mapě	 najdete	 v	 dalším	
čísle	Moravskotřebovského	zpravodaje.

Tvoříme Moravskou Třebovou - Známe 
vítěze participativního rozpočtu 2020
V	letošním	roce	město	vyčlenilo	500	000	Kč	
na	realizaci	projektů,	které	v	rámci	participa-
tivního	rozpočtu	na	území	celého	města	na-
vrhli	sami	občané.	Vítězem	se	 letos	stal	 Ja-
roslav	Matuška	a	jeho	projektový	záměr	na	
vybudování	workoutového	hřiště	na	Knížecí	
louce,	který	v	e-anketě	obdržel	celkem	204	
platných	hlasů.	Vítěz	převzal	na	slavnostním	
vyhlášení	 dne	 11.	 června	 v	 17:00	 hod.	 ve	
dvoraně	muzea	z	 rukou	starosty	města	pa-
mětní	listinu	s	poděkováním	za	aktivní	účast	
v	 participativním	 rozpočtu	 2020	 a	 snahu	
o	 zlepšení	 podoby	 veřejného	 prostranství	
v	našem	městě.	

Bezplatná inzerce
Červencové	a	srpnové	vydání	Moravskotře-
bovského	zpravodaje	umožňuje	bezplatnou	
inzerci	pro	podnikatele	a	živnostníky	v	ulici	
Lanškrounská.	Jedná	se	o	symbolickou	kom-
penzaci	za	komplikace	spojené	s	uzavírkou	
a	probíhající	rekonstrukcí	vozovky	a	chodní-
ků.	 Grafické	 podklady	 a	 případné	 dotazy	
směřujte	na	zpravodaj@mtrebova.cz.	
Moravská vlajka na počest přícho-
du Cyrila a Metoděje

Příchod	 patronů	
Moravy	 sv.	 Cyrila	
a	 Metoděje	 na	 Mo-
ravu	byla	událost	ob-
rovského	 kulturního	

a	duchovního	významu	nejen	pro	naši	zem,	
ale	pro	značnou	část	Evropy.	Na	počest	této	
události	bude	na	naší	radnici	v	neděli	5.	čer-
vence	vyvěšena	moravská	vlajka.	Moravská	
vlajka	je	v	současnosti	vnímána	jako	symbol	
sounáležitosti	 občanů	 k	 území	 Moravy,	 je-
jího	 duchovního	 a	 společenského	 života.	
Do	iniciativy	vyvěšení	moravské	vlajky	se	ke	
dnešnímu	dni	přihlásilo	více	než	1	500	obcí,	
Moravská	Třebová	se	letos	do	iniciativy	za-
pojuje	již	podeváté.	

Celkové	umístění	navržených	projektů:
1)	Workoutové	hřiště	-	Jaroslav	Matuška,	

204	hlasů
2)	Renovace	vybavení	venkovního	hřiště	

školky	v	Sušicích	-	Josef	Forman,	197	
hlasů

3)	Pavilon	na	návsi	v	Udánkách	-	Zuzana	
Krejčířová,	85	hlasů

4)	Pořízení	zařízení	k	likvidaci	nežádoucí	
vegetace	infračerveným	zářením	v	kom-
binaci	s	horkým	vzduchem	-	Pavel	Prudil,	
50	hlasů

Na	začátku	 celého	procesu	bylo	 na	 veřej-
ném	 projednání	 ve	 středu	 4.	 března	 před-
staveno	 celkem	 7	 projektů	 občanů.	 Přes	
hodnocení	realizovatelnosti,	nákladů	a	ma-
jetkoprávních	vztahů	neprošly	návrhy:	Zvý-
šení	 rozpočtu	 městské	 knihovny	 na	 nákup	
nových	pramenů	 (manželé	Kvapilovi),	Poří-
zení	přístroje	k	likvidaci	nežádoucí	vegetace	
horkou	párou	v	kombinaci	 s	horkou	vodou	

(Pavel	 Prudil)	 a	 Stez-
ka	 kolem	 moravsko-
třebovského	 rybníka	
(Eliška	Pánková).	Zbylé	4	projekty	postoupi-
ly	do	finálního	hlasování,	které	probíhalo	od	
7.	 do	 31.	 5.	 prostřednictvím	 e-Ankety	 přes	
Mobilní	 rozhlas.	Celkem	hlasovalo	757	re-
spondentů,	z	toho	bylo	536	hlasů	platných	
a	 221	 hlasů	 neplatných.	 Podmínkou	 účasti	
v	anketě	bylo	trvalé	bydliště	na	území	měs-
ta,	proto	pracovníci	úřadu	následně	ověřili	
veškeré	hlasy	v	evidenci	obyvatel.

Pozvánka do soutěže Rozkvetlé 
město
Tradiční	 soutěž	 pořádaná	 českým	 zahrád-
kářským	svazem	ve	spolupráci	se	Zdravým	
městem	a	MA21	Moravská	Třebová.	Hod-
noceny	 budou	 nejpestřejší,	 nejzajímavější	
květinové	 výzdoby	 na	 balkónech,	 oknech	
a	v	předzahrádkách.	Přihlášení	do	soutěže	
je	možné	zasláním	1–2	fotografií	se	jménem	
a	adresou	na	e-mail	bdudikova@mtrebova.
cz	nebo	nahlášením	svého	jména	a	adresy	
na	 telefonní	 číslo	461	353	107.	Uzávěrka	
soutěže	je	15.	srpna.	Deset	vyhodnocených	
květinových	výzdob	bude	odměněno	věcný-
mi	cenami.

Barbora	Dudíková,	
koordinátorka	ZM	a	MA21
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V rytmu oslav našeho kraje
Známé	hudební	kapely,	letní	kino	a	regionál-
ní	potraviny.	To	vše	zažijete	na	náměstí	T.	G.	
Masaryka	 v	 Mo-
ravské	 Třebové	
1.	 srpna	 v	 rám-
ci	 oslavy	 20leté-
ho	 výročí	 existen-
ce	 Pardubického	
kraje.	Program	za-
číná	 ve	 14	 hodin	
a	končí	až	v	pozd-
ních	večerních	ho-
dinách	 promítá-
ním	 kultovního	 filmu	 Bohemian	 Rhapsody	
s	písničkami	skupiny	QUEEN.	
Těšit	 se	můžete	 na	hudební	 skupiny:	 Pilsen	
QUEEN	Tribute	Band	a	Polarita.	Po	celý	den	
můžete	také	ochutnávat	a	nakupovat	regio-

nální	 potraviny	 od	 certifikovaných	 prodej-
ců.	Nebude	chybět	ani	pardubický	pivovar	

Pernštejn	se	svými	
limitovanými	 edi-
cemi	 a	 speciály.	
Na	 akci	 budou	
přítomny	 i	 slož-
ky	 policie,	 zá-
chranářů	 a	 hasi-
čů,	kteří	mají	pro	
malé	 i	 velké	 ná-
vštěvníky	 připra-
veny	 prohlídky	

zásahových	vozů,	edukační	programy	prv-
ní	pomoci	nebo	ošetřování	různých	zranění.	
Navštívit	můžete	i	stánek	BESIPu,	ve	kterém	
si	všichni	osvěží	zásady	bezpečnosti	na	sil-
nicích.	(www.pardubickykraj.cz)	

V	 minulém	 období	 městská	 policie	 řešila	
453	událostí.	Mimo	stanovenou	pochůzko-
vou	 činnost	 ve	 vybraných	 lokalitách	 města	
se	městská	policie	zaměřila	na	dodržování	
přenosného	dopravního	značení	na	objízd-
ných	 trasách,	 semaforů	 v	 Udánkách	 a	 do-
držování	 zákazu	 vjezdu	 tranzitní	 nákladní	
dopravy	do	města.	Při	těchto	dopravně	bez-
pečnostních	akcích	bylo	na	místě	vyřešeno	
28	přestupků	uložením	pokuty	v	příkazním	
řízení	 na	 místě.	 Ostatní	 podezření	 ze	 spá-
chání	 přestupku	 předali	 k	 dořešení	 přísluš-
ným	správním	orgánům	města.	
Kontrola průjezdu tranzitní náklad-
ní dopravy
Při	 současné	 rekonstrukci	 ulice	 Lanškroun-
ská	a	kruhového	objezdu	na	silnici	 I/35	si	
někteří	 řidiči	 nákladních	 vozidel	 navzdo-

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

Na lince 156 – Městská policie

ry	 dopravnímu	 značení	 zkracují	 cestu	 přes	
město.	Strážníci	Městská	policie	Moravská	
Třebová	objízdné	trasy	pravidelně	kontrolují	
i	přesto,	že	zde	kvůli	ostatním	povinnostem	
nemohou	být	24	hodin	denně.	S	kontrolou	
nákladních	 vozidel	 efektivně	 pomáhá	 také	
městský	kamerový	systém	(např.	na	křižovat-
ce	 ulic	Svitavská	a	Komenského).	Kontrola	
se	samozřejmě	netýká	zásobování	místních	
firem	a	podniků.
Ujíždět od dopravní nehody se ne-
vyplácí
V	 pátek	 29.	 května	 večer	 byla	 v	 Boršově	
hlášena	dopravní	nehoda,	při	níž	pachatel	
poničil	 sochu	poblíž	kulturního	domu	a	ná-
sledně	 ujel.	 Jako	 první	 se	 na	 místo	 dostali	
strážníci	Městské	policie	Moravská	Třebová	
a	díky	spolupráci	s	Policií	ČR	byla	totožnost	

Rodinné centrum Krůček
Prázdniny v	Krůčku 
13.	 7.,	 17:00–18:00	 Klub	 a	 poradna	 pro	
těhotné
14.	7.,	16:00–17:00	Akrojóga	pro	děti	2–6	
let,	 jednoduché	 párové	 cvičení	 dospělý	
a	dítě	v	Lučních	lázních
15.	 7.,	 10:00–11:00	 Dopoledne	 s	 hasiči	
před	stanicí	HZS	Moravská	Třebová
16.	 7.,	 10:00–11:00	 Procházka	 na	 cha-
loupku	za	zvířátky
Příměstské tábory pro rodiče s dět-
mi
20.–23.	 7.,	 9:00–15:00	 Cesta	 za	 duhou	
aneb	zachraňme	pana	Bublinku
27.–30.	 7.,	 9:00–15:00	 Spojenci	 s	 příro-
dou

10.–13.	 8.	 Bobří	 dobrodružství	 aneb	 po-
znáváme	město	jinak	
Přijďte	 si	 užít	 společný	 čas	 s	 vašimi	 dětmi	
(vhodné	 i	pro	prarodiče	 s	vnoučaty)	–	do-
poručený	věk	dětí	do	6	let.	Od	pondělí	do	
čtvrtka	 9:00–15:00	 hodin.	 Cena:	 600	 Kč	
za	dítě,	další	sourozenec	za	200	Kč	(v	ceně	
pitný	režim,	doprava	a	vstupné	na	výlet,	za-
jištění	programu).	Přihlášky	jsou	k	vyzvednu-
tí	v	Krůčku,	nebo	na	mailu	krucekmt@gmail.
com.	 Přihlásit se můžete nejpozději do 
10. července. 
Bližší	 informace	 a	 přihlášky	 v	 Krůčku,	 na	
Facebooku	nebo	na	krucekmt@gmail.com

Laskavárna děkuje 
všem podporovatelům 

a příznivcům
Společnost	Naproti,	o.p.s.,	která	provozuje	
kavárnu	 Laskavárna,	 srdečně	 děkuje	 touto	
cestou	všem	dárcům,	kteří	reagovali	na	naši	
výzvu	v	květnovém	čísle	Moravskotřebovské-
ho	zpravodaje	a	pomohli	nám	tak	„přežít“	
virovou	krizi.	Na	našem	sbírkovém	kontě	se	
k	datu	31.	5.	2020	podařilo	vybrat	částku	
47.133	Kč.	Výnos	ze	sbírky	bude	použit	na	
splacení	půjčky,	kterou	 jsme	byli	nuceni	 ře-
šit	uzavření	kavárny.	Pokud	byste	chtěli	také	
přispět,	 sbírkový	 účet	 275249972/0300	
je	stále	otevřený.	Velice	si	vážíme	vaší	příz-
ně	a	díky	vám	také	věříme,	že	společně	vše	
zvládneme.	Přijďte	si	osladit	život	našimi	po-
ctivými	dortíky	a	lahodnou	kávou	nebo	jen	
tak	posedět	s	přáteli	třeba	v	naší	zahrádce.
Na	setkání	s	vámi	se	těší	kolektiv	Laskavárny

Poděkování
Touto	 cestou	 bych	 rád	 poděkoval	 panu	
Dobrouckému,	Žouželkovi	a	zaměstnancům	
firmy	 VHOS	 a.s.,	 panu	 Šmídovi,	 Ševčíkovi,	
Odehnalovi,	Vozničkovi	a	Krutílkovi	za	pří-
kladnou	práci	při	řešení	problémů	s	kanali-
zací	 v	 mém	 bydlišti,	 a	 zejména	 také	 panu	
Šiborovi,	 který	 vše	 výborně	 zkoordinoval.	
Máme	 v	 povaze	 většinou	 vše	 kritizovat,	
a	 pokud	 se	 něco	 podaří,	 bereme	 to	 jako	
samozřejmost.	 Já	 jsem	 byl	 velice	 spokojen	
s	přístupem	a	 rychlostí,	 s	 jakou	byly	práce	
provedeny	 a	 proto	 je	 v	 tomto	 případě	 na	
místě	poděkování,	které	si	všichni	výše	zmí-
nění	zaslouží.
Petr	Procházka,	9.	května,	Moravská	Třebová

pachatele	rychle	odhalena.	Socha	i	pískov-
cový	 podstavec	 naštěstí	 půjde	 opravit.	 Pa-
chateli	kromě	náhrady	škody	hrozí	i	finanční	
postih	za	to,	že	z	místa	nehody	ujel.

Radovan	Zobač,	velitel	Městské	policie	
Moravská	Třebová
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Nemocnice následné péče informuje
Na	odděleních	 LDN	 jsou	povoleny	návště-
vy	 u	 pacientů	 při	 splnění	 předepsaných	
bezpečnostních	 a	 hygienických	 podmínek	

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

Nemocnice následné péče

a	v	níže	uvedených	omezených	časech.	
Středa:	14–16	hodin
Neděle:	14–16	hodin
Výjimky	dle	domluvy	s	ošetřujícím	lékařem.	

Více	 informací	 na	webových	 stránkách	ne-
mocnice	nebo	na	oddělení

Kateřina	Krausová

Ordinační doba praktických a dětských lékařů v době dovolených
Lékař/ka Termín dovolené Zástup

Dr. Zemánková 7.–10.	7.
Pouze	akutní	stavy	ošetří	Dr.	Šauerová,	Svitavy,	poliklinika	1.	patro,	po	předchozí	tel.	
domluvě	v	době	8:00–10:00	h.,	tel.	461	532	636

Dr. Němcová 7.–10.	7.
Dr.	Grepl	v	ordinaci	Dr.	Němcové	po	předchozím	objednání	na	tel.	461	310	110;		
7.	7.	-	7:00-9:30;	9.	7.	-	8.00–11,00	

Dr. Grepl 20.	7.–1.	8. Dr.	Němcová	v	ordinaci	Dr.	Grepla	út	+	čt	13:00–16:00

Dr. Neužilová Nemá Beze	změn

Dr. Klug 1.–10.	7. Dr.	Marossy	ve	svých	ord.	hodinách

Dr. Marossy 13.–27.	7. Dr.	Klug	ve	svých	ord.	hodinách

Dr. Maťašovský 13.–24.	7. druhá	ordinace	MEDICLINIC	v	jejich	ord.	hodinách

Dr. Madron 20.	7.–1.	8. Dr.	Neužilová	ve	své	ordinaci	a	svých	ord.	hodinách

Ostatní	ordinace	informace	o	změnách	OD	nedodaly.																																																																																																							Ivana	Kantůrková

Doporučení občanům v okamžiku ztráty či snížení stabilních příjmů

Vstupujeme do projektu Podpora sociálního začleňování v Moravské Třebové

Pokud	 tušíte	 potíže,	 kontaktujte	 věřitele	 dří-
ve,	 než	 se	dostanete	do	prodlení.	Udělejte	
si	přehled	zbytných	a	nezbytných	výdajů	do-
mácnosti	 v	 dlouhodobějším	horizontu.	 Spo-
čítejte	si,	kolik	můžete	splácet,	pokud	nevíte	
jak	 na	 to,	 obraťte	 se	 na	 dluhové	 poradce.	
Pokud	budete	nuceni	si	brát	půjčku,	pak	se	
obraťte	 pouze	 na	 bankovní	 ústavy.	 Pokud	
máte	více	půjček,	tak	je	spojte	do	jednoho.	
Pokud	 máte	 hypotéku	 a	 platíte	 pojištění	
schopnosti	splácet,	nejdříve	uplatněte	pojist-
nou	událost	–	snížení	příjmu	z	důvodu	nou-
zového	stavu.	Je-li	Váš	problém	dočasný,	po-
kuste	se	dojednat	posun	splátky	(pozor	ale	

Díky	 dlouhodobé	 spolupráci	
s	 Agenturou	 sociálního	 začle-
ňování	začínáme	od	1.	7.	2020	
do	31.	10.	2022	v	praxi	 reali-
zovat	 účinnou	 pomoc	 osobám	
v	našem	městě,	které	 jsou	reál-
ně	 ohroženy	 sociálním	 vyloučením,	 ztrátou	
zaměstnání,	 rasovou	 a	 národnostní	 diskri-
minací	 apod.	 Projekt	 je	 financován	 z	85	%	
z	EU,	z	10	%	ze	státního	rozpočtu	a	z	5	%	
z	 rozpočtu	města.	Mezi	klíčové	aktivity	pro-
jektu	patří	 profesionální	 realizace	 komunitní	
sociální	práce	ve	městě,	pilotní	ověření	pozi-
ce	Domovníka	-	preventisty,	coby	formu	pod-
pory	bydlení	a	vytvoření	Komunitní	klubovny,	
na	jejíž	přípravě	se	aktivně	podílejí	i	sami	čle-
nové	romské	menšiny	a	která	částečně	nahra-

na	možné	související	poplatky).	
U	 exekučních	 řízení	 lze	 požádat	 o	 odklad	
výkonu	exekuce.	
Zkuste	 si	 sjednat	 dostupné	 splátkové	 kalen-
dáře,	 které	 mohou	 pomoci	 nejen	 vám,	 ale	
i	věřitelům.	Raději	si	zkontrolujte,	jak	jsou	ve	
smlouvě	nastaveny	sankce,	na	co	má	věřitel	
nárok	a	jak	může	postupovat.	Pokud	smlou-
vu	nebo	podmínky	nemáte,	požádejte	o	ně	
věřitele.	 Jestliže	 smluvním	 podmínkám	 ne-
rozumíte,	 obraťte	 se	 na	 odbornou	 pomoc.	
Věřitelé	 Vám	 smějí	 dle	 zákona	 za	 prodlení	
účtovat	pokutu	až	500	Kč,	a	to	i	opakovaně.	
V	delším	období	může	být	pokuta	až	0,1	%	

dí	práci	s	minoritou	v	dřívějším	
Centru	volného	času.	
Podpora	 sociálního	 začleňo-
vání	 bude	 realizována	 sou-
běžně	s	dalšími	organizacemi	
a	projekty	zaměřenými	na	so-

ciální	začleňování	osob	z	cílové	skupiny	na	
území	města	Moravská	Třebová.	Od	červen-
ce	na	území	města	působí	nezisková	organi-
zace	SKP-CENTRUM, o.p.s.,	která	zpro-
středkovává	pomoc	při	hledání	dostupného	
bydlení	a	poskytuje	okamžitou	pomoc	lidem	
bez	přístřeší.	Květná zahrada, z. ú.	po-
máhá	znevýhodněným	občanům	s	hledáním	
práce	a	zapojením	do	pracovního	procesu.	
Charita Moravská Třebová	 v	 rámci	
projektu	 Rodina	 spolu	 pomáhá	 zprostřed-

z	dlužné	částky	za	každý	den	prodlení.	Po-
kud	 se	 vám	 poplatky	 zdají	 vysoké,	 můžete	
se	obrátit	 na	 Finančního	arbitra	ČR	 - www.
finarbitr.cz. 
Ověřte	si,	jestli	nemáte	nárok	na	pomoc	od	
státu	–	Call	centrum	Úřadu	práce	ČR:	844	
844	803.
Pokud	 si	 nevíte	 rady,	 můžete	 využít	 HELP	
linku	např.	Člověk	v	tísni	774	392	950	(Po	
–	Pá	8-18).	Agentura	pro	 sociální	začleňo-
vání	vytvořila	přehledný	materiál	pro	obča-
ny	k	tématu	ekonomického	výpadku	příjmů,	
celá	verze	dokumentu	na	https://www.social-
ni-zaclenovani.cz/. 

kovat	osobám	z	cílové	skupiny	zapojení	do	
běžného	 života	 ve	 společnosti,	 a	 v	 rámci	
dluhové	poradny	aktivně	 řeší	poradenskou	
pomoc	 lidem	 v	 situacích,	 kdy	 se	 dostanou	
z	 jakýchkoliv	 důvodů	 do	 finančních	 potíží.	
V	dalších	vydáních	zpravodaje	budeme	po-
drobně	představovat	jednotlivé	služby	obča-
nům.	
Kontakt:
Mgr.	 Jitka	 Selingerová,	 jselingerova@mtre-
bova.cz,	461	353	056,	Mgr.	Tereza	Síso-
vá,	tsisova@mtrebova.cz,	461	353	127
Registrační	číslo	projektu:	
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016146
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překážky	 např.	 v	 podobě	 coronaviru,	 sna-
žíme	 se	 dodržovat	 pravidelný	 týdenní	 har-
monogram,	který	 je	pro	naše	klienty	velice	

důležitý.	 To	 znamená	 (jen	
pro	 představu),	 že	 např.	
každé	 úterý	 dopoledne	
probíhá	hodinka	cvičení.	Za	
pěkného	počasí	využíváme	
venkovních	prostor	areálu	–	
zahrada,	altán,	okolí	kašny	
–	k	procházkách	a	utužová-
ní	fyzičky.	
Celý	tým	DZR	věří	a	doufá,	
že	hektické	období	spojené	
s	COVID	19	a	všemi	nouzo-
vými	opatřeními	s	tím	spoje-
nými	je	již	za	námi.	Společ-
nými	silami	jsme	vše	zvládli	
a	 teď	 se	 těšíme	 na	 krásné	

dny	plné	pohody	a	sluníčka.	Máme	radost,	
že	za	klienty	už	mohou	chodit	na	návštěvy	
jejich	rodiny	(návštěvy	jsou	běžně	bez	ome-
zení,	 nyní	 stále	 platí	 pravidla,	 uveřejněná	
na	www.ddmt.cz a	těšíme	se	na	každý	další	
normální	den.	
Bližší	 informace	 o	 poskytované	 pobytové	
službě	DZR	najdete	na	webových	stránkách	
sociálních	služeb	nebo	Vám	je	poskytne	ve-
doucí	služby	Erika	Jarůšková,	tel.:	734	208	
793,	jaruskova@mtrebova-city.cz

Pečovatelská služba
Přáním	 našich	 klientů	 je	 žít	 v	 důvěrně	 zná-
mém	prostředí	vlastního	domova	a	těšit	se	ze	
společnosti	 rodiny	 a	 přátel.	 Naším	 velkým	
úkolem	je	pomoci	toto	přání	splnit.	Dokáže-
me	pomáhat	i	lidem,	kteří	sami	pečují	o	své	
blízké.	 V	 mnoha	 činnostech	 totiž	 můžeme	
rodinného	příslušníka	zastoupit.	Klíč	k	tomu,	
aby	člověk	zvládal	lépe	stárnutí,	je	vědomé	
budování	a	udržování	sociálních	vztahů.	Je	
důležité	mít	přátelé,	kteří	člověku	pomohou,	
když	 to	bude	potřebovat.	Přirozená	 sociál-
ní	 síť	 je	nezbytný	základ	pro	 to,	aby	mohl	

senior	ve	společnosti	fungovat	a	byl	šťastný.	
Domov	je	místem,	kde	to	má	každý	rád.	Ne-
záleží	při	tom	na	věku.	Důležitý	je	pocit	jis-
toty	a	bezpečí,	proto	je	základem	naší	péče	
přátelská	 rodinná	 atmosféra	 a	 individuální	
přístup,	respekt	a	úcta.		
Tato	 spolupráce	 s	 pečovatelskou	 službou	
probíhá	 následujícím	 způsobem.	 Sociální	
pracovnice	 nejdříve	 zjistí	 potřeby	 člověka	
a	 s	 ohledem	 na	 možnosti	 služby	 dojedná,	
jak	a	 kdy	bude	naše	 spolupráce	probíhat.	
Často	pomáháme	s	osobní	hygienou,	s	po-
hybem	člověka	po	bytě,	pomáháme	při	po-
dávání	 jídla	 a	 pití,	 připravujeme	 snídaně	
a	 večeře,	 dovážíme	 obědy,	 doprovázíme	
klienty	 k	 lékařům	 či	 na	 úřady,	 zajišťujeme	
jim	nákupy,	 různé	pochůzky	či	běžný	den-
ní	i	velký	úklid	domácnosti,	pereme,	žehlíme	
a	mnoho	dalšího,	co	pomůže	člověku	v	za-
chování	navyklého	způsobu	života.
Naše	 terénní	služba	 funguje	 jako	mezikrok	
mezi	domácím	prostředím	a	pobytovou	služ-
bou.	 Z	 našich	 zkušeností	 víme,	 že	 je	 pro	
některé	lidi	těžké	přijmout	pomoc	od	cizích	

osob	a	pustit	je	do	své	
domácnosti.	 A	 proto	
naši	 klienti	 vzkazu-
jí,	 pokud	 potřebujete	
pomoc	 druhého	 člo-
věka,	 ale	 z	 nějakého	
důvodu	 se	 neodva-
žujete	 o	 ni	 požádat	
nebo	neustále	váháte:	
„Nečekejte	a	nechte	si	

pomoct.	A	nebojte	se,	pečovatelky	dokážou	
najít	řešení	a	vždycky	pomůžou.“	Naším	zá-
jmem	je	především	klientům	naslouchat,	na-
slouchat	nejen	ušima,	ale	zejména	srdcem.	
Nám	 je	 ctí	 pomáhat	 Vám	 v	 situacích,	 kte-
ré	 si	 pomoc	 a	 podporu	 zaslouží,	 či	 ji	 do-
konce	 vyžadují.	 Jsme	 tu	 pro	 Vás	 –	 vedou-
cí	 pečovatelské	 služby	 Renata	 Nislerová:	
731	151	805,	sociální	pracovnice	Petra	Cr-
hová:	731	521	834.	

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

Sociální služby města Moravská Třebová
pečovatelská služba, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba

Domov se zvláštním režimem
Od	1.	5.	2019	funguje	nová	pobytová	soci-
ální	služba	–	Domov	se	zvláštním	režimem	
(DZR),	 určená	 pro	 osoby	
starší	58	let,	které	mají	sníže-
nou	soběstačnost	především	
z	 důvodu	 demence	 Alzhei-
merova	 typu	 a	 jejichž	 situ-
ace	 vyžaduje	 pravidelnou	
pomoc	jiné	osoby.	Služba	je	
určena	 především	 osobám	
s	 trvalým	 pobytem	 v	 Mo-
ravské	 Třebové	 a	 v	 obcích	
působnosti	 ORP.	 V	 případě	
volné	kapacity	i	osobám	z	ji-
ných	regionů.
Nabízíme	 ubytování	 pro	
23	 osob	 v	 jedno	 a	 dvou-
lůžkových	 pokojích	 v	 nově	
zrekonstruované	budově	C	uprostřed	areá-
lu.	Ubytovací	místa	jsou	prakticky	stále	plně	
obsazena.	 Klientům	 nabízíme	 ubytování,	
celodenní	 stravu	včetně	dietního	stravování	
(žlučníková,	 diabetická	 a	 diabeticko-žluč-
níková	 dieta),	 pomoc	 při	 osobní	 hygieně,	
pomoc	 při	 zvládání	 běžných	 úkonů	 péče	
o	vlastní	osobu,	sociálně	 terapeutickou	čin-
nost	a	aktivizační	činnost.	Dále	pomáháme	
zprostředkovat	 kontakt	 se	 společenským	
prostředím	 a	 pomáháme	 při	 uplatňování	
práv,	 oprávněných	 zájmů	 a	 při	 obstarává-
ní	osobních	záležitostí.	Zajišťujeme	také	zá-
kladní	sociální	poradenství.	
Naším	cílem	 je	mimo	 jiné	vytvářet	klientům	
příjemné	 prostředí,	 a	 to	 nejen	 vybavením	
prostor	domova,	ale	především	individuálním	
přístupem.	 Pokud	 se	 nám	 nestaví	 do	 cesty	

Poděkování
Chtěla	 bych	 vyslovit	 velké	 poděkováním	
všem	 sestřičkám	 z	 Agentury	 domácí	 péče	
SESTŘIČKA,	 které	 v	 uplynulých	 měsících	
(v	 době	 omezení	 ambulantních	 služeb)	
pracovaly	 bez	 omezení,	 a	 pilně	 se	 staraly	
o	naše	chronicky	nemocné	občany.

Ivana	Kantůrková,	zastupitelka	města

Poděkování
Děkuji	kolektivu	pracovníků	Domova	se	
zvláštním	 režimem	 Sociálních	 služeb	
města	 Moravská	 Třebová	 za	 příklad-
nou	a	obětavou	péči	o	moji	maminku.
S	úctou	 	 							Hana	Fafílková

Obyvatelka DZR slaví kulaté 
narozeniny

Linka pro odkladné stavy 469 666 666/469 666 999
Zdravotnická	 záchranná	 služba	 Pardubic-
kého	kraje	nově	zřídila	 linku	pro	odkladné	
stavy.	Tuto	lze	využít	v	případě	zdravotních	
potíží,	které	nejsou	akutní	a	nevyžadují	tedy	
výjezd	sanity	zdravotnické	záchranné	služ-
by.	 Jsou	 to	 třeba	 teploty,	 chřipka,	 zažívací	
potíže	(zvracení,	průjem),	chronická	bolest.	
Linku	 obsluhují	 operátoři	 zdravotnické	 zá-

chranné	služby,	kteří	stav	vyhodnotí	a	pora-
dí	Vám,	jak	situaci	řešit	-	cestou	praktického	
lékaře,	 LSSP,	 svépomocí	 nebo	 návštěvou	
ambulance	 polikliniky	 nebo	 nemocničního	
zařízení.	 V	 případě,	 že	 operátoři	 stav	 vy-
hodnotí	jako	neodkladný,	vyšlou	k	Vám	sani-
tu	zdravotnické	záchranné	služby.

Ivana	Kantůrková
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FILMOVÉ ÚTERKY HUDEBNÍ ČTVRTKY
DEZABURA
Koncert moravskotřebovské 
kapely, vyznačující se svým 
osobitým stylem a zejména 
vlastní tvorbou.

ČTVRTEK 9. 7. 2020

· ZÁMEK / 19:00

PROČ NE BAND
Koncert populární 
moravskotřebovské country 
kapely, hrající pro 
vás již 21 let.

ČTVRTEK 16. 7. 2020

· ZÁMEK / 19:00

FOFR
Neortodoxní 
česky zpívaný 
bluegrass 
z Lanškrouna.

ČTVRTEK 23. 7. 2020

· ZÁMEK / 19:00

HUDEBNÍ TĚLESO 
IVANA HŘEBABETZSKÉHO
Trochu klasiky nemůže škodit.
 Známé nejem klasické skladby 
v podání oblíbeného 
moravskotřebovského tělesa.

ČTVRTEK 30. 7. 2020

· ZÁMEK / 19:00

PNS 
Přijďte si poslechnout starej 
dobrej hardrock  a super 
pecky sedmdesátek 
a osmdesátek.

ČTVRTEK 6. 8. 2020

· ZÁMEK / 19:00

DO VĚTRU
Svitavská kapela Do větru hraje 
muziku, která vychází 
z písničkářských tradic. 
Je směsí žánrů rock-folk-funky 
a výrazné latino rytmiky.

ČTVRTEK 20. 8. 2020

· ZÁMEK / 19:00

STONE KID BAND
Nové moravskotřebovské trio, 
hrající blues s přesahem 
do folku a rocku 
v akustickém kabátě.

ČTVRTEK 27. 8. 2020

· ZÁMEK / 19:00

PETRA "ŠANY" ŠANCLOVÁ
česká písničkářka, zpěvačka 
a multiinstrumentalistka.
Spolupracovala se známými 
osobnostmi naší folkové scény

ČTVRTEK 13. 8. 2020

· ZÁMEK / 19:00

ROBERT KŘESŤAN 
A DRUHÁ TRÁVA
Koncert legendy české 
folkové a country scény 

19. 7. 2020 / 19:00

CHLAP 
NA STŘÍDAČKU
I ten nejlepší plán může 
mít své trhliny. Jiří Langmajer 
v hlavní roli bláznivé komedie.

ÚTERÝ 21. 7. 2020

· ZÁMEK / 21:30
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NEBOŽTÍKA
Parodie na známé kriminálky 
s Davidem Novotným 
v hlavní roli.

ÚTERÝ 7. 7. 2020

· ZÁMEK / 21:30

ZAKLETÉ
PÍRKO
Česká pohádková
komedie režiséra
Zdeňka Trošky.

ÚTERÝ 14. 7. 2020

· ZÁMEK / 21:30

STOLETÝ STAŘÍK,
KTERÝ VYLEZL Z OKNA 
A ZMIZEL
… a než se nadál měl v patách
gang zločinců a sem tam
mrtvolu. Dobrodružná komedie.

ÚTERÝ 28. 7. 2020

· ZÁMEK / 21:30

ŽENY
V BĚHU
Poslední přání by se měla plnit, 
i když jde o to, uběhnout 
maraton!

ÚTERÝ 4. 8. 2020

· ZÁMEK / 21:00

SEDMERO
KRKAVCŮ
Pohádkový příběh vychází 
z klasické pohádky
Boženy Němcové.

ÚTERÝ 11. 8. 2020

· ZÁMEK / 21:00

3BOBULE

Filmová komedie 
nevinně o víně. 
V hlavních rolích Kryštof Hádek 
a Tereza Ramba.

ÚTERÝ 18. 8. 2020

· ZÁMEK / 21:00

ŠPUNTI NA VODĚ

Rodinná komedie o tom, 
co se stane, když tátové chtějí 
na vodu bez svých
drahých poloviček.

ÚTERÝ 25. 8. 2020

· ZÁMEK / 21:00
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HISTORICKÉ SOBOTY
KOVÁRNA NA ZÁMKU
Máte rádi oheň, dým, kov a vše 
kované? Tak právě pro vás bude 
svoje řemeslo prezentovat 
umělecký kovář Loki.

SOBOTA 4. 7. 2020

· 16:00 - 21:00

OŽIVLÉ PROHLÍDKY - "MUŽ 
SE ŽELEZNOU MASKOU"  
Dobrodružný 
a romantický příběh 
královského prince.

· 18:00 · 19:00
· 20:00 · 21:00

ŠKOLA MALÝCH RYTÍŘŮ 
A PRINCEZEN
Historické hry pro nejmenší.

SOBOTA 11. 7. 2020

· 10:00 - 12:00

KOŽENÝ WORKSHOP 
Výroba kožených opasků a klíčenek 
pod vedením baštýře Pavla.

SOBOTA 25. 7. 2020

· 10:00 - 12:00

NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Jedinečná atmosféra
potemnělého moravskotřebovského
zámku a jeho expozic.

· 21:00 · 22:00

OŽIVLÉ PROHLÍDKY
"FRANKENSTEIN“ 
Tajuplný příběh o snaze člověka
ovládnout sílu přírody. 

PÁTEK 31. 7. 2020

· 18:00 · 19:00
· 20:00 · 21:00

PO STOPÁCH RYTÍŘŮ 
Dobrodružné rytířské odpoledne 
se skupinou hist. šermu HONORATA.

SOBOTA 1. 8. 2020

· 14:00 - 17:00

HRY PRO MALÁ PÁŽATA
Historické hry pro nejmenší - souboje 
s dřevcem, sbírání věnečků, "stínání hlav".

SOBOTA 15. 8. 2020

· 10:00 - 12:00

20 LET GEOCACHINGUSOBOTA 22. 8. 2020

· 12:00 - 18:00
OŽIVLÉ PROHLÍDKY - "MUŽ 
SE ŽELEZNOU MASKOU"  

· 18:00 · 19:00
· 20:00 · 21:00

VOŇAVÝ VOSKOVÝ 
WORKSHOP
Voňavý voskový workshop, vašeho
oblíbeného baštýře Pavla.   

SOBOTA 28. 8. 2020

· 18:00

OŽIVLÉ PROHLÍDKY 
"PANNA A NETVOR"
Divadelní adaptace slavné pohádky.

· 18:00 · 19:00 
· 21:00 · 22:00

NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU· 21:00 · 22:00

KLAUN FAMILY
Show klaunky Oliny 
a klauna Huberta plná vtipných 
klaunských situací, vtipů, písniček, 
her a balónků.

NEDĚLE 2. 8. 2020

· 16:00

POJĎTE S NÁMI
ZA POHÁDKOU
Nejznámější písničky z pohádek,
večerníčků a dětských filmů v podání 
Volného hudebního sdružení
Moravskotřebovských hudebníků.

NEDĚLE 26. 7. 2020

· 16:00

POHÁDKA Z BUDÍKU
Vám někdy čas letí? Nebo se vleče?
Je lepší v životě pospíchat nebo se 
loudat? Pohádkový příběh o dvou 
bratrech, kteří se vydají hledat čas, 
aby se zeptali, jak to s ním vlastně je.

NEDĚLE 9. 8. 2020

· 16:00

JOSEF KLÍČ DĚTEM
Nejkrásnější dětské písně v podání
moravskotřebovského  rodáka
a koncertního mistra
Národního divadla v Brně.

NEDĚLE 16. 8. 2020

· 16:00

JOSEF KLÍČ
Komorní koncert a křest nového CD

· 18:00

ZPÍVÁNKY STRÝČKA LÍČKA 
Písničky slouží k poslechu, tanci, 
zpěvu či hraní na hudební nástroj,
zkrátka k pobavení a žádná věková
hranice neexistuje.

NEDĚLE 23. 8. 2020

· 16:00

O PALEČKOVI
V klasickém pohádkovém příběhu
uvidíte, jak pevné je pouto mezi 
dítětem a rodinou.

NEDĚLE 19. 7. 2020

· 16:00

TŘI PRASÁTKA
Pohádka žonglérská, pohádka drsná,
pohádka o životě prasečím, který 
vůbec není pohádkový.
Po pohádce Vojtova žonglérská dílna.

NEDĚLE 12. 7. 2020

· 16:00

HURÁ NA PRÁZDNINY!
Přijďte přivítat prázdniny netradičně. 
Tentokrát s písničkami pro malé 
i velké v podání Divadla Slunečnice.

NEDĚLE 5. 7. 2020

· 16:00

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO Moravská Třebová 2020
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”DOŽÍNKOVÉ A PIVNÍ SLAVNOSTI

NÁMĚSTÍ TGM.
Těšit se můžete na hudební skupiny na náměstí: GABRIELA V.G, FUNKY 
CHICKEN, MEDVĚD 009, CIRKUS  BROTHERS, SVITAVY UKULELE ENSEMBLE, 
CIMBAL BROTHERS a další.

Těšit se můžete také na dětský program na zámku:  zábavné,
pohádkové, lidové, žonglérské, zkrátka tak trochu komediantské odpoledne.

SOBOTA 29. 8. 2020     · 14:00

Z Á M E K
M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á

www.zamekmoravskatrebova.cz
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Otevírací doba:
pondělí	zavřeno		
úterý	-	pátek	9–12,	13–16:30	
so-ne	13–16	(pro	předem	ohlášené	výpravy	
je	možná	návštěva	též	10–12)

Stálá Expozice 
Holzmaisterova sbírka
Nechte	 se	 muzejníky	 a	 někdejším	 mecená-
šem	 Ludwigem	 V.	 Holzmaisterem	 přizvat	
k	cestě	kolem	světa	 -	součástí	sbírky	je	i	ko-
lekce	staroegyptských	památek	-	jako	druhá	
největší	ve	veřejných	sbírkách	České	republi-
ky.	Spatřit	můžete	také	egyptskou	princeznu	
Hereret.	Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu.	
60	Kč/40	Kč,	rodinné	140	Kč

Galerie obrazů Františka Strážnic-
kého
Přijměte	 srdečné	 pozvání	 do	 nově	 instalo-
vané	 Galerie	 obrazů	 akademického	 ma-
líře	 Františka	 Strážnického	 (1913–1985),	
bezpochyby	 největší	 malířské	 osobnosti	

akt	 -	portrét.	Jeho	stěžejním	výrazem	je	čer-
nobílá	fotografie.		
40	Kč/20	Kč,	rodinné	90	Kč

Ladislav Postupa (1929–2016) – Re-
trospektiva, Zuzana Postupová – 
Výběr z díla
fotografie - fotografika - instalace - atelier
Výstava	bude	zahájena	slavnostní	vernisáží	
7.	7.	 v	17	hodin.	 Jste	 srdečně	zváni.	Výsta-
va	bude	přístupná	ve	dvoraně	muzea	od	8.	
7.	do	13.	9.,	kdy	ji	můžete	navštívit	v	běžné	
otevírací	době	muzea.
Ladislav	Postupa	byl	několikrát	zařazen	me-
zi	fotografy	světového	významu,	jeho	práce	
byla	 prezentována	 na	 mnoha	 skupinových	
i	samostatných	výstavách	nejen	v	Čechách,	
ale	 i	 v	 zahraničí.	 Svými	 díly	 je	 zastoupen	
v	 předních	 českých	 i	 světových	 sbírkách.	
Souborná	výstava	tohoto	autora	připomene	
nejdůležitější	 díla,	 která	 vznikla	 od	 šedesá-
tých	let	20.	století	až	do	současnosti.
Vstup	zdarma

Moravskotřebovska	 v	 období	 2.	 poloviny	
20.	století.	Galerie	představuje	pestrou	šká-
lu	 autorova	 výtvarného	 zaujetí	 -	 energicky	
uchopenou	 olejomalbu,	 pohotovou	 a	 bys-
trou	uhlovou	kresbu	i	pastely,	které	zřetelně	
zachycují	prchavost	okamžiku.	Soubor	obra-
zů	tematicky	cílí	na	mimořádná	díla	figurální	
a	portrétní,	akty,	krajinné	náměty	i	květinová	
zátiší.		
40	Kč/20	Kč

František Heusler Dobré světlo
výstava fotografií
Výstava	bude	zahájena	slavnostní	vernisáží	
7.	7.	v	17	hodin.	Dále	bude	přístupná	ve	vel-
kém	 a	 malém výstavním	 sálu	 muzea	 od	 8.	
7.	do	13.	9.,	kdy	ji	můžete	navštívit	v	běžné	
otevírací	době	muzea.
Autor	prezentující	svoji	volnou	fotografickou	
tvorbu	na	řadě	samostatných	 i	 skupinových	
výstav	a	 fotosalonů	 (Praha,	 Plzeň,	 Lány,	 Pí-
sek,	 San	 Francisco,	 Hamburk	 …)	 představí	
v	Moravské	Třebové	inscenovanou	fotografii	

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

Městské muzeum Moravská Třebová

3Bobule /ČR/

nový	český	film
9. 7., 19:00 hod., 103 min., 130 Kč
Úspěšné	pokračování	stejnojmenného	filmu.	
Po	mnoha	sklizních…	Honza	a	Klára	se	stali	
rodiči	dvojčat	a	majiteli	vinařství.

Lassie /USA/

18. 7., 17:00 hod., 100 min., dabing, 120 Kč
Nejslavnější	 pes	 se	 vrací	 na	 plátna	 kin.	
Úžasný	 příběh	 o	 nerozlučném	 přátelství	
chlapce	a	jeho	dlouhosrsté	kolie.

3Bobule /ČR/

nový	český	film
18. 7., 19:00 hod., 103 min., 130 Kč
Úspěšné	pokračování	stejnojmenného	filmu.	
Po	mnoha	sklizních…	Honza	a	Klára	se	stali	
rodiči	dvojčat	a	majiteli	vinařství.

Meky /ČR/SR/

nový	český	hudební	dokument
16. 7., 19:00 hod., 80 min., 120 Kč
Miro	 Žbirka,	 kterému	 všichni	 říkají	 prostě	
Meky.	Jeho	jméno	a	hity	znají	všichni,	Žbir-
ku	samotného	a	jeho	skutečný	život	zná	ale	
málokdo.

Bourák /ČR/SR/

nový	český	film
17. 7., 19:00 hod., 110 min., 100 Kč
Ivan	 Trojan	 v	 hlavní	 roli	 Bouráka,	 věčného	
frajera,	kterému	teče	do	baráku	i	do	života	
a	rodina	už	ho	má	plný	zuby.

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

Kulturní služby města Moravská Třebová – kino

Prohlídkové okruhy – časy a termíny 
na www.zamekmoravskatrebova.cz
Poklady	Moravské	Třebové

Středověká	mučírna	a	alchymistická	labora-
toř	mistra	Bonaciny
Geologické	zajímavosti	Moravské	Třebové

Jak	 se	 žilo	 na	 venkově	 –	 otevíráme	 1.	 7.	
2020

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

Zámek Moravská Třebová
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Moravská Třebová – jak ji neznáme
Městské	 muzeum	 Moravská	 Třebová	 Vás	
zve	k	účasti	na	I.	ročníku	přehlídky	fotografií,	
která	navazuje	na	úspěšné	předchozí	roční-
ky	stejnojmenné	fotosoutěže.
Cíl	a	smysl	přehlídkové	fotografie	-	neotřelý,	
osobitý,	 zajímavý	 pohled	 na	 město	 v	 jeho	
historii	i	současnosti.	Snímek	by	měl	obsaho-
vat	vždy	záběr	města,	jeho	všední	i	nevšední	
atmosféru,	 obsahově	 se	 pak	 může	 pohy-
bovat	 na	 mnoha	 rovinách	 –	 architektura,	
pamětihodnosti,	 město	 a	 lidé	 v	 něm,	 okol-
ní	 příroda	 a	 životní	 prostředí.	 To	 vše	 okem	
a	 objektivem	 fotoamatéra	 i	 renomovaného	
fotografa.
Barevné i černobílé fotografie (min. roz-
měru 13x19 cm a lépe větší) odevzdá-

vejte do 31. srpna 2020 v Městském mu-
zeu (ul. Svitavská).
Přehlídka	 se	 uskuteční	 v	 prostorách	 muzea	
v	 podzimních	 týdnech	 tohoto	 roku.	 O	 bliž-
ším	 termínu	budeme	aktéry	 i	 veřejnost	včas	
informovat.	 Po	 ukončení	 přehlídky	 mohou	
vybrané	snímky	obohatit	muzejní	archiv.	Tě-
šíme	se	na	Vaše	tvůrčí	nasazení,	účast	a	pří-
jemnou	spolupráci.		

Kaligrafický plenér
Zveme	 Vás	 k	 účasti	 na	 výtvarném	 kurzu,	
který	se	uskuteční	v	sobotu	12.	září	 (9–12,	
14–17	hodin)	v	prostorách	budovy	muzea.	
Za	příznivého	počasí	se	můžete	těšit	na	prá-
ci	v	příjemném	prostředí	okolního	parku.	Pod	
vedením	výtvarníka	Lumíra	Moučky	nahléd-

nete	do	tajů,	křehkosti	a	hlubokého	významu	
čínské	 kaligrafie	 a	 čínské	 malby	 a	 osvojíte	
si	základy	těchto	uměleckých	technik.	Pojď-
te	 s	 námi	 zažít	 proměnlivost,	 spontánnost	
a	 jedinečnost	 improvizace	 okamžiku	 psaní	
a	 malování.	 Veškeré	 výtvarné	 potřeby	 pro	
Vaši	 práci	 budou	 zajištěny,	 účastnický	 po-
platek	 činí	 200	 Kč	 na	 osobu.	 S	 sebou	 si	
vezměte	kreativní	naladění,	otevřenost	neo-
byčejnému	 zážitku	 a	 dobrou	 náladu.	 Vaše	
práce	pak	v	muzeu	rádi	vystavíme.			
Využijte tuto jedinečnou příležitost a ne-
váhejte s přihláškou. Počet míst v kurzu 
je omezen na 15 osob (není omezeno 
věkem). Závazné	přihlášky	je	třeba	nahlásit	
v	 muzeu	 do	 31.	 července.	 Budeme	 se	 těšit	
na	společné	setkání.

Tulák se vrátil
Jeřáb	T	174	Weimar	našel	cestu	zpět	na	své	
původní	působiště,	nyní	již	na	zasloužilý	od-
počinek	do	Průmyslového	muzea	v	Mladějo-
vě,	 kde	bude	po	 renovaci	 vystaven.	V	 roce	
1995	byl	z	původního	 šamotového	závodu	
prodán	 a	 25	 let	 putoval	 mezi	 různými	 ma-
jiteli.	 Jeho	poslední	pracovní	působiště	bylo	
v	 uhelných	 skladech	 Pavla	 Novotného.	 Při	
běžných	prohlídkách	muzea	mohou	návštěv-
níci	spatřit	 tento	stroj	na	volném	prostranství	
během	renovace.	Srdečně	zveme	k	návštěvě.

Eva	Kopřivová

Dne	 26.	 července	 si	 připomínáme	 svatou	
Annu,	 matku	 Panny	 Marie	 a	 babičku	 Ježí-
še	 Krista.	 Jméno	 Anna	 má	 hebrejský	
původ	a	znamená	„milostiplná“	či	
„laskavá“.	 Podle	 apokryfního	
Evangelia	 svatého	 Jakuba	
se	 provdala	 za	 pastýře	 Já-
chyma.	 Manželé	 byli	 dlou-
hou	dobu	bezdětní,	což	se	
pokládalo	za	Boží	trest.	Já-
chym	 se	 proto	 odebral	 do	
pouště,	 kde	 strávil	 v	 půstu	
a	modlitbách	dlouhých	čty-
řicet	dní.	Nešťastná	Anna	se	
zatím	modlila	za	návrat	své-
ho	 muže	 i	 narození	 dítěte.	
Modlitby	 manželů	 byly	 vy-
slyšeny	–	zjevil	se	jim	anděl	
zvěstující	 příchod	potomka.	
Manželům	 v	 poměrně	 vy-
sokém	věku	se	 tedy	narodila	dcera	Marie.	
Anna	tehdy	slíbila,	že	své	dítě	zaslíbí	Bohu.
V	dějinách	byla	Anna	oblíbenou	světicí.	Kult	
svaté	Anny	zřejmě	vznikl	v	Jeruzalémě,	poz-
ději	se	centrem	jejího	uctívání	stala	Konstan-
tinopol.	Úcta	ke	svaté	Anně	vyvrcholila	v	Ev-
ropě	na	přelomu	15.	a	16.	století	zejména	
v	měšťanském	a	šlechtickém	prostředí.	Svatá	
Anna	 se	 stala	 symbolem	ctnostné	a	 cudné	
manželky,	vzorné	matky	a	počestné	vdovy.	
Je	 patronkou	 šťastných	 manželství,	 nekom-
plikovaných	 porodů,	 matek,	 vdov,	 tkalců,	
provazníků,	horníků,	 soustružníků,	mlynářů,	
krejčích,	krajkářů	nebo	čeledínů.	Věřící	sva-
tou	Annu	prosili	 v	dobách	 sucha	o	 seslání	
deště,	 modlili	 se	 k	 ní	 při	 bouřce.	 V	 umění	
bývá	 zobrazována	 s	 Pannou	 Marií	 nebo	
malým	Ježíškem.	V	Městském	muzeu	v	Mo-
ravské	Třebové	je	deponováno	několik	umě-
leckých	děl	 s	motivem	svaté	Anny,	z	nichž	
nejvýznamnější	je	oltářní	obraz	znázorňující	

Oltářní obraz s námětem svaté Anny od Judy Tadeáše Suppera 
ze sbírky moravskotřebovského muzea

svatou	Annu	učící	Pannu	Marii	číst	od	Judy	
Tadeáše	Suppera.	Tento	umělec	žil	v	letech	

1712	 až	 1771	 a	 je	 znám	 především	
jako	 tvůrce	 fresek,	 připisováno	

mu	 je	ale	 také	přes	dvacet	zá-
věsných	obrazů.	Protože	žil	
a	 tvořil	 v	 Moravské	 Třebo-
vé,	 maloval	 obrazy	 přede-
vším	pro	 toto	město	a	 jeho	
blízké	okolí.	Ve	sbírce	měst-
ského	 muzea	 se	 nachází	
několik	oltářních	obrazů	to-
hoto	významného	umělce.
Oltářní	 obraz	 znázorňují-
cí	svatou	Annu	učící	Pannu	
Marii	 číst	 je	 malován	 ole-
jem	na	plátně	o	rozměrech	
176	 x	 107,5	 cm.	 Původně	
se	 nacházel	 v	 kostele	 sv.	
Kateřiny	 ve	 Starém	 Městě,	

do	moravskotřebovského	muzea	ho	daroval	
farář	P.	Stefan	Mauler,	o	čemž	svědčí	zápis	
z	roku	1908	ve	staré	německé	evidenční	kni-
ze.	Záznam	obsahuje	také	informaci,	že	ob-
raz	je	dílem	Judy	Tadeáše	Suppera.	Obraz	
znázorňuje	v	 levé	části	 svatou	Annu,	 která	
sedí	na	kamenném	stupni,	v	pravé	ruce	pod-
pírá	knihu	položenou	na	koleni,	pokrčenou	
levou	 rukou	 si	 přidržuje	 šaty,	 na	 hlavě	 má	
šátek	s	třásněmi.	Do	knihy	nahlíží	a	pravou	
rukou	ukazuje	Panna	Marie,	která	 je	vyob-
razena	 jako	malé	děvčátko	v	 růžovobílých	
šatech	s	modrou	sukní,	kterou	si	levou	rukou	
drží.	Ve	vlasech	má	růžovou	stuhu,	kolem	její	
hlavy	 je	 svatozář	 tvořena	dvanácti	malými	
hvězdičkami.	 Za	 svatou	 Annou	 je	 umístěn	
kamenný	 květináč	 s	 kvítkem	 růže.	 Napra-
vo	 v	 pozadí	 stojí	 svatý	 Jáchym	 v	 dlouhém	
červeném	 plášti	 opírající	 se	 o	 hůl.	 Vpředu	
v	pravém	rohu	obrazu	je	umístěna	postava	
dítěte,	která	pravou	rukou	ukazuje	na	svatou	

Annu	s	dcerou	Marií,	v	levé	ruce	svírá	koru-
nu	a	 kopí.	Dítě	 je	oblečeno	do	červeného	
pláště	s	hranostajovou	obrubou,	přes	rame-
no	 má	 koženou	 brašničku.	 Nad	 ústředním	
motivem	můžeme	vidět	oblak,	ze	kterého	vy-
létají	tři	andělé.	Za	jedním	z	nich	se	nachází	
symbol	Božího	oka	s	oslnivou	září,	nad	kte-
rým	se	vznáší	holubice	Ducha	svatého.	Celá	
scéna	je	umístěna	ve	sloupové	architektuře.
V	současné	době	je	tento	sbírkový	předmět	
prezentován	 veřejnosti	 v	 prostorách	 mo-
ravskotřebovského	zámku.

Lucie	Žáková,	městské	muzeum
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Pět set let od smrti Ladislava z Boskovic
dokončení
Původní	 rozsah	 Ladislavovy	 knihovny	 ne-
známe,	 odhadován	 je	 nejméně	 na	 200	
svazků,	 mezi	 nimiž	 nechybějí	 ani	 vzácné	
italské	prvotisky.	Nejstarší	svazky	pocháze-
jí	 z	 roku	 1469,	 pouhých	 dvacet	 let	
po	vynálezu	knihtisku.	Bezmála	
polovinu	 dnes	 známého	 fon-
du	knihovny	tvoří	spisy	řec-
kých	a	římských	autorů.	
Většinou	se	jednalo	o	au-
tory	nové	nebo	znovuob-
jevené	 italskými	 huma-
nisty,	 kteří	 k	 dochovaným	
antickým	spisům	připojova-
li	 svoje	 komentáře.	 Nemalá	
část	 se	 týká	 latinské	 filologie,	
básnictví	a	 rétoriky.	Kromě	 tištěných	
knih	byly	 součástí	 knižního	 souboru	 i	 ruko-
pisy,	některé	z	nich	byly	nákladně	 ilumino-
vány.	V	několika	svazcích	se	dochovaly	po	
okrajích	 nebo	 mezi	 řádky	 psané	 přípisky.	
Není	vyloučeno,	že	je	do	nich	vepsal	právě	
Ladislav	z	Boskovic.	Ojediněle	v	nich	nachá-
zíme	Ladislavovo	exlibris	s	devizou:	„Bůh	je	
moje	 naděje“	 nebo	 vlastnické	 poznámky	
s	podpisem.
Vedle	 antické	 literatury	 tvořily	 nezanedba-
telnou	část	knižního	souboru	biblické	novo-
zákonní	 texty,	 spisy	 církevních	 otců	 a	 díla	
středověkých	 autorit,	 náležející	 do	 scholas-
tického	systému	pozdního	středověku.	Samo-
statnou	 kapitolou	 jsou	 spisy	 italských	 nebo	
zaalpských	 humanistů.	 Část	 spisů	 se	 váže	
k	 tak	zvaným	tajným	vědám,	 jako	byla	ma-
gie,	astrologie	a	alchymie.	
O	mimořádné	hodnotě	Ladislavovy	knihovny	
svědčí	obdiv,	který	v	roce	1517,	kdy	navštívil	
moravskotřebovský	 zámek,	 vyjádřil	 švýcar-
ský	humanista	Rudolf	Agricola	mladší.	V	pa-
negyrickém	listu	o	ní	napsal:	„Užasnul	jsem,	
když	 jsi	 mi	 příchozímu	 bibliotéku	 památka-
mi	 nejslovutnějších	 spisovatelů	 přeplněnou	
v	 rozevřených	 skříních	 ukazoval“.	 Augustin	
Olomoucký	 spolu	 s	 Bohuslavem	 Hasištejn-
ským	z	Lobkovic	a	Oldřichem	z	Rožmberka	
označil	 Ladislava	za	předního	znalce	 latin-
ské	a	řecké	literatury	mezi	šlechtici	Českého	
království.	 Knihy	 z	 Ladislavovy	 knihovny	 se	
naštěstí	jen	neztrácely,	ale	ještě	i	dnes	se	tu	
a	tam	nějaký	původní	svazek	podaří	objevit.		
Do	 přestavby	 hradu,	 situovaného	 v	 jihový-
chodní	části	historického	jádra	města,	se	La-
dislav	pustil	nejspíše	na	přelomu	80.	a	90.	let	
15.	století.	Není	vyloučeno,	že	při	ní	navázal	
na	předchozí	stavební	úpravy,	se	kterými	za-
čali	jeho	příbuzní	Beneš	a	Dobeš	z	Boskovic.	
Svědí	pro	to	erbovní	minigalerie	umístěná	na	
klenbě	 rytířského	 sálu	 ve	 východní	 křídle	
zámku.	Jeden	z	aliančních	erbů	patří	právě	

Dobešovi	z	Boskovic,	který	město	a	panství	
držel	v	první	polovině	80.	let.	Ladislav	pozd-
ně	gotickou	přestavbu	zintenzívnil	a	uplatně-
ním	renesančních	prvků	ji	posunul	na	kvalita-
tivně	vyšší	úroveň.	Vysvětlovalo	by	se	tím	i	to,	

že	 Ladislavovi	 stačily	 na	 rozsáhlou	
stavební	přeměnu	pouhé	dva	tři	

roky.	 O	 dokončení	 přestav-
by	 svědčí	 raně	 renesanční	

portál	z	roku	1492,	který	
nechal	Ladislav	jako	jed-
noznačný	 vzkaz	 všem	
příchozím	vsadit	na	vstu-
pu	do	zámku.

Nejen	 starý	 gotický	 hrad	
prošel	 za	 Ladislavova	půso-

bení	 ve	 městě	 stavební	 promě-
nou.	Humanisticky	vzdělaný	velmož,	

který	 během	 studií	 na	 vlastní	 oči	 poznal	
řadu	severoitalských	měst,	 	 	 	 	 	 	 se	 rozhodl,	
že	k	obrazu	svému	přebuduje	 i	Moravskou	
Třebovou,	kterou	si	zvolil	za	rezidenční	měs-
to.	Existuje	hypotéza,	která	se	však	nakonec	
v	realitě	přelomu	15.	a	16.	století	výrazněji	
neprojevila,	 že	 Ladislav	 zamýšlel	 přestavět	
Moravskou	 Třebovou	 po	 vzoru	 ideálního	
renesančního	města.	Ideální	plán	města	po-
jmenovaného	 Sforzinda	 podle	 milánského	

vévody	 Francesca	 Sforzy,	 vypracoval	 flo-
rentský	architekt	a	sochař	Antonio	di	Pietro	
Averlino,	známější	pod	jménem	Filarete.	Zá-
kladem	ideálního	půdorysného	uspořádání	
Sforzindy	byla	osmicípá	hvězda	vytvořená	
překrytím	dvou	čtverců,	 vepsaná	do	kruho-

Modlící  se  mladý  muž  v  univerzitním  odě-
vu  (plášť,  biret)  je považován  za  Ladislava 
z Boskovic. Obraz pochází z roku 1480, kdy 
Ladislav studoval v severní  Itálii. Pro ztotož-
nění, 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

vého	vodního	příkopu.	V	případě	Moravské	
Třebové,	která	byla	limitována	půdorysným	
rozvržením	rozměřeným	při	založení	města,	
nebylo	 přenesení	 ideálního	 vzoru	 možné.	
Někdy	 se	uvažuje,	že	 spíše	než	Filaretova	
Sforzinda	byla	Ladislavovi	vzorem	pro	uspo-
řádání	městského	prostoru	severoitalská	Fe-
rrara,	kterou	poznal	za	svých	studií.
O	 tom,	 že	 Ladislav	 stavební	 rozvoj	 města	
ovlivňoval,	není	pochyb.	V	roce	1513	nařídil	
majitelům	zahrad	v	zadních	traktech	domů,	
aby	na	nich	začali	stavět	nebo	aby	pozem-
ky	prodali	těm,	kteří	stavět	chtějí.	Přestavbu	
a	 rozšíření	 městského	 opevnění	 dokládají	
stavební	účty	z	roku	1511.	Inspiraci	však	La-
dislav	nečerpal	jen	v	severní	Itálii	nebo	v	Uh-
rách,	ale	i	ve	slezské	Vratislavi.	Jako	děkan	
tamní	kapituly	zřejmě	inicioval	ve	druhé	po-
lovině	80.	 let	přestavbu	presbytáře	kostela	
sv.	Michala	Archanděla	v	Muchoboru,	kte-
rá	podobně	jako	moravskotřebovský	zámek	
vykazuje	raně	renesanční	prvky.	Vliv	slezské	
renesance	 se	 nejnověji	 podařilo	 prokázat	
i	v	Ladislavově	mecenátu	řezbářské	dílny	mi-
stra	olomouckých	Madon.
V	roce	1493	se	Ladislav	oženil	s	Magdalé-
nou	 Berkovou	 z	 Dubé.	 Portréty	 obou	 man-
želů	 zachycují	 mimořádně	 kvalitní	 mramo-
rové	 renesanční	 medailony	 z	 roku	 1495.	
Od	 poloviny	 80.	 let	 Ladislav	 zasedal	 na	
zemských	sněmech	a	soudech	v	Brně	a	Olo-
mouci.	V	letech	1496	až	1506	a	pak	1516	
až	1520	byl	nejvyšším	moravským	komorní-
kem	a	od	roku	1516	olomouckým	krajským	
hejtmanem.	Od	90.	let	působil	ve	službách	
krále	Vladislava	Jagellonského.	Na	severo-
západní	 Moravě	 vybudoval	 rozsáhlé	 do-
minium.	 Základ	 tvořila	 panství	 Boskovice	
a	Moravská	Třebová,	k	nim	v	 letech	1505	
až	1517	postupně	připojil	Letovice,	Městeč-
ko	 Trnávku,	 Zábřeh,	 Rudu	 nad	 Moravou,	
Úsov,	Litovel	a	Tatenice.
Ladislav	z	Boskovic	zemřel	26.	června	1520	
na	zámku	v	Letovicích	při	cestě	na	zasedání	
zemského	soudu	v	Brně.	Pohřben	je	v	rodo-
vé	hrobce	Boskoviců	v	minoritském	klášteře	
v	Brně.	Vážnost	a	úctu,	kterou	Ladislav	poží-
val	mezi	moravskými	šlechtici,	ukazuje	latin-
ský	pamětní	zápis	v	olomouckých	zemských	
deskách.	 Jeho	smrt	připomíná	 i	boskovické	
nekrologium	 vepsané	před	 koncem	40.	 let	
16.	 století	do	urbáře	moravskotřebovského	
panství:	„Léta	Páně	tisícého	pětistého	dvacá-
tého	v	outerý	po	svatém	Janie	Křtiteli	božím	
umřel	na	Letovicích	urozený	pá,	pan	Ladslav	
z	Bozkovic	a	na	Třebovej,	nejvyší	komorník	
markrabství	moravského.	Jeho	duši	Pán	Bůh	
všemohoucí	 ráč	 dáti	 odpočívati	 v	 věčném	
svém	svatém	pokoji.	Amen“.

Jiří	Šmeral,	Komise	památkové	péče
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Výročí 60 let od vzniku Stavebního bytového družstva  
v Moravské Třebové

Pokračování článku z květnového a červno-
vého vydání zpravodaje…
V	roce	1963	byla	zahájena	další	družstev-
ní	výstavba	domu	s	18	byty,	opět	v	ulici	Dr.	
Janského.	Předsedkyní	družstva	byla	zvole-
na	paní	Viktorínová.	Dům	byl	předán	do	uží-

vání	v	roce	1965.	Poté	se	začala	výstavba	
družstevních	bytů	rychle	rozvíjet.	Začaly	se	
stavět	 3	 domy	 po	 16	 bytech	 v	 ulici	 Továr-
ní.	Podle	úspěšného	příkladu	Hedvy	počaly	
podniky	v	Mor.	Třebové	zakládat	družstva	
pro	 výstavbu	 bytů	 pro	 svoje	 zaměstnance.	
Tak	vznikla	družstva	při	n.p.	Rostex,	MŠLZ,	
ČSAD,	Metra,	Kras,	OVHS,	OSP,	která	sta-
věla	 byty	 v	 ul.	 Zahradnické,	 Sluneční,	 K.	
Čapka,	P.	Bezruče,...	V	 roce	1974	pak	do-
šlo	(pod	heslem:	„jedno	město	-	jedno	druž-
stvo“)	 ke	 sloučení	 všech	 bytových	 družstev	
do	SBD	při	n.p.	Hedva	Moravská	Třebová.	
Zatímco	 do	 roku	 1965	 bylo	 předáno	 26	
bytů,	v	dalších	pěti	letech	to	bylo	126	bytů	
a	v	dalších	pěti	již	258	bytů.
V	 roce	1976	požádali	 zástupci	 SBD	 Jevíč-
ko	(po	odsouhlasení	členskou	schůzí),	aby-
chom	převzali	do	vlastnictví	jejich	družstvo,	
což	 se	 zrealizovalo	 31.	 8.	 1976.	 V	 této	
souvislosti	 také	 bytovku	 se	 6	 byty	 v	 Jaro-
měřicích,	 celkem	 to	 bylo	 60	 bytů.	 V	 ulici	
Nové	 Sady	 se	 postavilo	 12	 družstevních	
rodinných	 řadových	 domů.	 Dále	 32	 bytů	
v	ul.	Dukelská,	24	v	ul.	Svitavská,	32	v	ul.	
Západní,	48	bytů	v	8	domech	po	6	bytech	
v	ul.	Nerudova,	3	x	16	bytů	v	Sušicích	a	3	
x	32	bytů	v	ul.	Západní,	3	domy	se	48	byty	
v	ul.	Alšova	a	2	domy	se	40	byty	v	ulici	Pod	
Hamry.	Vedení	staveb	bylo	 již	na	profesio-
nální	úrovni,	některé	stavby	stavěly	stavební	
organizace	nebo	podniky	pro	družstvo	za	
vydatné	pomoci	brigád	členů.
Počátkem	 80.	 let	 přišla	 do	 Moravské	 Tře-
bové	opět	dodavatelská	výstavba.	V	rámci	
této	 výstavby	bylo	 zrealizováno	198	druž-
stevních	bytů.	Z	toho	104	+	30	v	ulici	Jirás-
kova	a	64	bytů	v	ulici	Holandské,	vše	v	Mo-

ravské	 Třebové.	O	další	 byty	 pro	
Moravskou	Třebovou	 se	zasloužil	
i	 bývalý	podnikový	 ředitel	Hedvy	
Oldřich	Ploc,	který	využil	své	zná-
mosti	 s	 ředitelem	 Pozemních	 sta-
veb	Karlovy	Vary	a	po	dohodě	se	

SBD	a	MěNV	a	po	
vyřízení	 ostatních	
náležitostí	je	pozval,	aby	v	le-
tech	 1986–1989	 zde	 mimo	
jiné	 postavily	 192	 družstev-
ních	bytů.	Z	důvodů	špatných	
zakládacích	podmínek	muse-
ly	být	domy	postaveny	na	„pi-
lotech“,	na	což	byl	poskytnut	
zvláštní	státní	příspěvek.
Poslední	 svépomocná	výstav-
ba	byla	v	Moravské	Třebové	
v	 letech	 1988–1991	 bytov-
ka	s	16	byty	v	ulici	Svitavská	

a	v	Jevíčku	bytovka	s	24	byty	v	ulici	Brněn-
ská.	Tímto	skončila	svépomocná	a	družstev-
ní	 výstavba	 v	 naší	 republice,	 neboť	 naši	
státní	 představitelé	 prohlásili,	 že	 na	 další	
výstavbu	bytů	 již	stát	nebude	poskytovat	 fi-
nanční	příspěvky,	protože	o	bydlení	se	musí	
každý	 občan	 postarat	 sám.	 Výsledek	 se	
projevil	hned	příští	rok,	neboť	místo	50.000	
bytů	předáváných	ročně	byla	zahájena	vý-
stavba	5.000	bytů	a	další	rok	6.000	bytů.	
Jaký	dopad	mělo	toto	opatření	na	průmysl,	
který	souvisel	s	výstavbou	a	provozem	bytu	
(stavební	materiál,	okna,	dveře,	nábytek,	sa-
nita,	bytový	textil,	elektrospotřebiče	a	další)	
si	každý	může	odvodit	sám.	Takže	nezbylo	
jiné	řešení,	než	výstavbu	bytů	znovu	finanč-
ně	 podporovat.	 Byla	 odsouhlasena	 částka	
300.000	 Kč	 na	 byt	 +	 cca	 50.000	 Kč	 na	
ZTV	(základní	technickou	vybavenost).	Tato	
částka	 však	 již	 ale	 není	 určena	 družstvům,	
ale	obcím.	 Tím	 skončila	 výstavba	družstev-
ních	bytů	v	České	republice.	Počtu	50.000	
ročně	předávaných	bytů	 se	od	 té	doby	 již	
nikdy	nedosáhlo.
Za	 dobu	 své	 činnosti	 do	
konce	 roku	1990	bylo	po-
staveno	a	předáno	do	uží-
vání	 1.362	 bytů,	 z	 toho	
1.198	v	Moravské	Třebové,	
158	v	Jevíčku	a	6	v	Jaromě-
řicích.	 Od	 roku	 1965	 do	
roku	 1990	 bylo	 předává-
no	 v	průměru	 více	než	50	
družstevních	 bytů	 ročně.	
Postavené	družstevní	domy	
výrazně	 změnily	 vzhled	
Moravské	Třebové	a	Jevíč-
ka	a	bez	nich	bychom	si	je	

již	 nedovedli	 představit.	 Za	 dobu	
existence	 družstva	 byli	 zvoleni	
tři	 předsedové:	Od	 vzniku	 v	 roce	
1960	do	roku	1963	to	byla	Berán-
ková	 Aloisie,	 další	 do	 roku	 1965	
Viktorínová	 Ludmila, od r. 1965 
až do r. 2011 (tedy nepřetržitě 
po dobu 45 let) Jílek Josef.	Síd-

lo	družstva	v	letech	1960–1970	bylo	v	by-
tech	funkcionářů,	1971–1975	v	propůjčené	
kanceláři	na	PŘ	Hedva,	1976–1989	v	pro-
půjčené	kanceláři	v	suterénu	domu	Dukelská	
61,	1990–2012	v	zakoupeném	domě	Lanš-
krounská	72.	V	současné	době	sídlí	družstvo	
v	ul.	Svitavské	1189/23.	
Od	 počátku	 družstvo	 spolupracovalo	 se	
stavebními	 techniky.	 Byli	 to	 zejména	 pan	
Koštěk,	Ing.	Huryta	a	zejména	pak	Ing.	Hro-
mádko,	Ing.	Vlk	a	pan	Janíček.	Tito	v	před-
stihu	a	v	úzké	spolupráci	s	odborem	výstav-
by	 města	 připravovali	 další	 výstavbu	 bytů.	
Přípravu	 a	 realizaci	 svépomocné	 výstavby	
bytů	zajišťoval	 Ing.	Filip	a	organizačně	za-
stupuje	Jevíčko	od	počátku	Mgr.	Malý.	Dal-
ší	 spolupracovníci	družstva,	kteří	se	zvláště	
podíleli	na	organizaci	a	vedení	velkých	sta-
veb,	byli	pánové	Rozbořil,	Čujan	a	Partika.	
Dále	 to	byly	stovky	členů,	kteří	odpracova-
li	ve	svém	volném	čase	desetisíce	hodin	na	
stavbách	svépomocí	postavených	domů	pro	
bydlení	svých	rodin.
Od	 ukončení	 výstavby	 družstvo	 zajišťuje	
správu,	údržbu	a	modernizaci	bytů	ve	vlast-
nictví,	bytů	bývalých	členů	i	 jiných	vlastníků,	
které	má	ve	své	správě.	Celkem	spravuje	SBD	
1.322	bytů	a	nebytových	prostor.	Na	nájem-
ném	se	ročně	vybírá	více	než	20	mil.	Kč.	Na	
údržbu,	opravy	a	modernizaci	domů	se	ka-
ždoročně	vynakládá	více	než	3	mil.	Kč.	Ce-
lou	svojí	činností	za	60	let	existence	pomáhá	
družstvo	 k	 zajišťování	 jedné	 z	 nejdůležitěj-
ších	potřeb	občanů,	kterou	bydlení	určitě	je.

Josef	Jílek
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602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

Tabák
Nabízíme: kuřácké potřeby, tisk, terminál Sazky 
(Sportka, dobíjení kreditů, placení většiny složenek), 
sběrna oprav obuvi, zábavná pyrotechnika, základní školní 
potřeby, výdej a příjem balíků společnosti PPL a DPD, 
sázková společnost Fortuna.

Novinka: náhražka za mentolové a kapslové kouření, 
zařízení Vype, Blu, Logic, dutinky s mentolovou kapslí 
Lucky Strike k ručnímu balení - více informací v prodejně.

Otevírací doba: po-pá 7-12, 13-17, so 7-11, ne 10-11 

Aleš Hrubý
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ELEKTRA 
MAČÁT

Pomůžeme vám 
s přechodem na 
DVB-T2 vysílání 
případně satelitní 
televizi

prodej v období 
rekonstrukce ulice 
lanškrounská bez 
omezení

TĚŠÍME SE NA
VAŠI NÁVŠTĚVU…

PRODEJ 

ZA AKČNÍ 
CENY

mobil: +420 603 584 271 • e-mail: elektra@orcz.cz
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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 oddělení:
po–čt:	8:30–17:00	hod.
pá–ne:	zavřeno
Studovna:
po–čt::	8:30–15:00	hod.
pá–ne:	zavřeno

Od 7. července obnovujeme všechny 
služby v běžném rozsahu.

1.–15. 7. Červencová soutěž o knihu
Odpověď	na	otázku	můžete	poslat	e-mai-
lem	 na	 adresu	 knihovnaMT@seznam.cz,	
nebo	 odpovědět	 na	 Facebooku	 pod	 sou-
těžní	příspěvek.	V	květnu	zvítězila	p.	Peňá-
ková.	 Vítěze	 červnového	 kola	 zveřejníme	
příště.
Aktuální otázka zní: Proč rádi navštěvu-
jete naši knihovnu? 
Výherce	 vybereme	 náhodně	 a	 může	 si	 vy-
brat	 jednu	z	 těchto	knih:	Sir	Petr	(E.	Walla-
ce),	Lži	otců	(T.	Egeland),	Dívka,	která	lhala	
(P.	Jansa),	Neplakej	(M.	Kubica),	Tarantino:	
Retrospektiva	(T.	Shone).	Podmínky	soutěže	
najdete	na	našem	webu.	

věta	začíná	zájmenem;	kniha,	jejíž	hlavní	hr-
dina	trpí	psychickou	poruchou.	
1.–31. 7. Velký výprodej
V	půjčovní	době	si	můžete	zakoupit	časopis	
za	5	Kč/ks,	případně	knihu	za	10	Kč/ks.

Získali jsme exkluzivně rovnou tři knihy 
moravskotřebovské autorky Jany Tran-
tírkové. Přijďte si je půjčit, jsme jediná 
knihovna, která je má ve fondu.

Knihovna dětem
Příroda
Výstava	 výtvarných	 prací	 žáků	 a	 studentů	
z	 Gymnázia	 Moravská	 Třebová.	 Výtvarná	
díla	si	můžete	prohlédnout	v	dětském	oddě-
lení	v	půjčovní	době.
22. ročník soutěže Čte celá třída 
2019/2020
nebyl	 vyhodnocen	 z	 důvodu	 mimořádné	
situace	 v	 souvislosti	 s	 pandemií.	 Těšíme	 se	
v	příštím	roce
Výsledky soutěže Kdo čte, ten se ne-
nudí 2020
Dětem,	 které	 se	 umístily	 na	 prvních	 třech	
místech	 již	 16.	 ročníku	 celoroční	 soutěže,	
knihovna	 předala	 odměny,	 za	 něž	 děkuje-
me	městu	Moravská	Třebová.	Gratulujeme
1.	H.	Jiří
2.	Šefčovičová	Andrea
3.	Burianová	Barbora

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

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

1. 7.–30. 9. Výstava Čtyři roční ob-
dobí očima grafiků
Výstava	 grafik	 na	 téma	 střídání	 ročních	
období.	 Autorskými	 pracemi	 se	 představí	
přední	umělci	–	grafici:	Jiří	Brázda,	Daniela	
Benešová,	Karel	Musil,	Tomáš	Hřivnáč,	Her-
bert	Kisza,	Karel	Musil,	Vlasta	Matoušová,	
Miroslav	Hlinka,	Gúnter	Hujber.
1.–31. 7. Čtenářská výzva: červenec
Do	čtenářské	výzvy	vyhlášené	serverem	Da-
tabázeknih.cz	 vám	 v	 červenci	 pomůžeme	
výstavkou	 knih	z	 těchto	 témat:	 kniha,	 která	
má	v	názvu	slovo	„aneb“;	kniha,	jejíž	první	

Skalní dovádění
Když	 se	 jarní	 počasí	 trochu	 umoudřilo	
a	 skončila	 přísná	 opatření	 v	 souvislosti	
s	covidem	19,	využili	jsme	toho,	abychom	
vyměnili	umělou	stěnu	v	DDM	za	přírodní	
kámen.	Měli	 jsme	vůči	našim	horolezcům	
trochu	výčitky,	a	 tak	 jsme	postupně	skoro	
pro	 všechny	 lezecké	 kroužky	 uspořádali	
celodenní	 výlety	 na	 skály.	 Lezli	 jsme	 na	
Vysočině,	 Helfštýně,	 Škrovádu	 a	 dalších	
lokalitách	 v	 „okolí“	 Moravské	 Třebové.	
I	 když	 většina	 lezců	 musela	 bojovat	 se	
strachem,	 ve	 vzpomínkách	 jim	 zůstaly	
krásné	zážitky	ze	skalních	stěn	a	dosaže-
ných	vrcholů.	A	nakonec	si	to	užili	i	vedou-
cí,	protože	i	když	také	zažili	spoustu	stra-
chu	o	své	svěřence	(lezly	i	děti	z	mateřské	
školy),	 radost	 lezců	 jim	 byla	 tou	 největší	
odměnou.

Vedoucí	lezeckých	kroužků	DDM

Prázdniny - to	magické	období,	na	které	
se	 celý	 rok	 těšíme.	 Letos	 je	 to	 trošku	 jinak,	
protože	pro	většinu	z	vás	skončilo	chození	
do	školy	už	v	březnu.	Dlouho	to	vypadalo,	
že	se	s	příchodem	léta	nic	nezmění	a	bude-
me	se	muset	obejít	bez	obvyklých	prázdni-
nových	 dobrodružství.	 Naštěstí	 se	 situace	
uklidnila	a	my	nepřijdeme,	 jak	o	dovádění	
na	koupališti	nebo	pobyt	u	moře,	tak	o	bá-
ječnou	zábavu	na	letním	táboře.	Letos	jsme	
jich	připravili	6	a	už	v	únoru	byly	beznaděj-
ně	plné.	Velmi	nás	těší	váš	obrovský	zájem	
o	naše	letní	tábory	a	děkujeme	moc	za	pří-
zeň	po	celý	školní	rok.	
V	 tuto	 chvíli	 již	 zpracováváme	 nabídku	 na-
šich	kroužků	na	nový	školní	rok.	Doufáme,	že	
i	letos	si	z	naší	nabídky	vyberete	a	budeme	
se	s	vámi	v	našich	kroužcích	setkávat.	
V	srpnovém	čísle	zpravodaje	najdete	podrob-
nou	nabídku	kroužků	na	školní	rok	2020/2021.	

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

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják

Knihy od Jany Trantírkové
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Rok s Večerníčkem ve školní družině na Křižovatce

Letecký výcvik žáků technického lycea

Letošní	 školní	 rok	 jsme	prožili	 s	pohádkami	
z	Večerníčků.	Každý	měsíc	jsme	se	věnovali	
jedné	pohádce.	Na	podzim	jsme	se	sezná-
mili	s	žáky	3.	B,	tedy	s	Machem	a	Šebesto-
vou.	Do	své	chaloupky	v	mechu	a	kapradí	
nás	pozvali	Křemílek	a	Vochomůrka.	Upekli	
jsme	si	parádní	koláč	s	vůní	podzimu	a	vy-
dlabali	 jsme	dýně.	A	jaký	je	podzim	v	lese	
nám	 ukázal	 pohádkový	 hajný	 Robátko	
a	jeho	jelen	Větrník.	Vy-
robili	 jsme	si	například	
náhrdelník	 z	 kaštanů.	
Na	Vánoce	jsme	se	po-
dívali	do	jeskyně	v	lese	
Řáholci,	tedy	k	Rumcaj-
sovi	 a	 Mance.	 Zúčast-
nili	 jsme	 se	 severské	

Na	den	16.	5.	2020	jen	tak	někdo	nezapo-
mene.	Je	to	totiž	den,	kdy	se	polovina	žáků	
leteckého	 technického	 lycea,	 které	 funguje	
v	rámci	Gymnázia	a	Letecké	střední	odbor-
né	školy	v	Moravské	Třebové,	poprvé	vznes-
la	ve	 jménu	 tohoto	oboru,	a	 tak	 jsme	ofici-
álně	 zahájili	 svou	 cestu	 za	 svým	 leteckým	
snem.	 Náš	 první	 let	 se	 konal	 na	 letadlech	
typu	L	13	Blaník	a	L	23	Super	Blaník	a	zahr-
noval	seznámení	se	s	prostředím.	Vyzkoušeli	
jsme	si,	jak	stroj	zatáčí,	jak	se	chová	při	vel-
mi	malé	i	naopak	vyso-
ké	 rychlosti	 a	 ukázali	
si	 několik	 orientačních	
bodů.	 V	 praxi	 jsme	 si	
otestovali	 několik	 dal-
ších	 věcí,	 se	 kterými	
jsme	se	seznámili	na	te-
oretické	 přípravě.	 Na	

země	a	podívali	jsme	se,	jak	se	žije	u	Esky-
máků.	 Jaro	 jsme	přivítali	 s	 Ferdou	Mraven-
cem.	Naše	plánované	akce	bohužel	přerušil	
coronavir.	Po	návratu	do	školy	však	pokra-
čujeme	v	pohádkách.	Červnem	nás	prová-
zí	 Maková	 panenka	 a	 motýl	 Emanuel,	 Bu-
báci	a	Hastrmani	a	Víla	Amálka.	Abychom	
si	 zpříjemnili	 přísné	 hygienické	 podmínky	
spojené	s	pobytem	ve	škole,	vyrobili	jsme	si	

vlastní	 roušky	 a	 každý	
si	 je	 pomaloval	 barva-
mi	 na	 textil	 podle	 své	
fantazie.	Zdravíme	vás	
z	 večerníčkové	 škol-
ní	 družiny	 a	 přejeme	
všem	krásné	prázdniny.

Monika	Sádecká

výcvik	dohlíželo	 rovnou	několik	 instruktorů,	
kteří	 se	 nás	 snažili	 pečlivě	 vést	 podél	 da-
ných	částí	 výcviku	k	úspěchu.	Momentálně	
se	scházíme	na	letišti	jen	za	příznivého	po-
časí,	a	to	od	čtvrtka	do	neděle,	na	dny	kdy	
provoz	vážně	frčí.	Velkým	povzbuzením	pro	
nás	byla	 taky	návštěva	hejtmana	Pardubic-
kého	kraje	Martina	Netolického	a	zastupite-
le	Moravské	Třebové	Radko	Martínka,	kteří	
se	na	nás	do	Starého	Města	přijeli	podívat.	
Většina	z	nás	má	 teď	zhruba	už	kolem	de-

seti	startů,	ale	do	konce	
výcviku	 nám	 toho	 ještě	
chybí	 mnoho.	 Tak	 nám	
nezbývá	nic	jiného,	než	
si	přát	štěstí	do	výcviku	
a	 instruktorům	 hlavně	
pevné	nervy.	

Michael	Baron

Vzpomínka na 
COVID-19

Dne	 16.	 3.	 byla	 mateřská	 škola	 uzavřena	
pro	 běžný	 provoz.	 Na	 základě	 usnesení	
vlády	České	republiky	ze	dne	15.	3.	o	Při-
jetí	nouzového	opatření,	 jsme	byli	pověřeni	
zřizovatelem	 (Město	 Moravská	 Třebová),	
otevřít	 MŠ	 pro	 děti	 pracovníků	 vybraných	
profesí	–	 lékařů,	zdravotních	 sester,	 hasičů	
a	 pracovníků	 v	 sociálních	 službách.	 Naši	
MŠ	navštěvovalo	15	dětí	ve	věku	od	2	do	
10	 let	 z	 různých	 školských	 zařízení.	 Pro	
všechny	 děti	 i	 personál	 bylo	 zajištěno	 ce-
lodenní	 stravování.	Pro	nikoho	z	nás	 to	ne-
bylo	 jednoduché,	 práce	 to	 byla	 náročná.	
Děti	 si	 zvykaly	 na	 nové	 prostředí,	 měnící	
se	 paní	 učitelky,	 celodenní	 nošení	 roušek	
a	dodržování	zvýšených	hygienických	pod-
mínek.	Všem	nám	chyběl	vzájemný	kontakt	
a	úsměv	schovaný	za	rouškou.	Jak	probíhal	
běžný	 den	 v	 mateřské	 škole?	 Program	 byl	
přizpůsobený	přáním	dětí.	Paní	učitelky	 jim	
nabízely	 různé	 hry	 a	 činnosti	 s	 ohledem	
na	 jejich	věk.	Za	příznivého	počasí	většinu	
času	děti	trávily	na	školní	zahradě.	Všem	se	
nám	ulevilo,	když	město	rozhodlo	o	otevření	
MŠ	v	běžném	provozu	od	25.	5.	Závěrem	
bych	velice	ráda	poděkovala	všem	zaměst-
nancům	školy,	zejména	učitelkám,	které	byly	
ohroženy	bezprostředním	kontaktem	s	dětmi	
a	jejich	rodiči.

Magda	Srncová,	ředitelka	MŠ	Jiráskova

Zpátky do lavic!
Nahlédněte	pod	„školní	pokličku“	oči-
ma	žáčků	čtvrtých	tříd.
Na	co	jste	se	těšili?
•	na	kamarády	a	paní	učitelku,	na	

sezení	jinak	(cikcak),	na	popovídání	
si,	společný	smích

Na	co	jste	se	netěšili?
•	na	diktáty,	testy,	na	nošení	roušky	ve	

škole	a	dezinfekci,	že	spolu	nebude-
me	všichni

Co	se	ti	teď	líbí?
•	ve	škole	nezvoní,	máme	větší	klid,	

obědy	bez	front,	méně	hodin	a	změ-
něný	rozvrh,	že	sedím	sám,	trávení	
přestávek	venku,	chodíme	tam	víc

Vadí	ti	něco?
•	při	obědě	sezení	jen	ve	dvou,	dodr-

žování	odstupu,	nemůžu	se	s	ka-
marády	obejmout,	chybí	mi	tělesná	
výchova,	časté	dezinfikování	rukou	
i	nošení	roušek	–	do	července	to	
musíme	vydržet

Ze	slohových	prací	žáků	4.	C,	4.	D	ze	
ZŠ	Palackého

Velký úspěch školy na Kostelním náměstí 
Od	1.	září	2020	se	základní	škola	na	Kostel-
ním	náměstí	stane	součástí	projektu	Pomáhá-
me	školám	k	úspěchu.	Projekt	realizuje	o.p.s.	
Pomáháme	školám	k	úspěchu	a	finančně	ho	
zajišťuje	 Nadace	 The	 Kellner	 Family	 Foun-
dation.	Projekt,	do	kterého	byla	škola	na	ná-
sledující	 tři	 roky	 zařazena,	 se	 zaměřuje	 na	
podporu	 kritické	 gramotnosti	 postavené	 na	
čtenářství	a	pisatelství.	Vize	či	heslo,	kterým	
se	projekt	řídí,	je:	„Každý	žák	se	učí	naplno	
a	 s	 radostí,	 své	 učení	 si	 řídí“.	 Účast	 umož-
ní	 škole	 využívat	 již	10	 let	 shromažďované	
know	how	10	škol,	které	tento	projekt	již	re-
alizují.	 Během	 intenzivní	 projektové	 podpo-
ry	budou	učitelé	navštěvovat	školu,	která	již	
několik	 let	 uskutečňuje	 tuto	 vizi,	 budou	 čer-
pat	přímou	konzultační	lektorkou	pomoc,	zú-
častní	se	několika	pobytových	výjezdů.	Ško-

la	může	čerpat	z	grantů	na	podporu	svých	
individuálních	 potřeb.	 Podstatnou	 součástí	
projektu	je	pravidelné	vyhodnocování	toho,	
jaký	dopad	má	styl	a	metody	výuky	na	učení	
žáků.	
Jsem	pyšná	na	výsledky	práce	učitelů	a	žáků	
základní	školy	na	Kostelním	náměstí,	protože	
právě	tyto	výsledky	přispěly	k	tomu,	že	naše	
škola	byla	vybrána	z	více	jak	tří	set	škol	ke	
spolupráci.	A	pevně	věřím,	že	ona	vize,	pro	
kterou	jsme	se	do	projektu	přihlásili,	se	usku-
teční.	Že	za	tři	roky	se	žáci	naší	školy	budou	
učit	s	radostí	a	ze	všech	svých	sil.	Děkuji	ješ-
tě	jednou	všem	vyučujícím,	všem	současným	
i	 bývalým	 žákům	 školy,	 neboť	 jejich	 práce	
nám	umožnila	být	součástí	projektu.	A	těším	
se,	že	současní	a	příští	žáci	tuto	vizi	splní.	

Jaroslava	Skácelíková
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Zahájení prázdnin
Přijďte	 strávit	 společně	 pěkné	 odpoledne	
v pátek 3. 7. od 15:00 hodin	 příjemnou	
procházkou.	 Start	 za	 Vojenskou	 školou	
směrem	k	Peklu	Cestu	vám	zpříjemní	plnění	
úkolů	pro	celou	rodinu.	V	cíli	bude	možnost	
občerstvení.	 V	 případě	 pěkného	 počasí	
oheň	 a	 opékání	 buřtíků.	 Za	 deště	 se	 akce	
nekoná.	

Setkání seniorů se	uskuteční	6. červen-
cev 10:00	v	refektáři	františkánského	klášte-
ra	v	Mor.	Třebové.

S-Klub pro aktivní seniory z Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska a blíz-
kého okolí	
Srdečně	vás	zveme	na	další	setkání	S-Klubu,	
které	 se	 uskuteční	 ve	 čtvrtek	 9.	 7.	 v	 16:00	
hodin	(Charita	Moravská	Třebová).	
Kontaktní osoba:	 Tereza	 Letfusová,	 tele-
fon:	733	742	157,	e-mail:	tereza.letfusova@
mtrebova.charita.cz	

Rok od svěcení budovy Komunitní-
ho centra v Linharticích
U	příležitosti	výročí	svěcení	budovy	Komu-
nitního	centra	O	krok	dál	v	Linharticích	jsme	
uspořádali	 společné	 setkání	 klientů	a	pra-
covníků	sociální	rehabilitace.	Naši	pozván-
ku	přijali	 i	paní	 ředitelka	a	pastorační	asi-
stenti	 působící	 v	 charitě.	 Na	 setkání	 přišli	
klienti,	 kteří	 chodí	 do	 ambulantní	 formy	
služby	pravidelně,	ale	také	klienti,	kteří	se	
do	 Linhartic	 příliš	 často	 nedostanou	 a	 vy-

užívají	 spíše	 terénní	 formu	 služby.	 Dohro-
mady	se	nakonec	sešlo	osm	klientů	a	šest	
charitních	pracovníků.	Ráno	jsme	společně	
s	 klienty	 nachystali	 menší	 pohoštění	 v	 po-
době	štrúdlu,	medovníku	a	slaných	pochu-
tin.	 Program	 na	 celý	 den	 byl	 –	 „oslava“.	
Každý	 z	 klientů	 i	 pracovníků	 si	 našel	 svůj	
způsob,	díky	kterému	se	plánu	držel.	Ať	už	
se	 jednalo	o	aktivní	zábavu	–	ping	pong,	
pétanque	či	péči	o	zahradu	nebo	o	zába-
vu	 pasivní	 ve	 formě	 povídání	 si	 na	 různá	
témata.	 Abychom	 využili	 celou	 zahradu,	
tzn.	 i	ohniště,	 k	obědu	 jsme	zvolili	opéká-
ní	 klobás.	 Během	 dopoledne	 přišel	 jeden	
z	klientů	s	nápadem,	že	by	chtěl	do	odpo-
ledního	programu	zahrnout	i	vlastní	přání.	
Rád	by	si	nechal	posvětit	své	jízdní	kolo,	na	
kterém	již	roky	 jezdí.	Náš	pastorační	asis-
tent,	bratr	Šimon,	s	nápadem	souhlasil	a	po	
krátké	 odpolední	 siestě	 proběhlo	 svěcení	
před	zraky	všech	přítomných.	Přejeme	tedy	
šťastnou	cestu	a	spoustu	najetých	kilometrů	
bez	nehod!	
Děkujeme	všem	za	účast	a	věříme,	že	se	za	
rok	opět	sejdeme.

Třebovské pralinky
Třebovské	pralinky	z	belgické	čokolády	vy-
rábí	 náš	 sociální	 podnik	 Speramus,	 který	
vznikl	za	účelem	zaměstnávání	občanů	zne-
výhodněných	na	
běžném	pracov-
ním	 trhu.	 Zisk	
z	 podniku	 jde	
na	 vytváření	
dalších	 pra-
covních	 míst,	
popř.	na	roz-
voj	 charit-
ních	 sociál-
ních	 služeb	
a	 větší	 so-
běstačnost	

Charity	 Moravská	 Třebová.	 Nákupem	 na-
šich	pralinek	si	také	můžete	splnit	zákonnou	
povinnost	zaměstnávání	osob	se	zdravotním	
postižením.	 Je	 toho	 opravdu	 spousta,	 čím	
jsou	naše	pralinky	jedinečné.	Zakoupit	si	je	
můžete	v	našem	Andělském	obchodě	(Brán-
ská	18,	Moravská	Třebová).	

Hlavním posláním Andělského 
obchodu je nabídka pracovní terapie
Pomáhá	především	dospělým	lidem	se	zdra-
votním	 postižením	 a	 s	 duševním	 onemoc-
něním.	Možnost	„pracovat“	v	obchodě	 jim	
dává	dobrý	pocit	užitečnosti	a	mají	také	na-
ději,	že	se	osobním	kontaktem	se	zákazníky	
spojeným	 s	 prodejem	 výrobků,	 které	 sami	
vyrobí,	 mohou	 začlenit	 do	 běžné	 společ-
nosti.	Výsledný	pocit	radosti	a	potřebnosti	je	
pro	ně,	ale	i	pro	nás	velmi	důležitý.
Naše nabídka:	káva	a	další	nápoje	i	s	se-
bou,	široká	nabídka	čokoládových	pralinek,	
které	 jsou	 vyráběny	 z	 kvalitní	 čokolády,	
sladké	i	slané	sušenky,	dezerty	a	moučníky,	
dárkové	 ručně	 vyrobené	 předměty	 (svíčky,	
keramika,	polštářky	a	jiné),	bylinkové	sirupy	
Camellus.
Otevírací doba:	 PO–PÁ	 8:30–11:30;	
12:00–15:30	
Kde nás najdete:	Branská	210/18	v	Mo-

ravské	 Třebové	 (naproti	 Besednímu	
domu)

Bližší	 informace	 o	 celkové	
činnosti	Charity	najdete	na:	

www.mtrebova.charita.cz 
nebo	 www.facebook.com/
charita.trebova,  nebo	 osob-
ně	 na	 adrese	 Charity,	 Svi-
tavská	 655/44	 Moravská	
Třebová.
Krásné	pohodové	dny	vám	
přejí	 zaměstnanci	 Charity	
M.	Třebová

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

Charita Moravská Třebová

Pravidelné bohoslužby: 
po	 		9	hod.	klášterní	kostel	
út	 18	hod.	klášterní	kostel
st	 18	hod.	klášterní	kostel
čt	 18	hod.	farní	kostel

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

Římskokatolická farnost Moravská Třebová

pá	 18	hod.	klášterní	kostel
so	 18	hod.	klášterní	kostel
ne	 		8	hod.	farní	kostel
	 11	hod.	klášterní	kostel
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Třesk na fotbale! Trenér Válek skončil, mužstvo přebral kouč Karel Procházka
Vedení	 SKP	 Slovan	 Moravská	 Třebová	
v	 červnu	 bouchlo	 do	 stolu	 a	 dohodlo	 se	
s	 trenérem	 Zdeňkem	 Válkem	 na	 ukončení	
spolupráce.	 Tým	 A	 mužů	 přebral	 devěta-
čtyřicetiletý	 trenér	Karel	Procházka.	K	 ruce	
bude	 mít	 Tomáše	 Hrdloviče,	 který	 zároveň	
povede	B	mužstvo.	
Trenére, hrál jste někde aktivně fotbal? 
To	Vás	asi	překvapím,	ale	můj	sport	číslo	jed-
na	až	do	27	let	byla	házená.	Hrál	jsem	ji	na	
úrovni	první	a	druhé	ligy.	Vojna	v	Dukle	(SKP	
Frýdek	Místek).	Pak	přišlo	zranění	ruky	a	há-
zené	jsem	v	nejlepším	věku	musel	zanechat.	
Začal	 jsem	 hrát	 a	 zároveň	 trénovat	 svého	
syna,	kterému	bylo	v	té	době	sedm	roků.	Tré-
nování	syna	bylo	pro	mě	v	té	době	prioritou	
a	fotbal	jsem	hrál	pouze	pro	zábavu.	
Kde jste doposud trénoval? 
Tak	 těch	 štací	 bylo	 hodně.	 Jak	 jsem	uvedl,	
začal	 jsem	 se	 synem	 v	 přípravkách	 a	 šel	
jsem	s	ním	postupně	až	k	dorostu.	Totéž	jsem	
absolvoval	i	se	svým	druhým	synem.	

Největší úspěchy? 
Tak	 pokud	 mám	 tuto	 otázku	 spojit	 s	 fotba-
lem,	 tak	 asi	 vyřazení	 SIGMY	 Olomouc	 ve	
druhém	kole	MOL	Cupu	při	svém	angažmá	
v	Konici.	Shodou	okolností	se	svým	součas-
ným	asistentem	Tomášem	Hrdlovičem,	trené-
rem	našeho	B	týmu.
Proč Moravská Třebová? 
Přijde	mi	to	jako	zajímavá	nabídka.	Klub	má	
svoji	 regionální	 tradici	 založenou	 na	 vlast-
ních	 odchovancích.	 Vidím	 v	 klubu	 potenci-
ál	 jak	hráčský,	 tak	 velké	ambice	 všech,	 co	
v	klubu	pracují.	Je	zde	propracovaný	systém	
mládežnické	 přípravy	 obsažený	 ve	 všech	
kategoriích	 kromě	 mladšího	 dorostu,	 který	
mi	zde	chybí.	Dále	mě	lákalo	spojení	s	trené-
rem	B	mužstva	Tomášem	Hrdlovičem,	se	kte-
rým	se	znám	dvacet	roků.	Myslím,	že	z	této	
spolupráce	může	klub	hodně	profitovat.	
Co od angažmá očekáváte?
Jsem	zde	příliš	krátce,	abych	mohl	třeba	jen	
naznačit,	 ale	 mám	 přání	 prohánět	 „štiky“	

krajského	přeboru.	Chci,	abychom	se	všich-
ni	fotbalem	bavili,	aby	fanoušci	byli	spokoje-
ni	s	předváděnou	hrou.			
Jaké si kladete cíle do sezóny 
2020/2021?
Uvidíme,	 jak	budou	kluci	v	přípravě	praco-
vat.	Do	přípravy	se	zapojí	i	hráči	B	mužstva	
a	minimálně	jeden	dorostenec.	Jak	jsem	už	
řekl,	 chtěl	 bych	 prohánět	 nejlepší	 mužstva	
krajského	přeboru.	V	prognózách	jsem	opa-
trný,	nechci	být	za	hlupáka.
Co říkáte na zázemí v Moravské Třebové? 
Je	zde	vše,	co	klub	na	úrovni	kraje	má	mít.	
Vířivka	a	sauna	je	nadstandard.	Chybí	hřiště	
s	umělou	trávou	pro	zimní	přípravu	a	v	prv-
ních	jarních	a	posledních	podzimních	kolech	
by	 ji	klub	mohl	 také	využívat.	Taková	rege-
nerace	rozbitého	hřiště	je	pak	pro	klub	pěk-
ně	zdlouhavá	a	drahá	záležitost.
Nějaký vzkaz fanouškům?  
Přijďte,	 nebudete	 litovat.	 Začněme	 třeba	
hned	prvním	domácím	utkáním.													(pm)

Humility cup v malé 
kopané

Srdečně	Vás	zveme	na	první	ročník	Humility	
Cupu,	který	se	bude	konat	11.	7.	od	9:00	na	
hřišti	SKP	Slovan	Moravská	Třebová.	Myšlen-
kou	akce	je	vytvořit	turnaj	s	tradicí,	který	bude	
účastníkům	rozdávat	radost	ze	hry.	Týmy	(10)	
budou	 rozděleny	 do	 dvou	 skupin.	 V	 každé	
skupině	pět	 týmů.	Z	každé	 skupiny	postoupí	
první	čtyři	týmy	do	vyřazovací	části.	Turnaj	je	
již	plně	obsazen.	Srdečně	zvou	pořadatelé:	
David	Vykydal	a	Jaromír	Štaffa	ml.									(pm)

Pražské	ligové	grémium	pomyslně	odstartovalo	
přípravy	46.	ročníku	nejvyšší	české	soutěže	sá-
lových	fotbalistů.	Už	po	šesté	budeme	mít	ve	hře	
i	naše	regionální	želízko	v	ohni,	celek	FK	Slo-
van	Moravská	Třebová.	První	utkání	čeká	šaka-
ly	21.	listopadu	proti	Jilemnici.	V	průběhu	úvod-
ního	turnaje	změří	třebovští	síly	ještě	s	domácím	
týmem	Futsal	Zlín.	Druhý	turnaj	pořádá	Sparta	
Praha	(28.	11.,	Praha	-	Radotín),	soupeři	Větřní	
a	Sparta.	Třetí	turnaj	se	uskuteční	12.	12.	opět	
v	Praze	za	účasti	Chemcomexu	Praha	a	Adrie	

Krajská	konference	Českého	svazu	 ledního	
hokeje	přinesla	zajímavé	informace	ohledně	
příštího	ročníku	krajské	hokejové	ligy.	Ve	hře	
byly	různé	varianty,	mluvilo	se	kromě	jiného	
o	určité	 formě	spojení	 s	Královéhradeckým	
krajem	případně	o	možném	odchodu	účast-
níků	z	Vysočiny,	ovšem	nakonec	je	všechno	
prakticky	při	starém.	Oproti	minulému	roční-
ku	však	s	tím	pozitivním	rozdílem,	že	krajská	
liga	bude	mít	deset	účastníků,	když	do	star-
tovního	pole	se	po	dvouleté	přestávce	vra-
cí	Spartak	Polička	(naopak	Skuteč,	která	se	

Konečně!	 V	 pátek	 5.	 6.	 byl	 pohár	 předán	
kapitánovi	Igoru	Čiklovi	ml.	a	trenérovi	Igoru	
Čiklovi	st.	Zlaté	medaile	pak	na	krk	hráčům	
pověsil	předseda	Slovanu	Pavel	Charvát.	Po-
děkoval	hráčům	za	reprezentaci	města	a	po-
přál	další	úspěchy.	Manažer	mužstva	Pavel	
Kršňák	poté	krátce	zhodnotil	sezónu	a	ocenil	
spolupráci	 zkušených	 hráčů	 s	 nastupujícími	
mladými	 hokejisty,	 kteří	 dostávali	 po	 celou	

Kladno.	 Čtvrtý,	 předvánoční,	 19.	 12.	 v	 Polič-
ce,	kde	kromě	Poličky	narazí	šakalové	na	Zlín.	
Moravská	Třebová	bude	9.	ledna	pořadatelem	
pátého	ligového	turnaje.	V	Mohelnici	se	střetne	
se	Spartou	Praha	a	Větřním.	K	šestému	turnaji	
pocestují	 třebovští	16.	 ledna	do	Zlína	 (Chem-
comex,	 Kladno).	 Sedmý	 turnaj	 základní	 čás-
ti	 bude	 30.	 ledna	 bude	 opět	 hostit	 „domácí“	
Mohelnice.	 Náš	 futsalový	 celek	 zde	 zakončí	
základní	část	zápasy	proti	Poličce	a	Jilemnici.	
6.	 února	 čeká	 na	 sálové	 fotbalisty	 finá-
le	 českého	 poháru.	 Play	 off	 má	 své	 místo	
v	 kalendáři	 od	 13.	 února	 a	 nového	 mistra	
České	 republiky	 budeme	 znát	 7.	 března.
Novinkou	 sezóny	bude	pro	všechny	otevřený	
Prezidentský	pohár	(5.	–	6.	12.,	Praha),	který	
slibuje	 konfrontaci	 mezi	 sálovkářskými	 a	 fut-
salovými	 týmy	 dle	 pravidel	 České	 federace	
sálového	 fotbalu.	 Plánovaná	maximální	 kapa-
cita	 klání	 je	16	 týmů	a	atraktivitu	 zajistí	 play-
-off	 systém	 turnaje.	Velkým	 lákadlem	 se	může	
stát	 i	 prémie	 30	 000	 Kč	 určená	 pro	 vítěze	
(podle	principu	vítěz	bere	vše).	V	případě	zá-
jmu	 o	 účast	 na	 poháru	 kontaktujte	 Petra	 Ma-
touška,	email:	pmmatousek@gmail.com.	 	 (pm)

z	krajské	ligy	vloni	odhlásila,	míří	na	Vysoči-
nu).	Sezóna	by	se	měla	rozběhnout,	v	nedě-
li	27.	září.	Základní	část	se	hraje	dvoukolo-
vě	každý	s	každým,	o	podobě	nadstavby	se	
bude	teprve	rozhodovat.	Play	off	se	odehra-
je	na	tři	vítězná	utkání.	
Účastníci	 KL	 Pardubicka	 2020/2021:	 HC	
Spartak	Choceň,	HC	Kohouti	Česká	Třebo-
vá,	HC	Hlinsko,	HC	Chotěboř,	TJ	Orli	Lanš-
kroun,	HC	Litomyšl,	HC	Chrudim,	HC	Světlá	
nad	Sázavou,	HC	Slovan	Moravská	Třebo-
vá,	HC	Spartak	Polička.																										(rh)

sezónu	 v	 mužstvu	 šanci.	 Věříme,	 že	
z	nich	vyrostou	noví	Řehulkové	a	Mu-
selíci.	 Předseda	 oddílu	 Jiří	 Kavan	
vyzdvihl	 také	 fanoušky,	 kteří	 často	
byli	tím	rozhodujícím	„hráčem“	nejen	
doma,	 ale	 i	 venku.	 Věříme,	 že	 nám	
zůstanou	věrni	 i	příští	sezónu.	A	po-
tom	už	následovala	zasloužená	osla-
va	úspěšné	sezóny	2019/2020.

Helena	Mazalová

Futsalisté znají jízdní řád ligové soutěže

Příští krajská hokejová liga s deseti týmy

Pohár KHL Pardubického kraje pro muže - A je doma 
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Cyklistická sezóna se rozjela naplno
Návrat	do	normálu	po	pandemii	koronaviru	
symbolizoval	 start	 19.	 ročníku	 BACH	 -	 ori-
entačního	dobrodružství	dvojic	na	horském	
kole,	 tradičního	podniku	 seriálu	Cykloman.	
Sportovci	si	mohli	vybírat	trasu	podle	svých	
představ	 a	 možností,	
důležitá	 byla	 strate-
gie,	 vzájemná	 sehra-
nost,	 orientace	 v	 te-
rénu	 i	 štěstí.	Centrum	
závodu	byl	fotbalový	
stadión	 SKP	 Slovan	
Moravská	 Třebová.	
Celý	 závod	 se	 pak	
odehrával	 v	 okolí	
Moravské	 Třebové.	
Na	start	 se	postavilo	
v	proměnlivém	poča-
sí	přes	čtyřicet	dvojic	
různého	 složení	 (roli	
hrál	 i	 koeficient	 po-
hlaví	 či	 věku).	 V	 intervalových	 startech	 se	
různorodé	dvojice	vydaly	na	všechny	strany	
s	cílem	nasbírat	co	nejvíce	bodů	z	 jednotli-
vých	 kontrol.	 Právě	 bodová	 hodnota	 byla	
jedním	z	aspektů,	 která	 rozhodovala	o	 ko-
nečném	 umístění.	 Svědky	 jsme	 byli	 i	 pena-
lizací	za	překročení	stanoveného	časového	
limitu	4	hodin.	Ve	 svých	pocitech	 se	bikeři	
shodovali:	„Je	to	složitý,	ale	i	spravedlivý	zá-
vod.	Tím,	že	není	možné	průběžné	srovnání,	
každý	musí	jet	na	krev	a	věřit,	že	to	vyjde.“	
Všichni	dorazili	zdárně	do	cíle,	i	když	se	ně-
kterým	nevyhnuly	ani	pády,	popř.	bláto	na	
kole	i	v	obličeji.	
Druhým	závodem	byla	Moravskotřebovská	

croscountry,	 jejiž	 trať	 zavedla	 závodníky	
tradičně	na	Křížový	vrch	a	provedla	městem	
po	 všech	druzích	povrchu.	Na	 start	 se	po-
stavilo	73	bikerů,	 kteří	 si	 navzájem	nic	ne-
darovali.	K	ostře	sledovaným	místům	trati	na	

čtyřkilometrové	 trati	 se	 opět	 zařadil	 výšlap	
na	Křížový	vrch	a	nebezpečné	sjezdy.	Tak-
tizovat	se	nijak	nedalo.	Komu	se	zdařilo	po	
hodině	projet	cílem	na	Knížecí	louce,	byl	evi-
dentně	spokojený.	Úspěch	měl	i	první	závod	
dětského	Cyklománka;	děti	byly	dostatečně	
nažhavené,	cyklisticky	„hladové“.	
Výsledky	najdete	na www.cykloman.cz.  (pm)

Fotbalový memoriál 
Jaroslava Hanáka

Tělovýchovná	 jednota	 Sokol	 Boršov,	
z.s.	si	Vás	dovoluje	pozvat	na	5.	ročník	
fotbalového	 memoriálu	 Jaroslava	 Ha-
náka	pod	záštitou	radního	Pardubické-
ho	kraje	René	Živného	za	účasti	týmů	TJ	
Sokol	Boršov,	TJ	Sokol	Dlouhá	Loučka,	
TJ	Křenov	a	SKP	Slovan	Moravská	Tře-
bová.	Pro	účastníky	je	připraveno	boha-
té	občerstvení.	
Termín:	25. července 2020 v 12:30, 
fotbalové hřiště v Boršově
Rozpis	utkání:	
12:30–13:45	 TJ	 Sokol	Borršov	–	SKP	
Slovan	Moravská	Třebová
13:45–15:00	TJ	Sokol	Dlouhá	Loučka	
–	TJ	Křenov
15:00–16:15	TJ	Sokol	Boršov	„st.	páni“	
–	Dlouhá	Loučka	„st.	páni“
16:15–17:30	Zápas	o	3.	místo
17:30–18:45	Finále Evropská unie

Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Benefiční odpoledne 
Dechový	orchestr	Malá	Haná	 srdečně	zve	
v	pátek	17.	7.	v	17:00	hod	na	Benefiční	od-
poledne,	které	se	v	areálu	SKP	Slovan	Mo-
ravská	T5ebová	koná	na	podporu	obcí	po-
stižených	 povodněmi.	 Od	 17:00	 přátelský	
fotbalový	zápas	Moravská	Třebová	vs.	 Ta-
tenice,	od	19:00	koncert	„Hvězdy	stříbrné-
ho	plátna“	–	dechový	orchestr	Halá	Haná.	
Výtěžek	ze	vstupného	bude	věnován	obcím	
postiženým	 povodněmi.	 Přijďte	 podpořit	
dobrou	věc	a	užít	si	skvělé	odpoledne.

Amper 
Moravskotřebovský 
cyklomaraton 2020

Zveme	Vás	na	16.	 ročník	závodu,	 který	 se	
uskuteční	v	sobotu	25.	července.	
Prezence	v	kanceláři	závodu	fotbalové	hřiš-
tě	TJ	Slovan	MT,	Nádražní	ul.
Start:
•	9:00	hodin	60	km	trasa	fotbalové	hřiště	

TJ	Slovan	MT
•	9:15	hodin	40	km	trasa	fotbalové	hřiště	

TJ	Slovan	MT
•	9:30	hodin	20	km	rodinná	trasa	fotbalo-

vé	hřiště	TJ	Slovan	MT
Více	 na:	 www.bredy.cz;	 Facebook:	 Mo-
ravskotřebovský	cyklomaraton

Příměstské tábory 
MAS	 Moravskotřebovsko	 a	 Jevíčsko	 o.p.s.	
pořádá	ve	spolupráci	s	Aeroklubem	Morav-
ská	Třebová	příměstské	tábory	zaměřené	na	
létání.	
Letecký modelář
Termín:	13.–17.	července
Místo:	 letiště	Aeroklubu	Moravská	Třebová	
–	Staré	Město
Program:	stavba	jednoduchých	modelů	leta-
del,	 létání	s	RC	modely,	různé	soutěže,	ná-
vštěva	leteckého	muzea,	koupání,	sportová-
ní,	zkrátka	spousta	zábavy
Cena:	 1	 500	 Kč	 (oběd,	 svačina,	 pitný	 re-
žim,	veškerý	modelářský	materiál	a	návště-
va	muzea
Kontakt:	 Patrik	 Cintula,	 patrik.cintula@se-
znam.cz,	776	001	106
Příměstský	tábor	je	podpořen	z	projektu	Pří-
městské	tábory	v	území	MAS	MTJ,	registrač-
ní	číslo:	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00
15568
Pilotem na zkoušku 
Vyzkoušíte	si,	jaké	to	je	řídit	letadlo.	Sezná-
míme	 vás	 se	 základy	 ovládání	 letadla,	 le-
teckými	předpisy,	 základní	aerodynamikou	
letounu,	meteorologií	a	leteckými	přístroji.	
Termín:	 10.–14.	 srpna	 denně	 od	 8:00	 do	
17:00	hodin.	
Místo:	 letiště	Aeroklubu	Moravská	Třebová	
–	Staré	Město
Cena:	3	000	Kč	(strava,	pitný	režim,	teore-
tická	příprava,	2	seznamovací	lety	na	větro-
ni,	doprovodný	program)	
Kontakt:	Ing.	Pavel	Řeřicha,	lkmk@lkmk.com
Příměstský	tábor	je	podpořen	z	projektu	Pří-
městské	tábory	v	území	MAS	MTJ,	registrační	
číslo:	CZ.03.2.65/0.0/16_047/0015568


