MORAVSKOTŘEBOVSKÝ

zpravodaj
číslo 9 | září 2020 | 18. ročník

NOVÁ EXPOZICE VE VĚŽI ZÁMKU
Město Moravská Třebová ve spolupráci s kulturními službami uspělo s dotační žádostí ve výši 35 000 EUR na realizaci nové
zámecké expozice, která bude z 85 % hrazena v rámci mikroprojektů z fondu Euroregionu Glacensis – česko-polské spolupráce. Nejpozději na konci roku 2021 se tak dočkáme proměny expozice věže zámku na pracovnu a ložnici moravského
šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína. Alchymistická laboratoř bude přesunuta z věže do sklepních prostor zámku.
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Informace k uzavírkám,
opravám komunikací
a chodníků
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Moravskotřebovský zvon
ze 16. století nalezen
ve Štípě u Zlína
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Moravská Třebová
pro děti a sportovní
víkend bez aut

ZÁMEK MÁ NOVÝ WEB A INSTAGRAM
Kromě zjednodušeného členění informací je zásadní změnou zavedení ONLINE prodeje vstupenek do zámeckých expozic,
na výstavy a doprovodné kulturní akce. Turisté a návštěvníci zámku si tak oblíbenou aktivitu mohou rezervovat bez komplikací z pohodlí domova. Moravskotřebovský zámek naleznete nově také na Instagramu
zamek_mt.
www.zamekmoravskatrebova.cz
■ | 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.

Jízdní řád MHD
Od úterý 1. září 2020 platí aktualizovaný jízdní řád městské hromadné dopravy. Kompletní verzi naleznete vyvěšenou na zastávkách MHD, nebo elektronicky na webových stránkách města
a v Mobilním rozhlasu.

Kroniky na webu
města

Informace z radnice
Cena města za rok 2019
Zastupitelé v květnu letošního roku schválili
udělení Ceny města 2019 panu Aloisovi Bílkovi za dlouhodobé vykonávání záslužné činnosti v oblasti kultury, sportu a zdravého životního stylu. Slavnostní předání ocenění
proběhne ve čtvrtek 10. září od 16:00 hodin ve dvoraně muzea. Původní jarní termín
ceremoniálu byl odložen vlivem nouzového
stavu spojeného s pandemií covid-19.

Areál Miltry je
v majetku města

výrobní areál společnosti Miltra, je definitivně
v majetku města. V průběhu srpna proběhlo
předání klíčů od objektů a prohlídka areálu za
účasti vedení města a radních. V průběhu září
plánujeme provedení nezbytné údržby okolí
areálu s cílem zajištění bezpečnosti a odstranění nevzhledných náletových dřevin. Další
využití nemovitostí bude předmětem diskuze
se zastupiteli i občany města.

Vypsané výběrové řízení
Strážník/strážnice Městské policie Moravská Třebová (průběžné výběrové řízení)

Strategický pozemek s komplexem budov
v ulici Svitavská, který v minulosti sloužil jako

Podrobnosti naleznete na úřední desce na
webových stránkách města. Případné dotazy
směřujte na personalistku MěÚ.

Na webových stránkách města jsou
volně dostupné elektronicky zpracované kroniky města za období 20062019. Současnou kronikářkou je od
roku 2006 JUDr. Jana Zemánková.
■ | (vd)

Společenská rubrika
červen
Své významné životní jubileum oslavili tito občané:
95 let – Havlíčková Ludmila
94 let – Komárek František
93 let – Partika Jaroslav
85 let – Leinveber Ladislav, Valachová
Helena, Naglová Anna, Pedainová Marie, Pohanková Marie
80 let – Trtilková Marie
Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Pálková Jiřina (90 let)
V červenci v našem městě uzavřeli
manželství:
Michal Kocián, MT – Tereza Andrlíková,
Linhartice
Kocourek Petr, MT – Přikrylová Alena,
MT
Martin Sýkora, Praha – Michaela Křivánková, Praha
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 31. srpna uplynul rok od úmrtí Vlastimila Kalvody. Se zármutkem v srdci
vzpomínají družka Viera se svojí rodinou.

Bleší trh v září
Těm, kteří mají rádi bleší trhy, oznamujeme, že
bleší trh proběhne v sobotu 5. září na dvorečku
ul. Cihlářovy naproti Třebovské restauraci, a to
od 8:00 do 12:00 hodin. Prodávat může každý,
nepotřebujete žádná povolení, jako prodejní
místo stačí deka, starý kufr nebo stolek. Příprava prodejního místa je od 7:30 hodin.

Kolik nás je...
V informačním systému Městského úřadu
v Moravské Třebové bylo k 31. 7. 2020 evidováno k trvalému pobytu celkem 9 907 občanů
ČR. V průběhu měsíce července 2020 se do
Moravské Třebové přistěhovalo 13 obyvatel,
odhlásilo 8 osob, zemřelo 7 občanů a narodilo se 6 dětí. V rámci Moravské Třebové v červenci změnilo trvalý pobyt celkem 17 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 31. 7. 2020 evidováno 10 056 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. T. G. Masaryka 205/10b.

INFORMACE Z RADNICE

Opravy komunikací
a chodníků 2020
V letošním roce se dočkáme zlepšení vzhledu
i technického stavu příjezdových komunikací do města.
Průběh veškerých stavebních prací a dopravních
omezení je průběžně aktualizován na webu města.
Děkujeme občanům za trpělivost

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)

Ulice Lanškrounská –
prodloužení termínu
Jednoznačnou snahou města Moravská Třebová je zajistit, aby výsledný stav po ukončení rekonstrukce odpovídal normám i požadavkům na bezpečný pohyb chodců i řidičů.
Město proto v průběhu stavby poukázalo na
technické nesrovnalosti a požádalo o změnu
projektové dokumentace. Celá rekonstrukce vozovky je investicí Pardubického kraje,
zastoupeného Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, který po vzájemném jednání změnu akceptoval a přislíbil provedení nápravy, včetně jejího financování (projednávání změn projektu bylo příčinou zastavení
stavby v první polovině srpna). Cílem schválené změny projektu je odstranění nesouladu
mezi výškou komunikace a přilehlých chodníků v úseku mezi ulicemi Komenského a Josefská, který by teoreticky mohl způsobovat problémy v pohybu chodců a odvodu vody z povrchu komunikace a chodníků.
Termín dokončení stavebních prací včetně dodatečných úprav výšky komunikace a chodníkových obrub v úseku mezi ulicemi Komenského a Josefská bude záležet na počasí a řešení případných komplikací. Celá rekonstrukce bude mít zpoždění minimálně 1 měsíc.
Konkrétní termín bude zveřejněn na webu
města po schválení řešení technických úprav
některých inženýrských sítí. Všem občanům
a podnikatelům se omlouváme za případné
problémy spojené s prodloužením termínu.
Změny projektové dokumentace se ale netýkají šířky vozovky, která byla již od zahájení
zpracování projektové dokumentace v roce
2016 stanovena v souladu s technickými normami pro silnice 2. třídy na 6,5 metrů. Hlavním důvodem bylo zvýšení bezpečnosti provozu a pohybu chodců v části od ul. Komenského po ul. K. Čapka.

Rezidence
MARXOVKA

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

Revitalizace
Olomoucké pokračuje
Obyvatelé se mohou těšit na nové úseky
chodníků vč. prvků zeleně a parkovacích stání. Rekonstrukce chodníků v ulici Olomoucká pokračuje v levé části od železničního přejezdu směrem do města ke křižovatce s ulicí Horní. Termín dokončení je nastaven na
30. 9. 2020. Úsek od mostu I/35 po železniční
přejezd je již dokončen.

Ulice Dvorní
V termínu od 20. 8. do 28. 8. provedlo Ředitelství silnic a dálnic velkoplošnou vysprávku
úseků silnice, které byly poškozeny během
objízdné trasy při rekonstrukci kruhového
objezdu.

Ulice Garážní,
Nádražní, Anenské
údolí
Ve zmíněných lokalitách probíhá kabelizace
nízkého napětí v prostoru chodníků, kterou
provádí ČEZ Distribuce. Při průchodu dbejte
zvýšené opatrnosti.

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

Omluva redakce
V červencovém vydání Moravskotřebovského zpravodaje byla na str. 3 zveřejněna výzva k odstranění nepořádku z městských nebo státních pozemků. Omlouváme se Ludmile a Janu Daulovým, že na
jedné ze zveřejněných fotografií byl zachycen pozemek, který využívají v souladu s platnou nájemní smlouvou.
■ | (vd)
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Větve do kompostu
nepatří
Nesprávné zacházení s bioodpadem zbytečně zatěžuje městskou pokladnu, což se ve výsledku projeví i v peněženkách občanů v podobě zvýšeného poplatku za komunální odpad. Kompostováním přímo v místě vzniku odpadu přitom lze ušetřit v některých
případech až polovinu nákladů na svoz
a zpracování odpadu.

Jak šetřit vlastní
i městské finance
• zpracovávejte bioodpad přímo doma v zahradním kompostéru, který město zdarma poskytuje
• využijte hnědé 1100 l popelnice na bioodpad, technické služby je vyvezou v rámci
svozu bioodpadu
• větve nebo větší objem bioodpadu odvezte do velkoobjemových nádob dostupných každý den v areálu sběrového dvora
(zadní vjezd od ul. Nová)
• větve nebo větší objem bioodpadu lze odvézt přímo na kompostárnu každou středu a pátek od 9:00 do 14:00 hodin

Jak vzniká kompost
Zpracování bioodpadu svezeného z Moravské Třebové a okolí probíhá v kompostárně

na Hamperku. V ideálním případě je veškerý materiál včetně trávy, rostlin, listí a zbytků
ovoce rozdělen do úzkých řádků, kde postupně za občasného promíchávání probíhá přeměna materiálu na užitečný kompost. Ten je
následně opětovně využíván během údržby
zeleně a veřejného prostranství ve městě.

Důvod odstranění
velkokapacitních
kontejnerů
V bioodpadu svezeném z Moravské Třebové
se dlouhodobě vyskytuje velké množství kamení, komunálního odpadu a především velkých větví, které sem nepatří. Zejména kvůli
větvím je nutné nad rámec výše uvedeného
ideálního postupu kompostování přidat několik kroků:
• objednat přístroj, který musí veškerý svezený bioodpad znovu podrtit
• z podrceného materiálu je nutné ručně
vybrat zbytky velkých větví a kamení
• větve je nutné zvlášť naštěpkovat a přidat
ke zbytku upraveného materiálu
Uvedené kroky jsou nákladné a časově náročné. Město kvůli tomu ročně zaplatí více
než 300 000 Kč nad rámec běžného rozpočtu.
Abychom zajistili efektivní nakládání s měst-

skými financemi a zároveň předešli postupnému navyšování poplatku za komunální
odpad, přistoupili jsme k postupnému odstraňování 20 velkokapacitních kontejnerů.
Namísto nich bylo do kontejnerových stání
rozmístěno 50 hnědých popelnic na bioodpad, zakoupených s využitím dotačních prostředků. K tomu máme stále k dispozici přes
200 domácích kompostérů zdarma. V případě zájmu neváhejte kontaktovat pracovnice odboru investic a správy majetku. Režim
svozu a třídění bioodpadu i nadále průběžně vyhodnocujeme. Případné dočasné rozmístění velkoobjemových kontejnerů na jarní a podzimní úklid bude s předstihem upřesněn na webových stránkách technických služeb. Děkujeme všem, kteří třídí, předcházejí
vzniku odpadů a zpracovávají bioodpad přímo doma, nebo s využitím poskytnutých
hnědých popelnic.
■ | (vd)

Moravskotřebovský renesanční zvon nalezen
Nejen knihy, ale i zvony mají své osudy. Příběh pozdně renesančního zvonu z farního
kostela Nanebevzetí Panny Marie, který z Moravské Třebové doputoval až do Štípy na jižní
Moravě, na dovyprávění teprve čeká. Dlouho
se mělo za to, že mariánský zvon z roku 1503,
jehož donátorem byl pravděpodobně tehdejší vlastník města Ladislav z Boskovic, skončil
po rekvizici jako zbrojní materiál na bojištích
druhé světové války. Na věž poutního kostela Narození Panny Marie ve Štípě u Zlína byl
původně moravskotřebovský zvon zavěšen
až v roce 1959. Jak se do zdejšího kostela dostal, není prozatím zcela objasněno. Pravděpodobně byl, spolu s ostatními zvony, zrekvírován 24. března 1942 a odvezen z města
(obsahuje rekviziční nápis C 20/11/67). Německá poválečná literatura se zmiňuje o rekvizici tří zvonů posvěcených v roce 1926
a čtvrtém, který vážil 290 kg. Posledně jmenovaný zvon však se znovunalezeným zvonem z roku 1503 ztotožnit nemůžeme. Mariánský zvon ve Štípě totiž váží více než dvakrát
tolik (520 kg). Německý kronikář se zmiňuje
ještě o dalším, mariánském zvonu, který se
však při spouštění z věže kostela nečekaně
utrhl ze silného lana, vypadl z okna, rozbil je4 | Moravskotřebovský zpravodaj | září 2020

řáb a roztříštil se na kusy. Ať už to bylo jakkoliv, jisté je, že zvon z roku 1503, který je dnes
zavěšený ve věži mariánského kostela ve Štípě, pro válečné účely roztaven nebyl. Zůstal
zřejmě v rekvizičním skladu, kde byl po válce
nalezen. Proč byl na konci padesátých let
převezen na jižní Moravu namísto Moravské Třebové, je předmětem dalšího bádání. „Naše výprava do Štípy u Zlína byla spojena s velkým očekáváním už jen proto, že po
rozsáhlém hledání v 90. letech jsme měli za
to, že všechny třebovské zvony jsou navždy
ztraceny. A náhle jsme mohli vidět hned ten
nejstarší z nich. Dýchla na nás celá pohnutá
historie našeho města. Ať už skončil ve Štípě z jakýchkoliv důvodů, nové místo mu sluší

a je opečováván místními farníky. Současné
zvony v Moravské Třebové pocházejí z roku
1994 z dílny Otmara Olivy a nám nezbývá
než si přát, aby již nikdy nemusely podstoupit smutnou pouť svých předchůdců,“ popisuje předseda komise památkové péče Radko Martínek.
Zvon pochází z dílny královéhradeckého
zvonaře Ondřeje Žáčka, autorství mu na základě srovnání připsal kampanolog František John. Zvon má obvod 90,5 cm a váží 520
kg. Plášť zvonu je zdoben protilehlými reliéfy Madony (Panny Marie) s dítětem a sv. Jakuba s typickými atributy, mušlí a holí. Po
obvodu čepce obíhá latinský nápis psaný
gotickou minuskulou, který obsahuje dataci odlití zvonu: Anno domini m ccccc iii hec
campana fusa est ad laudem dei omnipotentis et beate marie v(ir)gi(nis) (Léta Páně
1503 tento zvon odlit jest k oslavě Boha Všemnohoucího a Blahoslavené Panny Marie).
Z dílny zvonaře Ondřeje Žáčka pochází zvon
z roku 1509, který je zavěšen na věži kostela sv. Petra a Pavla nedalekých v Biskupicích
nebo zvon z roku 1513 z kostela sv. Kateřiny
v Hradci nad Svitavou.
■ | Jiří Šmeral

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
V minulém období městská policie řešila
466 událostí. Mimo stanovenou pochůzkovou činnost ve vybraných lokalitách města se
městská policie i nadále zaměřuje na dodržování přenosného dopravního značení na
objízdných trasách, semaforů v Udánkách
a dodržování zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy do města. MP se, jak bylo avizováno v minulém čísle, také zaměřila na dodržování dopravního značení v historickém centru města.

Vážení spoluobčané –
pozor na podvodníky!
Opět bych vás všechny chtěl upozornit na
podvodníky, kteří převážně ze seniorů podvodem lákají peníze. Podvodníci lákají peníze od seniorů pod legendou, že člen jejich
rodiny je ve finanční tísni, a že si sám nemůže pro peníze přijít a proto posílá své známé. Své lži si upravují dle aktuální potřeby.
V případě, že vám někdo volá z čísla, které neznáte, a vydává za vašeho rodinného
příslušníka, zavěste a zavolejte zpět tomu,
za koho se vydává. Pokud ještě nemáte uložena telefonní čísla na své blízké, udělejte
to. Snadněji si pak můžete ověřit, zda vám
skutečně volali. Často také volají na pevnou
linku, kde nemáte čísla rodinných příslušníků uložena a tak nevidíte, z jakého čísla
vám kdo volá. Snaží se z vás lstí dostat jméno vašeho vnuka, syna atd. Často využívají lsti, že vás osloví jako: „Ahoj babi, tady je
tvůj vnuk…“, jméno ale neřeknou a čekají, až

jim ho oslovením prozradíte vy. Poté se již
za vašeho příbuzného vydávají a řeknou si
z nějakého důvodu o peníze, pro které ale
nemohou přijet sami a místo sebe pošlou
kamaráda či kamarádku. NIKDY NEDÁVEJTE
PENÍZE CIZÍM LIDEM.
Podvodníci nevyužívají ke svým lstem jen
telefonů. Velmi často se vydávají za různé opraváře, pracovníky úřadu nebo jiných
služeb. Pod záminkou kontroly plynoměru, nebo vodoměru a vrácení přeplatku se
snaží dostat do bytu. Chodí ve vícečlenné
skupině, nalžou vám, že vám budou vracet přeplatek, ale mají jen větší hotovost
a potřebují rozměnit. Pak jeden z nich odvede vaši pozornost, např. kontrolou vodoměru a druhý odcizí hotovost, kterou máte
doma.
V situaci, že vám někdo takový zazvoní na
dveře a nebyl z vaší strany očekáván, využívejte dveřní kukátko a člověka si řádně prohlédněte. Nechte si předložit služební průkaz instituce, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv dalších pochybností zavolejte na linku konkrétní instituce.
Pokud si stále nejste jisti, a službu jste si neobjednali, odmítněte ji.
V případě jakéhokoli podezření se neváhejte obrátit na hlídku městské policie, aby
tyto „pracovníky“ prověřila, zda jsou opravdu ti, za koho se vydávají. Stačí zavolat na
číslo 156, nebo 158. Totéž platí i u tzv. podomních prodejců nabízející „výhodné“ ceny
energií či mobilních tarifů.
■ | Radovan Zobač, velitel MP

Týden (pro) pěstounství OSPOD Moravská Třebová
Minimálně po celý průběh Týdne (pro) pěstounství proběhne výstava obrázků, které vytvořily děti v pěstounské péči (chodba 1. patra Městského úřadu, ul. Olomoucká, oddělení OSPOD).
Pondělí 14. 9., 10–18 hod.
• Den otevřených dveří v kanceláři NRP OSPOD Městského úřadu Moravská Třebová
(ul. Olomoucká, 2. patro – kancelář č. 204),
otázky a odpovědi pro pěstouny, příznivce
a zájemce o náhradní rodinnou péči
• Distribuce informativních materiálů pro
zájemce o pěstounskou péči
• dětský koutek
od 10 hod. a od 15 hod.
• promítání dokumentárního cyklu ČT Rodiče napořád, následná diskuze s pracovnicemi OSPOD agendy náhradní rodinné péče
• aktivity pro děti (zasedací místnost Městského úřadu, Olomoucká 2, 1. patro)
Středa 16. 9., 10–18 hod.
• Den otevřených dveří v kanceláři NRP OS-

POD Městského úřadu Moravská Třebová
(ul. Olomoucká, 2. patro – kancelář č. 204),
otázky a odpovědi pro pěstouny, příznivce
a zájemce o náhradní rodinnou péči
• Distribuce informativních materiálů pro
zájemce o pěstounskou péči
• dětský koutek
od 10 hod. a od 15 hod.
• promítání dokumentárního cyklu ČT Rodiče napořád, následná diskuze s pracovnicemi OSPOD agendy náhradní rodinné
péče (zasedací místnost Městského úřadu, Olomoucká 2, 1. patro)
• aktivity pro děti (zasedací místnost Městského úřadu, Olomoucká 2, 1. patro)
Čtvrtek 16. 9., 15–17 hod.
• Na kávu s pěstounem – ve spolupráci
s Charitou Moravská Třebová, Centrem
pěstounské péče CESTA proběhne beseda u kávy s profesionálními pěstouny
v Andělském obchodě, ul. Bránská Moravská Třebová

Centrum
environmentální
výchovy Stolístek
Od září bude spolek Ekocentrum Linhartice, z.s. provozovat nové centrum
environmentální výchovy Stolístek.
Centrum bude sídlit v areálu bývalé základní školy v Linharticích a svojí nabídkou chce oslovit školy i veřejnost především v regionu Moravskotřebovska
a Jevíčska. Bude nabízet dopolední výukové programy pro mateřské a základní školy, celodenní exkurze, odpolední
kroužky, zajímavé přednášky, víkendové semináře a kurzy, příměstské tábory a spoustu dalšího. Slavnostní otevření Stolístku a přírodní zahrady plánujeme 11. září pro pozvané hosty a pedagogy a v sobotu 12. září pak proběhnou
Ovocné slavnosti, na které všechny zveme. Můžete se těšit na řemeslné trhy,
moštování a sušení ovoce, pečení v hliněné peci, vaření na solárním vařiči a spoustu dalších zajímavých aktivit.
Pro děti budou připravené dílny a divadlo. Zatímco děti budou sledovat představení, dospělí si mohou dát něco dobrého od místních fotbalistů a poslechnout si kapelu Do Větru. Také proběhne
soutěž o Nejlepší jablečný dezert a Nejlepší marmeláda. Po obědě přijede Stanislav Boček, který nám poví zajímavé informace o starých krajových odrůdách ovocných stromů. Aktuální informace najdete na facebookovém profilu
Centrum environmentální výchovy Stolístek. Na všechny se moc těšíme.
Za spolek Ekocentrum Linhartice, z.s.
■ | Radka Báčová

Poděkování
Dne 14. srpna jsem se musel vypořádat
s následky přívalových dešťů, stejně
jako mnoho ostatních obyvatel našeho
města. Děkuji hasičům ze Starého Města za pohotový zásah, odčerpání vody
a pomoc při vyklízení poškozeného nábytku v mém domě v ulici Olomoucká.
Děkuji také sousedům a zástupcům vedení města, za ochotu a součinnost,
kterou mi přímo na místě poskytli.
■ | Neubauer Karel

■ | (ak)
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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
Vážení občané města Moravská Třebová,
současná epidemiologická situace nám již
umožnila obnovit provoz všech našich pracovišť a poskytování všech zdravotnických služeb. I nadále je však nutné dodržovat opatření k zajištění ochrany nemocných a geriatrických pacientů proti šíření infekce Covid 19.
Neradi bychom šířili paniku, ale obezřetnost
v tomto smyslu je namístě, protože tímto se
snažíme chránit nejen naše pacienty, ale také
každého z vás.
I nadále u nás platí povinnost nosit roušky ve
vnitřních prostorách budov nemocnice včetně polikliniky. Dodržují se zvýšená hygienická opatření a dostatečný odstup osob hlavně
v čekárnách ambulancí. Mezi nejdůležitější
omezení v budovách LDN je návštěvní doba

2x týdně – středa a neděle od 14 do 16 hodin.
K jednomu pacientovi mohou nanejvýš dvě
osoby a pobyt na pokoji je omezen na maximálně 20 minut. Doprovod i návštěvy podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti a při
vstupu je každému změřena teplota.
Žádáme všechny pacienty a návštěvníky, aby
nezapomněli nosit roušky, dodržovali odstup. Při kýchání používali kapesník nebo rukáv, často si umývali ruce, používali desinfekci umístěnou v prostorách budov a zvážili podávání ruky!
Děkujeme za pochopení a věřte, že i my se
těšíme na dobu, kdy bude moci lékař pozdravit pacienta podáním ruky a rodina obejmout
svého seniora.
■ | Pavel Havíř

Rodinné centrum Krůček
O prázdninách v Krůčku proběhlo několik akcí a dva příměstské tábory pro rodiče
s dětmi. Mockrát děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a budeme se těšit na další společná
setkání. Zveme Vás 2. září od 16 hod. na Happening Krůčku. Můžete se těšit na krátké
ukázky klubů, představení aktivit, občerstvení a otevřenou hernu.

Pravidelný program
Krůčku (od 7. 9.)
pondělí
10:00–11:00 Klub s méďou od 3 do 18 měs.
15:00–16:00 Mumtalk (klevetíme anglicky)
17:00–18:00 Klub a poradna pro těhotné
úterý
10:00–11:00 Mama a mimi jóga od 1,5 roku
16:00–17:00 Hvězdička pro děti 3–6 let

17:00–18:00 Zpátky do formy (cvičení po porodu)
středa
9:00–10:00 Smyslohrátky pro děti 1–3 roky
15:00–16:00 Mamahop (s kočárky venku)
16:00–17:00 Poznáváme svět pro děti 3–6 let
čtvrtek
10:00–11:00 Bublinka pro děti od 1 roku
15:00–17:00 Klub kojících a nosících maminek (každý 2. čtvrtek v měsíci)
16:00–18:00 Tataherna (každý 3. čtvrtek
v měsíci)
pátek
9:00–12:00 Volná herna
Akce, na kterých se potkáme
2. 9. Happening Krůčku
5. 9. Moravská Třebová pro děti
13. 9. Den (pro) pěstounství
20. 9. Den bez aut

TESTOVÁNÍ NA
COVID 19
Nemocnice Pardubického kraje nabízí
testování na COVID 19 na dvou stacionárních odběrových místech, a to v Pardubické a Litomyšlské nemocnici.
Informace pro indikované pacienty
Máte-li příznaky a podezření na nákazu koronavirem (teploty, kašel, kontakt
s potenciálně nakaženým člověkem, jste
po pobytu v zahraničí), v žádném případě nechoďte do ordinace svého praktického/dětského lékaře, ale kontaktujte jej
telefonicky. Lékař Vás bude informovat
o způsobu odběru materiálu na vyšetření COVID 19. Zaeviduje Vás do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a zprostředkuje vyšetření
v příslušném oddělení infekční diagnostiky. Testování je při tomto postupu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Pozor: V případě, že pacient praktického/
dětského lékaře obejde, a nebude v systému NZIS zaevidován, bude testován na
odběrovém místě na vlastní náklady!
Informace pro samoplátce
Cena za vyšetření je 2 019 Kč vč. DPH –
klient obdrží výsledek testu
Cena za vyšetření a vystavení lékařského potvrzení v cizím jazyce pro potřeby
výjezdu do zahraničí je 2 319 Kč vč. DPH
Provozní doba
Pardubická nemocnice po-čt 16–18 hod.,
budova 26, Odd. klinické mikrobiologie
Litomyšlská nemocnice po-pá 7–12 hod.,
budova F, Oddělení infekční diagnostiky

Změny Ordinační
doby praktických
a dětských lékařů
Praktičtí lékaři
Dr. Neužilová neordinuje 18. 9.
Zástup - Dr. Křížová, Jevíčko, ve svých
ord. hodinách, tel. 461 326 540
Dr. Maťašovský neordinuje 14. 8.–6. 9.
Zástup - druhá ordinace MediClinic
Dětské ambulance
Dr. Zemánková – od 1. 9. platí běžná
ordinační doba
Dr. Landová
2. a 4. 9.
8:00–11:00
7. 9.
7:30–11:30; 12:00–14:00
8. 9.
8:00–12:00
9. 9.
8:00–11:00
Lékaři žádají pacienty, aby dodržovali
hygienická opatření (nošení roušek, rozestupy v čekárně, dezinfekce rukou).
Buďte ohleduplní k ostatním.
■ | Ivana Kantůrková
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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

Z domova pro seniory
V srpnu nás provázely i slunečné dny, kdy
nás sluníčko příjemně hřálo, všichni jsme
měli výbornou náladu a těšili se na procházku po naší zahradě. Velmi rádi jsme se ve
venkovních prostorách setkávali s aktivizační pracovnicí a promlouvali spolu o životě.
Snažíme se také udržet si „zdravého ducha“
a to díky paní Jarmile, která pro nás pravidelně pořádá cvičení, a díky tomu se můžeme pořádně protáhnout. Velmi rádi jsme se
zapojili také do opracovávání bylinek a tvorby dekorací z okrasných dýní. V horkých
dnech, které nás měsícem srpnem provázely, jsme se snažili co nejvíce dodržovat pitný režim, větrat místnosti a schovávat se ve
stínu, abychom předešli různým zdravotním
komplikacím, jako je úžeh nebo úpal.
Bohužel není vše tak růžové. Vzhledem
k zhoršující se situaci týkající se onemocnění COVID 19 jsme byli nuceni od 6. 8. opět
omezit návštěvy našich pobytových služeb,
a to ve smyslu zákazu návštěv klientů ve
vnitřních pobytových prostorách. Návštěvy jsou umožněny po předchozím ohlášení, a to nejméně jeden den před uvažovanou návštěvou. Návštěvy probíhají v pracovní dny (pondělí-pátek) v čase od 13:00
do 17:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek v čase od 10:00 do 17:00 hodin. Stalo
se tak i na základě nedisciplinovaného přístupu návštěvníků – nerespektováním po-

kynů personálu a nepoužíváním ochranných prostředků bránících šíření virového
onemocnění. Chápeme, že rodina či blízcí
našich klientů chtějí využívat možnosti návštěvy i ve vnějších prostorách v co nejvyšší
míře, proto prosíme všechny osoby blízké,
buďte rozumní a ohleduplní, mějte na vědomí, že stále hrozí riziko zavlečení nákazy do
našich pobytových služeb. Uvědomte si, že
naši klienti náleží mezi nejohroženější skupinu obyvatel. Nechceme tak ohrozit je ani
naše zaměstnance, kteří o vaše blízké pečují. Volný pohyb klientů zůstává neomezen,
stejně tak zůstává zachována možnost doručení balíčků klientům prostřednictvím našich pracovníků. I nadále je možnost využívat video komunikace.
Průběžné informace o dalším postupu budeme uveřejňovat na našich webových
stránkách www.ddmt.cz a na našem Facebooku.
Děkujeme za Vaše pochopení a všem přejeme mnoho zdraví do dalších dnů.

Služby podpory bydlení
SKP-CENTRUM, o.p.s., v Moravské Třebové
nově realizuje projekt zaměřený na Služby
podpory bydlení, které jsou občanům poskytovány od 1. srpna v prostorech bývalé veterinární ambulance (naproti Bille). Srdečně zveme na den otevřených dveří, který se koná 8. září od 11:00 do 14:00 hodin
v sídle SKP centrum na adrese Komenského 1663.
Cílem služeb je pomoci lidem, kteří jsou
ohroženi ztrátou bydlení, žijí v nevyhovujících podmínkách nebo přišli o střechu nad
hlavou, získat potřebné kompetence ke
zvládnutí jejich nepříznivé životní situace.
Služby jsou určeny lidem starším 15 let, kteří
žijí v Moravské Třebové nebo zde mají vazbu
(práce, rodinné vazby, aj.).

Veřejnosti je nově dostupné Kontaktní centrum bydlení, které poskytuje sociální poradenství a podporu ve zlepšování bytových
podmínek, případně v udržení stávajícího bydlení. Pomáhá člověku zorientovat se v nelehké životní situaci a aktivně ji řešit.
Služby denního centra napomáhají lidem
bez domova. Poskytnou minimální prostorové a hygienické zázemí osobám, které se ocitly v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení
a potřebují zajistit základní potřeby.
Síťování služeb v oblasti bydlení umožní
sdružit aktéry v této bydlení a motivovat je
k postupnému řešení této problematiky. Věříme, že vzájemnou komunikací dokážeme
efektivně předcházet sociálnímu vyloučení.
Služby jsou bezplatné.

Psychologická
poradna
Jak se vyhnout zbytečným stresovým
situacím při zahájení školního roku?
Prázdninový režim se od toho školního podstatně liší. Děti si během léta
zvykly na to, že si můžou přispat a večer se jim do postele moc nechce. Postupně zkuste posouvat večerku na
dřívější hodiny, v posledním prázdninovém týdnu můžete vrátit do hry
klidně i budík. Začnete-li se změnou
režimu v dostatečném předstihu, můžete ho měnit postupně, po malých
krůčcích a děti se tak vyhnou náhlému
šoku. Ve všech možných reklamních
letácích se postupně začíná objevovat sortiment Zpátky do školy. Nákupy
nových školních potřeb jsou dobrou
příležitostí, jak děti na návrat naladit.
Místo stresujícího nakupování na poslední chvíli, udělejte z výběru nových
školních pomůcek příjemnou a pohodovou událost. S vysněnou aktovkou
s Elsou nebo novým penálem se superhrdinou, se do školy každý školák
hned těší o něco více. A kam si ty nové
sešity, pastelky a pouzdro dát? Nejvyšší čas na úklid pracovního místa. Klidně můžete dětem nechat volnou ruku,
aby si svůj stůl zorganizovaly a připravily podle vlastních představ.
Mnoho rodičů také přemýšlí nad tím,
jestli s koncem prázdnin začít s dětmi
pomalu opakovat učivo. Pokud vaše
dítko samo projeví chuť něco si zopakovat nebo si bude chtít hrát na školu,
určitě se ho v tom nebojte podpořit.
Pokud víte, že s něčím v minulém roce
silně bojovalo, můžete nenásilně, třeba formou hry, učivo postupně procvičovat. Nedoporučujeme dítě do učení příliš nutit, určitě není potřeba, aby
se poslední týdny prázdnin každý den
několik hodin věnoval škole. Přeci jen
prázdniny ještě neskončily a děti mají
právo si své volno pořádně užít.

A jakou radu pro vás mám
na závěr?
Milí rodiče, myslete taky na sebe
a svoji pohodu. V klidu si naplánujte, co všechno je potřeba do nového
školního roku zařídit. Nejen dětem,
ale i vám se s koncem prázdnin změní režim, bude potřeba znovu naskočit do kolotoče domácích úkolů a vysvětlování. Obrňte se proto trpělivostí a klidem a ještě než to všechno zase
propukne, užijte si s vašimi nejmenšími poslední volné dny.
■ | Michaela Miechová, psycholožka a ma-

jitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz
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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
Caveman - divadelní představení
5. 9., v 16:00/19:00, kinosál muzea
Vstupné 390 Kč
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se
podívat na slavnou one man show o tom, co
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Jan Budař & piáno koncertní recitál
9. 9., v 19:00, dvorana muzea
Vstupné 350 Kč
Pestrý svět příběhů v písních Jana Budaře vás zve k unikátnímu setkání se známým
hercem.

Michal na hraní - dětské představení
27. 9., v 16:00, dvorana muzea
Vstupné 150 Kč
O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu.
Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách.
Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku
až do konce aktivně zapojeny do magické hry
s rekvizitami.

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.
Štěstí je krásná věc /ČR/ 4. 9.
nová česká komedie
19:00 hod., 99 min., vstupné 130 Kč
Hrají: P. Hřebíčková, K. Zima, J. Dolanský, M.
Taclík, O. Pavelka a další

Twoman show - stand up comedy show
23. 9., v 19:00, dvorana muzea
Vstupné 150 Kč
Pavel Tomeš mluví k ženám a Adéla Elbel
má co říct mužům, a tak během večera osloví celé genderové spektrum. Testosteronem
a estrogenem nabité představení zaručí jistotu kvalitně prožitého a humorem protkaného večera.

Ženská pomsta /ČR/ 10. 9.
nová česká komedie
19:00 hod., 90 min., vstupné 130 Kč
Hrají: M. Bočanová, J. Paulová, E. Vejmělková,
M. Etzler, P. Rychlý, R. Jašków a další
Tenet /USA, VB/ 11. 9.
19:00 hod., 150 min., vstupné 140 Kč, české titulky
Hrají: J. D. Washington, R. Pattinson, E. Debicki
Děda, postrach rodiny /USA/ 12. 9.
nový rodinný film
16:00 hod., 94 min., vstupné nebylo do
uzávěrky známo
Hrají: Robert de Niro, U. Thurman, Ch. Walken, J. Seymour a další
Ženská pomsta /ČR/ 12. 9.
nová česká komedie
19:00 hod., 90 min., vstupné 130 Kč
Hrají: M. Bočanová, J. Paulová, E. Vejmělková,
M. Etzler, P. Rychlý, R. Jašków a další
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Trio Aperto - komorní
koncert vážné hudby
29. 9., v 19:00, rytířský sál, zámek
Vstupné 150 Kč
Trio Aperto je soubor profesionálních hudebníků, který se věnuje interpretaci komorní hudby pro dechové nástroje. Ve svém repertoáru má širokou škálu skladeb, sahající
od doby klasicismu až po soudobou tvorbu.

Základní taneční pro dospělé
od 5. 10., 19:30–21:00, dvorana muzea
Cena kurzu 2 000 Kč/pár
Výuka tanců standardních, latinskoamerických aj., v prodeji již od září.

Příliš osobní známost /ČR/ 24. 9.
film pro seniory
17:00 hod., 107 min, vstupné 50 Kč
Hrají: P. Hřebíčková, E. Balzerová, T. Dyková,
M. Mitaš a další
Štěstí je krásná věc /ČR/ 24. 9.
nová česká komedie
19:00 hod., 99 min., vstupné 120 Kč
Hrají: P. Hřebíčková, K. Zima, J. Dolanský, M.
Taclík, O. Pavelka a další
Bábovky /ČR/ 25. 9.
nový český film
19:00 hod., 97 min., vstupné 130 Kč
Hrají: O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, M.
Taclík a další

Princezna zakletá v čase /ČR/ 26. 9.
nový český film
16:00 hod., 112 min., vstupné 130 Kč
Hrají: M. Jambora, N. Germani, E. Křenková,
M. Dejdar, R. Zach a další
Bábovky /ČR/ 26. 9.
nový český film
19:00 hod., 97 min., vstupné 130 Kč
Hrají: O. Vetchý, L. Vlasáková, J. Plodková, M.
Taclík a další
Změna programu vyhrazena!

Pozvánky

Pro děti
5.9.
Moravská Třebová

Sportovní
víkend
18.–20. září 2020

Bez aut v Moravské Třebové pod
záštitou Zdravého města a MA21
Moravská Třebová

pátek 18. 9.

organizátor: Žijeme Třebovou
16:00–18:00
Všesportovní příprava pro děti – trénink se sportovci, sportovní stadion při
II. ZŠ Palackého

Zábavné odpoledne s volnočasovými organizacemi

Knížecí
louka

sobota

14:00-18:00

19:00–20:00
Beseda o tom proč dělat sport všeobecně – pro rodiče, dvorana městského muzea

sobota 19. 9.
7:30–18:20
Moravskotřebovské víceboje – sportovní stadion při II. ZŠ Palackého, více
na: www.mtviceboje.cz
organizátor: Moravskotřebovské víceboje z. s.

neděle 20. 9.

Inline stezky Knížecí louka
13:00–17:00
Proběhni si MT city – závody v běhu,
závody dětských kategorií a hlavní závod na 6 km,
organizátor: 10 jarních kilometrů
14:00–17:00
Den bez aut – zábavná osvětová
kampaň nejen pro děti
organizátor: Zdravé město a MA21,
DDM Moravská Třebová, SDH Sušice,
servis SPORT JEŽEK

Vstup zdarma
• Nabídka kroužků
a aktivit s kompletními informacemi o jejich činnosti
• Zábavná soutěž plná her a úkolů
o ceny
• Pohádkové divadélko

Více informací na plakátech, webu
a FCB města a u organizátorů.

• Ukázka techniky Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje zakončená pěnou pro děti

■ | Barbora Dudíková, koordinátorka

• Doprovodný program: agility, mažoretky a další…

projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Více informací na www.moravskatrebova.cz

Komunitní klub
Moravská Třebová

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB

DÍRA
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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 hromadné výpravy je možná návštěva též 10–12)
Dne 29. 9. bude muzeum z provozních důvodů uzavřeno.

Stálé Expozice
Holzmaisterova sbírka
Obsahuje předměty dovezené z cest kolem
světa, které muzeu daroval jeho někdejší mecenáš a místní rodák Ludwig V. Holzmaister.
60 Kč/40 Kč, rodinné 140 Kč
Galerie Františka Strážnického
Výběr z díla významného moravskotřebovského malíře Františka Strážnického.
40 Kč/20 Kč

Aktuální výstavy
František Heusler Dobré světlo
Výstava probíhá do 13. září
40 Kč/20 Kč, rodinné 90 Kč
Jana Čubrdová Obrazy a koláže
Od 4. září do 4. října můžete ve dvoraně muzea navštívit výstavu moravskotřebovské výtvarnice Jany Čubrdové. Výstava je přístupná
zdarma v návštěvních hodinách muzea a na
přání autorky bude zahájena bez vernisáže.
Autorka je původním výtvarným zaměřením
keramička, v současnosti se věnuje malbě.
Užití akrylových barev ve spojitosti s koláží jí
umožňují plně rozvinout fantazii v rovině záhad a tajemna. Sjednocujícím prvkem různorodých námětů je především hravost při sestavování jednotlivých kompozic a v neposlední řadě jemný humor.

Moravská Třebová – jak ji neznáme (výzva)
Městské muzeum Moravská Třebová vás
zde k účasti na I. ročníku přehlídky fotografií,
která bude navazovat na úspěšné předchozí ročníky stejnojmenné fotosoutěže. Cílem
a smyslem přehlídkových fotografií je zachycení neotřelého, osobitého a zajímavého pohledu na město. Obsahově se snímek může
pohybovat v několika rovinách – architektura, pamětihodnosti, město a lidé v něm či příroda.

Lichtenštejnové v době morové epidemie
Před více než 300 lety zasáhla naše země poslední vlna morové epidemie. V srpnu 1715
postihl mor i Moravskou Třebovou, kde se
nákaza objevovala až do začátku následujícího roku. Osudům moravskotřebovských
poddaných v morovém období se již někteří autoři ve svých článcích věnovali. Jak tento čas prožívala zdejší vrchnost? V době morové rány drželi Moravskou Třebovou i celé
panství už téměř sto let knížata z Lichtenštejna. Moravskotřebovské panství získali Lichtenštejnové od císaře Ferdinanda II. jako odměnu za zásluhu o habsburský dům. Právo
na statky po bývalém majiteli Ladislavu Velenu ze Žerotína zdůvodňovali Lichtenštejnové svými faktickými i duchovními nároky
na dědictví po pánech z Boskovic. Přestože
zdejší zámek nesloužil Lichtenštejnům jako
sídlo, heraldickou symboliku tohoto rodu
lze spatřit na několika místech města. Většinu lichtenštejnského majetku v době morové epidemie spravoval princ a později vládnoucí kníže Antonín Florián z Lichtenštejna
(1656–1721). Manželkou, se kterou měl celkem jedenáct dětí, mu byla Eleonora Barbara z Thunu a Hohenštejna. Antonín Florián
zastával významné pozice ve státních službách, na habsburském dvoře měl pevné postavení. Byl to dvořan tělem i duší. Za císaře Leopolda I. působil jako vyslanec v Římě,
byl také vychovatelem budoucího císaře Karla VI. Později mladého Karla jako jeho hofmistr následoval do Španělska a tam také byl
Antonín Florián jmenován španělským grandem první třídy. I po návratu do Vídně mu byl
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le se pohyboval v nejtěsnějším okruhu spolupracovníků císaře. Měl na starost cesty císařského dvora a mnoho dalších záležitostí.
Mimo dvorních stavebníků a účetních, dvorního kontrolního úřadu, dvorního telegrafního úřadu, sklepů, kuchyní a cukráren mu
podléhali osobní lékaři císaře a členů habsburské dynastie či správa císařských hradů a zámků i obě osobní císařské gardy. Stal
se nejvlivnějším člověkem císařského dvora.
Když v říjnu 1715 moravskotřebovští měšťané z podnětu zdejšího děkana slavnostně přislíbili vybudování sloupu ke cti Panny Marie,
pokud se bohorodička přimluví za skončení
neštěstí, byl tomuto záměru kníže Antonín
Florián velmi nakloněn. Přislíbil na realizaci
sloupu finanční podporu 300 zlatých a nařídil moravskotřebovskému zámeckému hejtmanovi, aby dodal všechen potřebný kámen.
Na paměť podpory Antonína Floriána je mariánský sloup na straně od radnice ozdoben
kartuší s lichtenštejnským znakem.
Syn Antonína Floriána, budoucí hlava knížecího domu Josef Jan Adam z Lichtenštejna (1690–1732), byl císařským komorníkem
a v časech morové epidemie prožíval tragické i radostné osobní události. Na jaře roku
1715 zemřel jeho ještě ani ne dvouletý synek Karel Antonín. Pětadvacetiletý Josef Jan
byl v té době již vdovec, manželka Gabriela
mu zemřela krátce po porodu zmiňovaného syna. Na začátku roku 1716 se princ Josef
Jan oženil podruhé, za manželku si bral mladičkou komtesu Marii Annu z Thunu. Svatba
byla významnou společenskou událostí, ve
vídeňském archivu je uložen záznam o jejím

průběhu. Na svatebním obřadu v Hofburgu
ve Vídni byl přítomen samotný císař Karel VI.
s chotí Alžbětou, dále císařovny vdovy Eleonora a Amálie po zemřelých císařích Leopoldovi I. a Josefovi I. Svatby se účastnili též arcivévodové, arcivévodkyně a množství dvořanů z řad nejvyšší šlechty. Mezi svědky nechyběli zástupci takových zvučných jmen, jakými
byli Schwarzenbergové, Trautsonové, Serényiové či Salmové. Protože snoubenci měli
společného pradědečka a byli tedy pokrevně
příbuzní, byl jim od papeže Klementa XI. pro
sezdání udělen dispens. Bohužel manželství
skončilo dříve, než by si kdo dokázal představit. Tři týdny po sňatku ve svých sedmnácti
letech Marie Anna zemřela. Po smutečních
obřadech bylo její tělo uloženo do rodinné
hrobky Lichtenštejnů v kryptě kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. Později
se Josef Jan oženil ještě dvakrát.
■ | Tomáš Thun, městské muzeum

Historie

Zámek MoravskÁ Třebová
tel.: 731 151 784
zamek.pokladna@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

Otevírací doba v září:

Expozice

po: zavřeno
út, st, čt, pá, so, ne otevřeno: 9:30–17 hod.
prohlídky: 10:00–16 hod.
úterý 8. 9. z provozních důvodů zámek
uzavřen

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
Stálá tematická expozice ilustrující životní
a pracovní podmínky v prostředí vesnic hřebečského regionu v 18.–19. století.

Příkopy, které se táhnou dodnes
Moravská Třebová historicky spadala do tzv.
Hřebečska (Schönhengstgau), kde od poloviny 13. století až do roku 1945 většinu obyvatelstva tvořili Němci. Po první světové válce
představoval region Hřebečsko největší německý „jazykový ostrov“ na území Československa. Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, místní Němci se ze dne
na den ocitli ve státě, který vznikl proti jejich
vůli,“ říká Jaroslav Šebek z české Akademie
věd. Pokus o společné soužití v novém československém státě skončil jejich násilným
odsunem po zvěrstvech druhé světové války.
Od té doby dodnes k sobě oba národy složitě hledají cestu. O pozoruhodných rodinných
osudech vypráví také Anna Dostálová, narozená v Moravské Třebové jako Breuerová.
Tatínek paní Dostálové i její strýc Franz
Schwab (František Šváb) narukovali do wehrmachtu a za války byli odveleni na východní
frontu, tatínek podle všeho bojoval u Stalingradu. Strýc se podle dochovaného záznamu
během svého nasazení přidal k československým oddílům armády pozdějšího prezidenta, generála Ludvíka Svobody. Při zápisu uvedl českou národnost, počeštil si jméno a dokonce posunul i místo svého narození o pár
obcí dál, do vesnice, kde žilo více Čechů, aby
nebudil podezření. „Strýc uměl perfektně
česky. Úplně svoje němectví potlačil a po válce mluvit německy odmítal,“ říká Dostálová.
Z vojáka wehrmachtu Franze Schwaba se stal
československý bojovník proti fašismu František Šváb, nositel sovětských vyznamenání
a Československého válečného kříže 1939.
Po válce se poměry pro místní Němce ostře

změnily. Ti, kteří zůstali, se po odsunu ocitli prakticky sami. V okresu Moravská Třebová žilo ještě v květnu 1945 přes padesát tisíc Němců. V následujících dvou letech desítky transportů drtivou většinu z nich odvezly do Německa. Zůstat v Československu
po válce mohli antifašisté. Rodinu paní Dostálové před transportem ochránil její strýc
František, který se jako protifašistický bojovník těšil po válce jisté autoritě. Anna Dostálová se v Moravské Třebové narodila v polovině 50. let a o své sudetoněmecké identitě
dlouho moc nevěděla. „U nás doma se o tom
vůbec nemluvilo,“ vzpomíná Dostálová. „Až
když jsem byla starší, pochopila jsem, proč
se rodiče cítí jako cizí.“ Její rodiče, kteří před
válkou česky prakticky neuměli, se museli jazyk teprve naučit. Snažili se na sebe příliš nepřitahovat pozornost. Doma v rodině se tedy
mluvilo německy, na veřejnosti česky s německým přízvukem. „Cítili, že němčina není
žádoucí. Když moji maminku slyšeli mluvit
spolužáci, tak říkali, že mluví česky, ale jinak.”
Dostálová si nepamatuje, že by ji za její původ šikanovali. Nepříjemný incident potkal
její maminku až v devadesátých letech, kdy
na ni začal na ulici jeden místní obyvatel křičet: „Tebe tady Hitler zapomněl.“ Vše se změnilo po roce 1989. Dostálovi začali s dalšími
rodáky jezdit na setkání krajanů pořádané
Sudetoněmeckým landsmanšaftem. Přispívá
také do krajanského měsíčníku Schönhengster Heimat, tedy německy Hřebečská vlast,
a vstoupila v Německu do folklorního souboru, který pečuje o kulturu místních Němců.
Složitá historie česko-německých vztahů je

patrná dodnes. „Historická paměť je zde zcela jasně přemazána rokem 1945, řada lidí reaguje citlivě na to, že se sem přijedou podívat Němci,“ komentoval bývalý ředitel muzea
Robert Jordán. „Když se v Moravské Třebové v roce 2018 obnovil pomník padlým v první světové válce, vyvolalo to u části obyvatel
nevoli. Říkali, že odhalujeme pomník Němcům. Přitom Moravská Třebová měla za první světové sedm tisíc obyvatel, z toho byli
téměř všichni Němci a tři sta Čechů. Samozřejmě, že mezi padlými byla naprostá většina německé národnosti. Ale všechno to byli
občané Rakouska-Uherska a občané města.
Někteří stále zapomínají, že Moravskou Třebovou vybudovali Němci. Například místní
muzeum nemá žádnou expozici týkající se
německého obyvatelstva. Budovu přitom nechal v roce 1904 postavit místní německý rodák Ludwig Holzmeister, který procestoval
několik kontinentů a předměty, které nasbíral, muzeu věnoval. Díky tomu vlastníme druhou největší mimoevropskou sbírku v ČR, po
Náprstkově muzeu v Praze,“ uzavřel Jordán.
■ | K. Ščeblykin, výňatek z článku Deníku N
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Různé

Kulturní, společenské
a volnočasové akce
Výstava Starobylé krajiny
Hřebečska a Zábřežska
2. 9. vernisáž od 17:00 hodin, vestibul a zasedací místnost radnice
Rozsáhlou inventarizací se v regionu Hřebečska a Zábřežska podařilo zjistit na dvě
desítky zachovalých lokalit - segmentů předindustriální krajiny. Jejich kvalita je rozmanitá - hodnotami se rovnají starým hradům
a zámkům, technickým stavbám. Málokdo
však ví, že takové přírodně kulturní dědictví
v naší krajině existuje. Výstava ve spolupráci
s Ústavem geoniky Akademie věd České republiky za podpory Ministerstva kultury České republiky tento odkaz starých časů připomene a snad i motivuje k jejich ochraně. Autorem výstavy je Jaromír Kolejka.

Historická procházka městem
17. 9.; 17:00 sraz u Brány času
Historická procházka s výkladem.
Téma: Křížový vrch

Svatováclavské pohoštění
28. 9. od 15:00 hodin, dvorana muzea
KDU-ČSL, Koalice pro Pardubický kraj a Mladí křesťanští demokraté vás srdečně zvou na
tradiční Svatováclavské pohoštění. K poslechu a tanci zahraje Zábřežská cimbálová muzika, těšit se můžete na burčák, domácí štrůdl a sváteční kafíčko. Pro děti bude připravena trampolína a skákací hrad. Vstupné dobrovolné.

Boršovské vinobraní
12. 9. od 18:00 hodin, KD Boršov
Zveme všechny milovníky vína, burčáku
a cimbálové muziky na Boršovské vinobraní.
Můžete se těšit na cimbálovou muziku Vonica, ochutnávku vín z rodinného vinařství Ševela a samozřejmě nebude chybět výborný
burčák.

Zrušené dny
kultury
Biskupické kaléšek – 22. ročník

12. 9., start Boskovice (sokolovna) 8:00, Světlá (výletiště) 10:30, cíl Moravské kartografické centrum Velké Opatovice
Klub českých turistů Boskovice ve spolupráci
s dalšími partnery pořádá 1. etapu 11. ročníku pochodu po dálničním tělese R43. Nutná
registrace do 8. 9. na email j.oldrich@centrum.cz. Pro více informací pište na j.oldrich@
centrum.cz. Startovné 50 Kč. Sledujte novinky na www.kctboskovice.cz.

3. 10. Palírna Biskupice
Prosíme všechny, kteří mají zájem zaslat svůj
vzorek a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale i návštěvníky Biskupického kaléšku, aby vzorky slivovice do letošního ročníku soutěže odevzdali nejpozději do 11. září
na Obec Biskupice, tel. 461 326 521 a STILL
s.r.o. Biskupice. Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro vstup na
Kaléšek.

pozvánka do
Vojenské školy
Brány školy se otevřou v rámci oslav 85. vzniku vojenského školství v Moravské Třebové.
V 10:00 proběhne na náměstí T. G. Masaryka slavnostní slib žáků 1. ročníků a od 11:30
bude pokračovat Den otevřených dveří v areálu školy. Připravena bude vojenská bojová
technika, ukázky zbraní a činnost IZS, včetně
občerstvení a kulturního vystoupení.
V návaznosti na postupně přijímaná opatření (COVID-19), může být akce aktuálně upravena, případně zrušena. O této skutečnosti
bude veřejnost informována.
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Po dobu delší než 100 let se na půdách
muzea dochovaly předměty, nyní exponáty, z doby začátku těžby v Mladějově.
Tehdy je vlastnil zakladatel šamotového
závodu Gerhard Mauve. Nyní může návštěvník nahlédnout do nově vznikající
expozice pana továrníka. V tomto prostoru je i původní litinový trezor, který je
velkou záhadou. Možná skrývá i tajemství, které se zatím nepodařilo odhalit.
Pan továrník nám totiž zapomněl zanechat klíč.
Průmyslové muzeum Mladějov zve návštěvníky na pravidelné prohlídky muzea.
■ | Eva Kopřivová

Pochod po dálničním tělese R43
– 1. etapa

Velitel – ředitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové zve
širokou veřejnost na Den otevřených dveří
v sobotu dne 26. září 2020

Kancelář pana
továrníka

Společnost česko-německého porozumění musela z důvodu pandemie zrušit již tradiční dny kultury. Jako náhradu nabízíme:

Hřebečské česko-německé
přátelské setkání
Program v sobotu 19. 9.
14:00 volný program na zámeckém nádvoří s folklorními tanečními soubory
a hudebním vystoupením Helgy a Wolfganga Fritschera/Göppingen
18:00 setkání s písničkou v muzeu, vystoupí Lenka Zahradníková – klavír,
Katka Dostálová – zpěv, Tomáš Moravec – saxofon
Vstupné 50 Kč
Změna programu vyhrazena

Víte co je Kravařsko a jste
zvědaví?
Navštivte výstavu ve středisku česko-německého porozumění a dozvíte se
více. Výstava bude otevřena od 1. září
do konce října v muzeu, I. poschodí, ve
dnech úterý až čtvrtek, od 9 do 12 a od
14 do 16 hodin.
Dále nabízíme od poloviny září kurzy němčiny pro mírně pokročilé a pokročilé. Přihlášky a bližší informace na email: bgz-mtrebova@seznam.
cz, nebo telefon: 461 316 304

Inzerce

Dřevěný kvalitní zahradní nábytek
z masivního tvrdého dřeva

Dřevo je vysušené, 2x impregnované a 2x lakované
v rozměrech 160-200 cm, délka 70-80 cm šířka,
křesla délka/výška/hloubka 0,45x0,90x0,50 cm,
nátěr v barvách teak, ořech, zlaty dub. Vhodné do
penzionu, restauraci, pergol. Levná doprava zajištěna.
Kvalitní ruční práce, cena od 11 800 Kč

david.ostrava@post.cz; tel: 607 691 351

Kompletní servis pro váš byt, dům, nebo zahradu
Instalatérství, voda, topení,
drobné zednické práce,
montáž garnýží, polic,
drobné elektrikářské práce,
běžné drobné práce,
montáž nábytku,
po domluvě možnost jiných prací.
Lukáš Schönbaum • 731 985 887 • sembina@seznam.cz

E-SHOP S KNIHAMI,

KTERÉ JINDE NEKOUPÍTE
www.eukleides.cz/store

dr.vasicek@atlas.cz | telefon: 466 401 520, 776 781 055
Prodáváme populárně vědecké a odborné knihy vč. knih pro běžné čtenáře, ale
i knihy, které nejsou v běžné distribuci
a cca 650 slovníků nejen pro překladatele
či studenty.
Od září prodáváme astronomický kalendář známého
astrofotografa Petra Horálka

Firma M&M Object Security s.r.o.
nabízí volné pracovní pozice:

Administrativní pracovník/nice,
Mzdový/vá účetní, Fakturant/ka,
Obchodní manager/ka,
Referent/ka obchodu.
Pracovní pozice jsou vyhrazené pro
invalidní důchodce a OZP.
Tel. kontakt +420 737 000 859
nebo email: mmsecurity@centrum.cz.

v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

NA KOVÁRNĚ
VE ČTVRTEK ZA JAZZEM

IČNÍ
D
A
TR

Jam Session
session

3.
2020
odod
28.
20.září
května
února
2020
2020
od18
18hodin
hodin
Srdečně Vás zve restaurace Na Kovárně
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Inzerce
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Knihovna

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

Výpůjční doba
Se začátkem školního roku se vracíme k běžné výpůjční době. Budeme se na vás těšit
v těchto časech:
Dospělé oddělení:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.
Dětské oddělení:
po-čt: 12:00–17:00 hod.
so: 8:30–11:30 hod.
Studovna:
po-čt: 8:30–17:00 hod.
1.–15. 9. Zářijová soutěž o knihu
Odpověď na otázku můžete poslat e-mailem
na adresu knihovnaMT@seznam.cz, nebo
odpovědět na Facebooku pod soutěžní příspěvek. V červenci zvítězila p. Krajčiová. Vítěze srpnového kola zveřejníme příště.
Aktuální otázka zní: Do kolika věkových
kategorií dělíme dětskou beletrii?
Výherce vybereme náhodně a může si vybrat
jednu z těchto knih: Dotek zla (F. Niedl), Šéf
(V. Keeland), Přísně tajná (J. Evanovich), Smrt
nosí rudé škorně (P. Hrdlička), Prostřeno bez
servítků (Z. Pohlreich). Podmínky soutěže najdete na našem webu.
1.–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.–30. 9. Čtenářská výzva: září
Do čtenářské výzvy vyhlášené serverem Databázeknih.cz vám v září pomůžeme výstavkou knih z těchto témat: kniha, jejíž obálka se
vám nelíbí; kniha od autora, od kterého jste
ještě nic nečetli; kniha o holokaustu.

1.–30. 9. Velký výprodej
V půjčovní době si můžete zakoupit časopis
za 5 Kč/ks, případně knihu za 10 Kč/ks.
14.–27. 9. Zajíc v pytli
Opět po roce přicházíme s oblíbenou akcí Zajíc v pytli. V dospělém oddělení na vás čekají
zabalené utajené knihy, které si můžete půjčit domů a užít si moment překvapení, jakou
knihu asi objevíte. Každý vás doteď před zajícem v pytli varoval? U nás se bát nemusíte,
vybrali jsme pouze kvalitní a dobře hodnocené knihy.
21. 9. Přednáška: Domácnost bez chemie a bez odpadu
Jak skloubit běžný provoz domácnosti s životním stylem šetrným k člověku i k přírodě?
Kde všude najdeme nebezpečné látky a jak
se před nimi ochránit? Na tyto otázky odpoví
Kateřina Rouse a přidá i recepty a návody na
domácí čisticí prostředky. Přednáška se koná
v pondělí 21. 9. v 17:30 v prostorách knihovny, vstupné 30 Kč.
Knihovna u vody
I letos jsme pro vás společně s Technickými
službami Mor. Třebová připravili službu: po
celou letní sezónu si pobyt v moravskotřebovském aquaparku můžete zpestřit četbou.
U pokladny aquaparku je umístěna 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.
Za spolupráci na tomto projektu velmi děkujeme našemu čtenáři Václavu Žáčkovi, který
se ochotně staral o převoz knih.
Obalovací služba - balení knih, učebnic,
sešitů
Připomínáme službu, která potěší zejména
děti školou povinné a jejich rodiče. Snažíte se
zabalit si učebnice a nedaří se vám na ně sehnat ty správné obaly, třeba proto, že mají
netypické rozměry? Doneste je do knihovny
a my je obalíme za vás. Knihy do rozměru A5
včetně balíme za 5 Kč, větší za desetikorunu.
Regály s maturitní četbou
Nastávajícím maturantům připomínáme, že
máme dva regály speciálně pro ně. A část povinné četby k maturitě si je možné i poslechnout, stačí se poptat v dospělém oddělení po
audioknihách.

Připravujeme na říjen:
Vítání prázdnin na zámku

Na výlet
cyklobusem i v září

9. 10. v 18:00 hod. Lampionový průvod
14. 10. v 17:00 v knihovně přednáška p. Halatové o bezlepkové stravě (i s ochutnávkou)

Českomoravské pomezí
Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz
tel.: +420 777 766 565
www.ceskomoravskepomezi.cz
Ať už se chcete vydat na výlet do atraktivních míst Českomoravského pomezí
i okolních regionů nebo jen pošetřit síly,
využít můžete některou z pěti linek turistických autobusů, které na svou trasu vyrážejí každý víkend. Cyklobusy míří
například na zámek v Nových Hradech,
Toulovcovy maštale, Muzeum dýmek
v Proseči, rozhledna Terezka, Hřebečské důlní stezky či rozhledna na Kozlovském kopci. Na výlet se mohou cyklisté i pěší turisté vydat také mimo region
Českomoravského pomezí, a to na Dolní Moravu nebo do Žďárských vrchů.
Cyklobusy budou v provozu každou
sobotu a neděli i o státním svátku 28.
září. Na linkách platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem,
seniorům a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné skupinové, síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusů včetně aktuálních jízdních řádů najdete na portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz. Letáky jsou
k dispozici v informačních centrech
a na řadě dalších míst regionu.
■ | Jiří Zámečník

Knihovna dětem
1.–30. 9. Škola volá
Výstava učebnic, čítanek a dalších příruček
vhodných pro opakování a procvičování učiva základní školy.
1.–30. 9. Čteme si
Dopolední program pro MŠ. Představení knihy:
Ema Naopak. Čtení, hraní, kreslení a tvoření. Bližší informace a objednání v dětském oddělení.
23. ročník soutěže Čte celá třída
Se začátkem školního roku 2020/2021 vyhlašujeme již 23. ročník Čte celá třída. Soutěž probíhá od 1. 10. 2020 do 31. 5. 2021 a je určena
třídním kolektivům základních a speciálních
škol a víceletého gymnázia. Podmínky soutěže a přihlášku lze získat v dětském oddělení
knihovny. Přihlášku a seznam žáků se základními údaji je třeba odevzdat do 30. 9. tamtéž.
Moravskotřebovský zpravodaj | září 2020 |
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DDM

akce na měsíc září
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová – Maják
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz
5. 9. Moravská Třebová pro děti
Akce pro veřejnost na Knížecí louce. Více informací na samostatném plakátku a webu
a Fb města i DDM
16. 9. Pohybem ke zdraví HOOPING
Od 16:30 do 17:30 hod., malá tělocvična ZŠ
ČSA MT (vchod ze dvora), Hula hoop (cvičení
se speciálními obručemi). Pod odborným vedením Lucie Slavíčkové. S sebou obuv do tělocvičny a pití. Vstup zdarma – otevřená hodina pro veřejnost. Uvítáme zájemce o tento
kroužek
17. 9. Pohybem ke zdraví JUMPING
Od 15:30 do 16:30 hod., malá tělocvična ZŠ
ČSA MT (vchod ze dvora) Cvičení na trampolínách. Pod odborným vedením Lucie Slavíčkové. S sebou obuv do tělocvičny a pití. Vstup
zdarma – otevřená hodina pro veřejnost. Uvítáme zájemce o tyto kroužky
20. 9. Den bez aut na Knížecí louce. Akce
v rámci kampaně
Sportovní Dny bez aut. Více informací na
samostatném plakátku a webu a Fb města
i DDM
30. 9. Český den proti rakovině – Květinový den (veřejná sbírka)
Během dopoledne si můžete zakoupit od
studentů symbolickou květinu měsíčku lékařského a podpořit tak onkologická centra
v republice. Prodej v MT organizuje tradičně
DDM ve spolupráci s ISŠ
PODZIMNÍ SBÍRKA PRO ZELENÉ VENDOLÍ –
Pomáháme zvířátkům
akce určená pro MŠ a Zvířata v nouzi - akce
určená pro ZŠ a veřejnost. Během září a října
má veřejnost opět možnost podpořit Záchranou stanici pro volně žijící zvířata a Psí útulek
Zelené Vendolí. Do DDM můžete nosit: usušené pečivo, ptačí zob, pšenici, oves, kukuřici aj. zrní, piškoty, psí a kočičí granule nebo
konzervy, použité obojky a vodítka pro psy

nebo oblečky, deky, svetry, hračky a pelíšky
pro psy. Ve stanici uvítají rovněž pipetky proti
blechám, vitamíny a léky. Pokud by se do této
akce chtěly zapojit školy – kontaktujte DDM.
Případné informace v DDM, webu a v propozicích. Akce ve spolupráci se Zeleným Vendolím a ZŠ Kunčina

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR
Příměstský letní tábor v DDM školička
squashe, který se konal již čtvrtým rokem,
umožnil dětem vyzkoušet si sport zvaný
squash, a byl opět realizován za významné
podpory Milana Königa. Většina účastníků
byla na našem táboře již poněkolikáté, ale
přivítali jsme i pár „nováčků“. Program byl
dost nabitý a kromě každodenních aktivit
na kurtech všichni soutěžili v různých disciplínách, a to ne ledajakých. Tématem letošního ročníku byla PARALYMPIÁDA a o cenné kovy se soupeřilo v lukostřelbě, vodním
pólu, atletice, orientačním běhu, a také ve
hře boccia. Všechny tyto disciplíny jsme si
upravili podle našich potřeb a děti měly
možnost vyzkoušet si, jak se dá sportovat
s nějakým handicapem, naučily se pár výrazů ve znakové řeči, luštily tajenku v Braillově písmu a mnoho dalšího. Jelikož bylo celý
týden teplo, nemohla opět chybět návštěva aquaparku. Při závěrečném ceremoniálu proběhlo vyhlášení, byly předány diplomy a již zmiňované medaile a jako překvapení pro rodiče všichni táborníci se dvěma
vedoucími zazpívali písničku, kterou společně složili. Našich společných pět dní se neslo v duchu kamarádství, podpory a také legrace a proto bych ráda touto cestou poděkovala nejen dětem, ale také našim milým
vedoucím, bez kterých by to rozhodně nešlo. Takže Klárko, Evi, Míšo a Pavli, moc vám
děkuji. Věřím, že jste si to naše „skotačení“
taky užily a že se společně sejdeme zase někdy příště.
■ | Andrea Aberlová, pedagog volného času DDM

Nabídka zájmových
kroužků na školní
rok 2020/2021
Taneční
Free style dance s Míšou, Solimánky

Sportovní
Atletika, badminton, basketbal, florbal začátečníci i pokročilí, gymnastika,
Hejbánky pro děti, hooping, jóga pro
děti, jumping, Krav Maga-Kapap Bohemia, lezení na umělé stěně, mažoretky, parkour pro začátečníky a pokročilé, plavání a sportovní plavání, plavání
a vodní sporty pro předškoláky, smíšený volejbal, squash, stolní tenis, tenis,
střelecký, šachy začátečnici i pokročilí,
tang-soo-do (karate), thaibox

Výtvarné a rukodělné
Keramika, Kouzelná dílna a Stonožka,
Piráti, Praktická dívka, šití, Šperky pro
radost, výtvarný kroužek

Hudební
Akordová doprovodná kytara pro začátečníky i pokročilé, praktická kytara pro
začátečníky, pokročilé i dospělé

Jazykové
Angličtina

Ostatní
Agility – pes, můj kamarád, astronomie a příroda hrou, badatelský kroužek pro začátečníky a pokročilé, deskové, společenské a venkovní hry,
Hvězdný kolotoč pro dospělé, kadeřnice – kadeřník, Kolotoč v kuchyni –
kuchtíci a cukráři, Rozmarýna – zahrada jako přírodní učitelka, rybářský pro
začátečníky a pokročilé, Větrník – pohyb, příroda a turistika, Záchranář –
pro začátečníky a pokročilé, Základy
grafiky a 3D modelování
Podrobnosti a konkrétní informace
ohledně vedoucích a prvních schůzek
kroužků budou vydány v samostatné
informační brožuře, kterou děti obdrží
ve školách na začátku školního roku.
Ke stažení také na webu DDM v sekci
KROUŽKY/brožura s nabídkou kroužků. Do kroužků se můžete přihlašovat
již teď přes web DDM. Další informace
na tel. číslech DDM.
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Charita

Charita Moravská Třebová
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 se uskuteční 7. 9. v 10:00 v refektáři
františkánského kláštera v Mor. Třebové.

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

Srdečně vás zveme na další setkání S-Klubu,
která se uskuteční ve čtvrtek 10. 8. v 16:00
hodin (Charita Moravská Třebová) a 27. 8.
v 16:00 hodin (Charita Moravská Třebová).
Kontaktní osoba: Tereza Letfusová, telefon:
733 742 157, e-mail: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz

13. 9., 11:00–16:00 Den pro
pěstounství

Zámek Mor. Třebová, Zámecké nám. 185
Pardubický kraj ve spolupráci s Charitou Moravská Třebová a neziskovými organizacemi
společně s dalšími partnery zve pěstounské
rodiny do Moravské Třebové. Nejen pro ně,
ale i pro širokou veřejnost tu na zámku připravuje již čtvrtý ročník Dne (pro) pěstounství. Rodina jako důležitá životní hodnota
a pěstounství k sobě patří. Připomenout si
to a zároveň strávit nabitý program společně
v krásném prostředí moravskotřebovského
zámku za to určitě stojí. Akce se koná za každého počasí, vstup je pro všechny návštěvníky bezplatný.

15. 9., 17:00 Beseda spojená
s hospodským kvízem

Laskavárna, Svitavská 6/5
Beseda v Laskavárně s Martinem Fojtíčkem.
Beseda pro veřejnost, která bude vedena
Martinem Fojtíčkem, který ve školním roce
1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi
s duševním onemocněním ve Velké Británii,
poté inicioval a řídil Ledovec - sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především
s duševním onemocněním v Plzeňském kraji.
Stál u vzniku několika sociálních firem. Jeho
působnost není omezena pouze na Plzeňský

kraj. V oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním je uznávaným odborníkem napříč
celou republikou. Tato beseda bude obohacena „hospodským kvízem“ ve spolupráci
s NÚDZ.

20. 9., 16:30–18:00 Koncert kapely
Frontmen

Zámek Mor. Třebová, Zámecké nám. 185
Přijďte na koncert kapely Frontman, který při
příležitosti Týdnů pro duševní zdraví pořádá
Komunitní centrum O krok dál. Multižánrová
kapela s pestrým repertoárem, kterou tvoří 7
mladých nadšených muzikantů, vám ukáže,
co to znamená mít rád muziku a kolik energie a radosti může hudba přinášet.

22. 9., 9:00 Den otevřených dveří

Charita Moravská Třebová, Svitavská 44
Srdečně Vás zveme k nám do Charity Mor.
Třebová, kde Vám rádi přiblížíme naši práci i prostředí, ve kterém poskytujeme služby klientům. Přijďte s námi osobně oslavit
Den Charity. Máme pro vás připravené různé
soutěže, mnoho zábavy, dětské tvořivé dílny,
skákací hrad a skvělé občerstvení.

22. 9., 15:00 Zahradní slavnost

Charita Moravská Třebová, Svitavská 44
V rámci oslav Dne Charity v Moravské Třebové Vás zveme na tradiční Zahradní slavnost.
Během akce bude možné zakoupit si výrobky
ze sociálně terapeutických dílen a podpořit
tak činnost Charity Moravská Třebová. Zdarma se bude podávat gulášová polévka s chlebem. Těšíme se na Vás, srdečně zváni jsou
úplně všichni.
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

Nábor nových členek Espiral
Chceš s námi jezdit na soutěže po celé ČR
i do zahraničí? Staň se také úspěšnou espiralkou. Tréninky probíhají v Moravské Třebové i ve Svitavách. Přijímáme děti ve věku od 4
let. Více informací na tel. čísle: 725 562 015.
Přijď se podívat a vyzkoušej si tento moderní sport s námi.
4. 9. v 15:00 Moravská Třebová, tělocvična
ZŠ, Kostelní nám. 21
11. 9. v 15:00 Svitavy, centrální tělocvična
Šapito, U Stadionu 937

Římskokatolická
farnost
Kostelní nám. č. 24/3
57101 Moravská Třebová
tel.: 731 697 099
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz.
Duchovní správce:
P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka OFM,
Svitavská 6/5
www.farnostmoravskatrebova.cz
Pravidelné bohoslužby:
po
9 hod. klášterní kostel
út, st, so
18 hod. klášterní kostel
čt
18 hod. farní kostel
pá
18 hod. klášterní kostel,
adorace po mši sv.
ne
8 hod. farní kostel
11 hod. klášterní kostel
Od 1. září má farnost Moravská Třebová nového duchovního správce. Administrátorem farnosti je P. Mgr. Eliáš Tomáš Paseka, OFM.

Centrum pro rodinu
Sluníčko
Opět zahajujeme činnost od 7. 9. ve
dnech PO, ÚT a ST od 8:00 do 12:00 hod.
Připravujeme burzu dětského oblečení, sport. potřeb, hraček a jiného zboží od 2.-5. a 9.-10. října. Více na webových stránkách www.slunickomtrebova.dcpr.cz., 736 609 318.

GaLSOŠ v novém
školním roce
Školní rok 2019/2020 odstartovala škola
na Svitavské 310 s novým oborem i názvem. Rovněž začátek aktuálního vzdělávacího období přinese pro Gymnázium a
Leteckou střední odbornou školu (GaLSOŠ) Moravská Třebová několik novinek.
Obor Technické lyceum zaměřený na letectví přilákal již vloni zájemce z různých
koutů republiky. Od září jej studuje řada
přespolních žáků, proto bylo nutné vyřešit problém s jejich ubytováním. Ve spolupráci se zřizovatelem (Pardubický kraj)
se podařilo vytvořit nové ubytovací kapacity. Internát pro žáky nově funguje nad
školní jídelnou ISŠ Moravská Třebová ve
Svitavské ulici.
Další novinky GaLSOŠ ocení kromě dojíždějících i ostatní žáci. Ve škole totiž během prázdnin došlo k rekonstrukci sociálních zařízení a učebny výpočetní techniky. Nového vybavení se díky projektu
IKAP dočkala rovněž počítačová učebna
AJ. Ale aby těch novot nebylo příliš, věřme, že po celý školní rok bude možné realizovat výuku podle tradičního prezenčního studia jako do počátku března 2020.
■ | Přemysl Dvořák
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Příměstský fotbalový kemp
V termínu od 20. do 24. července se v Dlouhé Loučce uskutečnil druhý ročník fotbalového kempu pro děti. Kemp byl organizován
místním fotbalovým spolkem a celkem se ho
zúčastnilo 34 dětí ve věkovém rozpětí od šesti do třináct let. Děti si mimo fotbalových tréninků mohly užít i další aktivity, jakými byly
návštěva moravskotřebovského aquaparku,

vodní fotbal či tréninky pod vedením zkušeného trenéra FAČR. Celý projekt proběhl pod záštitou MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko a finančně se na něm spolupodílela společnost
Autojeřáby Horák. Hodnocení táboru je velice
pozitivní, ať už ze strany pořadatelů, tak i dětí
a rodičů. Všichni už se těšíme na další ročník.
■ | (pm)

TJ Sokol Boršov Rozpis fotbalových utkání
Den
22. 8. sobota
29. 8. sobota
5. 9. sobota
12. 9. sobota
20. 9. neděle
26. 9. sobota
28. 9. pondělí
3. 10. sobota
10. 10. sobota
17. 10. sobota
24. 10. sobota
1. 11. neděle
7. 11. sobota

Utkání
Boršov : Dlouhá Loučka
Mladějov : Boršov
Boršov : Opatov
Boršov : Radiměř
Jevíčko : Boršov
Boršov : Linhartice
Janov : Boršov (náhradní termín)
Borová : Boršov
Boršov : Morašice
Cerekvice : Boršov
Boršov : Hradec n. Svit.
Horní Újezd : Boršov
Boršov : Jaroměřice

Čas
17:00 hod.
17:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:00 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
14:30 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
13:30 hod.

Hřiště
Boršov
Mladějov
Boršov
Boršov
Jevíčko
Boršov
Janov
Telecí
Boršov
Cerekvice
Boršov
Horní Újezd
Boršov

Nohejbalový turnaj po osmé
Osmého ročníku letního nohejbalového turnaje trojic se na hřištích ZŠ Palackého zúčast-

nilo celkem 14 týmů. Konečné pořadí: 1. Kastl Piv. 2. Klondike. 3. Pouštěči.
■ | (pm)

Oštěpařka Hana
Hájková nezahálí
Tři mistrovství České republiky ve dvou
měsících? Pro oštěpařku Hanu Hájkovou není nic nemožné. Letošní „koronavirová“ sezóna začala pro oštěpařku
Hanu Hájkovou soustředěním ve Veletově, kterého se zúčastnil i německý
olympijský vítěz Thomas Röhler a pokračovala kvalitním březnovým reprezentačním soustředěním na jihu Španělska. Po návratu ale začala naplno
„úřadovat“ epidemie a zcela změnila letošní atletické plány. Zrušeny byly
téměř všechny zahraniční akce, mítinky v Německu, Polsku i MS juniorů, které se mělo konat v keňském Nairobi.
Vrcholem sezóny se rázem staly pro
většinu závodníků domácí mistrovství
České republiky.
Hanka, soupeřící převážně se závodnicemi velkých atletických klubů (Dukla Praha, Olymp Brno, AK Plzeň…), je
stále závodnicí AK Moravská Třebová
a v aktuálních tabulkách patří mezi tři
nejlepší juniorské oštěpařky v ČR. Ač
je v juniorské kategorii teprve prvním
rokem, svými výkony se dokázala nominovat dokonce na MČR mužů a žen
v Plzni, kde se utkala mimo jiné i s Bárou Špotákovou a Nikolou Ogrodníkovou. Na začátku září ji čeká MČR juniorů a o 14 dní později stejný podnik
v kategorii do 22 let. Účastnit se MČR
pro 14 nejlepších oštěpařek (většinou
podle tabulkových výkonů) v jednom
roce hned ve třech kategoriích je jistě
úctyhodný počin. Přejeme Hance, ať jí
vydrží zdraví a daří se jí dobře reprezentovat jak město Moravská Třebová,
tak celou Českou republiku. Poděkování za podporu patří TJ Slovan Moravská
Třebová a firmě OR-CZ.
■ | (pm)

Pátý ročník Memoriálu Jaroslava Hanáka ovládli fotbalisté Mor. Třebové
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Mladí atleti
v soutěžích družstev
Družstva přípravek soutěží v KP družstev
skupina C a mají v této zkrácené sezóně
za sebou první kolo. Za dívky nastoupily A.
Friedlová, T. Kalousková, N. Kučerová, J. a M.
Krejčí, V. Němcová, L. Polášková a D. Václavíková, za chlapce nastoupili J. Holík, O. Kaláb, J. Kučera a A. Petr. Lépe se umístilo družstvo dívek, které ziskem 3948 bodů obsadilo
3. místo. Družstvo chlapců ziskem 2760 bodů
obsadilo 4. místo. Z dívek se ve čtyřboji jednotlivkyň na předních příčkách umístily Václavíková na 4. místě (1273 bodů), Kalousková 9. místě (1113 b.) a M. Krejčí na 13. místě

(880 b.). Z chlapců se ve čtyřboji jednotlivců
na předních příčkách umístili Petr na 7. místě
(879 bodů) a Holík na 9. místě (745 b.). Další
kolo přípravek se koná 16. září ve Svitavách.
Družstvo starších žákyň má za sebou dvě
kola, kterých se zúčastnila stejná sestava: L.
Dolečková, H. Kaštánková, V. Koblovská, A.
Korbelová, V. Petrová, M. Stenzlová, N. Součková a E. Urbánková. V prvním kole družstvo
vybojovalo 18 bodů. Na předních pozicích
se umístila L. Dolečková, a to v běhu na 100
m přek. na 3. místě (17,65) a na 6. místech
v běhu na 800 metrů (2:44,42) a v hodu oštěpem (26,96). Ve druhém kole se děvčata bodově zlepšila na 30 bodů. Největšího úspěchu
opět dosáhla Dolečková, která zvítězila v běhu
na 200 m s překážky (33,40) a vybojovala 5.
místo v hodu oštěpem (29,49). Družstvo drží
po dvou kolech celkové 10. místo. Další kolo
se koná 5. září v Ústí nad Orlicí. Výsledky na
www.akmoravskatrebova.cz.
■ | Radek Pavliš, trenér AK mládeže

Manželé Kriklovi neustále v běhu
Alena Kriklová (AK Slovan Moravská Třebová – 36:51) si zde vyzkoušela po hodně dlouhé době závodní tempo a soupeřky jí přesto nestačily. Druhá skončila velmi dobře běžící Dagmar Koudelková (ASK Blansko – 37:32)
a třetí pak proběhla cílem Adriana Horňová
(Fénix sport Blansko – 39:00), která až v závěru utekla Gabriele Krajíčkové (Fénix sport
Blansko – 39:11). „Byl to můj první letošní závod,“ usmívala se spokojeně Alena Kriklová.
„A jsem překvapená, že mi to tak dobře šlo,
přece jen je to už hodně dlouho, kdy jsem naposledy závodila.“

Alena Kriklová vítězkou Svitava
krosu
Doubravice nad Svitavou a zdejší populární Svitava kros. Právě tam se vydali běžci,
kteří mají rádi rovinatou a příjemnou trasu
bez záludných stoupání nebo seběhů. Přesně po takové trati, která měří 8,5 km, se běží
v Doubravici podél řeky Svitavy.

Osmý v běhu na 100 km

Tropický Powerman
duatlon
Tomáš Zezula se stal vítězem tropického Powerman duatlonu, mezi ženami
si zlato odvezla Bedřiška Schneiderová.
Pořadí disciplín bylo horské kolo (8 km)
- terénní běh (3 km) - horské kolo (14
km). Centrum závodu se nacházelo
u fotbalového hřiště v Kunčině. Důležitou součástí programu byl i dětský Cyklománek (28 dětí).

Triatlonový závod
Paperman
Na start letošního triatlonového závodu Paperman se postavilo celkem
čtyřicet závodníků. V absolutním pořadí závodu mezi ženami dominovala juniorka Pavlína Dvořáková, v mužské kategorii se na stupínek nejvyšší
postavil nepřemožitelný Jiří Kadidlo.
Důležitou součástí byl také dětský
Cyklománek, který přilákal třicítku
mladých účastníků.

Pavel Krikl doběhl v Transmoravském masochistickému terénním běhu na 100 km na
osmém místě. Stokilometrovou trať zvládl
v čase 11:26:39. Trasa závodu vedla z Lomnice (35 km severně od Brna) kopcovitým terénem do Lulče a zpět – převážně po značených turistických trasách a malých silničkách.
■ | (pm)

Nabídka aktivit SK AG – FIT
Klub gymnastických sportů AG – FIT nabízí
ve školním roce 2020/21 cvičení pro děti různých věkových kategorií:
• sportovní příprava předškoláků – všestranná sportovní příprava pro děti od 4 let
• sportovní aerobik – závodní aerobik
v kategoriích – individual/mix pair/trio/
týmy/dance aerobik (vyžaduje se gym-

nastická příprava)
• sportovní gymnastika – začátečníci/pokročilí
• skoky na trampolíně
Nábor nových členů se uskuteční v pátek 4. 9.
v 16:00 v malé tělocvičně gymnázia. Těšíme
se na Vás. Více info na www.ag-fit.cz
■ | G. Daulová, za AG – FIT
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atletická špička míří do MT
Ukáže se i Špotáková? V Moravské Třebové se v sobotu 19. září na stadionu při II. ZŠ
uskuteční 18. ročník atletického mítinku pro
všechny věkové kategorie Chas moravskotřebovské víceboje 2020, největší v České republice co do počtu závodníků a kategorií.
Chcete si zazávodit s českou špičkou? Letos
máte jedinečnou možnost. Třebová očekává soubojů českých reprezentantů. Jan Doležal jako česká vícebojařská jednička a účastník MS bude mít největšího soupeře Františka Doubka - aktuálně světová jednička v kategorii U20. Oba patří mezi nástupce Šebrleho
a Dvořáka a umí víceboj i přes 8000 bodů.
Očekáváme také závodníky ze zahraničí (Slovensko, Rakousko, Rusko), kteří letos v neolympijské sezóně budou hledat kvalitní závod.
Bavíme se také o startu Báry Špotákové,
která letos po Diamantové lize bude za-

končovat oštěpařskou sezónu a mohla by
si u nás zkusit po delší době víceboj. Málokdo ví, že má v držení český juniorský rekord
v sedmiboji.
Očekáváme také start silné hradecké sekce.
Radoš Rykl letos překvapivě vyhrál MČR ve
vícebojích dospělých a Marek Bahník, který
loni v MT opanoval výšku, už umí 225 cm a je
aktuálně mistr ČR ve skoku vysokém.
Pokud u toho všeho chcete být s námi, není
nic jednoduššího, než se registrovat do 17.
září na www.mtviceboje.cz. Kategorie máme
téměř pro všechny (i neregistrované sportovce). Nebo prostě jen přijďte podpořit své favority či Třebováky (Bína, Částka, Havlík, Matuška, Tichý) a věříme i Třebovačky (Bambušková, Bačáková, Hájková, Šatníková) a užít si
skvělou atmosféru velkého závodu.
Těší se na vás tým organizátorů MT vícebojů

Závod míru nejmladších
Opět po roce, zavítá více jak 170 mladých
cyklistů do Moravské Třebové při 44. ročníku Závodu míru nejmladších, při startu druhé
etapy závodu. K závodu jsou přihlášeni cyklisté z třinácti zemí.
Slavnostní zahájení s představením cyklistů a oblékání dresů vedoucích závodníků proběhne v pátek 4. září před radnicí
na náměstí TGM v 15:30 hodin. Po zahájení starostou města, bude proveden slavnostní start závodu. Cyklisté objedou jednou náměstí a ulicemi ČSA, Olomoucká pojedou na
ostrý start k závodu REHAU v Linharticích.
Odtud v 16:00 hodin pojedou přes Linhartice, Rozstání, Hamperk, kde je vrchařská prémie, do Moravské Třebové. Ulicemi Jevíčská,

Dvorní, na Útěchov.
Pořadatelé se obrací na občany bydlící na
trase závodu a provozovatele obchodů, aby
zde v této době neparkovali auta a zásobování obchodů si zajistili mimo dobu uzavírky. V době od 15:00 do 16:15 hodin bude
trasa závodu pro ostatní provoz uzavřena. Věříme, že i Vy tak přispějete k bezpečnosti cyklistů.
Závod, jeho všech pět etap, lze sledovat v živém vysílání na webu: www.tjcykloklubjevicko.cz. Zde je vše o závodu, doplňkovém kulturním programu, sportovních soutěžích pro
děti.
Děkujeme, pořadatelé z TJ Cykloklubu Jevíčko
– účastníci závodu

Moravskotřebovský cyklomaraton
V sobotu 25. 7. se uskutečnil 16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu.
Závodu se zúčastnilo 222 závodníků. Rádi bychom i na tomto místě opět poděkovali desítkám našich dobrovolníků, bez jejichž nad-

šení a ochoty byl náš závod nebyl tím, čím je.
Je nám ctí, že můžeme díky našemu závodu
také pomoci potřebným. Jak jsme slíbili, z každého vybraného startovného jsme vyčlenili
50 Kč na Nadační fond manželů Pokorných,
konkrétně pak Vojtíškovi Vackovi z Moravské
Třebové, který se narodil s Goldenharovým
syndromem. Generální partner závodu pak
celkovou vybranou částku zdvojnásobil. Celkově se tak i s vašimi dary do kasičky na místě
vybralo přes 35 000 Kč, což umožní Vojtíškovi absolvovat další léčby, které mu pomohou
začlenit se do běžného života. Chtěli bychom
poděkovat městu Moravská Třebová a Pardubickému kraji za jejich podporu a také ostatním partnerům, kteří podporují tento závod.

Sportovec města
Moravská Třebová
Dvacátý čtvrtý ročník ankety Sportovec
města Moravská Třebová za rok 2019
bude vyhlášen 10. září. Slavnostní večer se uskuteční ve dvoraně muzea
v 16:00 hodin.

Úspěšný víkend
travních lyžařů
Sportovní areál KLÍNEK v Předklášteří
hostil na přelomu července a srpna žákovský lyžařský kemp, který vyvrcholil
třetím závodem českého poháru. Kompletní domácí špička, společně se závodníky ze Slovenska a Německa, bojovala o nejlepší umístění ve třech disciplínách. Ve velkém vedru se dařilo také
zástupcům TJ Slovan Moravská Třebová. Naši lyžaři získali celkem osm umístění na stupních vítězů.
Nejlépe se předvedla Thea Trnková.
Mezi začínajícími předžáky si v sobotním obřím slalomu dojela pro vítězství
a v nedělním závodě jí patřilo 2. místo.
Ve stejné kategorii se prosadil i Tadeáš
Machánek, když oba soutěžní dny obsadil 3. příčku. Podobně se dařilo také
mladšímu žákovi Filipu Trnkovi. V obřím slalomu i ve slalomu se radoval
z 3. místa. Junior Václav Mačát se znovu prosadil ve své nejsilnější disciplíně. Jeho bezchybný výkon v superobřím slalomu znamenal další bronz pro
lyžaře TJ Slovan. Parádní představení si
nechal na konec Jan Kašický. V nedělním slalomu nezaváhal a vybojoval 2.
místo.
Naši travní lyžaři vyrážejí k dalšímu pokračování Českého poháru, který se
poprvé v historii objeví na Slovensku,
a koncem září budou bojovat o titul mistra ČR opět v Předklášteří.
■ | Daniel Mačát, trenér lyžařského oddílu
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