MORAVSKOTŘEBOVSKÝ

zpravodaj
číslo 8 | srpen 2020 | 18. ročník

ZPRAVODAJ VYCHÁZÍ V NOVÉ PODOBĚ
Moravskotřebovský zpravodaj se letos umístil na krásném 25. místě v celostátní soutěži Radniční listy 2020.
Připomínky poroty jsme v souladu s naším grafickým manuálem využili pro tvorbu nové podoby obálky
i obsahu celého zpravodaje. Věříme, že se vám změny budou líbit.
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Změna dopravního
režimu v lokalitě pod
Křížovým vrchem
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Pardubický kraj zahájí
výstavbu nové nemocnice
následné péče
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Nenechte si ujít
dožínkové a pivní
slavnosti Slamák 29. 8.

Soutěž o design webových stránek města
S nově zpracovaným jednotným vizuálním stylem připravujeme také modernizaci webových stránek města, do které
se může zapojit kdokoliv! Ze soutěžních návrhů vybere hodnotící komise vítěze, kterého finančně odměníme částkou
10 000 Kč. Soutěžní návrhy lze zasílat nejpozději do pondělí 31. srpna 2020 elektronicky na email phorackova@mtrebova.
cz. Veškeré podrobnosti a technické požadavky k účasti v soutěži naleznete v aktualitě na webu města. S autorem vítězného návrhu poté budeme spolupracovat na zavádění změn do praxe.
■ | vd

INFORMACE Z RADNICE

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

Pozvánka pro
jubilanty
Sbor pro občanské záležitosti zve co
nejsrdečněji všechny jubilanty, kteří v roce 2020 oslaví nebo již oslavili 70 nebo 75 let, na společné setkání
s představiteli města. Součástí dvouhodinového posezení bude drobné
pohoštění a krátký kulturní program.
Těšíme se na Vás v pondělí 5. října od
15:00 hod. v sále Na Písku na adrese
Jevíčská 90. Pro potvrzení účasti vyplňte přihlášku, kterou je možné vyzvednout a odevzdat v Turistickém informačním centru nejpozději do 25. září.
Přihlášku je možné rovněž stáhnout
na webových stránkách města v sekci odbor vnitřních věcí a zaslat poštou
(MěÚ – matrika, Olomoucká 2, Moravská Třebová) nebo elektronicky na
email: iradimecka@mtrebova.cz (tel.
461 353 135 nebo 730 542 597).

Informace z radnice
výběrová řízení
Strážník/strážnice Městské policie Moravská Třebová (průběžné výběrové řízení)
Vedoucí odboru finančního
Rozpočtář/rozpočtářka odboru finančního
Pracovník/pracovnice GIS
Podrobnosti naleznete na úřední desce na
webových stránkách města. Případné dotazy směřujte na personalistku MěÚ.

Zóna 30 na Křížovém
vrchu
V průběhu srpna vejde v platnost úprava
dopravního režimu v rezidenční lokalitě pod
Křížovým vrchem (Panenská, Mánesova, Nerudova, Alšova, Strážnického, U Písku, Pod
Hamry). Změna spočívá v zavedení nejvyšší
povolené rychlosti 30 km/h a respektování
celoplošné přednosti zprava. Cílem úpravy
je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
provozu. Prosíme řidiče, aby dodržovali dopravní značení.

■ | Ivana Radimecká, matrikářka

Společenská rubrika

Město Moravská
Třebová poptává
zubaře
Nabízíme:
• zajištění pronájmu ordinace
• možnost pronájmu městského bytu
• početnou klientelu
• jsme otevřeni dalším jednáním
Kontaktní osoba: Jitka Selingerová, vedoucí
odboru sociálních věcí a školství jselingerova@mtrebova.cz

Usilujeme o zajištění
psychiatrické
a pediatrické péče
Dovolujeme si informovat občany, že po jednání s lékaři a VZP se nám podařilo předběžně zajistit nástup nového pediatra s nástupem od poloviny roku 2021. Dále intenzivně
pracujeme na zajištění psychiatrické péče.
Město Moravská Třebová iniciovalo vyhlášení výběrového řízení prostřednictvím krajského úřadu. I nadále aktivně oslovujeme
potenciální zájemce o stabilní vedení psychiatrické ordinace. Díky spolupráci s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová můžeme nabídnout pronájem ordinace a kromě toho také možnost pronájmu městského bytu.
■ | Jitka Selingerová, vedoucí odboru

sociálních věcí a školství

Své významné životní jubileum
oslavili tito občané:
Červen 2020
91 let – Janisch Emil
90 let – Mánková Maří Magdaléna
85 let – Kolář Miroslav, Pokorný Alois,
Hájek Ladislav, Ošťádalová Růžena,
Marková Marie
80 let – Častulík Josef
V červnu v našem městě uzavřeli
manželství:
Jiří Spáčil, Staré Město – Šárka Kovářová, Staré Město
Josef Kočí, Třebařov – Eva Pohlová, MT
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou
ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas,
nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Vzpomínka
Dne 29. července uplynuly již 2 roky
od úmrtí Elišky Muselíkové.
Se zármutkem v srdci vzpomínají manžel Jaroslav a syn Miroslav s rodinou.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo 30. 6. 2020 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 903 občanů ČR. V průběhu měsíce června 2020 se
do Moravské Třebové přistěhovalo 15 obyvatel, odhlásilo 28 osob, zemřelo 13 občanů
a narodily se 4 děti. V rámci Moravské Třebové v červnu změnilo trvalý pobyt celkem
14 osob.
Dle Odboru azylové a migrační politiky
MVČR je v Moravské Třebové hlášeno 149 cizinců s povolením k pobytu na území České
republiky. Celkem je tedy v Moravské Třebové k 30. 6. 2020 evidováno 10 052 osob.
■ | In
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Poděkování
Děkujeme všem vlastníkům nemovitostí v Moravské Třebové, kteří se
starají o jejich technický stav i celkový vzhled. Každá změna vede
k tomu, aby naše město bylo zase
o kousek krásnější. Ulice Sluneční.

INFORMACE Z RADNICE

Začíná výstavba nové
budovy nemocnice
Rada Pardubického kraje rozhodla o výběru
dodavatele stavby nového objektu Nemocnice
následné péče v Moravské Třebové včetně výjezdové
základny zdravotnické záchranné služby
Předpokládaný termín předání staveniště je
17. srpna. Dle předpokladů by stavba měla
být dokončena na konci roku 2021.
Oproti předpokládané hodnotě 283 milionů
korun včetně daně, je vítězná nabídka o 43
milionů korun nižší. Stavba by měla být dokončena do 395 dní od předání staveniště.
Výběrového řízení se zúčastnilo 11 dodavatelů.
„Výběr dodavatele stavby je jednoznačným
důkazem, že ještě letos začneme stavět.
Shodou okolností se nám v minulém týdnu
naskytla obrovská možnost, a to získat na
tuto stavbu finanční prostředky z Evropské
unie a Moravská Třebová je po centrálních
příjmech v Pardubicích a Ústí nad Orlicí třetí prioritou v pořadí. O tom, že se pro region
jedná o velmi důležitou a zajímavou stavbu svědčí také zájem 11 dodavatelů, kteří se
přihlásili do výběrového řízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nejvýhodnější nabídka je o 43 milionů korun nižší, než předpokládaná hodnota a činí 240 milionů korun
včetně daně. Zároveň se dodavatel zavázal stavbu zrealizovat za 395 dní od převzetí staveniště. Dokončení stavby tak předpokládáme na podzim příštího roku,“ řekl hejtman Netolický.

Nová budova by měla podle radního pro
zdravotnictví Ladislava Valtra stát jednou
z nejmodernějších nemocnic následné
péče v republice. „Jednání byla vzhledem
k majetkoprávním záležitostem a nastavení vztahů uvnitř nemocnice velmi složitá
a jsem rád, že se nyní dostáváme ke stavbě
samotné. Kromě moderní nemocnice následné péče s 90 lůžky řešíme stavbou také
výjezdové stanoviště našich záchranářů,“
řekl krajský radní Ladislav Valtr.
Podle náměstka hejtmana Romana Línka,
který je v krajské radě zodpovědný za kulturu, majetek a investice, by mělo k předání staveniště dojít ještě v průběhu letních
prázdnin. „Staveniště bude předáno zhotoviteli do 14 dnů od písemné výzvy. Předpokládaný termín předání staveniště je 17.
srpna a pevně věřím, že se vše podaří. Samotné stavební práce by měly být následně
zahájeny nejpozději do deseti dnů od předání a převzetí staveniště. Pokud tedy vše
půjde dle harmonogramu, tak by a podzim
příštího roku měla být dokončena stavební část a do konce roku 2021 bychom chtěli celou stavbu uvést do provozu,“ řekl Roman Línek.

Rezidence
MARXOVKA
Polyfunkční objekt s 6 byty ve třech
nadzemních podlažích.
V přízemí jsou umístěny nebytové
prostory pro služby a kanceláře.
Byty jsou situované do 1 a 2 NP a jsou
orientované do klidného vnitrobloku.
Objekt se nachází v blízkosti supermarketu BILLA a městského parkoviště. (bývalé OSP)

Aktuální nabídka volných
bytů
• garsonka 1+kk, 37 m2
nastěhování k 31. 7. 2020
• půdní podkrovní byt 3+kk, 73 m2
• půdní podkrovní byt 3+kk, 90 m2
nastěhování k 31. 8. 2020
• byt v přízemí 2+kk, 50 m2
nastěhování k 30. 9. 2020
Všechny uvedené byty jsou součástí komplexu s uzavřeným vnitroblokem poskytujícím bezpečné parkování a klidné zázemí pro všechny nájemníky.

Aktuální nabídka
nebytových prostor
Nabídka pronájmu nebytových prostor vhodných pro služby - kadeřnictví, manikúra, pedikúra,… o velikosti
46 m2 se sociálním zázemím.
Nabídka kancelářských prostor
55 m2 (možno dělit na samostatné
menší prostory 3 x 18 m2)
Předání prostor k 15. 9. 2020
Vice informací na stránkách: www.rezidencemarxovka.cz
Případně informace posílejte na adresu: info@rezidencemarxovka.cz

Stipendia studentům vysokých škol
Stejně jako v předchozích letech město Moravská Třebová poskytne stipendia pro tři
studenty vysokých škol. Žádosti o stipendium se podávají na předepsaném formuláři na Odboru sociálních věcí a školství MěÚ
Moravská Třebová. Žádost je třeba podat

v termínu od 1. do 15. 8. Bližší informace
o poskytování stipendií a tiskopis – Žádost
o poskytnutí stipendia jsou umístěny na
stránkách města www.moravskatrebova.cz
ve formulářích odboru sociálních věcí a školství a na úřední desce městského úřadu.
Moravskotřebovský zpravodaj | srpen 2020 |
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Rekordmani
ve ztrátách obyvatel
Moravské Třebové
V červnovém zpravodaji píší zastupitelé za ODS Leopold König a Pavel
Charvát o tom, jak v poslední předvolební kampani popsali katastrofální demografický vývoj našeho města. Přiznávají přitom, že vedli předvolební kampaň konfrontačně, smutné
však je, že červnovým textem v tomto
stylu neznámo proč pokračují i po volbách. Autoři předkládají tabulku demografických údajů za období 20002019, aby znovu doložili v číslech, jak
se Třebová pod vedením minulé koalice vylidňovala. Pokud se však podíváme na demografický vývoj v daném
období podrobně, zjistíme, že ve skutečnosti je mezi starosty města, za jejichž vlády k odlivu obyvatel docházelo, rekordmanem v ročním poklesu obyvatel současný znovustarosta Miloš Mička, který dosáhl v roce
2002 poklesu 125 obyvatel. Na druhém místě je bývalý starosta za ODS
Josef Ošťádal, za jehož vedení v roce
2004 činil pokles 123 obyvatel. Třetí místo patří Tomáši Kolkopovi, který za svoji střemhlavě krátkou karieru
právě s podporou ODS dosáhl v roce
2019 pokles o 122 obyvatel. Můžeme spekulovat, že je pokles obyvatel
v roce 2019 důsledkem výsledku voleb 2018!?
Minulé vedení města si však rozhodně bylo odlivu obyvatel vědomo. Připravilo proto nemálo rozvojových
programů a opatření pro zlepšení života našich obyvatel, které už nemělo čas realizovat. Namísto pátrání ve
statistikách proto doporučuji bezodkladně uvést v život opatření, která
jsou uvedena ve strategickém plánu
rozvoje města, tento plán průběžně
kontrolovat a aktualizovat, a k tomu
už konečně také stabilizovat veškeré
instituce a organizace města.
První rok a půl je ztracen, co bude dál?
■ | Václav Mačát, Miloš Izák

Poděkování za
záchranu psa
V průběhu května letošního roku podstoupila naše fenka německého ovčáka velmi náročnou operaci. Za záchranu jejího života vděčíme MVDr.
Ivo Švecovi, který náročný zákrok provedl s ochotou a nadstandardní péčí.
Děkujeme.
■ | Vojtěch Přikryl, Sušice
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Opravy komunikací
a chodníků 2020
kruhovÝ objezd
Oprava prstence a krytu vozovky bude dle
předpokladu dokončena již v první polovině
srpna. Do té doby bude provoz stejně jako dosud řízen světelnou signalizací. Prosíme řidiče
o trpělivost a dodržování dopravního značení.
Linkové autobusy a případná osobní doprava
jsou ze směru od Útěchova vedeny po obousměrné objízdné trase ulicemi Dvorní, Jevíčská
a Gorazdova. Podrobnosti o provozu MHD naleznete ve výlukovém jízdním řádu.

ulice Lanškrounská
Probíhá rekonstrukce vozovky včetně pokládky nového asfaltového povrchu od křižovatky s ulicí Komenského po ulici Na Stráni včetně. Případnou změnu termínu dokončení (17. 8.) může ovlivnit aktuálně probíhající jednání ohledně řešení disproporcí mezi
výškou komunikace a chodníků v úseku mezi
ulicemi Josefská a Olomoucká. O dalším vývoji budeme včas informovat. Současně probíhají výkopové práce pod vedením ČEZ distribuce, spojené s výměnou kabelů nízkého
napětí, které zasahují do ulic Nádražní, Garážní a především do ulice Lanškrounská.

ulice Olomoucká
Od 18. 8. do 25. 8. bude Správa železnic provádět údržbové práce na železničním přejezdu. V tomto období bude ulice Olomoucká úplně uzavřena. Objízdná trasa bude vedena po obchvatu silnice I/35 a dále po sil-

nici II/368 v ul. Brněnská a Komenského.
Zároveň zde probíhá oprava chodníku směrem do města ke křižovatce s ulicí Horní.
Termín dokončení rekonstrukce chodníků je
nastaven na 31. 8. 2020.
Průběh stavebních prací a dopravních omezení je aktualizován na webu města a v Mobilním rozhlasu. Děkujeme za trpělivost.

třídění bioodpadu
V průběhu srpna dojde k odstranění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad, které byly doposud umístěny na 20 veřejně přístupných místech ve městě. Důvodem je
opakovaná neukázněnost některých občanů, kteří do nich navzdory informativním tabulím vhazují silné větve, kamení a plastové pytle s listím. Především velké větve znehodnocují výsledný kompost a znemožňují
jeho další zpracování. Technické služby doposud bioodpad svezený z města na kompostárnu dodatečně třídily. Tento postup je
však finančně nákladný a je jedním z faktorů
postupného navyšování poplatku za komunální odpad. Pro ukládání větví a trávy zvlášť
lze nově využít kontejnery, které jsou po celý
den volně přístupné v zadní části sběrového dvora (od ul. Nová), nebo je lze odvézt na
kompostárnu na Hamperku každou středu
a pátek 9:00-14:00 hodin. Bioodpad kromě
větví lze ukládat také do hnědých biokontejnerů. Režimem svozu a zpracování bioodpadu se budeme i nadále zabývat.
■ | (vd)

Moravskotřebovské reality
Naše město je opravdu svérázné. Kdokoli do něj dojede, ať domácí nebo zahraniční
návštěvník, je překvapen jeho krásou i výlučností památek. Místní ovšem spokojení nejsou. Typickým znakem je nevíra v budoucnost. Právě tato vlastnost mnohých z nás mne
vždy velmi zasahuje. Ona má totiž velmi nepříjemné důsledky. Prosadit cokoli pozitivního je mnohem obtížnější než jinde a mnohá
rozhodnutí jsou pak na pováženou. Klasickým
příkladem je situace ve vedení města. Stávající koalicí byl dosazen starosta, který se pro
tuto práci vůbec nehodil, a tak ho vlastní kolegové po tahanicích odvolali. Důsledkem je
ovšem ztráta času a sil tolik potřebných pro
rozvoj města.
Dalším příkladem je projekt „Jihozápad“. Od
roku 1994 město získává pozemky na západním okraji, mění se několikrát územní plány,
aby se mohlo město rozvíjet. Nové vedení přijde, sdělí občanům, že předchůdci nic nedě-

lali a první co udělá – prodá pozemky investorovi, který se nezaváže k tomu, co tam postaví a kdy to postaví. Tímto rozhodnutím pak
zcela znehodnotí své chvályhodné rozhodnutí
připravit tuto oblast pro nové byty.
Dalším příkladem je výstavba nové nemocnice
následné péče. Zkazky, které kolem této krajské investice kolují, jsou až neuvěřitelné: „Je to
jen politika, snaží se nás obelhat, nic tam nebude…“ Naštěstí se ovšem pracuje. Dva roky,
po které jsem z rozhodnutí hejtmana na přípravu dohlížel, nebyly vůbec jednoduché. Hádal jsem se s mnohými a honil všechny. Ale výsledek je blízko. Projekt i soutěž na zhotovitele
je u konce a po dořešení formálních nedostatků se co nevidět začne stavět. Město tak získá
po mnoha letech mimořádnou investici. Nové
nemocnice tohoto typu nejsou, navíc se změní k lepšímu i celé okolí. Mnozí nám to závidí
už nyní. Tak hlavu vzhůru přátelé.
■ | Radko Martínek

Městská policie

městská policie

Náměstí T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

Autovraky zmizí z ulic
Až do 30. 6. 2020 platná legislativa neumožňovala městu manipulovat s odstavenými
a nepojízdnými vozidly. Příslušná zákonná
norma však prošla novelizací a od 1. 7. již
město má zákonnou možnost, jak tato vozidla na náklady jejich vlastníků z ulic odklidit.
V současné době připravujeme aplikaci této
novelizace do praxe. Upozorňujeme vlastníky vozidel, že postupné odstraňování „autovraků“ zahájíme v průběhu srpna.

Kontrola parkování
Vyzýváme všechny řidiče, aby parkovali pouze na místech k tomu určených. Od srpna se
strážníci městské policie zaměří především
na centrum města a přilehlé ulice. K parkování slouží pouze vyhrazená parkoviště a parkovací stání. Ostatní prostory musí
být průjezdné pro vozidla rychlé záchranné
služby, popelářských vozů, nebo servisních
vozidel v případě havárií inženýrských sítí.

Měření rychlosti
Dále se městská policie zaměřila i na dodržování nejvyšší povolené rychlosti ve městě včetně dodržování rychlosti na objízdných trasách. Při těchto dopravně bezpeč-

nostních akcích bylo na místě vyřešeno 48
řidičů překračujících rychlost uložením pokuty v příkazním řízení na místě. Ostatní
podezření ze spáchání přestupku bylo předáno k dořešení příslušným správním orgánům.

ŘIDIČ BEZ OPRÁVNĚNÍ
V noci na 17. 7. začali strážníci MP pronásledovat motorkáře bez helmy. Po krátké stíhací jízdě ulicemi města jej zastavili a zjistili, že řídí navzdory zákazu řízení. Přivolaná
hlídka Policie ČR navíc zjistila, že řídí pod vlivem omamných látek. Celý případ se aktuálně řeší jako trestný čin.

PODNAPILÝ AGRESOR
V pátek 17. 7. hlídka MP při kontrolní činnosti spatřila skupinu mladých lidí, která svým
hlasitým projevem rušila noční klid. Hlídka skupinu vyzvala, aby se zklidnila a dané
místo opustila. Jeden z opilých mladíků na
to reagoval fyzickým útokem na hlídku MP.
Samozřejmě skončil v poutech a následně
na Protialkoholní záchytné stanici. Zřejmě
si posilněn alkoholem neuvědomil, že toto
jeho protiprávní jednání pro něj bude mít
neblahé následky.
■ | Radovan Zobač, velitel MP

Rodinné centrum
Krůček
Dne 15. 7. jsme s Krůčkem navštívili Hasičskou záchrannou stanici v Moravské Třebové. Akce se zúčastnilo 23
rodičů a 32 dětí. Profesionální hasiči nám ukázali, co vše potřebují k výkonu svého povolání, např. cisternu,
speciální nářadí, ochranný oblek, vysílačky, hadice a mnoho dalšího. Na
závěr si děti s rodiči mohli vyzkoušet stříkání vody. Všem se dopoledne
s hasiči moc líbilo a budeme se těšit
na příště.
Dne 26. 6. proběhla na zámku akce
Vítání prázdnin, kde jsme si pro vás
připravili několik zábavných stanovišť
především pro děti. Počasí se nakonec umoudřilo a věříme, že jste si celou akci užili a budeme se těšit na další společná setkání. Od září pro vás
připravujeme opět bohatý pravidelný
program, o kterém vás budeme informovat příště.

Pozvánka na srpnový program
3., 17., 24., 31. 8. od 17:00 do 18:00
Klub a poradna pro těhotné

Jednorázové akce
4. 8. 10:00–11:00 Akrojóga
5. 8. 9:00–11:00 Výlet na statek
6. 8. 10:00–11:00 Hravá knihovna

Pozvánka do soutěže
Rozkvetlé město
Tradiční soutěž pořádaná českým zahrádkářským svazem ve spolupráci se Zdravým
městem a MA21 Moravská Třebová. Hodnoceny 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 věcnými cenami.

Příměstský tábor pro rodiče
s dětmi
10.–13. 8. Bobří dobrodružství aneb
poznáváme město jinak
Bližší informace na našem Facebooku
nebo krucekmt@gmail.com

■ | Barbora Dudíková, koordinátorka ZM a MA21
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Nemocnice

Nemocnice následné
péče Informuje
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Svitavská 36, Moravská Třebová, tel. 461 352 257
e-mail: info.nemocnice@mtr.cz, www.nemocnicemtr.cz
kůže, v některých případech současně s tukovými váčky a uvolněným svalem. Výsledkem operace očních víček je nejen estetický
efekt v podobě mladistvého vzhledu, ale oči
také méně slzí a sníží se možnost očních zánětů, zvětší se zorné pole očí a tím se zlepší
jejich funkce. Kontakt – tel. 461 352 336

Chirurgická ambulance Nemocnice následné péče nabízí operaci očních víček. Tato
operace patří mezi nejběžnější estetické zákroky v obličeji, díky kterému se zbavíte staršího a unaveného výrazu způsobeného sníženou elasticitou kůže na víčkách.
Jde o úpravu horních, popř. i dolních očních
víček, pomocí které se odstraní nadbytečná

■ | Kateřina Krausová

Rozpis LSPP – stomatologie 2020–2021

(oblast Svitavy–MorAVSKÁ Třebová)
Termín

Lékař

Adresa zz

Telefon

1. – 2. 8.

Školařová Ludmila, MUDr.

Mor. Třebová, Piaristická 6b

461 316 172

8. – 9. 8.

Škorpík Jan, MUDr.

Svitavy, Soudní 1391/3

461 531 144

15. – 16. 8.

Štefková Zdeňka, MUDr.

Opatov 317

461 593 907

22. – 23. 8.

Bisová Iva, MUDr.

Mor. Třebová, Svitavská 325/36

461 352 210

29. – 30. 8.

Doležal Petr, MUDr.

Svitavy, U Stadionu 1207/42

461 532 253

Kohout Tomáš, MDDr.

Městečko Trnávka 5

722 925 567

12. – 13. 9.

Horák Pavel, MUDr.

Svitavy, Pavlovova 24

777 511 011

19. – 20. 9.

Hřebabetzká Alena, MUDr.

Staré Město 134

461 312 501

26. – 27. 9.

Illová Jana, MUDr.

Brněnec 90

461 523 140

Jagoš Tomáš, MUDr.

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

5. – 6. 9.

28. 9.
3. – 4. 10.

Jagošová Alena, MUDr.

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

10. – 11. 10.

Kincová Milena, MUDr.

Hradec nad Svitavou 549

461 548 230

17. – 18. 10.

Komárková Barbora, MUDr.

Mor. Třebová, Svitavská 36

734 113 860

24. – 25. 10.

Koukola Michal, MUDr.

Svitavy, Dimitrovova 799/4

461 532 970

28. 10.

Librová Anežka, MUDr.

M. Třebová, Komenského 1417/22

461 312 484

Morávková Táňa, MUDr.

Svitavy, M. Horákové 1988/27

776 117 026

7. – 8. 11.

Pospíšil Jiří, MDDr.

Svitavy, Dimitrovova 799/4

731 108 167

14. – 15. 11.

Sládek Petr, MDDr.

Březová n. Svitavou, Brněnská 41

731 201 180

Slouka Lubomír, MUDr.

Svitavy, Dimitrovova 799/4

606 452 936

21. – 22. 11.

Školařová Ludmila, MUDr.

Mor. Třebová, Piaristická 6b

461 316 172

28. – 29. 11.

Škorpík Jan, MUDr.

Svitavy, Soudní 1391/3

461 531 144

Štefková Zdeňka, MUDr.

Opatov 317

461 593 907

Bisová Iva, MUDr.

Mor. Třebová, Svitavská 325/36

461 352 210

31. 10. – 1. 11.

17. 11.

5. – 6. 12.
12. – 13. 12.
19. – 20. 12.

Doležal Petr, MUDr.

Svitavy, U Stadionu 1207/42

461 532 253

24. 12.

Kohout Tomáš, MDDr.

Městečko Trnávka 5

722 925 567

25. 12.

Horák Pavel, MUDr.

Svitavy, Pavlovova 24

777 511 011

26. – 27. 12.

Hřebabetzká Alena, MUDr.

Staré Město 134

461 312 501

28. 12.

Illová Jana, MUDr.

Brněnec 90

461 523 140

29. 12.

Jagoš Tomáš, MUDr.

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

30. 12.

Jagošová Alena, MUDr.

Jevíčko, Palackého nám. 20

723 715 558

31. 12.

Kincová Milena, MUDr.

Hradec nad Svitavou 549

461 548 230
734 113 860

Komárková Barbora, MUDr.

Mor. Třebová, Svitavská 36

2.–3. 1. 2021

1. 1. 2021

Pospíšil Lukáš, MDDr.

Svitavy, Dimitrovova 799/4

461 532 970

9.–10. 1. 2021

Librová Anežka, MUDr.

M. Třebová, Komenského 1417/22

461 312 484

Morávková Táňa, MUDr.

Svitavy, M. Horákové 1988/27

776 117 026

16.–17. 1. 2021
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Udělej něco
pro své
zdraví
Místní skupina Českého červeného kříže Moravská Třebová zve veřejnost na
akci Minikurz správné chůze s Nordic
Walking, kterou pořádá v neděli 6. 9.
v 15 hodin na Knížecí louce. Zkušená
školitelka vám poradí, jak nastavit hole,
jak držet tělo při chůzi, jak správně s holemi chodit. Následně si pod dohledem
školitelky uděláte zkušební okruh po
Knížecí louce. Pozor: N-W hole musí mít
každý svoje, nemáme na půjčení! Zveřejňujeme s předstihem, abyste si stihli hole pořídit.
■ | Ivana Kantůrková

Ordinační doba
praktických
a dětských lékařů
v době dovolených
Dr. Zemánková
Změny ordinace budou uvedeny na:
https//www.mudrivanazemankova.cz/
aktualne/
Dr. Němcová
10.–21. 8.
Zástup – Dr. Grepl v ordinaci Dr. Němcové, Hedva út + čt 8:00–10:00
Zkrácení ordinační doby v pátek pouze
v době prázdnin 9:00–12:00
Dr. Neužilová
17.–31. 8.
Zástup – Dr. Madron, Městečko Trnávka, ve svých ordinačních hodinách, tel.
461 329 139
Dr. Klug		
3.–14. 8.
Zástup – Dr. Marossy ve svých ordinačních hodinách
Dr. Marossy
17.–21. 8.
Zástup – Dr. Klug ve svých ordinačních
hodinách
Dr. Klincová
10.–14. 8.
Zástup – Dr. Konrádová (MediClinic)
Dr. Konrádová 17.–29. 8.
Zástup – Dr. Klincová (MediClinic)
VČAS SE ZÁSOBTE LÉKY – ZÁSTUPY
V DOBĚ DOVOLENÝCH JSOU POUZE NA ŘEŠENÍ AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ!
■ | Ivana Kantůrková

Sociální služby

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

Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 318 252, 461 318 253
e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz, www.ddmt.cz
Těšíme se z léta
Ačkoliv se teplé dny zatím
nedostavily a sluníčko nás
příliš nezahřálo, snažíme
se trávit hezké dny na zahradě Sociálních služeb
města Moravská Třebová a načerpat tak potřebnou energii. Velkou radost nám především dělají znovu obnovené návštěvy našich blízkých, návštěvy jsou povoleny
již každý den od 8 hodiny ranní, do podvečerních 17 hodin. Je úžasné, kolik ochotných a srdečných lidí nám přineslo radost
a potěšení do domova, ať už formou projektu Úsměvy do schránky, kdy jsme obdrželi
spoustu krásných pohlednic nebo ručně vyráběná přání, která nám byla i osobně doručována. Především stojí za zmínku i příběh
od naší milé Štěpánky, která jej sama vymyslela, napsala, ilustrovala a poslala nám jej
společně s dopisem a vyrobenou čtyřsměrkou, touto cestou bychom jí chtěli velmi poděkovat za její milé a velmi krásné gesto.
Dále u nás také probíhá výmalba chodeb
zdobenými mandalami, a to konkrétně na
budově D, aby prostory domova působily
domáčtěji. V současné době již na této budově D se opět provozuje odlehčovací služba v plném obsazení. Tato služba slouží klientům ke krátkodobému pobytu, a to maximálně 3 měsíce, aby si jejich rodinní příslušníci či jiné blízké osoby odpočali od náročné
péče, kterou svým blízkým poskytují. Klienti odlehčovací služby, mají-li chuť a zájem,
se rovněž mohou zapojit do individuálních
či skupinových aktivit pořádaných v domově
pro seniory.

I v domově se zvláštním režimem se život
vrací do starých kolejí. Uvolněné návštěvy přinášejí spoustu radosti. Klienti mohou
v doprovodu svých blízkých opouštět brány
domova, ať již na krátkou procházku městem, nebo na návštěvu svých příbuzných.
Obnovily se společné aktivity: každé úterý
kolektivní cvičení, středy jsou vyhrazeny pečení moučníků, ve čtvrtek se procvičuje paměť. Všechny dny patří také krátkým procházkám v rámci kondiční chůze nebo procvičování jemné motoriky díky drobným
pracím. Klienti se průběžně v rámci svých
možností zapojují do běžného chodu domova, čímž se snažíme podporovat jejich stávající soběstačnost. Velkou oblibu si udržují společná odpolední posezení na chodbě,
povídání či zpívání.
Pečovatelská služba pracuje stále na plné
obrátky. Zajišťuje svým klientům péči zejména v jejich domácím prostředí. Pečovatelky klientům dováží oběd, nakupují, uklízí jejich domácnost. Velmi podstatným krokem
v péči o klienta je zajištění jejich osobní hygieny, kdy se sami klienti mohou rozhodnout,
zda se chtějí za pomoci pečovatelky koupat doma nebo ve středisku osobní hygieny
v prostorách pečovatelské služby. Posledním velkým okruhem poskytovaných úkonů
je zajištění osobního doprovodu včetně přepravy klientů k lékaři, na úřady, na poštu, do
banky, na nákup. Klienti tak mají pocit jistoty a bezpečí z důvodu podpory druhé osoby
při vyřizování svých záležitostí.
Vážíme si všech, kteří nám pomáhali zvládat
náročné období, které bylo neznámé nám
všem. Děkujeme Vám za podporu a přejeme
hodně zdraví do dalších dnů a krásné léto.

Komunitní
zahrada podporuje
sousedské vztahy
Charita Moravská Třebová založila blízko autobusového nádraží komunitní zahradu a pěstuje v ní nejen zeleninu, ale i sousedské vztahy.
V rámci Pardubického kraje se jedná o zcela ojedinělý projekt a je výsledkem společného vstupu města Moravská Třebová a Agentury pro
sociální začleňování do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).
Pozemek si pronajala Charita Moravská Třebová a její pracovníci už poměrně zanedbaný pozemek společnými silami upravili. Projekt začala Charita Moravská Třebová realizovat od 1. března 2020 a plánuje
v něm pokračovat až do konce června 2022. Práci na komunitní zahradě bude Charita nabízet hlavně sociálně slabým rodinám s dětmi.
Charita Moravská Třebová v rámci sociálních služeb pracuje s rodinami, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Rodiny bydlí často v bytech
nebo azylových domech ve skromných podmínkách, snaží se vycházet
s penězi, které mají, a často jim nezbývá na to, aby koupily čerstvou zeleninu
nebo ovoce. Nemají ani kde si zeleninu
nebo ovoce vypěstovat. Charita tak rodinám poskytla místo, kde se mohou
něco nového naučit a trávit společný
čas v příjemném prostředí. Co si rodiny vypěstují, to si také sklidí a zpracují.
Pěstovat mohou v komunitní zahradě
lidé cokoliv, na čem se všichni společně dohodnou. Zahrada má podporovat i komunikaci mezi účastníky, dosahování dohod, umění argumentovat,
ale také schopnost ustoupit.
■ | (pm)

■ | sociální pracovnice

Komunitní klubovna
otevřena
Město Moravská Třebová ve spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování 1. července otevřelo Komunitní klubovnu. Projekt
je zaměřen na řešení situace romské komunity a dalších vyloučených osob na území našeho města. Realizací projektu budeme usilovat o vymanění těchto osob z tzv.
pasti sociálního vyloučení a motivaci včetně
jejich zapojení do širší společnosti, tvořené
také zástupci majority. Startujeme provizorně v prostorách Latinské školy, už nyní ale
hledáme vhodnější prostory.
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Kultura

Kulturní služby
Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, Mor. Třebová
tel.: 461 544 283, e-mail: kultura@ksmt.cz, www.ksmt.cz
Otevírací doba: po-čt: 8:00-16:00, pá: 8:00-12:00, předprodej pouze on-line

Kulturní centrum
Dožínkové a pivní
slavnosti Slamák
v Moravské Třebové
29. 8., od 13:00 do 24:00 na náměstí T. G. Masaryka, zámecké nádvoří, vstup zdarma
Přijďte ochutnat řadu netradičních piv z lokálních pivovarů, řadu místních produktů
a to vše za doprovodu skvělých kapel jako
např. Blue cimbal, Medvěd 009, Cirkus brothers aj. Program na náměstí započne ve 13

hod., v 14:30 se návštěvníci mohou těšit na
tradiční dožínkový průvod plný tanců v podání Hřebečského tanečního souboru z Moravské Třebové. Dozvíte se více o tom, jak se
vařilo pivo v Moravské Třebové, a vyzkoušíte
si řadu pivních her.
Děti se mohou těšit na pohádkové, lidové,
zkrátka komediantské odpoledne na nádvoří zámku. Veřejnosti bude zdarma zpřístupněna nově zrenovovaná expozice na zámku
Jak se žilo na venkově.
Slamáky na hlavu, zlepší nám to náladu.
Pivo bude jako křen, užijem si hezký den.
Mediální partner Rádio Haná

Kino
Vstupenky je možné zakoupit on-line vždy
od 1. v měsíci na stránkách www.ksmt.cz.
Pokladna je otevřena vždy hodinu před začátkem představení. Promítací dny: každý
čtvrtek, pátek a vybrané soboty.

Havel /ČR/ 6. 8.
nový český film
19:00 hod., 100 min., 130 Kč
Hrají: V. Dvořák, A. Geislerová, M. Hofmann,
B. Seidlová a další
Kalifornský sen /USA/ 7. 8.
19:00 hod., 113 min., české titulky, 120 Kč
Hrají: D. Johnson, T. Ellis Ross, K. Harisson
Casting na lásku /ČR/ 13. 8.
nová česká komedie
19:00 hod., 85 min., vstupné 120 Kč
Hrají: T. Petrášková, J. Řezníček, M. Šteindler,
J. Sedláčková a další
Tenet /USA/ 14. 8.
19:00 hod., 135 min., české titulky, 140 Kč
Hrají: J. D. Washington, R. Pattinson, E. Debicki

Zámek MoravskÁ Třebová
tel.: 731 151 784, zamek.pokladna@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz
Otevírací doba v srpnu
po: zavřeno, út, st, čt, pá, so, ne: otevřeno 8-18 hod., prohlídky: 8:30-17 hod.

Expozice
Poklady Moravské Třebové
Prohlídkový okruh věnovaný historii, životu
a zvykům šlechty na zámku v Moravské Třebové od rané renesance až do 19. století.
Alchymie a středověká mučírna
Expozice pojednávající o vývoji tortury v Čechách a rozkvětu alchymistické vědy na dvoře Ladislava Velena ze Žerotína.
Jak se žilo na venkově
Expozice ilustrující životní a pracovní podmínky v prostředí vesnic hřebečského regionu.
Stálá tematická expozice ukazuje, jakým
způsobem lidé žili a pracovali na vesnicích
hřebečského regionu v 18.-19. století. Nabízí široké spektrum předmětů „ze života“
jako je lidový nábytek, předměty domácí po8 | Moravskotřebovský zpravodaj | srpen 2020

třeby, lidové umění, části hřebečského oděvu, pracovní nástroje a nářadí. Návštěvník
se ocitá v selské jizbě, komoře či prádelně,
kde se stane součástí běžného dne vesničana a může si vyzkoušet i některé všední činnosti, např. přebírání luštěnin, mandlování
prádla. Část expozice je věnována řemeslům provozovaných v této oblasti, zejména
tkalcovství a plátenictví, ale také včelařství či
řezbářství. Stodola i světnice vypadají zcela
reálně, příchozí si vyzkouší jednoduché tkaní, práci s dlátem nebo si vytlačí perník.

Šarlatán /ČR/ 20. 8.
nový český film
19:00 hod., 118 min., 130 Kč
Hrají: I. Trojan, J. Loj, M. Hanuš, M. Myšička
Šarlatán /ČR/ 21. 8.
nový český film
19:00 hod., 118 min., 130 Kč
Hrají: I. Trojan, J. Loj, M. Hanuš, M. Myšička
Změna programu vyhrazena!
Je nám líto, ale plánované filmy - Štěstí je
krásná věc a Spongebob ve filmu: Houba na
útěku byly filmovou společností přesunuty
na pozdější datum.

Kinematograf bratří
Čadíků
31. 8. – 3. 9., náměstí TGM, 21:00 hod.
Program:
Hodinářův učeň
Afrikou na pionýru
Na střeše
Poslední aristokratka
V případě nepříznivého počasí se nepromítá. Změna programu vyhrazena!

ZDRAVOTNICTVÍ
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Muzeum

Městské Muzeum
Městské muzeum Moravská Třebová
Svitavská 18, Moravská Třebová, tel.: 461 544 285
e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz
Otevírací doba:
pondělí zavřeno, út-pá 9-12; 13-16 :30
so-ne 13-16 (pro předem ohlášené výpravy
je možná návštěva též 10-12)

Stálé Expozice
Holzmaisterova sbírka
60 Kč/40 Kč, rodinné 140 Kč
Galerie obrazů Františka Strážnického
40 Kč/20 Kč

František Heusler Dobré světlo
Výstava fotografií je veřejnosti přístupná do
13. 9., kdy ji můžete navštívit v běžné otevírací
době muzea - velký a malý výstavní sál muzea
40 Kč/20 Kč, rodinné 90 Kč
Autor prezentující svoji volnou fotografickou tvorbu na řadě samostatných i skupinových výstav a fotosalonů (Praha, Plzeň,
Lány, Písek, San Francisco, Hamburk …)
představí inscenovanou fotografii akt - portrét. Jeho stěžejním výrazem je černobílá
fotografie.

Ladislav Postupa (1929 - 2016) - Retrospektiva, Zuzana Postupová Výběr
z díla fotografie - fotografika - instalace - atelier
Výstava je veřejnosti přístupná do 13. 9.
ve dvoraně muzea, kdy ji můžete navštívit
v běžné otevírací době muzea.
Vstup zdarma
Ladislav Postupa byl několikrát zařazen
mezi 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 šedesátých let 20. století až do současnosti.

V čem se chodilo na plovárnu v Moravské Třebové
Historie plavek (zvláštních koupacích úborů) se začala psát v 19. stol. Tehdejší móda
a mravy nedovolovaly odhalování těla, a tak
se muži i ženy koupali ve speciálních dlouhých kalhotách a tunikách. Takovéto plavky se šily z bavlny a flanelu. Ženy se tehdy
na plovárnách nesměly moc ukazovat, a tak
byly až do vody dopravovány pomocí speciálních vozíků. Do nich po vykoupání zase nastoupily a oblékly se. Na konci 19. stol. byly
dámám k dispozici koupací šaty se stuhou
v pase s délkou nad kolena, ke kterým se ale
oblékaly punčochy. Pánové začali nosit flanelový overal na ramínka, rovněž s nohavicemi v délce nad kolena.
Od 20. let 20. stol. přicházelo do módy opalování, což si žádalo novou podobu koupacího oděvu. Již nebylo pohoršující odhalit
nohy a ruce, a tak vznikly jednodílné plavky s nohavičkou v délce ke kolenům. Trend
zkracování se opět projevil ve 30. letech, kdy
se do plavek všívaly také gumičky. Tak oděv
lépe seděl na těle a získával na praktičnosti. O nových plavkových trendech se roku
1937 v časopise Eva psalo: „Především se rozvíjí přepych v materiálech. Již nemusíme kupovati výhradně jednobarevné celovlněné plavky, těžké a huňaté, které měly jedinou výhodu, že rychle schly. Dnes máme velmi jemné,
ručně pletené plavky, které dlouho uchovávají
tvar, schnou stejně rychle a jsou při tom vzdušné. Nejoblíbenějším tkanivem letošních plavek,
a zároveň nejčastějším, je lastex, pletivo, obsahující gumová vlákna. Nejmodernější koupačky
mají zvýšený pas a poprsí podtrženo, vzorem je
linie středověkých krojů, které prý budou inspirovati i módu šatů v příštím roce; jen objem prsou je menší než kdysi. Výstřihy jsou všeobecně značné, vzadu sahají až pod pas a jsou špičaté, vpředu se často vystřihují také až k pasu
a na hrudi jsou oba rozstřižené díly svazovány
silnou šňůrou. Jindy jsou výstřihy barevně lemovány a dvojitým krajem se protahuje šňůra vpředu i vzadu, a tu můžeme potom uvolnit,
10 | Moravskotřebovský zpravodaj | srpen 2020

podle toho, jak velký chceme mít výstřih. Mnoho koupacích úborů se skládá ze dvou dílů,
krátkých přiléhavých kalhot a živůtku, buď docela od nich odděleného, nebo jen připnutého
v pase. Plavky na slunění bývají vystřihovány
nejen vzadu a na hrudi, ale i v pase, takže pokrývají jen docela malou část těla. Zato se na
ně obléká plážový kabátek, bolerka a kalhoty
z plátna nebo šantungu, někdy i celé plážové
šaty, krátké jen do polou lýtek. Také v barvách
máme velký výběr; oblíbené jsou plavky režného plátna a všechny tóny pastelové. Moderní
plavky jsou často vzorované, na příklad na vlněných plavkách jsou vyšívané květy, puntíky,
písmena a číslice, zvířátka a figurky.“
Významným datem ve vývoji plavkové módy
byl 5. červenec 1946, kdy francouzský de-

Bernardini, na kterou Réard narazil v místním kasinu. Za plavky, jejichž vrchní díl tvořily jenom malé trojúhelníčky spojené tenkou
šňůrkou a kalhotky odhalovaly pozadí, sklidil jejich návrhář vlnu kritiky. Bikini byly společností přijaty až roku 1957, kdy je oblékla
a prezentovala na filmovém plátně oblíbená
herečka Brigitte Bardot, čímž se inspirovala celá řada Francouzek. U nás se móda bikin objevila v 60. letech minulého století. Do
té doby ženy oblékaly plavky výhradně jednodílné, převážně doma šité nebo háčkované. Od poloviny 60. let se také v oblasti plavkové módy objevil nový a praktický materiál, elastan. Plavky tak pevně obepínaly tělo,
umožňovaly volnější pohyb ve vodě a velmi
rychle schly.

signér jménem Louis Réard světu představil první skutečně dvoudílné dámské plavky,
pro které se ujal název bikini podle jednoho ostrova v Tichém oceánu. Údajně byl návrh tak pohoršující (což naznačuje reklamní heslo: Menší než nejmenší plavky na světě), že ho žádná modelka nechtěla předvádět. Bikini proto na módní přehlídce v Paříži
poprvé oblékla exotická tanečnice Micheline

Ve sbírce moravskotřebovského muzea se
nachází několik starých skleněných negativů, které zachycují skupinu osob na plovárně v Moravské Třebové, veřejnosti otevřené v roce 1879 zhruba v místech dnešního
aquaparku. Tyto snímky nám ukazují, do jakých koupacích úborů se lidé oblékali zhruba před sto lety.
■ | Lucie Žáková, městské muzeum

Historie

Historie pivovarnictví
v Moravské Třebové
Koncem srpna budeme v Moravské Třebové slavit Pivní a dožínkové slavnosti a tak
bychom se mohli třeba podívat na historii
pivovarnictví v našem městě. V knize Moravská Třebová – Perla Hřebečska je historie našeho pivovaru popsána na třech stranách. Ty nejdůležitější informace jsem shrnula do následujících řádků.
Pivovarnictví patřilo k nejstarší činnosti v našem městě. V roce 1365 koupil moravský

svůj boj vzdal a převzal výčep do vlastní režie. Od roku 1560 bylo v Olomouci čepováno ročně přes 2000 sudů /sud 240 l/ a město Olomouc vydělalo ročně průměrně 2 000
zlatých.
Třebovské pivo bylo známé a oblíbené i daleko za hranicemi Moravy, vyváželo se mimo
jiné do Čech, Slezska a do Saska. Bohužel
po Bílé Hoře došlo k velmi tvrdému obratu
– Karel z Lichtenštejna odňal městu všech-

markrabě Jan Lucemburský panství Moravská Třebová a v roce 1372 udělil občanům
tzv. mílové právo – privilegium, které dovolovalo vařit a čepovat pivo v okruhu jedné
míle od města. Pivovarnictví učinilo město známým daleko za jeho hranice a podílelo se na rostoucím blahobytu jeho obyvatel. V roce 1532 povolil tehdejší panovník
Kryštof z Boskovic vařit a čepovat pivo jen
v 80 domech. Vaření piva nebylo prováděno amatérsky příslušníky jiných řemesel: několik právovárečných měšťanů se vždy spojilo v jednom vhodném domě, kde pivovar
udržovali a pivo vařili pod dohledem městského sládka. V polovině 16. století vlastnilo třebovské právovárečné měšťanstvo
osm pivovarů. Celkem 15 právovárečných
domů bylo sice vybaveno příslušným zařízením, ale ve všech se nevařilo současně. Měsíčně se provádělo až 170 várek. Když měšťanské pivovary nestačily poptávce, byl zřízen pivovar v Rychnově. Oblibu třebovského piva v 16. století dokazuje to, že v letech
1514 a 1515 obdrželo královské hlavní město Olomouc od krále Vladislava vlastní privilegium na výčep třebovského piva. Město
Olomouc se však cítilo vytlačeno ze svého
monopolního postavení a roku 1521 dosáhlo od zemského hejtmana Jana z Pernštejna zákaz čepování třebovského piva, zákaz
však byl neúčinný a tak magistrát Olomouce

na privilegia, zejména právo várečné. 15. 3.
1622 byly měšťanské várky a vývoz piva zakázán a měšťané museli odebírat pivo z knížecího pivovaru, zřízeného na zámku a čepovat jen za nepatrnou provizi. Starý pivní urbář byl zlehčen na pouhé výčepní právo knížecího piva. Situace se ještě zhoršila,
když dvě šlechtické rodiny získaly právovárečné domy na náměstí: Wlachowští dům
č. 23 a Zawadští dům č. 35. Až v roce 1638
díky neodbytnému konání městského písaře Martina Johanna Weidlicha následník knížete Karla Lichtenštejna, kníže Karel Eusebius 16. 4. 1638 v Litovli zaručil třebovským
měšťanům pivní urbář „ve městě, předměstí
včetně hradeb, špitálu a k městu příslušných
obcí“. Z každé várky mělo být odváděno sladovnické mýto a město mělo platit ochrannou daň 500 zlatých. Měšťané však neměli
po konfiskaci svých varných pánví pivo kde
vařit a museli proto po 40 let užívat za vysokou úhradu knížecí pivovar.
1678 byl postaven měšťanský pivovar. První várka proběhla 7. srpna 1679 pod vedením městského sládka Davida Hampla. Již
od roku 1638 dostával purkmistr dvě várky
ročně. Pivovar měl pro město velký hospodářský a sociální význam. Zaměstnával více
jak 30 osob, podporoval místní řemeslníky a zemědělce. Správa pivovaru podpořila
v roce 1804 zřízení gymnázia, roku 1823 ne-

chala na své náklady zastřešit a natřít kostelní věž a v roce 1831 přispěla na obnovení gymnázia.
Od roku 1828 dostávala městská obec čtyři
pivovarské užitkové podíly ročně. Roku 1872
bylo měšťanům zrušeno oprávnění vařit
a čepovat pivo v právovárečných domech.
Náhradou obdrželi 1 509 zlatých. Právo várečné ve své podobě existovalo ve městě 500 let. Aby měšťanstvo mohlo úspěšně soupeřit s knížecím pivovarem, muselo vlastní pivovar rozšiřovat. Původní pivovar byl postaven na místech domů č. 129
a 123. V roce 1845 byl přikoupen dům 128,
roku 1862 dům 130 a byl zde otevřen hostinec Bierquelle /Pivní pramen/. Roku 1865
kupuje měšťanstvo hostinec Lochwirtshaus
pod Křižovým vrchem s prastarým sklepem
ve skále, kde spolu s novým sklepem mohli
uskladnit až 300 věder piva. V roce 1870 byl
odkoupen dům 131, roku 1883 dům č. 132,
1873 dům č. 136 a přilehlá zahrada. Dům
č. 136 byl zbořen a na jeho místě vznikl pivovarský dvůr, na zahradě pivovarský sklep.
31. 8. 1884 bylo rozhodnuto zřídit parní pivovar, jeho provoz byl zahájen 7. 10. 1888.
Pivovar byl vybaven nejmodernějším zařízením dodaném firmou F. Ringhofer z pražského Smíchova. Roku 1896 byl koupen dům
v dnešní Marxově ulici č. 25 a zřízena kancelář pivovaru, v roce 1898 pak ještě domy 21
a 23 v téže ulici, které byly zbořeny a na jejich místě byly postaveny kanceláře, kůlny
a stáje. 1. 1. 1901 si právovárečné měšťanstvo pronajalo na 12 ½ roku knížecí pivovar
a zřídilo tu sladovnu. 1904 získalo třebovské
právovárečné měšťanstvo hotel Post v Mohelnici a zajistilo tak odbyt svého piva také
v tomto městě.
Za první světové války byl provoz piva omezen a byl znovu rozšiřován až po válce za
pomoci značných investic. Byly zakoupeny
tři nákladní auta, došlo k racionalizaci výroby a značnému vylepšení pivovarské techniky. V roce 1929 stál pivovar před rozsáhlými úpravami. Velkou roli hrál pivovar také
v podpoře hasičského sboru, místních spolků a podniků. Kromě toho poskytoval také
pomoc lidem postiženým požáry a jinými katastrofami. Koncem II. světové války sloužil
také jako protiletecký kryt. Třebovský pivovar byl bohužel zrušen a připojen k pivovaru
Svitavskému. V jeho prostorách byla zřízena
sýpka, ze sklepa se stalo skladiště a garáže.
Použitá literatura: kniha Moravská Třebová
– Perla Hřebečska vydaná 1969 v Göppingenu muzeum. Mnoho informací lze získat
také v Moravskotřebovských vlastivědných
listech č. 8 z roku 1997 v článku badatele
Friedricha Piekelky pod názvem Pivovarnictví v Moravské Třebové.
Moravskotřebovský zpravodaj | srpen 2020 |
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Různé

Kulturní, společenské
a volnočasové akce
Rozkvetlé dětské
odpoledne

Historická procházka
městem

1. 8. od 14:00 hodin, fotbalové hřiště Boršov
Boršovské spolky zvou rodiče i děti na Rozkvetlé dětské odpoledne. Kromě stanovišť,
která budou děti zdolávat společně s rodiči, bude také připraven skákací hrad, malování na obličej, pískohraní, hasičská pěna
a další atrakce a také samozřejmě spousta
odměn. Občerstvení zajištěno. Startovné na
dítě 30 Kč. Těší se na vás Boršováci.

20. 8. od 17:00 hodin, morový sloup náměstí TGM
Povídání o historii města a prohlídka vybraných památek. Provází Jana Jedličková

Komise památkové péče srdečně zve
na tradiční zájezd pro veřejnost po památkách. Tentokrát je na programu
návštěva zámku Nové Hrady a Prvního českého muzea cyklistiky. Termín
zájezdu 26. září, 12:00 odjezd autobusem od muzea, příjezd 17:30-18:00.
Cena zájezdu 100 Kč (poplatky za
vstupné hrazeny městem M. Třebová). Přihlášky je možné podat u paní
Žáčkové v muzeu, ul. Svitavská.

Kurzy němčiny
Společnost česko-německého porozumění připravuje kurzy němčiny pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Kurzy začnou v polovině září v prostorách střediska (muzeum I. poschodí) pod vedením odborných lektorek.
Bližší info a přihlášení na: bgz-mtrebova@seznam.cz, tel 461 31 63 04.

Makrelování s kapelou
Proč ne Band
14. 8. od 17:00, kavárna Laskavárna
Koncert country skupiny Proč Ne Band s oblíbeným opékáním makrel.

Stařičký autobus

soutěžte o skvělé ceny
Českomoravské pomezí, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz
tel.: +420 777 766 565, www.ceskomoravskepomezi.cz
Pro všechny, kteří mají rádi výšky a báječné výhledy do krajiny, připravila destinační společnost Českomoravské pomezí novou soutěž Vzhůru do oblak!. Jak už název
napovídá, provede vás tato soutěž po rozhlednách, věžích i přírodních vyhlídkách,
odkud se vám představí oblíbené turistické cíle z netradičního úhlu pohledu. Soutěžní místa nenajdete jen v historických městech Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy a Vysoké Mýto. Vydat se můžete
také do Toulovcových maštalí, na hrad Svojanov či zámek v Nových Hradech nebo do
Mladějova s průmyslovým muzeem a úzkokolejkou. Hrací kartu se soutěžními otázkami si můžete vyzvednout v informačním
centru nebo si ji stáhnout na www.ceskomoravskepomezi.cz. Pak už stačí jen vyrazit na výlet a pozorně se dívat. Najít odpovědi na jednoduché otázky pro vás určitě bude hračka. Pokud najdete pět správných odpovědí, čeká na vás v informačních
centrech malý dárek. Najdete-li alespoň de-

Památková komise
zve na zájezd

set správných odpovědí, postupujete do losování o hlavní ceny. Vyplněnou hrací kartu můžete odevzdat v informačním centru,
zaslat poštou nebo naskenovanou či vyfocenou e-mailem. A o jaké ceny soutěžíme?
Pro výherce jsou připraveny chytré hodinky, víkendové pobyty nebo volné vstupenky
na památky, do muzeí či aquaparku.
Kromě výše uvedené novinky pokračuje i letos soutěž Kouzelné putování Českomoravským pomezím, která představuje pětadvacet nejzajímavějších turistických cílů regionu. Pokud nasbíráte požadovaný počet
samolepek, můžete i v této soutěži vyhrát
skvělé ceny, mezi kterými nechybí mobil,
tablet, stolní hry a spousta dalších.
Pokud dáváte přednost moderním technologiím, stáhněte si do mobilu aplikaci Geofun. Jedná se o unikátní hru vycházející z populárního geocachingu, při které navštívíte
atraktivní místa Českomoravského pomezí,
dozvíte se spoustu zajímavých informací.

S bílými mašlemi, jako ženich uháněl
stařičký autobus, kterému se lidově říkalo erena, nádhernou krajinou, až do
Růžového údolí. Zvládl tak více jak 100
km a ani se nezadýchal. Svatební hosty
dovezl včas a stal se svědkem obřadu,
kde si své ano řekli Eva a Josef Friedlovi.
Průmyslové muzeum Mladějov gratuluje novomanželům a zve návštěvníky do
muzea v Mladějově, kde autobus odpočívá s dalšími zajímavými exponáty.
■ | Eva Kopřivová

■ | Jiří Zámečník

Vyučuji hru na kytaru,
mandolínu, dobro
a ukulele Pro děti
Telefon: 604 905 545
12 | Moravskotřebovský zpravodaj | srpen 2020

i dospělé

Inzerce

Tabák

Aleš Hrubý

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 zavřeno
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Inzerce
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Knihovna, DDM

Zprávy z knihovny
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel.: 461 316 971, 737 021 003
e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz
Upozorňujeme čtenáře, že v srpnu nebudou vyřizovány meziknihovní výpůjčky z důvodu čerpání dovolených. Děkujeme za pochopení.
Po dobu letních prázdnin je upravena
půjčovní doba:
Dětské a dospělé oddělení: po-čt: 8:30–
17:00 hod., pá-ne: zavřeno
Studovna: po-čt: 8:30–15:00 hod., pá-ne: zavřeno
1.–15. 8. Srpnová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem
na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek. V červnu zvítězila p. Nislerová.
Aktuální otázka zní: Jaké téma přednášek pořádaných knihovou byste uvítali?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat jednu z těchto knih: Přece by nám nelhali (V. Nosková), Světla na pobřeží (F. Niedl), Americký špion (O. Steinhauer), Lord
John a důvěrná záležitost (D. Gabaldon),
Sedm přemyslovských kultů (P. Kubín). Podmínky soutěže najdete na našem webu.

1. 8.–30. 9. Výstava Čtyři roční období
očima grafiků
Výstava grafik na téma střídání ročních období. Autorskými pracemi se představí přední umělci – grafici: Jiří Brázda, Daniela Benešová, Karel Musil, Tomáš Hřivnáč, Herbert
Kisza, Karel Musil, Vlasta Matoušová, Miroslav Hlinka, Gúnter Hujber.
1.–31. 8. Čtenářská výzva: srpen
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v srpnu pomůžeme výstavkou knih z těchto témat: kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil) kulatiny; kniha, ve
které se odehrává svatba nebo pohřeb; kniha poprvé vydaná v roce 2020.
1.–31. 8. Velký výprodej
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.
Knihovna u vody
I letos jsme pro vás společně s Technickými službami Moravská Třebová připravili
službu: po celou letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku můžete zpestřit četbou. U pokladny aquaparku je umís-

akce na měsíc SRPEN
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
Prázdniny jsou v plném proudu a k tomuto období neodmyslitelně patří letní tábory.
I přes veškeré překážky a pochybnosti, zdali
vůbec tábory letos proběhnou, mohou naši
„táborníci“ v rámci celotáborových her strávit týden s Želvami Ninja, vypravit se na Hedvábnou stezku, či zažít vesmírné dobrodružství s rodinou Smolíkových. Zájemce o konkrétní aktivity mohli rodiče přihlásit na tábor
taneční, squashový nebo Army, který bude
opět bude probíhat ve spolupráci se střeleckým klubem mládeže.
Zprávička z tábora
Táborovou sezónu jsme zahájili příměstským táborem Želvy Ninja. Devatenáct
účastníků plnilo úkoly v rámci celotáborové hry v přírodě, klubovně nebo zahradě DDM. Součástí byla také kreativní činnost a tradiční batika. Nechyběl ani celodenní výlet, tentokrát do zámecké zahrady v Nových Hradech a Ekocentra Pasíčka.
Při zpáteční cestě z výletu jsme ještě navštívili rozhlednu Terezka u Proseče. Ka-

milu a Kristýnce Sopouškovým tímto děkujeme za odborný výklad o všech navštívených výletních lokalitách. Příměstský tábor
jsme zakončili oblíbeným jarmarkem a vyhlášením nejlepších želvích týmů. Velký dík
patří i studentkám Ádě, Petře a Míše, které
byly po celou dobu bezva vedoucí. Fotografie najdete na našem webu.
Pozor!
Hledáme vedoucí na výuku baletu, hry na
ukulele a plastikových modelářů. Pokud
ovládáte některou z těchto činností a rádi
byste své zkušenosti předali budoucím generacím, prosím neváhejte nás kontaktovat.
Tel. 461 316 786; 731 427 353.
Připravujeme na září
V sobotu 5. září proběhne od 14:00 do 18:00
hodin na Knížecí louce akce pro děti a jejich rodiče, na které se představí organizace,
které nabízejí volnočasové aktivity, a DDM
tam bude mít velké zastoupení. Více informací na samostatném plakátu.

Barborka Burianová, vítězka soutěže
Kdo čte, ten se nenudí
těna knihovnička s vyřazenými knihami a časopisy, které si můžete půjčovat, číst či vyměňovat. Na své si přijdou děti i dospělí,
muži i ženy, milovníci romantiky i detektivek.

Knihovna dětem
Příroda
Výstava výtvarných prací žáků a studentů
z gymnázia. Výtvarná díla si můžete prohlédnout v dětském oddělení v půjčovní době.

Zájmové kroužky
na školní rok
2020/2021
Jelikož čas plyne jako voda a tábory budou za pár týdnů minulostí, je
třeba myslet na další aktivity v podobě zájmových kroužků, které dětem k využití jejich volného času každoročně nabízíme. Jedná se o kroužky taneční, sportovní, výtvarné, hudební, jazykové a další. V nabídce
naleznete také novinky, které si jistě své příznivce najdou. Přihlašování
je možné provést elektronicky a ONLINE nabídka je kompletní od 1. srpna – sledujte náš web www.ddm-mt.cz. Ve výjimečných případech
je možné přihlášení osobně v DDM
(úterý, středa a čtvrtek od 8:00 do
15:30 hod.). Další informace také
na tel. číslech DDM – 461 316 786;
731 142 353. Podrobnosti a konkrétní informace ohledně vedoucích a prvních schůzek budou vydány v samostatné informační brožuře,
kterou děti obdrží ve školách na začátku školního roku.
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Školy

Speciální škola má
nový kabát
V tomto školním roce se nám podařila zrealizovat další náročná etapa modernizace a rekonstrukce školy. Dílo za bezmála 19 mil. Kč
jsme proinvestovali do zateplení a výměny oken tam, kde toto ještě chybělo. Také
jsme v některých našich budovách v rámci
celého komplexu zbudovali vzduchotechniku, protipožární dveře a venkovní výtah pro
naše děti, které jsou buď upoutány na invalidní vozík, nebo mají problém s chůzí. Celé
dílo podtrhuje z pohledu zvenčí nová střecha a barevná fasáda. Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří se nějakým způsobem zasloužili o to, že naše děti mají zase o něco
lepší prostředí na své vzdělávání a výchovu. Nutno také dodat, že jsme se stali teprve třetí speciální školou v Pardubickém kraji
(Pardubice, Ústí nad Orlicí), jež je kompletně
bezbariérová! Využili jsme i neplánovanou
„přestávku“ kvůli koronavirové epidemii,
abychom v některých budovách udělali ve
třídách nové stropy včetně osvětlení, pod-

lah, výmalby chodeb, tříd a v nich natřeli tabule. Další proměna naší školičky bude pokračovat během letních prázdnin. Informaci
o tom, co se nám podařilo změnit k lepšímu,
se dozvíte v novém školním roce!
Závěrem mi milí čtenáři dovolte, abych vám
všem popřál krásný zbytek léta a školákům,
pokud možno, bezproblémový a pohodový návrat do školních lavic ve školním roce
2020/2021.
■ | Miroslav Muselík, statutární zást. ředitelky školy

Co se děje v MŠ Piaristická?
Po čas uzavření škol a školek se u nás nezahálelo. V hlavní budově a na Zvonečku se zapojili všichni zaměstnanci do renovace dětských židlí, a že jich málo nebylo. Vylepšovala se zahrada, třídy se dětem přeorganizovávaly a desinfikovaly hračky, ale největší
radost měli Medvídci, protože jejich třída
dostala zbrusu nový kabátek včetně nového nábytku.
Na odloučeném pracovišti MŠ Boršov se
v době karantény renovovalo sociální zařízení
a všechny pracovní síly byly též zapojeny. Ani
děti nezahálely v této těžké době a od p. učitelek dostávaly dopisy, úkoly, přání a tipy, jak
slavit Velikonoce či Filipojakubskou noc.
Ve školce v Sušicích se uklízely prostory sklepa a půdy. Zkrášlovaly se postýlky, zahrad-

ní nářadí a díky mamince p. Šichové, ožily
i stěny školky, které je obohatila o obrázky
broučků, dětí, zvířátek z lesa.
Zdárně jsme tuto dobu zvládli a hurá do
školky. Na dětičky jsme se těšili od 25. května. Pokud chcete vidět, jak se učitelé s Vašimi dítky učí novým věcem, zveme Vás na
naše stránky www.mspiarka.cz.
Koncem školního roku si každá třída pozvala rodiče a uspořádala Slavnostní vyřazení
budoucích školáků. Bohatý program nemohl chybět, děti byly řádně pasovány a ošerpovány.
Přejeme Vám pěkný zbytek prázdnin. S některými se uvidíme v srpnovém provozu,
s ostatními na shledanou v září.
■ | Tým učitelek I. MŠ Piaristická

Letní pohodička ve
speciální škole
Letos se opět konal v první polovině
července ve speciální škole Letní příměstský tábor (LPT). Počasí nám přálo, a proto se uskutečnil pestrý a bohatý program, kdy jsme opekli párky
v Pekle, sbírali zde lesní plody, hledali poklad na Křížovém vrchu, vláčkem
motoráčkem dojeli do Mladějova, zde
prožili několik příjemných hodin ve
zdejším historickém muzeu. Velkým
zážitkem byla také návštěva hvězdárny Bohuslava Tecla v Moravské Třebové, která se nachází v lokalitě kopce
Hamperk, pozorovali jsme dalekohledem oblohu a seznámili se s astronomií. Velmi zajímavá byla návštěva muzea ve vojenské škole, také nechyběly pohybové hry na hřišti, soutěž v jízdě na koloběžkách, florbal, pétanque,
deskové hry a vyhodnocení týdenního
programu s předáním pamětních listů
a drobných dárků.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat skvělé kuchařce Evičce Kalábové za to, s jakou vážností se starala
o naše žaludky. Poděkování patří též
paní Kopřivové (muzeum Mladějov),
paní Jarošové (hvězdárna Bohuslava
Tecla) i panu Burianovi (vojenská škola) za jejich ochotu a drahocenný čas,
který věnovali nám, abychom si týdenní červencový Letní příměstský tábor náležitě mohli užít. Všichni jsme
se loučili naším oblíbeným sloganem:
„Jsem v pohodě, žiju!“
■ | Miroslav Muselík,

hlavní organizátor LPT ve speciální škole
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Charita

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

Setkání seniorů
Akce uskuteční 3. 8. v 10:00 v refektáři františkánského kláštera v Mor. Třebové.

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

tách a jak je budovat a prohlubovat. Protože to je to nejcennější, co můžeme našim dětem předávat.

Cihlářova ulice bude mít nový
obchod

Srdečně vás zveme na další setkání S-Klubu,
která se uskuteční ve čtvrtek 13. 8. v 16:00
hodin (Charita Moravská Třebová) a 27. 8.
(místo a čas bude upřesněn na letácích).
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon:
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz

V pondělí 3. srpna otevírá charitní sociální podnik Speramus s. r. o. v ulici Cihlářova
8 nový obchod s dárkovými předměty. Budeme zde prodávat Třebovské pralinky, sušenky, svíčky, čaje, sirupy, marmelády atd.
a živé květiny v květináčích. Obchod bude
otevřen od pondělí do pátku: 08:30–12:00;
12:30–16:30 (sobota dle zájmu zákazníků
nebo v době akcí ve městě).

Zahájení prázdnin

Třebovské pralinky sklízí úspěchy

Po nucené pauze, způsobené omezeními souvisejícími s koronavirem, jsme konečně mohli začít realizovat projekt Rodina spolu, který byl podpořen prostředky
z evropských fondů. V rámci tohoto projektu jsme již otevřeli Komunitní zahradu, o které si můžete přečíst na jiném místě zpravodaje. Další součástí tohoto projektu jsou i setkávání pro rodiny s dětmi.
Prvním z těchto setkání byla akce Zahájení prázdnin, která proběhla 3. 7. formou procházky do Pekla v Moravské Třebové. Na programu byla stezka plná úkolů a hledání tajuplné tajenky. Procházka
byla dlouhá asi dva kilometry v moc pěkné přírodní scenérii. Na jejím konci čekala
na účastníky odměna ve formě špekáčků
a diplomů za splněné úkoly. Děti nám namalovaly obrázky toho, jakým způsobem
jejich rodina tráví společný čas a co mají
rády. Opekli jsme si na ohni špekáčky, zpívali jsme písničky s kytarou a povídali si
o rodině a hodnotách. Bylo to velmi milé
setkání a těšíme se na další, kde se s vámi
budeme bavit o rodině, vztazích, hodno-

Třebovské pralinky se díky vám dostaly
mezi tři nejlepší výrobky v kategorii Pekárna a cukrárna společné výzvy Časopisu Apetit a online supermarketu Rohlik.cz hledající
nové gastronomické tváře a lokální výrobky.
Všechny produkty obdržely téměř 18 tisíc
hlasů. Děkujeme za podporu. O celkovém vítězi rozhodla odborná porota až po uzávěrce tohoto vydání.

Výlet S-Klubu do Jablonného
v Podještědí
Nenáročný, bezpečný, ohleduplný a přitom
zábavný a poučný celodenní program. Takový byl výlet S-Klubu do Jablonného v Podještědí. V jeho rámci účastnící zájezdu navštívili baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy,
rozhlednu v Jablonném v Podještědí, zámek Lemberk, Zdislavinu studánku a sklárny Pačínek.
Bližší informace o celkové činnosti Charity
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo
www.facebook.com/charita.trebova, nebo

osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44
Moravská Třebová.
Krásné pohodové dny vám přejí zaměstnanci Charity M. Třebová

Římskokatolická
farnost
Kostelní nám. č. 24/3
57101 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
Duchovní správce:
P. Šebestián P. Smrčina OFM,
Svitavská 6/5
www.farnostmoravskatrebova.cz

Pravidelné
bohoslužby:
po
9 hod. klášterní kostel
út, st, pá, so 18 hod. klášterní kostel
čt
18 hod. farní kostel
ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel

Moravskotřebovský zpravodaj | srpen 2020 |

17

Sport

Moravskotřebovští
travní lyžaři
Štítná nad Vláří – těsné
souboje a překvapivá
medailová umístění

České Petrovice – stříbrná
sobota, bronzová neděle
v Českém poháru
Naši lyžaři hned při prvním startu letošní
sezóny potrápili českou špičku. V sobotním
slalomu mladších žáků se po bezchybném
výkonu probojoval Filip Trnka na skvělé
druhé místo. Mezi juniory se o další stříbro
pro Slovan postaral Václav Mačát. Oba moravskotřebovské závodníky dokonale doplnila oddílová kolegyně Šárka Abrahamová,
které patřil bronz mezi juniorkami. V nedělním slalomu se jako jediný na stupně vítězů
probil juniorský reprezentant Václav Mačát
(3. místo). Výborné čtvrté místo přidala Šárka Abrahamová. Z juniorů se předvedl také
Tomáš Jarůšek nedělním desátým místem
a Jan Kašický se dostal na devátou příčku
v sobotu. Poprvé se v ostrém závodě představili talentovaní předžáci. Thea Trnková
skončila na 5. místě a Tadeáš Machánek se
se 7. místem také neztratil.

O dva týdny později do Štítné nad Vláří překvapila v úvodním obřím slalomu fantastickým výkonem Thea Trnková, když si ve svém
teprve třetím závodě dojela pro vítězství. Na
pěkné 5. místo se posunul i Tadeáš Machánek. Mladší žák Filip Trnka potvrdil výbornou formu a dojel si pro bronzovou medaili.
Stejně se vedlo i Václavu Mačátovi. Mezi juniorskými mistry světa se prosadil také na 3.
místo. Těsně pod stupni vítězů skončila čtvrtá Šárka Abrahamová. Ta si ovšem dokonale
spravila chuť v odpoledním superobřím slalomu. K naší velké radosti vystoupala na nejvyšší stupínek v juniorkách. O dvě stříbra se
ve svých kategoriích postarali Thea Trnková a Václav Mačát. Bronzová příčka nakonec
těsně utekla Filipovi Trnkovi, který se musel
„spokojit“ se čtvrtým místem. V nedělním
slalomu zkompletovala svou sbírku medailí Thea Trnková. Dalším bezchybným výkonem vybojovala tentokrát bronz. Stejně se
vedlo i jejímu bratrovi Filipovi, který si dojel také pro 3. místo. Mezi juniory se čtvrtým
místem ukázal Jan Kašický. V kategorii starších žaček se představila Tereza Peškarová,
v obřím slalomu z toho bylo 6. místo a v superobřím slalomu byla osmá. Moravskotřebovské lyžaře podporuje Pardubický kraj.
■ | Daniel Mačát

Motokárová sezóna se rozbíhá
Vzhledem k pandmické krizi byly všechny
jarní a některé letní termíny závodů motokár buď zrušeny, nebo posunuty. Například
Světové finále SWS, které se mělo konat
v dubnu v Dubaji, se pojede až v únoru 2021
a mistrovství světa halových motokár, které
mělo startovat v červenci v Portugalsku, bylo
zrušeno úplně.
Ve vrcholovém kartingu se už odjely 2 závody Moravského poháru a Mistrovství Slovenska, kterých se neúčastnili třebovští jezdci – Zdeněk Ošťádal a Libor Blaha. Oba třebovští jezdci jezdí v královské kategorii KZ2.
Nejbližším termínem pro Zdeňka bude 31. 7.
Slovenský Kartingový Pohár ve slovenských
Trebaticích a možným společným závodem
pro oba jezdce Mistrovství ČR a Pohár AČR
(nyní Czech Kart Open) v polovině srpna na
oblíbené dráze v Písku.
Zdeněk Ošťádal už naplno rozjel svoji sezó18 | Moravskotřebovský zpravodaj | srpen 2020

nu v Rental Kartingu (motokáry z půjčoven)
v sérii SWS, a to jak v jednotlivcích, tak se slovenským týmem Young&Wild. 5 července se
tým zúčastnil 7hodinového závodu v Praze,
kde obsadil 2. místo. Následující víkend se
jely sprinty na Slovakiaringu, kde Zdeněk,
přestože na této nové dráze jel poprvé, vyhrál v konkurenci 31 jezdců. O den později byl na programu sprint v Praze, zde obsadil druhé místo z 33 startujících. O víkendu
18.-19. 7. probíhal první 24hodinový závod
v Hodoníně a tým Young&Wild, doplněný
o další 3 slovenské jezdce, obsadil 1. místo.
Další 24hodinové závody následují v září
v Praze a italském Jesollu, v říjnu v bulharské Sofii a v listopadu v marockém Agadiru. Mezi těmito náročnými týmovými vytrvalostními závody bude ještě řada sprintů jednotlivců.
■ | Zdeněk Ošťádal st.

Cyklistický Prolog
se stal kořistí Jana
Staňka a Moniky
Simonové
Klasické silniční časovky jednotlivců
z Křenova do Moravské Třebové o délce 7,5 kilometrů se letos zúčastnilo 49
závodníků. Zajímavostí byl start italského závodníka Amilcare Sady, který
obsadil celkové 24. místo.
■ | (pm)

Gymnastika v době
koronaviru
Kvůli pandemii koronaviru se tréninková činnost zastavila i členům gymnastického klubu AG-FIT. Zrušen byl
i 5. ročník Moravskotřebovského dvojboje ve sportovní gymnastice a samozřejmě i všechny závody sportovního
aerobiku pod hlavičkou ČGF. Naše závodnice se však na dlouho nezastavily. Po pauze pokračovaly v tréninku
individuálně doma nebo po uvolnění
opatření venku pod dohledem trenérky. Některé závody, včetně MČR v aerobiku, byly přesunuty na podzim, proto ani o prázdninách nemůžeme zahálet. Kromě pravidelných tréninků nás
čeká i srpnové kondiční soustředění
v Trenčíně. Závodní sezóna pokračuje
hned v září a my bychom rádi navázali
na medailový úspěch Laury Lněničkové, kterým odstartovala letošní sezónu
v únoru na závodech v Německu. Těšíme se opět na tréninky sportovní gymnastiky a všestranné sportovní přípravy předškoláků v novém školním roce.
Rádi mezi sebou přivítáme i nové zájemce o gymnastické sporty, nábor se
uskuteční 1. týden v září.
■ | G. Daulová (AG-FIT)
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Moravskotřebovské
ragby
Poslední díl série turnajů poháru CZRLA
9´s hostil tým All Plebs Moravská Třebová.
Kromě domácích All Plebs Moravská Třebová do Linhartic dorazili soupeři z Trutnova,
Berouna, Hradce Králové a Havlíčkova Brodu/Chrudimi. Šestici týmů na turnaji doplnil celek reprezentující jižní Moravu, tvořený
hráči Hodonína, Mikulova a Břeclavi, v sestavě s Jiřím Válkem z Křenova.
Ragby league jedním ze dvou základních
druhů ragby (druhým je ragby union). Vznikl v Anglii v roce 1895. Duchovní otcové ragby league se chtěli odlišit od ragby union
prostřednictvím modifikace pravidel. Cílem
bylo vytvořit rychlejší, zábavnější a pro fanoušky srozumitelnější hru. Důraz byl proto položen na to, aby bylo ve hře co nejvíce
skórování a co nejméně pauz. Ragby league
si našlo cestu do ČR díky bývalému mezinárodnímu hráči ragby union Milanu Mrtýnkovi, který na začátku 21. století založil Českou
Asociaci Ragby League (CZRLA).
Ragbisté z All Plebs Mor. Třebová na turnaji
obsadili krásné třetí místo. Před nimi skončili pouze dva poslední mistři ČR, Havlíčkův
Brod/Chrudim a H. Králové. Všechny ostatní třebovští ragbisté „hrkli“, Trutnov s Berounem dokonce s čistým štítem. Nutno podotknout, že i těm nejlepším týmům vzdorovali s hlavou vztyčenou. Po organizační
stránce se nejednalo o žádnou procházku
růžovým sadem: „Ještě v sobotu večer nám

odřekl jeden tým a všechno se muselo předělávat,“ popsal prodělané peripetie hlavní
organizátor turnaje Tomáš König. Pozornosti početného publika neušly tabule se skóre,
které je více vtáhly do zápasu. „Nikde jinde
na devítkových pohárech ukazatele nemají, potom jim na ragby nechodí ani tolik lidí.
My se snažíme vycházet fanouškům co nejvíc vstříc. Snažíme se jim vytvořit veškeré zázemí pro to, aby si mohli užít zápasy domácího týmu na maximum. I proto je u nás návštěvnost na ragbyové poměry hodně nadprůměrná. Jsme za to samozřejmě nesmírně
vděčni a vážíme si toho. Poděkování patří
také oddílu TJ Metra Linhartice a obci Linhartice za možnost akci takových vůbec rozměrů uspořádat,“ ocenil podporu Tomáš König,
předseda All Plebs Mor. Třebová.
Celkovým vítězem Poháru CZRLA 9´s se stal
Beroun.
■ | (pm)

„V Moravské Třebové to mám rád, daří
se mi tady,“ říká trenér B mužů Hrdlovič.
Seriál rozhovorů s trenéry mužských
celků SKP Slovan Moravská Třebová zakončuje Tomáš Hrdlovič, trenér
B mužů a asistent trenéra u A mužstva. Z trojice nových koučů (Procházka, Špaček) je v Moravské Třebové nejdéle. Přišel totiž už v zimní přestávce.
Trenére, hrál jste někde aktivně
fotbal?
Fotbal jsem hrál od malička a v podstatě jej hraji stále. I když nyní už jen
příležitostně ve formě malé kopané.
Mými domovskými oddíly byly Uničov
a Zábřeh na Moravě. Klubů jsem ve své
kariéře vystřídal spousty. Tady u nás
v Moravské Třebové jsem nastoupil
např. v dresu Chropyně. Pamatuji si to,
protože jsem tady vstřelil hattrick. Prostě to mám tady rád, zde se mi daří.
Kde jste doposud trénoval?
Trénoval jsem týmy od okresního přeboru po divizi. Od Červenky po Zábřeh
a Velké Losiny.

Premiérový ročník Humility cup
Premiérovým vítězem fotbalového turnaje
Humility cup je tým Smrt pod kopyty žížal Nepříznivá předpověď počasí neodradila fotbalisty od záměru uspořádat v Moravské Třebové první ročník turnaje v malé kopané s názvem Humility cup. A tak se v sobotu 11. července sešlo na hřišti místního SKP Slovan
celkem devět týmů, které mezi sebou o celkové prvenství bojovaly systémem každý s ka-

Rozhovor s trenérem
B týmu mužů

ždým. Pro vítězství si bezkonkurenčně došel
růžový postrach soupeřů Smrt pod kopyty žížal (SKPŽ), který vyhrál všechny své zápasy, na
druhém místě skončil tým Sajgony a třetí místo obsadil kunčinský Litrpůl. Nejlepší hráč turnaje: Josef Valenta (Potočno). Nejlepší střelec:
Zdenda Kudyn 11 gólů (SKPŽ). Nejlepší brankář: Filip Radimecký (Venovka).
■ | (pm)

Největší úspěchy?
Vítěz divize se Zábřehem na Moravě.
Proč Moravská Třebová?
Cítím od vedení a od kluků v kabině,
že se chtějí výkonnostně posunout.
A proto jsem tady. S trenérem A mužstva se znám dlouhou dobu a naše
předešlá spolupráce v Konici byla velice úspěšná. Rád bych na ní navázal.
Co od angažmá očekáváte?
Mým úkolem je vytvářet podhoubí pro
A tým. Proto bych chtěl zapojit jak do
přípravy, tak poté do soutěže, co nejvíce místních odchovanců. Spolupráce
a pomoc A týmu.
Jaké si kladete cíle do sezóny
2020/2021?
Jednoznačně úspěch. Jak s mým týmem, tak s áčkem. Proto jsem tady.
Nějaký vzkaz fanouškům?
Těším se na Vás.
■ | (pm)
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Mladí atleti zahájili sezónu
Projekt Spolu na startu
AKMTR uspořádal v rámci projektu Spolu na
startu na stadionu při II. ZŠ Palackého atletické závody. Zúčastnilo se jich 32 nejmladších členů oddílu ve třech věkových kategoriích - přípravky, mladší žactvo a starší žactvo. Každá věková kategorie měla vypsány tři disciplíny, přičemž na hřišti proběhlo
pět různých disciplín - běh na 60 m, běh na
150 m, skok daleký, hod míčkem a hod oštěpem. Naděje oddílu obdržely malou sladkost a podepsanou kartičku našeho nejznámějšího běžce Pavla Masláka.

dých atletů: L. Dolečková, T. Kalousková,
H. Kaštánková, V. Koblovská, J. Koblovský,
A. Korbelová, J. a M. Krejčí, A. Petr, V. Petrová, L. Polášková, N. Součková, M. Stenzlo-

Přebor jednotlivců Pardubického
kraje
Dalším závodem byl krajský přebor jednotlivců Pardubického kraje staršího a mladšího žactva ve Svitavách. Do přeboru nastoupilo z našeho oddílu celkem šestnáct mla-

Svěřenkyně trenéra Tomáše Daula
se stala mistryní republiky v golfu
Svěřenkyně moravskotřebovského trenéra Tomáše Daula Veronika Černá (Sokrates
GCC Kořenec), zazářila ve finálovém kole
mistrovství České republiky žáků a kadetů v golfu, které se konalo na greenech ve
Slavkově. Veronika Černá zahrála všechna
tři kola mistrovství s výborným výsledkem
240 ran (78 + 83 + 79), dohnala ztrátu jedné rány na Sofii Borůvkovou (GK Týn nad Vltavou) a v následné rozehrávce pak zvítězila
hned na první jamce. Veronika tak získala titul mistryně republiky v kategorii mladších
žákyň. Bronzovou medaili brala Kristýna Vohralíková (GC Hodkovičky). Tomáš Daul pů-

sobí jedenáctým rokem jako hlavní trenér
Tomas Daul Golf Academy v Kořenci a Veroniku Černou trénuje sedm let.

Úspěch ve víceboji plavecké všestrannosti
Pavlína Dvořáková zvítězila ve všech pěti
disciplínách a stala se suverénní vítězkou ve
své kategorii víceboje plavecké všestrannosti. Česká žákovská plavecká špička měla první šanci zazávodit si po koronavirové pauze
v červnu, na kdy český svaz připravil do venkovního bazénu v pražském Podolí Corona
Cup 2020. Závodníci absolvovali celkem pět
startů (100M, 100Z, 100P, 100VZ, 200PZ). Výsledky po součtu FINA bodů všech pěti disciplín určilo vítěze v jednotlivých kategoriích.

■ | (pm)

vá, A. Svozil, E. Urbánková a D. Václavíková.
V kategorii staršího žactva vybojovali tři medaile. Nejúspěšnější byla L. Dolečková, která na 200 m př. (33,69) vybojovala stříbro,
společně s Korbelovou, Kaštánkovou a Koblovskou jako finišmanka štafety 4x300 m
(3:26,28) kontrolovala zisk bronzu a o čtyři
setiny jí unikla bronz na 100 m př. (17,61 4.). Stříbro přesvědčivě vybojoval na 1500 m
Koblovský (5:08,67). V první desítce celkového pořadí se ještě umístila na 800 m Koblovská (2:51,34 - 8.).
V kategorii mladšího žactva sice žádné medaile nevybojovali, přesto pěkný závod předvedla například štafeta 4x60 m ve složení
Petrová, Urbánková, Součková a Stenzlová
(36,57 - 5.), na 800 m Svozil (2:46,93 - 6.), na
300 m Urbánková (51,94 - 8.), nadějná štafeta 4x60 m ve složení Kalousková, Polášková, Krejčí M. a Václavíková (39,89 - 9.) a na
300 m Václavíková (52,51 - 10.). Podrobnosti
na www.akmoravskatrebova.cz.
■ | Radek Pavliš, trenér AK mládeže

Jiří Kadidlo
absolvoval
tropický Ironman
Moravskotřebovský závodník zvládl
extrémní závod v Račicích v čase 11 h,
41 m, 29 s. Tratě: 3,8 km plavání, 180
km jízdy na kole a 42,2 km běhu. „Plavání v neoprenu se povedlo, vylepšil jsem si osobní rekord o cca 2 min,
kolo kolem veslařského kanálu sedlo
perfektně - pod 5 hod, pak jsem se ale
v běhu totálně ugriloval, jako všichni.
Z myšlenek na zabalení mě dostal můj
doprovod Jirka Hotař s partnerkou
Zuzkou Martincovou, tak jsem ten maraton nějak dobelhal. Nakonec dobrý pocit z dokončení a časů na plavání a kole.”
■ | (pm)

■ | (pm)
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