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Nové kongresové centrum
v Moravské Tøebové
Budova bývalé dìtské nemocnice se zmìní na
ètyøhvìzdièkový hotel s kongresovým centrem
a ubytovací kapacitou. V Moravské Tøebové
zoufale chybí ubytovací zaøízení odpovídající
kvality, které by nabídlo služby vìtšímu poètu lidí
(napø. pro potøeby organizované turistiky – min.
plnì obsazený autobus). „Naším cílem je využít
dnes prázdnou budovu nemocnice v atraktivní
zeleni a nabídnout v ní návštìvníkùm mìsta kvalitní
ubytování blízko centra,“ øíká místostarosta mìsta
Václav Maèát.

Pane místostarosto, co mìsto získá výstavbou
nového kongresového centra?
Jedná se o integrovaný projekt, který je velmi
významný pro další rozvoj Moravské Tøebové.
Celý název tohoto projektu, pod kterým je uveden
v databázi projektù Pardubického kraje, zní:
„Regenerace brownfield (Pozemek typu brownfield
je území, jehož nìkdejší využívání vyústilo v kontaminaci nebo devastaci, jež omezuje jeho budoucí
využití) na spoleèenské a kongresové centrum.“
Hlavním cílem projektu je vytvoøit ze starého
objektu bývalé dìtské nemocnice, který už nìkolik
let chátrá, moderní komplex sloužící jako hotel
vyšší kategorie (****) s dostateènou ubytovací
kapacitou (2 autobusy), pro poznávací a kongresovou turistiku. Dále z objektu vznikne spoleèenské
centrum mìsta pro vìtší akce (plesy, koncerty,
atd.). Zaøízení navíc poslouží jako pracovištì pro
praktický výcvik žákù Integrované støední školy
v Moravské Tøebové.
Kolik mìsto musí investovat do výstavby?
Podle studie, kterou zpracovala architektka Ing.
Vladimíra Leníèková v èervenci 2007, se náklady
pohybují okolo 120 milionù korun.
K èemu bude nové kongresové centrum sloužit?
Jednou z podmínek, jak zajistit, aby nebyl provoz
hotelu ztrátový, je možnost poøádání konferencí,

semináøù, školení, atd. K tomu úèelu využijeme
kongresový sál s kapacitou až 310 míst. Souèasnì
tento sál vyøeší problémy s poøádáním vìtších
kulturních a spoleèenských akcí ve mìstì, pro které
momentálnì žádné odpovídající a dùstojné
prostøedí nemáme. Kongresový sál je ve studii
øešen jako samostatný objekt se sociálním zázemím
a šatnami. Provoz sálu je pøitom možno v pøípadì
potøeby propojit s provozem restaurace, která je
souèástí hotelového objektu. Objekt sálu je ve

zpracované studii pojat jako svébytná moderní
reprezentativní architektura .
V jakém èasovém horizontu se plánuje výstavba
a kdy bude centrum hotové?
Vzhledem k havarijnímu stavu budovy bývalé
dìtské nemocnice je nutné zahájit realizaci projektu
co možná nejdøíve. Vedení mìsta si pøeje, abychom
výstavbu zahájili v roce 2008. Jediné, co k tomu
chybí, jsou peníze, a ty bychom rádi získali
z prostøedkù Regionálního operaèního programu
Evropské unie (ROP NUTS2). Netrpìlivì proto
èekáme, až bude tento program schválen Evropskou komisí. Jakmile se tak stane, zpracujeme žádost o dotaci a budeme znovu netrpìlivì èekat, zda
peníze dostaneme. Pokud se to podaøí již pøíští rok,
mohl by se zde konat zahajovací ples v roce 2010.
Mìsto bude vlastníkem a bude hledat také
provozovatele centra? Co by mìl potencionální
provozovatel splòovat?
Na provozovatele vyhlásíme výbìrové øízení.
Máme zájem na tom, aby se jednalo o subjekt,
který bude schopen dlouhodobì garantovat provoz
spoleèenského a kongresového centra, vèetnì
kvalitní péèe o tento majetek. Jedním z kritérií
výbìrového øízení pøitom samozøejmì bude i výše
nájemného, které bude provozovatel platit do
mìstské pokladny .

Nebude to znamenat konkurenci pro místní
podnikatele v ubytovacích a stravovacích
službách?
Od tohoto projektu oèekáváme zejména zásadní
zvýšení poètu návštìvníkù našeho mìsta,
respektive celého regionu. Bez hotelu této velikosti
a této úrovnì by do Moravské Tøebové cílová
skupina turistù, na který je projekt zamìøený, nikdy
nepøijela. Øada návštìvníkù zcela jistì nebude
trávit celý èas pouze v hotelu a rádi navštíví
restaurace v centru mìsta, pokud zde ovšem najdou
kvalitní služby .
Bude zde možnost pronajmutí prostorù pro
rùzné sportovní, kulturní a další akce?
Jedním z hlavních cílù je vybudovat moderní
prostøedí s dostateènou kapacitou pro kulturní
a spoleèenské akce. V komplexu poèítáme také
s wellness centrem a prostorem pro služby jako je
kadeønictví, pedikúra, manikúra, které budou
pøístupné veøejnosti. Co se týèe sportovního
vybavení, plánujeme tenisový kurt a víceúèelové
høištì, jejichž pronájem bude pro veøejnost urèitì
rovnìž možný.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
Starosta mìsta Moravská Tøebová
vyhlašuje
výbìrové øízení
na velitele Mìstské policie Mor. Tøebová
Podmínky výbìru vhodného uchazeèe vèetnì
náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz
- na úøední desce mìstského úøadu
- v Obèanském informaèním centru MìÚ
- u personalistky mìstského úøadu,
tel. è.: 461 353 027,
E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
- u místostarosty JUDr. Miloše Izáka,
tel. è.: 461 353 125,
E-mail: mizak@mtrebova.cz
Písemnou pøihlášku v obálce oznaèené
Neotvírat výbìrové øízení mìstská
policie zašlete:
- poštou do 19. 10. 2007 na adresu:
Mìstský úøad – Helena Brziaková
nám. T. G. M. 29, 571 01 M. Tøebová
- nebo pøedejte do 19. 10. 2007 do 14.00 h.
na podatelnu MìÚ, ul. Olomoucká 2.
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Služby hospodáøské komory a Informaèních
míst pro podnikatele
Oblastní kanceláø Krajské hospodáøské komory
Pardubického kraje ve Svitavách poskytuje
podporu nejen svým èlenùm, ale také nabízí
služby všem podnikatelùm pro podporu
podnikání. Provozuje také projekt Informaèních
míst pro podnikatele prostøednictvím
Regionálního místa
a jeho expozitur.
Na území Èeské
republiky je 180
kontaktních míst,
kde podnikatelé
mohou formou veøejné služby získat informace
potøebné pro svoji èinnost. Podnikatel mùže se
svým dotazem kontaktovat informaèní místo
osobnì, telefonicky, pomocí elektronické pošty
nebo prostøednictvím formuláøe na internetové
stránce: http://inmp.komora.cz/. Více informací
lze získat na www.khkpce.cz, tel.: 461 568 238,
239, fax: 461 568 240, mobil: 605 700 635, 724
613 968, e-mail: Svitavy@khkpce.cz,
RMSvitavy@inmp.cz. KHK Pk, Ok Svitavy,
pøipravuje na mìsíc øíjen 2007 otevøení
Ovìøovací kanceláøe s možností získání
ovìøeného výpisu z OR. V rámci svých služeb
nabízí Oblastní kanceláø Svitavy podnikatelùm
k pronájmu dataprojektor, více informací lze
získat na výše uvedených kontaktech.

Mìsto plánuje rekonstrukci
potoka na ul. Údolní
Mìsto Moravská Tøebová zahájilo první pøípravy
lokalit urèených k výstavbì pro bydlení – Tøešòová
Alej a Jihozápad. Jedním z krokù je bezpeèné
odvedení srážkových vod z obou lokalit. Jediným
možným ekonomicky pøijatelným zpùsobem je
využití dnes již z èásti technicky nevyhovujícího
zatrubnìní potoka (vodoteèe), které vede v ul. Údolní, køižuje ul. Dukelskou a Brnìnskou a vyúsuje do
toku Tøebùvky za Integrovanou støední školou.
Projekt øeší pokládku betonových trub v délce 195 m
o profilu DN 1000 mm. Stavbou bude zasažena celá
ul. Údolní a èást ul. Dukelské. Provozovatel
kanalizaèní sítì mìsta upozoròuje na nìkolik „èerných“ pøipojení, které jsou do stávajícího zatrubnìní
(vodoteèe) napojeny.
Vlastníci nemovitostí, kterých se tato záležitost týká,
jsou povinni likvidovat odpadní vody v souladu se
zákonem è. 254/2001 Sb., o vodách a obecní úøad
v pøenesené pùsobnosti mùže podle § 3 odst. 8
zákona è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích naøídit povinnost se pøepojit na kanalizaci
v pøípadech, kdy je to technicky možné. Dojde-li
k odhalení takového „èerného“ pøipojení pøi samotné
realizaci zatrubnìní, bude pøípojka zaslepena a vìc
postoupena na odbor životního prostøedí, nebo se
jedná o nepovolené vypouštìní odpadních vod do
vod povrchových a tím tedy o pøestupek podle § 34
odst.1 písm.b) zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, za což mùže být udìlena pokuta až do výše 50
tis. Kè. Celá investièní akce by mìla být zahájena
v polovinì roku 2008 a délka realizace se odhaduje
na 3 mìsíce.
Ing. Tomáš Kolkop,
Odbor investièního a regionálního rozvoje

Anketní dotazník
Vážení spoluobèané na sídlišti
Západní, mìsto Moravská Tøebová se
na Vás obrací s žádostí o vyplnìní
anketního dotazníku, který máte ve svém
zpravodaji, a jehož výsledek bude podnìtem
k jednání o vhodném využití prostoru bývalé
kotelny na ulici Holandské è. 5 na sídlišti
Západní. Tímto zpùsobem se mùžete aktivnì
podílet na pøípravì a následném zlepšení kvality
bydlení v této lokalitì. Do ankety se mohou
zapojit i ostatní obèané mìsta. Dotazník si mùžete vyzvednout na tìchto místech: Restaurace
U komína ul. Svitavská, potraviny na ul. Jiráskovì, Obèanské informaèní centrum (budova
MìÚ, Olomoucká 2), Turistické informaèní
centrum na nám. T. G. Masaryka nebo ve vestibulu radnice (nám. T. G. M. 29). Anketní
dotazník, prosím, odevzdejte do 30. 10. 2007.
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Oznámení Mìstského úøadu Moravská Tøebová
Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje zámìr
mìsta Moravská Tøebová prodat nemovitost:
Dùm è.p. 621, è.o. 44 na stavebním pozemku
parc.è. 463 o výmìøe 120 m2, kultura zastavìná
plocha vèetnì pozemku, pozemku parc.è. 464/1
o výmìøe 337 m2, kultura zahrada a pozemku
parc.è. 465/8 o výmìøe 41 m2, kultura ostatní
plocha vše v obci a katastrálním území
Moravská Tøebová, ul. Komenského.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 664/R/030907
Oznámení Mìstského úøadu v Moravské Tøebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
Èást pozemku parc.è. 1094/7, kultura zastavìná
plocha o celkové výmìøe 19 m2, èásti pozemku
parc.è. 1094/8, kultura zastavìná plocha a nádvoøí o celkové výmìøe 10 m2 a èásti pozemku
parc.è.1094/1, kultura zahrada o výmìøe 81 m2,
vše v obci a katastrálním území Moravská
Tøebová, ul. Lidická.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 665/R/030907
Èást pozemku parc.è. 2347/64 o celkové výmìøe
156 m2, èásti pozemku parc.è. 676/2 o celkové
výmìøe 41.710 m2, kultura orná pùda a pozemku parc.è. 2347/8 o výmìøe 11 m2, kultura
zastavìná plocha a nádvoøí vše v obci a katastrálním území Moravská Tøebová, ul. Na
Stráni.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 666/R/030907
Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje
zámìr mìsta Moravská Tøebová prodat
nemovitosti:
Bytovou jednotku è. 221/1 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domì è.p. 221 v èásti obce
Boršov na stavební parcele è. 388 vèetnì
spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 na
spoleèných èástech domu, na stavební parcele
è. 388 a na venkovních úpravách na parcele
è. 388 v obci Moravská Tøebová, katastrální
území Boršov u Moravské Tøebové.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 657/R/030907
Bytovou jednotku è. 223/1 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domì è.p. 223 v èásti obce
Boršov na stavební parcele è. 386 vèetnì
spoluvlastnického podílu id. 4546/10000 na
spoleèných èástech domu, na stavební parcele
è. 386 a na venkovních úpravách na parcele
è. 386 v obci Moravská Tøebové, katastrální
území Boršov u Moravské Tøebové.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 658/R/030907

Bytovou jednotku è. 223/2 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domì è.p. 223 stojícím na
stavebním pozemku parc.è. 386 vèetnì
spoluvlastnického podílu id. 4473/10000 na
spoleèných èástech domu, na stavební parcele
è. 386 v obci Moravská Tøebová, katastrální
území Boršov u Moravské Tøebové.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská
Tøebová è. 659/R/030907
Nebytovou jednotku è. 223/3 o výmìøe 14,91 m2
v bytovém domì è.p. 223 v èásti obce Boršov na
stavební parcele è. 386 vèetnì spoluvlastnickéh
o podílu id. 981/10000 na spoleèných èástech
domu, na stavební parcele è. 386 a na venkovních
úpravách na parcele è. 386 v obci Mor. Tøebová,
katastrální území Boršov u Moravské Tøebové.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 660/R/030907
Bytovou jednotku è. 224/1 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domì è.p. 224 v èásti obce
Boršov na stavební parcele è. 385 vèetnì
spoluvlastnického podílu id. 4547/10000 na
spoleèných èástech domu, na stavební parcele
è. 385 a na venkovních úpravách na parcele
è. 385 v obci Moravská Tøebová, katastrální
území Boršov u Moravské Tøebové.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 661/R/030907
Bytovou jednotku è. 224/2 o vel. 3+1, I. kategorie v bytovém domì è.p. 224 v èásti obce
Boršov na stavební parcele è. 385 vèetnì
spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 na
spoleèných èástech domu, na stavební parcele
è. 385 a na venkovních úpravách na parcele
è. 385 v obci Moravská Tøebová, katastrální
území Boršov u Moravské Tøebové.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 662/R/030907
Nebytovou jednotku è. 224/3 o výmìøe 14,09 m2
v bytovém domì è.p. 224 v èásti obce Boršov na
stavební parcele è. 385 vèetnì spoluvlastnického podílu id. 942/10000 na spoleèných èástech
domu, na stavební parcele è. 385 a na venkovních úpravách na parcele è. 385 v obci
Moravská Tøebová, katastrální území Boršov
u Moravské Tøebové.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 663/R/030907
Oznámení Mìstského úøadu v Moravské Tøebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších
pøedpisù. Viera Mazalová, vedoucí odboru
majetku a komunálního hospodáøství, Mìstského
úøadu Moravská Tøebová.
V Moravské Tøebové dne 6. 9. 2007, vyvìšeno
dne 7. 9. 2007, lhùta dle zákona do 24. 9. 2007.

Dotace z EU pro neziskové organizace
Neziskové organizace mají nyní jedineènou možnost
zapojit se do velkých partnerských projektù, které se
budou ucházet o dotace z evropských fondù. Máte
nápady a nemáte kapacity pro jejich realizaci? Pak
jste na tom stejnì jako velká èást neziskových
organizací v Pardubickém kraji. Koalice nevládek
Pardubicka, která sdružuje neziskové organizace
pùsobící v Pardubickém kraji, proto pøipravuje
SPOLEÈNÉ projekty, které na principu partnerství
spojí síly více neziskových organizací v kraji.
SPOLEÈNÉ projekty by mìly mít vìtší šanci uspìt
v konkurenci, protože budou pøipraveny a øízeny
profesionálním týmem Koalice nevládek Pardubicka
a budou zasahovat vìtší území a širší cílovou
skupinu. SPOLEÈNÉ projekty jsou jedineènou šancí
pro menší organizace, které nemají kapacity na
zpracování projektù. Realizací SPOLEÈNÝCH
projektù získají neziskové organizace zkušenosti
evropskými fondy, budou moci odbornì rozvinout
své zamìstnance, pøijmout nové pracovníky pro
realizaci rozvojových projektù èi zkvalitnit zpùsob
øízení svých organizací. Získají také pøíležitost
navázat spolupráci s domácími i zahranièními
neziskovými subjekty a získají významný a prestižní
zdroj pøíjmù. Koalice nevládek Pardubicka nyní
hledá další námìty na projekty, které by mohly být
realizovány jako SPOLEÈNÉ. Hledá také neziskové
organizace, které se chtìjí zapojit do pøíprav
SPOLEÈNÝCH projektù. Míra zapojení závisí na
ochotì a schopnostech každé organizace. Získat

podrobné informace a zapojit se do pøípravy a realizace SPOLEÈNÝCH projektù se mùžete na internetových stránkách www.spolecne.eu.
Ing. Karel Borovièka, manažer projektu Spoleènì!,
borovicka@spolecne.eu
Kontakt: Karel Borovièka, 774 412 476, Koalice
nevládek Pardubicka, Husova 168, 530 03 Pardubice

Regenerace sídlištì Západní
pokraèuje II. etapou
Mìsto Moravská Tøebová, zastoupené odborem
investièního a regionálního rozvoje, v letošním roce
opìtovnì podalo žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj s cílem získat dotaci z programu „Podpora
regenerace panelových sídliš pro rok 2007“.
Výsledkem je schválená podpora ve výši 3,64 mil.
Kè. Mìsto vyèlenilo ze svého rozpoètu èástku ve
výši 2,76 mil. Kè. V mìsíci srpnu probìhlo výbìrové
øízení, kterého se úèastnilo celkem 7 stavebních
firem. Vítìzem se stala firma Swietelsky stavební
s.r.o. s cenou 5.020.000 Kè, která se podílela rovnìž
na realizaci I. etapy. Pøedmìtem regenerace bude
výstavba nových komunikací pro pìší, veøejného
osvìtlení, parkovacích stání a kontejnerových boxù,
dìtských høiš, mobiliáøe a výsadba zelenì. Práce
budou zahájeny zaèátkem mìsíce øíjna.
Ing. Tomáš Kolkop,
Odbor investièního a regionálního rozvoje
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Hradby zámku
Havarijní stav hradeb a riziko jejich zøícení pøinutilo
radní urychlenì jednat. Na opravu hradeb ovšem
nezískali dotaci, proto letos zrealizují pouze dvì
z šesti plánovaných etap rekonstrukce. Z mìstského
rozpoètu musí uvolnit devìt set tisíc korun.

Upravované èásti hradeb znovu vyspárujeme a zakonèíme hrubou dlažbou z lomového kamene.
Terasovou èást v zachovaných èástech doplníme
a opravíme. Ve zdevastovaných èástech hradby
rozebereme a novì vyzdíme,“ dodává Eva Štìpaøová.
Do druhé etapy radní zahrnuli vnìjší hradby
budoucích zámeckých zahradách na jižní stranì po
obou stranách vstupní brány až po zahradní altán.
Dodavatel navíc provedl statické zajištìní hradby,
která byla zcela v havarijním stavu. Rekonstrukce
odstartovala letos v èervenci a poèítá se, že se
ukonèí v listopadu tohoto roku. Stavební akci
rozdìlili do šesti etap v celkovém nákladu sedmi
milionù korun.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Salamandrový prùvod
Jedná se pøedevším o havarijní úsek starých hradeb
u jihozápadního rohu zámku. Opravu potøebuje
rovnìž hradba, která tvoøí výškový pøedìl mezi
zvýšenou terasou jižního køídla a vnìjší hradbou
Jevíèské ulice. „Ze zdí a jejich okolí odstraníme
náletové køoviny, trávy a zasažené èásti biologicky
ošetøíme. Dále vybouráme a odstraníme zbytky
starého oplocení vèetnì betonových pilíøù a odvezeme stávající su,“ pøibližuje plánované práce Eva
Štìpaøová z odboru investièního a regionálního
rozvoje. Dodává, že úsek zámeckých hradeb
soubìžných s jižním køídlem upraví ve tøech
horizontech. „Nejvyšší èást tvoøí pomìrnì zachovalý
díl starých hradeb, proto ho spravíme v souèasných
rozmìrech. Ve støední èásti vyzdíme horní zakonèení
a upravíme na zpevnìné stávající spodní zdi.
Nejnižší levou èást vybudujeme novì vèetnì základù.

Technické služby
pøevezmou bytovou agendu
Obèané i radní jsou nespokojeni se službami Správy
nemovitostí, která zajišuje správu majetku mìsta.
Zastupitelé se proto rozhodli
pro vypovìzení
mandátní smlouvy s touto spoleèností. O byty a nebytové prostory v majetku mìsta se od nového roku
postarají Technické služby Moravské Tøebové. „Pro
tuto variantu jsem se rozhodli hlavnì proto, že mìsto
je stoprocentním vlastníkem. V souèasné dobì
zpracováváme harmonogram pøevzetí agendy od
Správy nemovitostí, abychom ji mohli pøevést na
Technické služby. Èinnost Správy nemovitostní
samozøejmì nekonèí. Budou nadále pokraèovat
v èinnosti na úseku správy bytù a domù pro jiné
vlastníky, než je mìsto Moravská Tøebová,“ øíká
místostarosta Moravské Tøebové Miloš Izák. Od
tohoto kroku si vedení mìsta slibuje zkvalitnìní
služeb, péèe o budovy a majetek mìsta. Údržbu
bytového fondu Technické služby zajistí svými
pracovníky. Dosud práce v bytech vykonávaly
firmy, což zvyšovalo náklady na nutné opravy.
„Zamìstnanci Správy nemovitostní ovšem o práci
nepøijdou. Nìkteré si pøevezmou Technické služby
a navážou s nimi nový pracovní pomìr, kde
zastanou stejnou èinnost, jakou dìlali doposud,“
informuje Miloš Izák. Ani nájemníci mìstských bytù
se nemusí nièeho bát. Ceny služeb zùstanou stejné.
První zmìna pøijde až úderem nového roku, kdy
dojde ke zdražení nájemného podle zákona o regulovaném nájemném.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
Po velmi úspìšných minulých roènících v záøí
tohoto školního roku vyhlašuje Základní škola
Palackého ul. ve spolupráci s firmami OR-CZ
a Microsoft pod záštitou èlenky Rady Pardubického kraje zodpovìdné za školství paní
Marie Málkové a vedoucího odboru školství
Pardubického kraje pana Mgr. Karla Pešky a za
podpory vedení našeho mìsta

3. roèník mezinárodní výtvarné
soutìže na poèítaèích
„POD MODROU OBLOHOU“
na téma „Pøátelství“
Bližší informace na www.mtrebova.cz nebo
pøímo na stránkách školy www.2zsmtrebova.cz

Název salamandrového prùvodu je odvozený od
pohybu salamandry škvrnitej (mlok skrvnitý).
Napodobòujíc její pohyb se prùvod vlní z jedné
strany ulice na druhou, což pøi osvìtlení dobovými
svítidly vytváøí pùsobivé veèerní divadlo. V prùvodu
se pohybuje 580 postav, které znázoròují hlavnì
práci a život obyvatel mìsta. V èele prùvodu jde
pastýø s pomocníky, který na rukách nese ještìrku.
Pøedstavují povìst o objevení pokladù štiavnické
zemì, zlata a støíbra. Této významné akce se
zúèastnili i pøedstavitelé našeho mìsta – místostarosta Moravské Tøebové Miloš Izák, øeditelka Mìstské
knihovny paní Koláèková, øeditel Sociální služeb
Emil Maléø a tisková mluvèí Pavlína Horáèková.
„Partnerství s mìstem Banská Štiavnica je pro nás
velmi dùležité a velice si vážíme jejich pozvání.
Z této návštìvy by se mìly zrodit dvì nová
partnerství mezi základní školou v Moravské
Tøebové, Banskou Štiavnicí, a dokonce i Bratislavou.
Také už jednáme o programu festivalu Dny slovenské
kultury, které se v Moravské Tøebová každoroènì
konají. Naším zájmem je, aby se zde prezentovali i
naši kolegové ze Štiavnice,“ øekl místostarosta Miloš
Izák a dodal: „Návštìvníci festivalu budou moci
zhlédnout malíøská a fotografická díla pøedních
umìlcù z Banské Štiavnice, vystoupí zde i umìlecké
taneèní kroužky nebo divadlo. V jednání je spousta
dalších vìcí, které se budou postupnì upøesòovat.“
O tom, že byly tyto dny opravdu významné, svìdèí
i návštìva slovenského prezidenta Ivana Gašparovièe, který v Banské Štiavnici strávil vìtšinu èasu
prvního dne Salamandrových dní. Na závìr návštìvy
byli pøedstavitelé mìsta pøijati na radnici primátorem mìsta Pavlom Balžankou, kterému místostarosta Izák podìkoval za vlídné pøijetí a pøedal propozice k mezinárodní výtvarné soutìži „Pod modrou
oblohou“.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Aquapark zavøel své brány
Letošní sezona moravskotøebovskému aquaparku neprospìla. Støídavé letní poèasí mìlo
vliv na nízký poèet návštìvníkù. Moderní
plavecký areál s vyhøívanou vodou a spoustou
atrakcí pro dìti a dospìlé navštívilo pouhých
tøicet tøi tisíc návštìvníkù. V minulém roce jich
bylo rekordních padesát tisíc. „Sezonu jsme
zahájili v èervnu a ukonèili posledního srpna.
Dùvodem bylo právì špatné poèasí. Vloni jsme
se touto dobou ještì koupali,“ sdìluje øeditelka
TS mìsta M. Tøebová Gabriela Horèíková.
Nejvìtším lákadlem letošního léta byl 51m
tobogán a další plavecké atrakce, které byly
zdarma. Toho pøevážnì využívaly rodiny s dìtmi, pro které to byl uèinìný ráj. „Potìšilo nás
to. Máme tøi dìti, takže každá koruna se hodí. A
prostøedí aquaparku bylo pro dìti opravdu
ideální,“ øíká spokojenì pí. Marušová ze Svitav.
Pøíští rok se opìt návštìvníci aquaparku mohou
tìšit napø. na vyhøívanou vodu, podvodní
masážní lavice, víceúèelové brouzdalištì, vodní
høib nebo tobogán. Na sportovní nadšence èeká
beach volejbalové høištì, nohejbalové høištì s
umìlým povrchem nebo petanque. „Jsem ráda,
že letošní provoz aquaparku probìhl bez
závažných komplikací. Všem návštìvníkù za to
dìkujeme a tìšíme se na nì pøíští rok,“ dodala
na závìr Horèíková. Celkové tržby ze vstupného
aquaparku èinily v letošní plavecké sezónì
990.230 Kè.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Za parkovné zaplatíme
v historickém centru mìsta ménì

Nižší ceny parkovného pocítí obyvatelé mìsta a ti,
kteøí sem dojíždìjí za prací. Od nového roku zaplatí
obyvatelé historického centra a podnikatelé, kteøí tu
mají sídlo, za nepøenosnou kartu 800 Kè za rok
a 500 Kè za pùl roku. Doposud to bylo 1 200 a 700
Kè. Parkovací karta pøenosná pro ostatní obyvatele
vyjde od ledna pøíštího roku na 1 600 Kè roènì
a 1 000 Kè na šest mìsícù. To znamená úsporu 1 400
Kè pøi roèní a 700 Kè pøi nákupu pùlroèní karty.
„Hlavním dùvodem zlevnìní je zpøístupnìní
parkovacích karet pro více lidí za rozumnou cenu.
Chceme takto podpoøit vìtší prodej karet, o které
v souèasné dobì není velký zájem. Samozøejmì to
bude znamenat i vìtší pøíjem do mìstské pokladny,“
øíká starosta mìsta Josef Ošádal.
Novinka, která jistì potìší obèany starší 65 let,
poèínaje rokem, ve kterém dovrší 65 let, je poøízení
nepøenosné parkovací karty s padesátiprocentní
slevou. Cena parkovného na vyznaèených parkovištích zùstává stejná. Pìt korun za první hodinu
stání a deset korun za každou další zapoèatou
hodinu. Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá, upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí. Pište
své dotazy: na adresu MT zpravodaj, nám. T.G.M.
29, M.T. nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz
Vážený pane starosto, již
nìkolik let žiji v Udánkách
a stále jen slyším o tom, že se
zde bude dìlat plynofikace
a kanalizace, ale nikde nic.
Uvažuje mìsto vùbec o tom, že
by v Udánkách a Boršovì
zavedlo plyn a udìlalo kanalizaci. V inverzním poèasí se tu
skoro nedá dýchat z toho
množství kouøe a v deštivém poèasí nám tu zase
po komunikacích teèou splašky. Chtìl bych tedy
vìdìt, zda se to vùbec nìkdy zlepší.
Dle naøízení vlády z roku 2003 související se
vstupem do Evropské unie jsme povinní
odkanalizovat mìsto do roku 2010. V souèasné dobì
je hotov projekt pro územní øízení na rozšíøení
kanalizaèní sítì vèetnì místní èásti Udánky. Bylo by
vhodné souèasnì s touto investièní akcí provést i zavedení plynu. Samozøejmì, že vodoprávní úøad
mùže kontrolovat kvalitu vypouštìní odpadních vod
a naøídit každému napøíklad vybudování vlastní
domovní èistièky. Pøedstavovalo by to investici pro
rodinný dùm ve výši cca 50 000 Kè. Po vybudování
kanalizace, by je vlastníci tìchto domácích èistíren
museli odpojit a napojit se na mìstskou kanalizaci,
což by asi nebylo nejvhodnìjší øešení.
Pane starosto, na minulém zastupitelstvu mìsta
byl dotaz, jak to bude s byty v majetku mìsta.
Vím, že nic konkrétního nebylo øeèeno. Jak to
tedy bude? Budou se mìstské byty prodávat a za
kolik? Bude na to vybrána nìjaká realitní
kanceláø? A jak to bude se zdražováním
nájemného?
O tom, zda dojde k postupnému snižování bytového
fondu mìsta, tedy k postupnému prodeji bytù,
nebylo na jednání zastupitelstva jednáno a tedy i nijak rozhodováno. Co se týèe úpravy ceny bytù od
1. 1. 2008 rada rozhodla o zvýšení nájemného v souladu se zákonem. Toto zvýšení probìhne samozøejmì i v jiných mìstech.
Pane starosto, chci se zeptat proè je mimo
centrum mìsta takový nedostatek odpadkových
košù. Èlovìk, pokud je trochu zodpovìdný, se
musí s odpadkem táhnout pøes pùl mìsta, než ho
má kam vyhodit. Ani se pak nedivím, že jich
spousta konèí mimo místo urèení. Také se chci
zeptat, jestli by nešlo dát k panelákù více
kontejnerù na odpadky. Jsou stále pøeplnìné
a odpadky se hromadí všude kolem. Jaká pak to
je vizitka pro návštìvníka mìsta.
S každoroèním zvyšováním poètu odpadkových
košù se poèítá. I pøíští rok tomu nebude jinak. Odbor
životního prostøedí provedl prùzkum rozmístìní
kontejnerù na separovaný odpad nejen na sídlišti, ale
v celém mìstì. Tento prùzkum ukázal, a já se s jeho
závìry ztotožòuji, že poèet kontejnerù na separovaný
odpad je na sídlišti dostateèný. Poèet kontejnerù na
smìsný odpad je vìcí majitelù objektù.
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Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské Tøebové
bylo k 31. 8. 2007 vedeno celkem 11 137 obèanù ÈR,
z toho 54 cizincù s povolením k trvalému pobytu na
území Èeské republiky.
Za mìsíc srpen se v Moravské Tøebové narodilo 13
dìtí a zemøelo 8 obèanù, pøistìhovalo se 26 obyvatel
a odstìhovalo se 29 obyvatel.

MATRIKA
Vítání:

Tereza Pospíšilová
Petra Alexandrová

Sòatky:
Záøí:

Roman Zmeškal - Pavla Øíhová
oba Mor. Tøebová
Jan Veselý - Lucie Smolíková
oba Útìchov
Martin Ptáèek - Martina Titzová
oba Borušov
Luboš Bárta - Taána Hrbáèková
oba Mor. Tøebová
Jiøí Bock - Ludmila Prucková
oba Linhartice
Radek Zmeškal - Marcela Neprašová
Mor. Tøebová - Rozstání
Luboš Rouèa - Ivana Jasanská
Mor. Tøebová - Vlèkov
Pavel Škrabal - Zlata Holásková
oba Mìst. Trnávka
Petr Èervinka - Dita Korbelová
oba Praha
Vojtìch Mlèoch - Lenka Sošková
Linhartice - Mor. Tøebová
ZLATÁ SVATBA – 21. 9. oslavili manželé Marie
a Josef Jílkovi výroèí 50 let spoleèného života.
K jejich zlaté svatbì jim blahopøejí a do dalších let
pøejí hodnì lásky, zdraví a Božího požehnání
dcera a synové s rodinami.
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MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
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 do19:00 hod.
Statistika za období 15. 8. - 14. 9. 2007
16. 8. v 17:00 hod. byla hlídka MP pøivolána do OD
Billa, kde ostraha provozovny zadržela mladíka,
který místo do košíku nakupoval do kapes bundy
a toto zboží pronesl bez placení pøes pokladnu. Jeho
odvážný kousek byl hlídkou MP odmìnìn blokovou
pokutou a vrácením zboží zpìt do prodejny.
17. 8. až 18. 8. MP pracovala s maximálním
nasazením a snažila se uchránit obèany a majetek
mìsta pøed nìkterými nevhodnì se chovajícími
úèastníky Festu Pod Parou.
21. 8. v 10:50 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že
pøed prodejnou Penny Market se zdržuje skupina
pankáèù, která obtìžuje zákazníky žebráním a na
místì dìlá nepoøádek. Hlídka MP donutila skupinu
mladíkù, kteøí zapomnìli na zásady slušného chování, prostor uklidit a vykázala je z místa.
22. 8. v 21:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že je
pohøešován tøináctiletý chlapec, který jel autobusem
z Prahy do Litomyšle, kde mìl vystoupit. Mladý
výletník byl hlídkou MP nalezen ve 22:10 hod. na
autobusovém nádraží v našem mìstì.
V 04:30 hod. si na ulici Lanškrounské ustlal muž,
kterého skolilo k zemi požití vìtšího množství
alkoholu. Hlídka MP muže vrátila zpìt do formy,
zjistila jeho totožnost, a jelikož nemìl žádné zranìní,
nasmìrovala ho k domovu do Starého Mìsta.

25. 8. v 16:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že
na vysilaè na Køížovém vrchu lezou dva mladíci. Na
místì hlídka MP zjistila dva mladíky ze Svitav, kteøí
se snažili pokoøit ocelovou konstrukci vysílaèe.
26. 8. v 00:30 hod. nalezla hlídka MP na ulici
J.K.Tyla zranìnou starší ženu z blízkého penzionu.
Hlídka ženì poskytla první pomoc a pøivolala
RZS, která zranìnou odvezla do nemocnice ve Svitavách.
30. 8. v 11:30 hod. si na chodník pøed OD Billa ulehl
muž, jehož únava byla zpùsobena požitím vìtšího
množství krabicového vína, než dokázal snést.
Hlídka muži pøekazila spaní, a jelikož byl zranìn,
byla na místo pøivolána RZS. Po ošetøení byl muž
nasmìrován hlídkou do svého bydlištì na sociální
ubytovnu Brnìnská.
6. 9. v 10:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení od
pracovnice OD Lídl, že pøed prodejnou se volnì
pohybuje pes asi Rotvailer a nìkolikrát i vbìhl do
prodejny. Hlídka psa odchytla a umístila do kotce
MP. Jelikož se o tuláka nikdo nepøihlásil, byl
pøevezen do psího útulku.
9. 9. v 19:20 hod. byla hlídka MP pøivolána do domu
na námìstí, kde došlo k hádce mezi sousedy a poté
i k napadení. Hlídka oba sousedy uklidnila a oba
dùraznì napomenula.
12. 9. v 21:00 hod. nalezla hlídka MP na chodníku
pøed sociální ubytovnou na ulici Josefská spícího
muže, kterého pøemohl alkohol. Hlídka muže
probrala a nasmìrovala do ubytovny.
14. 9. v rozmezí dvou hodin dopoledne namìøila
hlídka MP pøi mìøení rychlosti dvacet jedna øidièù,
kteøí nedodržovali pøedepsanou rychlost v obci.
str. František Juriš

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Na lince 158 Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá celodenní služba
Kontakt: npor. Ondøej Vašíèek, ved. obv. odd. PÈR

a
Zvýšení nehodovosti = zpøísnìní kontrol
V prázdninovém období tj. od 1. 7. 2007 do 31. 8.
2007 šetøila Dopravní policie ve Svitavách celkem
219 dopravních nehod, pøi kterých byly 4 osoby
usmrceny, 9 osob tìžce zranìno a 63 osob zranìno
lehce. Odhad zpùsobené hmotné škody je ve výši
10,5 milionu Kè.
V porovnání se stejným obdobím loòského roku
vyplývá, že došlo k nárùstu u všech základních
ukazatelù nehod a sice:
Hlavními pøíèinami tìchto nehod je ve 132
pøípadech nesprávný zpùsob jízdy, kdy oproti
loòskému roku došlo ke zvýšení o 12,12 %. Dalších
29 nehod pøipadá na nedání pøednosti v jízdì a to
opìt se zvýšením o 37,93 % a 26 nehod bylo
zpùsobeno nepøimìøenou rychlostí se 100 %
nárùstem.
Vzhledem k závažnosti této statistické bilance
dopravní nehodovosti svitavská policie pøedem
upozoròuje všechny øidièe na èastìjší kontroly na
silnicích a nekompromisní øešení všech dopravních
pøestupkù.
V Jevíèku zjištìn pachatel vloupání
Policisté zjistili muže, který je dùvodnì podezøelý,
že se v prùbìhu dvou dnù v mìsíci srpnu vloupal
v obci Jevíèko do garáže, ze které odcizil šest plných
padesátilitrových nerezových sudù KEG s 10-ti
stupòovým Litovelským pivem, dále 3 prázdné
nerezové KEG sudy a 30 litrù motorové nafty.
Z tohoto èinu je podezøelý pìtatøicetiletý muž
z Moravské Tøebové, který policistùm není osobou
neznámou, nebo podobné trestné èinnosti se v minulosti dopouštìl již nìkolikrát.
Kriminalisté opìt objasnili loupežné pøepadení
Svitavským kriminalistùm se podaøilo zjistit mladíka
dùvodnì podezøelého z loupežného pøepadení, ke
kterému došlo 18. 8. 2007 kolem tøetí hodiny ráno.
Muž v té dobì na ulici Lanškrounská nejprve

fyzicky napadl osmadvacetiletou ženu z Moravské
Tøebové, povalil jí na zem a snažil se jí z ruky
vytrhnout mobilní telefon, což se mu podaøilo.
Jakmile se zmocnil telefonu, odjel na svém jízdním
kole. Z tohoto trestného èinu je podezøelý
šestnáctiletý mladík z Moravské Tøebové, kterého
policejní komisaø obvinil z provinìní loupeže.
Za tento skutek mu trest odnìtí svobody od 2 do 10
let.

šedesátiletý øidiè nezvládl øízení a pøi projíždìní
levotoèivé zatáèky najel na pravý okraj komunikace. Poté, co vozidlo vyjelo vpravo mimo vozovku,
narazilo do volnì rostoucích stromù. Pøi havárii
došlo ke smrtelnému zranìní øidièe a ke dvìma
lehkým zranìním jeho spolujezdcù, kteøí byli
pøevezeni do nemocnice ve Svitavách. Škoda na
vozidle vznikla ve výši 30.000 Kè. Vìc nadále šetøí
skupina dopravních nehod Svitavy.

Pirát bez papírù
Dne 29. 8. 2007 kolem osmnácté hodiny øídil po
silnici III. tøídy u obce Staré Mìsto dvacetiletý øidiè
z Rozstání osobní motorové vozidlo Subaru bez
registraèní poznávací znaèky a technické prohlídky .
Muž zøejmì nezvládl øízení, vyjel vpravo mimo
vozovku, kde narazil do sloupu elektrického vedení.
Mladík nevlastnil øidièské oprávnìní a jízdou se
dopustil trestného èinu øízení motorového vozidla
bez øidièského oprávnìní. Policisté dopravních
nehod zahájili proti øidièi zkrácené pøípravné øízení.
Do patnácti dní od nehody bude vìc pøedložena
soudci, který vydá odsuzující rozsudek. Pøi nehodì
ke zranìní nedošlo. Hmotná škoda dosáhla 2 500
korun.
Uzamèené kolo nezastavilo pachatele v krádeži
V úterý 4. 9. na ulici Cihláøové v M. Tøebové došlo
bìhem dopoledních hodin k odcizení jízdního kola
v hodnotì devatenáct tisíc korun. Majitel kolo sice
uzamknul, pøesto se pachateli podaøilo jej odcizit.
Vloupání do veøejných telefonních automatù
V prùbìhu od 5. do 6. 9. došlo v obci Chornice
a Bohuòovice k vloupání do veøejných telefonních
automatù, kdy dosud neznámý pachatel odcizil
plastovou pokladnu s finanèní hotovostí. V obou
pøípadech se jednalo o podobnou škodu bezmála pìt
tisíc korun. Vìc je v souèasné dobì v šetøení
policistù z obvodního oddìlení Jevíèko a Litomyšl.
Smrtelná
14. 9. ve
è. I/35 u
k havárii

havárie osobního vozidla u Linhartic
20:00 hodin došlo na objížïce silnice
obce Linhartice na Moravskotøebovsku
osobního vozidla Opel Kadet. Pìta-

Zmizely LCD monitory i motorová nafta z bagru
V posledních dnech øeší policisté ve svitavském
regionu nìkolik krádeží, kterých se dopustili dosud
neznámí pachatelé. Do nìkolika zahradních chatek
v zahrádkáøských koloniích ve Svitavách násilnì
vnikl neznámý pachatel. Z první z nich odcizil vìci za
témìø 5 000 Kè a na zaøízení zpùsobil dvoutisícovou
škodu. Do dalších dvou se mu nepodaøilo vniknout,
ale ve stejném místì v dalších dvou pøípadech uspìl
a zpùsobil více než jedenáctitisícovou škodu. Další
neznámý pachatel o víkendu dosud nezjištìným
zpùsobem vnikl do oploceného areálu sbìrného dvora
v Bystrém. Z palivové nádrže zaparkovaného bagru
odcizil 130 litrù motorové nafty v hodnotì 5 640 Kè.
K vloupání do obecního úøadu v obci u Moravské
Tøebové došlo v noci na úterý. Dosud neznámý
pachatel odcizil dva LCD monitory za více než 9 000
Kè a finanèní hotovost 11 239 Kè. Na zaøízení
zpùsobil škodu nejménì 7 000 Kè. Policisté po
pachatelích i odcizených vìcech nadále pátrají.
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Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatelka
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Telefon: 461 316 509
E-mail: reditel@tsmt.cz
Web: www.tsmt.cz
Technické služby mìsta Moravská Tøebová se omlouvají
obèanùm za stálé uzavøení sbìrového dvora. V rámci jeho
rozšíøení a modernizace došlo prodloužení výstavby.
Sbìrový dvùr bude otevøen v 2. polovinì mìsíce
listopadu. Prosíme obèany, aby prozatím využívali
sbìrného dvoru v Boršovì, a to ve všední dny od 8.00 do
17.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. V Moravské
Tøebové v areálu Technických služeb pouze v sobotu od
8.00 14.00 hodin. V areálu bude ukládám všechen odpad
vyjma nebezpeèného a nadmìrného odpadu.
Technické služby Moravská Tøebová s.r.o. budou v rámci
mobilního svozu odpadu v mìsíci øíjnu a listopadu 2007
rozmisovat na níže uvedených lokalitách: kontejner na
odpad ze zahrad a veøejných prostranství (listí, vìtve, tráva);
traktorovou vleèku na objemný odpad (skøínì, matrace,…),
nebezpeèný odpad (plechovky od barev) a elektrotechnický
odpad (televizory, lednièky, praèky, záøivky, výbojky, …)
Kontejnery a vleèky budou pøistavovány za stálého dozoru
pracovníkù Technických služeb v pracovních dnech (14.0017.00 h.) a v sobotu (8.00-12.00 h). Všichni pracovníci jsou
seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou
pøebírat, a proto dbejte jejich pokynù a nepožadujte
nakládku jiných druhù odpadù, než je uvedeno. Kontejnery
a vleèky nejsou urèeny k odložení smìsného komunálního
odpadu z domácností ani k odložení tøídìných odpadù .
UPOZORÒENÍ: nebudou sbírány žádné stavební odpady
(vybouraná bytová jádra, su, eternit, lepenka,…), odpady

z automobilù (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny)
nebo odpady tekuté (chemikálie, barvy, oleje). Tyto odpady je
možno uložit za úhradu na sbìrovém dvoøe na ulici
Zahradnická, který je pro obèany otevøen ve støedu od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.
P o d z i m:
den
datum
Pondìlí 15.10.
Úterý
16.10.
Støeda
17.10.
Ètvrtek 18.10.
Pátek
19.10.
Sobota 20.10.
Úterý
23.10.
Støeda
24.10.
Ètvrtek 25.10.
Pátek
26.10.
Sobota 27.10.
Pondìlí 29.10.
Úterý
30.10.
Støeda
31.10.
Ètvrtek
1.11.
Pátek
2.11.
Sobota
3.11.
Pondìlí
5.11.
Úterý
6.11.
Støeda
7.11.
Ètvrtek
8.11.
Pátek
9.11.
Sobota 10.11.
Pondìlí 12.11.
Støeda
14.11.
Ètvrtek 15.11.
Pátek
16.11.

Místo pøistavení vleèky a kontejneru
Udánky, u hasièky
Udánky, v horní èásti u è.p.67 Kuba
Lanškrounská, u Orky
Josefská, u prádelny
Olomoucká, u è.p.40
ul. Gorazdova, parkovištì na místì bývalé LŠU
Školní, u kontejnerù naproti obchodu Jiráskova
Dr. Janského, parkovištì u è.p. 26
Dr. Janského, mezi domy è.p. 5 a 7
U staré kotelny, naproti zahrádkám ul. Jiráskova
Západní, parkovištì pøed obchodem Koneèný
Sportovní, Holandská, vedle Apool werke
Høebeèská - u køížku
Sušice, parkovištì u JSK
Sušice, u bytovek , konec ul.Garážní
Sušice,za hasièkou
Pod Hamry
Jevíèská, u Domu armády
Alšova, u bytovky è.p. 26
Alšova, u è.p. 1, u kontejnerù na separovaný sbìr
Polní, u è.p. 1, Lepka
Tovární, u høištì
Dukelská, naproti kurtùm
Tøešòová alej, na konci ulice u sjezdu na Nové sady
Brnìnská, na chodníku u autoškoly
Stará
Boršov, u retenèní nádrže 14-15, parèík u Ondráèkù“ 15-16, u øadových okálù (šestibytovky) 16-17.
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Den bez aut
Speciální základní škola, mateøská škola a praktická
škola se pøipojila k propagaci mezinárodní akce
„Den bez aut“, poøádající Klubem za udržitelnou
dopravu Dìti Zemì, kteøí každoroènì vyhlašují
a propagují Den bez aut. Tento rok se uskuteèòuje
15. roèník. Posláním Dìtí zemì je chránit životní
prostøedí a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou.

Školní projekt „Den bez aut“ probíhal od 18. do
21. 9. Žáci se svými vyuèujícími roznášeli propagaèní materiály s logem „nejezdìte prosím alespoò
tento den autem“, vylepovali plakáty, rozdávali
samolepky chodcùm i cyklistùm a umísovali
letáèky za stìraèe aut.
Celý týden byli žáci informováni o negativním dopadu dopravy na životní prostøedí a zapojili se do
celoškolní výtvarné soutìže na téma „V pøírodì vždy
hezky, na kole èi pìšky“. Vìtšina pracovníkù školy
a lidé, kterým není lhostejný negativní vliv dopravy
na životní prostøedí, se též zavázali svým podpisem
k tomu, že 22. 9. ke své pøepravì nepoužijí
automobil.
Jménem všech zúèastnìných dìkujeme za spolupráci
Technickým službám Moravská Tøebová.
Mgr. Kateøina Kubínová

ZUŠ Moravská Tøebová
Zámecké nám. 1/185, 571 01 Mor. Tøebová; Tel: 461 311
709; Email: zusmtrebova@zusmt.cz; http://www.zusmt.cz

Umìlecké dílny
Ve dnech 18. až 20. 9. 2007 uskuteènila Základní
umìlecké škola v Moravské Tøebové tøídenní akci
„Umìlecké dílny“, urèenou pro dìti mateøských škol
a prvního stupnì škol základních. Cílem akce bylo
nadchnout dìti pro rùzné umìlecké obory a získat je
pro studium na ZUŠ.
V úterý a ve støedu dopoledne byli v Koncertním
sále školy pøipraveni uèitelé ZUŠ se svými žáky, aby
dìtem prakticky ukázali, co se mohou v jednotlivých
oborech nauèit. Malí návštìvníci si mohli zahrát na
rùzné hudební nástroje, zatanèit si, vytvoøit malé
obrázky, pobavit se s loutkami, nebo se vžít do role
pohádkových postavièek. Dìti si kromì skupinové
fotografie odnesly domù pro rodièe i pozvánku na
zakonèení této tøídenní akce, které se konalo ve
ètvrtek odpoledne 20. 9. 2007.

Souèástí pozvánky bylo i oznámení, že II. ZŠ ve
spolupráci se ZUŠ pøipravila novinku v oblasti
umìleckého vzdìlávání. Dìtí 1. a 2. tøíd dostanou
možnost navštìvovat umìleckou pøípravku pøímo
v areálu II. ZŠ. Týká se to všech oborù vyuèovaných
na ZUŠ. Smyslem novinky je zbavit rodièe starostí
a èasových ztrát a umožnit dìtem návštìvu výuky
bez dlouhé cesty a rizika pøecházení nebezpeèných
køižovatek.
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová

17. 10., støeda

Tøi èarodìjnice

Simpsonovi ve filmu

Xatorie, Euforie, Tøeštice jsou tøi èarodìjnice. Do
jejich života vstoupí malý chlapec, který pøiplave
v košíku k jejich doupìti na konci svìta.
Èarodìjnice chlapce vychovají jako svého, ale
osud mu pøipraví krátký život. S tím nesouhlasí
jeho kmotry èarodìjnice a zaèíná boj o život a
lásku, která mùže zlý osud pøemoci.
Výpravný pohádkový muzikál uvádí divadlo
Julie Jurištové Praha. Urèeno pro MŠ a I.st. ZŠ,
délka cca 60 min.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kè

20. 10., sobota

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Rezervace vstupenek pøijímají Kulturní služby mìsta Moravská
Tøebová výhradnì na základì osobní nebo telefonické domluvy.
Vstupenky si mùžete rezervovat na tel. 461 544 283, 461 311 127,
hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace
prostøednictvím e-mailu jsou platné až po zpìtném potvrzení o jejich
pøíjmu.
Rezervace pøijímáme vždy nejdøíve první den v daném mìsíci, pokud
tento den nevychází na víkend èi státní svátek. Rezervované
vstupenky je nutno vyzvednout nejpozdìji TÝDEN PO REZERVACI,
po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpìt do
prodeje. Rezervaci, provedenou v den konání pøedstavení, je nutno
vyzvednout nejpozdìji pùl hodiny pøed pøedstavením, i v tomto
pøípadì platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpìt
do prodeje.

Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00-19.00, ètvrtek: 9.00-12.00 hod.
a vždy 1 hodinu pøed zaèátkem každého pøedstavení

Koncert
19. 10., pátek v klubu DUKU DUKU

Marty Hall trio
ve složení:
Marty Hall – kytara, zpìv, Greg Fancy –
baskytara, Doug Mackay – bicí.
MARTY HALL – Kanada
Po neobyèejném úspìchu koncertních turné
minulého roku vyjíždí Marty Hall opìt
vystupovat po Evropì, tentokrát se svým
zatím posledním albem Hidden Key.
Marty Hall je již zavedenou hvìzdou i na
èeské scénì, souèasnými milníky na jeho
cestì vzhùru jsou nìkolikerá vystoupení
v televizi vèetnì vysílání beznadìjnì
vyprodaného koncertu v ostravském klubu
Boomerang, nabitý festivalový program na
celé léto, a to jak v Evropì, tak v ÈR,
zahrnující napø. Blues V Lese, Colours of
Ostrava a další, èi jeho vystoupení s Albertem Lee v pražské Lucernì.
První, co upoutá na hudbì Kanaïana
Martyho Halla, je skvìlé umìní minimalismu. Jeho styl vychází z blues 30. a 40. let
dvacátého století, ale zpùsob pøednesu
a velká otevøenost všemi smìry èiní jeho
blues nezamìnitelným. Vedle jeho vlastních
skladeb (Ecoman, Not like I didn't know,
Will you be droppin by...) uslyšíte na jeho
koncertech jak osobité interpretace nadèasových klasik Willie Dixona èi Jimmiho
Reeda, tak pecky, jako je rocková verze
megahitu 70. let Rock'n'Roll Hoochie Koo.
Rozsah talentu Martyho Halla vyžaduje
doprovod složený z prvotøídních muzikantù,
který, v pøípadì, že nevystupuje sólo, tvoøí
Gregg Fancy (baskytara) a Doug Mackay
(bicí), "rhythm section" legendárního Dutchie
Masona, kterého B.B.King nazval “kanadským pøedsedou blues“.
Èastým hostem na vystoupeních je i kytarista
a jeden z nejrespektovanìjších bluesových
hráèù na harmoniku na svìtì Butch Coulter,
který se objevil na jevišti napø. s Jimmy
Pagem, Mickem Taylorem... Marty Hall
spolu s Butchem Coultrem nahráli i dvì alba
pro prestižní znaèku Enja Records. V Èechách vystupuje rovnìž s vynikajícím
Pavlem Malinou (z vìhlasných kapel Druhá
tráva a Fragment).
Hudba Martyho Halla je precizní, koncentrovaná, pøesto však velmi dynamická a lehká.
A rockové nebo klidné, blues Martyho Halla
se vám dostane pod kùži.

pro celou rodinu

pro dìti
9. 10., úterý

Jeden z nejúspìšnìjších televizních seriálù se koneènì doèkal prvního celoveèerního filmového
zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze
Springfieldu bude tentokrát èelit globálním
výzvám a Homer provede nejhorší vìc svého
života. Ve vedlejších rolích se objeví i nìkteré
filmové hvìzdy a skuteèné postavy americké
historie. Zápletka je však utajena do poslední
chvíle. Film nadabovali stejní herci jako seriál
a tak se èeští diváci mohou tìšit na výborné
výkony Martina Dejdara, Jiøího Lábuse a dalších.
Režie: D. Silverman.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kè

pro dìti
Divoké vlny
Animovaná akèní komedie, která nahlíží do
zákulisí vzrušujícího svìta závodního surfování.
Hrdinou filmu je mladý tuèòák skalní Cody
Maverick, zaèínající surfaø, který se chystá na
úèast ve svém prvním profesionálním závodu.
15.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kè

koncert
25.10. ètvrtek

Nezmaøi
Soubor vznikl v roce 1978 a za celou dobu svého
trvání posbíral rùzná ocenìní, která mohl na
èeské folkové scénì získat. Kapela má za sebou
8 samostatných titulù (CD, MC) a úèinkování na
nahrávkách mnoha jiných interpretù (Wabi
Danìk, Pavel Žalman Lohonka a další.)

Skupina je charakteristická vícehlasým vokálem
s doprovodem akustických nástrojù a je žánrovì
srovnávaná se Spirituál Kvintetem. Skupina
Nezmaøi byla vyhlášena ètenáøi èasopisu Folk
a Country nejlepší skupinou roku 2000.
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 120 Kè
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MORAVSKÁ TØEBOVÁ, JAK JI NEZNÁME

Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: út - pá: 9.00 - 12.00 h., 13.00 - 16.00 h.
so - ne:
14.00 - 16.00 h.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou
pøedevším ètyøi samurajské meèe a haptická
výstavka kopií staroegyptských artefaktù.
Výmìna mumií
Náprstkovo muzeum v Praze a Mìstské
muzeum v Moravské Tøebové zorganizovalo
v rámci dlouhodobé úzké spolupráce ojedinìlou akci – vzájemnou zápùjèku egyptských
rakví s mumiemi.
Moravskotøebovská mumie ženy Hereret ve
dvojité rakvi bude od konce øíjna tohoto roku
vystavena v Praze v rámci pøipravované
výstavy s mezinárodní úèastí „Théby. Mìsto
bohù a faraonù“.
Její místo v Moravské Tøebové doèasnì
zaujala rakev s mumií muže Nyanchhapiho ze
sbírek Náprstkova muzea.

V rámci Dnù evropského dìdictví se jako
každoroènì konala výstava fotografií pøihlášených do soutìže „Moravská Tøebová, jak ji
neznáme“. Výstava v kapli františkánského
kláštera byla zahájena v sobotu 8. 9. V prùbìhu
zahájení byly vyhlášeny výsledky hodnocení
porotou, složenou z fotografù, výtvarníkù a èlenù
Komise památkové péèe. Se shodným poètem
bodù zvítìzili Jan Vermousek a Lumír Mouèka,
jako druhý se umístil Milan Baèik a jako tøetí Jan
Mauler. Další poøadí nebylo stanoveno, všichni
úèastníci soutìže však obdrželi nebo obdrží
alespoò symbolickou odmìnu. Výstava byla
pøístupna do nedìle 15. 9. a tìšila se znaènému
zájmu návštìvníkù, zhlédlo ji pøes 900 osob.
Návštìvníci se mohli zúèastnit ankety, která byla
vyhodnocena po skonèení výstavy. Nejvíce se
líbily fotografie Jana Vermouska, jako druhý se
umístil Jan Mauler, jako tøetí Milan Baèik.

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: út - ne: 10.00 - 16.00 h.
www.ksmt.cz

Expozice:
• Støedovìká muèírna • Mìšanské bydlení
• Jak se žilo na venkovì
Výstavy:
Od Vltavy k Piavì do 7. 10. 2007.

soutìžili Josefa Rùžièková (Koncem týdne se
seznámíte se zajímavým èlovìkem), Petra
Langová (Jsem užaslý poutník …), Sylva
Jarùšková (Moravskotøebovská zastavení aneb co
nám sochy vyprávìjí, Jedenáct vyprávìní o moravskotøebovském morovém sloupu) a František
Matoušek (Tøíš pravdy o mìstì Lásky aneb Má
køížová cesta). Jediný zúèastnìný muž byl
zároveò jediným básníkem v soutìži, všechny
dámy daly pøednost prozaickým útvarùm.
Vzhledem k nízkému poètu prací pøihlášených do
soutìže a jejich žánrové rozmanitosti bylo
rozhodnuto, že nebude stanoveno umístìní a ocenìní obdrží všichni soutìžící. Knižní odmìny si
mohou vyzvednout v mìstské knihovnì, kde se
také všichni zájemci mohou seznámit s jejich
soutìžními pracemi.
Vlastivìdné odpoledne na høbitovì
V posledních letech poøádá Komise památkové
péèe u pøíležitosti Dnù evropského dìdictví také
vlastivìdná odpoledne. V pátek 14. 9. 2007 se
tato akce již podruhé konala na høbitovì.
Pøítomní si pod vedením èlenù komise památkové péèe pøipomnìli historii høbitova, høbitovního
kostela a ostatních umìleckých památek
Køížového vrchu, obešli jednotlivé významné
hroby a renesanèní náhrobníky umístìné na
kostele a v lapidáriu. Procházka po høbitovì
skonèila v kostele, kde pøed zapoèetím slavnostní
mše u pøíležitosti svátku Povýšení sv. Køíže
probìhl struèný výklad k výzdobì interiéru.

Jsem užaslý poutník
Na vernisáži výstavy fotografií „Moravská
Tøebová, jak ji neznáme“ byly vyhlášeny také
výsledky literární soutìže „Jsem užaslý poutník“,
kterou v rámci oslav 750. výroèí Moravské
Tøebové vyhlásila Mìstská knihovna Ladislava
z Boskovic spolu s Komisí památkové péèe.
Soutìžní práce mìly vyjadøovat vztah autorù
k Moravské Tøebové. V kategorii do dvaceti let
se soutìže zúèastnily Tereza Holanová s prací
Jsem užaslý poutník a Lucie Purketová s prací
Ètvero Tøebových. V kategorii nad dvacet let

ROZMANITÉ PODOBY MORAVSKÉ TØEBOVÉ

“

“Strašidla na zámeckých arkádách“
Od 13. 10. do 24. 10.
Soutìž mateøských a základních škol o nej...
strašidlo.
“Zámek v kvìtech“
Od 31. 10. do 2. 11.
Kvìtinový podzim v interiérech zámku,
podzimní aranžmá studentù Støední zahradnické školy Litomyšl u pøíležitosti ukonèení
turistické sezóny na zámku.
úù

Pozvánka

na halloweenové hraní v kavárnì U krokodýlího ocasu ve ètvrtek 1. 11. od 18.30
hod. Hraje skupina Proè ne band.
Tajemné, barevné nápoje.

V sobotu 8. 9. bylo v moravskotøebovské kapli
Františkánského kláštera rušno. Výstava
fotografií pøihlášených do soutìže „Moravská
Tøebová, jak ji neznáme“, kterou již devìt let
poøádá místní Komise památkové péèe, byla za
pøítomnosti poèetného publika slavnostnì
zahájena. Tématem soutìže byly oslavy 750.
narozenin mìsta, v jejichž duchu se odehrává
celý letošní rok.
Dokumentace uplynulých slavností se na
nìkolika fotografiích skuteènì objevila (nejhorlivìjším reportérem byl bezesporu Jan
Vermousek, jehož fotografie zachycující návštìvu
Václava Klause, prùbìh èervnových slavností èi
srpnových Kejklí jsou cenným a autentickým
svìdectvím o kulturním životì ve mìstì).
Dalšími osvìdèenými námìty se staly „tradièní“
podoby Moravské Tøebové, nové, dosud
nevyfotografované „tváøe“ osvìdèených,
fotogenických historických objektù (moravskotøebovský zámek, muzeum, námìstí, høbitov
v nejrùznìjších denních i roèních dobách).
Nìkteøí zúèastnìní se zamìøili na vnímání
rozmanitých pøírodních zákoutí ve Tøebové i jejím okolí, objevil se prùvodce moravskotøebovskými hospodami. Mimo jiné se stále více
fotografù orientuje na vyhledávání a zachycování
dosud nefotografovaných, leè neèekanì
malebných zákoutí (sochy, pavlaèe, starodávné

chaloupky), které málokdo z pøihlížejících
dokázal správnì lokalizovat.
Dle názorù zúèastnìných, ale i odborníkù, kteøí
vystavená díla hodnotili, dochází k neustálému
zvyšování umìlecké kvality soutìže, nebo
pøibývá nejen nadšencù, kteøí se nebojí vyjádøit,
jak své mìsto vnímají, ale i vysoce umìleckých
fotografií. Souèástí vernisáže bylo vyhlášení
vítìzù klání. Pøihlášená díla zhodnotila skupina
umìlcù (Rudolf Zukal, František Žáèek, Jaroslav
Bednáø) a rozhodla se následujícím zpùsobem.
První místo obdrželi Lumír Mouèka, jemuž se
podaøilo zachytit pùvaby moravskotøebovských
ulic v odrazech kalužin, a Jan Vermousek, který
obhájil loòské vítìzství. Dalšími ocenìnými byli
Milan Baèík a Jan Mauler, pravidelný úèastník
fotosoutìže (v minulosti nìkolikrát vítìz). Mnozí
návštìvníci postrádali fotografie mladé, profesionální fotografky, Petry Zápecové, jež svá
díla do letošního roèníku soutìže nepøihlásila.
Dùkazem zájmu moravskotøebovských o své
mìsto je fakt, že v prùbìhu trvání výstavy (jediný
týden) pøišlo „podobizny“ svého mìsta shlédnout
témìø tisíc návštìvníkù. Jejich spokojenost a zájem jsou ostatnì jedinou, avšak velice cennou
odmìnou pro poøadatele a snad dostateèným
a øádným podnìtem k uspoøádání následujícího
jubilejního desátého roèníku.
Tereza Holanová
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Svìtové prvenství báòské akademie v Banské Štiavnici
Již pøes deset let udržuje naše mìsto družební
vztahy s Banskou Štiavnicí, nejstarším
hornickým mìstem na Slovensku, od 13. do 19.
století nejvýznamnìjším støediskem tìžby zlata
a støíbra ve støední Evropì. V 19. století mìla
Banská Štiavnica kolem 20 000 obyvatel, byla
ètvrtým nejvìtším mìstem v tehdejším Uhersku
a tìžilo se tam roènì na 120 kg zlata, 6 000 kg
støíbra, dále mìï, olovo, zinek a další kovy.
Dodnes se ve mìstì zachovalo velké množství
jedineèných architektonických a technických
památek, pro nìž byla Banská Štiavnica v roce
1950 vyhlášena mìstskou památkovou rezervací. Mìsto bylo také významným centrem
dùlní vìdy, techniky a školství. Již v roce 1735
zde vznikla báòská škola v èele s vynikajícícm
matematikem, geodetem, kartografem, stavitelem a pedagogem Samuelem Mikovinim
(1680-1750), èlenem pruské Akademie vìd
v Berlínì. Na její úspìšnou èinnost navázala,
z rozhodnutí císaøovny Marie Terezie ze dne
13. prosince 1762, báòská akademie, první
vysoká škola pro výchovu a vzdìlání báòských
a hutnických odborníkù nejen v habsburské
monarchii, ale i v celé Evropì a tím i na svìtì.
Z technických památek upoutá návštìvníka
mìsta pøedevším štola Bartolomìj s originálními chodbami, v souèasnosti pøístupná veøejnosti. V okolí mìsta se nachází evropská rarita
dùmyslná soustava témìø 60 vodních nádrží,
tzv. „tajchù“, vybudovaná z velké èásti v první
polovinì 18. století Samuelem Mikovinim
a Matìjem Kornelem Hellem (1653-1743),
uznávaným báòským odborníkem a hlavním
mistrem banskoštiavnického rudného revíru.
Sloužily jako rezervoár vody pro pohon dùlních
strojù, èerpacích, úpravárenských a hutnických
zaøízení. Právì vybudování tohoto vodohospodáøského systému a následná intenzivní výstavba èerpacích zaøízení zachránily ve
zmínìném období banskoštiavnické hornictví
pøed zánikem, nebo doly byly silnì zatopeny
a tìžba se stala velmi obtížnou. Mìsto Banská
Štiavnica a technické památky v jeho okolí byly
v prosinci 1993 zapsány do Seznamu svìtového
kulturního dìdictví UNESCO.
Báòská akademie byla zpoèátku dvouletá, od
roku 1770 tøíletá. V prvním roèníku studenti
získávali základní poznatky z matematiky a fyziky, ve druhém roèníku z mineralogie a z metalurgické chemie a ve tøetím roèníku z hornictví
a hornického práva. S výukou se zaèalo až
v záøí 1764, po zøízení a vybudování katedry
chemie a metalurgie s potøebnou sbírkou
minerálù a nutným vybavením laboratoøe.
Postupnì byly otevírány a pomùckami vybavovány další katedry, jako napø. katedra mechaniky a hydrauliky, která zpoèátku zajišovala
i pøednášky z matematiky a fyziky, katedra
hornictví a hornického práva a další. Pùvodní
idea zøídit jednu centrální školu pro všechny
zemì habsburské øíše se v plném rozsahu
realizovala až v roce 1772, když byla zrušena
katedra montánních vìd pøi filozofické fakultì
pražské univerzity, povolená rovnìž v roce 1762
Marií Terezií. Její vynikající odborník Jan
Tadeáš Peithner (1727-1792) byl pøeložen do
Banské Štiavnice jako profesor „horních vìd
a horního práva“. Škola díky vynikajícím
profesorùm postupnì získávala na proslulosti
a stávala se stále více vyhledávanou nejen
studenty z habsburské øíše, ale i z dalších
evropských zemí. Rovnìž øada uznávaných
osobností z rùzných oblastí pøírodních vìd èasto
školu navštìvovala nebo pøijíždìla na krátkodobé stáže pøedevším do chemické laboratoøe,
která byla na svou dobu velmi dobøe vybavena a
daly se v ní provádìt velmi nároèné pokusy.
Jako pøíklad uveïme návštìvu slavného
italského fyzika, vynálezce prvního galvanického èlánku (1793), Alessandra Volty

(1745 -1827), který zde v roce 1782 pøed
odbornou veøejností provedl nìkolik zajímavých pokusù (za zásluhy o vìdu se stal
zahranièním èlenem zdejší mezinárodní hornické uèené spoleènosti, stejnì jako J. Watt,
A. Lavoisier, J. W. Goethe aj.). Jinou významnou osobností, která pracovala v Banské
Štiavnici, byl zakladatel soukromé Uèené
spoleènosti v Praze (1774) Ignác Born (1742
1791), velký znalec minerálù a propagátor
pokrokových výrobních metod v hornické
a hutnické praxi, založených na nejnovìjších
pøírodovìdných poznatcích. V rakouských
zemích napø. prosadil a znaènì zdokonalil
amalgamaèní technologii výroby støíbra ze
støíbrných rud (rtutí), o níž prokázal, že je
technicky a ekonomicky výhodnìjší než proces
tavení. První amalgamovny byly postaveny
v nedalekých Sklených Teplicích a v Nové
Bani. Na Bornùv podnìt se v záøí 1786 ve
Sklených Teplicích sešli pøední evropští montanisté, aby na místì posoudili provoz první
amalgamovny na evropské pevninì. V diskusích, které probìhly, nakonec padlo rozhodnutí
založit pro výmìnu zkušeností a poznatkù
mezinárodní Spoleènost pro báòské vìdy a vydávat èasopis. V odborných kruzích na Slovensku je I. Born pokládán nejen za otce
slovenské geologie, ale i za dùsledného prùkopníka, zastánce a uplatòovatele pokrokových
metod v poznávání anorganické pøírody v mezinárodním mìøítku.
Nejvýznamnìjší projev uznání a vysokého
ocenìní banskoštiavnické akademii vyjádøil
francouzský chemik A. F. Fourcroy (1755-1809)
ve francouzském Národním konventu 28. záøí
1794. Vyzdvihl v nìm nové, pøedevším laboratorní vyuèovací metody akademie a navrhl
pøevzít je pro novì založený ústav pro výchovu
inženýrù v Paøíži pozdìjší slavnou École
Polytechnique, založenou v roce 1794. Ta se
rovnìž stala na nìkolik desetiletí nejvýznamnìjším svìtovým vìdeckým centrem pøírodovìdeckého bádání.
Dne 30. srpna 1807 vydal císaø František I. na
základì návrhu Dvorské komory ve Vídni
naøízení o vytvoøení „samostatného a veøejného
lesnického ústavu“ pøi banskoštiavnické akademii. V roce 1846 pak došlo ke slouèení
báòské akademie s lesnickým ústavem a vznikla
báòská a lesnická akademie. V roce 1847
pøechází z pražské polytechniky na banskoštiavnickou katedru matematiky, fyziky a mechaniky Christian Doppler (1803-1853),
objevitel slavného principu, po nìm nazvaného,
využívaného dodnes v astronomii i v moderní
fyzice (za zásluhy o technické aplikace zároveò
obdržel titul báòského rady). Je velmi málo
známé, že jeho asistentem, „øádným báòským
elévem“, byl Karel František Koøistka (7. 2.
1825 - 19. 1. 1906), rodák z Bøezové nad
Svitavou, sám èerstvý absolvent banskoštiavnické akademie (1847), pozdìji slavný
kartograf, geograf, geodet a významný
konstruktér nových zemìmìøièských pøístrojù
a pomùcek (podrobnìji o jeho životì a díle napø.
pojednává brožurka s názvem „Karel Koøistka
a jeho rodná obec Bøezová nad Svitavou“,
vydaná v roce 1976 u pøíležitosti 150. výroèí
narození a 70. výroèí úmrtí).
Revoluèní roky 1848-49 nepøíznivì ovlivnily
èinnost akademie, došlo k všeobecné názorové
radikalizaci studentù a k národnostním
nepokojùm, které propukly po bøeznovém
povstání v Budapešti. Zaèala maïarizace úøadù
i akademie, která byla prohlášena za zemskou,
tedy uherskou instituci, dokonce byla na èas
pøerušena výuka. V roce 1848 odešlo z banskoštiavnické akademie 133 nìmeckých a èeských
posluchaèù, kteøí takto veøejnì protestovali proti
silnému maïarizaènímu tlaku. Èeští studenti

nastoupili do právì zøízené báòské akademie
v Pøíbrami a nìmeètí studenti do akademie
v rakouském Leobenu. Za této krajnì nepøíznivé
situace opustil koncem ledna 1849 Banskou
Štiavnici i Ch. Doppler, který se jako Rakušan
(pocházel ze Salcburku) cítil v ohrožení. Pøijal
místo profesora praktické geometrie na vídeòské polytechnice. Odešel i K. F. Koøistka;
nejprve pùsobil jako profesor matematiky na
technice v Brnì, od roku 1851 jako profesor
praktické geometrie a geodézie na nìmecké
technice v Praze (zaujal døívìjší místo Ch. Dopplera). Po rozdìlení techniky na èeskou a nìmeckou žádal o ustavení na èeské èásti, avšak
aèkoliv byl Èech, nebylo mu vyhovìno.
Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867
se banskoštiavnická akademie dostala pod øízení
rodící se uherské správy, ztratila døívìjší
mezinárodní význam, vyuèovacím jazykem se
definitivnì stala maïarština. To bylo pro mnohé
studenty, zejména ze slovenského území, málo
lákavé, a proto radìji volili jiné školy nebo
odcházeli do ciziny. Na škole postupnì probìhlo
nìkolik reforem (1872, 1895, 1904), došlo
k rozsáhlé pøestavbì koncepce a organizace
výuky, k prostorovému rozšíøení školy i kateder
výstavbou nových objektù. Na základì rozhodnutí panovníka z 3. srpna 1904 byla akademie
pøejmenována na vysokou školu báòskou a lesnickou. Do klidné školní atmosféry zaèaly
postupnì pronikat hlasy, zejména ze strany
profesorského sboru, které navrhovaly pøestìhovat vysokou školu pro pomìrnì nepøíznivé
materiální, sociální a kulturní podmínky z Banské Štiavnice do Budapešti. S tím ovšem
nesouhlasili obyvatelé a pøedstavitelé mìsta,
kteøí poukazovali na slavné hornické tradice
s dlouholetou existencí báòské a lesnické
akademie.
Po skonèení 1. svìtové války odmítl rektor
vysoké školy složit slib vìrnosti Èeskoslovenské republice, což znemožnilo obnovení
vysokoškolské výuky v Banské Štiavnici. Z rozhodnutí vysokoškolské rady z dubna 1919 byla
škola pøestìhována do maïarské Šopronì.
Tøeba øíci, že maïarská vláda již na poèátku
prosince 1918 vydala rektorátu školy pøíkaz
k rychlému odvezení hodnotnìjších pøístrojù,
zaøízení, uèebních pomùcek, vzácnìjších pøedmìtù, knih a všech písemností vlakem do
Budapešti ještì pøed obsazením zvolenského
železnièního uzlu èeskoslovenským vojskem.
Tak skonèila první vysoká škola na svìtì, která
vychovala bìhem své existence témìø 10 000
vysokoškolsky vzdìlaných technikù zejména
v hornictví, hutnictví a lesnictví a mìla velký
význam pro rozvoj uvedených oborù nejen na
Slovensku, ale v celé monarchii a v nìkterých
pøípadech dokonce i v celosvìtovém mìøítku.
Na závìr dodejme, že na vysokoškolské tradice
Banské Štiavnice úspìšnì navázala od 1. 10.
1991 novì založená a postupnì budovaná a rozšiøovaná Fakulta ekologie a environmentalistiky
Technické univerzity ve Zvolenu.
Rudolf Kolomý

Nezabloudili v Bludišti
Ve dnech 26. a 27. 6. 2007 se žáci 9.B,
Helena Vojíøová, Jan Vojíø, Tomáš Øehùøek
a Petr Bednaøík, ze ZŠ Palackého zúèastnili
v ostravském televizním studiu soutìže
Bludištì. Pod názvem Mazlíci postupnì
vyøadili ZŠ Holešov, Boletice, FrýdekMístek a stali se tak trojnásobnými vítìzi.
Reprezentovali tak nejen svou školu, ale
i mìsto Moravská Tøebová, kterou prezentovali v úvodním videoklipu. Soutìž se bude
vysílat na ÈT 1 ve dnech 12. 10., 19. 10.,
26. 10. v 16.45 hod.
Paed.Dr. Helena Mazalová, tøídní uèitelka
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Církve
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01 Mor.Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj Uriga
OFM, Svitavská 5, 571 01 M. 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. - klášt. 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
18.00 hod. - klášterní kostel
Od 5. øíjna (v pátek) zaèíná na faøe „Spoleèenství Ètyølístek“. Kontakt: p. Navrátil, pí.
Navrátilová, tel: 732 178 160.
Oblastní charita informuje:
Denní stacionáø pro mentálnì postižené v Moravské Tøebové bude slavit 1. výroèí od zahájení
své èinnosti. Vznikl díky grantu Evropské unie
a státního rozpoètu, za podpory Mìsta Moravská
Tøebová. Projekt byl krátkodobý a skonèil v mìsíci bøeznu. V letošním roce stacionáø funguje
díky podpoøe Krajského úøadu a Mìsta Moravská
Tøebová. Po pøekonání porodních bolestí s jeho
èinností je nyní v situaci, kdy se zamýšlíme nad
jeho rozvojem, zvýšením kvality poskytované
péèe, komunikaci s veøejností a rozvojem dalších
služeb. Proto jsme zpracovali další projekt
a požádali o další dotaci z prostøedkù EU. Byli
jsme úspìšní a dostali jsme finanèní prostøedky na
„Stabilizaci poskytování sociálních služeb
Oblastní charitou v Moravské Tøebové prostøednictvím posílení její kapacity“. Projekt jsme
získali z Nadace rozvoje obèanské spoleènosti ve
výši 517 000 Kè na dobu 10 mìsícù, od 1. 9. 2007
do 30. 6. 2008. Projekt nebude podporovat denní
stacionáø ve smyslu dotace na provoz, ale rozvoj
finanèního øízení týkajícího se celé organizace
Oblastní charity. V projektu je dùležitý finanèní
audit, vzdìlávání pracovníkù a získávání penìz
prostøednictvím dotací a sponzorù. Cílem je
vypracování všech vnitøních smìrnic organizace a
vùbec finanèní øízení organizace.
Vìøím, že i toto pøispìje k rozvoji této neziskové
organizace. V mìsíci øíjnu slavíme 1. výroèní

vzniku Domeèku, pøipravujeme pro veøejnost
v úterý 23. 10. 2007 DEN OTEVØENÝCH
DVEØÍ. Denní stacionáø na Svitavské ulici bude
otevøen od 10:00 hod. do 16:00 hod. Souèástí
bude prodejní výstava výrobkù klientù stacionáøe,
která odráží jejich celoroèní èinnost pod vedení
odborného personálu. Zakoupením výrobkù
podpoøíte další chod stacionáøe. Seznámíme Vás
s provozem, s úèelem zaøízení a pøíp. zodpovíme
Vaše dotazy.
Závìrem dovolte, abychom podìkovali Krajskému
úøadu v Pardubicích, Mìstu Mor. Tøebová, všem
pøíznivcùm a sponzorùm za finanèní podporu
stacionáøe.
Jediné, co nás trápí, je nejistota pronájmu poboèky
školy, protože stále je v zámìru mìsta tuto budovu
buï prodat, nebo využít pro jiné úèely. Nám to
blokuje rozvoj dalších služeb jako je tøeba
pùjèovna kompenzaèních pomùcek pro zdravotnì
postižené nebo zøízení dalších služeb pro
veøejnost.
Setkání seniorù bude druhé pondìlí v mìsíci
øíjnu, tj. 8. 10. Na poslední schùzce se senioøi
dohodli, že si udìlají další poutní zájezd do
blízkého okolí Jaromìøic u Jevíèka. Zájezd bude
zdarma, protože nám zbyly peníze z minulého
zájezdu do Køtin.
Humanitární šatník na Kostelním námìstí je
otevøen každý pátek od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Arcidiecézní charita v Olomouci zprostøedkovává
Adopci dìtí na dálku. Je to z oblasti Haiti pro
zájemce, kteøí chtìjí nìjakým zpùsobem pomoci
chudým dìtem. Po vyplnìní formuláøe, který
máme k dispozici, budete zaevidovány jako
adoptivní rodièe. Poté dostanete pøidìlené dítì.
Roèní èástka na jedno dítì je 6 500 Kè. Tuto
èástku lze rozdìlit na více splátek. Tento
charitativní dar je možné podle zákona odeèíst od
základu danì, a tak získat slevu na dani. Lze také
tuto charitativní èinnost podpoøit dárcovskou SMS
na èíslo 87777.
Kontakt na Stacionáø Domeèek: 461 310 627,
603 350 811, 732 876 614.
Gita Horèíková, øeditelka charity

Èeskobratrská církev evangelická
Svitavská 45, tel.: 461 311 665

pondìlí
ètvrtek
ètvrtek
nedìle

- biblic. hod. - 15.45, domov dùchodcù
- náboženství pro dìti - 15.00, na faøe
- biblic. hod. - 17.00, sál na faøe
- bohoslužby - 9.00, sál na faøe

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
Upozoròujeme rodièe i dìti, kteøí se nedostavili
na první schùzky zájmových kroužkù, že uzávìrka pøihlášek je 24. 10. 2007. V pøípadì, že do
tohoto termínu nebude naplnìn požadovaný
poèet èlenù pro èinnost kroužku, nemùže být
kroužek otevøen. Pøihlásit se mùžete také telefonicky, a to jak na DDM tak u vedoucích kroužkù.
Dùm dìtí a mládeže pøipravuje ve spolupráci se
Zdravým mìstem Moravská Tøebová v rámci
kampanì na podporu principù udržitelného rozvoje
tyto akce:
13. 10. Rozlouèení s létem „ZPÁTKY NA
STROMY“ – akce probìhne v sobotu od 14.00 hod
v prostoru pøed restaurací „U Komína“ na ulici
Západní. Programem akce jsou zábavná i nauèná
soutìžní stanovištì pro dìti i rodièe na téma „návrat
k pøírodì“ a zachování pøírody pro další generace
a soutìž o nejkrásnìjší „slamák“. Srdeènì vás zveme
na letošní rozlouèení s létem. Obèerstvení zajištìno,
podrobnosti na plakátech na výlepních plochách
technických služeb.
15. 19. 10. Ekologický týden z cyklu „Z LAVIC
DO PØÍRODY“, pro MŠ a 1. stupeò ZŠ, zamìøený
na ochranu životního prostøedí a zachování
pøírodních zdrojù. Ekologická stezka s nauènými
stanovišti. Podrobnosti na propozicích.
V prùbìhu mìsíce øíjna probìhne výtvarná soutìž
„NEMÙŽEME SE BRÁNIT“, zamìøená na místní,
republikový èi celosvìtový problém týkající se
ohrožených živoèišných druhù. Akce k Meziná-

rodnímu dni zvíøat. Uzávìrka prací je v pátek
26.10., podrobnosti na propozicích.
24. - 26. 10. Prázdninový pobyt na DDM: CTH
„Jak se žije handicapovaným dìtem mezi námi a jak
pomoci ke zkvalitnìní jejich života“. CTH nás
zavede do prostøedí, kde dokážeme, jak se umíme
postarat nejen o sebe, ale pøedevším o ty druhé.
Našim úkolem je umìt si poradit v každé situaci
a zdolat i ty nejtìžší pøekážky.
Pobyt je urèen dìtem 1.-4. tøíd, cena: 320 Kè,dìti
budou spát na DDM, strava 5x dennì, pitný režim
zajištìn.. Pøihlášky do 17.10. 07 Chadimová. Jana.
6. 10. Pejskiáda – 14:00 hod. – kynologické cvièištì
v lomu (Køížový vrch). Soutìž v pøekážkové dráze a
o nejkrásnìjšího psíka. Od 13:30 do 14:00 probìhne
kontrola oèkovacích prùkazù a trénink. Souèástí
akce ukázka z výcviku psù – sportovní kynologie
a agility. Možnost zakoupení obèerstvení. Pøedpokládaný konec do 16:00 hod. Akce ve spolupráci
se ZKO 308 a Agility klubem. Více na plakátech.
6. 10. Memoriál Jarky Vojíøové – od 9:00 hod
prezentace na høišti Palackého v 9:30 start kategorie
nejmladších (roèník 2005). Urèeno dìtem MŠ a ZŠ.
Pøipraveny jsou diplomy a ceny pro vítìze. Každý
úèastník získá sladkou odmìnu. Sportujte s námi,
více na propozicích.
1. -19. 10. Moje prázdniny – lit. soutìž pro školy.
19. 10. Podzimní dílna – od 15:30 – DDM. Bližší
informace na plakátech.
31. 10. Stolní tenis (jednotlivci) – obvodní kolo
4.-5. tøíd od 14:00 hod., hala stolního tenisu.
Více informací na našich webových stránkách a propozicích.
Pracovníci DDM
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Mìstská knihovna
Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
11. Týden knihoven
1. 10. - 7. 10. 2007, Motto: Knihovnická bašta
30. 9. Olejomalby Marie Vaculíkové
Vernisáž výstavy, mìstská knihovna , 16.00 hod.
1. 10. Velké Øíjnové Spoleèné
Ètení
9.00-17.00 hod. nepøetržité ètení,
téma: Pocta literatuøe
Kdo ète, ten se nenudí
Zahájení soutìže pro dìti na školní rok 2006/200
2. 10. Trénoval jsem Emila …
Beseda s PhDr. Oldøichem Koudelkou, autorem
knihy o trenéru Emila Zátopka, Sociální služby
mìsta, zaèátek v 17.00 hod.
3. 10. Zuby, nehty
Autorské ètení spisovatelù pro dìti, mìstská
knihovna, zaèátek v 9.00 a 11.00 hod.
Vzpomínání…
Setkání s p. Josefem Bártou, dlouholetým
pedagogem a øeditelem speciální školy v Mor.
Tøebové, MìK studovna, zaèátek v 17.00 hod.
4. 10. Beseda se spisovatelkou Vìrou Noskovou
Setkání se spisovatelkou V. Noskovou, nominovanou na literární cenu Magnesia Litera 2006. Sociální
služby mìsta, zaèátek v 17.00 hod.
5. 10. Lampiónový prùvod
Lampiónový prùvod pro dìti, soutìž o nejhezèí
pohádkový kostým! Sraz u mìstského muzea (za
nepøíznivého poèasí na zámku) v 18.00 hod.
Program: èlenové ochotnického souboru J. K. Tyla
a žáci ZUŠ. Ukonèení v mìstské knihovnì, veèerní
pùjèování (do 20.00 hod.)!!!
Po celý týden: registrace na rok 2007 zdarma!
Vìdomostní a výtvarné soutìže pro dìti,
knihovnické menu, výprodej knih.
Pøipravujeme:
19. 10. Partnerské rozchody
Beseda se známým psychologem – Jeronýmem
Klimešem. Spoleèenský sál Sociálních služeb mìsta,
zaèátek v 18.00 hod.
Tvoøivé støedy pro dìti
3. 10. Rozvrh hodin
10. 10. Bramborové postavièky
17. 10. Vìtrník
24. 10. Papírové šperky
31. 10. Strašidýlko
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìtském oddìlení
MìK.

Pøípravná tøída na “Køižovatce“
V pondìlí 3. 9. pøišlo poprvé do své nové tøídy
a školy 12 žáèkù – pøedškoláèkù. Jde o dìti s odkladem školní docházky a o pøedškoláky, kteøí potøebují
„dopilovat nìjaké své nedostatky“, pracují radìji
v menším kolektivu (toto je právì smyslem pøípravné tøídy) a chtìjí si zvyknout na prostøedí školy.

Vzdìlávací program, podle kterého tato tøída
pracuje, se jmenuje „Brána dìtem otevøená“ jde
o bránu do pøírody, do spoleènosti, ke tvoøivosti
a pracovitosti. Pøípravná tøída by mìla umožnit
bezproblémový vstup do 1. tøídy. Dìti pøišel
pozdravit a pøivítat také místostarosta mìsta JUDr.
Miloš Izák.
Ivan Viktoøík
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úù
Agentura Arnika, výchovnìvzdìlávací
èinnost, Moravská Tøebová nabízí na školní rok
2007/2008 angliètinu pro pøedškoláky od 5ti let;
douèování pøedmìtù ZŠ, SŠ; rehabilitaèní cvièení
pro dospìlé každé pondìlí v 18.30-19.30 h. v tìlocviènì ZŠ Ès. armády; rehabilitaèní plavání pro
všechny vìkové kategorie - každý pátek v 16.3017.30h., bazén ZŠ Palackého.
Bližší informace: PaedDr. Marie Blažková, Dr.
Loubala 10, M. Tøebová, tel. 461 316 285, mob.
606 223 855, e-mail: blazkova.mt@seznam.cz
úù Flora Olomouc
ÈZO ZO v Moravské Tøebové Vás zve na zájezd
FLORA OLOMOUC
HORTIKOMPLEX – výstava ovoce, zeleniny
a školkaøských výpìstkù. Podzimní zahrádkáøské
trhy. OLIMA – festival gastronomie a nápojù.
Odjezd v nedìli 7. 10. 2007 v 8.00 hod. od muzea.
Pøihlášky od 15. do 30. 9. v Turistickém informaèním centru na nám. T. G. M. 33.
Zájezd se uskuteèní jen v pøípadì naplnìní
autobusu. Zahrádkáøi 80 Kè, ostatní 90 Kè.
úù Nabídka
Mateøská škola speciální,
9. kvìtna 6, Mor. Tøebová
pøi Speciální základní škole
a praktické škole nabízí
poslední volná místa pro dìti
se speciálními vzdìlávacími potøebami a dìtem
rùznì handicapovaným. Poskytujeme tyto služby:
malý poèet dìtí ve tøídì - výchovnì vzdìlávací plán
ušitý na míru Vašemu dítìti - specificky individuální
pøístup - intenzivní logopedickou péèi /individuální
i skupinovou/ - péèi školního psychologa sportovnì ozdravný program - zajišujeme spec.
pedagogickou diagnostiku. MŠ je otevøena i pro
dìti bez postižení ve výjimeèných pøípadech vážné
rodinné dùvody, nenaplnìní kapacity, atd.
Provoz naší MŠ je celoroèní, vèetnì prázdnin od
7.00 do 16.00 hod. Bližší informace dostanete na
èísle: 739 455 088 mobil, 461 315 665 pevná
linka. Jste srdeènì zváni.
Dìti a uèitelky MŠ
úù Jak si udržet zdraví a dobrou pohodu
Pøijïte si poslechnout zajímavé povídání MVDr.
Ivany Štìrbové v rámci vzdìlávacího cyklu
„Jak si udržet zdraví a dobrou pohodu“ na téma
I M U N I T A. Kde se skrývá naše obranyschopnost? Jak ji mùžeme posílit? Proè je pro nás dobrá
imunita tak dùležitá?
Kavárna U krokodýlího ocasu, Mor. Tøebová.
18. 10. 2007 v 17.00 hod.
Pro zájemce v rámci pøednášky možnost diagnostiky z oblièeje a zdravotní konzultace zdarma.
Informace na tel. èísle: 461 745 448, 724 795 638,
e-mail: klikovec@tiscali.cz
úù Pozvánka
na konzultaci MVDr. Ivany Štìrbové “ZDRAVÍ
V KAPCE KRVE“. Sledování kondice tìla a stavu
imunitního systému preventivnì, v èasovém
pøedstihu mnoha týdnù i mìsícù pøed tím, než jsou
onemocnìní klinicky diagnostikovatelná.
V Moravské Tøebové, Kavárna U krokodýlího
ocasu v sobotu 27. 10. 2007.
Vyšetøení vèetnì vypracování zprávy trvá cca
1 hod. Cena pro èleny CV 1 000 Kè pro neèleny
1 500 Kè. V pøípadì zájmu je nutné se objednat na
telefonním èísle: 724 795 638. Vyšetøení živé kapky
krve (které vyšetøovaný sleduje spoleènì s lékaøem
na monitoru) umožní zjistit:
- kapacitu využitelnosti èervených krvinek k pøenosu
kyslíku
- nadmìrnou srážlivost krve, která pøedchází náhlým
pøíhodám srdeèním a mozkovým
- nevhodnou výživu vèetnì špatného trávení
- nedostatek vitamínu B12, kyseliny listové, železa
a dalších nutrientù a z toho plynoucí anemie
- hormonální nevyváženost
- nedostateènou èinnost detoxikaèních systémù
- plísòová, parazitická a bakteriální onemocnìní
- krystaly cholesterolu a urátù
- poruchy imunity vèetnì sklonù k onkologickým
onemocnìním.

úù Burza dìtského obleèení, obuvi a jiného
dìtského zboží. Mateøské centrum Sluníèko (fara,
Kostelní nám. 3), pondìlí 8. 10., úterý 9. 10., støeda
10. 10. 2007.
Pøíjem i prodej zboží: 9-12 hod. a 14-18.00 hod.
Zboží urèené k prodeji musí být oznaèeno
cenovkou a kódem oznaèujícím majitele zboží
(iniciály apod.). Podrobnosti na tel.: 736 609 318.

Program èinnosti KÈT
Sobota 6. 10. - Cyklistický výlet do Biskupic
„Za biskupickým kaléškem“.
Sraz zájemcù v 9.00 hod. u autobus. nádraží.
Návrat v odpoledních hodinách.
Støeda 10. 10. - Pøátelské posezení v klubovnì
odboru KÈT od 19.00 hod. Informace o letních
akcích a upøesnìní programu na listopad.
Sobota 13. 10. - Autobusový zájezd na pìší
putování „Orlickým podhùøím“ v trasách
okolo 12-15 km. Odjezd v 7.00 hod. od autobusového nádraží. Pøihlášky do 5. 10. u ing.
D. Mikulkové, tel. 776 109 215. Jízdné: pro
èleny odboru KÈT 100 Kè, pro ostatní 150 Kè.
Sobota 27. 10. - Turistický výlet do Moravského krasu na trase Blansko – Sloup v délce
cca 12 km s možností návštìvy SloupskoŠošùvské jeskynì ve Sloupu. Sraz zájemcù na
nádraží ÈD v 6.45 hod. Návrat domù vlakem
v 18.45 hod. Další pøípadné doplnìní programu
bude vèas zveøejnìné ve vývìsní skøíòce odboru
na ul. Brnìnská.
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Návštìva na zámku
Letos máme tøídu pøedškoláèkù a na úterý 18. 9.
jsme obdrželi pozvání øeditele ZUŠ v Moravské
Tøebové p. Vaòkáta, abychom se s dìtmi dostavili na
zámek. Mìli pro nás pøipraveny ukázky z bohaté
èinnosti této školy. Po uvítání jsme se nechali unášet
pohádkovými melodiemi z velmi úspìšného
vánoènì-pohádkového koncertu. Ve velkém sále na
nás èekaly „umìlecké dílny“: V 1. dílnì dìti
poznávaly rùzné hudební nástroje, zazpívaly si
u klavíru èi za doprovodu kytary a houslí. Ve 2. dílnì
dìti kreslily køídami barevnou „pohlednici“, kterou
si pak odnesly domù. Zajímavá byla i 3. dílna, kde
dìti pohybem vyjadøovaly hudbu veselou, smutnou,
rychlou, pomalou. Po vzoru p. uèitelky tanèily na
orientální hudbu. Dìtem se velmi líbila i 4. dílna,
která byla plná maòáskù a dalších loutek, se kterými
si dìti mohly pohrát. Podle kouzelného zvoneèku
napodobovaly „vodu“, „vítr“, rùzná zvíøátka èi
pohádkové bytosti. Zpìt do školky jsme všichni
odcházeli plni pøíjemných zážitkù a dojmù. Rodièe

Zajímavý projekt ZŠ Kostelní námìstí
Žáci 8. roèníku se zúèastnili pod vedením uèitele
Mgr. Vlastimila Nováka výchovnì vzdìlávacího
projektu nazvaného “Mezi pražci mladìjovské
úzkokolejky“. Ve dnech 18. až 21. 9. probìhla
expedièní èást, která byla realizována v areálu
Prùmyslového muzea v Mladìjovì. Dìti zde studují
historii a vývoj šamotového závodu, jeho význam
pro region, zabývají se vývojem železnièní a zemìdìlské techniky s pøihlédnutím na každodenní život
na poèátku 20. století. Dalšími body programu jsou
práce s pracovním listem v expozici muzea,
výtvarné etudy, konstruování sochy, kresba a malba
v plenéru, prezentace výsledkù práce obyvatelùm
obce. Cílem projektu je prohloubení znalostí o regionu, o historii techniky, rozvoj estetického cítìní
a tvoøivosti, vnímání pøírody. Žáci by se také mìli
nauèit lépe spolupracovat a pracovat ve skupinách.
Expedièní èásti projektu v Mladìjovì se zúèastnilo
19 vybraných žákù z 8. tøíd, na výtvarném projektu
v rámci hodin výtvarné výchovy se budou podílet
všichni žáci osmého roèníku. Èásti projektu se
zúèastní také skupina klientù Domova u studánky
v Anenské Studánce. Dìtem se tak naskytne pøíležitost setkat se s mentálnì postiženými lidmi.
Projekt je finanènì zabezpeèen z prostøedkù Evropských sociálních fondù a vychází z koncepce výchovy ke vztahu ke kulturnì historickému dìdictví.
Mgr. M. Snášelová, ZŠ Kostelní nám., Mor. Tøebová

STOB-STOP OBEZITÌ
Dr. Marcela Laušová, tel. 603 558 050
e-mail: mlausova@volny.cz
www.sweb.cz/mlausova

Navazujeme na velmi úspìšné kurzy snižování
nadváhy s aqua-aerobicem, které probíhají již
tradiènì vždy na jaøe a na podzim na ZŠ Palackého.
V jarním kurzu, který skonèil 22. 6. 2007, se
podaøilo úèastníkùm zhubnout v prùmìru na osobu
8 kg a 10 cm v pase.
V kurzech se kombinuje nácvik správných
stravovacích návykù s vhodnou pohybovou aktivitou.
Podzimní tøímìsíèní kurzy snižování nadváhy
s aqua-aerobicem pro ženy i muže se konají vždy
v pátek v 16.30 hod. od 5. 10. 2007 na základní
škole Palackého 35.
Pøihlášky na výše uvedených kontaktech.
Dále poøádáme:
AQUA-AEROBIC – vždy v pátek A: od 17.45
hod. a B: od 18.45 hod., zaèátek 5. 10. 2007 na ZŠ
Palackého. Zvýhodnìné permanentky za 550 Kè
jsou již v prodeji.
Redukènì kondièní pobyty s aqua-aerobicem ve
Žïáru nad Sázavou – nejbližší termín: 26.-28. 10.
2007 pátek-nedìle 1750 Kè, 2x dennì aqua-aerobic,
další pohybové aktivity (gymbally, st. tenis, cyklistika, fitness, bowling…), 5x dennì racionální stravování do 5000 kJ, pøednášky a konzultace s odborníky, jak nastartovat hubnutí a jak si váhové úbytky
udržet. Masáže, kosmetika, pedikúra pøímo v hotelu.
AQUA-AEROBIC je skupinové cvièení pøi hudbì ve vodì, je
vhodné i pro neplavce a pro všechny vìkové kategorie bez
ohledu na kondici a výkonnost jednotlivce. Cvièení slouží
nejen k rehabilitaci pohybového aparátu, ale je pøedevším
zamìøeno na redukci hmotnosti a tvarování postavy bez
zatì-žování kloubù a páteøe s nìkolikanásobnì vìtším
hubnoucím efektem než cvièení na souši.

pøedškolákù, ale i dìtí mladšího školního vìku, by se
mìli zamyslet nad tím, zda jejich dítko nemá
náhodou talent nebo chu navštívit tyto obory
(hudební, taneèní, dramatický a výtvarný) a prostøednictvím hry se nìèemu pøiuèit právì zde v ZUŠ
v Moravské Tøebové, která má velice dobré jméno
a ze které už vyšla øádka lidí s profesionálním
umìleckým zamìøením.
Iva Øehùøková a Luciana Dudášová,
uèitelky III.A MŠ Jiráskova

Zdraví a barevné vaøení
v mateøské školce

Každou dobrou hospodyòku urèitì potìší upøímná
pochvala malého strávníèka. Pro nás, kuchaøky
v mateøské škole na ulici Piaristická, je to ta
nejlepší odmìna za snahu a práci. Jídelníèek v naší
MŠ je sestavován tak, aby odpovídal zásadám
správné výživy, aby uspokojil nároky dìtského
organizmu, který roste a vyvíjí se a také aby dìtem
chutnal. Máme zpracovaný program, který zajistí
dostateèný pøísun živin a vitamínù ve formì ovoce
a zeleniny. Je zajištìn pitný režim pro dìti po celý
den, jsou k dispozici èaje, džusy, sirupy. V jídelníèku
máme dostateènì zastoupeny mléèné výrobky,
luštìniny, bílé maso, ryby, tmavé peèivo.
Na ukázku pøinášíme jídelníèek jednoho dne:
Svaèina: rohlík se semínky, pomazánka z krabích
tyèinek, rajèe, mléko; obìd: polévka cuketový krém
s opeèenou houskou, rybí filé po pekaøsku,
brambory, rajèatový salát, èaj; pøesnídávka: chléb,
pomazánka z luèiny s mrkví, èaj
Pomazánka z krabích tyèinek: balíèek krabích
tyèinek, rozbalíme, pomeleme a zašleháme do
másla, ochutíme citronem a osolíme. Polévka:
cuketu nahrubo nastrouháme, rozvaøíme, zahustíme
máslovou jíškou. Provaøíme a dochutíme èesnekem,
majoránkou, osolíme. Podáváme s opeèenou
houskou. Rybí filé po pekaøsku: rybí filé pokapeme
citronem, osolíme a obalíme v mouce. Do pekáèe
dáme nadrobno pokrájenou cibuli, filé naskládáme
na cibulku, pøidáme kousky másla a zasypeme na
nudlièky nakrájenou šunku a na plátky nakrájené
žampiony (hlívu ústøiènou). Podlijeme trochou vody
a zapeèeme. Pomazánka z luèiny s mrkví: sýr Luèinu
smícháme s pomazánkovým máslem a zlehka
vmícháme najemno nastrouhanou mrkev.
Pøíštì Vám nabídneme nejoblíbenìjší „mòamky“
našich dìtí.
Kolektiv kuchaøek ŠJ z I. Mateøské školy,
Piaristická 137, Moravská Tøebová
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Fotbalová sezona v plném proudu
Soutìžní roèník 2007/2008 pokraèuje v rychlém zápasovém
rytmu.m. Devìt moravskotøebovských týmù v soutìžích
(vìtšinou krajských) se snaží… Start se nejlépe zdaøil
žákovským družstvùm a novici „C“, ostatní nabraly
vzrùstající trend pozdìji a s pøibývajícími koly stoupají
vzhùru v tabulkách.
A muži (krajský pøebor P.k.), 16 úèastníkù
V poèátcích tým narazil na velmi silné soupeøe a jen
nesnadno získávala potøebné body. Teprve od 4. kola pøišlo
oživení, mužstvo jak se zdá nalezlo už svùj pøesvìdèivý
herní projev, staronová jména (Silný, Hollý, Potáèek, resp.
Kašpar nejlepší støelec) se stala opravdovými posilami. Po
polovinì podzimu tým stoupá vzhùru, v jeho silách je
obsadit místa v první tøetina tabulky.
A muži - Polièka
3 : 0 (1:0) Kašpar 2, Aberle
AS Pce - A muži
2 : 0 (0:0)
Hlinsko - A muži
2 : 1 (1:1) Kašpar
A muži - Stolany
3 : 1 (1:0) Kašpar, Švanda, vlastní
A muži - Tesla Pce B
2 : 1 (0:0)Kašpar, Šatník P.
Prùb. poøadí: 11. místo 8 3 1 4 11:14
10 bodù

B muži - Dolní Újezd 2 : 1 (2:0) Cink P., Stanìk
Prùb. poøadí: 4. místo 6 3 1 2 16 : 11
10 bodù

Béèko“ SKP Slovan po vítìzství nad Polièkou B
C muži (III. tøída Svitavska), 16 úèastníkù
C muži - Kunèina
2 : 1 (0:0) Smékal, Berka
Staré Mìsto - C muži
5 :0 (0:0)
C muži - Koclíøov
3 : 0 (1:0) Smékal 2, Vykydal
Rohozná - C muži
1 : 1 (0:1) Smékal
C muži - M.Trnávka B 3 : 1 (1:0) Tesolin, Chlup O., Cink P.
Boršov - C muži
3 : 0 (0:0)
Prùb. poøadí: 7. místo 6 3 1 2 9:11
10 bodù
Dorost (krajský pøebor P.k.), 14 úèastníkù
Dorost A st. - Choceò 0 : 1 (0:0)
Chrudim - Dorost st.
4 : 0 (1:0)
Litomyšl - Dorost st.
4 : 1 (3:0) Brychta O.
Dorost st. - Svitavy
1 : 0 (0:0) Komoò T.
Polièka - Dorost st.
0 : 2 (0:0)
Dorost st. - Bøezová n/S. 5 : 0 (2:0) Zemánek 2, Kalus (PK),
Sedláèek M. (PK), Polák
Prùb. poøadí: 8. místo 6 3 0 3 12 : 12
9 bodù

V utkání proti FC Stolany. Zleva: Králíèek, Hollý, Silný
B muži (1.b tøída -skupina B P.k.), 14 úèastníkù
Béèko po nevydaøeném vstupu do soutìže konsolidovalo
kádr (pomìrnì široký) i „partu“, našlo herní pohodu
a hlavnì støelce. Pod vedením navrátilce Potáèka na sebe
svými výkony upoutali zejména Vykydal, Kudyn D., Müller,
Hollý aj. Družstvo je prozatím velmi pøíjemným pøekvapením soutìže Jde jen o to, jaká bude bojovnost hráèù
nadále a jak jejich forma bude stabilní…
Pomezí - B muži
3 : 1(1:0) Horák
B muži - Libchavy
5 : 2(1:2) Stanìk 2, Horák, Švanda,
Hollý
Svitavy B - B muži
2 : 2 (1:0) Stanìk, Skøebský
B muži - Polièka B
5 : 0 (4:0) Hollý 3, Skøebský, Chlup
È.Tøebová B - B muži: 3 : 1 (0:1) Šatník P.

Hokejisté se formují
do útoèného šiku
Sezona 2007/2008 dávno zaèala. Letní pøípravou, suchou
pøípravou, v tuto chvíli již samotný led! Pøesto se sluší
zhodnotit ještì tu uplynulou. Využijme názorù stávajícího
pøedsedy Jiøího Kavana „Pøedešlá
sezona nebyla nikterak jednoduchá…
S „bafuòáøskou“ aktivitou skonèili
P.Kršòák (zùstal na postu manažera)
i J. Vykydal, bylo nutné stabilizovat
aktiv funkcionáøù pro bezproblémový
chod klubu. Daøila se nám zejména
práce s mládeží („Škola bruslení“
Miloš Èerný, Petr Klepsa – znovu hlavní trenér mládeže).
Dorost dokonce dosáhl na støíbrnou pøíèku v Pardubickém
regionu – hráèi byli po zásluze vyhlášeni nejlepším
kolektivem pøi dubnovém „Vyhlášení sportovcù“ na
zámku.“ Dospìlí nepropadli, by… „Béèko“ se neposunulo
výše než v roce 2005, tøebaže ke støíbrné pøíèce nemìlo
daleko. „Áèko“ doplnilo kádr o nadìjné zdejší odchovance
(König A., Dosedìl V., Buchta M. aj.). Jeho výkon však byl
jako na houpaèce, tým pøežil nadstavbu a dostal se do playoff, aby nakonec ztroskotal (nešastnì èi netakticky?) na
pozdìjším krajské šampiónu – Chocni. „Bylo to nešastné,
nezasloužili jsme si být až pátí.“ komentoval umístìní
stávající trenér B. Pavliš. Nicménì nezklamal, dozrávající
tým doplnìný o další hvìzdy na hostování bude mít
možnost reparátu. „Podìkování zaslouží všichni, kteøí
nastavenou laku tøebovského hokeje – stále drží hodnì
vysoko…(vèetnì sponzorù, partnerù, mìstské samosprávy èi
fanouškù),“ podotkl J.Kavan.
Výkonný výbor HS Slovan tvoøí: Kavan Jiøí - pøedseda;
èlenové výboru: Kršòák Pavel, Vykydalová Radka, Kolkop
Tomáš; Klepsa Petr – hlavní trenér mládeže
Realizaèní týmy: A muži – Pavliš B. (trenér); Burda T.
(asistent); Motýl V. (kustod); Muška R. (techn. vedoucí);
Dorost – Faltus J. (trenér); Kavan J. (asistent); Blecha L.
(techn. vedoucí)
S dalšími týmy vás seznámíme pøíštì.
Nová sezona 2007/2008 zaèíná 21. 10. 2007, první domácí
utkání bude 24. 10. 2007 proti Hlinsku.
KP 1. tøídy se zúèastní 8 týmù: Hlinsko, Choceò, Chotìboø,
Chrudim B (døíve Staré Jesenèany), Litomyšl, Moravská
Tøebová, Svìtlá nad Sázavou, Ždár nad Sázavou. Je možné,
že díky velkému poctu úèastníkù z kraje Vysoèina budou
o postup do druhé ligy usilovat dva týmy z naší soutìže…

Dorost A ml. - Choceò 1 :1 (0:0)
Chrudim - Dorost ml. 4 : 0 (3:0)
Litomyšl - Dorost ml. 0 : 2 (0:1) Zemánek, Blecha
Dorost ml. - Svitavy
1 : 3 (1:1) Linhart
Polièka - Dorost ml.
5 : 0 (2:0)
Dorost ml. - Bøezová n/S.8 : 1 (5:0) Zemánek 3, Chromý 2,
Fikr, Havlík, Brychta O.
Prùb. poøadí: 8. místo 6 2 1 3 12:14
7 bodù
Žáci (krajský pøebor P.k.), 14 úèastníkù
SK Chrudim - Žáci A st. 0 : 4
Žáci A st. - Ústí n/Orl. 2 : 1 (0:1) Coufal, Langhammer
Žáci A st. - Choceò
4 : 1 (3:0) Holub 2, Grulich,
Muselík
Svitavy B - Žáci A st.
0 : 6 (0:2) Holub 2, Grulich,
Muselík, Coufal,Gregor
Žáci A st. - Letohrad
0 : 4 (0:3)
Polièka - Žáci st.
1 : 3 (1:1) Marek 2, Grulich
Prùb. poøadí: 2. místo 6 5 0 1 19 : 7
15 bodù
SK Chrudim - Žáci A ml.0 : 5
Žáci A ml. - Ústí n/Orl. 0 : 4 (0:3)
Žáci A ml. - Choceò
1 : 2 (1:1) Žouželka
Svitavy B - Žáci A ml. 2 : 1 (1:1) Tesolin
Žáci A ml. - Letohrad 0 : 6 (0:4)
Polièka - Slovan
6 : 0 (3:0)
Prùb. poøadí: 11. místo 6 1 0 5 4:20
3 body

Letní pøíprava hokejového oddílu
Døíve, než se naplno rozbìhne soutìžní èást hokejové
sezony, je tøeba se ohlédnout za letní pøípravou.
Zahájili jsme ji 30. 5. a to u kategorií pøípravka, elévy,
mladší a starší žáci – dvakrát týdnì høištì a jednou týdnì
tìlocvièna. Závìr letní pøípravy probìhl na letním
soustøedìní ve Velkých Losinách, kterého se zúèastnilo 30
dìtí. Po prázdninovém odpoèinku jsme uspoøádali
soustøedìní na ledové ploše v Šumperku, kterého se
zúèastnilo 25 hráèù, dennì jsme byli dvakrát na ledì, další
dva tréninky byly na høišti nebo v tìlocviènì. Od 7. 9.
trénuje každá kategorie ètyøikrát týdnì na ledì.

Kategorie dorost, juniorka a muži trénovali od kvìtna
v pondìlí na ploše ZŠ, støeda posilovna s tìlocviènou a pátek na trávì na høišti. Tréninky probíhaly prakticky celé léto
bez pøerušení až do nástupu na led v záøí. Na závìr letní
pøípravy probìhly výkonnostní testy, jejichž výsledky jsou
velkým pøíslibem do soutìžní sezony. Chtìli by jsme tímto
podìkovat všem našim trenérùm za èas a úsilí, který pøes
léto našemu sportu vìnovali a všem našim hráèùm za pot,
který doufáme nevypotili zbyteènì a popøát všem hodnì
úspìchù v nadcházející hokejové sezonì.
Vedení HC Slovan Moravská Tøebová
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Korfbalová sezona zaèíná
Prázdniny jsou za námi, pøichází nový školní rok a s ním
i další korfbalová sezóna. Ta letošní bude jiná než ty
pøedchozí, mimo jiné bude jubilejní, už desátá. Seniorskému
týmu se podaøilo postoupit
do nejvyšší soutìže v ÈR
extraligy, dorostenci se
v extralize udrželi, co se
týká žactva je zatím vìc
nejistá a navíc na mateøskou dovolenou odchází
naše zkušená trenérka
a pøedsedkynì klubu
Vladimíra Schmidtová
(Juraèková). Pøíprava na sezónu probìhla tradiènì, všechny
týmy se zúèastnily korfbalového kempu v Borové u Polièky,
kde spolu hráèi mohli týden trénovat. Protože poèet èlenù
našeho klubu stále kolísá a témìø ve všech kategoriích
bojujeme s nedostatkem hráèù, navštìvovali jsme zaèátkem
záøí školy a pøedstavovali žákùm hru zvanou korfbal
s cílem, že se k nám pøipojí další mladí a nadìjní
korfbalisté. Proto zveme všechny na naše tréninky, pøijïte si
s námi zahrát nebo jen podívat. Rádi vás uvidíme.
Tréninky zaèínají od 1. øíjna ve velké tìlocviènì na II. ZŠ,
Palackého 35: pondìlí: 15:30-17:00 mladší žáci (1. až 6.
tøída); úterý: 17:00-19:00 starší žáci (7. až 9. tøída); støeda:
18:30-20:00 dorostenci (støední školy); pátek: 15:30-16:30
mladší žáci, 16:30-17:30 starší žáci, 17:30-19:00 dorostenci
+ senioøi.
Dorostenci nastupují do soutìže bez hráèských zmìn,
senioøi se musí obejít bez Jiøího Ježka a Ivana Vávry, kteøí
hostují v extraligovém Brnì, ale naopak tým posílí kolínský
Václav Kronus.
Pøijïte se podívat na naše zápasy a podpoøit domácí tým.
Zápasy hrajeme v tìlocviènì SOU na ulici J. K. Tyla.
Podrobnìjší informace (zahájení utkání, aktuální zprávy,
fotky a náš korfbalový mìsíèník) naleznete na webové
adrese: www.sweb.cz/kcmtrebova.
Pavel Jeøábek

Marek Nisler boduje
Není to tak dlouho co jsme v moravskotøebovském
zpravodaji psali o mladém úspìšném klukovi, který na kole
dokáže z fleku nasázet nìkolik whipù a can-canù. Tehdy na
Pražské Štvanici skonèil
osmý. Dnes už se mùže
pochlubit prvním místem z
freestyle BMX, kterého se
zúèastnil v Letovicích, kde
reprezentoval Moravskou
Tøebovou. Zaujal nejen
porotu,ale hlavnì i diváky,
kteøí mu s nadšením fandili. „Momentálnì se pøipravuji na mistrovství ÈR v Praze, které se koná 13. a 14.
10. 2007. Mám vyšší ambice a samozøejmì budu „kopat“ za
Moravskou Tøebovou,“ usmívá se Marek Nisler. Stále vìøí,
že i v Moravské Tøebové jednou bude kvalitní skate park
a podmínky pro tento druh sportu. I tímto sportem by podle
Marka mìsto mnohé získalo.
Pavlína Horáèková,

Mezinárodní mistrovství ÈR
Klubu border kolii v agility
V prùbìhu èervna probìhlo ve Zbraslavi u Brna Mezinárodní mistrovství ÈR Klubu border kolií v agility. Protože
závod byl omezen pro plemeno border kolie, z našeho
klubu Agility klub pøi DDM v Moravské Tøebové se
pøihlásili Ivo Cápal s dcerou Míšou. Agility znamená tak
trochu „sranda“ sport, ve kterém spolupracuje psovod se
svým psem na parkuru s pøekážkami. Pøekážkami jsou
tunely, slalom, proskakovací kruh, houpaèka a další. Bìží se
na pøesnost a èas.
Na našem Mistrovství republiky jsme v prvním dni
gratulovali Michalce za témìø bezchybný bìh se svou
fenkou Ferine. Zato Ivo s Brown Dancerem byli vìtšinou
diskvalifikováni za chybné pøeskoèení jiné pøekážky. Ale
hodnì závodníkù chybovalo. Vìtšina sportovcù na místì
pøespávala, ale my zvolili pøespání doma. Možná proto se
druhý den zaèalo více daøit a Ivo získal v celkovém souètu
obou dní 3. místo v závodu dvojic, pøi kterém se na start
postavil s kamarádkou Renátou z Bratislavy. V samotném
mistrovství se dostal mezi dvacet nejlepších a ve finále
získal pìkné 10. místo. Michalka se po vyslechnutí
trenérského ordre také více snažila a v jednom z bìhù
získala malý pohár za 3. místo. Ale po celkovém souètu za
oba dny vyhrála 1. místo s pohárem, který skoro ani
neunesla, vše v kategorii oldies. Kategorie se rozdìlují
podle vìku psa a Ferine má již 9 let. Tedy Míša se ve své
kategorii stala Mistrem republiky border kolií v agility.
Z posledních aktualit v èervenci 2007 stojí za zmínku také
pìkné úspìchy Pavly Èervinkové s fenkou Borgiannou,
která se již dostala do vyšší kategorie závodníkù s oznaèením A2 (nejvyšší je A3). Dále Bára Kolkopová s ridgebackem Donaldem/Zakem na závodech tohoto plemene
vybìhala titul Super master agilit 2007. Èlenové našeho
klubu se však úèastní i jiných akcí se svými ètyønohými
kamarády a na nedávné výstavì køížencù získaly pìkná
umístìní Míša Sýkorová se Sindy, Aneta Olšanová s Ebony
a Slávka Klempová s fenkou Bea. Všechny zajímavosti,
potøebné informace kolem agility a našeho klubu najdete na
www.agilitymt.estranky.cz.
Agility klub pøi DDM M.Tøebová
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SPORT V ØÍJNU
Cyklistika:
– Silnièní èasovka jednotlivcù (9. závod celoroèního
seriálu Cykloman)
Termín: 6. 10. 2007 – Linhartice (restaurace u fotbalového stadionu); poøadatelé: Michal Rotter; Dušan
Mikšánek; prezentace: v den závodu v místì konání
12.30 - 13.30 hodin; Startovné: 100 Kè na osobu/dìti
a junioøi zdarma
Start: 13.00 hodin - mládež; 14.30 hodin - dospìlí
(øazení na startu dle losu, startovní interval 1 minuta)
Kategorie: obvyklé (7) + kategorie mládeže
Tra: start restaurace v Linharticích smìr Rozstání Mìsteèko Trnávka - Lazy - Chornice obrátka u areálu
Ergo a zpìt (délka 22 km )
– Poslední závod seriálu „Jízda do vrchu“ se uskuteèní 13. 10. 2007 od 13 od. na sjezdovce u Aralu.
Podrobnìjší propozice najdete na www.nakole.orcz.cz
Fotbal:
6.10.
13:45 Dorost st., ml. - Ústí n/Orl.
7.10.
10:15 B muži - V. Mýto B
16:00 C muži - Janov
13.10.
10:00 Žáci st., ml. - AFK „B“
14.10.
16:00 A muži - Letohrad B
20.10.
10:15 B muži - Zámrsk
13:15 Dorost st.,ml. - Tøemošnice
21.10.
15:30 C muži - Chornice
27.10.
10:00 Žáci st., ml. - Pøelouè
28.10.
9:00 turnaj pøípravek v M.Tøebové
14:30 A muži - Èeská Tøebová
Korfbal:
Èeská korfbalová extraliga
1.kolo 7.10.07 SK RG Prostìjov - KC Mor. Tøebová
2.kolo 13.10.07 KC Moravská Tøebová - VKC Kolín
Èeská dorostenecká korfbalová extraliga
3.kolo 14.10.07 KCC Sokol È.Budìj. - KC M.Tøebová

Úspìšný comeback Michala Maèáta
Svìtový šampionát travních lyžaøù
Jednou z priorit a cílù èeských travních lyžaøù pro rok 2007
byl úspìch ve Svìtovém poháru a na svìtovém šampionátu.
Ve finálovém dvojzávodu SP ve Švýcarsku (SattelHöchstückli, poslední srpnový víkend) se podaøil husarský
kousek èeskému závodníkovi Janu Nìmcovi, když získal
prvenství pro rok 2007. Moravskotøebovský Lukáš Brýdl
skonèil na 11. místì (34. pak Kolouch). Èeská reprezentace
obsadila druhé místo.

ØÍJEN 2007

Babí léto potvrdilo ambice Sándora Pocsaie
Není to pouhý slovní obrat týkající se poèasí a køišálových
pavuèinek rozlévajících se ranním slunci v mìsíci záøí. Byl
to též jeden z oblíbených cyklistických podnikù a nedílná
souèást celoroèního seriálu Cykloman. Uskuteènil se 15. 9.,
poøadateli byli Norbert Budig a Mojmír Žáèek.
Proti pøedchozím roèníkùm poøadatelé zvolil jen jedinou
trasu 50 km, která aktéry dovedla pøes Roh, Høebeè až na
mladìjovské Hradisko a po necelých dvou hodinách až do
cíle. Po pøedchozím týdenním dešti panovaly obavy z rozbláceného terénu, ty se naneštìstí nepotvrdily. Dokonce
nìkteøí èekali i traový rekord!
Favorité byli pøedem dáni – Cykloman se blíží svému finále
a každý „jede na krev“. Doležel byl favoritem, Orálek ve
formì, leè… Štìpaø nezvládl, Berka nestaèil tempu od
poloviny závodu. Na startu bylo 65 jezdcù. Do poloviny
trati udávala tempo ètveøice Doležel, Pocsai, Orálek,
Schlegel (loòský vítìz)- tìsnì zaostával mladý nadìjný
Berk, ostatní ztráceli již výraznìji. Takže si to pøed cílovou
páskou rozdali Pocsai a Doležel, kterého jako obvykle
provázely potíže (zasukovaný øetìz 10 km pøed cílem).
Svého soupeøe pøesto dojel, leè ve finiši zaostal o pùl
metru… Sandor si pak s gustem mohl zahalekat „Joooo“
a bylo to víc než upøímné. Pak prozradil: „Teï jen nezkazit
silnici a do vrchu si vìøím, i když to je vždy loterie. Loni nás
dvakrát na kopec vyjelo pøes dvacet.“
Co dodat? „Babí léto se povedlo, nikoho nezklamalo. Závod
mìl hladký prùbìh, vše probìhlo bez protestù. Atmosféra ,
tra , obèerstvení i poèasí byly perfektní. Všichni si zaslouží
obdiv,“ dokázal dodat Roman.
Z výsledkù (dle kategorií)
M1 (do 40 let) - 26 úèastníkù
1. Pocsai
Sandor
01:52:20
2. Schlegel Jan
01:52:22
3. Orálek Dušan
01:53:29
4. Berka
Martin
01:55:50
5. Rotter
Michal
01:57:08
M2 (nad 40 let) - 14 úèastníkù
1. Doležel Josef
01:52:21
2. Pavlík
Miroslav
01:59:05
3. Kubìnka Radek
02:00:56
M3 (nad 50 let) - 9 úèastníkù
1. Budig
Norbert
02:07:11
2. Durák
Lubomír
02:07:26
3. Steklý
Josef
02:13:05
M4 (nad 60 let) - 4 úèastníci
1. Kubín
Jan
02:36:39
2. Štìpánek Antonín
02:48:48
nejstarší úèastník (r. 1945)
3. Boháè
Petr
03:06:31
Z1 (do 40 let) - 7 úèastníkù
1. Vondráèková Jana
02:30:24
2. Mizerová Olga
02:53:30
3. Frišová Kateøina
02:54:09
Z2 (na d 40 let) - 2 úèastnice
1. Schneiderová Bedøiška
02:12:15

2. Votøelová Rùžena
Junioøi - 3 úèastníci
1. Mayer Bronislav
2. Jedlík
Petr
3. Kalina David

02:54:09
02:12:13
02:13:45
02:21:55

Absolutní poøadí:
1. Pocsai Sandor 01:52:20; 2. Doležel Josef 01:52:21;
3. Schlegel Jan 01:52:22; 4. Orálek Dušan 01:53:29;
5. Berka Martin 01:55:50; 6. Rotter Michal 01:57:08;
7. Dvoøák Dušan 01:57:09; 8. Pavlík Miroslav 01:59:05;
9. Kubìnka Radek 02:00:56; 10. Schneider Ludìk 02:02:24.
Dosud z „cyklomanù“ nikdo neobhájil své prvenství kromì
nenápadného a skromného S. Pocsaie, jemuž se to podaøilo
v loòském roce. On sám by rád triumfoval i letos.
Vítìzstvím v Babím létì se svému snu hodnì pøiblížil,
tøebaže v Doleželovi má velmi silného konkurenta.
S nejvìtší pravdìpodobností mezi nimi se rozhodne.
Do závìru seriálu zbývají dva závody.
Prùbìžné poøadí po 8 závodech:
Absolutní poøadí: 1. Doležel J., 2. Pocsai S., 3. Kadidlo J.,
4. Orálek D., 5. Rotter M., 6. Schneider L. 7.Hotaø J.,
8. Hanák J., 9. Prudil J., 10. Berka M.
Dle jednotlivých kategorií:
M1 (102 úèastníkù minimálnì 1 závodu)
1. Pocsai S., 2. Orálek D., 3. Kadidlo J.
M2 ( 62 úèastníkù)
1. Doležel J., 2. Schneider L., 3. Kubìnka R.
M3 (34 úèastníkù)
1. Budig N., 2. Durák L., 3. Steklý J.,
M4 (9 úèastníkù)
1. Štìpánek A., 2.Boháè P., 3. Kubín J.
Z1 (25 úèastnic)
1. Mizerová O., 2. Frišová K., 3. Rolencová D.
Z2 (14 úèastnic)
1. Schneiderová B., 2., Moravcová V.,, 3. Vojtková M.,
Junioøi
Keclík P, 2. Kalina D., 3., Nedoma L.

Triatlet Berka hýøí aktivitou a je v kursu
Svìtový pohár ovšem pokraèoval i nadále a na závod
svìtového poháru v italském Forni di Sopra se s výpravou
èeských reprezentantù v lyžování na trávì vypravil poslední
prázdninový víkend také závodník Slovanu Moravská
Tøebová – Michal Maèát. Mistr svìta (1997) a vítìz
Svìtového poháru z roku 2001 (ètyønásobný nejlepší
sportovec mìsta) se po šesti letech znovu postavil na travní
lyže a povedl se mu dokonalý návrat do svìtové špièky.
Pro státního trenéra, bratra D. Maèáta, to byl velice
pøíjemný „šok“ (jistì ne nepøedvídatelný, nebo jeho
pøednosti dobøe zná), a tak se dalo tušit, že Michal se
postaví o týden pozdìji (9. 9. 2007) rovnìž na start
Mistrovství svìta, které se konalo v Olešnici v Orlických
horách. Ten nakonec známý terén „za humny“ opravdu
otestoval, nadto velmi úspìšnì… K senzaènímu medailovému návratu a mistrovskému titulu chybìlo Michalovi
16 setin sekundy. Tøítýdenní intenzivní trénink po šestileté
pauze pøetavil do skvìlého 4. místa v obøím slalomu
(2. Nìmec, 29. Kolouch, 30. Brýdl), 6. místa ve slalomu
(zvítìzil opìt Jan Nìmec, 17. „tøebovák“ L. Kolouch)
a 8. místa (1. Nìmec, 25. Kolouch, 26. Brýdl) a 8. místa
v superkombinaci, což ho zaøadilo mezi tøi nejúspìšnìjší
èeské reprezentanty na tomto MS.
Èeská reprezentace se na MS v Olešnici stala nejúspìšnìjší
výpravou (rozdìlovaly se 4 sady medailí) a úèast na nìm
byla tøetím nejúspìšnìjším šampionátem v historii – po Itálii
2001 a Iránu 2005. Travní lyžaøi získali 2 zlaté 1 støíbrnou
a 2 bronzové medaile). „Jsem rád, že se Honzovi Nìmcovi
(33) podaøilo vybojovat medaile ve všech disciplinách a že
ho navíc zdobí èerstvé dva tituly mistra svìta,“ vyjádøil se
státní trenér D.Maèát. „Dokázal se skvìle koncentrovat
a kraloval slalomových tratím. Stejnì dobré pocity mám ze
svého bratra Michala. Potvrdil svou pøíslušnost k absolutní
svìtové špièce v travním lyžování.“

Èerstvý maturant moravskotøebovského gymnázia Martin
Berka (1988),èlen SK OMT Pardubice, se v loòském roce
umístil na 2. místì v Poháru Pardubického kraje v triatlonu
v juniorské kategorii. Souèasnì odhalil své plány pro rok
2007, už mezi dospìlými (kategorie K 23) „trochu se otrkat,
získat zkušenosti a nepropadnout“.
Maturitu zvládl na jednièku, stal se
z nìj student ÈVUT (fakulta
stavební). Své sliby a nároèné cíle
sportovní nijak neopustil, ani
neošidil… „Triatlonu jsem se zaèal
vìnovat naplno. Znamenalo to
závodit nejen na tratích sprint
triatlonu (0,75 km plavání-20 km
kolo-5 km bìh), ale i na tratích
dvojnásobných, tzv. olympijském
triatlonu). Snažil jsem se starty
nešetøit, abych posbíral co nejvíce
Martin Berka
zkušeností do dalších let“.
Martin se letos zúèastnil 5 závodù Ès. Poháru (Podìbrady,
Tábor, Jablonec n. N., Nymburk a Karlovy Vary). V Poháru
Pardubického kraje nechybìl na triatlonu „Øíèkovský
golem“ (7. místo) a triatlonu v Mìlicích. Zúèastnil se
rovnìž finálového závodu Hanáckého poháru, cyklistického
maratónu „Merida Malá Haná“, pìti závodù moravskotøebovského Cyklomana – „Papírák“ (triatlon) a Powerman
(duatlon) vyhrál – a litomyšlského Decimuže. „Triatlon
rozhodnì není jednoduchou disciplínou. Chce to komplexního závodníka. Nejen fyzickou sílu, ale i psychickou
odolnost. Vùli k døinì, která nakonec dokáže potìšit…
Hodnì jsem zapracoval na plavání (rok jsem plaval s TJ
Svitavy), ovšem i nadále je to má nejslabší disciplína.
Pokusím se dotáhnout se co nejblíže špièce, s níž svedu
držet krok v bìhu i na kole. Pøi studiu se budu pøipravovat s
plavci VŠK Slavia Praha.“ Olympijský triatlon vyhovuje
ambicióznímu triatletovi z Kunèiny nejvíce (kvùli slabšímu
plavání), ztráta z vody se dá pøi nároèné cyklistice,

kdy každý „jede za své“ dohnat… Takové byly napøíklad
pohárové závody v Táboøe a Karlových Varech. V obou
pøípadech poøadatelé pøipravili závodníkùm lahùdku
v podobì pùlkilometrového 18% stoupání.
Triatlon v Karlových Varech (polovina srpna) se jel jako
republikový šampionát (MÈR) v olympijském triatlonu.
Závod sestával ze tøí 0,5 km okruhù plavání (vždy s výbìhem z vody), 7 cyklistických okruhù v centru mìsta
a následnì 4 bìžeckých okruhù po Kolonádì. „Z vody jsem
sice vylézal až na konci startovního pole, ale už z poèátku
cyklistické èást se mi podaøilo sjet øadu závodníkù, až ke
skupince bojující o 4.-8. místo, s níž jsem se uvisel. Hodnì
mi to ušetøilo síly pro závìreèný bìh. Po „životním“ bìhu
jsem proal cílovou pásku na 17. místì! na 7. místì v K23.
V cyklistice a bìhu jsem udolal 21 startujících“.
Posledního závodu Ès. poháru (Sokolov) se Martin Berka
nezúèastnil, pøesto mu jeho nezmìrné úsilí vyneslo koneèné
12. místo. „Myslím, že je to velmi solidní postavení,
zejména proto, že letošní sezóna byla jen ,rozkoukávací’.
V té pøíští chci být výš.“
Triatlon v Mìlicích u Pøelouèe (souèást Poháru Pardubického kraje v triatlonu) skonèil pro M. Berku rovnìž
úspìšnì. Skvìle zaplaval, doplatil na neochotu nìkterých
úèastníkù spolupracovat na kole, pøesto vybojoval titul
2. vicemistra Pardubického kraje (v kategorii 20-29 let)
a v prùbìžném hodnocení Poháru figuruje zatím na pøedních
pøíèkách. Posledním dílem seriálu je duatlon v Žamberku.
„Se sezonou jsem se louèil v Litomyšli na tradièním
triatlonu Decimuž. Tratì jsou jednou desetinou Ironmana.
Z vody jsem vyplaval pátý, na kole jsem jel se silnými cyklisty, takže jsme staèili zminimalizovat ztrátu na 2 uprchlíky. Poté, co jsem je pøedbìhl, mohl jsem sezónu oslavit
dalším vítìzstvím. Celkovì sezónu hodnotím kladnì, doufám,
že uspìji i v celkovém hodnocení poháru Pardubického
kraje, seriálu Cykloman a bìžeckém poháru Iscarex.“

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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