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Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice
nad Labem budou zrušeny. „Pro mìsto je to 
výborná zpráva, protože jsme s vojenskou 
školou v našich rozvojových plánech poèítali. 
Dává práci nìkolika desítkám lidí z Moravské 
Tøebové a má pro mìsto dùležitý ekonomický 
pøínos,“okomentoval starosta mìsta Josef 
Oš�ádal. 
Škola má za sebou sedmdesátiletou historii. 
První vyuèovaní zaèalo v roce 1935 ve Stát-
ním vojenském reformním reálném gymnáziu. 
Po podpisu mnichovské dohody v roce 1938 
musela škola opustit území tehdejších Sudet a 
pøestìhovat se do Hranic na Moravì. Nový 
školní rok však tehdy nezaèal a škola  de facto 
pøestala existovat. Pováleèná vojenská škola 
byla obnovena v záøí 1949 a nesla název 
Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova. Další 
reorganizací prošlo zaøízení koncem šede-
sátých let. Délka studia byla stanovena na ètyøi 
roky, název školy byl zmìnìn na Vojenské 
gymnázium Jana Žižky. V roce 1992 vznikla v 
Moravské Tøebové Odborná škola vojenské 
policie, která navázala na tradice vojenské 
policie z období první republiky. Formou 
pomaturitního studia zabezpeèovala spe-
cializovanou výuku a výcvik budoucích 
vojenských policistù. V roce 1996 došlo k pøe-
jmenování školy na Støední technickou školu 
Ministerstva obrany.  „V øíjnu roku 1997 byl 
škole udìlen èestný název Škola Èesko-
slovenské obce legionáøské, èímž byla 
potvrzena myšlenka, s níž byla škola v roce 
1935 založena,“ vyjádøila se tisková mluvèí 
STŠ MO Marcela Øeháková.
Škola dnes pøijímá ke studiu padesát až 
šedesát studentù do denního studia a devadesát 
studentù do dálkového studia. Po maturitì 
èeká absolventy tøímìsíèní náhradní vojenská 
služba. Poté se stávají vojáky z povolání. Do 
kasáren však hned nastupovat nemusí. Mohou 
pokraèovat ve studiu na odborných prapor-
èických kursech nebo na vysokých vojenských 
školách.
První zmìny už ale školu èekají od 1. øíjna. 
Stávajícího velitele školy Jindøicha Dìdáka, 
který odchází nejprve na zahranièní stáž a 
potom na generální štáb, nahradí nový velitel 
plukovník Jiøí Kopeèný.

-gut-

støední a jedna vysoká škola. „Armáda se 
zmenšuje a profesionalizuje. Chceme zachovat 
jen školy poskytující takové vzdìlání, které 
studenti nemohou získat nikde jinde. Jediná 
taková škola je v Moravské Tøebové,“ øekl 
mluvèí ministerstva obrany Andrej Èírtek. 
Naopak  støední  vojenské  školy  ve  Vyškovì 
a v Brnì a armádní konzervatoø v Roudnici 

Ministerstvo obrany Èeské republiky 
rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, 
která bude vzdìlávat profesionální vojáky, 
bude Støední technická škola Ministerstva 
obrany v Moravské Tøebové. Èeská republika 
tak bude mít od srpna pøíštího roku pouze 
jednu støední vojenskou školu. Podle informací 
ministerstva obrany dnes armádì staèí jedna 

Tajemník Mìstského úøadu Moravská Tøebová   v y h l a š u j e   v ý b ì r o v é   ø í z e n í 
1. na místo vedoucí/ho oddìlení sociálnì právní prevence a ochrany odboru

sociálních vìcí a zdravotnictví
2. na místo úøedníka odboru životního prostøedí, úsek vodního hospodáøství

Podmínky výbìrových øízení vèetnì náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
-  na www.mtrebova.cz  -  na úøední desce MìÚ  -  v Obèanském informaèním centru MìÚ

 -  u personalistky MìÚ, tel.è.: 461 353 027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1.1.2006.

Písemnou pøihlášku v obálce oznaèené Neotvírat  výbìrové øízení pøedejte do 14.10. 2005
na podatelnu MìÚ, ul. Olomoucká è.o. 2 nebo zašlete poštou na adresu:

Mìstský úøad – Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka è.o. 29, 571 01  Moravská Tøebová
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Dotazníková akce

Kanalizace se rozšiøuje

Staufenberg nás uvítal

Zhodnocení sezóny v aquaparku

Od pátku 9. do nedìle 11.9. hostilo hessenské mìsto 
Staufenberg tøináctièlennou delegaci z partnerského 
mìsta Moravská Tøebová. O èleny delegace bylo 
velmi dobøe postaráno. Nebyli jsme ubytováni v ho-
telu, ale v rodinách. Bájeèná pøíležitost k procvièo-
vání záludností nìmeckého jazyka. Nìkteøí se mohli 
cvièit i v angliètinì. Poznali jsme lépe mentalitu 
zdejších lidí, jejich zájmy, názory, zpùsob života i 
úroveò bydlení. Udivil nás poklid, s nímž vše vyko-
návali, žádný spìch ani stres.

Jaký program nám hostitelé pøipravili? Nejprve 
spoleèné veèerní popovídání a posezení po únavné 
cestì. Na druhý den pan Münch, starosta Staufen-
bergu, pøipravil prohlídku nové èásti mìsta s pøed-
náškou o ekonomice mìsta pøi budování nových 
ètvrtí. Odpoledne jsme navštívili muzeum døeva. To 
mì jako uèitelku velmi zaujalo. Jak hezky, názornì, 
jednoduše bìhem dvou hodin jde vysvìtlit dìtem vše 
podstatné  o rùstu døeva,  jeho využití a zpracování. 
A to nejen formou pøednášky, ale i her, tvoøivé èin-
nosti, zkoumání, pozorování. Mnozí z nás se zúèast-
nili i podveèerní vzpomínky na obèany Boršova, 
kteøí padli v dobách svìtových  válek. Na sobotní 

Chlad, oblaèno a déš�. Takhle vypadalo letošní léto. 
Sluneèné dny by se daly spoèítat na prstech ruky. 
Nepøíznivé  poèasí  se  jednoznaènì  projevilo  také 
v návštìvnosti moravskotøebovského aquaparku. 
Zatímco s první sezonou mohl být jeho provozovatel 
celkem spokojený, druhá sezóna za mnoho nestála. 
„Letos k nám zavítalo 38 tisíc  návštìvníkù,  což  je  
o témìø 4 tisíce ménì než v roce 2004,“ posteskla si 
jednatelka Technických služeb Gabriela Horèíková.
Moravskotøebovský aquapark byl otevøen od 28.5. 
do 9.9. a  voda v bazénech byla celosezónnì vyhøí-
vaná. Její teplota se pohybovala kolem 25 C°. Podle 

Skupina  komunitního  plánování  sociálních služeb 
v Moravské Tøebové ve spolupráci se studenty SOŠ, 
SOU a OU, studijní obor Sociální péèe  uskuteènila  
zaèátkem mìsíce èervna letošního roku dotazníko-
vou akci zamìøenou na spokojenost, pøání a názory 
se sociálními službami v našem mìstì. V souèasné 
dobì jsou již zpracovány odpovìdi na jednotlivé 
otázky v ucelené podobì a budou jedním z podkladù 
pro plánování a rozvoj sociálních služeb v Moravské 
Tøebové.
S vyhodnocením ankety se mùžete seznámit v Ob-
èanském informaèním centru Mìstského úøadu, na 
webových stránkách mìsta, nebo pøímo u koor-
dinátora KP Zdeòka Navrátila, tel. 461 353 058, 
znavratil@mtrebova.cz (sociální odbor MìÚ). Zde 
také pøivítáme další zájemce o spolupráci èi jaké-
koliv nápady, podnìty a pøání z oblasti sociálních 
služeb.

Zdenìk Navrátil, koordinátor KP

Tøi miliony mìsíènì
do sociálních dávek

Nový vedoucí na MìÚ

Strukturální šetøení v zemìdìlství

V první polovinì letošního roku bylo v Moravské 
Tøebové na dávkách sociální péèe vyplaceno 
bezmála 22,5 milionù Kè, což je pøibližnì stejný 
objem finanèních prostøedkù jako ve stejném období 
loòského roku. Jednalo se pøedevším o dávky pro 
rodiny s dìtmi, jednotlivce èi zdravotnì postižené 
obèany.
„Pøedbìžný  požadavek  pro letošní rok je více jak 
44 milionù Kè. Mìsíèní èerpání dávek se pohybuje 
kolem 3,3 milionù Kè,“ uvedla vedoucí odboru 
sociálních vìcí a zdravotnictví MìÚ Eliška 
Trefilová. 
Pøedpokládá se,  že  v  mìsíci øíjnu dojde k nárùstu  
v  souvislosti  s  novelizaci  zákona  è. 100/1988 Sb. 
o sociálním zabezpeèení, který se týká poskytování 
pøíspìvku pøi péèi o osobu blízkou. „Výše pøíspìvku 
se zvyšuje z 3776,- Kè na 5310,- Kè péèe o jed-
notlivce a z 6490,- Kè na 9086,- Kè péèe o 2 a více 
osob,“ sdìlila Trefilová.  
Zdravotnì postiženým obèanùm bylo v první 
polovinì letošního roku vyplaceno témìø 10 milionù 
Kè. V prùmìru jsou  mìsíènì dávky  poskytovány 
221  rodinám s dìtmi a 516 jednotlivcùm vedených 
v evidenci úøadu práce.

-gut-

Na základì výbìrového øízení 
byl jmenován radou mìsta 
nový vedoucí odboru inves-
tièního a regionálního rozvoje 
mìstského úøadu Ing. Tomáš 
Kolkop. Jmenovaný je absol-
ventem Vysokého uèení tech-
nického v Brnì, studijní obor 
Pozemní stavby a nastoupil do své funkce 1.9.2005.

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MìÚ

Strukturální šetøení v zemìdìlství Zem 2005 se 
vztahuje na zemìdìlce, kteøí naplòují prahové hod-
noty hospodaøení jako 1 hektar obhospod. zem. pùdy 

2vlastní nebo pronajaté, èi 1500 m  intenzivních plo-
2 2din (sady, zelenina, kvìty),  1000 m  vinic, 300 m  

skleníkù  a  paøeniš�,  chov 1 ks skotu,  2 ks  prasat, 
4 ks ovcí a koz, 50 ks drùbeže, 100 ks králíkù nebo 
kožešinových zvíøat. Tazatel Èeského statistického 
úøadu pak navštíví fyzické osoby, podnikùm práv-
nických osob a velkým podnikùm fyzických osob 
bude zaslán dotazník poštou. Zjiš�ování v terénu 
probíhá od 1.9 do 31.10. Pracovníci provádìjící 
zjiš�ování se budou prokazovat prùkazem tazatele 
ÈSÚ ve spojení s obèanským prùkazem. Anonymita 
údajù bude zaruèena – telefon: 466 304 003, Ing. 
Myšková.

Ing. Veronika Tichá, øeditelka KR ÈSÚ Pardubice

Mìsto ještì do konce letošního roku plánuje 
realizaci dvou investièních akcí. V záøí byla 
zahájena nejvìtší a nejsledovanìjší akce rozšíøe-
ní kanalizaèní sítì, která bude stát 27 milionù 
korun,  60 % z celkové ceny díla uhradí Státní 
fond životního prostøedí. Zhotovitelem je firma 
Insta Prostìjov, s.r.o., technický dozor bude pro 
mìsto vykonávat firma VHOS. Kanalizace bude 
hotová nejpozdìji v kvìtnu pøíštího roku. 
Stavební práce budou postupnì probíhat na 
ulicích  Lanškrounská, Textilní, Tyršova, Na 
stráni, Svitavská, Jevíèská, Gorazdova, 
Olomoucká,  Dukelská a Údolní.
Bìhem øíjna dojde k èásteènému omezení silniè-
ního provozu na ulici Lanškrounská z dùvodu 
výkopových prací kanalizaèní síti. Pøípadné 
objížïky budou vedeny po místních komunika-
cích dle dopravního znaèení (ul. Sluneèní, 
Tyršova, Nádražní, Udánky).
Druhou investièní akcí je vybudování chodníku 
pod  hradební zdí na ulici Jevíèské. Výstavba 
chodníku by mìla být zahájena v øíjnu a dokon-
èena v listopadu letošního roku. Celková cena 
chodníku je vyèíslena na 670 tisíc Kè.        -gut-

Z jednání zastupitelstva mìsta
z e   d n e   6 . 9 . 2 0 0 5

Zastupitelstvo mìsta schválilo:
3 Rozpoètové opatøení è. 9/2005 – poskytnutí 
finanèních pøíspìvkù níže uvedeným subjektùm. 
Pøíspìvky budou uhrazeny z vyèlenìné roz-
poètové rezervy
Gymnázium Moravská Tøebová 5 000 Kè
èinnost univerzity 3. vìku
Bílá stopa – sportovní klub, mushers club
úèast na MR ve sportu psích spøežení 5 000 Kè
Junák – svaz skautù a skautek ÈR 20 000 Kè
vybudování topení v klubovnì
Salvia – støedisko sociálních služeb 0 Kè
vydání brožury s kontakty na lékaøe, lékárny,
zdrav. zaøízení,...
Èeský svaz ochráncù pøírody ZO
„Zelené údolí“ 15 000 Kè
poøádání koncertù vážné hudby a cyklu 
koncertù „Význaèní rodáci Moravské Tøebové“
CELKEM 60 000 Kè

Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
3 Rezignaci Ing. Oldøicha Vlka na èlena 
Zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová za 
volební stranu Obèanská demokratická strana ke 
dni 29.8.2005.
3 Nastoupení Vítìzslava Škrabala za èlena 
Zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová za 
volební stranu Obèanská demokratická strana ke 
dni 30.8.2005.

Zastupitelstvo mìsta uložilo:
3 Starostovi mìsta pøedložit do prosincového 
zasedání zastupitelstva mìsta návrh možného 
využití areálu bývalého dìtského oddìlení 
Nemocnice Moravská Tøebová

Zastupitelstvo mìsta požádalo
3 Pardubický kraj o odkup nemovitosti a po-
zemkových parcel areálu bývalého dìtského 
oddìlení Nemocnice Moravská Tøebová za cenu 
3.400.000 Kè

Úplné usnesení zastupitelstva mìsta
je k dispozici na sekretariátì starosty.
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veèer byl pøipraven kulturní program v místní 
„Stadthalle“. Písnì a tance dvou zdejších pìveckých 
souborù  se  støídaly  s   proslovy  pozvaných  hostù 
a s vystoupením dalšího sboru z okresního mìsta 
Giessen. Proslov v nìmèinì mìl i starosta J. Oš�á-
dal. V nedìli už jsme museli odjet. Pøivezli jsme si 
nová pøátelství i mnoho vzpomínek. Já s paní 
Blažkovou  tøeba  na  to,  jak jsme bydlely na hradì 
z 15. století. Komu se to kdy podaøí? Možná bych 
mìnila za náš dùm. 

Mgr. Jaroslava Skácelíková,
øeditelka ZŠ Kostelní nám

slov Horèíkové provoz aquaparku fungoval bez 
závažnìjších problémù. Návštìvníkùm byla poskyt-
nuta také doplòková zábava  jako plážový volejbal, 
kurty, petanque, ruské kuželky, venkovní stolní tenis 
a pro nejmenší dìtské pískovištì. Hojnì využívaná 
byla restaurace se širokou nabídkou nápojù a teplých 
jídel, ale i výpùjèka lehátek èi sluneèníkù. „Stinnou  
stránkou letošní sezóny se staly opakované krádeže 
osobních vìcí návštìvníkù. Díky zásahu plavèíkù a 
policie bylo nìkolik pachatelù zadrženo,“ uvedla 
závìrem Horèíková.

-gut-



s t r a n a 3Z P R A V O D A J M Ì S T A M O R A V S K Á T Ø E B O V Á

Hejtmanova návštìva
mìsta

Mìsto líèí na peníze z EU

Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá, 
upozornìte spoluobèany na to, co Vás pálí. 
Vaše dotazy, ale i námìty a pøipomínky oèeká-
vá redakce zpravodaje na 
adrese nám. T.G.M. 29, 
Moravská Tøebová nebo na 
e-mailu:
    zpravodaj@mtrebova.cz.

Zajímalo by nás, proè TS 
nedají do parku mezi ulicí 
Èapkova a Sluneèní koše 
na odpadky? Proè není v 
tìchto místech upravová-
na cesta, dokonce ani stromy a keøe se zde 
neupravují. Nedá se s tím nìco dìlat?
Samozøejmì se s tím nìco dìlat dá. Prosil bych 
autory podobných dotazù, aby je písemnì nebo 
ústnì adresovali Technickým službám. 
Uvedení takových záležitostí do poøádku bude 
rychlejší.
Co je pravdy na tom,  že Bílkovi,  kteøí mìli 
v nájmu tržnici, mìstu neplatili. Jejich dluh 
je prý 1 milion Kè. Jak bude radnice  v této 
cause postupovat?
Není pravda, že Bílkovi neplatili nájemné. 
Podle smlouvy mìlo být však nájemné poèítá-
no dle skuteèné zprovoznìné plochy, která 

byla postupnì zvyšována a zde došlo k rozpo-
rùm. Správa nemovitosti vyèíslila dlužnou 
èástku a v souèasné dobì v souladu s usnese-
ním rady mìsta, která se problematikou tržnice 
zabývala v èervenci 2005, pøipravuje vymáhá-
ní dluhu vèetnì jeho specifikace.
Rezignoval Ing. Vlk na post zastupitele, 
protože se provalil jeho prùšvih s na-
výšením ceny kanalizace o více než 10 milio-
nù?
Ing. Vlk rezignoval na post zastupitele, proto-
že má soukromé i podnikatelské aktivity mimo 
mìsto. Kvùli nim je dle jeho slov natolik vytí-
žený, že mu znemožòují pravidelnì se úèastnit 
jednání zastupitelstva.  
Kontroluje vùbec mìstská i státní policie 
nalévání alkoholu osobám mladším 18ti let 
ve zdejších barech a diskotékách?
Ano kontroluje a bude kontrolovat ještì daleko 
více. Dokonce jsme projednávali s velitelem 
možnost poøízení mìøièe hladiny alkoholu. 
Jednal jsem o tom i s nájemcem baru LUNA. 
Nechci obsluhující personál nijak bránit, ale 
stává se èasto, že si mladiství tajnì pøinášejí 
levný alkohol již na diskotéku. Stále se ale 
zapomíná na úlohu rodièù. Nìkterým asi 
vùbec nevadí, kdy a v jakém stavu se jejich 
dìti vracejí v noci domù. 

Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas se sešel 
se starostou mìsta Josefem Oš�ádalem, aby s ním 
projednal záležitosti týkající se ekonomického 
rozvoje Moravské Tøebové.  Souèástí jeho návštìvy 
bylo také setkání s radními a se starosty obcí celého 
regionu. -gut-

Skupina holandských expertù pøijela pomoci s pøí-
pravou projektu na podporu rozvoje cestovního 
ruchu do Moravské Tøebové. Jednalo se o projektové 
manažery partnerského mìsta Vlaardingen, kteøí 
naše mìsto navštívili v týdnu od 12. do 16.9. 
Projekt, jehož pøípravu  podpoøila holandská vláda, 

by mìl  pøispìt k efektivnìjšímu èerpání prostøedkù 
z evropských strukturálních fondù prostøednictvím 
èeských Operaèních programù. „Spolupráce s Mo-
ravskou Tøebovou se za dobu vzájemných vztahù 
významnì posunula. Nejprve èerpala z našich zkuše-
ností, nyní spolupracujeme jako rovnocenní partneøi 
a i my se uèíme nìkterým pøístupùm od vás,“ podìlil 
se o své dojmy z pøípravných prací na projektu Jan 
Hecker, specialista radnice ve Vlaardingenu na 
ekonomický rozvoj. Také èeská strana si vzájemnou 
spolupráci pochvalovala: „Nejde jen o obsahovou 
náplò projektu, ale také o její formu. Je nesmírnì 
pøínosné pro další zeefektivnìní práce úøadu poznat 
pracovní postupy bìžné v Holandsku“, vysvìtlil 
Stanislav Zemánek, tajemník MìÚ. Projekt se skládá 
ze tøí pøípravných semináøù a poslední z nich, bìhem 
nìhož se budou dolaïovat koneèné práce na pøípra-
vì žádosti, probìhne v prosinci letošního roku. 
„Žádost o dotaci bychom rádi stihli pøipravit ještì 
do konce letošního roku, pøedpokládáme vyhlášení 
výzvy k podání žádosti bìhem listopadu,“ uzavøel 
starosta mìsta Josef Oš�ádal. Pøedpokládaná výše 
projektu se bude pohybovat mezi tøemi až ètyømi 
milióny korun, z èehož dotace pokryje více než ètyøi 
pìtiny uvažované èástky.

-net-
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Hejtman na obìdì se starostou mìsta J. Oš�ádalem,
horolezcem R. Langrem a radním M. Stejným

Starosta Vlaardingenu v Moravské Tøebové
Tjerk Bruinsma, starosta mìsta Vlaardingen, 
navštívil Moravskou Tøebovou v rámci zatím 
nejrozsáhlejší návštìvy v historii vzájemných 
vztahù od roku 1992. Spoleènì s ním dorazilo 
do mìsta na tøicet èlenù mìstského zastupitel-
stva a mìstské rady spoleènì se èleny nadace 
Pøátelé Moravské Tøebové.
Hosté, z nichž valná èást byla v Èeské republi-
ce poprvé, si prohlédli mìsto a okolí a zúèast-
nili se kulturního programu na zámku, který 
pro nì pøipravila Základní umìlecká škola. 
„Moravskou Tøebovou jsem již navštívil a mu-
sím pøiznat, že si mì získala. To je jedním z dù-
vodù, proè jsme se s vaším starostou Josefem 
Oš�ádalem dohodli na intenzivnìjší spolupráci 
a proè jsem nyní pøijel také s dalšími reprezen-
tanty mìsta Vlaardingen,“ vysvìtlil starosta 
mìsta Tjerk Bruinsma. Kromì prohlídky mìsta 

probìhla také diskuse o dalším smìøování 
vzájemné spolupráce. „Na poli užší ekonomic-
ké spolupráce vidím velký prostor pro další 
rozvoj. Úspìchy v rovinì realizace projektù 
mezi radnicemi by se mìly rozšíøit také mezi 
podnikatele, první úspìšné projekty se už roz-
bìhly,“ dodal Josef Oš�ádal, starosta mìsta. 
Starosta Vlaardingenu k tomu øekl: „Nyní jsou 
obì naše mìsta souèástí Evropské unie, což 
nám otevírá další možnosti rozvoje vzájemných 
vztahù. Oceòuji jako velmi pozitivní, že se do 
partnerství aktivnì zapojily také školy a spor-
tovní oddíly mládeže“. Na loòskou návštìvu 
více než stovky holandských sportovcù navá-
zala letošní úèast mladých tøebovských fotba-
listù a tenistù. Pøíští rok pøijede sportovní 
reprezentace Vlaardingenu opìt do Moravské 
Tøebové.     -net-

Starosta mìsta Moravská Tøebová Josef Oš�ádal a starosta mìsta Vlaardingen Tjerk Bruinsma
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N A L I N C E 1 5 8 – P O L I C I E È R
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR 

Statistika za období 15.8.2005  15.9.2005
V uvedeném období bylo spácháno:
29 trestných èinù 
61 pøestupkù (evidovaných pøestupkových spisù, 
které je nutno prošetøit)

Vloupání do zaparkovaného vozidla
Dne 26.8. došlo na Køížovém Vrchu v Moravské 
Tøebové k vloupání do zaparkovaného osobního auta 
Volvo V 70 ke škodì brnìnského majitele. Vloupání 
má na svìdomí zatím neznámý pachatel. Ze 
zaparkovaného vozidla na odstavné ploše u místního 
høbitova pachatel odcizil  penìženku s finanèní 
hotovostí 21 800 Kè. Celková výše škody vèetnì 
škody na vozidle èiní více jak 61 tis. Kè. Policie ve 
vìci zahájila úkony trestního øízení pro trestné èiny 
krádeže vloupáním a poškozování cizí vìci spáchané 
v soubìhu. 

Loupežné pøepadení v baru
Ve veèerních hodinách dne 8.9. došlo v nonstop 
hernì na ulici ÈSA v Moravské Tøebové k lou-
pežnému pøepadení ètyøiadvacetileté barmanky. Dva 
pachatelé maskovaní kuklou a kšiltovkou vstoupili 
do herny v dobì, kdy se tam nenacházeli žádní 
hosté. Poté, co osamocenou barmanku  natlaèili na 
barový pult, vytrhli z nìj uzamèenou zásuvku s trž-
bou. Neznámí pachatelé z místa uprchli s odcize-
nými tøiceti  tisíci korunami a mobilním telefonem. 
Policie ve vìci zahájila úkony trestního øízení pro 
trestný èin loupeže. Vìc je nadále v šetøení svitavské 
služby kriminální policie a vyšetøování.

Ptáèka lapili
Kriminalistùm se podaøilo zjistit pachatele neopráv-
nìného užívání osobního auta Škoda Favorit ze dne 

4.9. letošního roku, které neznámý pachatel odcizil 
na Holandské ulici v Moravské Tøebové. Pøi 
neoprávnìném užití s vozidlem zpùsobil v Mor. 
Tøebové dvì dopravní nehody, poškodil jiné 
zaparkované auto a  havaroval do stromu.  Pachatel 
z  místa  utekl.   Podezøelým   je  osmnáctiletý  muž 
z Moravské Tøebové. Pøípad je realizován formou 
zkráceného pøípravného øízení jako trestný èin 
neoprávnìné užívání cizí vìci – motorového vozidla. 
Podezøelému v pøípadì podání návrhu na potrestání 
hrozí až dva roky vìzení.

Krádež jízdního kola v Moravské Tøebové
Jízdní kolo za více jak 55 tis. Kè bylo odcizeno 12.9. 
dopoledne od budovy bývalé polikliniky na Svi-
tavské ulici v Moravské Tøebové. Uzamèené kolo 
odcizil neznámý pachatel ke škodì místního 
šestatøicetiletého majitele. Policie ve vìci zahájila 
úkony trestního øízení pro trestný èin krádeže. Po 
odcizeném kole a pachateli se nadále pátrá.

Smrt si nevybírá
Dne 13.9. kolem dvaadvacáté hodiny nalezl místní 
obèan pøed restaurací v Rozstání ležící tìlo 
pìtasedmdesátiletého spoluobèana se zjevným 
poranìním hlavy. Pøivolaná lékaøka naøídila pøevoz 
zranìného do pardubické nemocnice s podezøením 
na zlomeninu spodiny lebeèní, ke které pravdì-
podobnì došlo pøi pádu ze schodištì pøed restaurací. 
Pøi prohlídce zranìného lékaøka neshledala na jeho 
tìle jiná zjevná poranìní ani stopy násilí, které by 
mohly být v pøíèinné souvislosti s jednáním druhé 
osoby. Poškozený muž po pøevozu do nemocnice 
svému zranìní podlehl. Pro upøesnìní pøíèiny jeho 
smrti naøídil lékaø pardubické nemocnice provedení 
pitvy. Policejní komisaø, který vìc pøevzal, zahájil 
ve  vìci  úkony  trestního  øízení.  Pøípad  je  nadále 
v šetøení svitavské služby kriminální policie a vy-
šetøování.

Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
T: 461 316 509
E: reditel@tsmt.cz 
W: www.tsmt.cz  

Rekonstrukce chodníkù ve mìstì
Letos je v plánu:
3 oprava chodníku na ulici Lanškrounská naproti 
jídelnì Hedva (cca 120 m)
3 oprava chodníku na Tøešòové aleji – od ulice 
Dukelská k ulici Míru
3 oprava chodníku na ul. Sportovní u samoobsluhy 
3 realizace 18 bezbariérových nájezdù na chodník 
dotace z SFDI

Dìtské høištì 
Dìtské høištì se buduje v prostoru zámeckých 
zahrad. Pro dìti bude pøipravené šapitó, hrazda, 
malý domeèek, houpací krokodýl, houpaèky, písko-
vištì, lavièky. Práce by mìly být dokonèeny k po-
slednímu záøí. Høištì bude otevøeno po plném 
zatravnìní, tedy s ohledem na klimatické podmínky. 
Otevírací doba se pøedpokládá dennì, bez vstupního 
poplatku.

Zimní stadion
Od poloviny záøí je pro veøejnost otevøen zimní 
stadion. 
Veøejné bruslení je v pondìlí až pátek pro školy, 
družiny a veøejnost od 8.00 - 14.30 hodin.
Sobota a nedìle  13.00 - 13,45 hodin.
Veèerní bruslení So, Ne (v pøípadì, že nebude 
hlášeno hokejové utkání ) 18.30 - 20.00 hodin.

 Gabriela Horèíková,
jednatelka Technických služeb MT, s.r.o.

M A T R I K A
V nedìli 2. 10.

slaví manželé Filoména a Alois Sedlákovi
diamantovou svatbu. 

K jejich krásnému výroèí pevné zdraví
a hodnì lásky pøeje rodina.

Vítání:
Záøí: Kristýna Martínková- M.T.

Maxmilián Selinger- M.T.

Sòatky:
Srpen: Zdenìk Zemánek - Jiøina Hajská

Staré Mìsto - M.T.-Boršov
 
Záøí: Pavel Havran- Nadìžda Køiklavová

M.T.-Èeská Tøebová
Robert Budig-Anna Straková
oba M.T.
Jaroslav Hrazdira - Olena Michajlivna
Tjasko  Radišov-Ukrajina

M Ì S T S K Á P O L I C I E – L I N K A 1 5 6
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: Po - Èt  07: 00 - 03:00, Pá 07:00 - 07:00,

     So 07:00 - 07:00, Ne 19:00 - 03:00 

Statistika za období 15.8. – 15.9. 2005
Poèet zjištìných pøestupkù                                   229
Z toho øešeno blokovì                                            63
Z toho pøedáno  PÈR a správnímu orgánu               3

 17.8. v 14:40 hod. byl hlídkou MP nalezen totálnì 
podnapilý muž na ulici Komenského.
Jelikož si pádem na vozovku poranil hlavu, byla na 
místo pøivolána RZS. Ta tohoto muže pøevezla na 
ošetøení do nemocnice ve Svitavách.
V 02:15 hod. pøijala hlídka MP oznámení o rušení 
noèního klidu na ulici Farní. Po pøíjezdu na místo 
bylo zjištìno, že z restaurace na této ulici vychází 
hluèná hudba. Po upozornìní na dodržování noèního 
klidu a možné pokutì byla hudba okamžitì vypnuta.
 18.8. v 18:10 hod. byla hlídka MP upozornìna na 
ležícího muže na ulici Dvorní. Zde byl nalezen muž, 
který se pokoušel bojovat s alkoholem. Ale jeho sou-
peø byl silnìjší. Muž byl strážníky probrán a na-
smìrován k domovu.
Ve 20:40 hod. pøijali strážníci MP oznámení, že po 
koupališti pobíhá nahý muž. Jeho nudistickou 
produkci strážníci rychle ukonèili. Jelikož muž byl 
pod vlivem alkoholu a odmítal svùj pøestupek uznat, 
byla záležitost pøedána pøestupkové komisi pøi MìÚ.
 19.8. -  21.8. probìhl za Udánkami na soukromých 
pozemcích tøetí roèník hudební produkce „FEST 
POD PAROU“. Na zabezpeèení této akce se podíleli 
všichni strážníci MP. V prùbìhu tìchto dnù nedošlo 
k žádné mimoøádné události.
 22.8. ve 13:30 hod. byla hlídce oznámena bitka 
mezi sousedy v sociální ubytovnì na ul. Josefská. 
Na místo se dostavila i  hlídka  PÈR.  Jelikož  došlo 
k ublížení na zdraví, byla jí záležitost pøedána.
 24.8. v 10:00 hod. se pokoušel nakupovat stylem 
nìco do košíku, nìco do kapsy starší muž v OD 
BILLA. Za tento výkon byl odmìnìn BP 1 000 Kè.

  30.8. v 19:15 hod. øešili strážníci
MP rodinné neshody v domì na ulici
Bránská.
 31.8. v 19:50 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že 
plavèíci na koupališti chytili dva zlodìje. Jelikož se 
jedná o mladíky, kteøí ještì nedovršili patnácti let, 
bude tuto záležitost øešit sociální odbor pøi MìÚ.
 3.9. v 19:30 hod. byl pøi krádeži zboží v OD BILLA 
pøichycen chlapec ještì školou povinný. Strážníci 
pøedali chlapce rodièùm.
  5.9.  v  13:30   hod.  spolupracovali  strážníci  MP s 
PÈR pøi øešení dopravní nehody na ul. Holandská.
  8.9. v 17:30 hod. hlídka vyvedla z restaurace hotelu 
Morava muže, který pod vlivem alkoholu obtìžoval 
ostatní návštìvníky.
Ve 21:15 hod zabezpeèovali strážníci MP na žádost 
PÈR místo trestného èinu na ulici ÈSA.
  9.9. v 7:15 hod. pøijala hlídka MP oznámení o do-
pravní nehodì na ul. Svitavská. Strážníci místo 
nehody zajistili do pøíjezdu PÈR.
Ve 23:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení o rušení 
noèního klidu na ulici Cihláøova pøed barem Luna.
Skupina asi dvaceti lidí, která se vyšla ven nadýchat 
èerstvého vzduchu, byla ztišena a vyzvána, aby se 
buï rozešla nebo vrátila do baru.
 15.9. v 19:30 hod. byla u kruhového objezdu 
nalezena fenka èerného pudla. Vyèerpané zvíøe bylo 
pøevezeno do kotce MP. Podle známky na obojku 
bylo zjištìno, že pochází z Brna  Sever. Brnìnská 
MP našim strážníkùm vyšla vstøíc a podle èísla na 
psí známce našla majitelku, které si pro fenku pøijela 
následující den.            strážník František Juriš
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V informaèním systému Mìstského úøadu v Mo-
ravské Tøebové bylo k 31.8.2005 evidováno celkem 
11 259 obèanù Èeské republiky a 48  cizincù  s  po-
volením k pobytu na území ÈR. V Moravské 
Tøebové je tedy evidováno celkem 11 307  
obyvatel.
Za mìsíc èervenec se do Moravské Tøebové 
pøistìhovalo 22 obèanù, odstìhovalo 15 obèanù, 
narodilo se 6 dìtí a zemøelo 6 obèanù.

Kolik nás je
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70 let vojenské školy

Kanalizace v roce 2005
Èeská republika se pøi  jednání o pøistoupení do 
Evropské unie zavázala do konce 2010 vyøešit 
odkanalizování a èištìní odpadních vod v aglo-
meracích, ve kterých žije více jak 2000 obyvatel. 
Tuto povinnost zákonem  pøenesla na jednotlivá 
mìsta a obce. 
V pøípadì mìsta M. Tøebová se jedná o aglome-
raci nad 10.000 ekvivalentních obyvatel, a proto 
je nutno poèítat se zpøísnìnými požadavky na 
dusík a fosfor na odtoku z èistírny odpadních 
vod. To znamená, že v souèasné dobì a pøe-
devším od roku 2010 budou platit takové limity, 
které stávající ÈOV není schopna zajistit, a proto 
bude nezbytné provést rekonstrukci a moder-
nizaci stávající ÈOV. 
Mìsto Moravská Tøebová v 90. letech minulého 
století vybudovalo èistírnu odpadních vod, která 
je umístìna v Linharticích. Na tu následnì 
navazovalo vybudování kmenových stok „A“ ve-
doucí pøes Linhartice a „B“, která je v souèasnos-
ti ukonèena v prostoru nové provozovny firmy 
Lidl. Tìmito stokami  bylo na ÈOV svedeno cca 
85% odpadních vod z vlastní M.Tøebové.  Zbylá 
èást mìsta, pøedevším jeho severní èást vèetnì 
Sušic a Udánek, doposud odpadní vody vypouští 
do místních vodoteèí.  V roce 2004 se projekènì 
pøipravilo pøipojení stávajících kanalizací na 
ÈOV a v souèasnosti se zahájila vlastní výstavba 
nových stok. Jedná se o  stoky v ulicích Na 

Stráni, Lanškrounská, Textilní a Nádražní, 
kterými se podchytí odpadní vody ze severní 
èásti vlastního mìsta a pøipraví se místa napojení 
pro uvažované odkanalizování Udánek a Sušic. 
Soubìžnì  s  touto  investicí mìsto ve spolupráci 
s VHOSem provìøuje nemovitosti, jejíchž 
majitelé doposud neplatili stoèné a jsou situovány 
v lokalitách, které jsou svedeny na ÈOV. 
Majitelùm tìchto nemovitostí byly zaslány 
dopisy, u kterých byl pøiložen dotazník týkající se 
likvidace odpadních vod z nemovitostí. Maji-
telùm nemovitostí, kteøí na tuto výzvu reagovali, 
dìkujeme, v ostatních pøípadech bude ve 
spolupráci s mìstem stanoven další postup 
jednání. 
Dále bychom chtìli upozornit odbìratele, že 
výstavbou mìstské ÈOV již není žádoucí 
provozovat u jednotlivých rodinných domù 
pøedèisticí zaøízení (septiky). I z hlediska 
èistícího efektu na ÈOV je výhodnìjší, když na 
ÈOV pøitékají nepøedèištìné odpadní vody.  Proto 
pøi likvidaci a pøepojení septikù a jímek na 
vyvážení naše firma se souhlasem mìsta 
bezplatnì zlikviduje jejich obsah na mìstské 
ÈOV, hradí se pouze doprava na ÈOV.  Rušení 
septiku však musí pøedcházet písemné vyjádøení 
VHOS,a.s., zda je daná lokalita odkanalizována 
na ÈOV.                                           Za VHOS, a.s.

Ing. Dana Mikulková, provozní útvar

Dùm dìtí a mládeže + ZKO 308 + Agility 
klub pøi DDM Moravská Tøebová ve 

spolupráci se Zdravým mìstem M. Tøebová
s r d e è n ì  z v o u   n a   a k c i

PEJSKIÁDA  
8.10.2005  od  14.30  hod. 

na kynologickém cvièišti v lomu

PREZENTACE  +  KONTROLA  
OÈKOVACÍCH  PRÙKAZÙ 

14,00 – 14,30 hod.
!!! Bez platného oèkovacího prùkazu nebude pes 

vpuštìn do areálu  cvièištì  oèkování proti vzteklinì
a psince rok 2005 !!!!

Sout. disciplína è.1  -  „Pøekážková dráha“
Soutìžící budou se svými ètyønohými kamarády 

probíhat jednoduchou pøekážkovou dráhou, pøièemž 
jim bude mìøen èas.        
 K a t e g o r i e:

A – dìti do 7 let (pouze v doprovodu jiné osoby);
B  –  dìti 8 - 11 let; C – 12 - 15 let;

D – 16 let a více
Sout. disciplína è. 2  -  „Psi Sympa�áci“, 

které si zvolí pøítomní diváci 
… Pejskiády se mohou zúèastnit psi rùzných plemen, 

vèetnì „voøíškù“.
… Soutìžící by mìl mít takové fyzické pøedpoklady, 

aby svého psíka v daných situacích zvládnul.       
… Pøipraveny jsou pìkné ceny, vyhodnocen bude

i nejmladší úèastník  a nejstarší pes akce.
Souèástí akce bude závod Agility klubu pøi DDM, 

ukázka „tance se psem“ a tombola (5,- Kè.).

Dny zdraví 2005
Hlavním cílem Dnù zdraví je zajímavou formou 
informovat obèany o tom,  jak  správnì  peèovat 
o své zdraví, jak je možné pøedcházet zdravotním 
potížím a zároveò jim také nabídnout aktivity, 
které mohou dlouhodobì pøispívat k jejich 
fyzické i duševní pohodì.
V prostorách moravskotøebovského zámku 
probìhne zároveò nìkolik veøejných aktivit – 
pøedstavení zdravé výživy, odborná pøednáška, 
zdravý zpùsob života, nabídka a ukázky 
volnoèasových zájmù, to vše dne 12.10.2005.  
V první polovinì mìsíce øíjna probìhnou další 
akce s tématem zdraví vždy jako souèást 
kampanì Dny zdraví 2005. 

Veronika Cápalová,
koordinátora Zdravého mìsta
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Støední technická škola Ministerstva obrany v Mo-
ravské Tøebové oslavila již 70 let od svého vzniku. 
Oslavy  byly  rozloženy do  tøí  dnù,  a to ve dnech 
15. až 17.9. 2005.
Oslavy zaèaly ekumenickou bohoslužbou v místním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie za padlé a zemøelé 
ve válkách a vojenských konfliktech. Po bohoslužbì 
byl v Posádkovém domì armády Na Písku pøipraven 
spoleèenský veèer, kde byly hostùm pøedány 
pamìtní medaile školy. Velitel také pøivítal 14 nej-
starších žákù školy,  kteøí zde studovali v letech 
1935 - 1938, a pozvání i pøes vysoký vìk pøijali. 
Druhý den byl zahájen  pietním  aktem  u  pomníku 
v areálu  školy  na  poèest  setkání  brigád Východu 
a Západu. Slavnostnímu položení kytic a vìncù 
pøihlíželo mnoho významných hostù, napøíklad 
bývalý náèelník Generálního štábu armádní generál 
Jiøí Šedivý, který rovnìž studoval na této škole, 
velitel Sil podpory a výcviku generál poruèík Ján 
Ïurica, øeditel Sekce personální Ministerstva obrany 
brigádní generál Vladimír Lavièka, rektor Univerzity 
obrany v Brnì brigádní generál Rudolf Urban, 

zástupce velitele Spoleèných sil Olomouc brigádní 
generál Jiøí Janèík, hlavní praporèík AÈR štábní 
praporèík Ludìk Kolesa. Byl zde i starosta mìsta 
Moravská Tøebová Josef Oš�ádal, starosta Svitav 
Václav Koukal a s proslovem u pomníku vystoupil 
ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Pozvání 
pøijali i vojenští pøidìlenci Francie a Ruska major 
Frédéric Bartei, resp. plukovník Alexandr Sketin. Po 
pietním aktu se všichni zúèastnìní pøesunuli na 
zámek, kde pøímo na zámeckém nádvoøí byli 
pøipraveni žáci prvního roèníku složit slavnostní 
slib. 
Poslední den oslav se otevøela brána školy dokoøán 
pro všechny zájemce. Bylo pøipraveno mnoho 
ukázek z výcviku, nahlédnout se dalo i do Sínì 
tradic a zavzpomínat na historii. Každý, kdo se 
pøišel v sobotu podívat na Den otevøených dveøí, 
obdržel  velkou obrazovou publikaci, kterou škola 
vydala právì k sedmdesátému výroèí založení 
vojenské školy v Moravské Tøebové.

Marcela Øeháková,
tisková mluvèí velitele STŠ MO

Zahrádkáøská výstava
se koná 15.10. v 9 hodin v muzeu

v Moravské Tøebové.
Záštitu nad výstavou pøevzal ministr pro 

místní rozvoj Radko Martínek.
Pøi zahájení bude vyhodnocena soutìž 

Rozkvetlé mìsto.
Pøíjem vzorkù od 14.10. od 14 do 19 hodin 

(po 5 ks).
V nedìli 16.10. pøednáška prof. Øezníèka 

spojená s pomologickou poradnou.

Pozvánka na Okresní výstavu
ovoce a zeleniny

Dne 4.10.2005 v dobì od 8.00 do 16.00 
hodin bude pøerušena dodávka elektrické 
energie v ulicích Anenské údolí, Rybní a 
Olomoucká.

Upozornìní pro odìbratele
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KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202

e-mail: ks-mt@iol.cz           www.ksmt.wz.cz
(e-mailem nelze objednávat vstupenky, tato adresa 
slouží pouze k informaci o kulturních akcích KS)

Pøedprodej vstupenek od 1. záøí:
pondìlí a støeda   14:00 - 19:00 hod.

ètvrtek   9:00 - 12:00 hod.
vždy hodinu pøed zaèátkem filmového pøedstavení

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

Lidové pranostiky na øíjen
Øíjen na jednom konci høeje a na druhém již mrazí.
Je-li mnoho vos a sršánù, pøijde studená a dlouhá 
zima.
Po teplém záøí, zle se øíjen tváøí.
Øíjnové sluneèní paprsky sypou cukr do vína.
O sv. Brigitì, bývá mlha v úsvitì. (8.10.)
O sv. Tereze ozim a� vyleze. (15.10.)
Sv. Terezie z rosièky nadìlá perlièky. (15.10.)

AKCE KULTURNÍCH SLUŽEB MORAVSKÁ TØEBOVÁ

Léto a kultura

pro dìti

(12.10., 8.30 a 10.00, vstupné: 25,-)
Pùvodní èeská pohádka s písnièkami, ve které 
se setkáte s legraèními strašidly Bubulisem a 
Bobolisem a také s èertem Vilibaldem. Co se 
bude dít, když do mlýna zabloudí Matìj a Bì-
tuška?
Hrají: Julie Jurištová, Zita Pluháèková, Jitka 
Teplá, Radim Jíra, David Schneider, Rafael 
Pražák a Jiøí Sequens.
Uvádí Pohádkové divadlo Julie Jurištové. 
Urèeno pro I.st. ZŠ.

pro dìti

(18.10., 8.30 a 10.00, vstupné: 25,-)
Lidová pohádka o Káèe, která se chtìla vdát 
tøeba i za èerta. 
Uvádí divadlo DUHA Polná.  Urèeno  pro MŠ 
a   1.- 2.tøídy ZŠ.

zábava

(21.10.,19.30, vstupné: 100,-, dvorana, stolová 
úprava)
Tøi  módní pøehlídky z Brna a Olomouce, 
barmanská show mistrù republiky,  ochutnáv-
ky míchaných nápojù a travesti skupina Show 
Girls  Olomouc.

Taneèní kurzy ve dvoranì muzea: 4., 11., 18. a 
25.10.

STRAŠIDELNÝ MLÝN

ÈERT A KÁÈA

ŠANCE PRO DÁMY A NEJEN PRO NÌ 
ANEB ŽENA A INSPIRACE

Upozornìní: Rezervované vstupenky se po uplynutí 7 dní 
vrací automaticky zpìt do prodeje. V pøípadì èasovì 
platné rezervace musí být tyto vstupenky vyzvednuty 
nejpozdìji pùl hodiny pøed zaèátkem pøedstavení, jinak 
budou prodány.

ŽENA A INSPIRACE 

SALAMANDER HOSTIL OPÌT
TØEBOVOU

Podzimní  komponovaný  program  pro  dámy 
a nejen pro nì má v podnázvu slovíèko inspi-
race. Inspirovat se dá vším – módou, chová-
ním, umìním, talentem, napodobením. 

A právì tato slova  jsou  pøevedena  do  reality 
v komponovaném veèeru, který se uskuteèní 
ve dvoranì KS v pátek 21.10. v 19.30 hodin.
Budete moci shlédnou tøi inspirativní módní 
pøehlídky - inspirace k vidìní, ale také k bìž-
nému nošení  modely firmy IN-spirace a Top 
People Brno. Dále pøejdeme k inspiraci bar-
manského umìní, kouzelných názvù mícha-
ných nápojù a ještì kouzelnìjší chutì. 
Pøedvedou se mistøi ve svém oboru  duo 
Bartenders. Urèitì využijete možnosti ochutnat 
bìhem veèera nìkterý z lahodných nápojù. 
Poslední inspirace je spojena s talentem a na-
podobením. Poprvé se vám pøedstaví olo-
moucká travesti skupina Show Girls. Ve dvou 
dvacetiminutových vstupech uslyšíte a uvidíte 
pochopitelnì slavné zpìvaèky naší i zahranièní 
pop scény. Doufáme, že tento dvouapùlhodi-
nový program pøispìje k odreagování se od 
denního shonu, k dobré zábavì a náladì.

Partnerské  mìsto  Banská  Štiavnica  poøádalo 
v rámci Dne svìtového dìdictví UNESCA 
a Dne horníkù Slovenska tradièní celosloven-
ské oslavy "Salamandrové dny". Pozvání 
primátora  mìsta pana Mariána Lichnera pøija-
la také tøíèlenná delegace našeho mìsta.
Tìchto  velkých  oslav se letos zúèastnilo na 
50 tisíc návštìvníkù. Tøídenní program na 
námìstí sv. Trojice plný hudby, tance, zpìvu, 
folklóru a  zábavy byl doplnìn velkým trhem 
lidových øemesel a slovenských gastronomic-
kých specialit. Na slavnostním zasedání 
v kostele sv. Kataríny byly udìlené výroèní 
ceny mìsta a podepsána nová dohoda o part-
nerství tentokráte se zástupcem Polska. 
Pøítomni byli i žhaví kandidáti ze Senegalu.
Páteèní veèer patøil velkolepému “Salaman-
drovému prùvodu“ s více než 3 tisíci kostýmo-
vanými nadšenci. Nepoèítám konì, dìla a další 
obøí kulisy. Sobotní jednání vedla k navázání 
dalších vztahù a konkrétním dohodám pro rok 
2006. Mùžeme se tedy tìšit na zajímavou 
prezentaci tohoto regionu v našem mìstì již na 
konci dubna pøíštího roku. -IH-
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Letošní letní období pøineslo v oblasti kultury 
mnoho novinek i klasicky osvìdèených událostí. 
Pravdou je, že o meteorologickém létì bychom letos 
mohli hodnì polemizovat. S velkou nabídkou 
zajímavých programù obèanùm mìsta i turistùm 
pøišly nejen Kulturní služby a  Mìsto Mor. Tøebová, 
ale také umìlecká agentura MT art agency a další 
sdružení, soukromá zaøízení a skupiny nadšencù.
Vše odstartoval velký projekt s názvem Hudební 
léto na zámku. Po dva mìsíce mìli návštìvníci 
možnost vždy každou støedu, pátek a sobotu posedìt 
na nádvoøí zámku a poslechnout si muziku 
nejrùznìjších žánrù. Více než 40 kapel od rocku, 
pøes blues až po etno èi hip hop. Nezmaøi, Žalman, 
Mirek Broum band, Werglùv Pjos... Nelze všechny 
vyjmenovat. Tento první poèin si zaslouží uznání 
všem poøadatelùm. Je jasné, že první chyby se vždy 
objeví. Ale pokud je vstøícnost všech stran, tj. 
divákù, poøadatelù a mìsta, mùže z této netradièní 
akce vzniknout velmi dobrý festival, který by 
našemu mìstu dìlal velmi dobré jméno.

V èervenci program vyvrcholil opìt na zámku 
12hod. festivalem Tøebovskej bigboš. Devìt kapel 
pøedvedlo parádní muziku. Škoda jen, že noènì 
šílený pøívalový déš� nedovolil vystoupit poslední 
kapele. Pùlnoèní zámecké nádvoøí prakticky pod 
vodou se nevidí každý den.
Mìsíc srpen vyrukoval na návštìvníky s pestrou 
škálou rùzných typù festivalù. Pokraèovalo hudební 
léto na zámku. Námìstí patøilo Kinematografu 
bratøí Èadíkù, výborným filmùm a navíc také 
kvalitním koncertùm (Schellinger revival band, 
Toèkolotoè aj.).
Velmi úspìšnì a s velkou návštìvností probìhl tøetí 
roèník Festu pod parou, který hostil kapely Visací 
zámek, Totální nasazení, Èertùv Punk,  Naèo názov 
a  mnoho  dalších.  Dva  dny  punkrockové  události 
v areálu za hájenkou v Udánkách byly pro své 
pøíznivce velkou událostí.
Závìr kulturního léta patøil Zámeckým kejklím a 
kratochvílím, které letos nabídly pohádky pro dìti, 
hudební skupiny, Železného Zekona, šermíøe, 
støelnici, taneènice, ohòová vystoupení i arkádový 
ohòostroj. Kulturní léto v našem mìstì bylo zakon-
èeno Jarmarkem tradièních lidových øemesel, 
který se tentokráte uskuteènil na nádvoøí zámku.
Nemùžeme ovšem opomenout ani Sušickou pou�, 
slavnosti na Cimburku (12.-13.srpna), koncerty 
Jevíèského big bandu, skupiny Proè ne, velké 
diskotéky na Slovanu a mnoho dalších akcí.      -IH-

Státní svátek
28. øíjen - Den vzniku samostatné èeskoslo-
venské republiky v roce 1918.

VII. roèník
festivalu slivovice

Program:
Po celý den košt slivovice v obou pálenicích 
zdarma, bohatá tombola, dechovka Jevíèanka, 
country Kázeò Jevíèko, ukázky lidových 
øemesel, projížïky v koòském spøežení.
Moderátor akce: Vojta Polanský
10.00 prùvod obcí - propagaèní jízda

velocipedistù doprovázena hudbou
Poulièníkù z Tábora
prezentace historických automobilù

10.30 hasièka na Návsi - zahájení programu
a pøedstavení hostù

12.00 IV. roèník závodu na 1 angl. míli
„Od pálenice k pálenici“

13.30 pøedstavení øidièù historických automo-
bilù a vystoupení kejklíøe na jednokolce
Vojty Vrtka s hudbou Poulièníkù z Tábora

14.30 hasièka - vyhlášení vítìzù tøí kategorií
autogramiáda Josefa Zimovèáka

15.00-18.00  stodola na statku:
pøedstavení poroty
degustace finálových vzorkù slivovice
vyhlášení vítìzù jízdy elegance
vyhlášení vítìzných vzorkù slivovice
losování hlavních cen tomboly
hrají a zpívají
POULIÈNÍCI z Tábora

18.00-21.00
hraje Jevíèský Bigband

21.00 Taneèní zábava
Black Rouse

Hlavní ceny tomboly
barevný televizor
horské kolo
sprchový kout



MUZEUM

Sídlo Mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 311 203, 731 151 786
e-mail: muzeummtr@mtrebova-city.cz

Otevøeno:
úterý - pátek: 9.00-12.00, 14.00-17.00 hod.

sobota: 14.00-16.00 hod.

ZÁMEK

Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 461 312 458

Otevøeno:
úterý - pátek: 9.00-17.00 hod.

sobota, nedìle: 13.00-17.00 hod.

Stálé expozice:
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MÌSTSKÉ MUZEUM

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropského 
umìní (hrobka s mumií egyptské princezny 
Hereret)

Výstava: 
Lidové umìní Bengálska – do 18. 11. 2005
V pátek 16. 9. byla v Mìstském muzeu zahájena 
výstava Lidové umìní Bengálska. Pøipravila ji 
skupina indologù FF UK v Praze v rámci grantového 
projektu „Tradice a promìny lidové kultury 
Bengálska“ a podpoøilo ji Sdružení pøátel Indie. 
Vernisáže se zúèastnil velvyslanec Indické republiky 
v Èeské republice, JE pan P. S. Raghavan.
Bengálsko je jedním z historických a kulturních 
celkù Indie. V r. 1947 byl oddìlen muslimský 
Bangladéš a pøevážnì hinduistické Západní 
Bengálsko se stalo jedním ze svazových státù 
Indické republiky. Na jeho území, které je pouze 
tøikrát vìtší než Èeská republika, žije dvì stì 
milionù obyvatel. Bengálština je sedmým 
nejpoužívanìjším jazykem svìta.
Cílem výstavy je naznaèit bohatost a mnohovýzna-
movost bengálské lidové kultury. Nejèastìji 
používaným materiálem v Bengálsku je hlína. Na 
výstavì jsou  zastoupeny hlinìné nádoby používané 
v domácnosti i pøi náboženských rituálech, hlinìné 
sochy božstev, votivní figurky tìmto bohùm 
obìtované i dìtské hraèky. Mnoho pøedmìtù je 
vyrábìno také z bambusu. Bengálci umí zmìnit 
praktické pøedmìty v obøadní tím, že je vyzdobí 
álpanami, rituálními malbami. Dalším typem 
tradièních maleb jsou svitkové obrazy, které nemají 
rituální význam, ale slouží k pouèení a zábavì 
hlavnì vesnického obyvatelstva. Na výstavì lze dále 
vidìt bohatì zdobené masky, kovolijecké výrobky, 
výšivky, svatební a rituální ozdoby, velmi atraktivní 
je kolekce svatebních oznámení.

Pøed vernisáží – v pozadí je pan P. S. Raghavan. 
Foto I. Žáèková

K exponátùm jsou pøipojeny podrobné popisky a 
pøístupnì formulované delší texty. Výstava je proto 
vhodná i pro rodiny s dìtmi a školní výpravy. 
Výstava potrvá do 18.11.2005.

Prohlídkový okruh - Vývoj životního stylu v 
Moravské Tøebové od 17. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku
Humanismus a renesance na Moravsko-
tøebovsku
Geologické pomìry Moravskotøebovska

Výstavy:

Antická Iónie  –  Rytíøský sál  –  prodloužena do 
30. 10. 2005
Obrazy a obrázky Jany Veselé – do 2.10.2005

srdeènì zve na výstavu

VLADIMÍR NOVÁÈEK
FOTOGRAFIE

Slavnostní zahájení bude
ve ètvrtek 6.10. 2005 v 17.00 hodin

v Galerii umìlecké fotografie
 Brnìnská 32, Moravská Tøebová.

VLADIMÍR NOVÁÈEK se narodil v Hradci 
Králové 19.9.1955.
V letech 1971 - 1974 vystudoval v Prostìjovì 
Støední umìleckou školu v oboru fotograf a po 
vojnì ještì v letech 1978 - 1981 v Praze Støední 
odbornou umìleckou školu. 
Zde studoval pod vedením profesora Spáèila 
obor fotograf a pod vedením profesora 
Schlemmra obor chemie.
Od roku 1977 pùsobil v Èeské Tøebové jako 
fotograf. 
Po revoluci pracoval dva roky v USA. Po 
návratu zaèal podnikat sice v úplnì jiném oboru, 
ale jeho práce mu umožnila zabývat se svou 
dávnou láskou už ze školních let, a to fotografií 
a cestováním.
„Pøíroda, a svìt kolem nás vùbec, existuje 
nezávisle na tom, jak jej vnímáme a kolik z nìho 
vidíme. Každý èlovìk vnímá tutéž vìc jinak. 
Každý má jinou schopnost vnímání, každý vnímá 
svùj osobní paralelní svìt, který mùže, ale také 
nemusí s ostatním do urèité míry sdílet.
To, co pro jednoho neexistuje, co nevidí nebo 
nechce vidìt,  nad tím se druhému jen tají dech 
v posvátné úctì k tvoøivé síle vesmíru.“

… A� se vám také tají dech, pøeje autor

V sobotu 3.9.2005 se uskuteènilo již druhé setkání 
sbìratelù grafiky. Akci poøádal Klub pøátel 
výtvarného umìní MT v jednacím sále jídelny 
Hedva. Sešli se tu èlenové a pøátelé KPVÚ i mi-
lovníci grafiky ze vzdálenìjších míst (Pardubice, 
Prostìjov, Kromìøíž...).
Smyslem takového setkání jsou jak výmìny 
grafických dìl, tak i odborné besedy a rozhovory. 
Mimoto slouží k propagaci mìsta MT a jeho okolí  
pøipomeòme napø. grafický tisk s historickými 
motivy mìsta èi Nìmcùv grafický tisk znázoròující 
lokomotivu z mladìjovské úzkokolejky.

Pøi zahájení akce vystoupil i starosta mìsta Josef  
Oš�ádal. Navázal na motiv výše zmiòovaného 
grafického tisku  seznámil návštìvníky s mladìjov-
skou úzkokolejkou a pozval je na prohlídku této 
památky.
Souèástí setkání se již tradiènì stala aukce galerie 
LUKART  pod  vedením  Luïka  Klimeše.  Zájemci 
o historii MT, kterých se našlo víc než dost, se 
zúèastnili prohlídky mìsta s odborným výkladem.
„Letošní setkání se vydaøilo,“ øíká jedna z orga-
nizátorek  Marie Moravcová, „a už zaèaly pøípravy 
na pøíští roèník. Rádi bychom pøipravili i další 
doprovodný program a pozvali obèany Moravské 
Tøebové, aby se pøišli podívat na díla našich 
pøedních  grafikù  a  dozvìdìli   se  nìco  víc  nejen 
o umìlcích a jejich grafických dílech, ale i o lidech, 
kteøí je sbírají.“

Daniela Plisková

Galerie umìlecké fotografie

Setkání sbìratelù grafiky
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KPH ve spolupráci s Mìstem Mor. Tøebová
a ZUŠ poøádá v cyklu Mladí umìlci

Klavírní koncert
mladé nadìjné èeské klavíristky

Jaroslavy Pìchoèové
Ve ètvrtek 20.10.2005 v 19.30 hodin v malém 

sále ZUŠ na zámku.
Na programu: B. Smetana, F. Chopin,
L. Janáèek, C. Debussy a S. Prokofjev.

Vstupné: 50,- Kè, studenti a dùchodci 30,- Kè, 
žáci ZUŠ a ZŠ zdarma.

Speciální škola a mìstské muzeum vyhlašují
soutìž „O NEJKRÁSNÌJŠÍ STRAŠIDLO“

pro moravskotøebovský zámek.
Soutìžní práce odevzdávejte u prùvodkyò na 

zámku do 27.10.2005.
Výstava bude zahájena 2.11. v 15.00 hodin.

Slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže probìhne 
9.11. v 15.00 hodin. Do této doby mùžete dávat 
své hlasy soutìžním výrobkùm, které vyhodnotí 

také odborná porota.

S o u t ì ž

Z vernisáže – vpravo s kyticí Jana Veselá.
Foto I. Žáèková 

Jeden z moravskotøebovských námìtù zastoupených
na výstavì. Foto: J. Martínková
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Reflexe rozpadu habsburské monarchie v Høebeèských novinách

Høebeèské noviny (Schönhengster Zeitung) 
pøinášely po celou dobu trvání 1. svìtové války 
zprávy o jejím prùbìhu, ke kterým v dobì, kdy 
se váleèný konflikt blížil ke konci, pøibyly i 
úvahy o pováleèném uspoøádání území habsbur-
ské monarchie. Problematika práva Nìmcù na 
sebeurèení se pravidelnì objevuje asi od polovi-
ny øíjna. Noviny se se hlásí k mírovému progra-
mu amerického prezidenta W. Wilsona z ledna 
1918, který obsahoval mimo jiné požadavek 
autonomie pro jednotlivé národy Rakousko-
Uherska, pozdìji rozšíøený o právo jednotlivých 
národù na sebeurèení. Odmítají snahu o zacho-
vání historického území Èeského království, 
pøiklánìjí se k vytvoøení hranic podle národ-
nostních, ne politických hledisek.
Dne 16. øíjna vydal císaø Karel I. manifest vybí-
zející k pøestavbì Pøedlitavska ve federaci 
nìmecko-rakouského, èeského, jihoslovanského 
a ukrajinského státu, který byl v høebeèských 
novinách otištìn 26. øíjna. 19. øíjna bylo zveøej-
nìno prohlášení poslance øíšského snìmu 
Franze Jessera, které zdùrazòuje opodstatnìnost 
pøièlenìní Høebeèska jako nìmeckého jazykové-
ho ostrova k nìmeckému, ne èeskému státu. 
Jesser vyzývá obyvatele Høebeèska k jednotné-
mu úsilí, vedoucímu k prosazení tohoto poža-
davku.
V nedìli 27. øíjna se ve Svitavách, Moravské 
Tøebové a Lanškrounì konala shromáždìní pod 
názvem „Nìmecké národní dny“. V Moravské 
Tøebové se shromáždìní konalo na námìstí, 
pøed „starou radnicí“ (v té dobì sídlem okresní-
ho úøadu). Zúèastnilo se jej asi 5000 nìmeckých 
obyvatel Moravskotøebovska a malého jazyko-
vého ostrova kolem Brodku.
Po uvítání starostou, který promluvil z èerno-
žluto-èervenì vyzdobeného balkonu radnice, 
následovalo nìkolik øeèníkù, zastupujících 
rùzné strany a zájmové skupiny. Podle komentá-
øe uveøejnìného v novinách však všichni potla-
èili své dílèí, skupinové zájmy a soustøedili se 
na hlavní téma – právo høebeèských Nìmcù na 
sebeurèení. Požadavek byl vysloven jménem 
všech Nìmcù. Øešení této otázky na Høebeèsku 
mìlo nadále posloužit jako vzor pro další 
nìmecké oblasti habsburské monarchie.
Nejvýše postavený øeèník, poslanec Øíšské rady 
Schürl, vystoupil s tvrzením, že Èeši se v pos-
ledních desetiletích díky „nasávání“ nìmecké 
vzdìlanosti a zpùsobù Nìmcùm vyrovnali a 
nyní jednotnì útoèí proti nìmecké kultuøe. 
Tomu se lze úspìšnì bránit pouze stejnou jedno-
tou. Úroveò nìmecké kultury vyzdvihl také 
poslanec zemského snìmu Budig, který vyslovil 
požadavek, aby se dìti doma i ve škole vycho-
vávaly v pøesvìdèení, že „Høebeèan (Schön-
hengstler) byl Nìmcem, je Nìmcem a také v bu-
doucnosti musí Nìmcem zùstat“.
Shromáždìní jednomyslnì pøijalo následující 
rezoluci: „My, Nìmci všech stavù a politických 
stran moravskotøebovské èásti Høebeèska, shro-
máždìní na dnešním národním dnu, prohlašuje-
me jednomyslnì a se vší rozhodností, že ostøe 
protestujeme proti plánovanému zaèlenìní 
nìmeckého Høebeèska do èeského státu.    
Nikdy se nenecháme pøipravit o své nìmectví, 
ani kdybychom je mìli v rámci svépomoci 
bránit s použitím nejtvrdších prostøedkù. 
Požadujeme pro celé Høebeèsko s jeho 130 000 
nìmeckými obyvateli svobodné právo na sebe-
urèení, na jeho základì pøièlenìní k nìmecko-
rakouskému státu a spolu s ním nejtìsnìjší 
spojení s Nìmeckem“.
O   konci  1.  svìtové  války  informují  noviny 
z 9. listopadu 28. øíjen jako datum vyhlášení 
Èeskoslovenské republiky není nijak zdùrazòo-

ván. Se vznikem samostatného èeskoslovenské-
ho státu se poèítalo již delší dobu. List vyzývá 
obyvatelstvo k udržování klidu a poøádku, upo-
zoròuje na nebezpeèí, odsuzuje pøehnaný pesi-
mismus, jako hlavní cíl oznaèuje ochranu osob 
a majetku.
Reálné projevy existence nového státního celku 
však vyvolaly podráždìné reakce. Jako první 
pøinesly noviny zprávy o situaci v železnièní 
dopravì - názvy železnièních stanic jsou i v èis-
tì nìmeckých obcích prùvodèím vyhlašovány 
èesky, projíždìjící èeští vojáci odstraòují na 
nádražích nìmecké nápisy. 
Dne 3. listopadu se v Moravské Tøebové z pod-
nìtu zdejší Nìmecké národní rady konalo setká-
ní zástupcù tìchto rad z M. Tøebové, Svitav, 
Lanškrouna a Mohelnice, jehož cílem bylo 
pøipravit založení národní rady pro celé 
Høebeèsko. K založení rady došlo 10. listopadu.
Postoje nìmecké menšiny a jejích politických 
pøedstavitelù vedly  ke snaze o odtržení pohra-
nièních území vèetnì jazykových ostrovù od 
èeskoslovenského státu a jejich pøipojení k alp-
ským zemím, které se poèaly nazývat Deutsch-
Österreich (Nìmecké Rakousko). Po vzniku 
provincie Deutschböhmen, která byla vyhlášena 
v Liberci již 29. øíjna, vznikly dvì provincie na 
Moravì a ve Slezsku – Sudetenland  se  sídlem 
v Opavì a  Deutsche Südmähren se sídlem ve 
Znojmì. Moravskotøebovsko bylo zaèlenìno do 
provincie Sudetenland.
Tyto snahy skonèily neúspìchem, kterému 
ovšem pøedcházely ozbrojené konflikty. 
Nevyhnuly se ani Høebeèsku a samotné 
Moravské Tøebové. Tato významná epizoda 
regionálních dìjin si však zasluhuje samostatné 

a zevrubnìjší zpracování. Zajímavým a dùleži-
tým problémem, jehož zpracování a publikace 
rovnìž pøesahuje zamìøení a možnosti Morav-
skotøebovského zpravodaje, jsou dùsledky 
pováleèného uspoøádání pro další vývoj Evropy.                                                        

-jm-

Wo ist mein Heim?

Wo ist mein Heim, mein Vaterland?
Wo durch Wiesen Bäche brausen, 
Wo auf Felsen Wälder sausen, 
Wo ein Eden uns entzückt,
Wenn der Lenz die Fluren schmückt:
Dieses Land, so schön vor allen,
Böhmen ist mein Heimatland!

Ob der Tatra blitzt es.

Ob der Tatra blitzt es,
Dröhnt des Donners Krachen,
Doch der Stürme Wehen
wird gar bald vergehen,
Brüder, wir erwachen!
Doch der Stürme Wehen
wird gar bald vergehen,
Brüder, wir erwachen!

Nìmecký text èeskoslovenské hymny. Podle 
originálu z dívèí národní školy v Moravské 
Tøebové, uloženého v muzeu.
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Zprávy komise památkové péèe

U pøíležitosti EHD se v sobotu 10.9. opìt 
konalo vlastivìdné odpoledne tentokrát ve 
františkánském klášteøe. Zaèalo v kapli sv. Petra 
v okovech vernisáží výstavy fotografií, pøihlá-
šených do soutìže „Moravská Tøebová, jak ji 
neznáme“. Byli pøi ní vyhlášeni letošní vítìzi 
soutìže – jako první se umístil Jan Vermousek,  
druhý Jan Mauler, tøetí Petra Zápecová. Pan 
Rudolf Zukal (Galerie umìlecké fotografie) 
vystoupil s nabídkou odborné pomoci zaèí-
najícím a ménì zkušeným fotografùm. Akce 

pokraèovala pøednáškami v kostele sv. Josefa, 
prohlídkou kostela a kláštera. Zúèastnilo se jí 
kolem stovky návštìvníkù.
Výstava soutìžních fotografií pokraèovala do 
nedìle 18.9. Každé odpoledne ji navštívilo 
padesát až  šedesát osob.
Prosíme všechny úèastníky soutìže „Moravská 
Tøebová, jak ji neznáme“, aby si v muzeu 
vyzvedli své fotografie (pokud je nechtìjí 
vìnovat do muzejní sbírky) a zároveò pøevzali 
vìcné odmìny.

Prohlídka klášterní knihovny.
Foto J. Vermousek
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Agentura Arnika nabízí
- Angliètinu -   pro pøedškoláky od 5 let- seznámení 
s výslovností, s urèitými  angl. pojmy
                 -    pro žáky ZŠ, kteøí mají problémy s ci-
zím jazykem
Zahájení od øíjna, každé pondìlí v  16,00 hod.
- Rehabilitaèní cvièení pro ženy a muže, každé 
pondìlí 18,30 - 19,30 hod.v tìlocviènì I.ZŠ, 
Ès.armády (naproti autobusovému nádraží).
- Rehabilitaèní plavání každý pátek od 17,00  
18,00 hod. na II.ZŠ, Palackého ul.
Potøebuje doplnit: nejmladší mažoretkovou sku-
pinu - vìk od 6 let.
Výhody: využitý volný èas  pro zdravý tìlesný i 
duševní rùst,  tøíbí se estetické cítìní, kladný vliv na 
vytváøení dobrých mezilidských vztahù. 
Perspektiva: vystoupení na veøejnosti, výjezdy do 
zahranièí, soutìžní i nesoutìžní pøehlídky,exhibice 
atd. 
Bližší informace o všech aktivitách: PaedDr. Marie 
Blažková, Dr. Loubala 10, Mor. Tøebová
Tel: 461 316 285, mobil: 606 223 855

Øímskokatolická církev

Èeskobratrská církev evangelická

Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám.è.3, 571 01  Moravská Tøebová

tel: 461316350; e-mail: trebova@ofm.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,

Svitavská 5, 571 01  Moravská Tøebová.
Poøad bohoslužeb  -  zmìna od øíjna 2005
Po/  9:00 hod. klášterní kostel
Ut/  18:00 hod. klášterní kostel
St/  18:00 hod. klášterní kostel
Èt/  17:00 hod. klášterní kostel  mše sv. pro dìti
Pá/  18:00 hod. klášterní kostel
So/  18:00 hod. klášterní kostel
Ne/  8:30 hod. farní kostel
       18:00 hod. klášterní kostel

4.10.  ve františkánském kostele bude slavnost 
sv.Františka z Assisi
O sv. Františkovi z Assisi: Narodil se v r. 1182 
v Assisi ve støední Itálii. Jako syn bohatého 
obchodníka  s  látkami  prožil  bouølivé  mládí. 
V r. 1206 se rozhodl žít v úplné chudobì, odešel 
z  domova  a  žil  jako  potulný  mnich.  Kolem 
r. 1208 pøijal jáhenské svìcení a když zaèal 
kázat v Assisi, pøidalo se k nìmu nìkolik 
následovníkù; tak vzniklo první františkánské 
spoleèenství /r. 1209/. Pro laiky toužící žít ve 
svìtì podle františkánských ideálù založil 
spoleèenství „tøetího øádu“. Definitivní františ-
kánská øehole byla schválena v r. 1223. Ke 
všemu, co sv. František podnikal, si žádal 
souhlas církevních  pøedstavených  jako  napø.  
když se souhlasem papeže postavil na vrchu 
Grecciu  o vánocích r. 1223 první živé jeslièky 
/nyní Betlém/. Poslední léta prožíval v ústraní. 
Stigmata, která se v samotì na hoøe Vernì 
objevila /r. 1224/ na jeho tìle, pøipodobnila ho 
ještì víc Kristu. Zemøel 3.10.1226. Za svatého 
byl prohlášen už v r. 1228. 
16.øíjna  –  Svátost  biømování  v  naší  farnosti 
v 10:30 hod. v Kostele Nanebevzetí P. Marie -  
bude udìlovat arcibiskup olomoucký Jan 
Graubner.
Oblastní charita v Moravské Tøebové informuje:
Sbìr obnošeného šatstva pro humanitární 
úèely je vždy v pátek od 15.00 hod. do 17.00 
hod. na faøe na Kostelním nám .è. 3
Klub køes�anských seniorù bude dne 
10.10.2005 v 10:00 hod. v jídelnì františkán-
ského kláštera na Svitavské ul. è. 5. Na 
programu bude též pøednáška manželù Kryšto-
fových o zážitcích z cesty do Svaté zemì. Jste-li 
dùchodci a hledáte spoleèenství lidí, pøijïte se 
pobavit i pouèit. Kontakt: Gita Horèíková, 
øeditel OCHMT, tel. è. 461312551

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
pondìlí -  biblic. hod. - 15:45, Domov dùchodcù 
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
nedìle 9.10.2005 - Dìkovné bohoslužby
                               za úrodu.

C Í R K V E

Biømování v Mor. Tøebové
Dne 16. 10. v 10:30 probìhne ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie za úèasti olomouckého 
arcibiskupa a metropolity moravského Mons. Jana 
Graubnera významná spoleèenská událost, udìlení 
svátosti biømování. Tuto svátost pøijme asi 30 našich 
spoluobèanù ve vìku od 15 do 60 let. 
Mùže ji pøijmout každý pokøtìný praktikující 
katolík, který absolvoval povinnou roèní pøípravu. 
Každý kandidát biømování (stejnì tak jako pøi køtu) 
nachází duchovní podporu v osobì kmotra nebo 
kmotry. Doporuèuje se, aby to byla táž osoba, která 
byla vybrána pro køest, aby se lépe zdùraznila 
jednota obou svátostí. A co vlastnì znamená biø-
mování? Pøedstavuje to jakési dovršení køtu a na-
zývá se proto také nìkdy svátostí køes�anské 
dospìlosti. Biømování mùže udìlit pouze biskup. Po 
modlitbì o dar Ducha Svatého položí udìlovatel 
ruku na hlavu biømovaného, maže ho na èele 
køižmem (olej s pøísadou balzámu) a prohlásí: 
"Pøijmi peèe� daru Ducha Svatého." Biømovaný 
odpoví: "Amen."
Celý obøad symbolizuje velice významnou životní 
událost, a proto jsou všichni srdeènì zváni. Na Vaši 
pøítomnost se tìší otec arcibiskup, místní knìží a 
všichni biømovanci s rodinami. -fox-

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 , e-mail:ddm.mt@atlas.cz,
http://ddm-mt.wz.cz

1.10.2005  Memoriál Jarky Vojíøové – 
tradièní sportovní soutìž poøádaná pro dìti ve 
vìku od 2 do 15 let, která probìhne na høišti 
II.ZŠ. Prezentace v 9,30 hod. a start v 10,00 hod. 
2.10. 2005 -  Rozlouèení s létem aneb 
PUTOVÁNÍ ZA DOMORODCI - nedìlní 
odpoledne pro dìti i dospìlé plné her a netra-
dièních disciplín ve stylu života domorodých 
kmenù. Navštívíte stanovištì indiánù, keltù, 
eskymákù atd. Zaèátek ve 14.00 hod v areálu 
moravskotøebovského Aquaparku, masky domo-
rodcù a dìti do 6 let zdarma. 
Program: soutìžení na stanovištích, soutìž o nej-
lepší masku domorodce (promenáda masek, 
hodnocení), vstupenky jsou slosovatelné v tom-
bole. Akce se koná i pøi nepøíznivém poèasí, teplé 
obleèení a masky s sebou. 
3.10.2005 Malá kopaná 8.-9.tøíd – Obvodní kolo 
probìhne od 14,00 hodin na høišti TJ SLOVAN na 
tzv. 3 høišti. Vítìz soutìže postoupí do okresu, 
které se koná 10.10.ve Svitavách.
5.10.2005 Pøespolní bìh – sportovní soutìž 
urèená žákùm ZŠ a SŠ. Okresní kolo se uskuteèní 
v Polièce 12.10.2005
8.10.2005  Pejskiáda – areál kynologického 
cvièištì v lomu, prezentace a kontrola oèko-
vacích prùkazù 14,00-14,30 hod. Více na stranì 5 
zpravodaje.
10.10.2005  Lepší mìsto pro dìti – vyhlášení 
výtvarné soutìže ke Dni duševního zdraví
10.10. - 14.10.2005  TÝDEN OTEVØENÝCH 
DVEØÍ  v  Domì  dìtí  a  mládeže   –   program 
z èinnosti DDM  pro 1. stupeò ZŠ, školy se 
nahlásí telefonicky. Podrobnosti na plakátech. 
14.10.2005   Podzimní dílna  –  od  16,00  hod. 
v DDM. Podzimní aranžmá a výrobky pro 
zkrášlení bytu. 20,- Kè.
17.10. - 21.10.  Den stromu pro 1. - 3. tøídy ZŠ  
pøírodovìdná stezka spojená s plnìním úkolù na 
ekologické téma. Podrobnosti na propozicích.
26.10.   Výroba  lampiónù   –   od  10,00  hodin 
v DDM. 10,- Kè.
25.-27.10.2005  Prázdninový pobyt na DDM  
pobyt je urèen pro dìti 2.-6. tøíd ZŠ. Nástup dìtí 
je v úterý 25.10. v 17,00 hodin na DDM, návrat 
domù ve ètvrtek 27.10. v 17,00 hodin. Program: 
tradiènì táborový „Louèíme se s létem“ Cena: 
350 Kè vèetnì zájezdu na bazén v È.T. Pøihlášky 
a poplatek na DDM do 16.10.2005

Stále probíhá nábor do zájmových útvarù DDM. 
Zájmové útvary jsou k dispozici v DDM, na 
webových stránkách DDM, http://ddm-mt.wz.cz, 
ve školách, ve vitrínách DDM a jakékoli 
informace ohlednì èinnosti DDM v roce 2005-
2006 vám pøípadnì rádi zodpovíme telefonicky na 
tel. 461 316 786.

Ø Í J E N 2 0 0 5

ZUŠ Moravská Tøebová
V každém z nás je skrytý talent
Nebraòte jeho rozvoji a dopøejte svému dítìti
možnost umìleckého rùstu. Využijte pøíležitosti a pøi-
hlaste své dítì do naší Základní umìlecké školy sídlící 
v krásných historických prostorách moravsko-
tøebovského zámku. Vašemu dítìti se dostane 
profesionálního umìleckého vedení a nauèí se 
soustøedìnì a cílevìdomì pracovat v kolektivu 
nových pøátel. Studiem na naší škole má také možnost 
získat pøedpoklady pro další rùst na vyšších 
umìleckých, pøípadnì i pedagogických školách.
V hudebním oboru uvítáme zájemce o studium hry 
na klavír a na dechové nástroje, a to jak žes�ové 
(trubka, pozoun, lesní roh), tak i døevìné (pøíèná a 
zobcová flétna, klarinet, saxofon). Od tohoto škol-
ního roku je také možnost výuky na bicí nástroje! 
Ve škole pùsobí dìtské pìvecké sbory. Pøivítáme 
zejména nejmenší zpìváèky (1. - 3. tøída ZŠ) ve 
sboru Klíèek. Pro nové zájemce je otevøen i sbor 
Korunky (4. - 9. tøída ZŠ).
Nabízíme též studium oboru výtvarného, který je 
zamìøen na plošnou tvorbu (kresba, malba), prosto-
rovou tvorbu (modelování a tvarování), objektovou a 
akèní tvorbu a výtvarnou kulturu všeobecnì.
Na naší škole se vyuèuje i taneèní obor, který je 
zamìøen nejen na klasický tanec, ale i na moderní a 
muzikálový tanec. Pøihlásit se mohou dìti nejen 
vìku školního, ale i pøedškolního.
Literárnì dramatický obor poskytuje výuku 
sólového pøednesu poezie èi prózy, tvoøení pásem 
poezie a divadelní èinnost. S tím souvisí získávání 
základù spisovné výslovnosti a zacházení s èeským 
jazykem obecnì.
Neváhejte a pøijïte se k nám podívat. Bližší 
informace získáte buï pøímo v budovì ZUŠ 
(Zámecké nám. 1, pravé køídlo zámku), nebo na tel. 
è. 461 311 709. -ZUŠ-

Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic v Mor. Tøebové
Zámecké nám.1, Moravská Tøebová,

tel: 461 316 971,  e-mail: knihovna@mkmt.cz

  3.10.- 9.10. 2005
Motto: Velcí a malí Èechové

• Bezplatné služby (registrace na r. 2005, užívání 
Internetu, prominutí sankèních poplatkù,
seznámení s prací na Internetu a on-line katalogu
• 3.10. – Velké Øíjnové Spoleèné Ètení aneb 
Pocta Boženì Nìmcové
9.00-17.00 h. nepøetržité ètení z díla B. Nìmcové, 
z její korespondence  nebo biografií o ní
Provázkiáda  navažte pøátelství s knihovnou
Navazování provázkù jako vyjádøení vztahu 
veøejnosti ke knihovnì.
Osobnosti Moravské Tøebové
Koho považujete v našem mìstì za osobnost? 
Pøijïte dát svùj tip do knihovny! Vaše názory 
pøijímáme po celý mìsíc øíjen! 
• 4.10. – Karmický zákon 
Pøednáška Václava Žáèka, studovna mìstské 
knihovny, zaèátek v 17.00 hod.
• 5.10. – Vernisáž výstavy Zlaty Berkovcové 
Výstava   obrazù   klientky   Denního   stacionáøe 
pøi Farní charitì v Polièce,  zahájení v 10.00 hod. 
v knihovnì 

• 6.10.  – Vzpomínání …
Podveèer vzpomínek a vyprávìní p. MUDr. 
Miroslava Ornera a jeho paní Mgr. Olgy 
Ornerové, zaèátek v 17.00 hod. v knihovnì
• 7.10. – Romská dílna
Pøednáška a tvùrèí dílna pro dìti, zaèátek v 10.00 
a 11.30 hod. v MìK, nutno domluvit pøedem.

1.10. - 31.10. 2005
Øíjen – Mìsíc èeské a slovenské kulturní 
vzájemnosti
Výstava knih: Slovenská literatura z fondù 
mìstské knihovny. Otevøeno: po  èt  9.00 - 17.00 
hod., so 9.00 - 12.00 hod.
 

Knihovna dìtem
3.10. 2005 – Kdo ète, ten se nenudí
Zahájení soutìže dìtských ètenáøù pro školní rok 
2005/2006. 

Tvoøivé støedy
  5.10. 2005  Ptáèci
12.10. 2005  Tištìná zvíøátka
19.10. 2005  Stojánek na tužky
26.10. 2005  Maková panenka
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìt. oddìlení MìK.
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ø  Cestovní kanceláø MTM tour nabízí:

ø  Sjednocená organizace nevidomých
      a slabozrakých

ø  Víkendové pobyty v areálu Motýlek
      na Svojanovì

ø  Chemika

8.10. – Polsko - Klodzko, možnost nákupù -             
cena 200 Kè/os.  zahrnuje dopravu 
22.10. – Rakousko - termály v LAA, obøí 
termální komplex - cena 650 Kè dosp., 500 Kè 
dìti do 14 let - cena zahrnuje dopravu, 
vstupenku na 3,5 hod., technický doprovod
26.10. – Vídeò muzeí a galerií - Rakouský státní 
svátek - vstup do vìtšiny muzeí a galerií zdarma 
- cena 440 Kè zahrnuje dopravu, prùvodce
3.12. – Praha divadlo TA FANTASTIKA - 
muzikál ELIXÍR ŽIVOTA - Úèinkují : Lucie 
Bílá, Radka Fišarová, Kamil Støihavka, 
Vilém Èok a další - Cena 900 Kè zahrnuje 
dopravu a vstupenku 
Nástupní místa: Mor. Tøebová,  Svitavy 

KAM NA SILVESTRA? 
S námi do termálù na PODHÁJSKOU!
27.12. – 1.1.       6 dní
penzion ENERGY II, polopenze, termální 
bazén v objektu. Cena 5 190 Kè zahrnuje 
dopravu autokarem, ubytování ve dvoulùžkovém 
pokoji s polopenzí (sprcha, WC, televize, 
lednièka, balkon), vstup do hotelového 
termálního bazénu, prùvodce, pobytovou taxu, 
pojištìní CK pro pøípad úpadku. Pøíplatek 500 
Kè za silvestrovskou veèeøi.
MTM tour, ul. Ès. armády 10, Moravská 
Tøebová – tel. 461 318 313, 461 316 303, 
mobil 603 816 884 – www.mtmtour.cz 

zve širokou veøejnost  na Den otevøených dveøí
4. 10. 2005 - úterý

Èeská Tøebová, Mlýnská 900
/ 100 m od Malé scény /

9.00 – 16.00 hodin
Prohlídka uèeben - výstavka kompenzaèních 
pomùcek, jejich pøedvedení a prodej
pro nevidomé a zrakovì postižené.
Úèast pøislíbil Tyfloservis Hradec Králové
a Tyflopomùcky Olomouc.
Bližší informace  sekretariát SONS pí. Hurtová
Tel.  465 535 325  605 320 604

 - 500 Kè/os., možnost polo-
penze, plné penze, ubytování v rodinných 
chatách. Kontakt: Turistické IC, nám. TGM 33, 
571 01 Mor. Tøebová, tel: 461 315 794
e-mail: icentrum@mtrebova.cz,

Chemická èistírna šatstva
Oznamuje pøemístìní sbìrny od 5. 9. 2005
v Moravské Tøebové tel.: 461 316 049
na ulici Lanškrounská 57  pøilehlé prostory
šití prošívaných pøikrývek 

Program èinnosti KÈT

Mateøské centrum
Sluníèko oznamuje

Podzimní aktivity STOBu

Zprávy z atletiky

1. 10. – sobota
Turistický zájezd na Pardubicko s návštìvou 
Hrádku u Nechanic, Kunìtické hory a Boh-
daneèských rybníkù. Zájezd je poøádán  
zejména pro dìti. Odjezd v 7.00 hod. od 
autobusového nádraží, návrat do 19.00 hod. 
Svaèinu s sebou.

8. 10. – sobota
Cyklistický výlet na hrad SVOJANOV.
Sraz zájemcù v 9.00 hod. u autobus. nádraží, 
návrat do 17.00 hod.

13. 10. – støeda
Pøátelské posezení v klubovnì – domluva 
dalšího programu na zbývající sezónu tohoto 
roku. Úèast zájemcù o naši èinnost velmi 
potøebná. Zaèátek v 19.00 hod.

14. 10. – sobota
Pìší výlet ke Kamenným køížùm u Svojanova
Sraz zájemcù v 9.00 hod. pøed restaurací v Bo-
rušovì (vlastní doprava). Návrat okolo 15.00 
hod.

28. 10. – pátek
Pìší turistický výlet Povodím SÁZAVY a hrad 
Lipnice. V pøípadì nepøíznivého poèasí 
návštìva Ždáru nad Sázavou (Zelená hora, 
zámek, …). Odjezd zájemcù od autobusového 
nádraží v 6.30 hod. Návrat zpìt  do 19.00 hod. 
Pøihlášky zájemcù do 15. 10 u Ing. D. Mikul-
kové,  tel.  461 318439.   Jízdné:  èlenové  KÈT 
- 80 Kè, ostatní - 120 Kè.

Pøipravujeme pro listopad:
Vlakový zájezd pro dìti do Prahy na pøedstavení 
loutkového divadla. Pøedbìžné informace a pøi-
hlášky u L. Weinlicha, tel. 603 733 322.

Ing. Josef Schneeweiss

Dne15.9.2005 se studenti moravskotøebovského 
gymnázia zapojili do celorepublikové chari-
tativní sbírky „Srdíèkový den“. Sbírku 
organizuje Obèanské sdružení Život dìtem a její 
výtìžek je urèen na nákup pøístrojù pro dìtská 
oddìlení nemocnic a pro zaøízení peèující o ne-
mocné dìti v celé Èeské republice. Díky  
vstøícným spoluobèanùm se našim studentùm 
podaøilo shromáždit èástku 27 424 Kè. 
Dìkujeme tedy všem, kteøí si uvìdomují, jak 
cenné je zdraví, zvláštì zdraví dítìte a dokáží 
svým pøíspìvkem pomoci tìm, kteøí to potøebují.

P o d ì k o v á n í
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Na základì grantového schématu „Podpora rovných 
pøíležitostí žen a mužù na trhu práce“ byl 
vypracován vzdìlávací projekt zamìøený na 
vzdìlávaní žen v oblasti ovládání osobního poèítaèe, 
zlepšení motivaèních a komunikaèních schopností 
úèastníkù smìrem k získání zamìstnání nebo 
sebezamìstnání. 
Je možné se nahlásit do denního poèítaèového kurzu 
v trvání 25 pracovních dnù, který je urèen pro matky 
na mateøské dovolené, pro dlouhodobì neza-
mìstnané ženy a ženy ve vìku nad 50 let, které jsou 
vedeny v evidenci úøadu práce. Realizátorem kurzu 
je Poèítaèová škola IdeaHELP Žamberk.
Tento projekt je v plné výši financován Evropským 
sociální fondem. Pro frekventanty kurzu je úèast 
zcela bezplatná. 
Pøihlášky a hlavnì bližší informace ohlednì tohoto 
kurzu získáte na tel. èísle 461 311 360,

mobil: 736 609 318,
/Lišková Zdena – MC Sluníèko/,
nebo si napište o informace na e-mail:
mc.slunicko@quick.cz.

Základní 3 mìsíèní kurzy  pro dospìlé mají 11 lekcí 
a probíhají jednou týdnì, každá lekce trvá cca 2 
hodiny (1 hodina cvièení pod odborným vedením 
cvièitelky STOBu + teorie). V kurzech se kombinuje 
nácvik správných stravovacích návykù s vhodnou 
pohybovou aktivitou. 
Nejbližší kurzy v Moravské Tøebové:  
Základní kurz s aqua-aerobicem  zaèíná 7.10.2005 
v 16.00 hodin na ZŠ Palackého 35 v Moravské 
Tøebové,  cena kurzovného èiní 1500,- Kè.
AQUA-AEROBIC zaèíná 7.10.2005 v 16.00 hodin 
na ZŠ Palackého 35 v Moravské Tøebové,  cena za 
10 lekcí èiní 500,- Kè.
Vezmìte si s sebou plavky vhodnìjší jsou jednodílné, 
osušku, plážovou obuv, hygienické potøeby. Cvièení 
je i pro neplavce cvièí se  ve vodì od 1m do 1,5 m.
Pobytové redukènì kondièní kurzy s AQUA-
AEROBICem  ve �ïáru nad Sázavou 
27.10.-30.10.2005 – cena – 2100 Kè – plná penze 
vèetnì svaèin – nástup odpoledne, zaèínáme aqua-
aerobicem v 17.00 hod.
2x dennì aqua-aerobic, 5x dennì racionální 
stravování, pøednášky a konzultace s odborníky  

Pøihlášku a kurzovné zašlete co nejdøíve z dù-
vodu omezeného množství míst v kurzu. 
Kurzovné, pøípadnì zálohu ve výši 500,- Kè z dù-
vodu závazné rezervace uhraïte na uvedený úèet :
   Èeská spoøitelna a.s. è. úètu: 1458691063/0800
variabilní symbol základní kurz s aqua-aerobicem 
Moravská Tøebová:   07102005
variabilní symbol Žïár nad Sázavou:   27102005

V pøípadì dalších dotazù se na nás mùžete kdykoli 
obrátit a to na níže uvedených kontaktech: 

Dr. Marcela Laušová
lektorka spoleènosti STOB
tel.: 603 558 050
e-mail: mlausova@volny.cz
Køídlovická 16a, 603 00 Brno
web: mlausova.sweb.cz

Z minima maximum
Dne 29.5.2005 se konaly ve Svitavách krajské 
pøebory jednotlivcù Pardubického kraje v kategorii 
starší a mladší žactvo. Náš tým reprezentovala 
minivýprava 5 úèastníkù  –  ètyøi  ze  staršího žactva 
a jedna z mladšího žactva (M. Doleželová) a získala 
6 medailí – 4 x 1. místo, 2 x 2. místo.
Z výsledkù:
1. místo: Michaela Doleželová – koule – 8,36 m

Hana Vašková – disk – 25,29 m
Hana Vašková – koule – 10,08 m
Vladimír Èonka – koule – 13,72 m

2. místo: Vladimír Èonka – disk – 35,79 m
Vladimír Èonka – oštìp – 38,40 m

Krajské soutìže družstev
Družstvo  starších  žákyò  se  umístilo  na  7. místì 
z 9 úèastníkù. Nejvýraznìjší oporou byla Hana 
Vašková (koule, disk, kladivo). Pravidelnì bodovaly 
Andrea Paøilová (výška), Žaneta Vodáková (koule, 
disk), Michaela Garguláková, Michaela Doleželová 
a Veronika Kropáèková.
Družstvo starších žákù   se   umístilo   na  8.  místì 
z 10 úèastníkù. Kolektiv mìl oporu ve Vladimíru 
Èonkovi (disk, oštìp, koule), který se svými výkony 
nominoval na MÈR. Na bodovaných místech se 
objevovali Jiøí Hons, Jan Hons, Jan Coufal, Michal 
Radimecký. V obou kategoriích byly bìžecké 
disciplíny velkou slabinou.
Družstvo mladších žákyò  vybojovalo  1.  místo  ze 
3 úèastníkù. Nejvíce bodù získaly Michaela 
Doleželová (koule, 60 m) a Nikola Paøilová (60 m 
pø., výška). Na úspìchu se výraznou mìrou podílely 
i Michaela Štegnerová (800 m), Markéta Pøikrylová 
(dálka), Adéla Ptáèková (míèek), Barbora 
Richtrmocová (míèek), Veronika Pechová (dálka, 
150 m). Za uvedení stojí pøedevším výkon teprve 
11leté Nikoly Paøilové ve skoku vysokém – 146 cm. 
První místo ve skupinì znamenalo postup do 
krajského finále, které se konalo v Litomyšli.
Družstvo mladších žákù se  umístilo  na  4. místì ze 
6 úèastníkù. Nemìlo ve svém støedu skvìlou 
individualitu, bohužel, pro rùzná zranìní se nikdy 
nesešli v nejsilnìjším složení. Nevyvedla se úvodní 

dvì kola, pøesto staèilo v posledním kole získat 
navíc 11 bodù a postup byl realitou. Mezi pravidelnì 
bodující patøili: Jiøí Pálka (60 m, 150 m), Jakub 
Novák (60 m, 60 m pø.), Tomáš Øehùøek (60 m, 800 
m), Václav Wohlmuth (výška), Michael Pavliš (60 m 
pø.) a štafeta 4x60 m.
Družstvo nejmladších žákyò vyhrálo s pøehledem 
všechna tøi kola a 1. místo ze 6 úèastníkù znamenalo 
postup do krajského finále s vyhlídkou medailového 
umístìní (v loòském roce vybojovaly støíbrné 
medaile). Žákynì se opíraly o dvì individuality – 
Nikolu Paøilovou (60 m – 9,1 s.; dálka – 394 cm; 
600 m – 1,57,9 min.) a Markétu Pøikrylovou (60 m – 
9,3 s., dálka – 409 cm; 600 m – 2,04,7 min.). K nim 
se k dobrým výkonùm vypjaly Andrea Hájková (60 
m – 9,3 s.), Martina Šmídová (míèek – 34,60 m), 
Zdena Šunková (dálka – 369 cm) a vyrovnanými 
výkony Karolína Madìrová.
Družstvo nejmladších žákù vybojovalo 2. místo ze 
6 úèastníkù, což znamenalo postup do krajského 
finále. Mezi nejlépe bodující patøili Jan Schneider 
(800 m – 2,57,3 min, míèek – 39,16 m), Radek 
Holub (60 m – 9,1 s.), Josef Kabeláè (800 m – 
2,57,1 min.), Tomáš Jochec (800 m – 2,58,2 min.), 
Jaroslav Žouželka (60 m – 9,2 s.) a David Gregor 
(míèek – 39,20 m). Finále probìhlo v Moravské 
Tøebové.
S finálovými výsledky a reprezentací Vladimíra 
Èonky se seznámíte v pøíštím èísle zpravodaje.

         Radek Pavliš
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Fotbalisté „jedou naplno“

Giro della Lunigiana s èeskou úèastí

Evidentnì se u A mužù zaèíná projevovat 
dlouhodobá systematická práce trenéra Petra 
Mrázka. Kolektiv hráèù se jeví jako nevídanì 
stmelený, zacílený k úspìchu a nadto se koneènì 
daøí støílet góly. Do mužstva jsou zapojováni mladí 
talentovaní fotbalisté nižších vìkových kategorií, dle 
aktuální formy a zdravotního stavu i hráèi B celku. 
Miláèkem domácího publika se stal „rekordman“ 
Michal Sedláèek. Jako 15letý dorostenec pravidelnì 
nastupuje za A mužstvo dospìlých, sportovní 
veøejnost oceòuje jeho kulišácké kousky, stejnì jako 
fotbalový kumšt (pohyblivost, pøesnost nahrávek, 
techniku).
B mužstvo dospìlých se rozjíždí jen zvolna, aèkoliv 
jeho ambice jsou dosti vysoké a dlužno øíci, že 
reálné. A dorost to myslí s návratem do krajského 
pøeboru vážnì, zdá se, že vydrží-li forma, nic tomu 
nebrání. Slibnì si vedou též další mládežnické 
družstva (dorost B), stejnì jako žákovské celky v 
krajském pøeboru.

Kaleidoskop výsledkù
(stav k 20.9. 2005)

Stolany - A muži 0 : 2
A muži - Hlinsko 2 : 0 (1:0)
Branky: Aberle, Strouhal
È.Tøebová - A muži 4 : 0 (1:0)
A muži - Polièka 2 : 0 (0:0)
Branky: Aberle, Fikr
Prùb. poøadí:  1. místo  6 5 0 1  11:6    15 b.  (+6)

Zámrsk - Muži B 1 : 1 (0:0)
Muži B - Rychnov 2 : 4 (0:2)
Hlinsko B - Muži B 2 : 0
Muži B - Horní Újezd 3 : 0 (0:0) 
Dolní Újezd B - Muži B 1 : 0
Prùb. poøadí:  12. místo  6 1 1 4   6:11    4 b.  (-5)

Zámrsk - Slovan 0 : 5
Dorost A - Pomezí 2 : 0
Sruby - dorost A 1 : 1
Dorost A  Horní Újezd 4 : 0
Proseè  dorost A 0 : 3
Prùb. poøadí:  1. místo   6 5 1 0  22:1  16 b.  (+7)

„Uvedený cyklistický závod v italských Alpách  
patøí do nejvyšší kategorie Svìtového poháru. Bez 
nadsázky lze øíci, že se jedná o nejtìžší juniorský 
závod na svìtì. Jeho ètyøi etapy  mìøí dohromady 
450 km. Ale jsem rád, že se mohu zúèastnit, 
kopcovitý   profil   trati  mi  bude  jistì  vyhovovat 
a chci se rehabilitovat za MS v Rakousku,“ to nám 
prozradil Leopold König mladší (1987), juniorský 
cyklistický reprezentant ÈR z Moravské Tøebové 
pøi svém odjezdu. Dodejme, že jeho cílem bylo 
umístìní  v  první  desítce  jezdcù  a  dílèí úspìch v 
nìkteré z horských etap.
Talentovanému moravskotøebovskému cyklistovi 
se nakonec podaøilo naplnit smìlé cíle. Na nejvyšší 

I. krajská liga ledního hokeje

Korfbalisté pøed novou sezonou

Oproti loòskému roèníku došlo ke zmìnì hracího 
systému 1.KL v souvislosti s rozšíøení poètu muž-
stev z osmi na jedenáct. I nadále jsou  zachovány 
dvì èásti soutìže. Nejprve se dvoukolovì støetne  
každý s každým (20 zápasù). V druhé èásti mužstva 
umístìná na 1.-4. místì postupují do finálové skupi-
ny o pøeborníka kraje (dohromady s Hradeckým 
krajem), kde se hraje systémem play  off na tøi 
vítìzná utkání. Mužstva umístìná na 5. až 11. místì 
hrají dvoukolovì každý s každým o udržení v soutì-
ži.
Mužstvo dospìlých „A“: trenér - Pavliš Bohumil, 
asistent trenéra - Faltus Jaroslav, Kršòák Radek
Mužstvo dospìlých „B“: trenér - Štìpaø Michal, 
kustod - Neèas Martin, technický vedoucí - Orálek 
David

Nahlas hovoøí o svých nových cílech. Vodítkem jim 
zajisté mohou být loòská umístìní, tvrdá letní 
pøíprava a vìdomí vlastního umìní.
Ohlédnutí  za uplynulou sezónou 2004/2005 je jako 
v pøedešlých letech potìšitelné, tøebaže došlo k jis-
tému „ústupu ze slávy“. Dorostenci v ÈDKE (Èeská 
dorostenecká   korfbalová   liga)  obsadili  koneèné 
3. místo, kdy v rozhodujícím duelu porazili v Èes-
kých Budìjovicích tamní KCC Sokol 15:9.  (3.místo 
KC M.Tøebová 6 2 1 3 83:65 5 bodù = rezultát 
finálové skupiny). 1. YMCA Znojmo, 2. VKC Kolín.
Senioøi v 1. Èeské korfbalové lize (1.ÈKL) mezi 
šesti úèastníky skonèili na 4. místì. (20 10 2 8 
226:187 22b.)  
Starší žáci obhájili v základní skupinì druhé místo  
(16 12 0 4 243:49 24 bodù) za VKC Kolín, pøed 
Náchodem-Plhov, VUT Brno a SK RG Prostìjov. Ve 
finálové skupinì nakonec o stupínek klesli a patøí ji 
3.místo  (6 2 1 3 63:65 5)  1. Znojmo, 2. Kolín) 
Mladší žáci skonèili ve skupinì na 3. místì (16  10 
0 6 81:54 20 bodù) a do finálových bojù se 
neprobojovali.

***
S èím, resp. s kým vstupujete do nové sezóny?
V. Juraèková, trenérka a garant tohoto sportu ve 
mìstì nám prozradila: „Kádr se nám nijak výraznì 
nezmìnil, takže ambice mùžeme stanovit smìle 
vysoké. Jediným, kdo z našeho kolektivu odešel, je 
reprezentant  Jiøí  Ježek do VUT Brno (v souvislosti 
s jeho VŠ studiem).“
Kádr v souèasnosti  tvoøí:
Ženy: Ježková Pavla, Juraèková Vladimíra, 
Nedvìdová Dagmar, Šenkýøová Kateøina, Zoubková 
Šárka, Mareèková Iva, Nedvìdová Kristýna, Maší-
nová Milena, Kostelecká Kateøina, Schrammová 
Kateøina, Tichá Adéla, Kulhavá Iva, Beèváøová 
Vendula, Belejová Petra, Sekaninová Zuzana, 
Novotná Klára, Bártová Petra, Kubínová Petra, 
Havlíková Markéta, Cvrkalová Eliška, Doleželová 
Michaela, Malinková Lucie, Øádková Lucie, 
Blašková Veronika
Muži: Ježek Jaromír, Ježek Jan, Kunc Matìj, Jeøá-
bek Pavel, Stejskal Lukáš, Vávra Ivan, Schönbaum 
Lukáš, Pospíšil Lukáš, Ševèík Jiøí, Procházka 
Martin, Pospíšil Michal, Vojtíšek Jakub, Kelèa Jan, 
Kelèa Petr, Tauer Adam, Schneeweis Adam, Cvrkal 
Richard, Vojtíšek Jan, Sekanina Petr, Zeman Robert, 
Kubín Michal, Schramm Daniel, Kalina Robert

http://www.sweb.cz/kcmtrebova/index2.htm

Korfbal Club Moravská Tøebová
hledá nové èleny

Hledáme dívky i chlapce všeho vìku! Nabízíme 
tréninky 2x týdnì, letní kempy, pravidelné 
soutìže, turnaje, výjezdy do Holandska. Pokud 
máte zájem o tento ojedinìlý sport, kontaktujte 
nás, nebo se pøijïte podívat na naše tréninky. 
Rádi Vás uvítáme. Trénujeme v tìlocv. II. ZŠ, 
Palackého 35, Moravská Tøebová.

Po - 15:30 - 17:00 - mladší žáci, ÚT - 17:00 - 
18:30 - starší žáci, ST - 18:30 - 20:00 - dorost, 
PÁ - 15:30 - 19:00 - všechny kategorie.

Nabíráme hráèe do vìkových kategorií: mladší 
žáci  do 12 let, starší žáci  od 12 do 16 let, 
dorost  od 16 do 19 let, senioøi - od 19 let

Mìsteèko Trnávka - dorost B 0 : 7
Vendolí - dorost B 1 : 4
Dorost B - Chornice 5 : 3
Svitavy-Lány - dorost B 0 : 3
Dorost B - Radimìø 4 : 0
Prùb. poøadí:   2. místo  6 6 0 0   27:4   18 b.  (+9)

A žáci - starší
Choceò - žáci A 0 : 3
Žáci A - AFK Chrudim 1 : 1
Lanškroun - žáci A 2 : 6
Žáci A - MFK Pardubice 2 : 1
Prùb. poøadí:  2. místo   4 3 1 0  12:4  10 b. (+4)

A žáci - mladší
Choceò  žáci A 1 : 1
Žáci A  AFK Chrudim 5 : 3
Lanškroun  žáci A 0 : 6
Žáci A  MFK Pardubice 0 : 1
Prùb. poøadí:  4. místo  4 2 1 1   12:5  7 b.  (+1)

stupínek sice nevystoupal, v 3.etapì však skonèil 
druhý a celkovì sedmý. „Mohlo to být lepší, náš 
tým však zaváhal v etapách a nechal ujet menší 
skupinku, jejíž minutový náskok jsme nedokázali 
dotáhnout. Se svým uèinkováním jsem spokojen, 
nebo� jsem na základì výsledku získal pro rok 
2007 kontrakt od jednoho italského týmu. Bude to 
dobrá škola.“
Pro pøíští rok zatím volí mladý jezdec mezi tøemi 
kvalitními týmy v ÈR, které mu nabídly skvìlé 
podmínky pro jeho další výkonnostní rùst. On však 
nezapomíná ani na vzdìlání, chce, aby jej 
gymnázium, kde studuje, registrovalo nejen jako 
reprezentanta. -mt-

Ø Í J E N 2 0 0 5

A“ dorost

A mužstvo (srpen 2005). Stojí (zleva): Mrázek P. (trenér), Cink M., Dostál L., Strouhal J., Huryta V (kpt.), Horák 
Š., Špaèek J., Bìlehrádek J. (masér), Švanda L. (asistent), V podøepu (zleva): Kryštof J., Aberle M., Stanìk T., 
Skøebský J., Deutsch R., Sedláèek M., Rázl J., Koláø J.

• Cyk

• 

• H

listika
1. 10. – 9. závod seriálu Tauer elektro cup 2005 –  
silnièní èasovka (22 km). Tra�: start u restaurace v 
Linharticích smìr Rozstání - Mìsteèko Trnávka - Lazy 
- Chornice - obrátka u areálu Argo a zpìt. Prezentace v 
den závodu v místì 12.30-13.30 hod. Start ve 14 hodin. 
Pøedtím kategorie mládeže na modifikovaných tratích. 
Poøadatel: Leopold König, tel. 603 487 066
15. 10. – Závod do strmého vrchu. Poslední závod 
celoroèního seriálu. Sjezdovka proti èerpací stanici 
ARAL. Start v 11 hodin. Prezentace 1 hodinu pøedem. 
Poøadatelé: František Juriš, Petr Boháè

Fotbal
  2.10. 16:00         muži A - Skuteè
  9.10. 13:45 dorost A - È. Heømanice

16:00 muži B - Králíky
16.10. 15:30 muži A - Tesla Pardubice
23.10. 15:30 muži A - Prachovice
29.10.   9:30 žáci A - Hlinsko
30.10. 12:15 dorost A - Dolní Újezd

14:30 muži B - È.Tøebová B
okej

16.10. 17:00 muži A - Litomyšl
26.10. 18:30 muži A - Svitavy

Sportovní nabídka
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Seriál Tauer elektro cup se blíží do finále

Stolní tenisté zahajují novou sezonu

Babí léto 2005
Do konce celoroèního seriálu o nejlepšího cyklistu 
mìsta zbývají dva závody. Tøi se také budou škrtat. 
Pro nìkoho to nemusí nic znamenat, jiný si musí 
pospíšit. V osmém podniku se postavilo v chladném 
poèasí na start Babího léta opìt 70 jezdcù, aby 
bojovali o prestiž a body do celkového poøadí. Mìli 
možnost volby ze dvou tratí  na 35 a 50 km.
Všem favoritùm „vypálil rybník“ na startu témìø 
neviditelný Šaòo, resp. Sandór Pócsai. Na dlouhé 
trati ujel svým soupeøùm pøekvapivì o  dlouhé ètyøi 
minuty.  „Ve stoupání na kopec Roh jsem využil 
pøírodní pøekážky, byl spadnutý strom pøes cestu. 
Pole se zauzlilo, zkusil jsem nastoupit a ono to 
vyšlo!V terénu není možné jet tak rychle jako na 
silnici a jednotlivci se jede vždycky lépe,“ zhodnotil 
své prvenství spokojený vítìz, jehož ani vzorná 
spolupráce ètveøice silných pronásledovatelù 
nedostihla.
Organizátory jeho husarský kousek nepøekvapil. 
Jeho schopnosti jsou všeobecnì známy. “Vlastnì jen 
naplnil naše oèekávání, má dlouhodobì skvìlou 
formu. Ve vší skromnosti míøí velmi vysoko v celkové 
poøadí,“  podotkla èlenka jury H. Mazalová. 

Z výsledkù (celkové poøadí)
50 km (63 jezdcù)
  1. Pocsai Sandór 01:45:46
  2. Orálek Dušan 01:49:35
  3. Shlegel Jan 01:49:35
  4. Kadidlo Jiøí 01:49:43
  5. Kuda Pavel 01:50:14
  6. Doležel Josef 01:52:50
  7. Dvoøák Dušan 01:52:53
  8. Orner Zdenìk 01:57:00
  9. Kubìnka Radek 01:57:02
10.Ston Martin 01:57:04

35 km (17 jezdcù)
(* v celkovém poøadí byli jezdci na kratší trati  
klasifikováni až za tìmi, kteøí absolvovali tra� delší)

1. Mitáš Jøí  01:32:22; 2. Soukal Roman 1:32:59; 3. 
Sedláèek Michal 01:35:17; 4. Køivánek Vlastimil  
01:40:28; 5. Bureš Filip 01:49:33; 6. Slavíèková 
Lucie  01:50:05

M1(34 úèastníkù)
1. Pocsai Sándor 01:45:46; 2. Orálek Dušan  
01:49:35; 3. Shlegel Jan 01:49:35; 4. Kadidlo Jiøí  
01:49:43; Kuda Pavel 01:50:14
M2 (16 úèastníkù)
1. Doležel Josef 01:52:50; 2. Orner Zdenìk  
01:57:00; 3. Malèík Bronislav 01:57:08; 4. 
Schneider Ludìk 2:01:03; 5. Hanák Jaroslav  
02:01:55
M3 (11 úèastníkù)
1. Budig Norbert 02:01:13; 2.Steklý Josef  02:06:41; 
3. Sopoušek Kamil 02:09:02; 4. Šustr Josef  
02:12:30; 5. Messner Jiøí  02:12:48
Ženy (9 úèastníkù)
1. Schneiderová Bedøiška 02:12:16; 2.Mizerová 
Olga 02:29:54; 3. Votøelová Rùžena 02:29:57; 4. 
Slavíèková Lucie 01:50:05; 5. Olivová Eva  
01:54:24
Vhodným doplòkem byly závody dìtí a mládeže, 
novinkou juniorská kategorie. Bez ohledu na poèasí, 
chlad a bláto, pøes øadu pádù, to byl zdaøilý podnik. 
Na tom se shodli úèastníci na spoleèenském veèírku. 
Podìkování patøí organizátorùm a garantùm 
Norbertu Budigovi a Mojmíru Žáèkovi, poøada-
telkám a týmu zpracovatelù výsledkù.
Prùbìžné poøadí po 8 závodech seriálu
M1 (dosud 92 zúèastnìných)
1. Kadidlo J. (677), 2. Pocsai S. (653), 3. Rotter M.l 
(633), 4. Kubìnka R. (612), 5. Richter R. (558)
M2 (dosud 34 zúèastnìných)
1. Doležel J. (683), 2. Schneider L. (659), 3. Hanák 
J. (632), 4. Vojta J. (617), 5. Prudil J. (612)
M3 (dosud 25 zúèastnìných)
1. Budig N. (692), 2. Sopoušek K. (656), 3. Nìmèík 
V. (652), 4. Koschata R. (620), 5. Steklý J. (564)
Ženy (dosud 25 zúèastnìných)
1. Schneiderová B. (700), 2. Mizerová O. (677), 3. 
Olivová E. (542), 4. Rolencová D. (542), 5. 
Votøelová R.  (471)

Potvrdil to  na Babím létì, když si ve své kategorii 
(M2) dojel pro další vítìzství, tøebaže jej potkal na 
závodech v republice tìžký pád a poležel si dokonce 
v brnìnské nemocnici. Silnì tak dal na srozumìnou 
vše škarohlídùm, že míní obhajovat své loòské 
celkové prvenství v cyklomanu. Potvrzuje to na 
mnoha jiných závodech , jejichž výpis uvádíme:
  2.7.05  Vinaøská 50, Šatov - Znojmo - 50 km MTB             

- 2. místo  Masters
13.8.05  Manager triatlon Brno - triatlon                   

- 3. místo celkovì
20.8.05  Žernovský Mazec, È. Hora - 50 km MTB            

- 1. místo  Masters
  3.9.05  Priessnitzova 60 ÈS, Jeseník  - 60 km MTB            

- 1. místo  Masters
V  seriálu  Tauer  elektro  cup  dosud  celkovì  vede 
J. Kadidlo. Ovšem poté, co budou škrtnuty tøi 
dosažené výsledky, J. Doleželovi nikdo neodpáøe 
ètyøi prvenství a dvì druhá místa a on bude ve 
výhodì. Svou kategorii (nad 40 let) prakticky již 
vyhrál.

-mat-

Biker Doležel válí

Mládežnický hokej není jen
sezónním sportem

V souèasné dobì již není nikdo na pochybách, že se 
lední hokej v Moravské Tøebové dostává neustále do 
popøedí mládežnických sportù v Moravské Tøebové. 
Pøispìlo k tomu svou prací, jednak vedení HC 
Slovan Mor. Tøebová, jakož i Mìsto Mor. Tøebová, 
ale i  zázemí poskytované Technickými službami.
Hokejová sezóna již totiž v posledních letech 
nezaèíná vybudováním ledové plochy, ale již døíve 
pøedzávodním obdobím, tzv. letní pøípravou, která 
probíhá v tìlocviènì, na stadionu èi v pøírodì. 
Prakticky již od kvìtna do srpna je pøíprava dìtí 
zamìøena na rozvoj koordinace pohybu, dynamické 
síly a rychlosti, pøièemž nedílnou souèástí jsou i 
streèinková cvièení. Trénink u našich nejmladších 
hokejistù, roèníkù 1997- 2000 v pøípravce, je 
zamìøen na pøirozenou touhu dìtí, a tou je hra. 
Nikoliv však hra = hokej, ale rùzná cvièení s míèi, 
švihadly, tenisáky, hokejkami a dalšími pomùckami, 
vše smìøující k tomu, aby se v dìtech probouzela 
radost z pohybu a chu� do dalšího tréninku.
Stejnì  tak  tomu  bylo  i  v  letošním  roce,  kdy  dìti 
v mìsíci srpnu absolvovaly dvì týdenní soustøedìní. 
První  z  nich  v  Dolní  Èermné   na   Lanškrounsku 
v chatkách místního kempu a pøilehlých sportoviš-
tích. Program dne byl vyplnìn ètyømi tréninkovými 
jednotkami, jakož i nezbytnou regenerací. Díky 
peèlivì naplánovanému programu  i nejmladší dìti 
záhy hokejový kemp prožívaly jako jedno velké 
dobrodružství bez rodièù, kde se našel i potøebný 
prostor pro táborák, stezku odvahy èi hru na vojáky. 
Ve stejném duchu pak probíhalo i následné 
soustøedìní v Šumperku, kde jsme již byli ubytováni 
pøímo na zimním stadionu v hotelu Sport. Do 
programu byly již zahrnuty dvì tréninkové jednotky 
na ledì.
Je tedy nesporné, že lední hokej je dnes s mládeží 
provozován po celý rok pod vedením kvalifiko-
vaných trenérù,  a  proto  se  plnohodnotnì mùže stát 
i celoroèním sportem èíslo jedna pro Vaše dìti, jakož 
i jednou z forem jejich  výchovy.

Libor Cach, trenér pøípravky

Do soutìží zapojuje Slovan Mor.Tøebová 5 družstev 
v následujících  úrovních a složeních:
A muži (divize)  - Madìra Jaroslav, Kalandra Miloš, 
Mrva Milan, Ertl Jakub
– cílem  družstva  je  udržet  se  v  soutìži a umístìní 
v horní polovinì tabulky, což nebude v silné 
konkurenci jednoduché.

B muži (KP 1.tøídy)  Ertl Lukáš, Palatka Edward, 
Zítka Patrik, Pøichystal Ivo
– snahou družstva bude obhajoba loòského umístìní. 
Výbornou výkonností se prezentuje P. Zítka (17 let), 
který by spoleènì s L. Ertlem mìl hrát prim.
C muži  (regionální pøebor) Pøichystal Václav, 
Holešovský Milan, Kalandra Miloš st., Peškar 
Jindøich, Vykydal Richard, Blaško Slávek, Jassa 
Petr, Švec Jiøí, Pøichystalová Iva
– nestárnoucí družstvo „dùchodcù“ bude již tradiènì 
prohánìt mnohem mladší soupeøe. Prosadit se v 
družstvu se bude snažit stále se lepšící R. Vykydal a 

mladíci P. Jassa a J. Švec. Prvé úspìchy èekají též 
Ivu Pøichystalovou.
D muži (regionální pøebor) Laštùvka Antonín, 
Muselík Miroslav, Grepl Luboš, Krepl Ivo, Peša 
Ludìk, Rùžièka Luboš, Tesolinová Zdena, Jakl 
Tomáš.
– družstvo hrající už øadu let ve stejné sestavì bude 
urèitì patøit k favoritùm soutìže a bude usilovat opìt 
o postup do krajské soutìže. Družstvo v létì pilnì 
trénovalo, uvidíme, jaké pøekvapení uchystá.
E muži (regionální pøebor) Skácelík Jiøí, Berger 
Jan, Smetana Jaroslav, Durák Luboš, Bìlohlávek 
Martin, Mrázek Tomáš, Jurka Petr, Riemer Tomáš, 
Šafaøík Dan
– mladý ambiciózní tým pod vedením Luboše 
Duráka se bude snažit prosadit se v soutìži a bojovat 
o co nejlepší umístìní. Nastupující generace stolního 
tenisu je velkým pøíslibem do budoucna. Všichni 
vìøí, že družstvo své pøedpoklady naplní a bude 
patøit k tìm nejlepším.

***
V oddíle se daøí práce s mládeží pod obìtavým 
vedením Zdeny Tesolinové a Luboše Duráka 
získávají nejmladší adepti stolního tenisu své první 
úspìchy. Žáci svou soutìž rozehrají v listopadu, a 
tak se k nim  vrátíme pozdìji…

***
Reálnost cílù, resp. výkonnost jednotlivých družstev 
dotvrzují žebøíèky, v nichž si moravskotøebovští 
stolní tenisté vedou velmi zdaøile.
Krajský žebøíèek:  Madìra J. (25.), Kalandra M. 
(53.), Ertl L. (56.), Ertl J. (61.), Mrva M. (69.), 
Palatka E. (80.), Pøichystal I. (124.), Zítka P., (128.)
Pohled do okresního žebøíèku je mnohem 
radostnìjší: Mezi nejlepší „devítkou“ šest Tøe-
bovákù: 1. Madìra J., Ertl L. (4.), Kalandra M. ml 
(5.), Ertl J. (7.), Mrva M., (8), Palatka E. (9).
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Èást èlenstva oddílu stolního tenisu

Zleva: S. Pocsai
a D. Orálek


