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Změna dopravního 
režimu v lokalitě pod 
křížovým vrchem

pardubický kraj Zahájí 
výstavbu nové nemocnice 
následné péče

nenechte si ujít 
dožínkové a pivní 
slavnosti slamák 29. 8.2 3 8

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.

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 vítězné-
ho návrhu poté budeme spolupracovat na zavádění změn do praxe. 

■   |   vd
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kolik náS je... 

v  informačním systému městského úřadu 
v moravské třebové bylo 30. 6. 2020 evido-
váno k  trvalému pobytu celkem 9 903 ob-
čanů čr. v průběhu měsíce června 2020 se 
do moravské třebové přistěhovalo 15 oby-
vatel, odhlásilo 28 osob, zemřelo 13 občanů 
a narodily se 4 děti. v rámci moravské tře-
bové v červnu změnilo trvalý pobyt celkem 
14 osob.
dle odboru azylové a  migrační politiky 
mvčr je v moravské třebové hlášeno 149 ci-
zinců s povolením k pobytu na území české 
republiky. celkem je tedy v moravské třebo-
vé k 30. 6. 2020 evidováno 10 052 osob.

■   |   in

otevřená radnice
veškeré podklady z jednání zastupitel-
stva města, vč. zápisu, usnesení, zvu-
kového záznamu a  výsledků hlasová-
ní naleznete na webových stránkách 
města v záložce radnice. Zde je k dispo-
zici také usnesení z jednání rady města. 
více na www.moravskatrebova.cz.

Pozvánka Pro 
jubilanty
sbor pro občanské záležitosti zve co 
nejsrdečněji všechny jubilanty, kte-
ří v  roce 2020 oslaví nebo již oslavi-
li 70 nebo 75 let, na společné setkání 
s  představiteli města. součástí dvou-
hodinového 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 vyplň-
te přihlášku, kterou je možné vyzved-
nout a  odevzdat v  turistickém infor-
mačním centru nejpozději do 25. září. 
přihlášku je možné rovněž stáhnout 
na webových stránkách města v  sek-
ci odbor vnitřních věcí a zaslat poštou 
(měÚ – matrika, olomoucká 2, mo-
ravská třebová) nebo elektronicky na 
email: iradimecka@mtrebova.cz (tel. 
461 353 135 nebo 730 542 597).

 ■   |   ivana radimecká, matrikářka

SPolečenSká rubrika
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 kovářo-
vá, staré město 
josef kočí, třebařov – eva pohlová, mt

s ohledem na ochranu osobních údajů jsou 
ve společenské rubrice uvedeni pouze spo-
luobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas, 
nebo ti, k  jejichž zveřejnění dali souhlas zá-
konní zástupci nebo příbuzní.

vzPomínka
dne 29. července uplynuly již 2 roky 
od úmrtí elišky muselíkové.
se zármutkem v srdci vzpomínají man-
žel jaroslav a syn miroslav s rodinou.

informace z radnice

Poděkování  
děkujeme všem vlastníkům nemo-
vitostí v moravské třebové, kteří se 
starají o  jejich technický stav i  cel-
kový vzhled. každá změna vede 
k  tomu, aby naše město bylo zase 
o kousek krásnější. ulice sluneční.

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 jselingero-
va@mtrebova.cz

uSilujeme o zajištění 
PSychiatrické 
a Pediatrické Péče 
dovolujeme si informovat občany, že po jed-
nání s lékaři a vZp se nám podařilo předběž-
ně zajistit nástup nového pediatra s nástu-
pem od poloviny roku 2021. dále intenzivně 
pracujeme na zajištění psychiatrické péče. 
město moravská třebová iniciovalo vyhlá-
šení výběrového řízení prostřednictvím kraj-
ského úřadu. i  nadále aktivně oslovujeme 
potenciální zájemce o stabilní vedení psychi-
atrické ordinace. díky spolupráci s nemoc-
nicí následné péče moravská třebová mů-
žeme nabídnout pronájem ordinace a  kro-
mě toho také možnost pronájmu městské-
ho bytu. 

 ■   |   jitka selingerová, vedoucí odboru  
sociálních věcí a školství

výběrová řízení
Strážník/strážnice městské policie mo-
ravská třebová (průběžné výběrové ří-
zení) 

vedoucí odboru finančního

rozpočtář/rozpočtářka odboru finanč-
ního

Pracovník/pracovnice giS

podrobnosti naleznete na úřední desce na 
webových stránkách města. případné dota-
zy 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, ne-
rudova, 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 do-
pravní značení.  
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rada Pardubického kraje rozhodla o výběru 
dodavatele stavby nového objektu nemocnice 
následné péče v moravské třebové včetně výjezdové 
základny zdravotnické záchranné služby 

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 super-
marketu billa a  městského parkovi-
ště. (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 součás-
tí komplexu s  uzavřeným vnitroblo-
kem poskytujícím bezpečné parková-
ní a klidné zázemí pro všechny nájem-
níky.

aktuální nabídka 
nebytových ProStor
nabídka pronájmu nebytových pro-
stor vhodných pro služby - kadeřnic-
tví, 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.re-
zidencemarxovka.cz
případně informace posílejte na adre-
su: info@rezidencemarxovka.cz

začíná výStavba nové 
budovy nemocnice

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 do-
končena do 395 dní od předání staveniště. 
výběrového řízení se zúčastnilo 11 dodava-
telů. 
„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 tře-
tí prioritou v pořadí. o tom, že se pro region 
jedná o  velmi důležitou a  zajímavou stav-
bu svědčí také zájem 11 dodavatelů, kteří se 
přihlásili do výběrového řízení,“ uvedl hejt-
man martin netolický. „nejvýhodnější na-
bídka je o 43 milionů korun nižší, než před-
pokládaná hodnota a činí 240 milionů korun 
včetně daně. Zároveň se dodavatel zavá-
zal stavbu zrealizovat za 395 dní od převze-
tí staveniště. dokončení stavby tak předpo-
kládáme na podzim příštího roku,“ řekl hejt-
man 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 nastave-
ní vztahů uvnitř nemocnice velmi složitá 
a jsem rád, že se nyní dostáváme ke stavbě 
samotné. kromě moderní nemocnice ná-
sledné 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 kul-
turu, majetek a investice, by mělo k předá-
ní staveniště dojít ještě v  průběhu letních 
prázdnin. „staveniště bude předáno zho-
toviteli do 14 dnů od písemné výzvy. před-
pokládaný termín předání staveniště je 17. 
srpna a pevně věřím, že se vše podaří. sa-
motné stavební práce by měly být následně 
zahájeny nejpozději do deseti dnů od pře-
dání a převzetí staveniště. pokud tedy vše 
půjde dle harmonogramu, tak by a podzim 
příštího roku měla být dokončena staveb-
ní část a do konce roku 2021 bychom chtě-
li celou stavbu uvést do provozu,“ řekl ro-
man línek.

stejně jako v předchozích letech město mo-
ravská třebová poskytne stipendia pro tři 
studenty vysokých škol. žádosti o stipendi-
um se podávají na předepsaném formulá-
ři 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 škol-
ství a na úřední desce městského úřadu.

StiPendia Studentům vySokých škol
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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 do-
sud řízen světelnou signalizací. prosíme řidiče 
o trpělivost a dodržování dopravního značení. 
linkové autobusy a případná osobní doprava 
jsou ze směru od Útěchova vedeny po obou-
směrné objízdné trase ulicemi dvorní, jevíčská 
a Gorazdova. podrobnosti o provozu mhd na-
leznete ve výlukovém jízdním řádu. 

ulice lanškrounSká
probíhá rekonstrukce vozovky včetně po-
kládky nového asfaltového povrchu od kři-
žovatky s ulicí komenského po ulici na strá-
ni včetně. případnou změnu termínu dokon-
čení (17. 8.) může ovlivnit aktuálně probíha-
jící jednání ohledně řešení disproporcí mezi 
výškou komunikace a chodníků v úseku mezi 
ulicemi josefská a olomoucká. o dalším vý-
voji budeme včas informovat. současně pro-
bíhají výkopové práce pod vedením čeZ dis-
tribuce, spojené s výměnou kabelů nízkého 
napětí, které zasahují do ulic nádražní, Ga-
rážní a především do ulice lanškrounská. 

ulice olomoucká
od 18. 8. do 25. 8. bude správa železnic pro-
vádět údržbové práce na železničním pře-
jezdu. v tomto období bude ulice olomouc-
ká úplně uzavřena. objízdná trasa bude ve-
dena po obchvatu silnice i/35 a dále po sil-

nici ii/368 v ul. brněnská a komenského. 
Zároveň zde probíhá oprava chodníku smě-
rem do města ke křižovatce s ulicí horní. 
termín dokončení rekonstrukce chodníků je 
nastaven na 31. 8. 2020. 

průběh stavebních prací a dopravních ome-
zení je aktualizován na webu města a v mo-
bilním rozhlasu. děkujeme za trpělivost. 

třídění bioodPadu

v průběhu srpna dojde k odstranění velko-
objemových kontejnerů na bioodpad, kte-
ré byly doposud umístěny na 20 veřejně pří-
stupných místech ve městě. důvodem je 
opakovaná neukázněnost některých obča-
nů, kteří do nich navzdory informativním ta-
bulím vhazují silné větve, kamení a plasto-
vé pytle s listím. především velké větve zne-
hodnocují výsledný kompost a znemožňují 
jeho další zpracování. technické služby do-
posud bioodpad svezený z města na kom-
postárnu dodatečně třídily. tento postup je 
však finančně nákladný a je jedním z faktorů 
postupného navyšování poplatku za komu-
nální odpad. pro ukládání větví a trávy zvlášť 
lze nově využít kontejnery, které jsou po celý 
den volně přístupné v  zadní části sběrové-
ho 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 biokontej-
nerů. režimem svozu a zpracování bioodpa-
du se budeme i nadále zabývat. 

■   |   (vd)

rekordmani 
ve ztrátách obyvatel 
moravSké třebové 
v  červnovém zpravodaji píší zastu-
pitelé za ods leopold könig a  pavel 
charvát o  tom, jak v  poslední před-
volební kampani popsali katastrofál-
ní demografický vývoj našeho měs-
ta. přiznávají přitom, že vedli předvo-
lební kampaň konfrontačně, smutné 
však je, že červnovým textem v tomto 
stylu neznámo proč pokračují i po vol-
bách. autoři předkládají tabulku de-
mografických údajů za období 2000-
2019, aby znovu doložili v číslech, jak 
se třebová pod vedením minulé koa-
lice vylidňovala. pokud se však podí-
váme na demografický vývoj v daném 
období podrobně, zjistíme, že ve sku-
tečnosti je mezi starosty města, za je-
jichž vlády k  odlivu obyvatel dochá-
zelo, rekordmanem v  ročním pokle-
su obyvatel současný znovustaros-
ta miloš mička, který dosáhl v  roce 
2002 poklesu 125 obyvatel. na dru-
hém místě je bývalý starosta za ods 
josef ošťádal, za jehož vedení v roce 
2004 činil pokles 123 obyvatel. tře-
tí místo patří tomáši kolkopovi, kte-
rý za svoji střemhlavě krátkou karieru 
právě s podporou ods dosáhl v roce 
2019 pokles o  122 obyvatel. může-
me spekulovat, že je pokles obyvatel 
v  roce 2019 důsledkem výsledku vo-
leb 2018!? 
minulé vedení města si však rozhod-
ně bylo odlivu obyvatel vědomo. při-
pravilo proto nemálo rozvojových 
programů a opatření pro zlepšení ži-
vota našich obyvatel, které už nemě-
lo čas realizovat. namísto pátrání ve 
statistikách proto doporučuji bezod-
kladně 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 pod-
stoupila naše fenka německého ov-
čáka velmi náročnou operaci. Za zá-
chranu jejího života vděčíme mvdr. 
ivo Švecovi, který náročný zákrok pro-
vedl s ochotou a nadstandardní péčí. 
děkujeme. 

■   |   vojtěch přikryl, sušice

naše město je opravdu svérázné. kdoko-
li do něj dojede, ať domácí nebo zahraniční 
návštěvník, je překvapen jeho krásou i výluč-
ností památek. místní ovšem spokojení ne-
jsou. typickým znakem je nevíra v  budouc-
nost. právě tato vlastnost mnohých z nás mne 
vždy velmi zasahuje. ona má totiž velmi ne-
příjemné důsledky. prosadit cokoli pozitivní-
ho je mnohem obtížnější než jinde a mnohá 
rozhodnutí jsou pak na pováženou. klasickým 
příkladem je situace ve vedení města. stáva-
jící koalicí byl dosazen starosta, který se pro 
tuto práci vůbec nehodil, a tak ho vlastní ko-
legové 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 západ-
ním okraji, mění se několikrát územní plány, 
aby se mohlo město rozvíjet. nové vedení při-
jde, sdělí občanům, že předchůdci nic nedě-

lali a první co udělá – prodá pozemky inves-
torovi, který se nezaváže k tomu, co tam po-
staví 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 kraj-
ské investice kolují, jsou až neuvěřitelné: „je to 
jen politika, snaží se nás obelhat, nic tam ne-
bude…“ naštěstí se ovšem pracuje. dva roky, 
po které jsem z rozhodnutí hejtmana na pří-
pravu dohlížel, nebyly vůbec jednoduché. há-
dal jsem se s mnohými a honil všechny. ale vý-
sledek je blízko. projekt i soutěž na zhotovitele 
je u konce a po dořešení formálních nedostat-
ků se co nevidět začne stavět. město tak získá 
po mnoha letech mimořádnou investici. nové 
nemocnice tohoto typu nejsou, navíc se změ-
ní k lepšímu i celé okolí. mnozí nám to závidí 
už nyní. tak hlavu vzhůru přátelé.

■   |   radko martínek

moravSkotřebovSké reality
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městská policie

autovraky zmizí z ulic
až do 30. 6. 2020 platná legislativa neumož-
ňovala městu manipulovat s  odstavenými 
a  nepojízdnými vozidly. příslušná zákonná 
norma však prošla novelizací a  od 1. 7. již 
město má zákonnou možnost, jak tato vozi-
dla na náklady jejich vlastníků z ulic odklidit. 
v současné době připravujeme aplikaci této 
novelizace do praxe. upozorňujeme vlastní-
ky vozidel, že postupné odstraňování „auto-
vraků“ zahájíme v průběhu srpna.
 

kontrola Parkování
vyzýváme všechny řidiče, aby parkovali pou-
ze na místech k tomu určených. od srpna se 
strážníci městské policie zaměří především 
na centrum města a  přilehlé ulice. k  par-
kování slouží pouze vyhrazená parkoviš-
tě 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 dodr-
žování nejvyšší povolené rychlosti ve měs-
tě včetně dodržování rychlosti na objízd-
ných trasách. při těchto dopravně bezpeč-

nostních akcích bylo na místě vyřešeno 48 
řidičů překračujících rychlost uložením po-
kuty v  příkazním řízení na místě. ostatní 
podezření ze spáchání přestupku bylo pře-
dáno k  dořešení příslušným správním or-
gánům. 

řidič bez oPrávnění 
v noci na 17. 7. začali strážníci mp pronásle-
dovat motorkáře bez helmy. po krátké stí-
hací jízdě ulicemi města jej zastavili a zjisti-
li, že řídí navzdory zákazu řízení. přivolaná 
hlídka policie čr navíc zjistila, že řídí pod vli-
vem omamných látek. celý případ se aktuál-
ně řeší jako trestný čin.

PodnaPilý agreSor
v pátek 17. 7. hlídka mp při kontrolní činnos-
ti spatřila skupinu mladých lidí, která svým 
hlasitým projevem rušila noční klid. hlíd-
ka 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

Pozvánka do Soutěže 
rozkvetlé měSto

měStSká Policie
náměstí t. g. masaryka 32/29, moravská třebová
tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz

rodinné centrum 
krůček
dne 15. 7. jsme s  krůčkem navštívi-
li hasičskou záchrannou stanici v mo-
ravské třebové. akce se zúčastnilo 23 
rodičů a  32 dětí. profesionální hasi-
či nám ukázali, co vše potřebují k vý-
konu svého povolání, např. cisternu, 
speciální nářadí, ochranný oblek, vy-
sílačky, hadice a  mnoho dalšího. na 
závěr si děti s  rodiči mohli vyzkou-
šet 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 nako-
nec umoudřilo a věříme, že jste si ce-
lou akci užili a budeme se těšit na dal-
ší společná setkání. od září pro vás 
připravujeme opět bohatý pravidelný 
program, o kterém vás budeme infor-
movat 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

Příměstský tábor pro rodiče 
s dětmi
10.–13. 8. bobří dobrodružství aneb 
poznáváme město jinak 
bližší informace na našem Facebooku 
nebo krucekmt@gmail.comtradiční soutěž pořádaná českým zahrád-

kářským svazem ve spolupráci se Zdravým 
městem a ma21 moravská třebová. hod-
noceny budou nejpestřejší, nejzajímavěj-
ší 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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nemocnice

udělej něco  
Pro Své 
zdraví 
místní skupina českého červeného kří-
že 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 ho-
lemi chodit. následně si pod dohledem 
školitelky uděláte  zkušební okruh po 
knížecí louce. pozor: n-W hole musí mít 
každý svoje, nemáme na půjčení! Zve-
řejňujeme s předstihem, abyste si stih-
li 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. něm-
cové, 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 trnáv-
ka, ve svých ordinačních hodinách, tel. 
461 329 139

Dr. Klug  3.–14. 8.
Zástup – dr. marossy ve svých ordinač-
ních 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 Pou-
ze na řešení akutního onemoc-
nění!

■   |   ivana kantůrková

chirurgická ambulance nemocnice násled-
né péče nabízí operaci očních víček. tato 
operace patří mezi nejběžnější estetic-
ké zákroky v  obličeji, díky kterému se zba-
víte staršího a unaveného výrazu způsobe-
ného sníženou elasticitou kůže na víčkách. 
jde o úpravu horních, popř. i dolních očních 
víček, pomocí které se odstraní nadbytečná 

kůže, v některých případech současně s tu-
kovými váčky a uvolněným svalem. výsled-
kem operace očních víček je nejen estetický 
efekt v podobě mladistvého vzhledu, ale oči 
také méně slzí a sníží se možnost očních zá-
nětů, zvětší se zorné pole očí a tím se zlepší 
jejich funkce. kontakt – tel. 461 352 336

■   |   kateřina krausová

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

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

5. – 6. 9. 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

28. 9. jagoš tomáš, mudr. jevíčko, palackého nám. 20 723 715 558

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

31. 10. – 1. 11. 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

17. 11. 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

5. – 6. 12. Štefková Zdeňka, mudr. opatov 317 461 593 907

12. – 13. 12. bisová iva, mudr. mor. třebová, svitavská 325/36 461 352 210

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

1. 1. 2021 komárková barbora, mudr. mor. třebová, svitavská 36 734 113 860

2.–3. 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

16.–17. 1. 2021 morávková táňa, mudr. svitavy, m. horákové  1988/27 776 117 026
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sociální služby

komunitní klubovna 
otevřena

město moravská třebová ve spolupráci 
s agenturou pro sociální začleňování 1. čer-
vence otevřelo komunitní klubovnu. projekt 
je zaměřen na řešení situace romské ko-
munity a dalších vyloučených osob na úze-
mí našeho města. realizací projektu bude-
me usilovat o  vymanění těchto osob z  tzv. 
pasti sociálního vyloučení a motivaci včetně 
jejich zapojení do širší společnosti, tvořené 
také zástupci majority. startujeme provizor-
ně v prostorách latinské školy, už nyní ale 
hledáme vhodnější prostory.

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

i  v  domově se zvláštním režimem se život 
vrací do starých kolejí. uvolněné návště-
vy přinášejí spoustu radosti. klienti mohou 
v doprovodu svých blízkých opouštět brány 
domova, ať již na krátkou procházku měs-
tem, nebo na návštěvu svých příbuzných. 
obnovily se společné aktivity: každé úterý 
kolektivní cvičení, středy jsou vyhrazeny pe-
čení moučníků, ve čtvrtek se procvičuje pa-
měť. všechny dny patří také krátkým pro-
cházkám v rámci kondiční chůze nebo pro-
cvičování jemné motoriky díky drobným 
pracím. klienti se průběžně v  rámci svých 
možností zapojují do běžného chodu domo-
va, čímž se snažíme podporovat jejich stá-
vající soběstačnost. velkou oblibu si udržu-
jí společná odpolední posezení na chodbě, 
povídání či zpívání.
pečovatelská služba pracuje stále na plné 
obrátky. Zajišťuje svým klientům péči zejmé-
na v  jejich domácím prostředí. pečovatel-
ky klientům dováží oběd, nakupují, uklízí je-
jich domácnost. velmi podstatným krokem 
v péči o klienta je zajištění jejich osobní hygi-
eny, kdy se sami klienti mohou rozhodnout, 
zda se chtějí za pomoci pečovatelky kou-
pat doma nebo ve středisku osobní hygieny 
v  prostorách pečovatelské služby. posled-
ním velkým okruhem poskytovaných úkonů 
je zajištění osobního doprovodu včetně pře-
pravy klientů k lékaři, na úřady, na poštu, do 
banky, na nákup. klienti tak mají pocit jisto-
ty 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. 

■   |   sociální pracovnice

Těšíme se z léta 
ačkoliv se teplé dny zatím 
nedostavily a sluníčko nás 
příliš nezahřálo, snažíme 
se trávit hezké dny na za-
hradě sociálních služeb 
města moravská třebo-
vá a načerpat tak potřeb-
nou energii. velkou ra-
dost nám především děla-
jí znovu obnovené návště-
vy našich blízkých, návštěvy jsou povoleny 
již každý den od 8 hodiny ranní, do pod-
večerních 17 hodin. je úžasné, kolik ochot-
ných a  srdečných lidí nám přineslo radost 
a potěšení do domova, ať už formou projek-
tu Úsměvy do schránky, kdy jsme obdrželi 
spoustu krásných pohlednic nebo ručně vy-
ráběná přání, která nám byla i osobně doru-
čována. především stojí za zmínku i příběh 
od naší milé Štěpánky, která jej sama vymy-
slela, napsala, ilustrovala a poslala nám jej 
společně s dopisem a vyrobenou čtyřsměr-
kou, touto cestou bychom jí chtěli velmi po-
děkovat 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 bu-
dově d se opět provozuje odlehčovací služ-
ba v plném obsazení. tato služba slouží kli-
entům ke krátkodobému pobytu, a to maxi-
málně 3 měsíce, aby si jejich rodinní přísluš-
níci či jiné blízké osoby odpočali od náročné 
péče, kterou svým blízkým poskytují. klien-
ti odlehčovací služby, mají-li chuť a  zájem, 
se rovněž mohou zapojit do individuálních 
či skupinových aktivit pořádaných v domově 
pro seniory.

komunitní 
zahrada PodPoruje 
SouSedSké vztahy
charita moravská třebová založi-
la blízko autobusového nádraží ko-
munitní zahradu a  pěstuje v  ní ne-
jen zeleninu, ale i  sousedské vztahy. 
v  rámci pardubického kraje se jed-
ná o  zcela ojedinělý projekt a  je vý-
sledkem společného vstupu měs-
ta moravská třebová a  agentury pro 
sociální začleňování do takzvané-
ho koordinovaného přístupu k  soci-
álně vyloučeným lokalitám (kpsvl). 
pozemek si pronajala charita morav-
ská třebová a  její pracovníci už po-
měrně zanedbaný pozemek společ-
nými silami upravili. projekt zača-
la charita moravská třebová reali-
zovat od 1. března 2020 a  plánuje 
v  něm pokračovat až do konce červ-
na 2022. práci na komunitní za-
hradě bude charita nabízet hlav-
ně sociálně slabým rodinám s dětmi.  
charita moravská třebová v  rám-
ci sociálních služeb pracuje s  rodina-
mi, které jsou ohrožené sociálním vy-
loučením. rodiny bydlí často v bytech 
nebo azylových domech ve skrom-
ných podmínkách, snaží se vycházet 
s penězi, které mají, a často jim nezbý-
vá na to, aby koupily čerstvou zeleninu 
nebo ovoce. nemají ani kde si zeleninu 
nebo ovoce vypěstovat. charita tak ro-
dinám poskytla místo, kde se mohou 
něco nového naučit a  trávit společný 
čas v příjemném prostředí. co si rodi-
ny vypěstují, to si také sklidí a zpracují. 
pěstovat mohou v komunitní zahradě 
lidé cokoliv, na čem se všichni společ-
ně dohodnou. Zahrada má podporo-
vat i komunikaci mezi účastníky, dosa-
hování dohod, umění argumentovat, 
ale také schopnost ustoupit. 

■   |   (pm)
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kultura

kulturní centrum

dožínkové a Pivní 
SlavnoSti Slamák 
v moravSké třebové 
29. 8., od 13:00 do 24:00 na náměstí t. g. ma-
saryka, zámecké nádvoří, vstup zdarma
přijďte ochutnat řadu netradičních piv z  lo-
kálních pivovarů, řadu místních produktů 
a  to vše za doprovodu skvělých kapel jako 
např. blue cimbal, medvěd 009, cirkus bro-
thers aj. program na náměstí započne ve 13 

hod., v 14:30 se návštěvníci mohou těšit na 
tradiční dožínkový průvod plný tanců v po-
dání hřebečského tanečního souboru z mo-
ravské 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 nádvo-
ří zámku. veřejnosti bude zdarma zpřístup-
něna 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

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

zámek moravSká třebová

kino

vstupenky je možné zakoupit on-line vždy 
od 1. v  měsíci na stránkách www.ksmt.cz. 
pokladna je otevřena vždy hodinu před za-
čátkem 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. de-
bicki

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 nepromí-
tá. Změna programu vyhrazena!

třeby, lidové umění, části hřebečského odě-
vu, pracovní nástroje a  nářadí. návštěvník 
se ocitá v selské jizbě, komoře či prádelně, 
kde se stane součástí běžného dne vesniča-
na a může si vyzkoušet i některé všední čin-
nosti, např. přebírání luštěnin, mandlování 
prádla. část expozice je věnována řemes-
lům provozovaných v  této oblasti, zejména 
tkalcovství a plátenictví, ale také včelařství či 
řezbářství. stodola i světnice vypadají zcela 
reálně, příchozí si vyzkouší jednoduché tka-
ní, práci s dlátem nebo si vytlačí perník.

eXPozice
Poklady Moravské Třebové
prohlídkový okruh věnovaný historii, životu 
a zvykům šlechty na zámku v moravské tře-
bové od rané renesance až do 19. století. 

Alchymie a středověká mučírna
expozice pojednávající o vývoji tortury v če-
chách a rozkvětu alchymistické vědy na dvo-
ře ladislava velena ze žerotína.

Jak se žilo na venkově
expozice ilustrující životní a  pracovní pod-
mínky v prostředí vesnic hřebečského regi-
onu.
stálá tematická expozice ukazuje, jakým 
způsobem lidé žili a  pracovali na vesnicích 
hřebečského regionu v  18.-19. století. na-
bízí široké spektrum předmětů „ze života“ 
jako je lidový nábytek, předměty domácí po-

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.
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muZeum

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 fotografic-
kou tvorbu na řadě samostatných i  skupi-
nových výstav a  fotosalonů (praha, plzeň, 
lány, písek, san Francisco, hamburk …) 
představí inscenovanou fotografii akt - por-
trét. jeho stěžejním výrazem je černobílá 
fotografie. 

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

měStSké muzeum
městské muzeum moravská třebová
Svitavská 18, moravská třebová, tel.: 461 544 285
e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz

Ladislav Postupa (1929 - 2016) - Retro-
spektiva, Zuzana Postupová Výběr 
z díla fotografie - fotografika - instala-
ce - 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 sku-
pinových 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 vznik-
la od šedesátých let 20. století až do sou-
časnosti.

v čem Se chodilo na Plovárnu v moravSké třebové
historie plavek (zvláštních koupacích úbo-
rů) se začala psát v 19. stol. tehdejší móda 
a mravy nedovolovaly odhalování těla, a tak 
se muži i  ženy koupali ve speciálních dlou-
hých kalhotách a  tunikách. takovéto plav-
ky se šily z bavlny a flanelu. ženy se tehdy 
na plovárnách nesměly moc ukazovat, a tak 
byly až do vody dopravovány pomocí speci-
álních vozíků. do nich po vykoupání zase na-
stoupily 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 fla-
nelový overal na ramínka, rovněž s nohavi-
cemi v délce nad kolena. 
od 20. let 20. stol. přicházelo do módy opa-
lování, což si žádalo novou podobu koupa-
cího oděvu. již nebylo pohoršující odhalit 
nohy a  ruce, a  tak vznikly jednodílné plav-
ky 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 praktičnos-
ti. o  nových plavkových trendech se roku 
1937 v časopise Eva psalo: „Především se roz-
víjí přepych v materiálech. Již nemusíme kupo-
vati výhradně jednobarevné celovlněné plav-
ky, těžké a  huňaté, které měly jedinou výho-
du, že rychle schly. Dnes máme velmi jemné, 
ručně pletené plavky, které dlouho uchovávají 
tvar, schnou stejně rychle a jsou při tom vzduš-
né. Nejoblíbenějším tkanivem letošních plavek, 
a zároveň nejčastějším, je lastex, pletivo, obsa-
hující gumová vlákna. Nejmodernější koupačky 
mají zvýšený pas a poprsí podtrženo, vzorem je 
linie středověkých krojů, které prý budou inspi-
rovati i módu šatů v příštím roce; jen objem pr-
sou je menší než kdysi. Výstřihy jsou všeobec-
ně značné, vzadu sahají až pod pas a jsou špi-
čaté, vpředu se často vystřihují také až k pasu 
a na hrudi jsou oba rozstřižené díly svazovány 
silnou šňůrou. Jindy jsou výstřihy barevně le-
movány a  dvojitým krajem se protahuje šňů-
ra vpředu i vzadu, a tu můžeme potom uvolnit, 

podle toho, jak velký chceme mít výstřih. Mno-
ho koupacích úborů se skládá ze dvou dílů, 
krátkých přiléhavých kalhot a živůtku, buď do-
cela od nich odděleného, nebo jen připnutého 
v  pase. Plavky na slunění bývají vystřihovány 
nejen vzadu a na hrudi, ale i v pase, takže po-
krývají 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 režné-
ho plátna a  všechny tóny pastelové. Moderní 
plavky jsou často vzorované, na příklad na vl-
něných plavkách jsou vyšívané květy, puntíky, 
písmena a číslice, zvířátka a figurky.“
významným datem ve vývoji plavkové módy 
byl 5. červenec 1946, kdy francouzský de-

signér jménem louis réard světu předsta-
vil první skutečně dvoudílné dámské plavky, 
pro které se ujal název bikini podle jedno-
ho ostrova v tichém oceánu. Údajně byl ná-
vrh tak pohoršující (což naznačuje reklam-
ní heslo: menší než nejmenší plavky na svě-
tě), že ho žádná modelka nechtěla předvá-
dět. bikini proto na módní přehlídce v paříži 
poprvé oblékla exotická tanečnice micheline 

bernardini, na kterou réard narazil v míst-
ním kasinu. Za plavky, jejichž vrchní díl tvoři-
ly jenom malé trojúhelníčky spojené tenkou 
šňůrkou a kalhotky odhalovaly pozadí, skli-
dil jejich návrhář vlnu kritiky. bikini byly spo-
lečností přijaty až roku 1957, kdy je oblékla 
a prezentovala na filmovém plátně oblíbená 
herečka brigitte bardot, čímž se inspirova-
la celá řada Francouzek. u nás se móda bi-
kin objevila v 60. letech minulého století. do 
té doby ženy oblékaly plavky výhradně jed-
nodílné, převážně doma šité nebo háčkova-
né. od poloviny 60. let se také v oblasti plav-
kové módy objevil nový a praktický materi-
ál, elastan. plavky tak pevně obepínaly tělo, 
umožňovaly volnější pohyb ve vodě a velmi 
rychle schly.

ve sbírce moravskotřebovského muzea se 
nachází několik starých skleněných negati-
vů, které zachycují skupinu osob na plovár-
ně v  moravské třebové, veřejnosti otevře-
né v roce 1879 zhruba v místech dnešního 
aquaparku. tyto snímky nám ukazují, do ja-
kých koupacích úborů se lidé oblékali zhru-
ba před sto lety.

■   |   lucie žáková, městské muzeum
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historie

hiStorie Pivovarnictví 
v moravSké třebové
koncem srpna budeme v moravské třebo-
vé slavit pivní a  dožínkové slavnosti a  tak 
bychom se mohli třeba podívat na historii 
pivovarnictví v  našem městě. v  knize mo-
ravská třebová – perla hřebečska je histo-
rie našeho pivovaru popsána na třech stra-
nách. ty nejdůležitější informace jsem shr-
nula do následujících řádků.
pivovarnictví patřilo k nejstarší činnosti v na-
šem městě. v  roce 1365 koupil moravský 

markrabě jan lucemburský panství morav-
ská třebová a v  roce 1372 udělil občanům 
tzv. mílové právo – privilegium, které dovo-
lovalo vařit a  čepovat pivo v  okruhu jedné 
míle od města. pivovarnictví učinilo měs-
to známým daleko za jeho hranice a  podí-
lelo se na rostoucím blahobytu jeho oby-
vatel. v roce 1532 povolil tehdejší panovník 
kryštof z  boskovic vařit a  čepovat pivo jen 
v  80 domech. vaření piva nebylo provádě-
no amatérsky příslušníky jiných řemesel: ně-
kolik právovárečných měšťanů se vždy spo-
jilo v  jednom vhodném domě, kde pivovar 
udržovali a pivo vařili pod dohledem měst-
ského sládka. v  polovině 16. století vlast-
nilo třebovské právovárečné měšťanstvo 
osm pivovarů. celkem 15 právovárečných 
domů bylo sice vybaveno příslušným zaříze-
ním, ale ve všech se nevařilo současně. mě-
síčně se provádělo až 170 várek. když měš-
ťanské pivovary nestačily poptávce, byl zří-
zen pivovar v  rychnově. oblibu třebovské-
ho piva v 16. století dokazuje to, že v letech 
1514 a 1515 obdrželo královské hlavní měs-
to olomouc od krále vladislava vlastní pri-
vilegium na výčep třebovského piva. město 
olomouc se však cítilo vytlačeno ze svého 
monopolního postavení a roku 1521 dosáh-
lo od zemského hejtmana jana z  pernštej-
na zákaz čepování třebovského piva, zákaz 
však byl neúčinný a tak magistrát olomouce 

svůj boj vzdal a převzal výčep do vlastní re-
žie. od roku 1560 bylo v olomouci čepová-
no ročně přes 2000 sudů /sud 240 l/ a měs-
to olomouc vydělalo ročně průměrně 2 000 
zlatých.
třebovské pivo bylo známé a oblíbené i da-
leko 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-

na privilegia, zejména právo várečné. 15. 3. 
1622 byly měšťanské várky a vývoz piva za-
kázán a měšťané museli odebírat pivo z kní-
žecího pivovaru, zřízeného na  zámku a  če-
povat jen za nepatrnou provizi. starý piv-
ní urbář byl zlehčen na pouhé výčepní prá-
vo knížecího piva. situace se ještě zhoršila, 
když dvě šlechtické rodiny získaly právová-
rečné domy na náměstí: Wlachowští dům 
č. 23 a Zawadští dům č. 35. až v roce 1638 
díky neodbytnému konání městského písa-
ře martina johanna Weidlicha následník kní-
žete karla lichtenštejna, kníže karel euse-
bius 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 sla-
dovnické mýto a město mělo platit ochran-
nou daň 500 zlatých. měšťané však neměli 
po konfiskaci svých varných pánví pivo kde 
vařit a museli proto po 40 let užívat za vyso-
kou úhradu knížecí pivovar.
1678 byl postaven měšťanský pivovar. prv-
ní várka proběhla 7. srpna 1679 pod vede-
ním městského sládka davida hampla. již 
od roku 1638 dostával purkmistr dvě várky 
ročně. pivovar měl pro město velký hospo-
dářský a sociální význam. Zaměstnával více 
jak 30 osob, podporoval místní řemeslní-
ky a zemědělce. správa pivovaru podpořila 
v roce 1804 zřízení gymnázia, roku 1823 ne-

chala na své náklady zastřešit a natřít kos-
telní věž a v roce 1831 přispěla na obnove-
ní 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 vá-
rečné ve své podobě existovalo ve měs-
tě 500 let. aby měšťanstvo mohlo úspěš-
ně soupeřit s  knížecím pivovarem, muse-
lo vlastní pivovar rozšiřovat. původní pivo-
var byl postaven na místech domů č. 129 
a 123. v roce 1845 byl přikoupen dům 128, 
roku 1862 dům 130 a byl zde otevřen hos-
tinec 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 pi-
vovarský dvůr, na zahradě pivovarský sklep. 
31. 8. 1884 bylo rozhodnuto zřídit parní pi-
vovar, jeho provoz byl zahájen 7. 10. 1888. 
pivovar byl vybaven nejmodernějším zaří-
zením dodaném firmou F. ringhofer z praž-
ského smíchova. roku 1896 byl koupen dům 
v dnešní marxově ulici č. 25 a zřízena kance-
lář pivovaru, v roce 1898 pak ještě domy 21 
a 23 v téže ulici, které byly zbořeny a na je-
jich místě byly postaveny kanceláře, kůlny 
a stáje. 1. 1. 1901 si právovárečné měšťan-
stvo pronajalo na 12 ½ roku knížecí pivovar 
a zřídilo tu sladovnu. 1904 získalo třebovské 
právovárečné měšťanstvo hotel post v mo-
helnici a zajistilo tak odbyt svého piva také 
v tomto městě.
Za první světové války byl provoz piva ome-
zen a  byl znovu rozšiřován až po válce za 
pomoci značných investic. byly zakoupeny 
tři nákladní auta, došlo k racionalizaci výro-
by a značnému vylepšení pivovarské techni-
ky. v  roce 1929 stál pivovar před rozsáhlý-
mi úpravami. velkou roli hrál pivovar také 
v podpoře hasičského sboru, místních spol-
ků a podniků. kromě toho poskytoval také 
pomoc lidem postiženým požáry a jinými ka-
tastrofami. koncem ii. světové války sloužil 
také jako protiletecký kryt. třebovský pivo-
var 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  Göppin-
genu muzeum. mnoho informací lze získat 
také v  moravskotřebovských vlastivědných 
listech č. 8 z  roku 1997 v  článku badatele 
Friedricha piekelky pod názvem pivovarnic-
tví v moravské třebové.
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růZné

Památková komiSe 
zve na zájezd
komise památkové péče srdečně zve 
na tradiční zájezd pro veřejnost po pa-
mátkách. tentokrát je na programu 
návštěva zámku nové hrady a první-
ho českého muzea cyklistiky. termín 
zájezdu 26. září, 12:00 odjezd autobu-
sem od muzea, příjezd 17:30-18:00. 
cena zájezdu 100 kč (poplatky za 
vstupné hrazeny městem m. třebo-
vá). přihlášky je možné podat u  paní 
žáčkové v muzeu, ul. svitavská. 

kurzy němčiny
společnost česko-německého porozu-
mění připravuje kurzy němčiny pro za-
čátečníky, mírně pokročilé a  pokroči-
lé. kurzy začnou v polovině září v pro-
storách střediska (muzeum i. poscho-
dí) pod vedením odborných lektorek. 
bližší info a  přihlášení   na: bgz-mtre-
bova@seznam.cz, tel 461 31 63 04. 

Stařičký autobuS
s  bílými mašlemi, jako ženich uháněl 
stařičký autobus, kterému se lidově ří-
kalo 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 gratulu-
je novomanželům a zve návštěvníky do 
muzea v mladějově, kde autobus odpo-
čívá s dalšími zajímavými exponáty.

■   |   eva kopřivová

kulturní, SPolečenSké 
a volnočaSové akce

Soutěžte o Skvělé ceny

rozkvetlé dětSké 
odPoledne
1. 8. od 14:00 hodin, fotbalové hřiště boršov
boršovské spolky zvou rodiče i děti na roz-
kvetlé dětské odpoledne. kromě stanovišť, 
která budou děti zdolávat společně s  rodi-
či, bude také připraven skákací hrad, ma-
lování 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. 

makrelování S kaPelou 
Proč ne band
14. 8. od 17:00, kavárna laskavárna
koncert country skupiny proč ne band s ob-
líbeným opékáním makrel. 

pro všechny, kteří mají rádi výšky a báječ-
né výhledy do krajiny, připravila destinač-
ní společnost českomoravské pomezí no-
vou soutěž vzhůru do oblak!. jak už název 
napovídá, provede vás tato soutěž po roz-
hlednách, věžích i  přírodních vyhlídkách, 
odkud se vám představí oblíbené turistic-
ké cíle z netradičního úhlu pohledu. soutěž-
ní místa nenajdete jen v historických měs-
tech litomyšl, moravská třebová, polička, 
svitavy a  vysoké mýto. vydat se můžete 
také do toulovcových maštalí, na hrad svo-
janov či zámek v nových hradech nebo do 
mladějova s průmyslovým muzeem a úzko-
kolejkou. hrací kartu se soutěžními otáz-
kami si můžete vyzvednout v  informačním 
centru nebo si ji stáhnout na www.cesko-
moravskepomezi.cz. pak už stačí jen vy-
razit na výlet a pozorně se dívat. najít od-
povědi na jednoduché otázky pro vás urči-
tě bude hračka. pokud najdete pět správ-
ných odpovědí, čeká na vás v informačních 
centrech malý dárek. najdete-li alespoň de-

hiStorická Procházka 
měStem 
20. 8. od 17:00 hodin, morový sloup ná-
městí tgm
povídání o historii města a prohlídka vybra-
ných památek. provází jana jedličková

set správných odpovědí, postupujete do lo-
sování o hlavní ceny. vyplněnou hrací kar-
tu můžete odevzdat v informačním centru, 
zaslat poštou nebo naskenovanou či vyfo-
cenou e-mailem. a o jaké ceny soutěžíme? 
pro výherce jsou připraveny chytré hodin-
ky, víkendové pobyty nebo volné vstupenky 
na památky, do muzeí či aquaparku. 
kromě výše uvedené novinky pokračuje i le-
tos soutěž kouzelné putování českomo-
ravským pomezím, která představuje pěta-
dvacet nejzajímavějších turistických cílů re-
gionu. 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 techno-
logiím, stáhněte si do mobilu aplikaci Geo-
fun. jedná se o unikátní hru vycházející z po-
pulárního geocachingu, při které navštívíte 
atraktivní místa českomoravského pomezí, 
dozvíte se spoustu zajímavých informací.

■   |   jiří Zámečník

českomoravské pomezí, bří šťastných 1000, 570 01 litomyšl
e-mail: zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz
tel.: +420 777 766 565, www.ceskomoravskepomezi.cz

vyučuji hru na kytaru, 
mandolínu, dobro 
a ukulele Pro děti 

i doSPěléTelefon: 604 905 545
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inZerce

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

Novinka: náhražka za mentolové a kapslové kouření, za-
řízení 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

Aleš Hrubý
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knihovna, ddm

Barborka Burianová, vítězka soutěže 
Kdo čte, ten se nenudí 

akce na měSíc SrPen

zPrávy z knihovny

dům dětí a mládeže moravská třebová – maják
jevíčská 55, 571 01 moravská třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

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

prázdniny jsou v  plném proudu a  k  tomu-
to období neodmyslitelně patří letní tábory. 
i přes veškeré překážky a pochybnosti, zdali 
vůbec tábory letos proběhnou, mohou naši 
„táborníci“ v rámci celotáborových her strá-
vit týden s želvami ninja, vypravit se na hed-
vábnou stezku, či zažít vesmírné dobrodruž-
ství s rodinou smolíkových. Zájemce o kon-
krétní aktivity mohli rodiče přihlásit na tábor 
taneční, squashový nebo army, který bude 
opět bude probíhat ve spolupráci se střelec-
kým klubem mládeže. 

Zprávička z tábora
táborovou sezónu jsme zahájili příměst-
ským táborem želvy ninja. devatenáct 
účastníků plnilo úkoly v  rámci celotábo-
rové hry v  přírodě, klubovně nebo zahra-
dě ddm. součástí byla také kreativní čin-
nost a  tradiční batika. nechyběl ani celo-
denní výlet, tentokrát do zámecké zahra-
dy v nových hradech a ekocentra pasíčka. 
při zpáteční cestě z  výletu jsme ještě na-
vštívili rozhlednu terezka u  proseče. ka-

upozorňujeme čtenáře, že v  srpnu nebu-
dou vyřizovány meziknihovní výpůjčky z dů-
vodu čerpání dovolených. děkujeme za po-
chopení. 

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: za-
vřeno

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 pří-
spěvek. v červnu zvítězila p. nislerová. 

Aktuální otázka zní: Jaké téma předná-
šek pořádaných knihovou byste uvítali?
výherce vybereme náhodně a  může si vy-
brat jednu z těchto knih: přece by nám ne-
lhali (v. nosková), světla na pobřeží (F. nie-
dl), americký špion (o. steinhauer), lord 
john a  důvěrná záležitost (d. Gabaldon), 
sedm přemyslovských kultů (p. kubín). pod-
mínky soutěže najdete na našem webu. 

milu a kristýnce sopouškovým tímto děku-
jeme za odborný výklad o  všech navštíve-
ných výletních lokalitách. příměstský tábor 
jsme zakončili oblíbeným jarmarkem a vy-
hlášením nejlepších želvích týmů. velký dík 
patří i studentkám ádě, petře a míše, které 
byly po celou dobu bezva vedoucí. Fotogra-
fie 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 ge-
neracím, 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  je-
jich rodiče, na které se představí organizace, 
které nabízejí volnočasové aktivity, a  ddm 
tam bude mít velké zastoupení. více infor-
mací na samostatném plakátu. 

1. 8.–30. 9. Výstava Čtyři roční období 
očima grafiků
výstava grafik na téma střídání ročních ob-
dobí. autorskými pracemi se představí před-
ní umělci – grafici: jiří brázda, daniela bene-
šová, karel musil, tomáš hřivnáč, herbert 
kisza, karel musil, vlasta matoušová, miro-
slav hlinka, Gúnter hujber.

1.–31. 8. Čtenářská výzva: srpen
do čtenářské výzvy vyhlášené serverem da-
tabázeknih.cz vám v  srpnu pomůžeme vý-
stavkou knih z těchto témat: kniha, jejíž au-
tor letos oslaví (oslavil) kulatiny; kniha, ve 
které se odehrává svatba nebo pohřeb; kni-
ha 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  technický-
mi službami moravská třebová připravili 
službu: po celou letní sezónu si pobyt v mo-
ravskotřebovském aquaparku můžete zpes-
třit četbou. u pokladny aquaparku je umís-

těna knihovnička s vyřazenými knihami a ča-
sopisy, které si můžete půjčovat, číst či vy-
měňovat. na své si přijdou děti i  dospělí, 
muži i  ženy, milovníci romantiky i  detekti-
vek. 

knihovna dětem
Příroda
výstava výtvarných prací žáků a  studentů 
z gymnázia. výtvarná díla si můžete prohléd-
nout v dětském oddělení v půjčovní době.

zájmové kroužky 
na školní rok 
2020/2021
jelikož čas plyne jako voda a  tábo-
ry budou za pár týdnů minulostí, je 
třeba myslet na další aktivity v  po-
době zájmových kroužků, které dě-
tem k využití jejich volného času kaž-
doročně nabízíme. jedná se o krouž-
ky taneční, sportovní, výtvarné, hu-
dební, jazykové a  další. v  nabídce 
naleznete také novinky, které si jis-
tě své příznivce najdou. přihlašování 
je možné provést elektronicky a on-
line nabídka je kompletní od 1. srp-
na – 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  kon-
krétní informace ohledně vedou-
cích a prvních schůzek budou vydá-
ny v samostatné informační brožuře, 
kterou děti obdrží ve školách na za-
čátku školního roku.
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Školy

letní Pohodička ve 
SPeciální škole
letos se opět konal v  první polovině 
července ve speciální škole letní pří-
městský tábor (lpt). počasí nám přá-
lo, a proto se uskutečnil pestrý a bo-
hatý program, kdy jsme opekli párky 
v pekle, sbírali zde lesní plody, hleda-
li poklad na křížovém vrchu, vláčkem 
motoráčkem dojeli do mladějova, zde 
prožili několik příjemných hodin ve 
zdejším historickém muzeu. velkým 
zážitkem byla také návštěva hvězdár-
ny bohuslava tecla v  moravské tře-
bové, která se nachází v lokalitě kopce 
hamperk, pozorovali jsme dalekohle-
dem oblohu a seznámili se s astrono-
mií. velmi zajímavá byla návštěva mu-
zea ve vojenské škole, také nechybě-
ly pohybové hry na hřišti, soutěž v jíz-
dě na koloběžkách, florbal, pétanque, 
deskové hry a vyhodnocení týdenního 
programu s předáním pamětních listů 
a drobných dárků.
Závěrem bych chtěl touto cestou po-
děkovat skvělé kuchařce evičce kalá-
bové 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 ško-
la) za jejich ochotu a drahocenný čas, 
který věnovali nám, abychom si tý-
denní červencový letní příměstský tá-
bor náležitě mohli užít. všichni jsme 
se loučili naším oblíbeným sloganem: 
„jsem v pohodě, žiju!“

■   |   miroslav muselík,  
hlavní organizátor lpt ve speciální škole

SPeciální škola má 
nový kabát

co Se děje v mš PiariStická?

v tomto školním roce se nám podařila zreali-
zovat další náročná etapa modernizace a re-
konstrukce školy. dílo za bezmála 19 mil. kč 
jsme proinvestovali do zateplení a  výmě-
ny oken tam, kde toto ještě chybělo. také 
jsme v  některých našich budovách v  rámci 
celého komplexu zbudovali vzduchotechni-
ku, protipožární dveře a venkovní výtah pro 
naše děti, které jsou buď upoutány na inva-
lidní vozík, nebo mají problém s chůzí. celé 
dílo podtrhuje z  pohledu zvenčí nová stře-
cha a barevná fasáda. poděkování si zaslou-
ží všichni ti, kteří se nějakým způsobem za-
sloužili o  to, že naše děti mají zase o něco 
lepší prostředí na své vzdělávání a  výcho-
vu. nutno také dodat, že jsme se stali tepr-
ve 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-

po čas uzavření škol a školek se u nás neza-
hálelo. v hlavní budově a na Zvonečku se za-
pojili všichni zaměstnanci do renovace dět-
ských židlí, a  že jich málo nebylo. vylepšo-
vala se zahrada, třídy se dětem přeorgani-
zovávaly a desinfikovaly hračky, ale největší 
radost měli medvídci, protože jejich třída 
dostala zbrusu nový kabátek včetně nové-
ho 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. uči-
telek dostávaly dopisy, úkoly, přání a tipy, jak 
slavit velikonoce či Filipojakubskou noc. 
ve školce v sušicích se uklízely prostory skle-
pa a půdy. Zkrášlovaly se postýlky, zahrad-

lah, výmalby chodeb, tříd a v nich natřeli ta-
bule. další proměna naší školičky bude po-
kračovat 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  pohodo-
vý návrat do školních lavic ve školním roce 
2020/2021.
■  |  miroslav muselík, statutární zást. ředitelky školy

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. květ-
na. pokud chcete vidět, jak se učitelé s va-
šimi dítky učí novým věcem, zveme vás na 
naše stránky www.mspiarka.cz. 
koncem školního roku si každá třída pozva-
la rodiče a  uspořádala slavnostní vyřazení 
budoucích školáků. bohatý program nemo-
hl chybět, děti byly řádně pasovány a ošer-
povány.
přejeme vám pěkný zbytek prázdnin. s ně-
kterými se uvidíme v  srpnovém provozu, 
s ostatními na shledanou v září.

■   |   tým učitelek i. mŠ piaristická
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charita

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

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 fran-
tiškánského kláštera v mor. třebové. 

S-klub pro aktivní seniory 
z moravskotřebovska a jevíčska 
a blízkého okolí 
srdečně vás zveme na další setkání s-klubu, 
která se uskuteční ve čtvrtek 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@mtre-
bova.charita.cz 

zahájení prázdnin 
po nucené pauze, způsobené omezení-
mi souvisejícími s  koronavirem, jsme ko-
nečně mohli začít realizovat projekt rodi-
na spolu, který byl podpořen prostředky 
z  evropských fondů. v  rámci tohoto pro-
jektu jsme již otevřeli komunitní zahra-
du, o které si můžete přečíst na jiném mís-
tě zpravodaje. další součástí tohoto pro-
jektu jsou i setkávání pro rodiny s dětmi. 
prvním z  těchto setkání byla akce Zahá-
jení prázdnin, která proběhla 3. 7. for-
mou procházky do pekla v moravské tře-
bové. na programu byla stezka plná úko-
lů a  hledání tajuplné tajenky. procházka 
byla dlouhá asi dva kilometry v moc pěk-
né přírodní scenérii. na jejím konci čekala 
na účastníky odměna ve formě špekáčků 
a diplomů za splněné úkoly. děti nám na-
malovaly obrázky toho, jakým způsobem 
jejich rodina tráví společný čas a  co mají 
rády. opekli jsme si na ohni špekáčky, zpí-
vali 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-

tách a  jak je budovat a prohlubovat. pro-
tože to je to nejcennější, co můžeme na-
šim dětem předávat.

cihlářova ulice bude mít nový 
obchod
v  pondělí 3. srpna otevírá charitní sociál-
ní podnik speramus s. r. o. v ulici cihlářova 
8 nový obchod s dárkovými předměty. bu-
deme zde prodávat třebovské pralinky, su-
šenky, 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). 

třebovské pralinky sklízí úspěchy
třebovské pralinky se díky vám dostaly 
mezi tři nejlepší výrobky v  kategorii pekár-
na a cukrárna společné výzvy časopisu ape-
tit a online supermarketu rohlik.cz hledající 
nové gastronomické tváře a lokální výrobky. 
všechny produkty obdržely téměř 18 tisíc 
hlasů. děkujeme za podporu. o celkovém ví-
tězi rozhodla odborná porota až po uzávěr-
ce tohoto vydání. 

výlet S-klubu do jablonného 
v Podještědí
nenáročný, bezpečný, ohleduplný a přitom 
zábavný a  poučný celodenní program. ta-
kový byl výlet s-klubu do jablonného v pod-
ještědí. v  jeho rámci účastnící zájezdu na-
vštívili baziliku sv. vavřince a  sv. Zdislavy, 
rozhlednu v  jablonném v  podještědí, zá-
mek lemberk, Zdislavinu studánku a sklár-
ny 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 zaměstnan-
ci charity m. třebová
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moravSkotřebovští 
travní lyžaři 

motokárová Sezóna Se rozbíhá

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 mo-
ravskotřebovské závodníky dokonale dopl-
nila oddílová kolegyně Šárka abrahamová, 
které patřil bronz mezi juniorkami. v neděl-
ním slalomu se jako jediný na stupně vítězů 
probil juniorský reprezentant václav mačát 
(3. místo). výborné čtvrté místo přidala Šár-
ka 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 před-
stavili talentovaní předžáci. thea trnková 
skončila na 5. místě a tadeáš machánek se 
se 7. místem také neztratil.

vzhledem k  pandmické krizi byly všechny 
jarní a  některé letní termíny závodů moto-
kár 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 zá-
vody moravského poháru a mistrovství slo-
venska, kterých se neúčastnili třebovští jezd-
ci – Zdeněk ošťádal a libor blaha. oba tře-
bovští 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 sezó-

štítná nad vláří – těsné 
souboje a překvapivá 
medailová umístění 
o dva týdny později do Štítné nad vláří pře-
kvapila v úvodním obřím slalomu fantastic-
kým výkonem thea trnková, když si ve svém 
teprve třetím závodě dojela pro vítězství. na 
pěkné 5. místo se posunul i tadeáš machá-
nek. mladší žák Filip trnka potvrdil výbor-
nou formu a dojel si pro bronzovou medaili. 
stejně se vedlo i václavu mačátovi. mezi ju-
niorskými mistry světa se prosadil také na 3. 
místo. těsně pod stupni vítězů skončila čtvr-
tá Šárka abrahamová. ta si ovšem dokonale 
spravila chuť v odpoledním superobřím sla-
lomu. k naší velké radosti vystoupala na nej-
vyšší stupínek v juniorkách. o dvě stříbra se 
ve svých kategoriích postarali thea trnko-
vá a václav mačát. bronzová příčka nakonec 
těsně utekla Filipovi trnkovi, který se musel 
„spokojit“ se čtvrtým místem. v  nedělním 
slalomu zkompletovala svou sbírku medai-
lí thea trnková. dalším bezchybným výko-
nem vybojovala tentokrát bronz. stejně se 
vedlo i  jejímu bratrovi Filipovi, který si do-
jel také pro 3. místo. mezi juniory se čtvrtým 
místem ukázal jan kašický. v kategorii star-
ších žaček se představila tereza peškarová, 
v obřím slalomu z toho bylo 6. místo a v su-
perobřím slalomu byla osmá. moravskotře-
bovské lyžaře podporuje pardubický kraj.

■  |  daniel mačát

nu v rental kartingu (motokáry z půjčoven) 
v sérii sWs, a to jak v jednotlivcích, tak se slo-
venským 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, vy-
hrál v  konkurenci 31 jezdců. o den pozdě-
ji byl na programu sprint v praze, zde obsa-
dil 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 bulhar-
ské sofii a  v  listopadu v  marockém agadi-
ru. mezi těmito náročnými týmovými vytrva-
lostními závody bude ještě řada sprintů jed-
notlivců.

■   |   Zdeněk ošťádal st.

cykliStický Prolog 
Se Stal kořiStí jana 
Staňka a moniky 
Simonové
klasické silniční časovky jednotlivců 
z křenova do moravské třebové o dél-
ce 7,5 kilometrů se letos zúčastnilo 49 
závodníků. Zajímavostí byl start ital-
ského závodníka amilcare sady, který 
obsadil celkové 24. místo.

■   |   (pm)

gymnaStika v době 
koronaviru
kvůli pandemii koronaviru se trénin-
ková činnost zastavila i  členům gym-
nastického klubu aG-Fit. Zrušen byl 
i 5. ročník moravskotřebovského dvoj-
boje ve sportovní gymnastice a samo-
zřejmě i  všechny závody sportovního 
aerobiku pod hlavičkou čGF. naše zá-
vodnice se však na dlouho nezastavi-
ly. po pauze pokračovaly v  tréninku 
individuálně doma nebo po uvolnění 
opatření venku pod dohledem trenér-
ky. některé závody, včetně mčr v ae-
robiku, byly přesunuty na podzim, pro-
to ani o prázdninách nemůžeme zahá-
let. 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 lněničko-
vé, kterým odstartovala letošní sezónu 
v únoru na závodech v německu. těší-
me se opět na tréninky sportovní gym-
nastiky a všestranné sportovní přípra-
vy předškoláků v novém školním roce. 
rádi mezi sebou přivítáme i  nové zá-
jemce 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 třebo-
vá do linhartic dorazili soupeři z trutnova, 
berouna, hradce králové a havlíčkova bro-
du/chrudimi. Šestici týmů na turnaji dopl-
nil celek reprezentující jižní moravu, tvořený 
hráči hodonína, mikulova a břeclavi, v sesta-
vě s jiřím válkem z křenova.
ragby league jedním ze dvou základních 
druhů ragby (druhým je ragby union). vzni-
kl v anglii v roce 1895. duchovní otcové rag-
by league se chtěli odlišit od ragby union 
prostřednictvím modifikace pravidel. cílem 
bylo vytvořit rychlejší, zábavnější a  pro fa-
noušky srozumitelnější hru. důraz byl pro-
to položen na to, aby bylo ve hře co nejvíce 
skórování a co nejméně pauz. ragby league 
si našlo cestu do čr díky bývalému meziná-
rodnímu hráči ragby union milanu mrtýnko-
vi, 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 skon-
čili pouze dva poslední mistři čr, havlíčkův 
brod/chrudim a h. králové. všechny ostat-
ní třebovští ragbisté „hrkli“, trutnov s  be-
rounem dokonce s čistým štítem. nutno po-
dotknout, že i  těm nejlepším týmům vzdo-
rovali 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 pře-
dělávat,“ popsal prodělané peripetie hlavní 
organizátor turnaje tomáš könig. pozornos-
ti početného publika neušly tabule se skóre, 
které je více vtáhly do zápasu. „nikde jinde 
na devítkových pohárech ukazatele nema-
jí, potom jim na ragby nechodí ani tolik lidí. 
my se snažíme vycházet fanouškům co nej-
víc vstříc. snažíme se jim vytvořit veškeré zá-
zemí pro to, aby si mohli užít zápasy domá-
cího týmu na maximum. i proto je u nás ná-
vštěvnost na ragbyové poměry hodně nad-
průměrná. jsme za to samozřejmě nesmírně 
vděčni a  vážíme si toho. poděkování patří 
také oddílu tj metra linhartice a obci linhar-
tice za možnost akci takových vůbec rozmě-
rů uspořádat,“ ocenil podporu tomáš könig, 
předseda all plebs mor. třebová. 
celkovým vítězem poháru cZrla 9´s se stal 
beroun.

■   |   (pm)

rozhovor S trenérem 
b týmu mužů
„v moravské třebové to mám rád, daří 
se mi tady,“ říká trenér b mužů hrdlo-
vič. 
seriál rozhovorů s  trenéry mužských 
celků skp slovan moravská třebo-
vá zakončuje tomáš hrdlovič, trenér 
b mužů a  asistent trenéra u  a  muž-
stva. Z trojice nových koučů (procház-
ka, Špaček) je v moravské třebové nej-
déle. přišel totiž už v zimní přestávce. 

trenére, hrál jste někde aktivně 
fotbal? 
Fotbal jsem hrál od malička a  v  pod-
statě 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. pro-
stě to mám tady rád, zde se mi daří.

kde jste doposud trénoval? 
trénoval jsem týmy od okresního pře-
boru po divizi. od červenky po Zábřeh 
a velké losiny. 

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 muž-
stva se znám dlouhou dobu a  naše 
předešlá spolupráce v konici byla ve-
lice 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 nej-
více místních odchovanců. spolupráce 
a pomoc a týmu.  

jaké si kladete cíle do sezóny 
2020/2021? 
jednoznačně úspěch. jak s  mým tý-
mem, tak s áčkem. proto jsem tady.

nějaký vzkaz fanouškům?  
těším se na vás.

■   |   (pm)

premiérovým vítězem fotbalového turnaje 
humility cup je tým smrt pod kopyty žížal ne-
příznivá předpověď počasí neodradila fotba-
listy od záměru uspořádat v moravské třebo-
vé první ročník turnaje v malé kopané s ná-
zvem humility cup. a tak se v sobotu 11. čer-
vence sešlo na hřišti místního skp slovan 
celkem devět týmů, které mezi sebou o celko-
vé prvenství bojovaly systémem každý s  ka-

ždým. pro vítězství si bezkonkurenčně došel 
růžový postrach soupeřů smrt pod kopyty ží-
žal (skpž), který vyhrál všechny své zápasy, na 
druhém místě skončil tým sajgony a třetí mís-
to obsadil kunčinský litrpůl. nejlepší hráč tur-
naje: josef valenta (potočno). nejlepší střelec: 
Zdenda kudyn 11 gólů (skpž). nejlepší bran-
kář: Filip radimecký (venovka).

■   |   (pm)

Premiérový ročník humility cuP
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svěřenkyně moravskotřebovského trené-
ra tomáše daula veronika černá (sokrates 
Gcc kořenec), zazářila ve finálovém kole 
mistrovství české republiky žáků a  kade-
tů 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 jed-
né rány na sofii borůvkovou (Gk týn nad vl-
tavou) a v následné rozehrávce pak zvítězila 
hned na první jamce. veronika tak získala ti-
tul mistryně republiky v  kategorii mladších 
žákyň. bronzovou medaili brala kristýna vo-
hralíková (Gc hodkovičky). tomáš daul pů-

mladí atleti zahájili Sezónu
Projekt Spolu na startu
akmtr uspořádal v rámci projektu spolu na 
startu na stadionu při ii. ZŠ palackého atle-
tické závody. Zúčastnilo se jich 32 nejmlad-
ších členů oddílu ve třech věkových katego-
riích - přípravky, mladší žactvo a starší žac-
tvo. každá věková kategorie měla vypsá-
ny tři disciplíny, přičemž na hřišti proběhlo 
pět různých disciplín - běh na 60 m, běh na 
150 m, skok daleký, hod míčkem a hod oště-
pem. naděje oddílu obdržely malou slad-
kost a podepsanou kartičku našeho nejzná-
mějšího běžce pavla masláka.

Přebor jednotlivců Pardubického 
kraje
dalším závodem byl krajský přebor jednot-
livců pardubického kraje staršího a mladší-
ho žactva ve svitavách. do přeboru nastou-
pilo z  našeho oddílu celkem šestnáct mla-

dých atletů: l. dolečková, t. kalousková, 
h. kaštánková, v. koblovská, j. koblovský, 
a.  korbelová, j. a  m. krejčí, a. petr, v. pet-
rová, l. polášková, n. součková, m. stenzlo-

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. „pla-
vání v  neoprenu se povedlo, vylep-
šil 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 ma-
raton nějak dobelhal. nakonec dob-
rý pocit z dokončení a časů na plavá-
ní a kole.”

■   |   (pm)

vá, a. svozil, e. urbánková a d. václavíková. 
v kategorii staršího žactva vybojovali tři me-
daile. nejúspěšnější byla l. dolečková, kte-
rá na 200 m př. (33,69) vybojovala stříbro, 
společně s korbelovou, kaštánkovou a kob-
lovskou 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 celkové-
ho pořadí se ještě umístila na 800 m koblov-
ská (2:51,34 - 8.).
v kategorii mladšího žactva sice žádné me-
daile nevybojovali, přesto pěkný závod před-
vedla 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 šta-
feta 4x60 m ve složení kalousková, poláško-
vá, 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

pavlína dvořáková zvítězila ve všech pěti 
disciplínách a stala se suverénní vítězkou ve 
své kategorii víceboje plavecké všestrannos-
ti. česká žákovská plavecká špička měla prv-
ní šanci zazávodit si po koronavirové pauze 
v červnu, na kdy český svaz připravil do ven-
kovního bazénu v pražském podolí corona 
cup 2020. Závodníci absolvovali celkem pět 
startů (100m, 100Z, 100p, 100vZ, 200pZ). vý-
sledky po součtu Fina bodů všech pěti disci-
plín určilo vítěze v jednotlivých kategoriích. 

■   |   (pm)

ÚSPěch ve víceboji Plavecké všeStrannoSti

sobí jedenáctým rokem jako hlavní trenér 
tomas daul Golf academy v kořenci a vero-
niku černou trénuje sedm let. 

■   |   (pm)

Svěřenkyně trenéra tomáše daula 
Se Stala miStryní rePubliky v golfu


