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V Moravské Tøebové ve volbách
podruhé zvítìzila ODS

V komunálních volbách, které probìhly 
o víkendu 20.–21.10., zvítìzila už podruhé 
Obèanská demokratická strana poètem 
27,54 % platných hlasù. Tìsnì za ní se 
umístila sociální demokracie, pro níž 
hlasovalo 26,29 % volièù. Obì strany tak 
v jednadvacetièlenném zastupitelstvu zí-
skaly po šesti mandátech. Ètyøi køesla 
obsadí komunisté (17,66 % hlasù), dva 
mandáty mají køes�anští demokraté (10,87 
% hlasù), další dvì køesla jsou pøipravena 
pro Nezávislé evropské demokraty (10,04 % 
hlasù) a jeden mandát patøí Nezávislým 
Moravskotøebovákùm (7,58 % hlasù).
Volební úèast v Moravské Tøebové byla 
podobná jako pøed ètyømi lety. K volební 
urnám letos pøišlo 3759 volièù, což pøed-
stavuje 41,56 % všech osob, které mohou 
volit. 
O tom, kdo usedne ve vedení mìsta zatím 
vedou politické strany jednání. Definitivní 
verdikt padne na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva mìsta, které je naplánováno 
na zaèátek listopadu. “Volièi už podruhé 
v dìjinách mìsta svým hlasováním podpoøili 
stranu ODS, èehož si velmi vážím, protože 
tak ocenili spoustu zmìn k lepšímu, které se 
v minulém volebním období v Moravské 
Tøebové uskuteènily. S kým vytvoøíme 
koalici je prozatím pøedmìtem jednání,“ 
sdìlil po skonèení voleb starosta mìsta Josef 

Oš�ádal (ODS). Toho preferovalo celkem 
1353 volièù. Skonèil tak na druhém místì za 
exministrem a poslancem Parlamentu ÈR 
Radko Martínkem (ÈSSD), jemuž dalo 
preferenèní hlas 1444 volièù. „Rád bych 
podìkoval všem volièùm, kteøí dali své hlasy 
jak mì osobnì, tak 
sociální demokracii. 
V této chvíli zatím 
nemohu øíct žádné 
konkrétní stanovisko. 
Chceme vyjednávat 
se všemi politickými 
stranami, protože 
naším cílem je, aby  
vedení mìsta bylo 
silné a schopné,“ 
okomentoval svùj 
postoj k výsledku 
voleb Martínek a 
dodal: „Kdybych mìl 
být starostou, musel bych složit mandát 
v poslanecké snìmovnì a to je v této chvíli 
velmi málo pravdìpodobné.“
S poètem 1232 preferenèních hlasù obsadil 
na volebním žebøíèku tøetí místo majitel a 
øeditel firmy OR-CZ Václav Maèát (ÈSSD).
Jisté zklamání zažil bývalý zastupitel a 
pøedseda TJ Slovan Pavel Charvát, jehož 
strana sice úspìšnì vybojovala v zastupitel-
stvu dva mandáty, ale on sám, aèkoliv byl 

jednièkou na kandidátce strany Nezávislých 
evropských demokratù, se do zastupitelstva 
nedostal. Jeho stranu v zastupitelstvu bude 
reprezentovat zastupitel a veterináø Ivo Švec 
a soukromý podnikatel a bývalý radní Pavel 
Brettschneider.

Na politické scénì bude dále pùsobit také 
bývalá místostarostka mìsta Marie 
Nechutová (SNK Moravskotøebováci), pro 
niž hlasovalo sice jen 493 volièù, pøesto si 
vydobyla jedno køeslo v zastupitelstvu 
mìsta.
Nováèkem  v zastupitelstvu ovšem bude 
napø. pedagožka a výtvarnice Hana Horská 
(KSÈM) èi její spolustraník a neúspìšný 
kandidát do senátu Miroslav Krejèí, dále 
øeditel ZUŠ Pavel Vaòkát (ODS), gynekolog 
Karel Machánek (ODS), policista Miloš 
Izák (ÈSSD), uèitelka Milada Horáková 
(ÈSSD) èi podnikatel Zdenìk Stupka 
(ÈSSD).
Za KDU–ÈSL si svùj post v zastupitelstvu 
mìsta standardnì obhájili bývalý místosta-
rosta Josef Jílek a øeditel ISŠ Miloš Mièka.
V zastupitelstvu mìsta budou dále pracovat 
Milan Stejný, Rudolf Rada a Vítìzslav 
Škrabal za ODS, Miroslav Muselík za 
ÈSSD a Josef Odehnal èi Miloš Bayer za 
KSÈM. -red-

Zastupitel Strana Pref. hlasy

Mgr. Radko Martínek Èeská strana sociálnì demokratická 1444
RNDr. Josef Oš�ádal Obèanská demokratická strana 1353
Ing. Václav Maèát Èeská strana sociálnì demokratická 1232
JUDr. Miloš Izák Èeská strana sociálnì demokratická 1217
Mgr. Miroslav Muselík Èeská strana sociálnì demokratická 1041
MUDr. Karel Machánek Obèanská demokratická strana 1035
Mgr. Pavel Vaòkát Obèanská demokratická strana   986
Ing. Rudolf Rada Obèanská demokratická strana   977
Vítìzslav Škrabal Obèanská demokratická strana   956
Zdenìk Stupka Èeská strana sociálnì demokratická   945
Milan Stejný Obèanská demokratická strana   935
Milada Horáková Èeská strana sociálnì demokratická   908
Ing. Miloš Mièka Køes�anská demokratická unie – Èeská strana lidová  752
Josef Odehnal Komunistická strana Èech a Moravy   751
PaedDr. Hana Horská Komunistická strana Èech a Moravy   716
Miloš Beyer Komunistická strana Èech a Moravy   701
Ing. Miroslav Krejèí Komunistická strana Èech a Moravy   688
Ing. Josef Jílek Køes�anská demokratická unie – Èeská strana lidová  645
MVDr. Ivo Švec SNK Evropští demokraté   626
Ing. Pavel Brettschneider SNK Evropští demokraté   594
Ing. Marie Nechutová SNK Moravskotøebováci   493

RNDr. J. Oš�ádal

Složení Zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová z hlediska poètu preferenèních hlasù:

Mgr. R. Martínek
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Nové metody øízení kvality
na mìstském úøadì

Nedovolené pálení

Po zapojení do projektu CAF v roce 2005 se mìsto 
Moravská Tøebová zapojilo do Benchmarkingové 
iniciativy 2005, která je založená na dobrovolné 
spolupráci mìst a jejím základním posláním je 
vzájemné porovnávání se v oblastech výkonu 
pøenesené a samostatné pùsobnosti. Do tohoto 
projektu je souèasné dobì zapojeno více jak 80 mìst 
Èeské republiky, rozdìlených do 11 pracovních 
skupin.
Co je vlastnì podstatou benchmarkingu? Je to 
zlepšování uèením se od druhých. Je to technika 
trvalého zlepšování, která porovnává a analyzuje 
procesy a služby za úèelem zjistit nejlepší postupy, 
s nimiž pak organizace soutìží a aplikuje je na 
vlastní procesy. Opakovaným porovnáváním a ana-
lýzou reorganizovaných resp. optimalizovaných 
procesù zjistíme, zda došlo ke zlepšení výkonnosti, 
efektivity a kvality poskytovaných služeb. Naše 
zapojení znamená, že poskytneme do spoleèné 
databáze i svoje údaje a budeme se moci porovnávat 
s ostatními. V souèasné dobì je srovnávání 
provádìno v celkem 57 agendách, a to pøedevším na 
úseku pøenesené pùsobnosti. Moravská Tøebová je 
zapojena ve skupinì, jejímiž dalšími èleny jsou 
Bílovec, Frýdek-Místek, Lysá nad Labem, Mohel-
nice, Pohoøelice, Slaný a Šlapanice a jejíž pøíští 
pracovní schùzka probìhne v Moravské Tøebové 
7.12.2006.

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MÚ

Nastalo podzimní období, ve kterém se pøi péèi 
o zahrady likviduje listí èi oøezané vìtvì. Døíve bylo 
zvykem tyto zbytky na zahradách pálit a nikdo se 
nad tím nepozastavoval. V souèasné dobì jsou lidé 
k ochranì životního prostøedí podstatnì vnímavìjší, 
a proto je pálení pøedmìtem stížností. Vzhledem 
k tomu, že tato oblast je rámcovì upravena 
zákonem, chceme všem, které uvedená problematika 
zajímá, podat základní informaci. Zákon o ochranì 
ovzduší øíká, že v otevøených ohništích, zahradních 
krbech, nebo otevøených grilovacích zaøízeních, lze 
spalovat jen døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné 
materiály a plynná paliva urèená výrobcem, pøièemž 
uvedená paliva nesmìjí být kontaminována 
chemickými látkami (lepidla, nátìry apod.). Zdùraz-
òujeme zákaz pálení kontaminovaného døeva, èili 
není možno uvedeným zpùsobem likvidovat odpad 
z domácností apod.! Znamená to, že oøezané vyschlé 
vìtve ze stromù, suchou vyhrabanou trávu (nikoliv 
plošné vypalování trávy) je možné likvidovat 
spálením. Je vìcí dobrých mravù každého, aby pøi 
pálení neobtìžoval sousedy nad míru pøimìøenou 
pomìrùm. Za porušení základních povinností jako 
napøíklad nedovolené pálení ve venkovních 
prostorách nebo v kotlích, do kterých není možné 
házet nic jiného než palivo urèené výrobcem 
zaøízení, nebo za obtìžování svého okolí dýmem, je 
ze strany orgánu obce možné uložit pokutu ve výši 
od 500 do 150 000 Kè. Chraòme si životní prostøedí, 
je to zájem nás všech!

Odbor životního prostøedí

Místo rybníèka èerná skládka

Z jednání zastupitelstva mìsta
ze dne 16.10. 2006

Zastupitelstvo mìsta schválilo:
ü Pøevod domova  penzionu pro dùchodce 
Sociálních služeb mìsta Moravská Tøebová do 
bytového fondu mìsta  Moravská Tøebová jako  
byty  zvláštního  urèení  pro seniory  a invalidní 
dùchodce s poskytováním peèovatelské služby 
s platností od 1.1.2007.
ü Pøevod domova dùchodcù Sociálních služeb 
mìsta Moravská Tøebová na domov pro seniory 
s platností od 1.1.2007.
ü Pøedloženou koncepci kultury mìsta Morav-
ská Tøebová.

Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
ü Pøedloženou zprávu o prùbìžném vyhodnoce-

ní základního školství v Moravské Tøebové
ü Pøedloženou informaci starosty mìsta o prù-
bìhu pøípravy nadregionálního projektu rozvoje 
cestovního ruchu Èeskomoravské pomezí.
ü Pøedložený urbanistický návrh lokality 
Jihozápad mìsta Moravská Tøebová. 
ü Pøedložený rozbor hospodaøení mìsta Morav-
ská Tøebová k 30.9.2006.

Zastupitelstvo mìsta ukládá:
ü Starostovi mìsta jednat s Ing. Tomášem 
Kolkopem o zpìtném odprodeji pozemku p.è. 935 
na ul. Lázeòské.

Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta je 
k dispozici na sekretariátì starosty na MìÚ

Èerná skládka se nacházela na místì vypuštìné-
ho rybníka nedaleko obce Boršov. Pøevážnou 
èást èerné skládky tvoøily odpadní stavební 
materiály (cihly, menší betonové bloky atd.), 

dále pak materiál povahy smìsného komunální-
ho odpadu. Na skládce byly zastoupeny i nì-
které druhy odpadù, které musely být uloženy 
na skládce urèené pro odpady s nebezpeènými 
vlastnostmi. Množství odpadu v celé skládce 

2bylo odhadnuto na 2000 m , což pøedstavuje 
pøibližnì 3000 t odpadu.
Zámìr investora pana Krušiny, podložený 
doporuèením pracovníkù odboru životního 
prostøedí Moravská Tøebová, poèítal jednak s 
odstranìním a uložením materiálu na skládce 
„Bøezinka“, tak s vytøídìním materiálu 
vhodného k realizaci terénních úprav, jeho 
pøevozem a rozhrnutím na pozemku pana 
Krušiny. Nutné bylo vytøídìní i nebezpeèných 
složek a pneumatik, jejichž odstranìní muselo 
respektovat požadavky zákona o odpadech. 
„Chtìl jsem rybníèek zrekultivovat, mìl jsem i 
stavební povolení,  ale musel jsem se zavázat, že 
tu èernou skládku zlikviduji,“ øíká  Krušina. 
„Nedaøilo se mi nikoho sehnat, aby skládku 
odvezl. Bývalý øeditel Technických služeb to 
odmítal a místo toho pøistavil popelnice a byl 
zøízen sbìrový dvùr v Boršovì,“ dodává 
Krušina. Jelikož minulý rok vypršelo panu 
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Podìkování
Mìsto Moravská Tøebová, jménem starosty 
Josefa Oš�ádala dìkuje všem, kteøí se zúèastnili 
soutìže o „LOGO“ mìsta v rámci chystaných 
oslav výroèí 750 let mìsta Moravská Tøebová. 
Ze všech zaslaných návrhù se hodnotící komise 
ve složení: starosta mìsta  RNDr. Josef Oš�ádal, 
manažer ekonomického roz-
voje Ing. Miroslav Netolický, 
øeditelka Kulturních služeb 
mìsta Mgr. Libuše Gruntová, 
tisková mluvèí Bc. Pavlína 
Horáèková a pøedseda komise 
památkové péèe Miloslav Kužílek inspirovala 
návrhem od Františka Žáèka, který bude použit 
na propagaèní materiál. Návrh Františka Žáèka 
získává odmìnu v hodnotì 2000,- Kè. Je nutno 
dodat, že celkové množství zaslaných návrhù 
nepøekroèilo ani ètyøicítku. Všem, kteøí se 
zúèastnili ještì jednou dìkujeme.

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

V NEMOCNICI VE SVITAVÁCH

v oboru ORL
Od 1. 5. 2006 v Nemocnici ve Svitavách došlo 
ke zmìnì ústavní pohotovostní služby na ORL 
oddìlení (ušní, nosní, krèní).
Služba na ORL oddìlení byla nahrazena 
pøíslužbou lékaøe s odborností ORL s tím, že 
pøedevším pro ambulantní potøeby bude ve 
všední den tento lékaø standardnì fyzicky 
pøítomen v dobì 15.30 – 19.30 hodin; v sobotu, 
nedìli a svátky 8.00 – 14.00 hodin. 

MUDr. Pavel Havíø
øeditel Nemocnice ve Svitavách

Zmìna

Krušinovi stavební povolení, musel jít požádat 
o prodloužení. Stavební povolení dostal, ale 
opìt s podmínkou likvidace skládky. Zaèalo 
rychlé a razantní jednání. Nakonec bylo 
dohodnuto, že Ing. Krušina, jako majitel 
pozemku, mìsto Moravská Tøebová, v jehož 
katastru se skládka nachází a Krajský úøad 
Pardubice spojí finanèní prostøedky, které 
umožní øádnì zlikvidovat èernou skládku. Byly 
osloveny dvì spoleènosti, Technické služby 
s.r.o, Moravská Tøebová a LIKO SVITAVY a.s., 
o zhotovení odhadu na likvidaci skládky.
Po zhodnocení všech pro a proti bylo požádáno 
o spolupráci LIKO SVITAVY a.s. s finanèním 
odhadem 1 172 031,- Kè.
Na základì tohoto odhadu Pardubický kraj 
pøispìl èástkou 200 000,- Kè a Mìsto Moravská 
Tøebová 100 000,- Kè. Zbytek financí si musel 
majitel zajistit sám. „Povolal jsem do práce 
celou rodinu, abychom co nejvíce ušetøili,“ øíká 
Krušina. „Snažili jsme se co nejvìtší množství 
odpadu vytøídit vlastní silou, tak abychom èistou 
zeminu mohli odvézt na vlastní pozemek,“ 
vysvìtluje Krušina. „Nakonec jsme se dostali do 
èástky 302 667,- Kè, ale to samozøejmì 
nepoèítám tìch 1500 odpracovaných hodin  
vlastní práce.“  Celá akce trvala od kvìtna do 
záøí 2006 za spolupráce s firmami LIKO 
SVITAVY a. s., AGROSTAVU Jevíèko, které 
zajistilo bagr a nákladní auto, za podpory a 
spolupráce MÚ Mor. Tøebová  odboru životního 
prostøedí.
V souèasné dobì je rybníèek v Boršovì 
zrekultivovaný a èeká už jen na ozelenìní. Mìla 
by zde do budoucna vzniknout plocha s kusem 
krásné krajiny, ochránìná pøed pøíjezdem aut, 
díky nimž tato skládka vznikla. Majitel pan 
Krušina teï už jen doufá, že se skládka nebude 
opakovat a obnovený rybníèek bude vybízet 
náhodné turisty k zastavení a pokochání se 
krajinou.

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Rybníèek pøed úklidem...

...a po úklidu.
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VOJÁCI MÌLI DÙVOD K OSLAVÁM
Vojenská støední škola a Vyšší odborná škola 
Ministerstva obrany v Moravské Tøebové ve dnech 

21. a 22. 9. 2006 oslavovala 
hned ze tøí dùvodù. Bylo zde 
setkání Èeskoslovenské obce 
legionáøské, oslava setkání 
brigád východu a západu 
a v neposlední øadì i slav-
nostní slib žákù prvního 
roèníku. Oslavy zaèaly eku-
m e n i c k o u  b o h o s l u ž b o u  
v místním evangelickém 
kostele, kde prosili duchovní 
místních církví,  pod vedením 
hlavního kaplana armády 

Èeské republiky plk. Tomáše Holuba spoleènì, za 
vojáky a jejich rodiny, za padlé a zemøelé ve válkách 
i vojenských konfliktech. Po bohoslužbì byl v Po-
sádkovém domì armády Na Písku pøipravený 
spoleèenský veèer. Hned v úvodu  veèera byla 
pøedána  zástupkyní Svazu bojovníkù za svobodu 
Andìlou Dvoøákovou pamìtní medaile Mgr. Hanì 
Dubské za dlouholetou práci s mládeží na této škole. 
Velitel školy plukovník Ing. Jiøí Kopeèný pøivítal  
všechny hosty, kteøí jeho pozvání pøijali, zejména 
však  legionáøe, kteøí i pøes svùj vysoký vìk pøijeli. 
Potom už zaèala volná zábava, kde k tanci 
i poslechu hráli èlenové Posádkové hudby z Hradce 
králové. V prùbìhu veèera na hosty èekalo i bohaté 
obèerstvení.
Druhý den oslav byl zahájen pietním aktem u pom-
níku v areálu školy, jako každoroènì, na poèest 
setkání brigád východu a západu, které se právì na 
pùdì VSŠ a VOŠ MO sešly. Byla to obrnìná brigáda 
z Velké Británie a tanková brigáda ze Sovìtského 
Svazu v roce 1945. Slavnostnímu položení kytic 
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Stacionáø pro handicapované otevøen
Oblastní charita v Mor. Tøebové díky schválenému 
projektu dostala z prostøedkù EU a ze státního 
rozpoètu finanèní pøíspìvek ve výši 612.000,- Kè na 
rozjezd stacionáøe pro zdravotnì a mentálnì 
postižené.
Tento stacionáø s názvem Domeèek byl otevøen dne 
19.10.2006 pro veøejnost a dne 23.10.2006 byl 
zahájen provoz i pro klienty. Název Domeèek jsme 
vybrali proto, že je to slovo, které symbolizuje 
jistotu, lásku a bezpeèí a toto všechno bychom chtìli 
zde pro klienty vytvoøit. Oblastní charita v Mo-
ravské Tøebové se díky projektu posunula 
v poskytování humanitární pomoci o stupínek výš. 
Jsme pøesvìdèení, že když pøevezmeme malièkosti 
všedního dne s láskou, pak se dílo podaøí.
Než jsme se dopracovali k tomuto dni, tak ubìhla 
pomìrnì dlouhá doba. O zøízení stacionáøe pro 
zdravotnì a mentálnì postižené obèany se zaèalo 
hovoøit již v roce 2004, potøeba vyplynula z ko-
munitního plánování soc. služeb, komise Zdravého 
mìsta a v neposlední øadì i z pøání sdružení 
handicapovaných obèanù. Podporu jsme získali 
nejen od vedení mìsta, ale i od svého zøizovatele, 
kterým je Arcidiecézní charita v Olomouci i od øádu 
františkánù, pod jehož duchovním vedením charita 
pracuje. Musím øíci, že za svou dlouholetou praxi 
v soc. službách jsem se ještì nesetkala s takovým 
vstøícným pøístupem obèanské veøejnosti k pomoci 
na tomto díle. Chtìla bych proto podìkovat 

pøedevším Mìstu Mor. Tøebová za poskytnutí 
prostor, duchovním františkánského øádu za 
materiální i fyzickou pomoc, køes�anskému 
spoleèenství, které pomáhalo buï materiálnì, ale i 
pracovnì a nìkdy tøeba i upeèenou bábovkou pro ty, 
kteøí pracovali. Dále dìkujeme Arcidiecézní charitì 

v Olomouci za metodickou pomoc a v neposlední 
øadì i obèanùm, kteøí nabídli hmotnou pomoc. Dík 
patøí i nejvýznamnìjším sponzorùm. Zájemci o služ-
bu stacionáøe se mohou hlásit na tel. è. 461 310 627 
– paní Dostálová.

Gita Horèíková,
øeditelka Oblastní charity Moravská Tøebová

Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá, 
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí. 
Pištì své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám. 
T . G . M .  2 9 ,  M T  n e b o  e - m a i l e m :  
zpravodaj@mtrebova.cz
1) Zajímalo by nás, proè byla 
výstavba chodníku vedle sil-
nice ukonèena pøed budovou 
MŠ v Sušicích. Zbytek chod-
níku zùstal ve stavu hrbo-
latém, zarostlém, neodbor-
nými zásahy místy tak zúže-
ném, že jízda s koèárekm se 
mìní v terénní jízdu po hr-
bech. Ptáme se kdy konkrétnì bude  ne zahájena, 
ale dokonèena celá akce chodníky v Sušicích?
2) V Sušicích probìhla plynofikace v roce 1997, 
veøejné osvìtlení v èásti za potokem v roce 2004, 
obojí je chvályhodné. Zatraceníhodný je ovšem 
fakt, že do dnešní doby nebyly vyspraveny pøeko-
pané a rozkopané ulièky v majetku mìsta, pùvod-
nì vyasfaltované. Zasypání hlínou není uvedení 
do pùvodního stavu. Ptáme se proè mìsto soukro-
mým stavebníkùm dává nesmyslné požadavky na 
pøekopy vèetnì šibenièních termínù a u veøej-
ných zájmù používá jiných pravidel, kdy dojde 
k øádnému uvedení do pùvodního stavu?
3) V Sušicích u hasièky je již delší dobu uzavøen 
mostek pøes místní vodoteè. Tento mostek je 
páteøním pøechodem pro vìtšinu starých obyva-
tel Sušic pøi cestì na nákup. Vìøíme, že stav je 
špatný, ale pøece není øešením, že co je ve špat-
ném stavu uzavøeme, necháme ještì více zchátrat 
až to spadne samo a lidé ti už nás nezajímají. 
Ptáme se, kdy se promìní ve skuteènost povìst 
o nalezení pokladu v mìstské pokladnì?
Rád bych odpovìdìl na všechny dotazy dohromady. 
Radou mìsta byla ještì na konci 90. let zøízena tzv. 
samosprávná komise mìstské èásti Sušice, jejímž 
posláním je tlumoèit radì mìsta potøeby obyvatelù 
Sušic. První dva dotazy, nebo jinak øeèeno 
požadavky, nebyly ze strany komise vzneseny. Co se 
týèe lávky pøes potok v Sušicích, požadavek na 
zachování lávky byl vznesen. V souèasné dobì se 
provádí prùzkum, jehož výsledkem by mìlo být 
rozhodnutí, zda tento mostek opravit, nebo na tom 
samém místì postavit nový. Rád bych se ale vrátil 
k prvním dvìma dotazùm. Dal jsem pokyn, aby byla 
provedena kontrola stavu chodníku a pøekopù. Na 

Projekty na rozvoj
cestovního ruchu finišují

Dva projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu v 
souèasnosti spìjí do finále. Regionální projekt 
„Propagaèní kampaò turistických produktù a volno-
èasových aktivit Regionu MTJ“ i projekt mìsta 
„Turistický informaèní systém“. 
První z nich by mìl napomoci vydáním nových 
jednotných propagaèních materiálù, reklamními 
spoty v rádiích i inzeráty v novinách pøiblížit 
potenciálním turistùm atraktivity regionu, vèetnì 
zámku v Moravské Tøebové, aquaparku nebo 
úzkokolejky v Mladìjovì a sítí cyklotras, jež èítá 
220 km. Jádrem celého projektu je nové multimedi-
ální DVD, jehož souèástí je také patnáctiminutový 
film o mìstì.
Opomenuty nebyly ani okolní památky, které jsou 
z Moravské Tøebové dobøe dostupné, jako hrad 
Bouzov nebo zámek Litomyšl, ale pøímo do Regionu 
MTJ nepatøí. Turista se tak dozví o zajímavých 
místech v Èeskomoravském pomezí, což by mìlo 
celkovì podnítit a stimulovat jeho zájem o tuto 
oblast.
Druhým významným projektem je Turistický 
informaèní systém (TIS). Jak již název napovídá, 
poskytne informace návštìvníkùm mìsta v ucelené 
podobì a systematicky. Systém je budován jako 
otevøený, takže bude možné jej rozšiøovat, doplòovat 
èi pozmìòovat dle aktuální situace na trhu 
turistických destinací a poptávky konkrétních  
cílových skupin. 
V rámci projektu vznikly virtuální prohlídky výz-
namných atraktivit mìsta, zámku, muzea a dalších, 
nìkteré z nich byly tzv. naskenovány do 3D 
prostøedí. Stranou nezùstala ani eventová turistika, 
nebo� z nejvýznamnìjších akcí byly poøízeny 
digitální záznamy, takže turista dostane veškeré 
informace jako na talíøi. Jedním z dùležitých 
výstupù bude také umístìní informaèního kiosku 
vedle výlohy Turistického informaèního centra. 
Infokiosek bude pøístupný 24 hodin dennì a umožní 
kromì zobrazování informací o mìstì a okolí na 
dotykové obrazovce také zjiš�ování informací na 
internetu z definovaných adres. Prostor pøed 
infokioskem bude monitorován speciální bezpeè-
nostní kamerou. 
Cílem všech realizovaných projektù v této oblasti je 
zvýšit návštìvnost mìsta a podpoøit lepší využití 
turistického potenciálu, který Moravská Tøebová 
jakož i celý region bezesporu má. Souèasnì je také 
cílem pøedstavit mìsto v nadcházející sezónì jako 
turisticky atraktivní destinaci i vzhledem k jeho 
významnému jubileu, 750 let od založení.
Projekt Propagaèní kampaò má hodnotu 2,2 mil. Kè, 
z èehož vìtšina je pokryta z evropské dotace, výše 
projektu TIS dosahuje èástky 1,2 mil. Kè, padesát 
procent èiní dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

-net-

základì této kontroly budou stanoveny náklady na 
opravu. Dále je vše vìcí návrhu rozpoètu mìsta, 
který podléhá schválení zastupitelstva mìsta, kdy 
budou uvedené opravy provedeny.
Víte kolik je ve mìstì vozíèkáøù a kde bydlí? 
Žádala jsem o úpravu chodníku pøed domem na 
Sluneèní, po tøech letech mi bylo sdìleno, že 
nemám nárok. Co vy na to, poradíte mi?
Vážená paní, dle informace z odboru sociálních vìcí, 
které jsem si vyžádal, Vám byly poskytnuty všechny 
pøíspìvky, na které máte nárok. V posledních letech 
provedlo mìsto prostøednictvím Technických služeb 
úpravy nájezdù na chodníky na desítkách míst pro 
naše invalidní spoluobèany a také pro naše nejmladší 
v dìtských koèárcích. Neprovádìli jsme úpravy do 
konkrétních vstupù do soukromých objektù, jak jste 
žádala.

a vìncù pøihlíželo mnoho významných hostù, kteøí 
pozvání na oslavy pøijali. Byl zde i starosta mìsta 
Moravská Tøebová Josef Oš�ádal i starosta Svitav 
Václav Koukal.
Po pietním aktu se všichni zúèastnìní pøesunuli na 
místní zámek, kde pøímo na zámeckém nádvoøí bylo 
pøipraveno devadesát žákù prvního roèníku složit 
slavnostní slib žáka. O to slavnostnìjší, že jsou žáky 
jediné Vojenské støední školy v republice. Velitel 
školy jim ve svém projevu pøipomenul, že se 
pøihlásili dobrovolnì a dnešní den toto své odhodlání 
stvrdíte složením slibu. „Je to poprvé, kdy na pùdì 
armády øeknete své SLIBUJI!“. 

Na zámku legionáøi pøedali nìkolik medailí. Mezi 
vyznamenanými byl i velitel školy. Potom se už 
pomalu oslavy nachýlily ke konci, zámek osiøel, 
prvòáèky si rozebrali rodièe na víkend domù a bylo 
po oslavách.

Marcela Øeháková,
tisková mluvèí velitele VSŠ a VOŠ MO
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M A T R I K A
Sòatky:
Záøí: Petr Štempel - Vìra Sošková

Brnìnec - Borušov
Josef Buèek - Markéta 
Bednáriková  oba M.T.
Jiøí Cach - Zdeòka Drtílková 
Svitavy - M.T.

Øíjen: Michal Seryn - Ilona Hanáková
oba Nová Ves
Josef Straka  Lenka Èuøíková
oba Dlouhá Louèka
Pavel Hrabálek - Žaneta Hollerová
Brno - Udánky
Radovan Oškera - Gabriela 
Suchomelová
Jevíèko - Mistrovice

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:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod. 

Statistika za období 15. 9. – 14. 10. 2006

15.9. v11:30 h. byla hlídka MP pøivolána 
k opilé ženì, která ležela na ulici Poštovní. 
Hlídka zjistila totožnost ženy, pøevezla jí domù 
a pøedala rodinì.

V 02:30 h. øešila hlídka MP skupinu mladíkù 
rušících noèní klid na ulici 9. kvìtna. Mladíci 
posilnìni alkoholem opouštìli Duku-Duku 
a chovali se velmi hluènì.

22.9. v 21:30 h. byl hlídkou MP nalezen 
v  pøístavku za bývalou dìtskou nemocnicí 
bezdomovec, který zde chtìl pøeèkat zimu. 
Bylo mu naøízeno aby objekt vyklidil a opustil.

V 04:30 h. byla hlídka MP pøivolána spoleènì 
s PÈR do herny Slavia, kde mìla obsluha 
problém se skupinou hostù.

23.9. v 22:30 h. byla hlídkou MP øešena skupi-
na mladíkù, která rušila noèní klid na nám. 
TGM a pokoušela se vyprovokovat rvaèku 
mezi nimi a majitelem kolotoèù parkujících na 
námìstí. 

24.9. v 23:00 h. øešila hlídka MP nájemníka 
soc. ubytovny na ulici Josefská. Ten pod vli-
vem alkoholu urážel ostatní nájemníky a rušil 
noèní klid na ubytovnì.

28.9. v dopoledních hodinách poøádala MP 
dopravní akci, pøi niž si mohli øidièi pøekontro-
lovat pøesnost tachometrù. Zjistit správnost 
ukazatele rychlosti si pøišlo 76 øidièù.

29.9. v 18:30 h. pøijala hlídka MP oznámení 
o vloupání do domu v Boršovì. Jelikož se 
jednalo o podezøení z trestné èinnosti byla 
záležitost pøedána OO PÈR.

30.9. v 21:15 h. øešila hlídka MP opìt  bezdo-
movce, který se snažil pøespat v zadním traktu 
bývalé dìtské nemocnice.

1.10. až 10.10. byla hlídka MP celkem 4x 
pøivolána do OD Billa, kde došlo ke krádeži 
zboží. Nejvìtší lup si pokoušel odnést muž 
z Koclíøova. Hodnota zboží byla 1.242,- Kè.

9.10. v 18:00 h. byl hlídkou nalezen na ulici 
Cihláøovì zranìný podnapilý muž. Na místo 
byla pøivolána RZS a muž byl pøevezen na 
ošetøení do nemocnice ve Svitavách.

12.10.  v 18:00 h. byla hlídka MP pøivolána 
k baru na ulici Sportovní, kde došlo k potyèce 
mezi dvìma muži. Záležitost byla pøedána 
k doøešení na OO PÈR. 

strážník František Juriš

V informaèním  systému  MÚ  v Moravské Tøe-
bové bylo k 30. 9. 2006 vedeno celkem 11 206 
obèanù ÈR, z toho 49 cizincù s povolením k tr-
valému pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc záøí se v M. Tøebové narodilo 11 dìtí, 
zemøelo 7 obèanù, pøistìhovalo se 7 obyvatel 
a odstìhovalo11 obèanù. 

Kolik nás je

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 

Biskupické kaléšek
O tom, že není radno si zahrávat s jevíèskými 
policisty se v sobotu odpoledne pøesvìdèil 
dvaatøicetiletý muž z Jevíèka. Poté, co se na 
akci „Biskupické kaléšek“ vydatnì posílil 
alkoholem, zaèal ostatní úèastníky verbálnì 

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

Marná práce?
 Hlavním úkolem Technických služeb 
Moravská Tøebová s.r.o. je udržovat poøádek a 
èistotu ve mìstì, budovat nová pìkná zákoutí 
mìsta, zajistit  údržbu zelenì, komunikací, 
veøejného osvìtlení, poskytovat rùzné služby 
obyvatelùm. Snažíme se. Rozpoèet na tyto 
èinnosti je pøesnì stanoven a naším úkolem je 
s urèenými financemi zajistit, aby bylo mìsto 
„jako ze škatulky“.
Práce je to èasto marná. Uvádím nìkolik 
výsledkù práce vandalù za poslední dny.
V záøí byla založena nová výsadba v lesoparku 
u „plaèící Anny“. Vydržela 3 dny. Neznámí 
vandalové novou výsadbu do posledního 
kousku znièili. Bylo podáno oznámení na 
neznámého pachatele u Policie ÈR. V Sušicích 
byla z havarijních dùvodù uzavøena lávka pøes 
Kunèinský potok. Ocelová zábrana byla 2x  
neznámým pachatelem odøezána. Bylo podáno 
oznámení na neznámého pachatele u Policie 
ÈR.
V Anenském údolí byl osazen ocelový sloupek 
zamezující prùjezd spojovací ulièkou. Vydržel 
cca 14 dní. Byl odstranìn neznámým 
pachatelem. Šetøeno MP.
Na námìstí T.G.M. byl v noèních hodinách ve 
40. týdnu vandaly shozen a znièen závìsný 
truhlík ze sloupu veøejného osvìtlení.
Ve støedu 4.10. byl neznámým pachatelem 
nabourán sloup na instalaci pøevìsù a reklam 
na ul. Lanškrounská. O víkendu mezi 39. a 40. 
týdnem byly pøed pøekladištìm Hamperk 
vyklopeny cca 3 t komunálního odpadu. 
Separaèní kontejnery na ul. 9. kvìtna jsou 
témìø každý víkend pøevrhnuty a jejich obsah 
rozházen po širokém okolí.
Plotové dílce u  bývalého dìtského oddìlení na 
ul. Svitavské jsou systematicky likvidovány.
Letnièková výsadba z mobilních nádob na 
námìstí a zejména v parku kolem mìstského 
muzea vzala za své již v prùbìhu prázdnin. 
Torza výsadeb jsou prùbìžnì likvidována.
Poèet úmyslnì rozbitých lavièek, odpadko-
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napadat. Napadal také pøivolané policisty. 
Když jimi pak byl opakovanì neúspìšnì 
vyzván k prokázání totožnosti a následnì 
nastoupení do vozidla, pøikroèili policisté dle 
zákona k použití donucovacích prostøedkù 
a muže pøedvedli na obvodní oddìlení Policie 
ÈR. Odsud odešel s uloženou poøádkovou 
pokutou.

Využíval lidské dùvìøivosti
Od poèátku letošního roku využíval lidské 
dùvìøivosti ke svému obohacení šestadvaceti-
letý muž z Jaromìøic, poté, co se nechal 
inspirovat inzerátem jedné spoleènosti 
nabízející pùjèky, úvìry a hypotéky, mimo jiné 
na teletextových stránkách. Muž zaèal nejprve 
jménem existující spoleènosti a poté jménem 
svým, nabízet prostøednictvím teletextu 
obdobné služby.  Za sepsání žádosti o úvìr, 
které ovšem konèili v jeho odpadkovém koši, 
vybíral od poškozených z celé Èeské republiky 
poplatek ve výši 400,- Kè. Protože s jídlem 
roste chu�, posléze si vytipoval dùvìøivìjší 
klienty, z kterých postupnì pod záminkou 
zajištìní úvìru lákal rùznì vysoké èástky. Dle 
dosavadního šetøení takto pøipravil pìtatøicet 
lidí o témìø 50.000,- Kè.
Skuteèný rozsah trestné èinnosti, stejnì jako 
další okolnosti podvodù, z kterých je muž 
podezøelý, jsou pøedmìtem šetøení kriminální 
policie Svitavy.

Kvalita pitné vody
Další skupinou škodlivin, která je souèástí 
systematické kontroly dodávané pitné vody, jsou 
tzv. tìžké kovy. Témìø všechny kovy jsou 
alespoò ve stopových množstvích ve vodách 
pøirozenì obsaženy. Míra obohacování vody 
rùznými kovy je závislá jednak na geologických 
podmínkách (kontakt vody s horninami a pù-
dou), ale ve velké míøe i na pøípadné kontamina-
ci prùmyslovými odpadními vodami, agroche-
mikáliemi a atmosférickými srážkami zne-
èištìnými exhalacemi. S ohledem na toxicitu a 
kumulativní charakter nìkterých tìžkých kovù 
(napø. rtu�, kadmium, olovo, arsen) jsou jejich 
koncentrace v pitné vodì pøísnì limitovány a  
pravidelnì monitorovány.
Koncentrace v pitné vodì v M. T. (mg/l)  Limitní hodnoty (mg/l)

Arsen <0,003 0,0
Kadmium < 0,0005 0,005
Olovo < 0,001 0,01
Rtu� < 0,0002 0,001
Mìï < 0,005 1 
Chrom <0,002 0,05

VHOS

vých košù, informaèních tabulek, vyvrácených 
dopravních znaèek jde roènì do desítek kusù.
Nestaèíme opravovat a uklízet. Jsme roz-
zlobeni, že si obèané neváží vynaložených 
financí a práce. Prosíme, nebuïte nevšímaví, 
pomozte pøi odhalování vandalù, hlaste 
výtržnosti mìstské policii nebo Policii ÈR. 
Oznamujte Technickým službám pøípadná 
poškození a krádeže, a� mùžeme uèinit 
opatøení k nápravì.

Mrzí nás zbyteèná práce.

Za Technické služby Moravská Tøebová s.r.o.  
Gabriela Horèíková - jednatel
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Ekologická uèebna

volného pracovního místa
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
cestmistrovství Moravská Tøebová
Nádražní 15 pøijme do pracovního pomìru

úèetní cestmistrovství
Požadujeme:
SŠ vzdìlání, trestní bezúhonnost, znalost práce 
na PC (Excel, Word, internet),
znalost podvojného úèetnictví, øidièský prùkaz 
skupiny B vítán
Nástup možný od 1. 2. 2007
Zájemci se mohou hlásit u pana Vašíèka a pana 
Štola na tel: 461 316 034, 724 329 562
           nebo osobnì na cestmistrovství

V pátek 13. 10. byla v základní škole v Jevíèku 
slavnostnì otevøena ekologická uèebna. Z penìz 
Pardubického kraje a mìsta Jevíèka byla postavena 
na pozemku školy otevøená stavba, která bude dìtem 
sloužit k výuce, pokusùm i odpoèinku pøi práci 
v pøírodì. Otevøení se zúèastnila krajská radní Jana 
Smetanová, starosta mìsta Petr Spáèil, øeditel školy 
Miloslav Parolek, øeditel gymnázia Dag Hrubý 
a další hosté.
Za pøítomnosti žákù školy byla zasazena památeèní 
vrba, kterou spoleènì vložili do zemì a zaházeli 
hlínou krajská radní, pan starosta a pan øeditel. Dìti 
z národní školy také udìlali první pokus, kolik se 
jich do uèebny vejde.  Do novotou záøící stavby se 
jich vešlo 33.
 „Na uèebnu kraj pøispìl èástkou 49 tisíc korun, 
protože výchova dìtí k ochranì pøírody je nezbytnou 
souèástí dnešního vzdìlávání. Pan øeditel podporuje 
nové formy a metody práce, takže uèebna bude jistì 
velmi dobøe využita v mnoha vyuèovacích pøed-
mìtech,“ uvedla krajská radní Jana Smetanová.

Kateøina Nohavová
tisková mluvèí Pardubického kraje 

Novinky z Køižovatky
V tomto školní roce zaèínáme plnit již 3. roèník 
projektu „Zdravá škola“, jde o celoroèní projekt 
zamìøený na podporu zdravého životního stylu. Naši 
žáci se v mìsíci záøí zúèastnili Pøehlídky škol na 
ZUŠ pøi pøíležitosti Dne otevøených dveøí. 
Vycházející žáci navštívili svitavskou Burzu škol, 
která nabízí široké spektrum informací o støedních 
školách v Pardubickém kraji. Mohli si tak zjistit 
dùležité informace o škole, na kterou se budou v 
dubnu hlásit. V záøí zaèala ve škole pracovat 
asistentka, která pomáhá v 1. a 2. tøídì slabším 

žákùm. Od øíjna je vyuèujícím, dìtem i rodièùm 
k dispozici školní psycholožka Mgr. Tempírová, 
vždy v pondìlí dopoledne. A co nás èeká v nejbližší 
dobì? 20. 10. zhlédnou dìti ze 7. a 8. roèníku 
Johnovo Memento v rámci protidrogového 
programu. 25. 10. probìhne výtvarnì  pøírodovìdné 
performance „Tak už nám padá listí…“, které 
pøipravují starší žáci a školní samospráva pro 
prvòáèky a dìti z MŠ. Tato akce je jednou z mnoha 
pøipravovaných školní samosprávou, která opìt 
aktivnì pracuje.           Mgr. Eva Hromádková

Studenti ISŠ z Moravské Tøebové pomáhají dìtem
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Nabídka

Dne 23. 9. byl odstartován v Koclíøovì u Svitav VII. 
roèník podzimního pochodu pod názvem „Ko-
clíøovský kotlík“. Poøadatelem této akce bylo 
obèanské sdružení „NÁŠ DOMOV“ v Koclíøovì, 
ZŠ, MŠ, SDH Koclíøov, Lesy Èeské republiky. Pìší 
trasy byly tøi, a to 5, 13 a 25 km, cyklotrasa mìøila 
témìø 40 km. Tento roèník byl ponìkud netradièní. 
Postarala se o to skupina 15 studentù ISŠ z Mo-
ravské Tøebové pod vedením paní profesorky 
Pražanové, která pøipravila pro všechny dìti bohatý 
program plný soutìží a her.   
Rekordní poèet nadšencù (témìø 90) úspìšnì 
dorazilo do cíle. Zúèastnili se dospìlí, malé i starší 
dìti, maminky s dìtmi z Koclíøova a mnoho dalších 
z celého regionu Svitavska. Na všechny èekalo ve 
stánku na høišti u kulturního domu bohaté 
obèerstvení.
Studenti ISŠ poté zahájili s dìtmi soutìživé hry. 
Odmìny pro dìti byly zakoupeny ze sponzorského 
daru od Lesù Èeské republiky, sladkosti v podobì 
obrovských èokolád darovala potravinová banka  

„Nadìje“. Patøí jim naše podìkování. U blízkého 
rybníka na dìti èekalo ještì jedno pøekvapení. Místní 
hasièský sbor rozmotal støíkací hadice a z dìtí se na 
chvíli stali požárníci. Každý jednotlivec si mohl 
vyzkoušet hašení.
Na závìr se opékaly párky, spoleènì se posedìlo 
u táboráku, kde nechybìl zpìv za doprovodu kytary. 
Vìøíme, že i na  pøíští a to již VIII. roèník pochodu 
studenti ISŠ z Moravské Tøebové pøipraví dìtem 
z Koclíøova u Svitav bohatý program, z nìhož si 
odnesou nejen odmìny a diplomy, ale i pøekrásné 
zážitky. 

Dana Øíhová, asistentka AD Koclíøov

Zveme všechny zájemce o úèast na 

Moravskotøebovské univerzitì 3. vìku,

roèník 2006/2007
na slavnostní setkání dne 28. 11. 2006
od 14.00 hodin v sále ZUŠ na Zámku.

Bližší informace podá koordinátorka projektu
Zdravé mìsto a Místní Agenda 21,

tel.: 461 353 044.

Pozvánka

Tajemník Mìstského úøadu Moravská Tøebová
vyhlašuje výbìrové øízení

na místo
úøedníka odboru

sociálních vìcí a zdravotnictví
Podmínky výbìru vhodného uchazeèe vèetnì 
náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
-       na www.mtrebova.cz
- na úøední desce mìstského úøadu 
- http://www.mtrebova.cz/node/1138
- na obèanském informaèním centru MìÚ 

personalistky MìÚ , tel.è.: 461353027, 
         E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1.12.2006, pøípadnì dle dohody.
Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí a
pøíloh pøedejte do 10.11. 2006 na podatelnu
mìstského úøadu, ul. Olomoucká è.o. 2 nebo 
zašlete poštou na adresu:

Mìstský úøad, Brziaková Helena
nám. T. G. Masaryka è.o. 29
571 01  Moravská Tøebová
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KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Pøedprodej: vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení

461 311 127 461 316 202
kultura@ksmt.cz

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

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.

Pro dìti

25.11., sobota, 15.00 hodin
Když se zaèínající, avšak velmi ambiciózní závodní 
auto Blesk McQueen bìhem cesty na velkolepý 
šampionát Zlatý píst neoèekávanì zatoulá do ospalé 
Kardanové Lhoty u Silnice 66, nauèí se, že 
opravdová radost ze života se neskrývá za cílovou 
páskou, ale na cestì k ní. Auta ze Lhoty, s nimiž se v 
prùbìhu svého putování napøíè Amerikou seznámí, 
mu ukáží, že existují i dùležitìjší vìci než trofeje, 
sláva a sponzoøi.  
Animovaná komedie ze svìta autíèek od tvùrcù 
filmu Hledá se Nemo nebo Úžasòákovi.
Èeský dabing, 116 min.

- divadlo
27.11., pondìlí, 8.30 a 10.00 hodin,

Auta /USA/

Zkoušky èertíka Belínka 

Kulturní služby mìsta
a firma Yvonne König

Vás zvou na
MÓDNÍ PØEHLÍDKU

ZIMNÍ TRENDY

YVONNE KÖNIG
ve ètvrtek 16. 11. v 19.30 hodin

ve dvoranì muzea.
Cena: 150,- Kè

Módní pøehlídku bude uvádìt
herec Zdenìk Mahdal

Šance pro dámy
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vstupné: 30,- 
Uvádí Karlovarské hudební divadlo. Urèeno pro MŠ 
a I.st.ZŠ, délka cca 50 min.,

29.11., støeda, 17.00 hodin
Na desetiletého školáka Lucase Nicklea se valí 
problém za problémem. Nedávno se s rodièi 
pøestìhoval do nového mìsta a zatím si nenašel 
žádné kamarády. Lucas musí nìjak ventilovat 
rostoucí napìtí a proto si dìlá radost tím, že šlape do 
mraveniš� rozesetých na jejich dvorku, kropí je 
vodou a všemožnì muèí jejich malé obyvatele. A po 
pravdì øeèeno, ti už jsou docela unaveni z toho, že 
jim Lucas neustále boøí jejich domky. A tak vymyslí 
plán. Staèí jedna kapka èarovného lektvaru do 
Lucasova ucha a rázem je z nìj kluèina o velikosti 
mravence, kterého snadno odvleèou do nitra 
mraveništì, aby tam byl odsouzen k pøevýchovì…
Èeský dabing, animovaný film, 89 min. 

pøipravujeme

8.12., 8.30 a 10.00 hodin, vstupné: 70,-, dvorana
Po celou dobu jsou dìti 
v blízkém kontaktu s Mi-
chalem, hrají si s ním a 
pøedvádí se! 
Pøedstavení plné legrace, 
malých a velkých loutek a 
kostýmù vèetnì dárkù ze 
samolepící pásky...
Dìtské poøady Michala 
Nesvadby si za dobu svého 
uvádìní  z ískaly  ve lké  
množství nadšených divákù. 
Tato pøedstavení pøedèila 
všechny souèasné projekty 
pro dìti. Mùžete èekat spoustu legrace, soutìží, 
písnièek a dárkù.
Pøijïte si hrát! Michal bude Vaší hraèkou! 

Mravenèí polepšovna /USA/

Michal je Pajdulák

v 19.30 hodin
v mìstském muzeu
Moravská Tøebová

Toto benefièní pøedstavení
bude odehráno ve prospìch

Speciální základní škola, mateøská škola 
a praktická škola Moravská Tøebová

Kulturní služby mìsta Moravská Tøebová

Bílé divadlo Ostrava

Vás zvou na benefièní pøedstavení

a

a

 

Čtvrtek 2.11.
9:00 – 13:00 hodin
     Krajská přehlídka divadel žáků praktických a základních
     speciálních škol Pardubického kraje

Pátek 3.11.
9:00 – 13:00 hodin
     Regionální přehlídka divadýlek základních a základních
     uměleckých škol

Divadlo
19:30 hodin – „TY, KTERÝ LYŽUJEŠ“ 
     Benefiční vystoupení Bílého divadla Ostrava
     s legendárním představením, v němž s vtipem excelují
     nazí lyžaři.

a

a

K k ku át o

1. ročník
soutěžní přehlídky
malých jevištních

forem

PROGRAM:

2.-3.
listopadu

2oo6

ší nláciká e T Spře e bo  svá ácive spolupr oloka Moravs M v b uy měst roní služ va Kultur ékP sořádají T eř ob év .



Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:                14.00-16.00 h.

s t r a n a 7Z 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

VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

Stálá expozice:
a

Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou 
pøedevším ètyøi samurajské meèe a haptická 
výstavka kopií staroegyptských artefaktù.

MUZEUM

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784
e-mail: zamek@ksmt.cz

Expozice do konce bøezna uzavøeny. Pøedem 
ohlášeným skupinám umožníme návštìvu po 
pøedchozí dohodì  tel. 461 544 285.

Stálé expozice:

Moravská Tøebová v 17.-20. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku
v minulosti
Humanismus a renesance v Mor. Tøebové
Geologické pomìry Moravskotøebovska

Expozice Moravská Tøebová v 17.–20. století 
je obohacena o tøi restaurované barokní obrazy 
evangelistù Jana, Marka a Matouše a pozo-
ruhodný oboustrannì malovaný døevìný køíž, 
jemuž byly vìnovány dva pøíspìvky 
v Moravskotøebovských vlastivìdných listech  
v è. 5/1995 a 6/1996. 
Expozice Venkovský život na Morav-
skotøebovsku v minulosti je rozšíøena o další 
dvì výstavní místnosti, vìnované tradici 
textilní výroby a zejména domácímu tkal-
covství.

a

a

a

úù HLEDÁ SE
Pìvecká skupina "Vivo et canto" z Moravské 
Tøebové hledá
- zpìvaèku /støední a nižší poloha hlasu/
- zpìváka /støední a nižší poloha hlasu/
Dlouhodobá a perspektivní spolupráce v šesti-
èlenném kolektivu zpìvákù zamìøených na 
populární, jazzovou, duchovní hudbu a gospel.
Nácvik ve veèerních hodinách.
Telefonický kontakt: 775 252 977 

Mgr. Ludìk Klimeš

úù RYBÁØSKÝ VEÈÍREK
Místní organizace Èeského rybáøského svazu   
Moravská Tøebová poøádá dne 25. 11. od 20.00 
v jídelnì HEDVY pro své èleny, pøíznivce 
i širokou veøejnost RYBÁØSKÝ VEÈÍREK.
K tanci a poslechu hraje kapela pana Beyera.
Bohatá rybí tombola i obèerstvení.

Akce bude plakátována.

úù PRINC BAJAJA
Sdružení pøátel Kulturního domu Boršov zve 
19.11. od 15.00 hodin všechny pøíznivce 
pohádkových pøíbìhù na loutkové divadelní 
pøedstavení Princ Bajaja, pod vedením 
principála Matìje Šefrny z divadelní spoleènosti 
Litomyšl.
Divadelní pøedstavení probìhne v Kulturním 
dobì v Boršovì.
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Pozvánka na výstavu
„Krajina z jiného pohledu“. Motto výstavy 
napovídá, že se nebude jednat o bìžnou 
prezentaci fotografií. Jiøí Štrajt z Javorníku 
v podhùøí Rychlebských hor nainstaloval 
v Galerii umìlecké fotografie velmi zdaøilou 
výstavu barevných snímkù, které vyboèují ze 
zabìhnutého standardu. Pøi prohlížení 
jednotlivých prací nutí návštìvníky pøemýšlet 
nad mnoha pro nì tìžko srozumitelnými 
vìcmi. 

Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání 16. 10. 
2006 schválilo novou Koncepci kultury mìsta 
Moravská Tøebová, kterou vypracovala 
øeditelka Kulturních služeb Mgr. Libuše 
Gruntová. „Tato koncepce kultury poèítá s vy-
užitím obrovského potenciálu zámku, který je 
unikátní renesanèní stavbou, ale je zatím 
nedocenìný,“ vysvìtluje øeditelka. 
V souèasné dobì na zámku sídlí tøi organizace  
Kulturní služby mìsta, které mají na starosti 
expozice na zámku a nádvoøí, kde poøádají 
rùzné kulturní akce, Mìstská knihovna 
Ladislava z Boskovic a Základní umìlecká 
škola. Kulturní služby plánují zatraktivnit 

GALERIE UMÌLECKÉ FOTOGRAFIE

Kultura v Moravské Tøebové dostává nový smìr
èinností organizací sídlících  na zámku a jejich 
využití k oživení zámku, zejména pøi rùzných 
kulturních událostech. Tato koordinace byla již 
uplatnìna pøi slavnostním zahájení sezóny na 
zámku 3. dubna 2006. Velkým plánem je 
otevøení zámecké kavárny, která by zajiš�ovala 
obèerstvení pøi kulturních akcích a návštìvníci 
by zde mohli strávit klidné odpoledne èi veèer 
po prohlídce zámku. „V souèasné dobì turisté 
opouštìjí areál zámku témìø ihned po 
prohlídce, protože zde nemají žádnou jinou 
možnost využití,“ øíká Gruntová. Celý areál 
zámku by v budoucnu mìly dokreslovat 
zámecké zahrady v zámku a podzámèí, na které 

Kvùli tìmto okolnostem se mnoho lidí vrací 
a zkoumá použití této zvláštní techniky, 
uplatnìné pøi snímání nìkterých zábìrù. Øada 
fotografií pùsobí na diváka velmi poeticky až 
pohádkovým dojmem. Jiné zase vytváøejí až 
strašidelný pocit. Zvláš� emotivnì pùsobí 
nìkterá díla, kdy Štrajt použil pøi poøizování 
filtr, který znásobil snímaný efekt.
Vìøím, že po zhlédnutí exhibice budete 
odcházet spokojeni. Fotografie budou v galerii 
vystaveny do 30. listopadu 2006. -guf-

zámecké expozice pøedevším zapojením turistù 
do rùzných aktivit bìhem prohlídky, které by 
v návštìvnících zanechali hlubší zážitek a mo-
tivovali je k opìtovné návštìvì, navázat na 
historii a fabulovat pøíbìhy a povìsti vztahující 
se k zámku a mìstu Moravská Tøebová. Plánují 
alespoò jednou mìsíènì zajistit na nádvoøí 
zámku rùzné kulturní akce pro rodiny s dìtmi, 
tématické veèery v prostorách zámecké 
kavárny, která se pøipravuje v prostorách 
Magdalenina sálu, veèerní prohlídky zámec-
kých expozic a zatraktivnìní Rytíøského sálu 
vybavením alespoò replikami rytíøské výzbroje. 
Dalším významným krokem je zpøístupnìní 
zámeckých sklepù a využití jako prohlídkových 
okruhù. Vybudovat zde dobovou muèírnu se 
stylovými donucovacími prostøedky a nástroji 
za použití zvukových a svìtelných efektù. 
K zatraktivnìní zámku a zájmu návštìvníkù 
jistì pøispìje i otevøení zámeckých expozic k 
obèanských obøadùm jako jsou svatby. Mezi 
další cíle Kulturních služeb patøí koordinace 

byl již vyhotoven projekt, ale zatím nejsou 
zajištìny potøebné finanèní zdroje (cca 30 mil. 
Kè). Tyto zahrady by mìly sloužit jako park 
a relaxaèní zóna. Plány mají Kulturní služby 
i s mìstským muzeem, kulturním centrem, 
kinem, divadlem a dalšími kulturními subjekty 
a organizacemi, které se do tohoto konceptu 
kultury zapojili. „Chtìli bychom udržet v povì-
domí široké veøejnosti festivaly, které jsou pro 
Moravskou Tøebovou typickou znaèkou, dìlají 
ji vìhlas a mají tradici jako napø. Dny 
slovenské kultury, Kejkle a kratochvíle, 
Mezinárodní fotofestival, Moravskotøebovské 
arkády a  podobnì,“ øíká Gruntová.
Z uvedených skuteèností jednoznaènì vyplývá, 
že M. Tøebová je mìsto s obrovským potenciá-
lem kulturního dìdictví a pestrou nabídkou 
zajímavých kulturních aktivit a festivalù, která je 
schopna uspokojit potøeby a zájmy nejen 
místních obyvatel, ale i pøespolních návštìvníkù.

Pavlína Horáèková,
tisková mluvèí mìsta Moravská Tøebová

Foto: Jaroslav Horák
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Èeská architektonická moderna v nìmecké Moravské Tøebové
Moravská Tøebová je v rámci republiky, resp. 
Evropy známá pøedevším svými renesanèními 
a barokními památkami. Populární je i nejvý-
znamnìjší stavba vytvoøená v historizujícím stylu, 
novorenesanèní budova muzea z roku 1906. 
V souvislosti s moderní architekturou se o našem 
mìstì prakticky nemluví.
Po rozpadu habsburské monarchie nabízel nový 
èeskoslovenský stát architektùm široké spektrum 
zakázek, nová výstavba byla vìcí jeho prestiže. 
Stavìly se školy, nemocnice, správní budovy a 
bytové domy. Architektura mìla být pøedevším 
hospodárná a vyhovovat potøebám každodenního 
života. Pøední architekti dvacátých let navazovali 
zejména na Jana Kotìru, jenž je považován za 
zakladatele èeské moderní architektury. Výstavba 
Moravské Tøebové však pokraèovala v konzerva-
tivním duchu i v dvacátých až ètyøicátých letech 
20. století, pravdìpodobnì ve snaze zdùraznit 
kulturní kontinuitu stále pøevážnì nìmeckého 
obyvatelstva. V souladu s tímto trendem byla 
navržena i rozlehlá budova okresního úøadu, 
dokonèená v roce 1924.

Èeská menšinová škola
Poté co bylo v roce 1925 rozhodnuto o stavbì 
nové budovy pro èeskou menšinovou školu, 
pronikla „Kotìrova moderna“ i do Moravské 
Tøebové. Projekt byl totiž zadán Kotìrovu žákovi, 
dnes opomíjenému architektovi Vojtìchu 
Vanickému, který tehdy pracoval pro ministerstvo 
veøejných prací. 
Pozemek byl státem zakoupen od knížete Johanna 
z Liechtensteinu. Projekt byl vypracován v únoru 
1925. Stavebními pracemi byla povìøena 
prostìjovská firma Hrbata a Smékal, státní dozor 
vykonával stavební rada František Mouèka. Stavìt 
se zaèalo 3. 8. 1925. Cihly byly vyrábìny pøímo 
na staveništi, cihly dodávané místními výrobci 
byly zøejmì tak drahé, že se „polní cihelna“ 
vyplatila. O kolaudaci stavby èeské menšinové 
školy bylo žádáno 19. záøí 1927, probìhla 
16. února 1928. K slavnostnímu otevøení budovy 
však došlo už 22. 8. 1926.

Bytové domy pro státní úøedníky
Podle projektu Vojtìcha Vanického byly 
postaveny také dva obytné domy pro státní 
zamìstnance. 15. èervna 1927 psal architekt 

Zemské správì politické v Brnì: „Na ministerstvu 
veø. prací bylo mi sdìleno, že projekt na stavbu 
státního obytného domu do Moravské Tøebové 
Vám pøedalo. Dovoluji si proto úctivì nabídnouti 
se Vám na vypracování detailù pro tuto stavbu. 
V bezprostøedním sousedství této budovy nachází 
se èeská menšinová škola mnou rovnìž 
projektovaná a detailovaná a bylo by tudíž 
záhodno, aby obì tyto budovy navzájem se 
tektonicky doplòovaly, k èemuž i min. veø. prací 
pøi zadání projektu samo pøihlíželo.“ 
Pozemek pøi silnici na Svitavy odkoupil stát od 
Tìlocvièné jednoty Sokol. Kupní smlouva byla 
uzavøena v záøí 1927, s platností od 1. 1. 1928. Na 
stavební práce bylo vypsáno výbìrové øízení; po 
zásahu nového ministra veøejných prací Franze 
Spiny (pùvodem z Mìsteèka Trnávky) se hlavním 
dodavatelem stala moravskotøebovská firma Franz 
Habicher. Podle kolaudaèního protokolu byla 
stavba domu èp. 729 (Svitavská 48) zapoèata po 
drobné úpravì projektu (osvìtlení koupelen) 
21. 5. 1928, stavba byla až na menší „dodìlávky“ 
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dokonèena 7. 4. 1929, veškeré byty byly obsazeny 
od 4. 3. 1929 (k tomuto datu vydáno povolení 
k obývání). Kolaudaèní protokol byl sepsán 18. 1. 
1933, druhý dùm (è. p. 859) už v té dobì zøejmì 
stál také nebo se stavìl.

Obì stavby, nìkdejší „poboèka“ základní školy 
v Palackého ulici (Svitavská 44) i dvojice 
bytových domù na konci pravé stany Svitavské 
ulice (or. è. 46 a 48) dodnes prozrazují týž rukopis 
projektanta. Jejich vnìjší vzhled se pøíliš 
nezmìnil, interiéry byly ovšem mìnìny v souladu 
s potøebami uživatelù. V nìkdejší školní budovì 
byl nedávno otevøen denní stacionáø pro mentálnì 
a zdravotnì postižené „Domeèek“. Údržba všech 
tøí objektù by si do budoucna zasloužila pozornost 
také právì proto, že jde o stavby v rámci mìsta 
ojedinìlé. 

Vojtìch Vanický
Inženýr a akademický architekt Vojtìch Vanický 
se narodil 15. listopadu 1898 v Horní Sloupnici. 
Studoval na státní prùmyslové škole v Brnì 
a akademii výtvarných umìní v Praze na speciálce 
profesora Jana Kotìry, kterou absolvoval v roce 
1925. Byl pak profesorem na prùmyslové škole 
v Plzni. V roce 1927 používal razítko, kde byl 
uveden jako architekt i stavitel.
Už jako student akademie se pokoušel uplatnit 
vlastní projekty,  školní budovu v Moravské 
Tøebové projektoval jako èerstvý absolvent. 
Školní budovu a bytový dùm z režných cihel - 
„èervenou školu“ a „èerveòák“ - projektoval 
Vanický po Moravské Tøebové také pro Èeskou 
Tøebovou, školu v roce 1929, bytový dùm v roce 
1931. Byl také autorem regulaèního plánu Èeské 
Tøebové. Z dalších realizovaných projektù je 
uvádìna sokolovna ve Sloupnici (1926) a archi-
tektonické øešení pamìtní desky Eduarda Vojana 
na Malé Stranì v Praze (1928). Spolupracoval 
s Josefem Goèárem; v roce 1928 jej Goèár povìøil 
vedením stavby pavilonu akademie výtvarných 
umìní na výstavì soudobé kultury v Brnì.

Letos v kvìtnu probìhlo v Moravské Tøebové 
natáèení dalšího dílu televizního cyklu „Šumná 
mìsta“, vìnovaného moderní architektuøe. Byl 
nazván „Šumné Tøebové“, protože se zabývá 
problematikou Èeské a Moravské Tøebové. Právì 
dílo Vojtìcha Vanického je v dokumentu 
dùležitým prvkem, který jinak hodnì odlišná 
mìsta spojuje. (Vysílání poøadu odložila Èeská 
televize na podzim pøíštího roku, v Moravské 
Tøebové by se pravdìpodobnì na jaøe mìla 
uskuteènit pøedpremiéra.)

-jm-

Bytový dùm ve Svitavské ulici, or. è. 48, v øíjnu 2006

Budova nìkdejší èeské menšinové školy („Domeèek“) v øíjnu 2006
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Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 , e-mail:ddm.mt@atlas.cz,
http://ddm-mt.wz.cz

AKCE NA LISTOPAD:
3.11. KERAMIKA pro veøejnost  od 15:30 hod. 
v DDM. S sebou pracovní odìv, pøezùvky. 
Pøedpokládaný konec v 17:00 hod.
Týden boje proti drogám od 6.11. do 10.11., vždy 
od 8:00 hod v klubovnì a na zahradì DDM. 
Program zamìøený na protidrogovou prevenci, 
urèeno pro 2. stupeò ZŠ. Školy nahlásí svoji úèast 
telefonicky pøedem. 
13.-30.11. KERAMICKÁ DÍLNA PRO ZŠ - od 
8:00 do 12:00 hod. v DDM. Školy nahlásí tøídní 
kolektivy telefonicky, podrobnosti v propozicích.
16.11. STUDENTSKÉ SCHODY ke Dni studentù, 
od 9:00 hod pøed høbitovními schody Na Køížovém 
Vrchu. Akce urèená pro žáky 2. stupnì a SŠ. 

D ù m d ì t í a m l á d e ž e
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová

Èeskobratrská církev evangelická

Kostelní nám. è. 3, 571 01 Moravská Tøebová
tel: 461316350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebová.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj Uriga OFM  
Svitavská 5, 571 01 Moravská Tøebová

Poøad bohoslužeb
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/   7:00 hod. klášterní kostel
      18:00 hod. klášterní kostel
Ne/  8:30 hod. farní kostel

19:00 hod. klášterní kostel

Ve ètvrtek 2.11.2006 je vzpomínka na všechny 
vìrné zemøelé – Památka zesnulých. Na 
Køížovém vrchu v kostele Povýšení sv. Køíže 
bude v tento den slavena v 15:00 hod. mše 
svatá. 
V nedìli 12.11.2006 v 18:00 hod. v klášterním 
kostele bude mše sv. obìtována za všechny 
sponzory a dárce, kteøí pøispìli na èinnost 
mateøského centra Sluníèko i na další potøeby 
naši farnosti. 
Humanitární šatník, Kostelní nám. è. 3 v bu-
dovì fary – otevøen každý pátek od 15:00 hod. 
do 17:00 hod.
Schùzka seniorù bude první pondìlí v listo-
padu, tj. 6.11.2006 v 10:00 hod. v klášteøe.

G. Horèíková, tel. è. 461 312 551

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
pondìlí -  biblic. hod. - 15:45, Domov dùchodcù
ètvrtek - náboženství pro dìti - 15,00, na faøe 
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe

Církve
Netradièní orientaèní bìh tøíèlenných nesmíšených 
družstev. Podrobnosti na propozicích, úèast školy 
nahlásí pøedem. 
V mìsíci listopadu (pøedpokládaný termín 24.11.) 
ZA LEDOVOU KROU, od 8:00 do 12:00 hod 
netradièní disciplíny na zimním stadionu pro 1. st. 
ZŠ. Podrobnosti na propozicích. Zmìna termínu 
vyhrazena.
24.11. - ADVENTNÍ VÌNCE - od 15:30 hod. 
v DDM, více na plakátech.
23.-30.11. - KRÁSA PODZIMU  výtvarná soutìž 
pro MŠ, ZŠ, SŠ. Viz propozice.

NOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Orientální tanec pro dívky 7.-9. tøíd + SŠ
kroužek probíhá každý pátek v tìlocviènì ISŠ – 
zrcadlová uèebna. Od 16:00 do 17:00 hod, dívky se 
seznámí s orientálními tanci a nauèí se tanec 
Flamenco. Cena kroužku je 200,-Kè/pololetí, 
vedoucí kroužku:  Helena Trojáková
Žonglování pro chlapce a dívky 7.-9. tøíd + SŠ
inspirace z videoukázek, žonglování v pøírodì. 
Cílem kroužku bude seznámení s Diabolem, Poi, 
Flowerticky, Míèky, Footbags, Astro jax, schùzky na 
DDM v nedìli. Cena kroužku je 200,-Kè/pol., 
vedoucí: Jan Kobylka
Šachy pro chlapce a dívky od 1. tøíd ZŠ + SŠ
Schùzky každý ètvrtek od 15:30 hod v klubovnì 
turistù. Cena kroužku je 200,-Kè/pol., vedoucí: Mgr. 
Karel Vích
Dívèí klub I. pro 1.-4. tøídu, II. pro 5.-7. tøídu
Zájmový kroužek bude probíhat  na DDM. Dívky se 
zde seznámí se základy šití a vaøení, nauèí se 
pracovat s keramickou hlínou, osvojí si nové 
techniky. Každou støedu od 17:00 do 18:00 hod 
budeme mít plavání, kde se seznámíme s aquaerobi-
kem. Schùzky budou probíhat každé pondìlí od 
15:30 hod. mladší, od 17:00 hod. starší dívky, na 
DDM. Nahlásit se mùžete telefonicky. Cena kroužku 
je 250,-Kè/pol., vedoucí: Jana Chadimová
Výroba šperku
Zájmový kroužek zamìøený na výrobu drátkované-
ho, keramického, korálkového a smaltovaného 
šperku, vitrážové sklo a další techniky. Urèeno pro 
dívky ZŠ, SŠ a ženy. Schùzky kroužku budou 
probíhat na DDM. Zájemci o kroužek se mohou 
nahlásit telefonicky. Cena kroužku je 250,- Kè/pol., 
kontakt: Barbora Davidová
Malý florbal pro dìti 1.-3. tøíd
Základy a trénink oblíbené kolektivní hry. Možnost 
úèasti na otevøených florbalových turnajích. 
Schùzky každé úterý od 17.30 do 19.30 ve velké 
tìlocviènì ZŠ ÈSA.
Angliètina  - ètvrtek 16:00-17:00 hodin
Pro chlapce a dìvèata 1.-4. tøíd, zaèáteèníky a 
pokroèilé z loòska. Výuka zábavnou formou 
propojená rùznými soutìžemi k probíranému tématu. 
Pro ostatní zájemce možnost douèování. Schùzky 
v DDM. Vedoucí: Pavlína Vymìtalová; poplatek: 
200,-Kè./pol.
Korálek - pátek 15:00-16:30 hodin
Korálkové hrátky pro „trpìlivá“ dìvèata  i chlapce 
od 9 let, zaèáteèníky a pokroèilé z loòska. Výroba 
náramkù, pøívìskù, náhrdelníkù, prstenù, dekorace 
obleèení, bytové doplòky, vánoèní i velikonoèní 
výrobky aj. zajímavosti, které lze pomocí korálkù 
zhotovit nebo zpestøit. Schùzky v DDM. 
Vedoucí: Šárka Zemánková; poplatek: 200,-Kè./pol.
Flétnièka - pátek 14:15-15:00 hodin
Školièka hry na flétnu pro radost, pro chlapce a 
dìvèata od 1. tøíd  zaèáteèníky a mírnì pokroèilé, 
podmínkou je vlastní flétna, vystupování na 
veøejnosti. Schùzky v DDM. 
Vedoucí: Petra Vystavìlová; poplatek: 200,-Kè./pol.

***
Od záøí funguje na webových stránkách DDM 
fórum, ve kterém se na nás mùžete obracet s pøí-
padnými dotazy a pøipomínkami. Podmínka je 
pøihlášení se do fóra, podrobný návod je uveden na 
našich webových stránkách.

Zajímavá setkání na gymnáziu
V týdnu od 2. do 6. 10. v rámci Týdne knihoven  
prožili naši studenti nìkolik zajímavých setkání. 
Hned v pondìlí se zapojili (už po nìkolikáté) do 
„nepøetržitého ètení“. Na rozdíl od minulých let, 
kdy si mohli sami text  zvolit, se tentokrát èetly 
ukázky výhradnì z díla K.H. Máchy. 
Ve støedu navštívila naši školu paní doktorka 
Marie Blahutková, která pøednáší psychologii 
sportu na VŠ a zároveò spolupracuje s nì-
kterými našimi vrcholovými sportovci. Nejed-
nalo se  o tradièní besedu. Paní doktorka si se 
žáky 3. roèníkù zahrála nìkolik her z oblasti 
psychomotoriky a jaké bylo jejich pøekvapení, 
když po skonèení individuálnì rozkrývala jejich 
psychiku.
Další vzácný host nás navštívil ve ètvrtek. Paní 
profesorka Jaroslava Janáèková z Filozofické 
fakulty UK v Praze dokázala svým charismatic-
kým projevem pøiblížit studentùm 2. roèníkù 
K. H. Máchu a samozøejmì jeho Máj. Díky 
jejímu povídání získali žáci nový pohled na 
tento klenot èeské literatury. 
V pátek  besedovali studenti maturitních roèníkù 
s básníkem, fejetonistou a publicistou Michalem 
Èerníkem. Hovoøilo se nejen o  literatuøe, ale 
i o kultuøe, národnostních otázkách, vlastenectví 
a o životních hodnotách obecnì.
Byl to velmi zajímavý týden, za který dìkujeme 
øeditelce Mìstské knihovny Ladislava z Bosko-
vic Ludmile Koláèkové a všem vzácným osob-
nostem, které za námi pøišly.

(vyuèující ÈJ a ZSV)
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KØES�ANSKÁ AKADEMIE
 V MORAVSKÉ TØEBOVÉ

vás srdeènì zve na  pøednášku 
paní ThDr. Svìtluše Košíèkové

faráøky Èeskoslovenské církve husitské
Komenský tvùrce moderní pedagogiky 

Ve støedu 8.11.  v 17 hod. 
 v pøednáškovém sále Domova dùchodcù

Svitavská  8, Moravská Tøebová
Všichni jste srdeènì zváni.

Dopravní høištì pro dìti
na jízdních kolech pod dozorem svých rodièù

je otevøené každý poslední pátek v mìsíci,
vždy v odpoledních hodinách v areálu 

Autoklubu M. Tøebová na Zahradnické ulici.
Bližší informace podá koordinátorka projektu

Zdravé mìsto a Místní Agenda 21,
tel.: 461 353 044.

Mìstská knihovna
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
tel: 461 316 971,  e-mail: knihovna@mkmt.cz

1.11.-30.11. 2006 -  Jan Païour
Výstava z tvorby èlena sdružení moravskotøe-
bovských výtvarníkù Welen, otevøeno: po-èt: 
9.00-17.00 hod., so: 9.00-12.00 hod.
15.11.-15.12. 2006 - Prodejní výstava nakla-
datelství Albatros
Pøedvánoèní prodejní výstava dìtských knih 
z nakladatelství Albatros, výrazné slevy!  
Prostory MìK, po-èt: 9.00-17.00 hod., so: 9.00-
12.00 hod.
17. 11.-30.11. 2006 - Studentské týdny
Pro nové ètenáøe registrace na r. 2006 zdarma, 
výstava na téma: „Jak správnì studovat“.
Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny.
22.11. 2006 - Veèer pøi svíèkách
16. setkání zaèínajících autorù a milovníkù 
literatury. Úvod veèera vìnován 170. výr. úmrtí 
K. H.   Máchy. Zaèátek v 18.30 hod. v MìK.
24. 11. 2006 - Knihovna maminkám
Dopoledne s knížkou - setkání maminek na 
mateøské dovolené a jejich dìtí v MìK, 
seznámení s akcí Celé Èesko ète dìtem, výstava 
psychologické, pedagogické a zdravovìdné 
literatury, vhodné knihy pro nejmenší!  Prostory 
MìK, 9.00  11.00 hod.
29.11. 2006 - Vánoèní vazby
Praktické ukázky adventní výzdoby a vánoèní 
aranžování kvìtin, lektorka p. Ing. Dana Sobot-
ková. Zaèátek je v 17.30 h. prostorách MìK.

Tvoøivé støedy
  1.11. 2006  Malé strašidýlko 
  8.11. 2006  Vìtrný mlýn
15.11. 2006  Lampion
22.11. 2006  Èert a Mikuláš
29.11. 2006  Adventní výzdoba
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení 
MìK.

PODÌKOVÁNÍ
Mìstská knihovna Ladislav z Boskovic dìkuje 
za spolupráci divadelnímu souboru J.K. Tyla  a 
dramatickému oddìlení ZUŠ pøi poøádání 
lampiónového prùvodu v závìru Týdne kniho-
ven. Obì zmiòované organizace velmi ochotnì a 
nezištnì pøipravily pro dìti doprovodný 
program, který všechny pøítomné velmi potìšil!

Knihovna dìtem
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Plenér

Den zdravé výživy

„PEJSKIÁDA“ pod Køížovým vrchem

Kampaò DNY ZDRAVÍ v Moravské Tøebové

Žáci Støední integrované školy se nezalekli 
studeného poèasí a v pátek 20. 10 2006 pøipravili 
pod záštitou komise Zdravé mìsto Den zdravé 
výživy. Na programu byly ukázky práce žákù pøi 
vyøezávání ovoce a zeleniny. Zájemci mohli 
ochutnat i zdravé a zároveò lahodné zeleninové 
saláty a další chu�ovky.
Podìkování za organizaci celé akce patøí uèitelùm - 
Mgr. Tkáèové, V. Kastnerovi a M. Pluháèkové. 
Kolemjdoucí nebo celé tøídy s dìtmi mìli o zdravé 
a zároveò velmi chutné pomazánky, teplé ovocné 
nápoje nebo saláty velký zájem.

První øíjnovou sobotu v odpoledních hodinách se 
poøádala v krásném prostøedí kynologického cvièištì 
v lomu tradièní Pejskiáda. Závodilo se v „Pøekáž-
kové dráze“ ve ètyøech vìkových kategoriích a sou-
tìžilo se „O nejkrásnìjšího psa“. Souèástí akce byla 
ukázka místních kynologù z výcviku psù ve 
sportovní kynologii a z agility. Zpestøením pro 
diváky byl i tanec se psem za doprovodu hudby 
v podání èlenù Agility klubu pøi DDM.
Pøekážkovou dráhu ve vìkové kategorii dìtí do 
sedmi let se jako první umístila Míša Cápalová 
s border kolií Ferine, která byla zároveò nejmladší 
úèastnicí a její fenka nejstarším psem akce. V kate-
gorii osm až jedenáct let zvítìzil Zdenìk Sobotka 
s køížencem Dášenkou. Lucie Fleegerová s jork-
šírkem Beauty se umístila jako první ve vìkové 
kategorii dvanáct až patnáct let. V kategorii šestnáct 
let a starší vyhrála Dáša Dulajová s pinèem Ajdou. 
Podle pøítomných divákù patøili mezi tøi nejkrásnìjší 
psy nìmecký ovèák Art, kterého vodil Honzík 
Šponar. Dále appenzellský salašnický pes Betynka, 
kterou pøedvádìla  Lucie Èerná a border kolie 
Dancer, který soutìžil s Míšou Cápalovou. 
Dùm dìtí a mládeže dìkuje ZKO 308 a Agility klubu 
za spolupráci, Zdravému mìstu v Mor. Tøebové za 
pìkné ceny pro vítìze a za sladkosti pro ostatní 
úèastníky Pejskiády.

DDM

Jedná se o øíjnovou kampaò všech Zdravých mìst, 
která má za cíl upozornit na dùležitost péèe 
o zdraví. V rámci této kampanì se v našem mìstì 
opìt osvìdèila spolupráce se støední Integrovanou 
školou M. Tøebová, která využila jeden z øíjnových 
pátkù k pøedvedení zdravé výživy. Na programu Dne 
zdravé výživy byly ukázky práce žákù pøi 
vyøezávání ovoce a zeleniny, dále ochutnávka 
zeleninových salátù a chu�ovek. Drobné ochut-
návky vyrobili studenti, kteøí se svými dobrotami 
pøedávali návštìvníkùm akce také informace na 
téma My, drogy a Evropa od Všeobecné zdravotní 
pojiš�ovny ÈR. Stejná pojiš�ovna spolu s Mìstem 
M. Tøebová v rámci projektu Zdravé mìsto poskytla 
také další odmìny do výtvarné soutìže horolezecké-
ho oddílu. Hodnotila se nejlepší výtvarná díla dìtí 
z místních, ale i okolních škol.
V souboru cen dìti získaly pouèné knížky a batohy 
a podobné praktické dárky. Nejen pro zahradníky 
probìhla každoroèní soutìž s názvem Rozkvetlé 
mìsto, pøi které byli odmìnìni majitelé deseti 
nejkrásnìjších pøedzahrádek, balkónù a nezapomnìli 
jsme také na rozkvetlá okna v bytech. Hodnotné 
ceny získané od našeho mìsta a kvìtináøství paní 
Weinlichové získali soutìžící pøi zahájení 
každoroèní výstavy ovoce a zeleniny, poøádané 
místním Èeským zahrádkáøským svazem. Pro pobyt 
na èerstvém vzduchu a milovníky pejskù zorganizo-
val Dùm dìtí a mládeže M. Tøebová již ponìkolikáté 
Pejskiádu, pøi které zejména dìti, ale i dospìlí 
pøekonávali rùzné pøekážky na èas, také se soutìžilo 
„O nejkrásnìjšího psa“. Nechybìla ani ukázka 
místních kynologù z výcviku psù ve sportovní kyno-
logii a z agility. Zpestøením pro diváky byl i tanec se 
psem za doprovodu hudby v podání èlenù Agility 
klubu pøi DDM.
Na nìkterých základních a místních støedních 
školách probìhly velmi zajímavé a zdravì motivující 
pøednášky pro mládež, na téma drogy. Dále 
Agentura Arnika nabízí obèanùm Moravské Tøebové 
každý pátek rehabilitaèní plavání spojené s vhod-
nými cviky, mohou se zúèastòovat i neplavci.

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Moravská Tøebová se 
zúèastnili od 15.-17.9.2006 podzimního víken-
dového plenéru v ekologickém centru PadmaFarma 
v Bìlé u Jevíèka, kde se vìnovali malbì krajiny, 
kresbì aktu a studiím zvíøat. Plenér se konal 
pod pedagogickým vedením manželù Èadílkových, 
F. Žáèka a V. Koláøe. Žáci mìli možnost ochutnat 
pestrou makrobiotickou stravu kuchaøe Petra Pospí-
šila a seznámit se provozem tohoto ekologického 
centra.

Pro velký úspìch a nadšení žákù ZUŠ z této akce, 
bychom v tìchto výjezdech rádi pokraèovali i 
nadále. Prozatím pøipravujeme jarní plenér a 
doufáme, že si to žáci ZUŠ užijí stejnì jako tento 
podzimní plenér. 

Vladan Koláø

Novì je každé pondìlí rehabilitaèní cvièení pod 
odborným vedením, obojí pro všechny vìkové 

kategorie. Na jógové cvièení pod vedením V. Žáèka 
mùžete chodit každý ètvrtek. V Mìstské knihovnì 
Ladislava z Boskovic probìhla prodejní výstava 
knih z dìtského nakladatelství. Akce je zajímavá 
také pro postupný návrat našich dìtí od televize 
a poèítaèe ke knížkám. 

Veronika Cápalová,
koordinátorka projektu Zdravé mìsto

a Místní agenda 21 M. Tøebová
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Program èinnosti KÈT
Sobota 4. 11.  
Pìší výlet – Z Høebèe pøes Kamennou Horku 
do Svitav. Sraz zájemcù u aut. zastávky u ne-
mocnice v 8.15 hod. Návrat v odpoledních 
hodinách autobusem ze Svitav.
Støeda 8. 11. 
Pøátelské posezení v klubovnì, pøíprava 
programu na prosinec a pøíští rok.
Zaèátek v 18.00 hod.
Ètvrtek 16. 11.
Výletová hra pro dìti a mládež – „Nebojte se 
strašidel“. Sraz zájemcù u obøadní smuteèní 
sínì na Køížovém vrchu, zaèátek hry v 18.00 
hod.
Sobota 25. 11. 
Pìší výlet pro rodièe s dìtmi na Cimburk – Za 
èertovským perníkem. Pøíchod na zøíceninu 
hradu Cimburk individuální dle vlastní volby 
trasy. Setkání s èerty v dobì od 13.00 do 14,30 
hod. Opékání buøtù. Návrat vlakem do 16.00 
hod.
Další upøesnìní programu pro 2. polovinu mìsí-
ce listopadu bude dohodnuté na schùzce 8. 11.

Fotbal pøed zimní pøestávkou
Fotbal finišuje, zbývají dvì kola, která více napoví 
o skuteèných ambicích moravskotøebovských celkù 
pro jarní èást soutìže. Jinak platí, co  jsme uvedli 
minule  „støídavì oblaèno“. A- muži poprvé prohráli 
až v 6. kole, v dalších pak ztráceli rovnìž body, 
pøesto  a pøes nízkou støeleckou potenci stále okupují 
á místa v první polovinì tabulky. Béèko snad už 
našlo ten správný herní rytmus a stoupá v tabulce na 
místa, která odpovídají jeho kvalitám. Mládežnické 
celky si i nadále udržují vysoký standard a jsou 
pøíjemným pøekvapením.

Kaleidoskop výsledkù ((Stav k 21.10.)
Am (krajský pøebor P.k.)
M.Tøebová - V.Mýto 3 : 0 (3:0)
Branky: Silný, Strouhal, vlastní
Stolany - M. Tøebová 2 : 0
Skuteè - M. Tøebová 2 : 1 (2:1)
Branky: Švanda
M.Tøebová  - Prachovice 3 : 0 (0:0)
Branky: Hollý 2, Aberle
Dobøíkov - M. Tøebová 2 : 0 (0:0)
M. Tøebová  - Holice     0 : 2 (0:0) 
Prùb. poøadí:  6. místo   13 5 3 5   15:13  18 bodù

B muži  (okresní pøebor o. Svitavy)
Jevíèko - M. Tøebová   2 : 2 (2:1)
M.Tøebová - Cerekvice 5 : 0 ( 3:0)

Branky: Berka 3, Skøebský 2
M. Trnávka - M.Tøebová 3 : 2 (1:1)
Branky: Kalus, Horák (PK)
M. Tøebová - Èistá 3 : 1 (2:0) 
Branky: Skøebský, Rázl, Šatník R.
Linhartice - M. Tøebová 1 : 1 ( 1:0)
Branky: Skøebský
Prùb. poøadí:  9. místo  11 3 4 4   9:22  13 bodù
A dorost starší (nováèek krajského pøeboru P.k.)
È. Tøebová - M. Tøebová  1 : 4 (0:3)
Branky:Doležal, Havlík, Kalus, Spálenský
M. Tøebová - V.Mýto  1 : 2 (1:1) 
Branky: Havlík P.
M. Tøebová - Ústí n/O. 4 : 3 (0:2)
Branky: Havlík 2, Koneèný, Kalus
M. Tøebová -  Letohrad 0 : 1 (0:1)
AFK Chrudim B - M. Tøebová 2 : 3 (2:2)
Prùb. poøadí:  5. místo  11 6 1 4  26:28  19 bodù
A dorost mladší 
È. Tøebová - M. Tøebová 1 : 5 (0:3)
M. Tøebová - V. Mýto 3 : 0 (1:0)
M. Tøebová - Ústí n/O. 4 : 2 (1:1)
M. Tøebová - Letohrad 2 : 1 (0:1)
AFK Chrudim B - M. Tøebová 2 : 0 (0:0)  
Prùb. poøadí:  3. místo  11 7 1 3  23:16  22 bodù
Starší žáci (krajský pøebor P.k.)
M. Tøebová - Tøemošnice 9 : 0 (2 : 0)
FK AS Pce - M. Tøebová 4 : 3
M. Tøebová  - Svitavy B 7 : 0 (3:0)
Letohrad  - M. Tøebová 2 : 1 (2:1)
M. Tøebová - Pardubièky 2 : 2 (1:2)
Prùb. poøadí:  4. místo  11 6 1 4   43:18  19 bodù
Mladší žáci (krajský pøebor P.k.)
M. Tøebová  - Tøemošnice 1 : 1 (1:1)
FK AS Pce - M. Tøebová 0 : 5
M. Tøebová - Svitavy B 7 : 0 (2:0)
Letohrad - M. Tøebová 3 : 0 (1:0)
M.Tøebová  - Pardubièky 3 : 0 (2:0)
Prùb. poøadí:  9. místo  11 4 25  25:22  14 bodù
***
Fotbalový program na stadionu SKP Slovan
So  4.11. 10,30 A muži  - Litomyšl

12,30 A žáci st.,ml. - Hlinsko
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V sobotu 23.9. 2006 se konal  v Moravské Tøebové 
na støelnici ZO AVZO XIII. roèník støeleckého 
víceboje. Úèastnilo se 14 tøíèlenných družstev, které 
se kvalifikovaly  z oblastních pøeborù. Na úvod 
pronesl pár slov starosta mìsta Josef Oš�ádal. Mezi 
soutìžní disciplíny patøily: míøená støelba, rojnice, 
domino a na konec repiko. Na novì upravené 
støelnici a za pìkného poèasí se dosáhlo tìchto 
výsledkù: 
Jednotlivci: 1. Jedlièka J. -267,13 b ze Svatoslavi., 
2. Kochleffl P. -261,35 b. z Loun, 3. Svoboda K. -
260,45 b. ze Svitav. Umístìní støelcù z Moravské 
Tøebové: 12. Keclík I.-250,84 b. (I.,II.,III. VT), 23. 
Nìmec L. -243,33 b. (I.,2xIII.VT), 25. Poulíèek F. -
242,96 b. (I.,2xIII.VT), 26. Kubín Z. -242,8 b. 
(II.,2xIII.VT), 31. Pavlíková A.-236,76 b. 
(II.,2xIII.VT), 32. Kadlec L.-235,43 b. (I.,III.VT), 
33. Zajíèek M. -234,47 b. (I.,II.VT), 41. Holas M.-
196,96 b. (II.VT).
Poøadí družstev: 1. SBTS Svatoslav I. -861,78 b., 
2. SBTS SÈS Louny I. -831,72 b., 3. SBTS SÈS 
Louny II. -819,89 b.. Družstva z M. Tøebové: 9. 
SBTS M.Tøebová I. -778,33 b., 12. SBTS M. Tøebo-
vá III. -747,1 b., 13. SBTS M.Tøebová II. -737,62 b.

Horolezci slaví 30 letMÈR ve støeleckém víceboji v Moravské Tøebové
V letošním roce slaví Horolezecký oddíl Moravská 
Tøebová 30 let od svého založení. V rámci oslav 
tohoto jubilea jsme pro veøejnost pøipravili 
následující program.
Pro žáky II. stupnì základních škol a speciální školy 
byla v mìsíci øíjnu vyhlášena výtvarná soutìž na 

téma Horolezectví. Oznámení 
výsledkù probìhne 11. 11. 
2006 v rámci výstavy, která 
probìhne od 6.11. do 11.11. 
2006 v budovì Mìstského 
muzea. Budou prezentovány 
fotografie, vybavení potøebné 
pro lezení a nejúspìšnìjší 
vý tvarné  p ráce .  Akt ivn í  
sportovci si budou moci 
vyzkoušet lezení na umìlé 
stìnì v tìlocviènì II. ZŠ, a to v 
pátek 10. listopadu 2006 od 

18.00 do 20.00 hod (vstup zdarma). 
V sobotu 11. listopadu 2006 od 19.00 hod Vás 
zveme na pøátelské posezení v hotelu Morava.
K tomuto výroèí je vydán Almanach 1976 – 2006, 
který je možno zakoupit na výstavì a následnì v 
Informaèním centru.
Dìkujeme za podporu Mìstu Moravská Tøebová, 
Kulturním službám a komisi Zdravé Mìsto.

Více informací na tel. èísle: 731 117 985
Martin Èervinka, pøedseda HO  

Prùbìh závodù hodnotili jak samotní støelci, tak i 
pozorovatelé ze støelecké rady SBTS ÈR velmi 
kladnì.
Na velmi dobré úrovní byla jak kvalita rozhodèích, 
tak i technické zabezpeèení. A samozøejmì 
obèerstvení nemìlo chybu.
Je tøeba podìkovat  všem èlenùm naší organizace, 
kteøí se podíleli na pøípravì a prùbìhu mistrovství 
ÈR.

Lubomír Kadlec

Vojta Plát vícemistrem Evropy!

Zátopkova desítka 2006

Nové volejbalové kurty a šatny zprovoznìny

Vojta Plát z Moravské Tøebové vybojoval na 
evropském šampionátu mládeže, které se konalo od 
9.9.-20.9.2006 v èernohorském Herceg – Novi, 
støíbrnou medaili. Tìžké boje 
svedl v rámci startovního pole, 
v nìmž se utkalo bez jednoho 
sto šachistù, mimo jiné pìt Rusù 
a dalších dvacet hráèù pochá-
zejících z tradiènì silných zemí 
bývalého Sovìtského svazu. 
Vojta byl dlouho ve vedení, 
když vyhrál šest partií za sebou, 
poslední z nich dokonce s bron-
zovým úèastníkem mistrovství 
svìta Bajarauim z Ázerbájdžánu. V sedmé partii 
podlehl støíbrnému z MS Rusu Bukavskinovi, osmé 
kolo zremizoval. V závìreèném devátém kole ale 
Vojta opìt exceloval, porazil Ukrajince Danilenka, a 
mohl tak nechat propuknout obrovskou a nefalšova-
nou radost z 2. místa v Evropì. Skvìlý výkon, 
skvìlý výsledek. To vše Vojta ještì okoøenil na 
mistrovství v rapid šachu pro hráèe do 14 let, které 
se odehrálo 30.9.-1.10.2006 v Malenovicích v Bes-
kydech. Suverénnì zvítìzil, a doplnil tak svou sbírku 
o páté zlato z mistrovství Èeské republiky.

Závod probìhl v Moravské Tøebové dne  22. 9. 2006 
na umìlohmotné dráze atletického stadionu II. ZŠ 
formou klasického štafetového bìhu. Prùbìh 
sportovní akce byl velmi strhující, pro diváky hodnì 
atraktivní. „Poèasí jsme si nemohli pøát lepší, nebe 
bylo bez jediného mráèku a bezvìtøí k tomu!“ 
komentoval hlavní organizátor H. Kodeš.
Celou akci tradiènì pro všechny školy Moravsko-
tøebovska pøipravilo zdejší Gymnázium. Všem 
aktérùm štafety, vèetnì pedagogického doprovodu a 
pøihlížejícím divákùm se závod líbil, z hlediska 
sportovní úrovnì se letos jednalo o nejkvalitnìjší 
roèník. Tomu odpovídají dosažené èasy, které jsou 
nejlepší v dosavadní historii poøádání závodu.
Výsledky   
Kategorie ZŠ:
1. ZŠ Palackého 28:03,3 minuty
2. GY M.Tøebová 30:10,4
3. ZŠ Kunèina 33:03,0
4. ZŠ Tøebaøov 33:09,7
5. 1. ZŠ M.Tøebová 35:15,9
6. III. ZŠ Kostelní DNS
Kategorie SŠ:
1. Gymnázium Mor. Tøebová           26:56,4 min.                                                 
2. SOŠ, SOU a OU Mor. Tøebová       31:40,6 min. 

Pùl roku mìli možnost obèané sledovat, jak v 
sousedství aquaparku vyrùstá podivná stavba 
oválného tvaru. Dnes již slouží sportovcùm  
tenistùm a volejbalistùm; slavnostnì byla 
pøedána do užívání 29. 9. 2006.
Pøítomni byli exministr pro místní rozvoj 
Radko Martínek,  starosta mìsta Josef Oš�ádal, 
zástupci mìstského zastupitelstva, èetní 
sponzoøi, média i sportovci. Optimistickou 
kulisu dotváøela nadšená mládež, která dávno 
pøed slavnostním pøestøižení pásky  doslova 
pøeplnila dva nové volejbalové kurty.
Myšlenka výstavby se zrodila pøed dvìma lety, 
pøes øadu skeptických hlasù se dílo za zhruba 
4,6 mil. Kè zdaøilo dovést do konce. Šatny a 
kurty  projektovali ing. Kolkop Tomáš a ing. 
Holoubek, investorem byla TJ Slovan za 
bohatého pøispìní mìsta MŠMT (2 mil Kè), 
0,5 mil Kè „dal“ oddíl tenisu, zbytek štìdøí 
sponzoøi (ti podle výšky  „nadace“ obdrželi 
letité permanentky).
Starosta mìsta uvedl: „Dobøe si pamatuji, co 
zde bylo pøed 25 lety. Bažina, která se jen 
zvolna a díky nadšení nìkolika lidí promìòova-
la v první kurty. Obnášelo to tisíce hodin, 
tenistù pøibývalo, ale bez kvalitního zázemí 
sportovištì málo vyhovovalo. A vidíte, na-
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jednou tu máme nìco jiného. Kvalitní areál 
vznikl sdružením finanèních prostøedkù, jak by 
to mìlo bývat obvyklé. Všichni zaslouží uznání, 
firma J&S podìkování za vlastní realizaci 
stavby. Mou prio-
r i t o u  z  t i t u l u  
funkce starosty 
vždy bylo, aby te-
nisové zázemí a 
kurty pro volejbal 
byly  cel is tvou,  
konsistentní akcí, 
jsem rád, že se to 
naplnilo.“
Ve stejné duchu 
oceòovali novou 
real i tu  všichni  
zúèastnìní: cestu  
od nápadu, nale-
zení finanèních 
prostøedkù, reali-
zaci až po pøíští 
sportovní úspìchy, 
jenž garantuje odpovìdná péèe trenérek 
volejbalu Vávrové, Šaøecové, Netolické o 
mládežnický potìr.

Akt pøestøižení pásky
se stal výsadou hostù:

zleva
R. Martínek, J. Oš�ádal
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Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Cyklistický Tauer elektro cup 2006 v cíli

Pocsai obhájil loòské prvenství

1. Pocsai S., 2. Kadidlo J., 3. Štìpaø P.

Kolotoè hvìzd

Výsledky TEC 2006 (bez urèení kategorií)
, 4. Doležel 

J., 5. Ston M., 6. Rotter M., 7. Hotaø J., 8. Pavlík M., 
Prudil J (Svitavy)
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:
M1(muži do 40 let)
1. Pocsai S., 2. Kadidlo J., 3. Ston M. 
M2 (muži nad 40 let)
1. Štìpaø P., 2. Doležel J., 3. Prudil J. 
M3 (muži nad 50 let)
1. Steklý J., 2. Budig N., 3. Sopoušek K.
Z 1 (ženy do 40 let)
1. Mizerová O., 2.Slavíèková L. 3. Olivová E.
Z 2 (ženy nad 40 let)
1. Schneiderová B., 2. Moravcová V., 3.Vojtková M.
Junioøi
1. Novotný R., 2. Kalina D., 3.Sedláèek J.
(Podrobnìjší informace, hodnocení celoroèního 
seriálu a reportáž ze slavnostního vyhlášení 
pøineseme v pøíštím èísle MTZ)

Slavnostní vyhlášení výsledkù seriálu TEC 2006 se 
uskuteènilo po jiné zdaøilé akci, která korunovala 
celoroèní úsilí cyklistù. Tou byl Kolotoè hvìzd – 
21. 10. – silnièní kritérium ulicemi mìsta, které 
nabídlo poèetnému diváctvu podél trati atraktivní a 
dramatickou  podívanou.

Zleva: König, Blahut, Bucháèek

Ve sportovním odpoledni se nejprve pøedstavili 
nadšené dìti a mládež. Na startu open-závodu pro 
dospìlé nejvìtšími jezdeckými esy byli reprezentanti 
R.Blahut, vítìz Velké ceny národù v èasovce dvojic 
(spolu se Sosenkou), T.Bucháèek, L. Kõnig,  R.Foøt, 
nechybìli ani ti nejlepší z celoroèního seriálu TEC 
2006: Doležel, Štìpaø, Pocsai, Kadidlo, Orálek D., 
Rotter, B.Schneiderová a jiní troufalci. Na start 
extrémního závodu se postavilo 53 jezdcù, vèetnì 
dvou žen. Jestliže nìkterá velká „ohlášená“ jména 
chybìla, kvalitì závodu to nijak neubralo. Zpoèátku 
nasadil velký trhák J. Danáèik, aby v druhé èásti pøe-
pustil aktivitu nadìjnému Königovi. Taktickou va-
riantou jezdcù PSK Whirlpool bylo v tøetí èásti sjetí 
pelotonu, aby smrtelnou ránu mohl všem nasadit 
vynikající Blahut.
Pokud byl nìkterý úèastník kritéria dojet o kolo 
(závod se jel na 40 minut + 1 kolo), musel odstoupit 
ze závodu.  Peloton postupnì øídnul, ale tentokrát 
o nic nešlo – jen o zábavu a prestiž. “Bez ztráty 
kytièky“ to zvládlo do cíle pouhých 14 cyklistù a jen 
ètveøice „domácích“ závodníkù (rozumìj: pravidel-
ných úèastníkù seriálu)  R.Foøt, D.Orálek, obhájce 
cyklomanu S.Pocsai a svitavský P.Kuda, který to 
komentoval nevìøícnì: „Letos to bylo abnormálnì 
divoké tempo, ani netuším, jak jsem dokázal udržet 
se.“ Ostatní byli  nenávratnì pohlceni tìmi 
nejlepšími jezdci Whirlpoolu, kteøí závod takticky 
režírovali pro své barvy. Nechybìly ani bodované 
spurty – o šampaòské v nich se prosadili v každé 10. 
minutì závodu jezdci: Jakub Danáèik, Sándor Pócsai 
a Tomáš Bucháèek. Vítìzství zcela suverénnì 
pøipadlo Radkovi Blahutovi. 

Dlužno dodat, že šlo opravdu o zajímavý závod, 
který nezklamal zúèastnìné cyklisty, natož diváky..
Výsledky:
1. Blahut Radek (PSK Whirlpool)           42:17 min.
2. König Leoš ml. (PSK Whirlpool)        42:40
3. Bucháèek Tomáš (PSK Whirlpool)      42:42
4. Danáèik Jakub (Litomyšl), 5. Linda, 6. Foøt Rado-
van (Lanškroun), 7. Stanìk
Celý podnik byl jen zdaøilou teèkou za  seriálem 10 
závodù Tauer elektro cup 2006. Vra�me se tedy 
ještì k tìm dvìma posledním, které rozhodovaly  
koneèném triumfu Pocsaie a umístìní v jednotlivých 
kategoriích.

Celkové výsledky

4. Kuda Pavel 33:56; 5. Doležel Josef  34:39; 6. 
Kadidlo Jiøí 35:19, 7. Pocsai Sandór 35:22; 8. Ston 
Martin 35:41; 9. Polák Tomáš 36:27; 10. Rùžièka 
Michal 36:36

– závìreèný podnik seriálu
Popáté vyrazili cyklisté na závìr sezóny do strmého 
vrchu. K dispozici mìl každý úèastník 2 jízdy 
dlouhé 200 m, pøièemž pøevýšení èinilo v každém 
kole 48 m. Na startu se sešlo 64 jezdcù(z toho 6 žen)  
od teenagerù až po „rakváèe“…

Silnièní èasovka jednotlivcù
plná pøekvapení a rekordù

Bez rozlišení kategorií - 77 úèastníkù
1. Boštík  Jiøí 31:38 ø 41,73 km/h.      
2. Štìpaø Petr 33:41         ø 39,19
3. Paukert  Radek 33:46

Jízda do vrchu 

Po dvou kolech byli poøadatelé mírnì šokování - na 
samý vrchol se „vyšplhalo“ 21 cyklistù  juniorù a 
tìch starších. Po opravných jízdách se jejich poèet 
ještì zvýšil na 25! To jen znovu dokázala vzrùstající 
sportovní úroveò závodu a trénovanost cyklistù. 

Mezi nimi muselo 
tradiènì rozhodovat 
spoleèné finále – na 
rychlost (kdo z ko-
ho).
Pøekvapení se neko-
nalo. Z loòských nej-
lepších nìkteøí na 
startu chybìli (mj. 
J.Doležel, Dvoøák 
Dušan, Wolf Jiøí, 
Orner Zdenìk aj.), 
jinak poøadí kopí-
rovalo to loòské. 
Polepšil se Sedlák 
Jiøí, naprosto pøe-
k v a p i l i  m l a d í  –  
N o v o t n ý  R a d e k ,  
K a l i n a  D a v i d ,  

Sedláèek Jiøí. „Jsem klidný, loni jsem musel jet na 
vítìzství, letos jen chci dojet, ale cítím formu,“ 
prozradil Sandor Pocsai pøed finále. „Každé poøadí 
do pátého místa  bude pro mì skvìlé.“  „Pøekvapit 
mùže každý, já sázím na Šaniho, Jirku Kadidla, 
Martina Stona – poøád jim jde o hodnì,“ pøisadil 
svými úvahami nìkdejší vítìz Petr Štìpaø, pro nìhož 
rovnìž mluvily sázky.
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Mistrovství Èeské republiky ve streetu
Finálový závod ve streetu se jel na Pražské Štvanici 
ve skateparku Mystic 30.-1.10 2006. Dvoudenní 
závod poøádal X-cup v kategoriích Masters a 
Experts.
Tohoto závodu v kategorii Experts se zúèastnil 
i . 
Amatérská kategorie Experts bývá každoroènì na 
MÈR ve streetu našlapána k prasknutí. Nejinak tomu 
bylo i letos. Poèet pøihlášených vystoupal na 
úctyhodných 84 riderù snad ze všech koutù celé 
republiky. Jízdy v kvalifikaci, která se jela zabìhlým 
systémem dvou jízd po tøíèlenných skupinách, byly 
velice vyrovnané. Z prùmìru vyènívalo asi 
pìtadvacet jezdcù, kteøí mají ve své zásobì trikù 
360°, whipy a technické kombinace. Marek Niesler 

17-ti letý Marek Niesler z Moravské Tøebové

nasázel nìkolik whipù a can-canù, a to mu zajistilo 
postup ze tøetího místa do sobotního finále, kde 
skonèil . „Myslím, že je 
to docela úspìch“, komentoval svùj výkon Marek. 
„Musíme jezdit trénovat až do Litomyšle, protože 
tam je jediná cvièná hala v blízkém okolí pro tenhle 
druh sportu, je to tedy docela finanènì nároèné, když 
tam jezdíte 2x týdnì,“ dodal. Snem Marka Nieslera 
je dostat se do kategorie profesionálù (Masters) 
a tam uspìt, ale k tomu potøebuje dobré tréninkové 
podmínky. Možná bude brzy trénovat v novém 
sportovním areálu bike-skate parku pod bývalou 
hudební školou v Moravské Tøebové.

Pavlína Horáèková
tisková mluvèí mìsta

na celkovém osmém místì

Sandor Pocsai
pøi finálové jízdì
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