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IV. roèník

Rytíøi na koních oživí Kejkle na námìstí
Tradièní støedovìký festival Moravskotøebovské kejkle a kratochvíle už klepe na dveøe.
Uskuteèní se v sobotu 19. srpna. V letošním
roce bylo z názvu vypuštìno slovo zámecké,
protože se poprvé v historii uskuteèní na
námìstí T.G. Masaryka. „Dùvodem, proè se
festival koná na námìstí, je probíhající
rozsáhlá rekonstrukce zámeckého nádvoøí a
pøístupové cesty k zámku,“ uvedla øeditelka
Kulturních služeb mìsta Libuše Gruntová
a dodala: „Je nejvyšší èas skomírající festival
oživit, protože má v historii mìsta své

Holandský dudák Jan Hecker a Tjerk
Bruinsma, starosta Vlaardingenu
nezastupitelné místo. Po dlouhé dobì kromì
šermíøù a kejklíøù v Moravské Tøebové opìt
pøivítáme rytíøe na koních. Ti pøedvedou
rytíøské souboje, které jsou divácky mimoøádnì atraktivní.“ Kejkle zaènou ve 13 hodin
prùvodem mìstem. Na námìstí bude postaveno pìt dobových stanù se stylovými atrakcemi.
Diváci si mohou zajít do vìštírny, kde jim
kartáøka prozradí budoucnost, na vlastní kùži
si mohou vyzkoušet støedovìkou muèírnu s typickými donucovacími nástroji, tajemný
alchymista jim pøedvede kouzla a triky v alchymistické laboratoøi a své váleènické
schopnosti mohou otestovat støelbou z luku èi
kuše v dobové støelnici. Mimo klasického
obèerstvení pak ochutnají placky s povidlím,
èesnekem èi klobáskou, zelòáky a boží milosti
ve støedovìké krèmì. Zpestøením programu
budou jistì i ukázky historického sokolnictví
s odborným výkladem.

Návštìvníky èekají také stánky s ukázkami
lidových øemesel, která si dokonce mohou
sami vyzkoušet. Na nìkolik minut se promìní
v hrnèíøe, svíèkaøe, tkadlenu èi kartáèníka. Pro
dìti jsou pøipraveny zajímavé pohádky jako
Princ Bajaja nebo O nebojsovi.
„Samotný program bude zahájen zcela
netradiènì. Festival totiž slavnostnì uvede
starosta Moravské Tøebové a starosta
holandského Vlaardingenu, který je zde s poèetnou delegací na pøátelské návštìvì, a jak
jinak než v dobových kostýmech,“ uvedla
Gruntová.
Zapojení holandské strany do kejklí není
náhodné. V pátek 18. srpna do Moravské
Tøebové pøijede asi 150 zástupcù partnerského
mìsta Vlaardingen, aby nasálo nìco málo
èeské kultury a zároveò pøedstavilo kulturu
holandskou. „V loòském roce probìhla
podobná prezentace Moravské Tøebové ve
Vlaardingenu, letos budou moci obèané
našeho mìsta získat lepší povìdomí o holandské rybáøské tradici. Soubìžnì se
uskuteèní na radnici a zámku výstavy prací
studentù a holandských výtvarníkù,“ informoval manažer ekonomického rozvoje Miroslav
Netolický, zodpovìdný za partnerské vztahy
s Holandskem. Èlenem poèetné delegace je
rovnìž rotterdamská televize, která celou
návštìvu Holanïanù v Moravské Tøebové
bude natáèet.
V pátek 18. 8. od 18 hodin na námìstí vystoupí
holandská pochodová kapela Liberté a hrou na
dudy jistì potìší nefalšovaný holandský dudák
v sukni Jan Hecker, vítìz nìkolika mezinárodních soutìží. Po 19 hodinì zahraje oblíbené
šlágry moravskotøebovská kapela Lotus a se
setmìním zazáøí na námìstí (ne)vyvolená
Sanny alias Sandra Bartošová se svou ohòovou
show.

Sanny a její ohòová show

Rytíøský turnaj

Neváhejte a pøijïte se bavit v pátek 18. a v sobotu 19. srpna na námìstí. Kulturní program je
pøipraven právì pro Vás!
Program Kejklí najdete na druhém vkladném
listì!
-red-
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Upozornìní obèanùm
Jak jsme již informovali v jednom z minulých
èísel „Moravskotøebovského zpravodaje“, od
1. 9. 2006 se budou v Obèanském informaèním
centru (OIC) na ulici Olomoucké vydávat
cestovní doklady s biometrickými údaji, tzv. „epasy“. V této souvislosti dojde k nìkolika
následujícím zmìnám oproti cestovním dokladùm, vydávaným v souèasné dobì.
- o cestovní doklad s biometrickými údaji si
mohou požádat obèané pouze u pøíslušného
povìøeného úøadu s rozšíøenou pùsobností v místì svého trvalého pobytu (nebude již tedy
možné požádat o CD v kterémkoli místì Èeské
republiky, jak to bylo dosud)
- do cestovního dokladu rodièe již nebude
možné po 31. 8. 2006 zapsat dítì do 15 let vìku.
Pokud byl zápis obèana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodièe proveden pøede
dnem 1. záøí 2006, smí i po uvedeném datu
tento obèan mladší 15 let pøekroèit hranice bez
vlastního cestovního dokladu s rodièem, v jehož
cestovním dokladu je zapsán. Pokud nebude mít
rodiè v cestovním dokladu dítì zapsáno, od 1. 9.
2006 je dítìti ml. 15 let potøeba vyøídit vlastní
cestovní pas.
- pøipomínáme zmìnu týkající se rovnìž
poplatkù a doby platnosti CD
vydání CD s nosièem dat s biometrickými údaji
- obèanùm od 15 let vìku
600,- Kè (platnost 10 let)
- obèanùm starším 5 let mladším 15 let
100,- Kè (platnost 5 let)
- vydání CD bez strojovì èitelných údajù
(od 15 let)
1500,- Kè (platnost 6 mìsícù)
- obèanùm mladším 5 let
50,- Kè (platnost 1 rok)
- obèanùm starším 5 let a mladším 15 let
1 000,- Kè (platnost 6 mìsícù)
Obèané, kteøí mají v úmyslu požádat o cestovní
doklad se strojovì èitelnými údaji (bez
biometrických prvkù), vydávaný v souèasné
dobì, mohou tak uèinit nejpozdìji do pondìlí
21. 8. 2006 v Obèanském informaèním centru,
ul. Olomoucká, v úøedních hodinách: pondìlí,
støeda 8.00 – 17.00 hod., úterý, ètvrtek 8.00 –
15.00 hod., pátek 8.00 – 14.00 hod.
V pøechodném období od 22. 8. 2006 do 31. 8.
2006 nebudou žádosti o cestovní doklady na
OIC pøijímány.
Obèanské informaèní centrum

STAROSTA MÌSTA
MORAVSKÁ TØEBOVÁ
vyhlašuje soutìž
u pøíležitosti chystaných oslav
750 let vzniku mìsta
na

LOGO MÌSTA
Podmínky soutìže:
Vytvoøené logo by mìlo symbolicky
znázoròovat èi zobrazovat mìsto Moravská
Tøebová a jeho výroèí, (fantazii se meze
nekladou) jakoukoli
malíøskou nebo grafickou technikou
– malba, kresba, poèítaèová grafika, fotografie.
Soutìž není vìkovì omezená.
Termín ukonèení je 31. srpna 2006.
Své návrhy s uvedeným jménem a adresou odevzdejte
(pošlete) na adresu:
Mìstský úøad Moravská Tøebová
nám. T. G. Masaryka
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí
phorackova@mtrebova.cz

Nejlepší návrhy budou penìžitì odmìnìny:
1. místo 3000,- Kè
2. místo 2000,- Kè
3. místo 1000,- Kè
Organizátor soutìže si vyhrazuje právo
nevyhlásit vítìze.
Zaslané návrhy se nevracejí.

Nový bodový systém
a jeho úèinnost
Od 1. 7. 2006 nabyla úèinnost novela zákona
O provozu na pozemních komunikacích. V souvislosti s tímto datem byl na odboru dopravy uveden
do provozu nový systém evidence øidièù, spojený
s bodovým hodnocením pøestupkù øidièù. Podklady
pro bodové hodnocení neukáznìných øidièù zasílá
Policie ÈR, obecní policie, soudy a ostatní orgány
pøíslušné k projednání pøestupkù v dopravì. Body za
porušení zákona bude zaznamenávat do registru
øidièù mìstský úøad, který vydal øidièské oprávnìní
øidièi, který se dopustil pøestupku èi spáchal trestný

èin. Musí tak uèinit do pìti dnù ode dne, kdy mu
bylo doruèeno pravomocné rozhodnutí o uložení
pokuty èi trestu. Mìstský úøad zaznamenává do
registru body pouze do celkového poètu 12 bodù,
což je hranice pro odebrání øidièského oprávnìní.
Øidiè musí být o dosažení tohoto limitu neprodlenì
písemnì informován. Øidièák pak musí na obecní
úøad odevzdat nejpozdìji do pìti dnù od doruèení
oznámení. Potrestaný øidiè mùže o vrácení požádat
nejdøíve za rok. Pokud mu však byl uložen zákaz
øízení, mùže tak uèinit až po jeho uplynutí. Øidièi
dle novely mohou poèítat s tím, že jim budou body
za urèitých podmínek i odeèítány. Jako napøíklad,
když se øidiè po dobu jednoho roku nedopustil
žádného pøestupku èi trestného èinu, budou mu
odeèteny dva body. Pokud bude tzv. èistý dva roky,
odeètou se mu body 4. Všechny body se mu
odeètou, pokud nebude porušovat dopravní pøedpisy
celé tøi roky. Doba urèující možné odeètení bodù
však v pøípadech zákazu øízení zaèíná bìžet až po
skonèení zákazu. I o odeètení všech bodù musí být
øidiè nejpozdìji do pìti dnù informován.
Další novinkou je zpùsob provádìní zkoušek
žadatelù o øidièské oprávnìní, kde se k této zkoušce
z pravidel silnièního provozu a zdravovìdy
využívají testy na výpoèetní technice. Na odboru
dopravy je zbudována místnost pro tyto zkoušky,
která je
vybavená poèítaèi. Zkoušky z testù
probíhají podle novì stanovených otázek. Hotové
testy jsou poté rychle vyhodnoceny a výsledky jsou
sdìleny žadateli o øidièské oprávnìní.
Odbor dopravy MìÚ
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Prodej nemovitosti
Mìsto Moravská Tøebová zveøejòuje zámìr
prodeje nemovitosti domu è.p. 1474
na stavební parc. è. 2711/93 o výmìøe 372 m2
na ul. Holandské è.o. 5 v Moravské Tøebové.
Více informací pro zájemce na tel: 461 353 115,
odbor majetku mìsta a komunálního
hospodáøství.

Regenerace sídlištì
zaèala
Obyvatelé panelového sídlištì Západní již delší dobu
volali po úpravách na sídlišti a jeho okolí, které by
zlepšily jejich životní podmínky a úroveò v této èásti
sídlištì. A doèkali se, od 1. srpna 2006 byla zahájena
jeho regenerace. „Museli jsme s regeneraci sídlištì
poèkat do doby, dokud hodnotící komise, ustanovená
radou mìsta na veøejnou zakázku „Regenerace
panelového sídlištì Západní Moravská Tøebová –
I. ETAPA“, neposoudí a nevyhodnotí nabídky
uchazeèù“, sdìlil Tomáš Kolkop, vedoucí odboru
investic a regionálního rozvoje. Na základì posouzení tìchto nabídek hodnotící komise pøedložila
radì mìsta ke schválení vítìze výbìrového øízení,
kterým se stala firma Swietelsky stavební s.r.o.,
závod Pelhøimov. „V rámci regenerace se budou
provádìt úpravy parkovacích míst, zøídí se jedno
nové parkovištì, upraví chodníky pro pìší a to i ve
vnitroblocích. Budeme vysazovat novou zeleò a pøibudou veškeré doplòkové hrací prvky jako napø.
dìtská høištì a lavièky. Na sídlišti bude zøízeno také
nové osvìtlení,“ dodal Kolkop.
Pavlína Horáèková,
tisková mluvèí mìsta

Odprodej volných bytových jednotek z majetku
mìsta ve veøejném øízení
Odbor majetku mìsta Mìstského úøadu Moravská
Tøebová pøedložil 4. 7. 2006 radì mìsta ke schválení
zámìr odprodeje volných bytových jednotek ve veøejném výbìrovém øízení, které se bude konat v sobotu dne 5. 8. 2006 v 9:00 hod. v budovì
mìstského muzea.
Ve veøejném výbìrovém øízení budou odprodávány
uvolnìné bytové jednotky, které se nacházejí v domech urèených k prodeji na bytové jednotky. Rada
mìsta projednala pøedložený návrh a schválila zámìr
odprodeje volných bytových jednotek ve veøejném
výbìrovém øízení:
4 è. 352/9 v domì na ul. Olomoucká è.o. 34,
na parcele è. 2254/3 v obci a katastrálním území Moravská Tøebová, èásti obce Pøedmìstí,
I. kategorie, sestávajícího z jednoho pokoje,
koupelny s WC, spíže a chodby o výmìøe 27,15 m2
vèetnì spoluvlastnického podílu 324/10000 na
spoleèných èástech domu, na výše uvedené
pozemkové parcele a podílu na venkovních
úpravách a vedlejších stavbách.

Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení:
163.000,- Kè
4 è. 343/2 v domì na ul. Olomoucká è.o. 44,
na parcele è. 2248 v obci a katastrálním území Moravská Tøebová, èásti obce Pøedmìstí,
II. kategorie sestávající z kuchynì, dvou pokojù,
chodby, spíže, komory a koupelny s WC o výmìøe
61,53 m2 vèetnì podílu 2210/10000 na spoleèných
èástech domu na výše uvedené pozemkové parcele
a podílu na venkovních úpravách a vedlejších
stavbách.
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení:
271.000,- Kè
Byt na ul. Olomoucká è.o. 34 se uvolnil odstìhováním pùvodního nájemníka paní Anny Pøidalové.
Byt na ul. Olomoucká è.o. 44 se uvolnil rovnìž
odstìhováním pùvodního nájemníka paní Valentýny
Kovácsové.
Odbor majetku mìsta
a komunálního hospodáøství MìÚ
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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, MT nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz.
Chtìla bych se zeptat na Váš
názor týkající se mìstského
rozhlasu. Myslím si totiž, že
v témìø dvanáctitisícovém
mìstì není vhodné využívat
tohoto zaøízení k jiným úèelùm než k poplachu v pøípadì
nebezpeèí. Obèan mìsta nemá
možnost volby, zda bude èi
nebude rozhlas poslouchat, a
je tak mnohdy nìkolikrát dennì obtìžován pøevážnì banálními informacemi (napø. ztráta koèky
14.6.2006). Mìsto by mìlo brát vìtší ohled na své
obèany a zvolit vhodnìjší zpùsob, jak jim pøedat
závažné (?) informace. Je dùležité si uvìdomit, že
rozhlasu se užívá zejména na vesnicích, kde obec
nemá finanèní prostøedky na tisknutí letákù èi
obecních èasopisù, a že ani na vesnicích není
rozhlasu v takové míøe „nadužíváno“ jako právì
v Moravské Tøebové. Má tedy obèan Moravské
Tøebové možnost tuto „službu obyvatelstvu“
nevyužívat?
Plnì respektuji Váš názor na využívání mìstského
rozhlasu. Daleko èastìji osobnì, písemnì nebo
telefonicky však øeším pøipomínky, že tu a tam ve
mìstì je rozhlas špatnì slyšet. Tedy jinými slovy
je mnoho obèanù, kteøí tuto službu žádají a chtìjí. Je
také otázkou, co je a není dùležité. Pro osamìlou
osobu mùže být zvíøecí miláèek tím nejdùležitìjším
v jeho životì a pro jeho znovunalezení je schopen
udìlat vše. V tomto však mìsíèní zpravodaj ani
plakát nepomùže. Èasto jsem døíve slýchával, že se
ve mìstì nic nedìje. Proto i oznamování kulturních a
sportovních akcí má svùj význam. Na druhé stranì

však budu i na základì Vašeho dotazu podporovat
snížení poètu opakování tìchto hlášení.
Dovoluji si vás požádat o zvážení možností
snížení hluku pocházejícího od provozu zejména
nákladních aut a tìžkých vozidel na ulici
Svitavská. Jsem klientem domova dùchodcù a
obývám ubytovací jednotku s okny na uvedenou
ulici. V téže situaci je také více jak sedmdesát
dalších klientù domova. Nám všem tento hluk
ztìžuje pobyt, ale zejména zhoršuje s ohledem na
vìk zdravotní stav. Projevují se potíže spánku,
stresové obtíže a následnì jiné zdravotní
problémy.
Vím, že hluk na Svitavské ulici, zejména v blízkosti
køižovatky „U Moravy“, je vysoký. Bohužel z dùvodu rekonstrukce mostu u autoškoly je nyní poèet
pøijíždìjících vozidel po této ulici od Svitav ještì
vyšší než døíve. Mám slíbeno od firmy, která most
opravuje, že bude zprovoznìn døíve, než bylo
naplánováno a tím se ulici Svitavské uleví. Mrzí mì,
když se pøed øadou let zaèalo uvažovat o rekonstrukci
domova dùchodcù, že všechny zúèastnìné subjekty
netáhly za jeden provaz. Kdyby tomu tak bylo, mohl
být celý areál domova dùchodcù dnes vybudován
v klidném prostøedí kolem bývalého dìtského
oddìlení a problémy s hlukem by jistì nebyly.
Kdo má na starost údržbu zelenì podél silnice
procházející Udánkami a dále smìrem k vlakovému nádraží? Jezdím touto èástí každý den
do práce a témìø metr vysoká schnoucí tráva, ve
které se skrývají i odpadky, není zrovna nejlepší
vizitkou mìsta. Je vidìt, že vìtšina obyvatel
Udánek si èást zelenì mezi svými ploty a silnicí
(kde zatím není chodník) udržuje sama.
Jsem rád, že Vám není vzhled mìsta a èásti, kde
bydlíte, vùbec lhostejný. Technické služby, které
mají trávu v této lokalitì sekat, však dle informace
øeditelky èekají na náhradní díl speciálního stroje s
pøíklopovým vyžínacím ramenem na seèení pøíkopù
u silnice. Vìøím, že až budete èíst mou odpovìï,
bude tráva v Udánkách již posekána.

Obnova sklepních zámeckých prostor
V loòském roce byla podána žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dìdictví pro
letošní rok na II. etapu obnovu støešního pláštì.
Protože již byla obnova støechy provedena v loòském roce celá, byly mìstu v letošním roce
pøidìleny prostøedky na statiku a obnovu sklepních
prostor. Ministerstvo kultury pøidìlilo dotaci z Projektu záchrany architektonického dìdictví ve výši
2,590.000,- Kè se spoluúèastí mìsta, které z vlastních prostøedkù poskytlo 700.000,- Kè. „Sklepy
východního køídla zámku jsou nejstaršími prostory
zámku – pozùstatky pùvodního gotického hradu.
Jedná se o poslední neopravené èásti zámku.
Navrhované opravy jsou pouze práce konzervaèní

rozdìleny na nìkolik èástí podle toho k èemu døíve
sloužily. Nìkteré byly použity na výrobu vápna nebo
ty níže položené jako ženská a mužská vìznice, ve
které jsou do dnešní doby uchovány podpisy vìzòù a
staré okovy. „Jsem rád, že se mìsto rozhodlo pro
rekonstrukci zámeckých sklepù, nebo jejich
nepøístupná èást by umožnila rozšíøit prohlídkový
okruh o atraktivní prostory, o které by mìli velký
zájem zejména cizí návštìvníci. V této èásti sklepù by
mohly být po opravì umístìny reliéfní kameny a
nìkteré sochy z pùvodního hradu pánù z Boskovic,
které jsou zatím v depozitáøi. Podle nìkterých
pramenù uschoval a zazdil v tìchto sklepeních
v r. 1621 èást svých cenností Ladislav Velen z Žerotína pøed odchodem do emigrace. Otevøením sklepù
pro veøejnost by bylo zajímavým pøíspìvkem k oslavám 750 let založení mìsta v r. 2007,“ sdìlil
Miloslav Kužílek z komise památkové péèe.
Obnova zámeckých sklepù bude ukonèena do listopadu tohoto roku. V pøíštím roce se chystá jejich
zpøístupnìní veøejnosti.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Firma DGF úspìšnì expanduje
Firma DGF, která sídlí v bývalé kotelnì sídlištì na
západním okraji mìsta, uspìla se svou žádostí o dotaci z evropských penìz. Její projekt „Zvýšení
konkurenceschopnosti a výrobní kapacity firmy
DGF a.s.“ získal v rámci druhé výzvy programu
SROP Pardubického kraje závazný pøíslib financování. Spoleènost DGF díky podpoøe z EU rozšíøí
své výrobní prostory a nakoupí moderní technologie.
„Rozšíøení výrobního závodu pøispìje ke zvýšení
kapacity výroby, a tím budeme moci uspokojit
rostoucí poptávku našich odbìratelù,“ pochvaluje si
Zdenìk Ošádal, øeditel DGF. Firma témìø sto
procent své produkce vyváží na vyspìlé západní
trhy, pøedevším do Nìmecka a Francie.
Celková výše projektu èiní 2,7 mil. Kè, z èehož
podpora z programu SROP bude 48%. Peníze ovšem
pøijdou až po ukonèení projektu a jeho kontrole.
„Dojde také k navýšení poètu pracovníkù ze
stávajících dvaceti na celkem tøicet osob bìhem
pøíštích dvou let,“ uzavøel Ošádal.
-net-

Pøipravuje se nový bike-skate park
Budoucí bike-skate park bude v prostorách pod
bývalou základní umìleckou školou umìní na ulici
Jevíèská.

Návrh na jeho výstavbu podal odbor investic a
regionálního rozvoje. Rada mìsta vzala zámìr na
vìdomí a uložila vedoucímu tohoto odboru
spolupracovat s Author dealerem na pøípravì
samotné realizace. Studie nového areálu bike-skate
parku, podle které bude probíhat celá výstavba, bude
zpracována do podzimu tohoto roku. Celá akce bude
financována z rozpoètu mìsta a z pøíspìvkù od
sponzorských firem, se kterými v souèasné dobì
probíhá jednání. Pøedpoklad je takový, že by bylo
vytvoøeno veøejné víceúèelové høištì sloužící jak
veøejnosti, tak potøebám obou základních škol v centru mìsta. Samotný bike-skate park by byl umístìn
ve východní èásti pozemku pod opìrnou stìnou
vozovky Jevíèská. Výhodou je stávající veøejné
osvìtlení zajišující nepøetržité nasvícení pøekážek,
využití zadní èásti øešeného území a dostateèná
odstupová vzdálenost od objektù pro bydlení.
Pokud bude nový bike-skate park hotový ještì
letos, mùžeme se v pøíštím roce tìšit na atraktivní
závody, poøádané celosvìtovì známou firmou
Author.
Pavlína Horáèková,
tisková mluvèí mìsta

Švýcaøi zahájili výstavbu v prùmyslové zónì
a práce charakteru bìžné údržby, která v tìchto
prostorách v podstatì neprobíhala. Právì díky tomu
jsou tyto prostory dochovány jako celek velmi
kompaktnì, bez pozdìjších rušivých zásahù a jsou
autentickým dokladem vývoje zámku od jeho
nejstaršího gotického období až po období
klasicismu. Nachází se zde takové prvky, jako napø.
vápenka dochovaná z období po roce 1840, sgrafity,
které dokazují, že v tìchto prostorách bylo vìzení,
pùvodní gotické omítky vèetnì zbytkù šalování atd.
Všechny tyto vìci se dají jistì dobøe využít k zatraktivnìní celého zámku,“ vysvìtlila Blanka Žouželková z orgánu památkové péèe. V souèasné dobì již
probíhají restaurátorské práce zámeckého sklepení,
jehož plocha je 435 metrù ètvereèných. Sklepy jsou

Švýcarská spoleènost Protechnik Consulting s.r.o.
zapoèala s výstavbou svého nového výrobního
závodu v Moravské Tøebové. Slavnostního zahájení
výstavby, které probìhlo dne 26. 7. se kromì
majitele spoleènosti Daniela Tanna zúèastnil také
vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek,
starosta Moravské Tøebové Josef Ošádal, zástupci
CzechInvestu a Ministerstva pro místní rozvoj.
„Radnice v Moravské Tøebové nám nabídla solidní
podmínky a její pøístup byl velmi profesionální a
vstøícný, takže jsme se rozhodli pro zdejší
prùmyslovou zónu,“ vysvìtlil šéf firmy Daniel
Tanno. Výrobní portfolio Protechniku zahrnuje
pøedevším výrobky pøesného strojírenství, které
dodává spoleènostem z oboru farmaceutického
prùmyslu a prùmyslu dopravní techniky.
„Podle naší rozvojové strategie bychom chtìli
v nových provozech vytvoøit minimálnì 100 pra-

covních míst bìhem pøíštích ètyø let,“ naèrtl firemní
zámìry Tanno.
Mìstská prùmyslová zóna je tak zcela zaplnìna
zahranièími i èeskými firmami s rùznými druhy
výroby. Rozmanitost produkce by mìla snížit riziko
pøípadné deprese nìkterého z výrobních oborù.
Pokud nedojde k extrémnì nepøíznivým podmínkám
na trhu, mìlo by bìhem tøí až ètyø let v pìti
výrobních spoleènostech, které jsou v Mìstské
prùmyslové zónì umístìny, najít práci více než 300
zamìstnancù pøi celkové investici ve výši pøibližnì
450 mil. Kè.
„Podpora ekonomického rozvoje a pøíliv nových
investic s vysokou pøidanou hodnotu je alfou a
omegou rùstu ekonomického potenciálu mìsta,“
zdùraznil manažer ekonomického rozvoje mìsta
Miroslav Netolický, který je za prùmyslovou zónu
zodpovìdný.
-red-
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MATRIKA

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR

Vítání:
Èervenec:Václav Pavelka - M.T.
Petr Bílek - M.T.
Martin Tinka - M.T.

Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR

Sòatky:
Èervenec:René Habrman - Pavla Kavanová
Polièka - Bøezina
Petr Stloukal - Andrea Pavlù
oba Rychnov
Zdenìk Ruman - Zdeòka Poulová
oba M.T.

Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 30. 6. 2006 vedeno celkem
11 227 obèanù ÈR, z toho 49 cizincù s povolením k trvalému pobytu na území Èeské
republiky.
Za mìsíc èerven se v Mor. Tøebové narodilo
10 dìtí, zemøelo 11 obèanù, pøistìhovalo se
7 obyvatel a odstìhovalo 11 obèanù.

Moravskotøebovští policisté øeší krádeže dìtí
Od poloviny loòského roku øádila v Moravské
Tøebové skupinka tøí chlapcù mladších patnácti
let. Hoši po vzájemné dohodì ètyøikrát v období
od loòského èervence do letošního kvìtna násilnì
vnikli do mobilního prodejního stánku peèiva
v centru mìsta. Odnesli si odsud potraviny a vìci
za témìø osmnáct tisíc korun, na zaøízení stánku
zpùsobili škodu více než tøiadvacet tisíc korun.
Kriminalisté dále zjistili, že v únoru a bøeznu se
dìti vloupaly do rekreaèní chaty v Boršovì,
odkud si nic neodnesly, protože jim nestaèily síly
k pøekonání møíží na dveøích. Ve stejné dobì pak
ještì hoši odcizili z jednoho z obchodù v Moravské Tøebové schránku na odvod tržeb, která
byla ovšem prázdná a z dalšího z obchodù s odìvy vìci v hodnotì více než tøi tisíce korun.
V bøeznu pak ještì staèili vykrást dva sklepy
v centru mìsta. Kriminalisté pak chlapcùm také
prokázali vloupání do tìlocvièny na Piaristické

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 - 19:00 hod.

Statistika za období 15. 6. - 14. 7. 2006
Poèet zjištìných pøestupkù
Z toho øešeno blokovì
Z toho pøedáno správnímu orgánu

187
39
21

16.6. v 19:50 h. byla hlídka MP pøivolána do OD
Billa, kde došlo ke krádeži zboží. Zákazník, který
chtìl èást svého nákupu pronést pøes pokladnu
pod bundou, byl na místì vyøešen BP.
17.6. již v 09:30 h. byla hlídka MP upozornìna
na opilého muže, který ležel na chodníku na ulici
Svitavská. Hlídka zjistila totožnost muže,
pøevezla ho domù a pøedala rodinì.
V 03:30 h. byla hlídka MP pøivolána na
diskotéku v Duku-Duku, kde jeden z hostù v podnapilém stavu urážel a obtìžoval ostatní
návštìvníky diskotéky. Za své chování byl
vykázán ven a nasmìrován k domovu.
20.6. v 16:00 h. byla hlídka MP pøivolána do
Boršova, kde uklidnila hádající se sousedy a doporuèila jim, jak mají svùj spor øešit.
23.6. v 09:30 h. bylo hlídce MP ohlášeno, že na
Knížecí louce u potoka pobíhá nahý muž. Jelikož
se pohyboval v blízkosti školního høištì, byl
hlídkou pøevezen a pøedán k dalšímu šetøení
PÈR.
V 11:00 h. byl hlídkou MP nalezen opilec ležící
na autobusovém nádraží. Hlídka muže pøevezla
na. ubytovnu na Brnìnské ulici.
24.6. v 17:15 h. bylo hlídce MP oznámeno, že
v hospodì Rybárna v Boršovì opilý host
likviduje zaøízení. Na místì byl zajištìn muž,
který pøevracel stoly a ohánìl se lavièkou. Byl
hlídkou odzbrojen, spacifikován a vyveden ven.
Záležitost je dále v øešení.
26.6. v 13:00 h. byla hlídka MP pøivolána
ostrahou OD Billa, kde byl zadržen mladík z Jevíèka, který se pokusil ukrást láhev vodky.
Mladík byl strážníky vyøešen na místì BP.

30.6. v 21:30 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Jiráskovu, kde se skupina 10 mladíkù chovala
hluènì a hrozilo nebezpeèí, že se poperou. Na
výzvu strážníkù se skupina rozešla.
1.7. v 02:00 h. byl na ulici Sluneèní øešen hlídkou
MP opilec rušící noèní klid.
V 03:00 h. byla hlídkou MP øešena skupina
mládeže rušící noèní klid na ulici Tovární.
7.7. v 23:30 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Nerudovu, kde ležel 16-tiletý podnapilý mladík.
Hlídka zjistila bydlištì mladíka a pøedala ho
rodinì.
8.7. v 21:30 h. bylo hlídce MP oznámeno, že
v Udánkách se kouøí ze sloupu veøejného osvìtlení. Na místo byl hlídkou pøivezen elektrikáø TS,
který závadu odstranil.
V 22:00 h. øešila hlídka MP skupinu mládeže
pohybující se po sídlišti Západní a rušila noèní
klid.
10.7. v 00:15 h. øešila hlídka MP obèana ze Sušic,
který se rozhodl v tuto pozdní hodinu pro své
sousedy uspoøádat hudební produkci. Jelikož se
muž dopustil pøestupku rušení noèního klidu již
vícekrát, bude pøedán k doøešení na MìÚ.
12.7. v 12:30 h. pøijala hlídka MP od peèovatelské služby oznámení, že jim neotvírá paní, o kterou peèují a která žije v bytì na ulici Západní,
a nereaguje na zvonek u dveøí. Navíc byl byt
uzavøen zevnitø. Na místo byla pøivolána hlídka
PÈR a byt byl násilnì otevøen. V kuchyni byla
nalezena majitelka bytu v bezvìdomí. RZS
pøevezla ženu do nemocnice ve Svitavách.
V 16:30 h. uklízela hlídka MP ležícího opilce,
který blokoval vstup do èekárny na autobusovém
nádraží.
V 01:30 h. nalezla hlídka MP ležící opilou ženu
u OD Kubík. Jelikož nalezená nepocházela z Moravské Tøebové, byla na místo pøivolána hlídka
PÈR a žena jí byla pøedána.
13.7. v 00:30 h. byla hlídkou MP øešena skupina
mládeže rušící noèní klid v parku u muzea.
14.7. v 09:00 h. zabezpeèovala hlídka MP místo
dopravní nehody na ulici J.K. Tyla
V 16:35 h. zabezpeèovala hlídka MP místo
u staré kotelny na ulici Západní, kde došlo ke
srážce dvou cyklistù.
strážník František Juriš

ulici v Moravské Tøebové. Odsud si dìti odnesly
sportovní vybavení za více než pìt tisíc korun,
ètyøi hasící pøístroje a na rozlouèenou pak tìlocviènu vyplavily vodou z hydrantu.
U dospìlých osob by takové jednání bylo
posuzováno jako trestné èiny krádeže, porušování
domovní svobody a poškozování cizí vìci.
Vzhledem k vìku dìtí policisté dle trestního øádu
vìc odloží.
Tragická dopravní nehoda
K tragické dopravní nehodì došlo 22. 6. o pùl
sedmé ráno u obce Koclíøov. Tøicetiletý øidiè
nákladního automobilu Volvo s návìsem jedoucí
ve smìru Moravská Tøebová - Litomyšl pøi jízdì
usnul. Vozidlem pøejel do protismìru, kde narazil
do odstavené nákladní soupravy a pøitom srazil
jejího sedmaètyøicetiletého øidièe, který se v tu
dobu pohyboval u levého pøedního boku kabiny.
Požití alkoholu u øidièe bylo vylouèeno dechovou
zkouškou, která byla negativní. Pøi dopravní
nehodì došlo ke smrtelnému zranìní øidièe
odstavené nákladní soupravy. Technická závada,
jako pøíèina dopravní nehody, nebyla na místì
ohledáním zjištìna. Celková hmotná škoda èiní
1 150 000 Kè.

Pøípad vyøešen
V minulém èísle zpravodaje jsme psali o neznámem pachateli, který odcizil nákladní
pøívìs s naloženým zaøízením na tlakové
èištìní kanalizaèních pøípojek a bytových
odpadù, zaparkovaný na pøedmìstí Moravské
Tøebové. Majiteli z Mor. Tøebové tak
zpùsobil škodu ve výši 250 000 Kè.
V souèasné dobì byl pøívìs nalezen a škoda
uhrazena. Šastný majitel pøívìs znovu
zaøídil, uvedl do provozu a dále provozuje
svoji živnost. Ne všichni mají takové štìstí.

Kvalita pitné vody
Jednou z látek obsažených v pitné vodì, která
má v nadlimitních koncentracích negativní
vliv na zdraví èlovìka, jsou dusiènany.
Neøízené používání dusíkatých hnojiv a minimální ohled na životní prostøedí z hlediska
nakládání s odpadními vodami v døívìjších
dobách mìlo za následek pøesycení pùdních
vrstev dusíkem a v koneèném dùsledku
dlouhodobou kontaminaci podzemních vod
dusíkatými slouèeninami. Postupný nárùst
koncentrací dusiènanù se projevil i v pøípadì
nìkterých vodních zdrojù zásobujících
Moravskou Tøebovou (prameništì Kunèina,
Borušov). Vzhledem k tomuto neuspokojivému stavu byly v roce 2004 provedeny takové
zásahy na vodovodní síti, které umožòují
míchání vody s vyšším obsahem dusiènanù
s kvalitní pitnou vodou.
Aktuální koncentrace dusiènanù (mg/l)
namìøené ve vodovodní síti mìsta jsou
uvedeny v následujícím pøehledu. Mezná
hodnota ukazatele dusiènany stanovená
vyhl.MZd è. 252/2004 Sb. èiní 50 mg/l.
Odbìrné místo

MŠ Piaristická
ZŠ Palackého
Udánky
Sušice
Boršov

2005 (roèní prùmìr)

2006

31,5
32,5
14,2
12,75
13,8

10,7
36
12,1
11
13,4
VHOS
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Mladìjov - Blosdorf 1915

Z jednání Zastupitelstva Pk
dne 22. 6. 2006

Sobota 5.8. 2006
Polní úzkorozchodná dráha Mladìjov na
Moravì (u Moravské Tøebové)
Svìtová válka 1914 - 1918
Bitevní ukázka se pokusí nastínit divákovi
situaci na Rusko - Rakouské hranici roku 1915.

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo
2. souborné stanovisko k poøizování územního
plánu, které obsahuje vedení rychlostní silnice
R35 tzv. „jižní“ stopou a R43 tzv. „východní“
stopou. Dále schválilo dotace ve výši:
– 500.000 Kè pro Keramspal, na obnovu kolejí
Mladìjovské úzkokolejky
– 250.000 Kè pro ØK farnost Kunèina na opravu
vìže kostela sv. Jiøí
– 200.000 Kè pro obec Útìchov na opravu
barokní zvonièky
– 100.000 Kè pro ISŠ Mor. Tøebová na
modernizaci osvìtlení školy
– 20.000 Kè pro SKP Slovan na poøádání
mezinárodního turnaje v kopané
– 20.000 Kè pro TJ Slovan na èinnost volejbalové pøípravky
– 15.000 Kè pro støedisko Junák v Mor. Tøebové
na èinnost organizace
– 15.000 Kè pro mìsto Mor. Tøebová na výstavu
keramiky
– 10.000 Kè pro Aeroklub Staré Mìsto na poøádání MÈR v plachtìní
– 10.000 Kè pro Aeroklub Mor. Tøebová na poøádání MÈR v plachtìní

Vzpomínkové oslavy k uctìní památky padlých
za 1. svìtové války

Karpatské kopce a rozsáhlé poloniny, tak vypadala tehdy frontová linie mezi obìma válèícími
stranami. Øady ostnatých pøekážek, kulometná
hnízda i pozice dìlostøelectva, první automobily a
letadla, konì a pøedevším unavení, mrtví a ranìní
vojáci. To vše dohromady tvoøí atmosféru I. sv.
války. První války v dìjinách, kdy proti sobì stál
doslova celý svìt. Tato vzpomínka je vìnována
památce padlých na všech frontách.

Hurá prázdniny
Ukázka: Rakouské pozice okolo trati jsou
posíleny dìlostøeleckými stanovišti a kulometnými hnízdy. Drátìné pøekážky podél státní
hranice oddìlují obì strany fronty. Na obhlídku
svého vojska pøijíždí zástupce vrchního velení.
Všude je klid, vesnièané pracují na poli. Na kopci
nad tratí je tìžké rakouské dìlostøelectvo. Ruská
armáda se za podpory letectva a dìlostøelectva
pokusí prolomit Rakouskou obranu a obsadit
železnièní tra.
Program 5. srpna 2006
9:00 - 14:00 Program "Život na RakouskoRuské hranici 1915"
11:00 Polní váleèná porada velitelù za úèasti
nejvyšší C.K.inspekce
13:00 Pietní akt - za úèasti všech jednotek
14:00 - 15:00 Slavnostní pøehlídka vojsk,
uzavøení nádraží pro veøejnost
15:00 Ukázka pro veøejnost BITVA O VLAK
17:00 Zvláštní vojenský transport - pøepadení
zásobovací kolony (skuteèný boj o prémii)
19:00 Triumfální návrat všech pøeživších uvítání "v krajkách" na frontovém nádraží
r. 1915
Mírový veèírek - zábava s pivem a hudbou.
21:45 Ohòostroj k ukonèení vzpomínkových
oslav.

Koneènì reálná pomoc
pro úzkokolejku
O osudu Mladìjovské úzkokolejky se již napsalo více
než dost èlánkù pozitivních i negativních. Pravdou
ovšem zùstává, že po mnoha letech planých diskusí
o smysluplnosti èi návratnosti a „bezpeènosti“
vložených investic z rùzných ministerstev, regionu
MTJ èi samotného mìsta koneènì došlo k historickému okamžiku.
Koneènì se totiž podaøilo získat investièní prostøedky
pro vlastní železnici. Pardubický kraj schválil
poskytnutí dotace vlastníkovi úzkorozchodné dráhy
na obnovu železnièního svršku v úseku Nová Ves –
Høebeè. Stav kolejí v tomto úseku v souèasnosti
neumožòuje plné využití celé trasy pro provozování
vláèkù. Dotace 500 tisíc Kè pokryje z vìtší èásti
náklady spojené s výmìnou a doplnìním pražcù i kolejnic, takže by v pøíští sezónì opìt mohli turisté
cestovat vláèkem až na koneènou stanici Høebeèzávod. Zejména pro cykloturisty to je zpráva urèitì
pøíznivá. Budou moci využít bezplatnou pøepravu
jízdních kol z Mladìjova až na Høebeè, odkud mohou
pokraèovat v sedle bicyklu vstøíc krásám našeho
krásného kraje.
Ing. Josef Jílek, místostarosta mìsta

Dne 29. 6. uspoøádal Azylový dùm pro matky s dìtmi v Koclíøovì pod patronátem studentù 2. a 3. roèníku sociální péèe ISŠ akci „HURÁ PRÁZDNINY“.
Tato akce byla pro dìti z AD Koclíøov, mateøské
školy, základní školy i pro dìti z obce Koclíøov.
Všichni se tak rozlouèili se školním rokem a pøivítali
velké prázdniny.
Studenti ISŠ z Moravské Tøebové pod vedením
profesorky Pražanové pøipravili všem dìtem
opravdu velmi bohatý program plný soutìživých her.
Høištì u kostela v Koclíøovì se krátce po deváté
hodinì ranní zaplnilo drobotinou z MŠ, ZŠ a dìtmi
z AD. Studenti vytvoøili 15 stanoviš a jednotlivé
disciplíny mohly být odstartovány. Každé dítì
dostalo lísteèek, na který dostávalo po celou dobu
soutìže razítka za splnìní jednotlivých disciplín.
Dìti skládaly puzzle, jednou rukou zápalky do krabièky, skákaly v pytlích, házely míèkem do branky
a plnily další úkoly. Po skonèení všech disciplín
všechny dìti odevzdaly lísteèky s razítky (splnìní
úkolù). Odmìnami jim byl diplom, plyšová zvíøátka,
puzzle, omalovánky, propisovací tužky a spousta
jiných zajímavých cen. Po krátké pøestávce si malé
dìti zahrály vybíjenou, starší dìti hrály fotbal.
Studenti si zatím pro dìti pøichystali zvláštní úkol.
Rozložili na trávník velké bílé plátno, na které se
dìti podepisovaly a malovaly rùzné obrázky. Toto
umìlecké dílo dìtí si studenti odvezli na památku.
Bude zdobit nìkterou se zdí ve školní budovy v Mor.
Tøebové. Na závìr si všichni opekli párky u táboráku
a zazpívali pøi kytaøe. Neformálnì byla domluvena
i další vzájemná spolupráce. Dìkujeme všem studentùm 2. a 3. roèníku sociální péèe za pøekrásnou
atmosféru, kterou celou svou akcí dìtem pøipravili. Srdeèný dík jim pøedevším patøí za vìcné
dárky, které vìnovali dìtem z Azylové domu a sbírku v hodnotì 2.000 Kè. Bude sloužit výhradnì jen
a jen dìtem.
Øíhová Dana
Azylový dùm pro matky s dìtmi v nouzi Koclíøov

Je o trase R35 definitivnì rozhodnuto?
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání
22. 6. 2006 schválilo pokraèování v pøípravì
územního plánu Pardubického kraje. Souèástí 2. souborného stanoviska je také rozhodnutí o tom, že tolik
diskutovaná trasa nové silnice R35 mezi Vysokým
Mýtem a Moravskou Tøebovou povede v tzv. „jižní“
stopì. Zvítìzila tedy myšlenka nezatížit životní
prostøedí v pøírodì mezi Chocní a Èeskou Tøebovou,
kde již vede železnièní tra. Pro obèany Moravské
Tøebové je tato zpráva významná v tom, že termín pro
vybudování rychlostní silnice, která nám zlepší
spojení s Pardubicemi a H.Králové, se zase o nìco
pøiblížil.
K tomu dodejme, že trasa budoucí silnice R43, která
nám umožní rychlé a kvalitní spojení do Brna, je již
stabilizována a zbývá již jen to poslední – peníze na
vybudování.
Ing. Josef Jílek, místostarosta mìsta
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Vrtulník opìt v Køenovì
Již tradièní rozlouèení s letními prázdninami se
uskuteèní v Køenovì v areálu fotbalového høištì
v pátek 18. 8. 2006 od 11.00 hod. Program zahájí
pøistání bojového vrtulníku MI 24 Pøerov, jenž bude
pøes polední hodiny urèen k prohlídce. Po jeho
odletu dojde po poledni k seskoku parašutistù Dukly
Prostìjov. Po zbytek celého odpoledne bude
pøedvádìt vojenskou techniku Petr Fessl s možností
projížïky v obrnìném voze. Mimo to bude pøedstaveno i bojové vozidlo pìchoty Mladeè u Olomouce. V odpoledních hodinách pøedvedou zúèastnìným svou práci i èlenové modeláøského klubu
z Velkých Opatovic. Pro malé návštìvníky budou
k dispozici dìtské motorové ètyøkolky. Veèer
vystoupí se svou ohnivou šou Sanny z Vyvolených.
Skákací hrad bude pro dìti pøes celý den zdarma, na
malé soutìžící èekají odmìny. Svézt se bude možno
i na obøí nafukovací skluzavce. Obèerstvení po celý
den zajištìno. Na akci, kterou zaštiuje Obecní úøad
Køenov, vás srdeènì zvou poøadatelé.

Plachtaøské mistrovství ÈR
Nejlepším èeským bezmotorovým pilotùm bude ve
dnech od 6. do 19. 8. patøit letištì ve Starém Mìstì.
Více než sedmdesát závodníkù vèetnì èlenù èeského
reprezentaèního týmu zde bude na dvoutýdenním
Plachtaøském mistrovství Èeské republiky (PMÈR)
bojovat o kovy nejcennìjší a nominaci do národního
družstva. Barvy domácího aeroklubu bude hájit
dvojice zkušených plachtaøù Jiøí Štìpánek a Michal
Lešinger. Na startovní rošt se postaví i tøi mistrynì
svìta v bezmotorovém létání žen Alena Netušilová,
Hana Vokøínková a Jana Vepøeková. Ta je souèasnì
i nejlépe létající ženou na svìtì podle žebøíèku
mezinárodní plachtaøské komise FAI.

Jiøí Štìpánek – moravskotøebovský plachtaø
Pøevahu ve startovní listinì však mají muži, žen
usedne do vìtroòù pouze sedm z celkového poètu
soutìžících. Bezmotorové létání je v Èesku doménou
mužù, z více než tøí tisíc plachtaøù tvoøí ženy pouhých
pìt procent.
Moravskotøebovský aeroklub poøádá nejvyšší
republikovou soutìž vùbec poprvé v historii Èeské
republiky. Divácky nejatraktivnìjší jsou v plachtìní
starty a dolety. Jejich pøesný èas závisí na poèasí, piloti
obvykle odstartují na disciplinu kolem poledne.
Zpátky na letištì se vìtšinou vracejí po šestnácté
hodinì. PMÈR bude slavnostnì zahájeno na letišti
ve Starém Mìstì v nedìli 6. 8. v 10 hodin. Poté se
piloti seznámí s úlohou, která je èeká, a vydají se na
první let. Pøíznivce plachtìní jistì zaujme duo
bezmotorových pilotù z Holešova, kteøí nejen létají,
ale pøed deseti lety se pustili do stavby vìtronì podle
svých plánù. Jejich výtvor obdivovali i návštìvníci
loòské letecké výstavy Aero v nìmeckém Friedrichshafenu. Ve Starém Mìstì bude vlastnoruènì
vyrobený vìtroò pilotovat jeden z jeho tvùrcù, Oldøich
Bartoník.

Zájem divákù jistì vzbudí také „rodinná klání“. O ta se
postarají plachtící manželské páry startující v soutìži.
Budou to Dana a Ivan Novákovi z Aeroklubu Ústí nad
Orlicí, Hana a Jiøí Vokøínkovi z Hodkovic nad
Mohelkou a Jana a Aleš Trešlovi z Aeroklubu Raná.
Ing. Eva Maixnerová
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 316 202
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00 - 19.00 hod.
ètvrtek 9.00 - 12.00 hod.
a vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.

Filmové léta s kinematografem
Ve dnech 12.–14. 8. navštíví Moravskou Tøebovou již potøetí v historii putovní kinematograf
bratøí Èadíkù, provozující pojízdná kina po celé Èeské republice. Letos se kinematograf chystá
navštívit více než 35 mìst. Na námìstí T.G.Masaryka bude umístìno velké plátno, na nìmž se
budou po tøi dny promítat filmy výhradnì èeské produkce. Tìšit se mùžete na inteligentní
romantickou komedii podle pøedlohy Michala Viewegha s Markem Vašutem a Simonou
Stašovou v titulních rolích, nazvanou Román pro ženy, na øeznickou grotesku Skøítek se
skvìlým hereckým obsazením, kde exceluje Bolek Polívka èi Eva Holubová a na pohádku pro
celou rodinu Andìl Pánì, v níž se pøedstaví napø. Ivan Trojan nebo Klára Issová.

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

Šest skoro nahých náhod
Obrovským úspìchem skonèil koncert
hudební skupiny Dìda Mládek Illegal
Band, který završil oslavy 50. výroèí TJ
Slovan v sobotu 1. 7. na sportovním høišti
v Moravské Tøebové. Po zpoèátku vlaž-

Ukázka
z filmu
Skøítek

Filip Topol
z kapely
Psí vojáci

ných interpretacích vykøièených Mládkových hitù moravskotøebovské publikum
hudebníky natolik rozpumpovalo, že
pøedvedli show, která sklidila mimoøádné
ovace. Exhibice moravskotøebovských
kulturistù, jež následovala po hudební
produkci, totiž vyprovokovala èleny
kapely k odhození svých svrškù a k vystoupení pouze v trenýrkách. Kupodivu
tento hudební striptýz neocenilo pouze
ženské publikum, ale i øada mužských
fanouškù. Evergreen Život je jen náhoda,
který zazpívali spoøe odìní závìrem,
pøimìl frontmana kapely k nìkolika
vtipným glosám: „Tak a teï tu pøed vámi
stojí šest skoro nahých náhod... “.
Více než tisíc návštìvníkù koncertu
nechtìlo polonahé hudebníky vùbec
propustit. „Koncert byl výbornej, je vidìt,
že Illegálbandi jsou opravdoví šoumeni,“
øièeli diváci. Po skonèení koncertu publikum obdivnì vzhlédlo k bohatému ohòostroji a zaøádilo si na diskotéce.
-gut-

„Loòské akce Kinematografu bratøí Èadíkù byly pøijaty po všech stránkách neobyèejnì pøíznivì.
Svìdèí o tom jak èlánky v tisku, ohlasy v rádiích èi televizi, tak zájem starostù mìst o spolupráci v pøíští sezónì. V mnoha mìstech se nám podaøilo navázat úzkou spolupráci s kulturními
organizacemi, tak jako tøeba v Moravské Tøebové, které celý projekt podpoøily doprovodnými
programy. A je tøeba øíci, že o promítání pod širým nebem je mimoøádný zájem,“ svìøil se majitel
a provozovatel kinematografu Josef Èadík.
Také letos kulturní služby pøipravily pro diváky pøed každým filmem hudební koncert. Pøedstaví
se vám mohelnická formace Burani z New Jersey, moravskotøebovská skupina Metallica
revival a pražská legendární kapela Psí vojáci, jejíž ústøední postavou je zpìvák, pianista,
skladatel a textaø Filip Topol.
O pøísun lahodného zlatavého moku se postará tak jako vloni pivovar Zlatopramen.
-gut-

Divokej Bill ve Svitavách

Koncert jedné z nejpopulárnìjších skupin na
èeské hudební scénì, rockové kapely Divokej
Bill, se uskuteèní v pátek 11. 8. od 18.30 hod. ve
Svitavách Lánech. Koncert je zaøazen mezi
kulturní akce oslavující výroèí 750 let od první
zmínky o mìstì Svitavy.
-gut-

SUŠICKÁ POU
Tradièní Sušická pou se uskuteèní o víkendu
19. a 20. 8. v areálu høištì v Moravské
Tøebové Sušicích. V sobotu 19. 8. od 20.00
hodin probìhne pouová zábava, na které
bude vyhrávat k tanci i poslechu kapela
„PRIMÁTOR“ z Èeské Tøebové.
Tradiènì bohatá bude
i tombola.
V nedìli stánkový prodej
a po oba dva dny
atrakce, obèerstvení
a dobrá
nálada.
Srdeènì zvou obèany
mìsta hasièi ze Sušic!
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MUZEUM
Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:
14.00-16.00 h.

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

IV. roèník
Festu Pod Parou 2006
Letošní IV. roèník letního openair punk-rockového festivalu Pod
Parou bude probíhat ve dnech 18.
- 19. 8. v Moravské Tøebové
(Udánkách). Na scénì se pøedstaví 34 tuzemských i zahranièních kapel (USA, Maïarsko,
Rakousko, Polsko, Slovensko,
ÈR). Areál festivalu bude otevøen
v pátek od 10.00 hod. První
kapela odstartuje ve 14.00 hod.
Pøedprodej bude fungovat do 8. 8. za cenu 250,- Kè.
Vstupné na místì bude 320,- Kè na oba dva dny.
Pouze na sobotu za 200,- Kè. Tìšíme se na Vás.
Organizátoøi festu pod parou
−
en
op

air

Fest

18.-19.8.06

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

IV. rèo n
ík
Rou

Konflikt (SK) • Znouzectnost • Rentokill (A)
Zóna A (SK) • Totální nasazení • E!E • Lecsa punk (H)
Ex-tip (SK) • Werglùv Pjos • Punk Floid • Red Insect
Mad Pigs • Burani z New Jersey • Vision Days • Vysoké Napìtí
[19.8.06] SOBOTA [9:45]

Total Chaos (USA) • SPS • N.V.Ú. • Barackca (H)
Leniwiec (PL) • Šanov 1 • Èertùf punk • Slobodná Európa (SK)
V.T. Marvin • Molotov Cocktail (USA) • Ilegality (SK) • Dukla vozovna
Hadry z Tìla • Heebie Jeebies • Sex Deviants • Aqva Silentia
Benjaming Band • Scarecrow • Fotoodpor
Pøedprodej
LUMBER’S

LUMBER’S

Stálé expozice:

[18.8.06] PÁTEK [14:00]

1. kolo (1. 6. - 30. 6. 2006): 250,- Kè + úèast ve slosování o ceny Lumber’s shop
+ nášivka Fest Pod Parou zdarma
2. kolo (1. 7. - 8. 8. 2006): 250,- Kè; na místì: oba dny 320,- Kè, sobota 200,- Kè
e-mailem: predprodej@podparou.cz, telefonicky: 461 315 794, SMS: 605 129 188

www.podparou.cz

a

Expozice Moravská Tøebová v 17.–20. století je
obohacena o tøi restaurované barokní obrazy
evangelistù Jana, Marka a Matouše a pozoruhodný
oboustrannì malovaný døevìný køíž, jemuž byly
vìnovány dva pøíspìvky v Moravskotøebovských
vlastivìdných listech v è. 5/1995 a 6/1996.
Expozice Venkovský život na Moravskotøebovsku
v minulosti je rozšíøena o další dvì výstavní
místnosti, vìnované tradici textilní výroby a zejména
domácímu tkalcovství.
Kulturní služby žádají obèany mìsta, kteøí
natáèeli v rámci oslav 100. let muzea
pøíjezd mecenáše a zakladatele muzea
L. V. Holzmaistera, o zapùjèení videozáznamu.
Kontakt:
Mgr. Libuše Gruntová
tel.: 461 311 127; e-mail: reditel@ksmt.cz

Komise památkové péèe pøipravila pro
milovníky historie zájezd na hrad a zámek
Kunštát na Moravì, který je pøístupný veøejnosti
teprve od loòského roku. Na zpáteèní cestì
navštívíme jeskynì a rozhlednu v Rudce.
Termín zájezdu: 26. 8. (sobota)
Èas a místo odjezdu: 12.00 od budovy muzea
Cena zájezdu: 100 Kè (poplatek je vybírán
pøedem pøi pøihlášení úèastníka)
Zájemci se mohou hlásit v kanceláøi muzea
nebo u èlenù komise památkové péèe.
Srdeènì zvou poøadatelé.

úù

Manželé Machálkovi a Kulturní služby
mìsta Moravská Tøebová
poøádají
TANEÈNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
10 lekcí + 2 prodloužené
Kdy:
každé úterý od 26. 9. do 12. 12. 2006
17:30 – 19:30 hodin
Kde:
dvorana muzea v Moravské Tøebové
Cena: 800,- Kè na osobu
a dále
VEÈERY S VÝUKOU TANCE
pro manželské a pøátelské páry
5 lekcí
Kdy:
každé úterý od 7.11. do 5.12. 2006
19:45 – 22:00 hodin
Kde:
dvorana muzea v Moravské Tøebové
Cena: 800,- za pár
Informace na telefonu: 732 814 359
Platbu proveïte nejpozdìji 10 dnù pøed
zahájením kurzu, poštovní poukázkou typu C na
adresu: Pavel Machálek, 9. kvìtna 18, 571 01
Moravská Tøebová (do zprávy pro adresáta
„mládež“ nebo „dospìlí“).

Moravská Tøebová, jak ji neznáme

Komise památkové péèe vyhlašuje 8. roèník
fotosoutìže Moravská Tøebová, jak ji neznáme.
Zúèastnit se mohou fotoamatéøi i profesionálové
z Moravské Tøebové i odjinud. Barevné i èernobílé snímky pokud možno vìtších rozmìrù než
9 x 13 cm odevzdávejte do 31. 8. v kanceláøi
muzea. Odborná porota vyhodnotí tøi nejlepší
autory, kteøí budou vyhlášeni a ocenìni na
vernisáži, která je souèástí programu Dnù
evropského dìdictví. Snímky tøí vítìzù budou
ponechány v archivu muzea.

úù

E

VÁ

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-17.00 h.

AV S K Á T Ø
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PoD
Pa

BO

Katana dlouhý meè, èepel asi z roku 1795,
souprava KOSHIRAE zkompletována v 19. století.
Foto R. Podhorný

OR

MORAVSKÁ TØEBOVÁ
M

úù Pozvánka na zájezd

Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní

pøipravuje od nového školního roku
kurzy nìmecké konverzace pod vedením
odborných lektorù :
1/ pro studenty - zaèáteèníky i pokroèilé
2/ pro dospìlé - zaèáteèníky i pokroèilé
Pøihlášky do kurzu je možné vyzvednout pøímo
ve støedisku, Svitavská 18, Mor. Tøebová Út Pá 9 - 12 h. a 14 - 15 h.
pøipravuje na 15. - 19. záøí 2006
Dny èesko-nìmecké kultury. Ty budou zahájeny
za spoluúèasti hostù z partnerského mìsta
Staufenberg a krajanského spolku Göppingen
v pátek dne 15. 9. v 18 hodin
Zveme všechny pøíznivce na pøátelská setkání,
kulturní vystoupení a spoleènou zábavu.
Bližší informace pøineseme v záøijovém zpravodaji
Irena Kuncová

úù

Sdružení výtvarníkù WELEN

poøádá dne 10. 8. v 18 hod. v kapli sv. Josefa
františkánského kláštera v Moravské Tøebové
vernisáž výstavy s názvem: obrazy EVY
MÁLKOVSKÉ /olej - Chýnov u Tábora/
a TRANTÍRKOVIC KOÈKY /keramika Mor. Tøebová /.
Výstava potrvá do 18.8.2006 a je otevøena dennì 10-12 h a 14-17 h. Srdeènì zvou vystavující.
E. Málkovská vystavovala v Londýnì a našich
velkých mìstech a prodává v galerii R. Hrušínského v Praze. Maluje olejovými barvami
a v obrazech se hlavnì objevují motivy staré
Prahy, jihoèeské vesnice a kvìtinových zátiší.

úù Lidové slavnosti na Cimburku
Areál zøíceniny hradu Cimburk u Mìsteèka
Trnávky – 12. roèník
Program:
Pátek 18. 8. 2006 od 20.00 hodin
TANEÈNÍ ZÁBAVA (hraje: skup. KROUNEX
a DJ Štìpán FRIEDEL), vstupné: 50,- Kè
Sobota 19. 8. 2006 od 14.00 hodin
ZPÍVÁNÍ NA CIMBURKU
Úèinkují:
14.00 PROÈ NE! BAND - Moravská Tøebová
15.00 DRUHÁ TRÁVA - Brno/ Praha
16.30 JAKUB NOHA & spol. - Praha
17.45 JAN BURIAN - Praha
19.00 FOLTÁN BAND - Praha/ Brno/Ostrava
20.15 MIROSLAV PALEÈEK & MICHAEL
JANÍK
22.00 HOP – TROP - Kladno
23.00 SAMSON a jeho parta - Praha
00.15 PROÈ NE! BAND - country bál
Moderuje: JUDr. Pavel Foltán
Vstupné: 100,- Kè; (dìti do 15-ti let – 50,- Kè)
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S T Ø Í P K Y Z H I S T O R I E M Ì S TA
Z historie centra pro mladé nezamìstnané
V dobì tzv. velké hospodáøské krize byla i v Moravské Tøebové tíživým problémem nezamìstnanost.
Èeskoslovensko mìlo na tehdejší dobu a v porovnání s jinými státy pomìrnì vyspìlý systém sociální
péèe, jehož souèástí byla i péèe o mládež. V roce
1931 se Moravská Tøebová stala jedním ze tøí mìst
na Moravì, která byla Ministerstvem sociální péèe
vybrána k experimentálnímu zøízení „Centra pro
nezamìstnané mladistvé“.
Experiment v roce 1931
Centrum bylo v provozu v dubnu a kvìtnu roku
1931. Náklady na jeho provoz hradil stát, organizaèními záležitostmi byla povìøena okresní komise
péèe o mládež. V centru bylo evidováno 80 mladistvých ve vìku od 15 do 21 let, z toho 49 chlapcù a
31 dívek. Prùmìrná denní návštìvnost centra se však
pohybovala mezi 35 a 36 osobami. Mladí lidé zde
nacházeli možnost vzdìlávání a smysluplného
využívání èasu, byla jim však také poskytována
skromná strava. Koordinátorem akce byl ustanoven
uèitel Erich Pechhold, který byl za tímto úèelem
uvolnìn ze svého místa ve škole v Dlouhé Louèce.
Na èinnost centra dále dohlíželo kuratorium složené
ze zástupcù okresní politické správy, mìstské obce,
péèe o mládež, nemocenské pokladny a mládežnických organizací. Nìkteré pøednášky zajistil
E. Pechhold osobnì, dalších se ujali externí spolupracovníci. Pøednášky byly vìnovány rozmanitým
tématùm, která mìla zèásti pomoci posluchaèùm
orientovat se v praktickém životì, zèásti rozšíøit
jejich všeobecné znalosti a posílit jejich kulturní
zájmy. Pøednášelo se tak napø. o systému sociálního
pojištìní, biologii a hygienì, pìstování ovoce a
zeleniny, další pøednášky se však zabývaly
vlastivìdnými tématy. Pøednáškový cyklus byl
doplnìn praktickými kurzy. Velký ohlas mìl kurz
zahradních prací. Dále byly poøádány kurzy èeštiny,
tìsnopisu, vyplòování tiskopisù a obchodní agendy,
šití a jiných ženských prací, ale také fotografování.
Byly vytvoøeny zájmové skupiny pro práce v dílnách, které se kromì již uvedených èinností
zabývaly napø. vazbou knih, kreslením, výrobou
keramiky, zpracováním døeva, elektrotechnikou.
Dívky dostaly kromì kurzu šití pøíležitost uèit se
vaøit (pod odborným vedením zajišovaly stravování
návštìvníkù centra),vést domácnost, peèovat o malé
dítì. Ve volném èase se mladiství vìnovali zpìvu a
hrám, ruèním pracem a rùzným „kutilským“
èinnostem, mìli k dispozici knihovnu, ale chodili
také na vycházky, jezdili na výlety, navštìvovali
muzeum a mìstské láznì. Na zaèátku a na konci celé
akce absolvovali všichni bezplatné lékaøské
vyšetøení.
Náklady na provoz centra nesl stát a jím povìøené
instituce. Mìsto Moravská Tøebová dalo k dispozici
prostory, zajistilo jejich vytápìní a osvìtlení.
V Moravské Tøebové probìhl experiment velmi
úspìšnì, pøíkladná spolupráce všech zúèastnìných
subjektù byla dokonce dávána za vzor jiným
mìstùm.
Rok 1932
V dalším roce bylo „Centrum pro nezamìstnané
mladistvé“ otevøeno už v lednu, vedoucím byl opìt
Erich Pechhold. Zájem o úèast pøevyšoval možnosti
centra, pøijímáni byli proto pouze mladiství, kterým
opravdu hrozila nìkolikamìsíèní nezamìstnanost.
Centrum sídlilo v Jevíèské ulici è. 6. Svou èinnost
ukonèilo formálnì 8. kvìtna „Dnem nezamìstnaných mladistvých“. Byla uspoøádána výstava
zamìøená na problematiku nezamìstnané mládeže
obecnì i na výsledky práce centra. Následoval
slavnostní veèer. Zájem zástupcù tisku o tuto
ojedinìlou akci byl znaèný, naproti tomu obyvatelé
mìsta projevili nezájem hranièící s pohrdáním.
Návštìvníky výstavy i veèerního programu byli
témìø výhradnì dìlníci a nezamìstnaní. Èinnost
centra v roce 1933 byla definitivnì ukonèena 1. 6.
Byla vyhodnocena jako nejlepší v rámci celého
státu.
Rok 1933
Ministerstvo sociální péèe uvolnilo opìt prostøedky
na zøízení centra. Zájemcù bylo kolem stovky, nebyli
proto pøijati nejstarší, již dvacetiletí. Mìstu se pøes
všechnu snahu nedaøilo zajistit dostateèné prostory.

Fotografie z mìstské kroniky, dokumentující èinnost centra v roce 1931
Pokusy o pronájem prostor v soukromém vlastnictví
selhaly. Odpùrci akce mìli nyní další dùvod ke
stížnostem chlapci a dívky byli totiž pohromadì ve
dvou nevelkých místnostech! Také E. Pechhold
nemohl být uvolnìn hned na zaèátku roku, takže si
mladí lidé museli zaèít èinnost organizovat sami.
Pomohly jim v tom zkušenosti z minulých dvou let.
Pøes poèáteèní nesnáze pracovalo centrum opìt
úspìšnì a zaèalo si získávat také pøízeò veøejnosti
tím spíše, že náklady na provoz centra byly
minimální. Mezi podnikateli a dalšími dobøe
situovanými obyvateli mìsta se tentokrát našli i
„sponzoøi“. Centrum konèilo svou èinnost v dubnu.
Pomoc nezamìstnaným a jejich dìtem ze strany
státu, rùzných organizací i jednotlivých dobrodincù
ovšem pokraèovala i v dalších letech. Centrum pro

mladistvé zøejmì fungovalo podobnì jako v letech
1931–1933, zejména v zimních mìsících. Ve 30. letech vznikla také „Pracovní skupina pro nezamìstnanou mládež“, zøizovaná rovnìž Ministerstvem sociální péèe. Chlapci ve vìku 14-21 let
upravovali cesty, vedoucí k oblíbeným cílùm
vycházek, udržovali aleje apod. V pracovní skupinì
byli pojištìni, dostávali stravu a malou finanèní
odmìnu.
Poznámka: V nìmèinì se zaøízení jmenovalo
„Heimstätte für erwerbslose Jugendliche“. Slovo
„Heimstätte“ by mìlo být pøeloženo spíše jako
„domov“, protože se však do urèených prostor dennì
docházelo, nebydlelo se v nich, zvolila jsem radìji
neutrální slovo „centrum“.
-jm-
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Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 , e-mail:ddm.mt@atlas.cz,
http://ddm-mt.wz.cz

…Prázdninový pobyt pro dìti…
Každým rokem poøádá Dùm dìtí a mládeže
poèátkem èervence „Prázdninový pobyt“ pro
dìti 1.-4. tøíd. Letošní pobyt v termínu 10.-14.7.
byl zamìøen hlavnì na výlety. Úèastníci
navštívili letištì ve Starém Mìstì, rodnou
vìžièku B. Martinù + mìstské hradby s baštami
v Polièce a záchrannou stanici pro volnì žijící
zvíøata ve Vendolí. Souèástí pobytu byly také
rùzné soutìže o ceny, korálkové hrátky a
nechybìlo ani tradièní batikování trièek. Díky
nádhernému poèasí navštívili dìti i tøebovský
aquapark. Úèastníkùm pobytu pøejeme krásný
zbytek prázdnin a na ostatní zájemce se budeme
tìšit v pøíštím roce.
Zdena Tauerová

Turisté berou aquapark útokem
Sluneèné poèasí a vysoké teploty pøilákaly v èervenci
do Moravskotøebovského aquaparku vysoký poèet
návštìvníkù. Cestu do aquaparku nenacházejí jen
obèané mìsta – díky výhodné cenì vstupného a
atrakcím zdarma se sem sjíždìjí davy turistù ze
širokého okolí.

„Je to tady super, moc se mi u vás líbí,“ nadšenì
vypráví Petr Chromek z Boskovic. Další návštìvníci

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

STOB-STOP obezitì
Dr. Marcela Laušová, tel. 603 558 050
e-mail: mlausova@volny.cz www.sweb.cz/mlausova
Podzimní tøímìsíèní kurzy snižování nadváhy
s aqua-aerobicem se konají
vždy v pátek v 16.45 hod od
6.10.2006 na ZŠ Palackého 35.
V kurzech se kombinuje nácvik
správných stravovacích návykù
s vhodnou pohybovou aktivitou..
Dále poøádáme :
AQUA-AEROBIC v pátek od
6. 10. 2006 na ZŠ Palackého 35 v 17.45 hod.
Zvýhodnìné permanentky jsou již v prodeji.
Redukènì kondièní pobyty s aqua-aerobicem ve
Žïáru nad Sázavou
nejbližší termín: 16. 11. – 19. 11. 2006.
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 zatìžování kloubù a páteøe s nìkolikanásobnì vìtším
hubnoucím efektem než cvièení na souši.

Pùjèovní doba èervenec-srpen 2006
Pùjèovní doba knihovny není v letních mìsících
omezena. Dìtské oddìlení se naopak rozšiøuje a platí
jednotná pùjèovní doba:
pondìlí ètvrtek: 9.00-17.00 hod.
pátek:
zavøeno
sobota:
9.00-12.00 hod.
1.7. 31.8. - Do knihovny za zábavou
Bìhem letních mìsícù rozšíøila knihovna pro dìti
pùjèovní dobu o dopolední hodiny a pøipravila pro
nì nìkolik rùzných programù. Èeká je knižní
stopovaná nazvaná Cesta za pokladem. V cíli obdrží
každý hráè, který splní zadané úkoly, sladkou
odmìnu. Zavádíme opìt „Prázdninovou poštu“, kde
dìti radí dìtem, kam se vydat o prázdninách. Dìtští
ètenáøi mohou dále využívat prostor knihovny ke
hrám (puzzle, pexeso, aj.), soutìžím, luštìní kvízù,
sudoku, køížovek a vìdomostních testù. K dispozici
jsou také CD-ROMy (napø. Encyklopedie vesmíru a
psù, Hrátky s pøírodou, Lidské tìlo, Memory
angliètina), internet. Pøijïte, v knihovnì se urèitì
nudit nebudete!!!
Ètení na dovolenou výbìr z knižních novinek
Detektivky
Braun, L.J.:
Koèka, která brala rùžové
pilulky
Brown, Sandra:
Chu lásky
Dübell,R.:
Biskupova dcera
Gerritsen, Tess:
Høíšnice
Mac Bain, Ed:
Hudlaøi
Marklund, Liza:
Studio sex
Milostné a psychologické romány
Hájíèek, Jiøí:
Selský baroko
Krauss, Nicole:
Dìjiny lásky
Mendes, Bob:
Chu lásky
Pascal, Francine: Neohrožená Sam
Pøibský, Vladimír: Hledejte slušného chlapa mezi
tolika mizery
Vargas Llhosa, M. Kozlova slavnost
Dobrodružné a sci-fi romány
Brown, D.:
Andìlé a démoni
Davis,Lindsey:
Èas odejít
Grubb,Jeff:
StarCraft
Khoury, Raymond: Poslední templáø
Knaak,R.A.:
WarCraft
Miéville, Ch.:
Jizva
Vasiljev,V.:
Temná hlídka
Humor
Baker, Stephen:
Jak žít s neurotickým psem
Novotná, Jarmila: Korkoviny
Pollert, Lukáš:
Lukáš se ptá
Historické romány
Hearn, Lian:
Slaví vìští smrt
Humpreys, C.C.
Prokletá pouta
Lenteric, Bernard: Hiram stavitel chrámù
Miles, Rosalind:
Královna Letní zemì
Robinson, Larry H.:Tøináctý uèedník
Literatura faktu
Doktorová, Blanka: Za štìstím s královskými dluhy
Hahnová, Eva:
Sudetonìmecké vzpomínání a
zapomínání
Ježek, Tomáš:
Co si myslíme o jezuitech
Kunc,Radovan:
Cestami trollù
Maur, Eduard:
Pamì hor

ho doplòují: „Obzvláštì pro dìti je to tu uèinìný ráj,
jsme zde s celou rodinou už potøetí a prckové celý
den nevylezou z vody. Navíc za atrakce, které jsou
zdarma, ušetøíme dost penìz,“ vysvìtluje spokojenì
mladá maminka ze Žïáru nad Sázavou, která tu
tráví dovolenou. Nìkteøí však mají k aquaparku
výhrady. „Je tu dost lidí, takže o plavání nemùže být
øeè. Ale když se sem jdeme vyblbnout s kamarády,
tak to jde,“ smìje se Jaroslav Macek, který je v Moravské Tøebové u babièky na prázdninách. Skupinì
dvou mladých rodin z Bystøice pod Perštejnem zase
vadí, že se v aquaparku toleruje kouøení: „V keøících
kolem brouzdalištì se povaluje spousta vajglù a navíc cigaretový dým je velmi obtìžující, obzvláštì pro
malé dìti,“ stìžuje si jeden z otcù. U plavèíka
nepochodil: „Prý ho to nezajímá, že to není jeho
starost. Tak jsem toho kuøáka musel umravnit sám,“
dodává. Pøes nìkteré drobné problémy je ale valná
vìtšina návštìvníkù spokojena a pobyt u vody si
vyloženì užívá. A navíc: vìtšina z nich se sem ráda
vrací.
-net-

Církve
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám. è. 3, 571 01 Moravská Tøebová
tel: 461316350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebová.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Peter Ján Wach OFM,
Svitavská 5, 571 01 Moravská Tøebová

Poøad bohoslužeb
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. farní kostel
St/ 18:00 hod. farní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
19:00 hod. klášterní kostel
Poutní slavnost v kostele Nanebevzetí Panny
Marie 13.8.2006 v 8:30 hod.
Tradièní pìší pou do Králík od 24.8. 26.8.2006.
Informace na vývìskách v kostelech.
Oblastní charita Mor. Tøebová informuje
Setkání seniorù bude zase první pondìlí v mìsíci dne 7. 8. 2006 v 9:00 hod. ve františkánském klášteøe. Na programu budou informace
k novému zákonu o sociálních službách, který
zaène platit od ledna pøíštího roku. V èervenci
jelo 19 seniorù na zájezd do Olomouce. Mìli
jsme krásné poèasí a díky péèi a spolupráci
duchovního správce P. Petra Wacha, jsme zažili
krásný duchovní i turistický zážitek. Zaèátkem
roku oblastní charita žádala o finanèní pøíspìvek
na rozšíøení sítì sociálních zaøízení ve mìstì
o denní stacionáø pro mentálnì a zdravotnì
postižené obèany. Díky spolupráci a pomoci
Zdravého mìsta Mor. Tøebová a pøedstavitelù
mìsta, vedení speciální školy v Moravské
Tøebové, byl zpracován projekt Nadace pro
rozvoj obèanské spoleènosti, která èerpá
finanèní prostøedky z fondù Evropské unie a
státního rozpoètu. V èervnu jsme se dozvìdìli,
že náš projekt uspìl a z požadované èástky
650.000,- Kè jsme obdrželi 612.000,- Kè.
Získání tìchto finanèních prostøedkù pokládáme
za malý zázrak, protože tyto projekty jsou dosti
administrativnì nároèné. K podpisu smlouvy by
mìlo dojít v polovinì srpna a zahájení èinnosti
v mìsíci záøí. Samozøejmì realizace tohoto
projektu vyžaduje intenzivní pøípravu. Všem,
kteøí nám pomáhají touto cestou dìkuji.
Charita rozdìlila také 30.000,- Kè z Tøíkrálové sbírky sociálnì slabým obèanùm a rodinám
s dìtmi. Na pokrytí nezbytných nákladù na
rozjezd denního stacionáøe máme z Tøíkrálové
sbírky 20.000,- Kè. Všem dárcùm ještì jednou
dìkujeme.
Humanitární šatník nebude ještì v mìsíci
srpnu v provozu, od záøí bude zase jeho èinnost
obnovena.
Gita Horèíková, tel.è.461 312 551

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

nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
pondìlí - biblic. hod. - 15:45, Domov dùchodcù
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
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Z pohádky do pohádky

Mladí atleti dodrželi tradici
Ve Svitavách se dne 18. 6. uskuteènily atletické
krajské pøebory pardubického kraje jednotlivcù
mladšího a staršího žactva. I pøes menší úèast
moravskotøebovských atletù si domù dovezli 9 medailí – 4 zlaté, 1 støíbrnou a 4 bronzové.
Mladší žákynì:
1. místo - Nikola Paøilová (výška - 140 cm)
3. místo - Michaela Štegnerová (dálka - 451 cm)
3. místo - Karolína Madìrová (koule - 8,03 m)
Starší žákynì:
1. místo - Michaela Garguláková (800 m - 2:47,40 m.)
Mladší žáci:
1. místo - Vojtìch Šteffek (míèek - 75,30 m)
3. místo - Vojtìch Šteffek (koule - 10,31 m)
Starší žáci:
1. místo - Vladimír Èonka (disk - 39,23 m)
2. místo - Vladimír Èonka (koule - 14,08 m)
3. místo - Vladimír Èonka (oštìp - 41,68 m)

Vladimír Èonka vybojoval kompletní sadu medailí

Fotbalové prázdniny popáté
Druhý èervencový týden se uskuteènily fotbalové
prázdniny, o které byl i v letošním roce mezi chlapci
ve vìku 6 - 15 let mimoøádný zájem. V týdnu plném
her, soutìží a zábavy si všichni zúèastnìní pøišli
skuteènì na své. Poèasí se nadmíru vydaøilo, takže
jsme mohli naplno využít i místní aquapark. Mezi
další aktivity patøili napø. horolezecká stìna v DDM,
atletické soutìže na høišti II. ZŠ, tenis a stolní tenis,
florbal nebo softbal.

Každým rokem je souèástí fotbalového prázdninového týdne i beseda s významnou sportovní osobností.
Ne jinak tomu bylo i letos. Mezi námi jsme pøivítali
vzácného sportovce, èeského reprezentanta, horolezce Romana Langra, který nám prostøednictvím
diaprojektoru pøiblížil Expedici v Pákistánu (8 032
metrù – Broad Peak). Byl jedním z vrcholových
horolezcù, kteøí tento vrchol zdolali bez použití
kyslíkového pøístroje. Na další cestì se chytá zdolat
Himaláje a to v mìsíci záøí. Bìhem výkladu také
odpovídal na celou øadu dotazù. Chlapcùm vìnoval
drobné upomínkové pøedmìty s horolezeckou
tématikou. Na památku od nás obdržel vlajeèku SKP
Slovan Moravská Tøebová. Fotbalové prázdniny
utekly jako voda a všichni se tìšíme na pøíští!
Za organizátory Mgr. Miroslav Muselík

V pøedveèer svátku všech dìtí se v klášterní
zahradì uskuteènil rej masek. Všichni pøíchozí
(a v maskách nebo bez nich) byli nuceni poprat
se s nepøíjemnou teplotou šplhající k závratným
10 °C, ale o to více se organizátoøi snažili
"zahøát" dìti soutìžemi, sladkými odmìnami a
hlavnì perníèky na perníkové chaloupce, které si
ovšem peèlivì støežila ježibaba.
Mnoho dìtí uvìøilo, že je opravdická, a že si je
upeèe. Naštìstí tam byl ale hodný a duchapøítomný šašek, který ježibabu obelstil a bojácnému
dítku pomohl perníèek uloupit. Zpestøením mezi
jednotlivými úkoly, jako bylo napø. bìhání s polštáøem na bøiše spolu se Širokým, lezení do lišèí
nory s malým Budulínkem, pomoc vodníkùm
s nošením vody, byla atrakce v podobì spouštìní

Fotbalisté to v srpnu rozjedou
Mistrovská sezóna 2005/2006 skonèila v èervnu,
následující zahajuje v polovinì srpna. Plány oddílu
pøiblížil sekretáø oddílu
Luboš Krenar: „S hodnocením uplynulé sezóny jsme
v jádru spokojení, s výjimkou rezervy
dospìlých.
Kolektiv A-mužù se musel
vyrovnat s dlouhodobou
absencí zranìných opor
Milan Nekuda
– nový trenér
Martina Aberleho a Petra
„A“ mužstva
Šatníka, týmu ale hodnì
pomohla kolektivní soudržnost a sebevìdomí.“
Roli favorita splnili dorostenci, kteøí suverénnì
ovládli I. A tøídu a vracejí se
do krajského pøeboru Pardubického kraje. Spokojenost
panuje i s výsledky žákù,
áèko patøilo do špice krajJiøí Kryštof
ského pøeboru, béèko po– brankáø
stoupilo z okresu do I. tøídy.
„A“ mužstva
Krenar nastínil také dùležité
organizaèní zmìny pro novou sezónu: „ V letní
pøestávce došlo ke zmìnì na trenérském postu,

M Ì S T S K Á L I G A – M A L Á K O PA N Á
pøihlášky:

Tabák Hrubý – pøíjem do 16. 8. 2006 nebo prvních 12 mužstev
na pøihlášce jméno kapitána, kontakt, zaplaceno startovné

schùze:

18. 8. 2006 v 18,00, restaurace Slovan – bude provedeno rozlosování
a dohodnuty hrací termíny

hraje se:

1. kolo 31. 8. 2006 – pískové høištì SKP Slovan; pravidla na pøihlášce;
soupiska maximálnì 15 hráèù na sezonu /hraje 5 + 1/

kontakt:
startovné:

na lanì a hlavnì kolo štìstí, kterým by ne jedno
dítko toèilo neustále.
V jednu chvíli se také strhla honba na šaška.
Vodníci, víly, rytíøi, indiáni, kuchaøi a ostatní se
snažili dostihnout ho jako první. Nakonec
všichni, kdo pøišli s klíèem, na nìmž mìli razítka
za splnìné úkoly, obdrželi od andìla sladkou
odmìnu. Celá akce se náramnì povedla a spokojeni byly nejen dìti, ale i rodièe, kteøí své
ratolesti v maskách doprovázeli. Chtìli bychom
tímto podìkovat organizátorùm této akce, kterým
bylo spoleèenství Ètyølístek za podpory Oblastní
charity Mor. Tøebová, Komise zdravého mìsta a
MO KDU-ÈSL.
Dìkujeme, spokojené maminky
Jana Šmerdová a Petra Burdová

Pavel Václavek – øeditel ligy, tel. 737 438 354
2.600,- Kè na sezonu /z toho 800,- vratná záloha/

místo Petra Mrázka pøichází z Olomouce Milan
Nekuda, jenž má za sebou pùsobení u kvalitních
celkù na Olomoucku a Prostìjovsku. Jistou posilou
pro novou sezonu je Milan Králíèek ze Svitav,
o dalších jednáme hlavnì na Moravì. Hlavním
kouèem dorostencù se souèasnì stal Martin Komoò
a ke zmìnám dochází i na trenérských postech
v kategoriích mládeže,“ vysvìtlil Krenar.

Nejlepší støelec „áèka“ Jiøí Strouhal
Výsledky (sezona 2005/2006)
A muži (krajský pøebor P.k.)- 4. místo
B-muži (1.B.tøída) - 13. místo (sestup do OP)
A-dorost (1.A. tøída) - 1. místo (postup do KP)
B-dorost (OP) - 2.místo
Žáci (krajský pøe bor) - starší - 3. místo
mladší - 5. místo
Fotbal v srpnu na stadionu SKP Slovan
SO 12.8. 17.00 B-muži - Jaromìøice
SO 19.8. 9.30 A-žáci st.,ml. - SK Chrudim
NE 20.8. 17.00 A muži - Živanice
SO 26.8. 17.00 B-muži - Bøezová n./Sv.
NE 27.8. 14.45 dorost st., ml. - Choceò
ST 30.8. 17.30 A-muži - Lanškroun
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Cyklistický TAUER ELEKTRO CUP je v polovinì
Moravskotøebovský maratón 2006
Ètvrtým podnikem celoroèního desetidílného seriálu
TEC 2006 byl Moravskotøebovský maratón. Jel se
na dvou tratích 50 a 80 km a pøilákal na start
rekordní poèet cyklistù: 145, z toho cca 25 pražských, kteøí závod absolvovali jako „mistrovství“
RWE-Trangas. Poèasí bylo takøka ideální, nálada
všech jezdcù skvìlá.

M 3 (nad 50 let) 10 úèastníkù
1. Klíma Zdenìk
01:56:48 (Brno)
2. Lopaur Lubomír 02:08:21 (Svitavy)
3. Zemánek Jiøí
02:33:03

Z 2(nad 40 let) 4 úèastnice
1. Schneiderová B. 02:04:40
2. Babáková Helena 02:09:11 (Kuøim)
3. Moravcová Vìra 02:29:06
J (junioøi) 10 úèastníkù
1. Kalina David
04:14:26 (Kunèina)
jediný juniorský úèastník na 80km trati
2. Novotný Radek 01:50:42
3. Schneider Ondøej 02:01:03

Muži 1 (do 40 let) 26 úèastníkù
1. Janda Jiøí
03:08:55
(Šumperk-Dolní Studénky)
2. Pocsai Sandor
03:22:28
3. Orálek Dušan
03:22:34

Nejlepší ženy: Babáková Helena, Schneiderová
Bedøiška, Moravcová Vìra

MATI králem Fernet cupu 2006
Plný poèet 24 týmù se pøihlásil k již tradiènímu
turnaji v malé kopané Fernet Stock, jehož 15. roèník
uspoøádal SKP Slovan ve svém fotbalovém areálu
koncem èervna. Od poèátku se rýsovali hlavní
favorité: loòský obhájce Kafíèko z V. Mýta a tradiènì silné Válcovny, Klondike, který „vyrýžoval“ pøed
3 roky, a novì Mati Moravia, jejichž výkon byl
pøíjemným pøekvapením. Turnaj mìl vynikající
atmosféru a velkou odezvu u úèastníkù.

Muži 2 (nad 40 let) 18 úèastníkù
1. Horký Petr
03:36:00 (Svitavy)
2. Štìpaø Petr
03:36:01
3. Štasta Libor
03:42:00 (Pod Vinohrady)
Muži 3 (nad 50 let) 8 úèastníkù
1. Orner Zdenìk
03:44:53 (Zlín)
2. Steklý Josef
03:58:13 (Svitavy)
3. Palatka Eduard 04:13:30
Z výsledkù:
50 km
M 1 (do 40 let) 17 úèastníkù
1. Kechrt Tomáš
01:49:13 (Šumperk)
2. Vejrosta Jiøí
01:50:15 (Šumperk)
3. Kubìnka Radek 01:50:17 (Žichlínek)

Popáté se uskuteènil v sobotu 8. 7. ORI Cup,
oblíbený silnièní cyklistický závod, a svou úrovní
poskoèil zase o kousek dále. Na startu se znovu
objevil pøedloòský vítìz Leoš König, jezdec stáje
Whirpool PSK, aby se ovšem popral s delší tratí
(M.Tøebová - M.Trnávka - Chornice - Jevíèko Køenov - M.Tøebová – 39 km). Novì se jel pátý
závod seriálu Tauer elektro cup 2006 na 3 kola.
Hobbíci, ženy a junioøi na startu podle své zdatnosti
zvolili menší poèet kol. „Jasnì, že se pokusím o nemožné, ale König je velké sousto,“ pøed startem
dùvìrnì prozradil Dušan Orálek. A pak už
sedmdesátihlavý peloton, v nìmž bylo 11 juniorù a
13 žen, vyrazil na tra. Bylo jasné, že Leoš König
pøijel zvítìzit a nenechal nic náhodì. Celkový èas
v cíli mìl o 2 minuty lepší než loòský vítìz Orálek.
Tuto realitu potvrdil v bleskovém rozhovoru i sám
vítìz: „Jezdím kopce rád. Testoval jsem své možnosti
i schopnosti pøed ME, které se jede za týden
v Nizozemí.“

Pozvánka na IX. roèník
„MORAVSKOTØEBOVSKÉHO PAPERMANA“

Petr Štìpaø pøi sjíždìní „Støelnice“

Z výsledkù:
80 km

König si podmanil ORI cup

M 2 (nad 40 let) 10 úèastníkù
1.Vychodil Lubomír 01:54:16 (Litovel)
2. Rolenc Stanislav 01:59:45
3. Škoda Milan
02:03:25

Z 1 (do 40 let) 10 úèastnic
1. Malá Dagmar
02:21:14 (Lipùvka)
2. Ošlejšková Iva
02:23:03
3. Duráková Marie 02:34:10

Tentokráte se sice nezávodilo o televizor na Hušáku,
nicménì pole jezdcù se na preciznì znaèené trati
brzy roztrhalo podle výkonnosti. „Letos jsme si dali
mimoøádnì záležet, chceme napøíštì pøilákat další
jezdce,“ prozradil jeden z organizátorù František
Juriš. Zabrat všem daly zejména výjezd na Hradisko,
sjezd po bývalém motokrosovém závodišti, výstupy
na Srnèí, Hušák, Roh èi mladìjovský Goldberg.
Smùlu mìl Josef Doležal, který zlomil rám a musel
odstoupit z vedoucí pozice tìsnì pøed cílem.
„Náš závod se dostává do širšího povìdomí. Cyklisté
vlastnì pøijeli z celé republiky, z èehož máme radost.
Závod má urèitì perspektivu, získává na popularitì,“ glosoval za poøadatele Pavel Brettschneider.
Slavnostní atmosféra vyhlášení výsledkù se následnì
pøenesla do haly muzea, kde pokraèovala Bredy rej
párty, aby tak završila úspìšnou sportovní událost
v životì mìsta.
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Vítìzný tým MATI Moravia
Finále: MATI Moravia - Klondike 5:2
o 3. místo: Kafíèko - Válcovny 4:1
Celkové poøadí: 1. MATI Moravia 2. Klondike
3. Kafíèko 4. Válcovny 5. Old Boys 6. SKP Klatovy
7. Marasd, 8. AMK Jaha Stromci 9. Litrpùl 10. FC
Pharma

závodu o pøeborníka mìsta v triatlonovém
sprintu
Datum a místo akce:
5.8.2006 Aquapark v Moravské Tøebové
Poøadatel:
Petr Štìpaø, tel. 603 512 714,
Josef Doležel, tel. 777 206 702
Orientaèní èasový plán dne:
11.00-13:00 prezentace
14:00
start dìtského triatlonu
15:00
start hlavního závodu
18:00
vyhlášení výsledkù,
tombola
19:00
taneèní zábava
Startovné:
V den startu pøi prezentaci 150,-- Kè v cenì
startovného je kromì organizaèního zajištìní
závodu i jídlo a obèerstvení pro závodníky.
Pravidla dìtského triatlonu
1.
6 - 7 let
2000 - 1999
plavání 25 m, kolo 2 km, bìh 400 m
2.
8 - 9 let
1998 - 1997
plavání 25 m, kolo 2 km, bìh 400 m
3.
10 - 11 let
1996 - 1995
plavání 50 m, kolo 3 km, bìh 800 m
4.
12 - 13 let
1994 - 1993
plavání 50 m, kolo 3 km, bìh 800 m
5.
14 - 15 let
1992 - 1991
plavání 50 m, kolo 3 km, bìh 800 m
První a druhá kategorie musí mít po celé délce
trati na kole dospìlého opatrovníka !
Kategorie dospìlých – start v 15.00 hodin
v 25 m bazénu
Masters (M1) - muži do 40 let
Oldies (M2) - muži nad 40 let,
Rakváèi (M3) - muži nad 50 let
Ženy (Z1) - ženy do 40 let
Dámy (Z2) - ženy nad 40 let
Junioøi (J) - muži do 20 let
Délky tratí:
plavání - 200 m - 8x bazén
kolo - 20 km - Nová Ves a zpìt
bìh
- 3 km - smìr Udánky, Kunèina
ke køížku a zpìt
na aquapark.
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Roman Langr získal
titul Ocelový muž
Bartošovice hostily na zaèátku èervence tradièní
závody ocelových mužù a žen. Jde o silovì
vytrvalostní závod, který se skládá z pìti disciplín:
bench press, shyby na hrazdì, lehy-sedy na èas, bìh
na 5 km a ètyøicetikilometrová jízda na kole. Bench
se provádí s èinkou o váze 65 kg s cílem dosáhnout
co nejvìtšího poètu opakování stejnì jako u shybù.
„Je to zajímavý závod, na kterém se mi líbí jeho
všestrannost,“ vysvìtlil Roman Langr. Ten získal
titul Ocelový muž, který obdrží úèastník, jenž
dosáhne urèitého poètu bodù, i když nebyl pøíliš ve
formì kvùli dozvukùm z virového onemocnìní.
„Další krok k zocelení pøed vrcholem sezóny v záøí.
Doufám, že v Nepálu v osmi tisících nezreznu,“ smál
se Langr pøi zmínce o pokusu o zdolání sedmé
nejvyšší hory svìta, Dhaulagiri (8.167 m), v Himálajích.
-net-

Tøebovští motorkáøi
se pøedstavili veøejnosti
Námìstí plné motorek zažila Moravská Tøebová
v polovinì èervence. Více než sedmdesát strojù
rùzných znaèek o rùzných objemech motorù se sjelo
na motorkáøský sraz a pøedstavilo se tak tøebovské
veøejnosti. Soutìže pro dìti a možnost nechat se
svézt na mašinì svých snù využilo mnoho otcù
rodin, ale také dìtí èi žen a dívek. „Uspoøádali jsme
nìkolik soutìží zruènosti pro dìti na dìtských
motorkách a myslím, že se akce vydaøila,“ pøiblížil
cíl setkání hlavní organizátor Michal Trèka. Dvìma
stùm zvìdavcù, mezi nimi i nìkolika dùchodcùm,
z nablýskaných strojù pøecházel zrak. „Motorky
mám rád a tihle krasavci jsou super,“ øekl Josef
Novotný, který celou akci se zájmem sledoval.

Oslavy 50 let TJ Slovan

Spoleèné foto staré gardy Slovanu a výbìru Prahy
Místo a èas: 1. 7. 2006, areál TJ Slovan fotbalové
høištì, hokejový stadion a pøilehlé prostory.
Pøed pùlstoletím došlo ke sjednocení tìlovýchovného hnutí ve mìstì. Vznikla TJ Slovan, která
se ve spolupráci s radnicí stala garantem rozvoje
sportu ve mìstì. Zástupce KV ÈSTV Z. Èihák
pøedal u pøíležitosti jubilea stávajícímu pøedsedovi
TJ Pavlu Charvátovi zvláštní ocenìní. TJ Slovan
naopak ocenila pøínos sportovcù a dobrovolných
funkcionáøù, kteøí se maximálnì podíleli na
padesátileté úspìšné cestì sportu ve mìstì.
Mezi ocenìnými nechybìli E. Hlaváè (pøedseda
1978–88) èi V. Maèát ml. (pøedseda 1990–2005).
Pøipomenuti byli i ti, kteøí se jubilea nedožili
(Bartáková M., Beneš J., Sedláèek J., Špaèek R.,
Pastròák V., Kopøiva L., Crha M., Ordelt O. a další)
„Jednotlivé oddíly, a máme jich už 13, navrhly ze
svého støedu nejlepší a nejzasloužilejší èleny, kteøí
po dobu trvání TJ udìlali mnohé pro sport ve mìstì.
My jim pøedáme symbolické ocenìní a dárek,“ uvedl
na úvod slavnostního odpoledne Charvát. Kromì
nìj se slavnostního aktu zúèastnili i starosta mìsta
Josef Ošádal, zástupce KV ÈSTV Èihák a Jiøí
Raška, olympijský vítìz ve skoku na lyžích a hvìzda
následné autogramiády. Vzpomínkové morální
ocenìní pak postupnì obdrželi zástupci jednotlivých
oddílù:
Atletika
- Nováková M.
Kopaná
- Èadek J., Dostál J. Matoušek F.,
Milde S., Procházka V.,Zemánek V.
Horolezectví - Mikeš J.,Langr R.
Tenis
- Burda J., Hlaváè E.
Hokej
- Machálek K., Kostka Z., Pavliš B.,
Dvoøáèek M., Dvoøáèková.
Stolní tenis - Patoèka M., Pøichystal V., Holešovský B., Peškar J., Laštùvka A.,
Kalandra M..
Šachy
- Endl V.
Volejbal
- Kryštùfek J.
Turistika
- Schneeweiss J., Doleželová H.
Lyžování
- Maèát V. ml.

Sraz mìl však i jiný úèel, a to pùsobit preventivnì
pøed porušováním nových pøísných silnièních
pøedpisù a jiných zlozvykù, jako je napø. nenošení
helmy. „Vždycky se sice najde pár šílencù, ale
dneska už jsou vìtšinou za øidítky pohodoví lidé,
kteøí milují zážitek z jízdy na biku, ale nechtìjí
riskovat život,“ upøesnil Trèka.
Odpoledne probìhly na staré mohelnické silnici
soutìže úèastníkù srazu v klasických disciplínách
jako je jízda pomalosti nebo zruènosti a veèer oslava
úspìšné akce na hájence v Boršovì.
-net-

Diváky poté pobavilo klání mezi starou gardou a
výbìrem Prahy, v nìmž dominovali hráèi bývalých
Bohemians, ale nechybìli ani jiní, zejména legendární František Veselý èi Karol Dobiáš. Zprvu to
bylo oukávání, pak se projevila virtuozita reprezentantù a naopak pøílišný individualismus
domácích.
SKP Slovan výbìr Prahy 2 : 6 (0:3)
Branky: Aberle, Kopal - Èáp 2, Panenka,2, Mièinec,
Dobiáš
Sestavy:
SKP Slovan: Soldán D. – Ivánek Z., Èadek J., Barák
P., Motálek M., Sekanina A., Kudyn Z., Kudyn M.,
Potáèek L., Buèek J., Kopal Z., Hrubý A., Dosedla
O., Skoupý R., Soldán L., Švanda L., Podhorný L.,
Aberle M., Nekuda M. (nový trenér A-mužù SKP
Slovan)
Výbìr Prahy: Hruška – Jakubec, Prokeš, Mlejnek,
Ondra, Štambacher, Dobiáš, Veselý, Mièinec,
Panenka, Èáp

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

O poloèasu byli veøejnosti pøedstaveni nejlepší
fotbalisté z nedávné historie, resp. ti, kteøí to dotáhli

Legenda èeského
fotbalu
František Veselý
budil zaslouženou
pozornost, by ho
spoluhráèi pøíliš
nenechali zahrát…

až do 1.ligy. Patøí jim dík za
dlouholetou reprezentaci
mìsta. Ocenìní jim pøedávali
Jaroslav Širùèek, pøedseda
SKP Slovan a Pavel Charvát,
pøedseda TJ Slovan. Seznam
ocenìných: Miloš Kudyn,
Libor Soldán, Martin Potáèek, Martin Aberle a Martin
Abrahám, momentálnì nejúspìšnìjší z odchovancù
místního oddílu jako èlen
mistrovského celku z Liberce
(v létì pøestoupil do Mladé
Boleslavi).

Své umìní bìhem exhibice
ve stolním tenisu nabídli reprezentanti Ivan Karabec
a Petr David. Tøebovské zastupovali Jarda Madìra a
Miloš Kalandra.
V dalším prùbìhu slavnostního odpoledne došlo na
otevøení tenisových šaten, exhibièní utkání moravskotøebovských korfbalistù, mistrù ÈR 2006.
Následnì sklidila obdiv poèetných návštìvníkù
koncertní vystoupení moravskotøebovské skupiny
Kaderus Blues, stejnì jako Dìda Mládek Illegal
Band. Pøed závìreèným ohòostrojem se pøedstavili
úspìšní kulturisté - Mistr ÈR 2006 Petr Havlík a
Miroslav Trneèka.

Exhibice ve stolním tenisu

Symbolické ocenìní za zásluhy pro sport ve mìstì
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