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Støíbrná zemìkoule z Varù
putovala do Moravské Tøebové
Propagaèní DVD mìsta s názvem Perla èeské
renesance získalo na filmovém festivalu
Tourregion film v Karlových Varech støíbro.
Porota ocenila snímek v kategorii CD ROM
s tématikou cestovního ruchu. Cenu pøevzal
3. 10. v slavnostním sále karlovarského
Grandhotelu PUPP starosta mìsta Moravská
Tøebová Josef Ošádal a øeditel reklamní
agentury m-ARK, která film vyrobila, Ivan
Marek. „Získání této prestižní ceny nám
udìlalo velkou radost, protože jde o další
významný krok k zviditelnìní mìsta. Nestává se
každý den, aby jméno našeho mìsta bylo
vyslovováno na tak významné akci a tak
nádherném místì jako byl Grandhotel Pupp,“
øekl starosta mìsta Josef Ošádal.
Dokumentární DVD nosiè Perla èeské
renesance obstál v konkurenci 438 multimedií
z více než 137 zemí, kde se každoroènì
pøedstavuje svìtová špièka v této oblasti.
„To že jsme uspìli v této silné konkurenci, je
pro nás znamením, že svoji práci dìláme
dobøe. Tìší nás, že pracujeme pro Moravskou
Tøebovou, za posledních pár let je tu vidìt
velký posun vpøed. Vìøím, že v horizontu šesti
let se toto mìsto promìní v atraktivní
turistickou destinaci s velkým potenciálem.
Dere se dopøedu mílovými kroky, aby se stalo
hvìzdou v Èeské republice,“ sdìlil Ivan Marek
z agentury m-ARK a dodal:“ Bude na trhu
velmi silné, a to zvláštì díky pozitivnímu
pøístupu vedení mìsta a lidí, co na tìchto
projektech spolupracovali.“
Nové multimediální DVD se stalo jádrem
projektu „Propagaèní kampaò turistických
produktù a volnoèasových aktivit Regionu
MTJ“, na podporu rozvoje cestovního ruchu
Moravskotøebovska a Jevíèska. Soustøedí
v sobì všechny informace o mìstì a okolí. Je
zde také zbrusu nový film o Moravské
Tøebové. Forma, kterou autoøi pro realizaci
použili, je v oblasti propagaèních snímkù zcela
ojedinìlá. „Chtìli jsme se od ostatních
propagaèních filmù odlišit a upozornit
návštìvníky Moravské Tøebové na její
atraktivity ponìkud netradiènì, a tak snímek
oživili dva prùvodci, kteøí o Moravské Tøebové
a jejích zajímavostech vyprávìjí. Myslím, že
film jedineèným zpùsobem zachytil atmosféru
tohoto mìsta, což byl patrnì také dùvod, proè
v tak velké konkurenci obstál a obsadil
2. místo,“ uvedla øeditelka Kulturních služeb
mìsta Libuše Gruntová. Diváky ve snímku
provází herec Národního divadla v Praze
a moravskotøebovský obèan Jan Hájek a Car-

men Gabriela Bártová, která pochází z Venezuely a do Moravské Tøebové se pøistìhovala.
„DVD je sice to hlavní, o co jsem usilovali, ale
pøeci jen je èástí velkého projektu Svazku obcí
regionu Moravskotøebovska a Jevíèska. V rámci tohoto projektu byly vydány nové propagaèní materiály, hrazena úèast na veletrzích,
vysílány reklamní spoty v regionálních rádiích
a podpoøeny konkrétní akce a festivaly. Tato
kampaò mìla veliký dopad na rozvoj cestovního ruchu v celém regionu. Svìdèí o tom
statistiky návštìvnosti, které vykazují nárùst
v desítkách procent,“ informoval manažer
ekonomického rozvoje Miroslav Netolický.
Projekt propagaèní kampaò mìl hodnotu
2,2 milionu korun a byl z vìtší èásti hrazen
z dotace Evropské unie a Pardubického
kraje.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Zlato pro Marka
Marek Nisler o sobì dává opìt vìdìt. Na
dvoudenním maratónu Mistrovství Èeské
republiky, které se konalo 13. a 14. 10. 2007 na
pražské Štvanici, vybojoval v kategorii Street
Experts 1. místo.

„Výhra byla pro mì dost neèekaná, protože jsem
pøed samotným závodem moc netrénoval, ale
dal jsem do toho všechno a pro Moravskou
Tøebovou, jak jsem minule slíbil, vykopal zlato,“
øíká spokojenì Marek. Ve své kategorii musel
porazit 110 závodníkù a pøedvést jízdu ve které
nebyla nouze o whipy, foot jamy, technické
prvky, tiregraby a dokonce o transfer can-can
whip.
Jediné, co mu kazí radost z výhry je, že v Moravské Tøebové není kvalitní skatepark, kde by
on a ostatní nadšenci tohoto sportu mohli
trénovat a dále se zdokonalovat.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Pøekontrolujte si svùj
øidièský prùkaz!
Blíží se konec roku 2007 a my bychom opìt
chtìli pøipomenout obèanùm, že termín pro
povinnou výmìnu øidièských prùkazù vydaných v období od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993 je do konce tohoto roku.
Povinná výmìna: do 31.12. 2007
Typ 1: vydávané v období 1. 7. 1964 - 1986

Typ 2: vydávané v období 1987-1991

Typ 3: vydávané v období 1992-1993

Pøekontrolujte si tedy svùj øidièský prùkaz
a pokud vlastníte starý typ øidièského prùkazu „rùžovou tøídílnou rozkládací knížeèku“
(vydávanou v letech 1964-1986) nebo „rùžovou
kartièku“ (vydávanou v letech 1986-1993) jedná
se o série øidièských prùkazù s písmeny AA..,
AB.., AC.., AD.., AE.., AF.., AG.., AI..,
neodkládejte jeho výmìnu na poslední chvíli.
V souèasnosti probíhají výmìny øidièských
prùkazù plynule, formuláø žádosti o nový øidièský
prùkaz vyplníte na odboru dopravy bìhem
nìkolika minut. Koncem roku ale oèekáváme
zvýšený zájem o výmìnu ØP a s tím spojené delší
èekání obèanù-øidièù u pøepážek odboru dopravy.
Proto neodkládejte návštìvu odboru dopravy
a pøijïte si vymìnit starý øidièský prùkaz.
Výmìna øidièských prùkazù je osvobozena od
správního poplatku a provádí se na odboru
dopravy mìstského úøadu, a to podle místa
trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu.
K provedení výmìny øidièského prùkazu je
potøeba se dostavit na odbor dopravy se starým
øidièským prùkazem, platným dokladem
totožnosti (obèanský prùkaz, pas), jednou
fotografií o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a u pøepážky vypsat Žádost o výmìnu ØP. Lhùta pro
vyhotovení a vyzvednutí nového øidièského
prùkazu (a zároveò výmìnu za starý ØP) je
15 až 20 dnù.
Odbor dopravy MìÚ

Vyhráli Olympiádu
Žáky pátých roèníkù Základní školy Palackého
pøijal ve støedu 17. 10. 2007 na radnici
místostarosta mìsta Miloš Izák spoleènì s vedoucí školského odboru Jolanou Sejbalovou.

Osobnì mladým sportovcùm podìkoval za vzorné reprezentování mìsta a školy na Evropských
hrách mládeže v atletice, krajském ètyøboji
a Olympiádì dìtí a mládeže Pardubického kraje.
Odtud si odvezli první místo a putovní pohár
Deníku. Jeho dík patøil také trenérkám Novákové a Mareèkové, jejichž zásluhou žáci tohoto
úspìchu dosáhli.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Oznámení Mìstského úøadu Moravská Tøebová
Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje zámìr
mìsta Moravská Tøebová prodat nemovitosti:
ü Pozemku parc.è. 3287/13 o výmìøe 319 m2,
kultura trvalý travní porost, pozemku parc.è.
430/1 o výmìøe 11 m2, kultura zastavìná plocha
a nádvoøí a pozemku parc.è. 3287/6 o výmìøe 496
m2, kultura zahrada, vše v obci Moravská Tøebová
a k.ú. Boršov u Moravské Tøebové.
ü Bytovou jednotku è. 837 o vel. 1+1 v domì
è.p. 837 stojícím na stavebním pozemku parc.è.
2251, na ul. Olomoucké è.o. 42 v obci a kat.
území Moravská Tøebová, èást Pøedmìstí vèetnì
spoluvlastnického podílu id. 2167/10000 na
spoleèných èástech domu, na stavební parcele
è. 2251 a na vedlejších stavbách a venkovních
úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Tøebová, ul. Olomoucká.
ü Bytovou jednotku è. 219/1 o vel. 3+1 v bytovém domì è.p. 219 v èásti obce Boršov na
stavební parcele è. 389 vèetnì spoluvlastnického podílu id. 4511/10000 na spoleèných èástech
domu, na stavební parcele è. 389 a na venkovních
úpravách na parcele è. 389 v obci Moravská
Tøebová, katastrální území Boršov u Moravské
Tøebové.
ü Bytovou jednotku è. 219/2 o vel. 3+1 v bytovém domì è.p. 219 v èásti obce Boršov na
stavební parcele è. 389 vèetnì spoluvlastnického podílu id. 4519/10000 na spoleèných èástech
domu, na stavební parcele è. 389 a na venkovních
úpravách na parcele è. 389 v obci Moravská
Tøebová, katastrální území Boršov u Moravské
Tøebové.

ü Nebytovou jednotku è. 219/3 o výmìøe
14,71 m2 v bytovém domì è.p. 219 v èásti obce
Boršov na stavební parcele è. 389 vèetnì
spoluvlastnického podílu id. 970/10000 na
spoleèných èástech domu, na stavební parcele
è. 389 v obci Moravská Tøebová, katastrální území
Boršov u Moravské Tøebové.
ü Pozemek parc.è. 3067/1 o výmìøe 380 m2,
kultura zahrada a pozemek parc.è. 2620/2
o výmìøe 155 m2, kultura ostatní plocha, vše
v Udánkách v obci a katastrálním území Moravská
Tøebová.
ü Èást pozemku parc.è. 2350 (jedná se o 22
m2), kultura ostatní plocha na ul. Na Stráni
v obci a katastrálním území Moravská Tøebová.
ü Pozemek parc.è. 2077/48 o výmìøe 3.664
m2, kultura travní porost, pozemek parc.è.
2077/50 o výmìøe 4.641 m2, kultura travní
porost a pozemek parc.è. 2078/3 o výmìøe 4.005
m2, kultura ovocný sad, vše na Køížovém vrchu
v obci a katastrálním území Moravská Tøebová.
ü Pozemek parc.è. 3221 o výmìøe 266 m2,
kultura zahrada v Udánkách v obci a katastrálním
území Moravská Tøebová.
Zámìry prodeje byly schváleny usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 716/R/240907
Oznámení Mìstského úøadu v Moravské Tøebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
V Moravské Tøebové dne 17. 10. 2007.
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku
a komunálního hospodáøství Mìstského úøadu
Moravská Tøebová

Tabulky èísel popisných – k vyzvednutí od 15. 11. 2007 na OIC
K usnadnìní orientace a opravì starého znaèení ve
mìstì probìhla v roce 1998 první etapa znaèení
domù tabulkami èísel orientaèních (èervené barvy,
s názvem ulice).
Jako následný krok
a v souvislosti se špatným stavem znaèení
budov èísly popisnými,
rozhodla rada mìsta na
svém zasedání, že budou vyrobeny nové tabulky èísel popisných.
Podle zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení) a o zmìnì
nìkterých zákonù, musí být budovy ve mìstì
èíslem popisným oznaèeny.
Souèasný stav je takový, že na vìtšinì budov èísla
popisná chybí a pokud ještì nìjaká jsou, tak
špatnì èitelná a nebo jiného provedení, než
zadalo mìsto. Mìsto na svoje náklady nechá
vyrobit tabulky a vlastník nemovitosti má ze
zákona povinnost oznaèit budovu tímto èíslem
popisným.

Bude tak pøipraveno asi 1600 tabulek èísel
popisných, k vyzvednutí budou od 15. 11. 2007
v prostorách Obèanského informaèního centra
(OIC) v budovì na ul. Olomoucké. Tabulky budou
pøedávány proti podpisu vlastníkùm budov nebo
lidem povìøeným k jejich pøevzetí. Obèan prokáže
svou totožnost obèanským prùkazem a proti podpisu obdrží tabulku s pokyny o instalaci a dalšími
informacemi.
Znaèení èísly popisnými se týká jen tìchto èástí
mìsta – mìsto a pøedmìstí. Na ostatní èásti mìsta
jako jsou Boršov, Sušice a Udánky se doplnìní
èíslem popisným nevztahuje, protože formát
èíslování budov je v souladu s èísly popisnými
a jsou znaèeny jednou souvislou èíselnou øadou.
Vedlejší budovy, které jsou souèástí jednoho celku
(výrobní haly uvnitø jednoho podniku, garáže,
drobné stavby) se neoznaèují.
Obèanské informaèní centrum (OIC) je otevøeno
v Po, St od 8.00 do 17.00, v Út a Èt od 8.00 do
15.00 a v Pá od 8.00 do 14.00, i pøes obìd. Další
informace na tel. 461 353 111, posta@mtrebova.cz.
Odbor vnitøních vìcí

Upozornìní obèanùm

Termíny nedodrží,
lidé se zlobí

Mìstský úøad Moravská Tøebová, odbor vnitøních
vìcí, upozoròuje obèany, že dne 31. 12. 2007 konèí
platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných
údajù, vydaných do 31. 12. 1998.
O obèanský prùkaz je tøeba požádat nejpozdìji
mìsíc pøed skonèením jeho platnosti, tzn. u výše
uvedených obèanských prùkazù do 30. 11. 2007.
Pro.obèany narozené pøed 1.1.1936 platí výjimka,
obèanské prùkazy, ve kterých je vyznaèena doba
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena
bez omezení“, zùstávají nadále platné. Žádost o nový obèanský prùkaz, je možné podat na Mìstském
úøadì v Moravské Tøebové, budova ul. Olomoucká
è. 2, Oddìlení obèanského informaèního centra.
Úøední hodiny OIC jsou v pondìlí a ve støedu v dobì
8:00 17:00 hod., úterý a ètvrtek od 8:00-15:00
a v pátek od 8:00-14:00 hodin. Pøípadné informace
je možné získat na mìstském úøadì, oddìlení OIC
rovnìž telefonicky na tel. 461 353 111
Odbor vnitøních vìcí

Obyvatelé Moravské Tøebové si na otevøení
sbìrného dvoru poèkají. Výstavba se protáhne až do
konce listopadu, protože stavební firma øeší potíže
s nedostatkem pracovníkù.
„V souèasné dobì probíhají zemní práce a na nì
naváže úprava povrchu,“ vysvìtluje Karel Musil
z odboru investièního a regionálního rozvoje. Vodu
ze zpevnìných ploch a støech všech objektu poté
svedou do dešové kanalizace, která je v ulici
Sluneèní.
„Bohužel projekt sbìrného dvora s odkanalizováním
úložištì komunálního odpadu nepoèítal,“ øíká Karel
Musil. Moravskotrebovští ho napojí na kanalizaèní
sí z mìstských penìz. Vybudování kanalizace
pøijde mìsto na pùl milionu korun. Obèané zatím
využijí sbìrný dvùr v Boršovì a provizorní plochu
v areálu technických služeb.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Rychlostní komunikace R 35
Souèástí platného územního plánu velkého
územního celku Pardubického kraje je také
navrhovaná trasa rychlostní komunikace R 35 v tzv.
„jižní“ stopì. V souèasné dobì probíhá výstavba
úseku „Sedlice-Opatovice“, který navazuje na
dálnici D11 a pøivádí tranzitní dopravu od západu na
okružní køižovatku budovanou v blízkosti
opatovické elektrárny. Tato køižovatka rozdìluje
dopravu na sever (Hr. Králové) a jih (Pardubice,
Chrudim). Stavbu realizuje SKANSKA-DS s termínem dokonèení 06/2010. Návaznì na tuto stavbu
probíhá intenzivní pøíprava rozšíøení stávajících
pøivadìèù do obou krajských mìst na ètyøpruhové.
Soubìžnì probíhá intenzivní projektová pøíprava
navazujících úsekù „Opatovice-Èasy“, „ÈasyOstrov“ a „Ostrov-Zámrsk“, kde je trasa již
Stabilní, zahranièní spoleènost Protechnik
hledá pro dvousmìnný
a tøísmìnný provoz nové pracovníky na tyto
pozice:

consulting s.r.o.

CNC MECHANIK
- SŠ strojního zamìøení - zkušenosti s malosériovým
CNC soustružením a frézováním - znalost práce
s CAD programy - znalosti v oboru programování
obrábìcích strojù - výhodou
CNC OPERÁTOR
- SŠ technického smìru - zkušenosti s klasickým
soustružením a frézováním
Pro tyto pracovní pozice dále požadujeme:
- samostatnost, zodpovìdnost a peèlivost - zájem
zvyšovat si svoji kvalifikaci a poznávat nové
technologie - pozitivní pøístup k práci - ochotu
pracovat ve dvousmìnném nebo tøísmìnném
provozu
Pro tyto pracovní pozice nabízíme:
- možnost okamžitého nástupu - zázemí stabilní,
prosperující spoleènosti - zajímavou samostatnou
práci v novém prostøedí firmy s technicky a technologicky nároèným výrobním programem - možnost
seberealizace a profesního rùstu - motivující mzdové
ohodnocení dle kvalifikace a zkušeností (stravenky,
mimoøádné mìsíèní prémie).
V pøípadì Vašeho zájmu o námi nabízené pracovní
pozice, zavolejte prosím na telefonní èíslo nebo
zašlete Váš životopis na adresu: Lucie Veselá,
tel.: +420 461 550 982, e-mail: jobs@protechnik.cz

Nad Moravskou Tøebovou
vyroste rozhledna
Nad Boršovem, v lokalitì místními obyvateli
nazývaném Pastvisko, už brzy vyroste nová
rozhledna. Moravskotøebovští radní se snaží oživit
toto místo pøedevším kvùli zlepšení cestovního
ruchu a návštìvníkùm nabídnou novou atraktivitu.
„Tímto místem jsme se inspirovali z dochovaných
fotografií, podle kterých zde už pøed sto lety
rozhledna stála. Proto navážeme na její historii,“
vysvìtluje starosta mìsta Josef Ošádal.
Stavbu projektuje Antonín Olšina, který navrhl také
dobøe ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v Bøezové
nad Svitavou.

stabilizována a není pøedpoklad, že by mohla být
ještì mìnìna. Èasový odhad samotné pøípravy
tìchto staveb je cca 3-4 roky. Krajské zastupitelstvo
bude pravdìpodobnì ještì koncem tohoto roku
seznámeno s výsledky multikriteriální analýzy
variantního vedení trasy R 35 v úseku „ZámrskStaré Mìsto“, kterou v souèasné dobì zpracovává
firma SUDOP. Pokud by výsledek této analýzy
pøesvìdèil vìtšinu o tom, že existuje výhodnìjší
trasa než jižní, bude pøistoupeno k projednávání
zmìny v územním plánu (èasový odhad cca 3 roky).
Z uvedeného plyne, že jakákoliv další výstavba
silnice R35 od Zámrsku smìrem na Mohelnici
nezapoène døíve než v r. 2011 (pøi bezkonfliktním
projednávání a výkupu pozemkù). V souèasné dobì
probíhá stavba obchvatu Holic na silnici I/35 s termínem dokonèení 10/2008. V dubnu 2008 zaène
výstavba obchvatu Opatova na I/43 s termínem
dokonèení 05/2010. V nejbližším výhledu (zahájení
cca 2010) je obchvat I/35 Vysokého Mýta a pøeložka
I/43 „Hradec nad Svitavou-Laènov“. Není tedy
pravdou, že by výstavba R 35 byla jakkoliv
zastavena èi „zmrazena“, jak uvedla nesprávnì
nìkterá média. Pravdou je pouze to, že souèasný
stav naší legislativy v oblasti liniových staveb
veøejného významu je natolik tristní, že nedovoluje
postupovat rychleji pøi pøípravì staveb, a už se týká
projednávání vlivu na životní prostøedí èi majetkoprávní pøípravy. Staví se prostì jen to, co je ke
stavbì pøipraveno. A tím rozhodnì silnice R 35
v celé své trase není.V neposlední øadì nedokáže
investor v prostøedí souèasné legislativy úèinnì èelit
snahám „ekologistù“ (pozn. nikoli „ekologù“) ve
zcela úèelovém blokování výstavby jakýchkoliv
dopravních staveb. A ti se na R 35 soustøedí více než
dùslednì…
Ing. Josef Jílek, pøedseda výboru pro dopravu
Zastupitelstva Pardubického kraje

Nové pøístupy ve
strategickém plánování
Vedení mìsta Moravské Tøebové v souèasnosti
pøipravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje
mìsta, ale nejen to: „Naším cílem je definovat
strategickou vizi mìsta, tedy navrhnout možné
žádoucí smìøování mìsta v dlouhodobém výhledu,“
vysvìtlil místostarosta mìsta Václav Maèát a dodal:
„Na definování vize mìsta by se mìla podílet nejen
radnice a odborní pracovníci poradenské firmy, ale
pøedevším obèané mìsta prostøednictvím veøejných
projednávání nebo diskusí na webu mìsta.
Aktualizovaný Strategický plán rozvoje bude sloužit
jako nástroj pro realizaci této strategické vize.
Zámìrem celého procesu je sladit priority radnice
s pøedstavami široké veøejnosti, aby bylo možné
soustøedit veøejné finance do klíèových oblastí,
ovlivòujících kvalitu života ve mìstì. Výsledkem
spolupráce bude identifikace pøedstav o smìøování
a image mìsta v budoucnu a vymezení cílených
opatøení k jejich dosažení s ohledem na místní
možnosti a limity. Projekt bude zahájen v listopadu
letošního roku a bude jej koordinovat expertní
skupina pro strategické plánování, složená ze
zástupcù mìsta, veøejnosti a poradenské spoleènosti
AQE advisors, a.s. O prùbìhu jednotlivých fází
aktualizace dokumentu bude veøejnost informována
prostøednictvím webových stránek mìsta,
Moravskotøebovského zpravodaje a tiskových zpráv.
Ing. Miroslav Netolický,
manažer ekonomického rozvoje mìsta

Mezi pražci

Na tìchto místech bude stát nová rozhledna
„Jsem rád, že se vedení mìsta domluvilo na tomto
místì. Je pro stavbu rozhledny jako stvoøené. Už
mám v hlave vizi, jak bude vypadat,“ øíká Antonín
Olšina. Z plánované výšky dvaceti metrù se v
budoucnu milovníkùm výšek otevøe pohled na
Orlické hory, Jeseníky, Moravskou Tøebovou a
okolí.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Osmé tøídy Základní školy Moravská Tøebová,
Kostelní námìstí a Prùmyslové muzeum
Mladìjov Vás zvou na výstavu MEZI
PRAŽCI MLADÌJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY ve vestibulu radnice na nám. T. G. Masaryka. Výstava bude zahájena slavnostní
vernisáží 19. 11. 2007 v 16.00 hodin. Její
souèástí bude uvedení nové divadelní hry
„Mladìjovská šamotka“.
Výtvarné práce žákù bude na radnici možné
zhlédnout do 10. 12. 2007. Tato výstava je
vyvrcholením vzdìlávacího projektu Mezi
pražci mladìjovské úzkokolejky, který ZŠ
Kostelní námìstí realizuje v rámci Výchovy ke
vztahu ke kulturnì historickému dìdictví.
Projekt finanènì podpoøil Evropský sociální
fond.
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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, M.T. nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz
Chtìl bych pochválit úpravy
na sídlišti Západní, kdy se po
mnoha letech toto sídlištì stává
upraveným domovem pro obyvatele a ne zanedbanou noclehárnou. Se svým dvouletým
vnukem èasto navštìvujeme
pískovištì s prolézaèkami
a jinými atrakcemi. Za velkou
závadu považuji (a to nejen já)
lítací dveøe pøi vstupu na pískovištì a prolézaèky.
Kdo tyto dveøe navrhnul asi nikdy nehlídal malé
dítì, je jen otázkou èasu, kdy dítì bude tìmito
dveømi zranìno. Chápu, že dvíøka jsou zde kvùli
pobíhajícím psùm, ale snad by se našlo jiné
øešení. Nebylo by od vìci, kdyby venèení psù
v této lokalitì obèas zkontrolovala mìstská
policie.
Dìkuji za pochvalu snahy o zvelebování sídlištì.
O problému s dveømi jsem už slyšel. Dùvod pro
osazení tohoto typu dveøí byl ten, aby došlo vždy
k automatickému zavøení vchodu a zamezení
pøístupu psù k høišti. V této dobì probíhá druhá
etapa regenerace sídlištì. Pokusíme se pøijmout ve
spolupráci s dodavatelskou firmou takové opatøení,
které by pohyb dveøí a osazení pantù upravilo tak,
aby k možnému poranìní nemohlo dojít.
Obracím se na vás jménem moravskotøebovských
žen a dívek, paní a sleèen, které si zvykly chodit na
hodiny spinningu. Mìsto pomáhá mužùm hokejistùm, mužùm fotbalistùm, atd., pomozte také
ženám. Paní Truhláøová se potýká s problémy
a bez pomoci mìsta je nemùže sama zvládnout.
O aktivitì paní Truhláøové dobøe vím a jsem rád, že
spinning je v našem mìstì tak oblíbený. Spoleènì
s místostarostou ing. Maèátem jsme s paní Truhláøovou o provozování spinningu jednali. Máte
pravdu, mìsto opravdu výraznì podporuje sport. Jde
však vždy o odvìtví, které je zaèlenìno pod TJ
Slovan a my Slovanu pøispíváme z rozpoètu mìsta
jako celku. Nejde tedy o podnikatelskou aktivitu,
jako v pøípadì spinningu paní Truhláøové. Øešením
by bylo, kdyby i tento mohl být zaèlenìn do naší
tìlovýchovné jednoty a dostával finanèní prostøedky
z jejich rozpoètu. O tom budeme s vedením Slovanu
jednat. Dále se budeme snažit spoleènì najít
prostory, kde by mohl být spinning provozován
a kde by byl nájem co nejnižší.

Opravili pøíjezdovou cestu k zámku
Znièené zámecké nádvoøí po provedených rekonstrukcích zámku a nánosy bahna bránily poøádání
kulturních a spoleèenských akcí v renesanèní
památce. Radní se proto rozhodli pro jeho
rekonstrukci. Ta zaèala v záøí minulého roku.
Na rekonstrukci zámeckého nádvoøí uvolnili
moravskotøebovští radní vloni 3,2 milionù korun.
Novou podobu dostalo hlavní nádvoøí zámku jeho
osvìtlením a osvìtlením jihozápadního køídla. Na
tuto akci mìsto získalo padesátiprocentní dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj. „Letos jsme požádali rovnìž z tohoto programu o dotaci na pokraèování rekonstrukce nádvoøí zámku – etapa I. a II.
Bohužel se nám nepodaøilo dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ÈR získat,“ øíká Eva Štìpaøová z odboru investièního a regionálního rozvoje. Moravská
Tøebová je hodnocena jako vìtší obec podle poètu
obyvatel a požadované èástky mìsta pøíliš vysoké,
proto na dotaci nedosáhli. Aby byl uspokojen co
nejvìtší poèet žadatelù, komise kladnì hodnotila
projekty s nižšími rozpoètovými náklady. I pøes tyto
komplikace se radní rozhodli, že provedou alespoò
jednu ze tøí projektovaných etap. Jednalo se o druhou etapu, která zahrnovala pøístupovou komunikaci od jižní brány, tedy pøístup z Jevíèské ulice až
k samotnému nádvoøí. Cenu díla zastupitelé stanovili
na základì cenové nabídky zhotovitele ve výbìrovém øízení, a to ve výši 655 tisíc korun. „U první
etapy šlo o nedokonèenou èást chodníkù okolo
vnitøních hradeb nádvoøí. Šlo o velkou èást nádvoøí.
Teï už nám zbývá jen èást pod tribunou a støed
nádvoøí se zelení, což vyøeší tøetí etapa,“ vysvìtluje
Eva Štìpaøová. Celkový náklad první etapy èiní
podle projektové dokumentace 1,910.298 Kè a etapy
tøi 2,276.994 Kè.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 30. 9. 2007 vedeno celkem
11 134 obèanù ÈR, z toho 57 cizincù s povolením k trvalému pobytu na území ÈR
Za mìsíc záøí se v Moravské Tøebové narodilo
9 dìtí a zemøelo 9 obèanù, pøistìhovalo se
18 obyvatel a odstìhovalo se 21 obyvatel.

MATRIKA
Vítání:
Záøí:
Øíjen:
Sòatky:
Záøí:
Øíjen:

Jiøí Pešta
Eliška Balážiová
Daniel Marion Weil
Nikola Baladová
Judita Bernereiterová
Adéla Zelinková
Ondøej Pelc - Jana Jurková
Václav Koleèkáø - Michaela Dražilová
Jiøí Horský - Martina Prucková

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

TS mìsta Mor. Tøebová se omlouvají obèanùm
za stálé uzavøení sbìrového dvora. V rámci
jeho rozšíøení a modernizace došlo k prodloužení výstavby. Sbìrový dvùr bude
otevøen v 2. pol. mìsíce listopadu. Prosíme
obèany, aby prozatím využívali sbìrného
dvoru v Boršovì, a to ve všední dny od 8 do
17 a v sobotu od 8 do 14 hod. V M. Tøebové
v areálu TS pouze v sobotu od 8 do 14 hod.
V areálu bude ukládám všechen odpad vyjma
nebezpeèného a nadmìrného odpadu.
Technické služby Mor. Tøebová s.r.o. budou
v rámci mobilního svozu odpadu v mìsíci
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 (14-17 h.) a v sobotu
(8-12 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 .
UPOZORNÌNÍ: 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 do 12 a od
13 do 17 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod.
den
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Pondìlí
Støeda
Ètvrtek
Pátek

datum
1.11.
2.11.
3.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
12.11.
14.11.
15.11.
16.11.

Místo pøistavení vleèky a kontejneru
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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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. 9. - 14. 10. 2007
16.9. v 02:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení
o rvaèce na ulici 9. kvìtna pøed Duku-Duku.
Hlídka rozvášnìné mladíky uklidnila, a jelikož
jeden z úèastníkù byl zranìn na hlavì, byla na
místo pøivolána RZS, která zranìného pøevezla
na ošetøení do nemocnice ve Svitavách.
Pøípadem se dále zabývá PÈR.
17.9. v 19:35 hod. byl hlídkou MP nalezen
opilý muž, který ležel na silnici mezi
Boršovem a Mor. Tøebovou. Hlídka muže
probrala, zjistila jeho totožnost, a jelikož nemìl žádné zranìní, byl nasmìrován k domovu
do Dlouhé Louèky.
21.9. v 01:20 hod. byl hlídkou MP nalezen na
ulici 9. kvìtna podnapilý mladík z Boršova,
který krvácel z hlavy. Hlídka mu poskytla
první pomoc a na místo byla pøivolána RZS.
Bylo zjištìno, že mladík si zranìní zpùsobil
pádem v opilosti, a jelikož se jednalo o povrchové zranìní, byl po ošetøení pøevezen MP
domù a pøedán rodinì.
22.9. v 17:25 hod. pøijala hlídka MP oznámení,
že na ulici Dvorní skupina mladíkù rozhazuje
odpadky. Hlídka mladíky zadržela, donutila
vše uklidit a po rázné domluvì je vykázala
z místa.
V 21:35 hod. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Olomouckou k silnì podnapilému muži, který
ležel na vozovce. Na místo byla pøivolána RZS

a lékaø po ošetøení doporuèil muže pøevést na
záchytnou stanici do Pardubic. Pøevoz uskuteènila PÈR.
27.9. v 02:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení
od ženy z Boršova, že její druh se vrátil z hospody a zbil ji. Na místì bylo zjištìno, že muž
družku napadl již vícekrát. Jelikož vzniklo
podezøení na domácí násilí, byl pøípad pøedán
PÈR.
1.10. v 18:00 hod. bylo hlídce MP oznámeno
nevhodné chování mládeže na dìtském høišti
na ulici Západní. Na místì hlídka jednala jak s
oznamovateli, tak i se skupinou mládeže.
Záležitost byla vyøešena domluvou.
2.10. v 16:30 hod. byla hlídka MP pøivolána
do OD Lidl, kde ostraha provozovny zadržela
muže pøi krádeži zboží. Muži byla uložena za
jeho pøestupkové jednání bloková pokuta.
3.10. v 09:15 hod. byla hlídka MP pøivolána
do OD Billa, kde ukradl ètrnáctiletý mladík
láhev vodky. Jelikož se mladík dopustil
pøestupku proti majetku a vzniklo podezøení ze
záškoláctví, byla záležitost oznámena odboru
sociálních vìcí MìÚ.
6.10. v 07:20 hod. byla hlídka MP pøivolána
do bufetu na ulici Lanškrounské, kde opilý
muž obtìžoval ostatní hosty a dožadoval se od
obsluhy dalšího alkoholu. Na místì byla
zjištìna totožnost muže, a jelikož muž vyhrožoval sebevraždou, když nedostane napít,
byl pøedán na PÈR.
14.10. ve 13:00 hod. byla hlídka MP pøivolána
do OD Billa, kde ostraha provozovny zadržela
muže z Jihlavy pøi krádeži zboží. Jelikož pøi
ovìøování totožnosti bylo zjištìno, že zadržený
muž se krádeží dopouští opakovanì, byl
pøedán k øešení PÈR.
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
Troufalost pachatele nezná mezí
Neznámý pachatel zneužil situaci a v obci
Biskupce dne 22. 9. z neuzamèeného vozidla
Opel Corsa, ve kterém spala jeho jednadvacetiletá majitelka z Vodic, odcizil batoh
s doklady, finanèní hotovostí a digitálním
fotoaparátem. Takto poškozená žena pøišla
o 19 tis. Kè.

pìtatøicetiletého muže z Blanenska. Po
telefonické domluvì a pod záminkou výhodné
koupì cigaret podvodnì vylákal od poškozeného èástku 25 tis. Kè. Muž se však cigaret
nedoèkal, nicménì mu bylo pachatelem
pøislíbeno jejich dodání v druhý den veèer
v Moravské Tøebové. Když se poškozený na
místo dostavil, èekalo ho pøekvapení. Pachatel
tentokrát namísto cigaret vytáhl nùž a pod
pohrùžkou násilí pøinutil muže vydat hotovost
15 tis. Kè. Poté pachatel z místa utekl. Díky
své dùvìøivosti tak podnikatel pøišel celkem
o 50 tis. Kè. Ke zranìní poškozeného nedošlo.
Po pachateli tým svitavských kriminalistù
intenzívnì pátrá.

Odcizeno osobní motorové vozidlo
V noèních hodinách z 22. na 23. 9. došlo
v Moravské Tøebové na ulici Zámecké ke
krádeži neuzamèeného motorového vozidla.
Staèilo pouze vozidlo nastartovat, nebo se ve
vozidle v zapalování nacházely klíèe. Policie
po vozidle vyhlásila pátrání, naèež bylo
vozidlo nalezeno havarované. Majiteli vozidla
byla zpùsobena škoda ve výši 10 tis. Kè.

Kradl støíbro, už je v base
V noci z 2. na 3. 10. se v té dobì neznámý
pachatel vloupal v Moravské Tøebové do
prodejny s dárkovým zbožím. Odcizil rùzné
støíbrné a ocelové šperky v hodnotì 80 tisíc
korun. Ve ètvrtek 4.10. byl policií dopaden.
Jednalo se o devatenáctiletého mladíka z Moravské Tøebové, který je z vloupání podezøelý.
Èást zboží v hodnotì 50 tis. Kè u nìj byla
zajištìna a navrácena majiteli prodejny.
Pachateli hrozí až dvouletý trest odnìtí
svobody.

Z podvodníka lupiè
Na konci záøí neznámý pachatel kontaktoval
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Mezi pražci mladìjovské úzkokolejky
ZŠ Kostelní námìstí v duchu právì probíhající
reformy základního a støedního školství realizuje
i v letošním školním roce s žáky nìkolik výchovnì
vzdìlávacích projektù. Jedním z nich je projekt Mezi
pražci mladìjovské úzkokolejky, který se realizuje
v rámci Výchovy ke vztahu ke kulturnì historickému dìdictví, což je nové, tzv. prùøezové téma,
sdružující v sobì poznatky z nìkolika vyuèovacích
pøedmìtù. Jeho cílem je zprostøedkovat dìtem

možnost zevrubného poznání regionu, v nìmž žijí,
uvìdomìní si jeho pùvabù a hodnoty, seznámení se
s jeho kulturním odkazem. Teoretickým garantem
tohoto prùøezového tématu je Katedra dìjin a didaktiky dìjepisu Univerzity Karlovy, pod jejíž
záštitou nìkolik škol v republice vypracovalo své
projekty, které finanènì podpoøil Evropský sociální
fond. Projekt Mezi pražci mladìjovské úzkokolejky
vznikl ve spolupráci školy a Prùmyslového muzea
Mladìjov. Byl sestaven jako dvouetapový, pøièemž
první, expedièní èást se uskuteènila v polovinì záøí
v areálu muzea v Mladìjovì, v tìchto dnech probíhá
druhá èást, naplnìná zpracováváním poznatkù a výtvarným projektem na mladìjovská témata. O samotném dìní v Prùmyslovém muzeu Mladìjov jedna
úèastnice z øad žákù napsala:
Ve dnech 18. - 21. 9. 2007 pobývalo 20 žákù
8. roèníkù v areálu mladìjovského muzea. Seznamovali se s historií místa, vývojem kolejové a zemìdìlské techniky. Ve skupinkách vypracovávali
pracovní listy, pøitom odpovìdi na otázky hledali po
celém areálu muzea, zkoumali, k èemu jednotlivé
exponáty slouží, jak fungují. Skoro na všechno si
žáci mohli sáhnout a vyzkoušet to. Odpoledne se
ještì kreslily technické detaily exponátù.
Následující den se žáci podle svého zájmu rozdìlili
Èeská spoleènost se španìlským kapitálem,
zabývající se výrobou souèástí pro automobilový prùmysl, hledá zájemce na pozice:
KOORDINÁTOR ÚDRŽBY
POŽADUJEME:
SŠ/VŠ vzdìlání nejlépe technického smìru • znalost
anglického jazyka • organizaèní schopnosti • znalost
technologie vstøikování a lisování plastù výhodou
NÁPLÒ PRÁCE:
podpora pøi nákupu strojù a zaøízení • zodpovìdnost za
údržbu strojù a zaøízení • dohled na instalaci strojù
a zaøízení v novì vybudované výrobní hale •
koordinace odstranìní závad, dohled na provádìní
preventivní údržby • øešení technických problémù ve
výrobì, spolupráce s technology a kvalitou • spolupráce s externí nástrojárnou
NABÍZÍME:
možnosti osobního a profesionálního rùstu • velmi
zajímavé platové ohodnocení • jazykové kurzy •
zázemí zahranièní spoleènosti
MÍSTO PRACOVIŠTÌ: Moravská Tøebová
NÁSTUP: ihned

TECHNOLOG VSTØIKOVÁNÍ
POŽADUJEME:
Vyuèen/SŠ v technickém oboru
Zkušenosti v oblasti vstøikování plastù
NÁPLÒ PRÁCE:
zodpovìdnost za technologii procesu vstøikování
plastických hmot- stanovení výrobních postupù/
parametrù procesu • neustálé zlepšování technologických procesù, podpora pro sériovou produkci
NABÍZÍME:
odborné zaškolení • samostatnou a zodpovìdnou práci
• pøístup k nejnovìjším technologiím • zajímavé
finanèní ohodnocení • zázemí zahranièní spoleènosti
MÍSTO PRACOVIŠTÌ: Moravská Tøebová
Pokud Vás zaujala naše nabídka, zašlete nám laskavì
Váš strukturovaný životopis na adresu:
michnikova@tajo.coop
Kontakt: Jana Kaplanová 606 677 1896

na vìtší skupiny (tým botanikù, divadelníkù,
technikù, historikù, fotografù, výtvarníkù a sochaøù),
v nichž spojili své síly a zkonstruovali sochu
z železnièních pražcù, pøipravili si „mikrodivadelní“
hru, kreslili a malovali (u mnoha žákù krásné)
obrazy. Nìkteré výtvarné èinnosti se provádìly i pod
mladìjovskou rozhlednou a zøíceninou hradu
nedaleko bývalých dolù. Koneèným výsledkem pak
byla výstava obrazù a sehrání divadelního pøedstavení v budovì bývalé elektrárny a odhalení sochy,
která stojí jen pár metrù od železnice. Obèané
Mladìjova byli s konáním této prezentace seznámeni
v ten samý den ráno díky pozvánkám, které
skupinka žákù roznesla po vesnici. Ještì pøed
odjezdem se žáci seznámili s nìkterými mentálnì
postiženými klienty Domova u studánky (Anenská
Studánka), kteøí za nimi pøijeli vlakem a byli
následnì provedeni po areálu mladìjovského muzea
za doprovodu všech žákù. Hned potom všichni
spoleènì odjeli „pendolíny“ (jak se øíká novým
osobním vagónùm na zdejší úzkokolejce) do lesa na
zastávku Veksl a tam spoleènì všichni kreslili
mašinku, vytváøeli rùzné tvary rydlem do sádrového
odlitku a pomocí pruhù papíru, látky a provázkù si
vytvoøili v lese rovné èáry, které pøivázali i jinak
pøipevnili k vìtvím, stromùm i malým keøíkùm.
V pravé poledne se všichni vrátili, rozlouèili a jeli
domù. Úplné zakonèení tohoto projektu by mìlo
probìhnout 19. 11. na radnici v M. Tøebové. Budou
tam vystaveny obrazy, model sochy, kterou z dùvodu
mohutnosti a váhy nelze pøemístit, žáci zopakují
divadelní pøedstavení a na diváky èeká i spousta
dalších pøekvapení.
Mgr. Vlastimil Novák, Markéta Veselá, 8. B

Vyhlásili Biskupickou republiku
Devátý roèník festivalu slivovice Biskupické kaléšek
si zapsal nìkolik premiér. V sobotu 6. 10. 2007 se do
vesnice na Malé Hané sjeli pošesté èeští velocipédisté. Po propagaèní jízdì odstartovali závod “Od
pálenice k pálenici“. Na startu nechybìl ani známý
cyklista Josef Zimovèák, který na vysokém kole jel
závod Tour de France. Unikátem Biskupického
kaléšku je soutìž o nejlepší slivovici. V letošním
roce porota udìlila zlato slivovici Milana Lhotaøe
z Jevíèka. „Jedná se o vzorek pálenky ze švestek
z roku 1998,“ uvedl starosta Biskupic Dalibor
Šebek. Vítìzný vzorek byl vydražen za rekordní
sumu. Nejvyšší nabídka zaznìla od moravskotøebovského místostarosty Václava Maèáta. Dìtský domov
v Mor. Tøebové získá 80.000 korun. „Hodnì nás to
pøekvapilo. Moc panu místostarostovi dìkujeme.
Za tyto peníze pojedou naše dìti nìkam na rekreaci
a také chceme nakoupit nìjaké sportovní vybavení.
Samozøejmì dìkujeme i starostovi Biskupic panu
Šebkovi, jehož Biskupice nás pravidelnì podporují,“
usmívá se øeditelka dìtského domova Irena
Mazánková. Biskupiètí si mimo jiné vyhlásili svoji
republiku. Jejím premiérem se stal duchovní otec
festivalu František Václavek. „Chceme mít svobodnou republiku, ke které se mùže pøipojit každý
èlovìk, který miluje humor a recesi,“ øekl Václavek.
Vládním poradcem by se mìl stát ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Vyhlášeného festivalu se
zúèastnila i delegace z partnerského mìsta Banské
Štiavnice, kterou vedl zástupce primátora Juraj
Èabák.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Zprávièky z Mladìjova
Mladìjovská sezona skonèila. Letošní rok mùžeme
nazývat opravdu úspìšný. Naše mladìjovské
muzeum navštívilo deset tisíc pìt set návštìvníkù
a pìt tisíc se jich svezlo na úzkorozchodné železnici.

I pøesto, že letošní sezona skonèila, tak se urèitì
nenudíme. Z dùvodù nedostatku depozitních hal
jsme se rozhodli opìt po letech navést koleje do
bývalé døevìné výtopny, která bude nyní sloužit jako
úložištì dieslových lokomotiv. Další vìtší akcí je
stavba nové èekárny na letošním novì otevøeném
odjezdovém nádraží.
Èekárna již v pøíštím roce poskytne návštìvníkùm
ochranu pøed nepøízní poèasí.
Miloš Kopøiva
Školní sportovní klub pøi Gymnáziu Moravská
Tøebová poøádá ve dnech 2. - 3. 11. 2007 v prostorách
šaten u nové tìlocvièny
BURZU zimních sportovních potøeb
a zimního sportovního obleèení
PØÍJEM: pátek 2. 11. 2007 15:00 - 20:00
PRODEJ: pátek 2. 11. 2007 17:30 - 20:00
sobota 3. 11. 2007 9:00 - 12:00
VYÚÈTOVÁNÍ:
sobota 3. 11. 2007 14:00 - 17:00 hod.

Moravskotøebovská univerzita 3. vìku
Motto: “Celý život je školou (J.A.Komenský) aneb Není
ostuda nevìdìt, ale nechtít vìdìt“.
Vážení pøátelé, v pondìlí dne 5. 11. 2007 ve 14.30
hod., Vás zveme do zasedací místnosti MìÚ,
Olomoucká 2, na zahájení 8. roèníku Moravskotøebovské univerzity 3. vìku.
Zápisné 200 Kè. Téma pro nastávající roèník nese
název Èlovìk a jeho práva.
Program prvního setkání: oficiální zahájení, informace
o organizaci MTU 3. vìku a v druhé èásti pøednáška Zrod demokracie v antice (lektor: PhDr. František
Matoušek).
Srdeènì zve pøedsedkynì lektorské rady PaedDr. Marie
Blažková

Pomozte cizincùm
a získejte odmìnu
Poèet cizincù v Èeské republice pozvolna stoupá.
Jen v okrese Svitavy jich mezi námi žije pøibližnì
dvanáct set. Vìtšinou jde o Ukrajince, Slováky
a Poláky, v menší míøe se na tomto poètu podílejí
Vietnamci, Rusové a další státní pøíslušníci.
Podstatná èást tìchto lidí pracuje na pozicích, které
jsou jinak obtížnì obsaditelné. Pøispívají k našemu
národnímu dùchodu a je naším zájmem, aby ti, kdož
této zemi pøinášejí prospìch, u nás zùstali. K tomu,
aby se „naši“ cizinci do èeské spoleènosti lépe
zaèlenili, smìøuje projekt pardubického sdružení
Most pro lidská práva nazvaný „Dobrý den,
sousede!“, který se uskuteèòuje i na území okresu
Svitavy. Je podpoøen granty Evropského hospodáøského prostoru a Norska. Jste ubytovatel cizince,
jeho soused, spolupracovník, spolužák? Nebo jen
znáte konkrétního cizince, který takto potøebuje
pomoci? Potom je snadné projektu se aktivnì
zúèastnit. Staèí, když se pøihlásíte (nejlépe cestou
elektronické pošty) na adresu sdružení, jež Vám
poskytne bližší informace a následnì s Vámi uzavøe
smlouvu. V praxi jde o doprovod cizince ke dveøím
jeho sousedù, krátká zastavení, bìhem nichž se
s nimi cizinec pozdraví a pøedá jim drobné dárky
(jsou hrazeny z prostøedkù projektu). Organizace
a jednoduchá administrace jedné takové akce, bìhem
níž je navštíveno dvacet rodin sousedù cizince nebo
jeho rodiny, je honorována èástkou 1875 Kè.
Netroufáte-li si na úèast sami, pracovníci sdružení
vám rádi pomohou. Kontakt: Most pro lidská práva,
Havlíèkova 1036, 530 02 Pardubice, info@mostlp.org, 737466959, 602483134, 467771170.
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz

knížectvími pøeèetné drobné války. Hlavní dvì
ženské pøedstavitelky – Guiletta a Bianca – jsou
pùvabné, mladé, temperamentní, žádostivé a muži
žádané venkovské dívky. Jejich protìjšky hrabì
Marcello a hrabì Giacomo jsou dva zajatí dùstojníci.
Úsmìvná zápletka spoèívá v tom, že se tito dva
znepøátelení dùstojníci zajali navzájem. V pravidelném èase se navzájem vyslýchají, støeží jeden
druhého s nadìjí, že právì on (nebo ten druhý) bude
vítìzem, pøedá svého vìznì a bude povýšen.

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

benefièní pøedstavení
2.11. pátek

KOLOTOÈ …Z TOHOTO
OBRAZU UŽ NIKDY NEODEJDU
scénáø / Vladimír Machek, Jan Èíhal s použitím
textù Tadeusze Kantora a Czeslawa Milosze
kolektivní práce èlenù Bílého divadla
hudba / Pavel Helebrand

Pøipravujeme v prosinci:
1.12. sobota
PEKELNÌ MIKULÁŠSKÁ ŠOU
Václav Upír Krejèí
v roli roztomilého èertíka, který budí úsmìv
než-li strach a provází
zábavnou Mikulášskou
nadílku pro dìti i jejich
rodièe. Èertík Upèa má
s sebou peklíèko a zlobivé rodièe strká do
kotle….
16.00 hod., Mikulášský karneval, dvorana

Mikulášský jarmark
„P O D

S T Ø E CH O U“

v sobotu 1. 12. 2007
od 9.30 do 18.00 hodin
v budovì muzea v Moravské Tøebové
Kdo však zvítìzí, je zøejmé již od zaèátku. Pøes
veškeré umìní váleèné podlehnou oba dùstojníci
køehkým dívkám, podlehnou lásce a vidinì
pøíjemného rodinného života pod žhavým
venkovským italským sluncem ve stínu rozložitých
olivovníkù… V hlavních rolích Oldøich Navrátil a
Mojmír Madìriè, dále hrají: Kateøina Petrová, Petra
Hobzová, Otmar Brancouzský aj. Režie: Petr Gelnar
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kè, vstupenky
již v prodeji

pro dìti
8.11. ètvrtek

Honza Nebojsa
Honzové bývají hloupí, chytøí, nìkdy se málem
stanou králem, jindy se toulají s Maøenkou po lese,
nebo osvobozují princezny. Náš Honza se nebojí.
Nebojí se nièeho a nikoho! Proto se vydává do svìta,
aby se nauèil bát. Jetli se mu to podaøí, uvidíte sami.
Veselou pohádku uvádí Divadýlko Kuba z Plznì.

Naprosto konkrétním a svrchovaným vyjádøením
pohybu - bez konce a bez zaèátku - stává se
KOLOTOÈ ...Z TOHOTO OBRAZU UŽ NIKDY
NEODEJDU. Obyèejný KOLOTOÈ našeho
dìtství... KOLOTOÈ uvádí do pohybu øeditel
MRTVÉ TØÍDY Tadeusz Kantor. A když už ne
samotný Tadeusz Kantor, tak tedy pøedseda
pøedstavenstva veškerých KOLOTOÈÙ mrtvého
dìtství Jan Èíhal, øeditel Bílého divadla.
KOLOTOÈ založený na akci a na èinnosti, urèuje
dùležitost a souvztažnost k jednotlivým momentùm
lidského života. Na KOLOTOÈI našeho mrtvého
dìtství budeme nakonec roztáèet i naše stáøí... Na
KOLOTOÈI budeme znovu prožívat každý okamžik
života v souvislosti s tím, z èeho se celkovì lidský
život skládá... Naše pøedstavení - kolik obrazù jsme
vyrobili s vidinou chlapce... Budeme umírat a nepøiznáme si, že jsme staøí... Za cenu bolesti a utrpení, zoufalství... ponížení a posmìchu... jsme na
scénì... jsme na scénì... jsme na scénì... Ale nebude
to HRA... nebude to HRA... nebude to HRA....
19.30 hod., dvorana, vstupné: min. 99 Kè

Pøedstavení je vhodné pro MŠ a I.st. ZŠ, délka
pøedstavení je 50 minut.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30 Kè

zábavný poøad
13.11. úterý

Šance pro dámy
Nikdo není dokonalý aneb Kožíšek je jako nový,
dobøe sluší Krampolovi

pro dìti
3.11. sobota

Ratatouille
Hlavní hrdina filmu krysák Remy sní o tom, že se
stane vyhlášeným kuchaøem v paøížské pìtihvìzdièkové restauraci. Spoleènì se zkrachovalým vynašeèem kuchyòských odpadkù Linguinim se vydají za
svým cílem stát se nejvyhlášenìjším kuchaøem v Paøíži.
15.00 hod., kinosál, vstupné: 65 Kè

divadlo
7.11. støeda

Dva muži v šachu
Miroslav Horníèek mistrnì napsal s pùvabem sobì
vlastním lehkou, úsmìvnou až rozvernou divadelní
„konverzaèku“.
Dìj hry situoval do malé italské vesnièky
osmnáctého století, kdy se vedly mezi malými

Program:
9.30 - zahájení jarmarku prodejem vánoèního
zboží
10.00 a 13.00 - MALÁ ÈARODÌJNICE
pohádka /DS J.K.Tyla/
14.00 - Shrek Tøetí – film pro celou rodinu
16.00 - Mikulášský karneval – PEKELNÌ
MIKULÁŠSKÁ ŠOU s Václavem Upírem Krejèím
pøehlídka a vyhodnocení masek, èertovský
rej, tombola, pøíchod Mikuláše, diskotéka…
Po celý den bude pro dìti otevøen dìtský
koutek, kde si mohou hrát nebo sledovat dìtské
filmy na DVD. Obèerstvení zajištìno.
Na jarmarku bude na prodej: keramika,
adventní vìnce, vizovické peèivo, døevìné betlémy, hraèky, modrotiskové výrobky, medovina,
perníèky a další.
Akci poøádají Kulturní služby mìsta ve spolupráci s DDM.

Iluzionista Pavel Kožíšek Vás jako vždy pøekvapí
a pøedevším pobaví od drobných mikromagických
trikù až po velké Copperfieldovské iluze. Jako hosta
jeho zábavného poøadu uvidíte Jiøí Krampola, který
je rovnìž zárukou dobré zábavy. Obìma protagonistùm sekunduje v roli asistentky pùvabná èeská
topmodelka Martina Poulíèková.
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 150 Kè

9.12. nedìle
Vánoce s BONI PUERI (koncert)
Èeský chlapecký sbor byl založen v roce 1982
a postupnì se zaøadil mezi významná evropská
tìlesa. Doposud absolvoval více než 2500 samostatných koncertù po celé Evropì, Americe a Asii,
vydal osm vlastních nahrávek a na dalších
devatenácti se podílel. Sbormistry Boni pueri jsou
Pavel Horák a Jakub Martinec. Vám se pøedstaví
s vánoèním programem obsahujícím nejen èeské
a moravské vánoèní koledy, ale také známé koledy
anglické, francouzské, špaòelské a další.
V našem mìstì sbor nevystupuje poprvé, již jsme
mìli možnost shlédnout jejich vystoupení s Lucií
Bílou.
19.30 hod., dvorana, vstupné: 120 Kè, pøedprodej
vstupenek již od 1. listopadu.
14.12. pátek
Èistá koøist (divadlo)
Povìstný anglický humor v detektivní komedii
o jedné z variant, jak rychle zbohatnout.
Hrají: Ladislav Mrkvièka, Václav Postránecký,
Vilém Udatný, Hana Sršòová aj.
Scénáø a režie: Václav Postránecký
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kè, pøedprodej
vstupenek od 3. prosince.
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.ksmt.cz
Otevírací doba do 4. 11.: út - ne: 10.00 - 16.00 h.

listopad - bøezen

zavøeno

Moravskotøebovská mumie ženy Hereret ve
dvojité rakvi je 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.

úù

Varhanní koncert

Øímsko-katolická farnost Moravská Tøebová,
Øád Menších bratøí františkánù a chrámový sbor
Moravská Tøebová Vás srdeènì zvou na koncert
K poctì sv. Cecílie, který se bude konat 11. 11.
2007 v 16.00 hodin ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní námìstí
v Moravské Tøebové.

Výstava:
Svìt bublinek - 6. - 30. 11.

Výstavy:
“Zámek v kvìtech“
31. 10. - 4. 11.
Kvìtinový podzim v zámeckých interiérech nevšední podzimní aranžmá studentù Støední
zahradnické školy Litomyšl u pøíležitosti
ukonèení turistické sezóny na zámku.

MUZEUM
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.

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.

Výstava bratislavského Múzea obchodu
vìnovaná historii výroby, prodeje a propagace
sodovek, limonád a minerálních vod.
úù

Koncert

Kruh pøátel hudby pøi KS mìsta za podpory
mìsta M. Tøebová a ve spolupráci se ZUŠ uvádí
koncert KYTAROVÉ TRIO FOLARTE
ZLÍN, ve složení: Ïusi Burmeè, Anna Slezáková, Vlastimil Flajšingr. Na programu je
pøehlídka slavných svìtových kytarových
skladeb. Nedìle 4.11. 2007 v 17.00 hodin v
komorním sále ZUŠ zámek.
Vstupné: 60 Kè, dùchodci a studenti 30 Kè, žáci

Jako hlavní host vystoupí Alena Michálková,
varhanice na pražské Loretì a v pražských
kapucínských kostelech. Duchovní program
doplní chrámové sbory z Mìsteèka Trnávky
a Moravské Tøebové. Výtìžek ze vstupného
bude vìnován na opravu moravskotøebovských
varhan.
úù

V zajetí filmu

Sdružení pøátel kulturního domu v Boršovì Vás
zve 18. 11. 2007 v 15.00 hod. na divadelní
komedii V zajetí filmu. Hraje divadelní soubor
Zaklep Svitavy
úù

Klavírní koncert

Odložený koncert prof. Františka Malého,
uznávaného klavíristy, se bude konat v úterý
4. 12. 2007 v 19.30 hodin v komorním sále
ZUŠ zámek. Všichni jste srdeènì zváni!
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Pøíbìh Karoliny von Linsingen a Moravská Tøebová
Úèastníci letošního zájezdu do Blanska a na Nový
hrad, poøádaného komisí památkové péèe a muzeem,
si na Blanenském zámku pøipomnìli romantický
pøíbìh Karoliny von Linsingen, ve kterém hraje
epizodní roli i mìsto Moravská Tøebová. Karolina
von Linsingen, resp. její první syn a jeho potomci si
mohli èinit nárok na britský královský trùn. Ve
skuteènosti se však jejich život odvíjel zcela jinak.

stavu podobného smrti. Nìkolik pøivolaných lékaøù
ji prohlásilo za mrtvou, jen nejmladší z nich nabádal
k opatrnosti a prosadil odložení pohøbu. Teprve po
tøech týdnech „zdánlivé smrti“ se Karolina zaèala
zotavovat. Z vdìènosti se za lékaøe, který ji
zachránil pøed pohøbením zaživa, dr. Adolfa
Meineke, provdala. Odešla s ním do Berlína a potom
do Blanska. Mìla s ním dceru a syna, který však
zemøel jako dvanáctiletý.

Karolina a Moravská Tøebová
Dr. Meineke, který vystudoval kromì medicíny
i chemii, pùsobil krátce v blanenských železárnách,
odkud v roce 1811 pro osobní neshody odešel.
Rozhodoval se mezi prací pro hrabìte Mistrovského
ve Vídni, jejíž získání však bylo nejisté, a jakýmsi
blíže neurèeným podnikáním v Moravské Tøebové.

oznaèena jako manželka pana Adolfa Meineke,
doktora medicíny, z Hildesheimu. Ze zápisu se tedy
opìt nic o Meinekovì postavení v Moravské
Tøebové nedovídáme. Jeho zdejší podnik (snad
lékárna nebo barvírna?) zøejmì definitivnì zkrachoval v roce 1816. Meineke odešel do Letovic, kde
pracoval jako barvíø v továrnì na hedvábí. Nadále
také spolupracoval se zetìm v Blansku. Roku 1818
se stal kustodem Františkova muzea v Brnì,
založeného rovnìž Hugem Františkem ze Salmu.
Zemøel 20. øíjna 1826.
Osudy Karoliny von Linsingen pøipomíná náhrobní
deska u kostela v Blansku a nìkolik literárních dìl,
z nichž nejnovìjší je publikace Vladimíra Poláka
Mohla být anglickou královnou, Blansko 1997. Tato
práce uvádí také èeské pøeklady všech dodnes
dostupných dopisù i komentáøù k nim a dalších

Zámek v Blansku, kde Karolina prožila poslední dny
svého života
Podobnì jako o nìco mladší pøíbìh Anny Gläserové
a Josefa Herknera je také tento pøíbìh založen na
tiskem vydané a komentáøem opatøené korespondenci nìkterých jeho protagonistù. Èást údajù z dopisù
se podaøilo ovìøit nebo i upøesnit a doplnit, nìkteré
události však zùstávají dodnes jen naznaèeny.

Karolina, princ Vilém Jindøich
a jejich syn
Karolina von Linsingen se narodila 27. listopadu
1768 v nìmeckém mìstì Hildesheimu, pozdìji žila s
rodinou v Hannoveru. Její otec byl vysokým
dùstojníkem ve službách britského krále Jiøího III.
(tøetího v øadì panovníkù britsko-hannoverské unie).
13. dubna 1790 pøišel tehdy pìtadvacetiletý králùv
syn, princ Vilém Jindøich, vévoda z Clarence do
Hannoveru, kde na nìj mìl dohlížet Karolínin otec.
V létì téhož roku se do sebe Vilém s Karolinou
zamilovali a 12. srpna 1791 uzavøeli tajný, zøejmì
však podle zákona platný sòatek (v lesní kapli byli
pøed svìdky oddáni protestantským knìzem). Jejich
rodièe byli s touto skuteèností seznámeni, teprve
když Karolina otìhotnìla. Královští rodièe nepøipustili možnost, že by ji nìkdy uznali jako svou
snachu (nebyl to ostatnì první pokus Viléma
Jindøicha o nerovný sòatek), a Karolina se proto
prince dobrovolnì zøekla. I když princ údajnì
manželku zapøísahal, aby nedala souhlas k rozvodu,
stanovisko královské rodiny rozhodlo. Princ se vrátil
k favoritce mezi svými milenkami, irské hereèce
Doøe Jordans, a mìl s ní nìkolik dìtí, o které se
peèlivì staral. Zároveò se však pokoušel o obnovení
kontaktu s Karolinou a po rozchodu s Dorou Jordans
v roce 1811 dokonce pøijel do Brna, aby Karolinu
vyhledal. K setkání však nedošlo.
Karolina 12. listopadu 1792 pøedèasnì porodila
syna. Jí i princi bylo øeèeno, že dítì zemøelo; existují
však dùvody k pøedpokladu, že chlapec pøežil a byl
osvojen židovskou rodinou. Dostal jméno Josef
Meyer, vystudoval obor jezdectví na univerzitì
v Göttingen a stal se vojákem. V roce 1819 byl
pøevelen k husarskému pluku v Hannoveru a jeho
pøímým nadøízeným se stal jeho strýc – Karolinin
bratr. Když se Josef Meyer dovìdìl, že není
skuteèným synem židovských rodièù, dal se pokøtít.
Byl dvakrát ženat, z prvního manželství mìl dceru, z
druhého tøi syny. Údajnì zachovával naprostou
loajalitu ke královskému dvoru a proto i od svých
synù vyžadoval mlèení o jejich skuteèném pùvodu.

Karolina a Adolf Meineke
Karolina mìla køehké zdraví. V roce 1795 upadla
v dùsledku vážného horeènatého onemocnìní do

V souèasné dobì probíhá rekonstrukce blanenského zámku
7. ledna 1811 píše Meineke starohrabìti Hugovi
Františkovi ze Salmu, majiteli blanenských
železáren: „…právì nyní je v Tøebové byt
k pronajmutí. Byl jsem tam krátce pøed cestou sem
[do Vídnì]“. V dalším dopise z 12. ledna uvádí:
„…Rozhodl jsem se pro Tøebovou, každopádnì ale
se nevzdat zcela Vídnì.“
19. ledna 1811 píše hrabìti Karolina: „Meineke má
se nyní urèitì, nejpozdìji pøed prvním, vypravit do
Moravské Tøebové, a já musím jeho dùvody
schválit, pokud jim rozumím. Mohu tam snad nyní
dle plánu svého muže najmout vhodný dùm a
nakoupit zásobu velmi dobrého palivového døíví, ale
vìc spìchá a mnì chybí prostøedky ji provést. …“
3. dubna 1811 dr. Meineke skuteènì odchází s manželkou a dcerou do Moravské Tøebové. O pobytu
rodiny v Moravské Tøebové svìdèí jen dopisy, které
odtud byly odeslány. První dopis z Moravské
Tøebové poslal Adolf Meineke starohrabìti ze Salmu
7. kvìtna 1811. Stejného dne mu psala i Karolina.
Další známý dopis dr. Meinekeho je z 11. bøezna
1813. Žádný z tìchto dopisù neobsahuje informace
o životì rodiny ani o podniku v Moravské Tøebové.
Poslední známý dopis odeslaný z Moravské Tøebové
je datovaný 25. kvìtna 1813.
V prùbìhu moravskotøebovského pobytu rodiny,
30. bøezna 1813, došlo i ke sòatku dcery Jindøišky
(Henrietty) s Karlem Teubnerem, zamìstnancem
a od roku 1816 správcem blanenských železáren.
Snoubenci byli nekatolíci, svatba se proto konala
v Knínicích. Matrièní zápis uvádí jako otce nevìsty
„Adolfa Meineke, doktora lékárenské vìdy v Moravské Tøebové“.
Když Karolina roku 1815 pøi návštìvì dcery na
blanenském zámku zemøela, byla v matrièním zápise

souvisejících textù vydaných v 19. století. Vladimír
Polák je doplnil o výsledky vlastního bádání,
zejména pokud jde o osudy Karolinina syna. Z jeho
publikace byly èerpány témìø všechny informace
uvedené v tomto pøíspìvku.
-jm-

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

LAMPIONOVÝ PRÙVOD
Žáci literárnì dramatického oddìlení se aktivnì
podíleli
na akci, kterou v rámci Týdne
knihoven poøádala tøebovská knihovna Ladislava z Boskovic. Na lampionový prùvod,
který prošel mìstem, èekalo na nádvoøí zámku
pøekvapení v podobì obøích lampionù, ze
kterých se „vyklubali“ ètenáøi a ètenáøky
pohádkových hádanek.

PODZIM OVOCE - ZELENINA
Kdo by se nechtìl nechat unést nádherou
podzimu, pestrou smìsicí barev a chutí
pøírodních plodù! I letos jsme mohli vnímat
koncentrovanou atmosféru tohoto roèního
období na výstavì ve dvoranì mìstského
muzea. Také tentokrát pøispìlo k jejímu úspìchu
svými pracemi výtvarné oddìlení základní
umìlecké školy. Snad se doèkáme i toho, že tu
barevnou krásu budeme moci v místním tisku
vychutnat také barevnì.
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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
Dne 2. 11. – Památka zesnulých - Mše sv. v 17:00
hod. v høbitovním kostele na Køížovém vrchu.
a

Oblastní charita informuje:
Posláním charity je uvádìt do života køesanskou
lásku, která slouží potøebným. Podle sv. Jakuba
máme víru ukazovat pøedevším svými skutky.
A dobrý strom se pozná podle ovoce. Køesanské
spoleèenství poznáme podle toho, že v nìm nikdo
nemá nedostatek, což neznamená bohatství, ale
pøítomnost lásky, která umí vidìt potøebné a rozdìlit
se s nimi. Každým skutkem lásky, která umí vidìt
v potøebném Krista a pomoci mu, roste i víra.
Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
a

Humanitární šatník je otevøen každý pátek od
15:00 hod. do 17:00 hod. na faøe na Kostelní
námìstí. Sebrané šatstvo odebírá Diakonie Broumov,
jejíž nosnou èinností je práce s darovaným textilem
a dalšími vìcmi. Diakonie Broumov díky pochopení
a pomoci desítek tisíc dárcù sbírá ošacení jak ve
vlastních støediscích, tak za pomoci stovek dobrovolníkù, kteøí darované vìci shromaždují. Organizace tak získává nejen materiál pro poskytování
bezprostøední pomoci, ale další materiál, který
umožòuje hlavní sociální projekty, tj. vytváøení
pracovních pøíležitostí pro ty, kteøí by jinak práci jen
tìžko našli. V hlavním pracovišti v Broumovì se
materiál dále tøídí a použitelné ošacení slouží jako
pomoc pro sociálnì slabé a potøebné v krizových
situacích.
a

Setkání seniorù bude 5. 11. 2007. Tentokrát si pøi
kávièce budeme povídat o nìkterých úskalích
nového zákona è. 108 o sociálních službách. Napø.
o podmínkách získání pøíspìvku na sociální službu
za pøítomnosti sociální pracovnice.
a

Denní stacionáø pro mentálnì a zdravotnì postižené
Domeèek na Svitavské è. 44 /naproti Penny

Marketu/ je otevøen každý den od 7:00 do 15:30
hod. V pøípadì dotazù, eventuálnì Vašeho zájmu
o naše služby jsme Vám každý den k dispozici na
tel. è. 732876614, 461310627 – Dostálová Ludmila,
vedoucí Stacionáøe.
Gita Horèíková, øeditelka charity

1. 11. – Stolní tenis pro družstva 6. - 7. tøíd a 8. 9. tøíd od 14:00 hodin hala TJ Slovan
5.-9. 11. – Týden boje proti drogám, akce urèená
pro 1. stupeò ZŠ, podrobnosti na propozicích. Školy
svoji úèast z organizaèních dùvodù pøedem
telefonicky nahlásí.
9. 11. – Triky s triky a korálkové hrátky, od 15:30
hod. v DDM, africká batika, doplnìk z korálkù.
S sebou: bílé nebo jednobarevné bavlnìné trièko
svìtlejší barvy, pracovní odìv, pøezùvky, 20 Kè.
Zakonèení cca v 18:00 hod. Úèast závaznì nahlásit
do 7.11.
12.-30. 11. – Keramická dílna pro ZŠ, více v propozicích zaslaných školám.
15. 11. – Studentské schody tradièní bìh žákù ZŠ
a SŠ ke Dni boje za svobodu a demokracii,
podrobnosti v propozicích.
21. 11. – Obvod Halová kopaná 8.-9. od 8:30
v tìlocviènì I.ZŠ (pro 6.-7.tøídu termín: leden)
23. 11. – Adventní vìnce, od 15:30 hod. v DDM.
S sebou: polyst. kroužek, 4 svíèky + bodce, pøízdoba
a stuhy dle fantazie, pøezùvky, 20 Kè. Zakonèení cca
v 18:30 hod.Úèast závaznì nahlásit do 21. 11.
23.-30. 11. – Krása podzimu, výtvarná soutìž pro
MŠ, ZŠ, SŠ. Více v propozicích.
23. 11. – Za ledovou krou akce pro 1. 3. tøídy ZŠ
na zimním stadionu, podrobnosti v propozicích.
Pracovníci DDM

Beseda se spisovatelkou
Vìrou Noskovou
Bìhem Týdne knihoven navštívila Moravskou
Tøebovou spisovatelka Vìra Nosková, která byla za
svou knihu Bereme, co je, nominována na udìlení
literární ceny Magnesia Litera 2006.

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

Zpráva o èinnosti mateøského
centra Sluníèko za rok 2007
Mateøské centrum Sluníèko na Kostelním nám. è. 3
ve farní budovì nadále provozuje rùzné aktivity
a slouží pøedevším maminkám z našeho mìsta, které
jsou se svými dìtmi na mateøské dovolené. Do
„Sluníèka“ chodí rády, o èemž svìdèí jejich stále
zvyšující se návštìvnost. Jsou dny, kdy centrum tzv.
„praská ve švech“. Od záøí jsme zmìnili provozní
dobu centra, která je v pondìlí 9.00 - 12:00 hod.
a odpoledne 14.00 - 18.00 hod. Ve støedu je otevøeno
pouze dopoledne 9.00 hod. - 12.00 hod. K tomuto
opatøení jsme pøistoupili z dùvodu neustálého
zvyšování provozních nákladù na vytápìní, elektøinu
a vodu v souvislosti se zvyšováním cen u dodavatelù
za tyto služby, a v koneèném dùsledku z nedostatku
finanèních prostøedkù farnosti. Na provoz v letošním
roce nám pøispìlo mìsto Moravská Tøebová èástkou
10.000 Kè a Pardubický kraj nám poskytl dotaci
7.000 Kè. I touto cestou jim chceme podìkovat
a vìøíme v další spolupráci. Na zaèátku roku 2007 se
v M. Tøebové uskuteènilo setkání zástupcù mateøských center Pardubického kraje. Zde jsme mìli
pøíležitost ukázat ostatním kolegùm, jak pracujeme
a zástupkynì pardubických mateøských center
ocenila pøíjemnou domácí atmosféru, která panovala
pøi tomto setkání. Díky iniciativì jednoho tatínka se
v rámci akce „Zapojení otcù o dìní mat.center“
konala 4. 4. beseda na téma „Bezpeènost pøi
cestování s dìtmi“. Maminky živì diskutovaly
s regionálním zástupcem BESIP panem Èížkem
o této problematice. Dìti si odnesly zajímavé letáky,
samolepky a také gumovou hraèku pásovce Eliho,
který je má doprovázet cestou autem. O letních
prázdninách se nìkteré rodiny zúèastnily spoleèné
dovolené s pìkným programem pro dìti i dospìlé na
Hostýnských vrších. Nadále se každý ètvrtek koná
cvièení pro tìhotné ženy s paní Netolickou. Do
konce roku chystáme Mikuláše, divadélko, vánoèní
dílny a další akce.
Daniela Opletalová, františkánský klášter

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
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Dìti se zapojily do ekoakce
Jednou z akcí bylo i rozlouèení s létem s názvem
Zpátky na stromy, jejíž náplní byla soutìžnì
nauèná stanovištì využívající pouze pøírodní
materiál, jako je døevo, seno, pøírodní vlákna, papír a
hlína. Protikladem upozoròujícím na nezbytnost
tøídìní odpadu bylo stanovištì s plastovými
nafukovacími balónky.

Další z øady akcí byla podzimí ekologická stezka
„DEN STROMU“. Stanovištì v pøírodì se zamìøila
na ohrožování pùdy, vodních zdrojù, zvíøat a rostlin.
Tìchto i dalších akcí, které DDM pravidelnì
organizuje, se zúèastòují dìti MŠ, ZŠ a široká
veøejnost. Doufáme, že se nám touto èinností daøí
pøispìt k uchování pøírody a jejich zdrojù i pro další
generace.
Barbora Davidová

Spisovatelka Vìra Nosková (vlevo) s øeditelkou
Mìstské knihovny v Moravské Tøebové
Beseda se uskuteènila ve ètvrtek 4. 10. 2007 a pro
své ètenáøe ji uspoøádala Mìstská knihovna
Ladislava z Boskovic v Moravské Tøebové.
Návštìvníci si nejprve vyposlechli úryvky z její
knihy fejetonù A holky nepláèou a románu
Obsazeno. Potom následovala øada otázek na
autorèinu tvorbu, biografii a práci v Èeském klubu
skeptikù (Sisyfos).
Vìra Nosková pøítomné posluchaèe natolik zaujala,
že si øada z nich pøi besedì její knihy koupila
a nechala si je od autorky podepsat.
Ludmila Koláèková, øeditelka knihovny

Mìstská knihovna
Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1.-30. 11. 2007 – Olejomalby Marie Vaculíkové
Výstava obrazù moravskotøebovské výtvarnice
a uèitelky speciální školy.
Otevøeno po-èt:.9.00-17.00, so: 9.00-12.00 hod.
5.-23. 11. 2007 – Dny poezie
Výstava èeské a svìtové poezie k 9. roèníku
celostátní akce „Den poezie“, prostory MìK,
pøístupno v pùjèovní dobì
17.-30. 11. 2007 – Studentské týdny
Pro nové ètenáøe registrace na r. 2007 zdarma,
výstava na téma: „Student 21. století harmonie tìla
a ducha.“ Výbìr literatury o zdravém životním
stylu, kalokagathii, dále ukázky beletrie, která se ète
na prestižní pražské škole PORG. Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny.
15. 11. 2007 – Veèer pøi svíèkách
17. setkání zaèínajících autorù a milovníkù literatury
a poezie. Zaèátek v 18.00 hod. v MìK.
23. 11. 2007 – Au-pair v Nìmecku a Irsku
O reáliích obou zemí a vlastních zkušenostech bude
vyprávìt Mgr. Iva Tesaøíková, bývalá studentka
moravskotøebovského gymnázia. Zaèátek v 17.00
hod. v mìstské knihovnì.
Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
7. 11. 2007
Podzimní strom
14. 11. 2007
Pravìké zvíøe
21. 11. 2007
Koníèek
28. 11. 2007
Adventní kalendáø
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.
PODÌKOVÁNÍ
Mìstská knihovna Ladislav z Boskovic dìkuje
divadelnímu souboru J. K. Tyla za ztvárnìní
pohádky Josefa Èapka Jak pejsek a koèièka myli
podlahu, kterou pøedvedl pøed zahájením lampiónového prùvodu konaného dne 5.10. 2007. Podìkování
patøí rovnìž dramatickému oddìlení ZUŠ za
pøípravu programu pro dìti na zámku a mìstské
policii, která dbala na bezpeènost malých úèastníkù.
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Zdravá výživa,
krok k dalšímu životu
Rajèatový džus s bílým jogurtem slazený malinovým jogurtem, zeleninové špízy s jogurtovým
dressingem nebo tìstovinové saláty s rajèaty a èesnekem. Tak to jsou lahùdky, které v pátek 19. 10. na
Den zdravé výživy nabízely studentky integrované
støední školy na moravskotøebovském námìstí.
„Moc nám to chutná, i pøes to že jsme spíše na
maso. Hlavnì ty zeleninové špízky jsou vynikající,“
usmívají se manželé Prokopovi. Kromì ukázek z kuchynì zdravé výživy, pøedvedly dìvèata rùzné typy
vyøezávaného ovoce a zeleniny.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Milé setkání na gymnáziu
„Jsem hrdý, že jsem mohl v poèátcích být radou
nápomocen Emilovi, ze kterého se snad i moji
skromnou zásluhou stal legendární bìžec, který ve
svìtì proslavil naši lehkou atletiku i naši zemi.“ Toto
jsou slova JUDr. Jana Haluzy, hrdiny knihy Trénoval
jsem Emila…, jejíž autor PhDr. Oldøich Koudelka
pøišel 2. 10. 2007 pøedstavit našim maturantùm jednak
svou knihu, ale hlavnì legendu naší meziváleèné
atletiky, Jana Haluzu. Kariéru tohoto bìžce ukonèil rok
1948, kdy byl uvìznìn a stal se nepøijatelným pro
komunistický režim. „Z Janíèka vyzaøuje mimoøádné
lidství, pevná víra a optimismus. Nelehké životní osudy
mu zbrázdily tváø, ale nikdy nelitoval a nelituje toho,
jak žil. Mohl mít sportovní a svìtskou slávu a bezproblémový život…Pro svou skromnost, stateènost
a èest, pro svùj celkový postoj ke svìtu by mohl být
vzorem pro všechny.“ Dìkujeme autorovi knihy
a Mìstské knihovnì Ladislava z Boskovic za milé
setkání.
Uèitelé Gymnázia Moravská Tøebová

Medzinárodný tábor pre študentov
Spoloènos èesko-nemeckého porozumenia Walthera Hensela organizovala jazykový tábor pre
študentov. Tento rok sa tábor uskutoènil v Èeskej
republike v Moravskej Tøebovej. Stretli sa tu
študenti nielen zo Slovenska, ale aj Moraváci a Èesi,
Nemci zo Staufenbergu, Maïari z Tarjanu a Rakúšania. Slovensko zastupovali študenti z Gymnázia
Andreja Kmea, ktorým sa po prvý krát naskytla
takáto výborná možnos vyskúša si svoje znalosti
z cudzieho jazyka, ale aj zlepši si svoje nedostatky.
Keïže takýto jazykový tábor ponúka hlavne
možnos zlepšenia sa v cudzom jazyku, dorozumievacím jazykom bola nemèina. Vek úèastníkov sa
pohyboval od 15 do 19 rokov a ubytovanie im
zabezpeèil internát integrovanej strednej školy.
Moravská Tøebová je pekné mesto, ktoré ponúka
ve¾a možností na spoznávanie prírodných krás ale aj
kultúry. Aby sa študenti s mestom lepšie zoznámili
bola pre nich pripravená súaž. Družstvá boli
samozrejme miešané, aby si takto lepšie mohli
vyskúša svoje zruènosti v nemeckom jazyku. Toto
však nebola iba jedna akcia, ktorou si organizátori
študentov získali. Program bol bohatý. Jedným zo
zaujímavých výletov sa stala návšteva Punkevní
jaskyne, kde si prezreli známu priepas Macochu.
Navštívili aj krásny renesanèný zámok v Litomyšli,
prehliadli si Brno a nechýbali ani túry do okolia
Moravskej Tøebovej. V zámku v Litomyšli sa im
ve¾mi páèilo aj vïaka skvelej sprievodkyni. K najatraktívnejším a najzaujímavejším výletom urèite
patrilo lanové centrum a rafting na rieke Punkva.
Vyskúšali si takto nielen svoje sily na vode ale aj na
horolezeckej stene. Každému urèite padol vhod
rafting. Prispel k novým zážitkom ale aj k príjemnému ochladeniu na vode. Nezostali suchí, pretože
splavovanie meandrov bolo nároèné. Príjemným
osviežením v letných horúèavách sa stal aquapark,

Moravskotøebovský víceboj
Sobotní ráno nás pøivítalo vlídnou tváøí. Po
pøedcházejícím dešti a zimì nebylo ani památky.
Pøíznivci atletiky v poètu 43 úèastníkù (37 mužù,
6 žen) si pøišli na své, vícebojaøská soutìž, jehož
V. roèník probíhal, trvala témìø 10 hodin. Díky
otevøení kategorie do 22 let se zvýšila sportovní
úroveò (sedm v první desítce celkového poøadí)
a pøedevším obsadili prvních šest míst absolutního
poøadí. Navíc boj o celkové prvenství rozhodovala

Trénoval jsem Emila...
V úterý dne 2. 10. 2007 pøijel pøedstavit do Moravské
Tøebové svou knihu Trénoval jsem Emila… spisovatel
a publicista Oldøich Koudelka. Dopoledne jeho
vyprávìní o prvním a jediném trenérovi Emila
Zátopka, panu JUDr. Janu Haluzovi, vyposlechli se
zaujetím studenti maturitních roèníkù gymnázia.
Mladí posluchaèi mìli pøíležitost poznat, jak se do
osudù obou sportovcù promítaly historické události
20. století – 2. svìtová válka, komunistický puè 1948
a vpád vojsk Varšavské smlouvy do Èeskoslovenska
v roce 1968.
Odpolední beseda byla urèena veøejnosti a uskuteènila se ve spoleèenském sále sociálních služeb.
Obì akce uspoøádala Mìstská knihovna Ladislava
z Boskovic v Moravské Tøebové v rámci Týdne
knihoven.
Ludmila Koláèková

Evropský týden mobility
v Domovì pro seniory
Také v letošním roce se obyvatelé Domova pro
seniory zapojili do akce Evropský týden mobility.
Za historií mìsta bez bariér, jsme se vydali ve støedu
19. 9. 2007. I pøes chladné poèasí jsme navštívili
významná historická místa našeho mìsta – Latinskou školu, Loretánskou kapli u kostela Nanebevzetí
Panny Marie, zámek, námìstí, kde jsme se dozvìdìli
o historií nìkterých domù a morového sloupu.
Na cestì za historií mìsta nás provázel pøedseda
komise památkové péèe mìsta pan Miloslav
Kužílek. V tento den nás doprovodilo 11 studentù
SIŠ, kteøí v našem zaøízení vykonávají odbornou
praxi. Všech 39 úèastníkù (klienti Domova pro
seniory, klienti Stacionáøe Domeèek a studenti) bylo
na závìr odmìnìno sladkostí od Zdravého mìsta
Moravská Tøebová.
Dìkuji všem, kteøí s námi strávili toto støedeèní
dopoledne, a tìším se na pøíští vycházku za
poznáním.
Bc. Romana Holasová
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Vlevo M. Havlík, vpravo M. Neèas pøi bìhu na 200 m
až závìreèná disciplína a k vidìní byla øada skvìlých
individuálních výkonù. Dva závodníci získali více
jak 5000 bodù a osm závodníkù pøekonalo hranici
4000 bodù (loni pouze tøi pøes 4000 bodù). Putovní
pohár do svých rukou obdržel Michael Havlík.
Absolutní poøadí:
Muži: 1. Havlík Michael 5403 b.; 2. Neèas Miloslav 5206 b., 3. Èástka Lukáš 4898 b., 4. Niedoba 4859 b., 5. Matuška 4519 b., 6. Sekanina 4313
b., 7. Peøina M. (vítìz IV. roè.) 4262 b., 8. Pavliš R.
(vítìz II. roè.) 4232 b., 9. Šmeral 4096 b., 10. Pavliš
M. 4063 b.
Ženy: 1. Mrvová Petra 4324 b., 2. Paøilová Nikola
4218 b., 3. Kopecká Radka 4195 b., 4. Èerná 3542
b., 5. Schneiderová 2546 b., 6. Štìpaøová 1583 b.
Vítìzové jednotlivých kategorií:
M do 22 let: Havlík Michael - 5403 b.
M 23-35 let: Peøina Martin - 4262 b.
M 36-45 let: Pavliš Radek - 4232 b.
M nad 45 let: Šmeral Miloslav - 4096 b.
Ž do 22 let: Mrvová Petra - 4324 b.
Ž nad 40 let: Èerná Ivana - 3542 b.
Za ceny dìkujeme sponzorùm – Internetový obchod
www.zidle-zdrave.cz, Guest port Bruntál a Èeská
pojišovna ve spolupráci s Èeskou poštou a zároveò
se tìšíme na pøíští roèník.

kde trávievali vo¾né poobedia. Okrem Brna
navštívili taktiež Olomouc. Naši študenti boli s ubytovaním spokojní. A ak aj malo nejaké chyby sú

predsa len zvyknutí. Ani na Slovensku to nie je na
internátoch všetko výborné. Stravovanie bolo vo
forme švédskych stolov. Po celom dlhom týždni
nasledovala spiatoèná cesta domov. Niektorým bolo
možno aj ¾úto, ale sa aj tešili domov. Nakoniec,
niesli si so sebou kopec nezabudnute¾ných zážitkov.
Takéto tábory sú pre študentov urèite ve¾kým
prínosom. Potvrdili to aj sami študenti. Takýto tábor
urèite prispieva k nielen zlepšeniu sa v cudzom
jazyku ale aj spoznaniu iných kultúr a prírodných
krás. Na budúci rok sa bude medzinárodný tábor
kona v Maïarsku, kde sa môžu študenti znovu
spolu stretnú a preži také pekné prázdniny ako
prežili v Moravskej Tøebovej. Vedenie Gymnázia
A. Kmea v Banskej Štiavnici a študenti touto
cestou ïakujú pani Irene Kuncovej a pánovi Ivanovi
Viktoøíkovi zo Spoloènosti èesko-nemeckého
porozumenia za usporiadanie tohto zaujímavého
tábora.
Martina Štefanková a Martina Koneèná,
Gymnázium Andreja Kmea Banská Štiavnica

Fyzický ètyøboj na Speciální škole
Tradièní soutìže ve fyzické zdatnosti se také
v letošním školním roce zúèastnil velký poèet žákù.
Žáci byli rozdìleni do dvou kategorií dle roèníkù.
Všichni soutìžící si zaslouží podìkování za bojovnost a pøedvedené výkony.
Výsledky
kategorie A (5., 6. a 7. tøída H, D)
1. Dominik Drdúl, 2. Josef Cina, 3. Ladislav Žïárek
1. Kristýna Urbanová, 2. Anna Kováèová, 3. Adéla
Bernreiterová
kategorie B (8. a 9. tøída H, D)
1. Radek Stejskal, 2. Jaroslav Nárožný, 3. Jan Sojma
1. Veronika Ševèíková, 2. Pavlína Siváková, 3. Romana Podmanická
Absolutními vítìzi fyzického ètyøboje bez rozdílu
vìku se stali Radek Stejskal a Veronika Ševèíková.
Mgr. Miroslav Muselík, uèitel spec. školy

Program èinnosti KÈT
Sobota 10. 11. - Pìší výlet „Pøes Hušák“ z Jevíèka do Mor. Tøebové. Sraz zájemcù v 8.40
hod. na nádraží ÈD. Návrat v odpoledních
hodinách..
Støeda 14. 11. - Pøátelské posezení v klubovnì
odboru KÈT od 18.00 hod. Upøesnìní programu
na prosinec a pøíprava plánu na rok 2008.
Sobota 17. 11. - Vlakový zájezd na pìší
putování „Za posledním puchýøem“ do
Blanska. Sraz zájemcù v 6.40 hod. na nádraží
ÈD. Pøedpokládaná délka trasy z Blanska na
hrad Blansek a k Punkevním jeskyním cca 15
km. Návrat vlakem do 19.00 hod.
Sobota 24. 11. - Výletová hra pro dìti „Nebojte se strašidel“.
Sraz na Køížovém vrchu za Obøadní síní v dobì
od 18.00 do 19.00 hod. Doporuèuje se proto
rozložit pøíchod na start v tomto èasovém
intervalu, protože skupinky budou vysílané na
tra po 10 minutách.
Nedìle 25. 11. - Ukonèení cykloturistické
sezóny vyjížïka na kole do Hranièek.
Sraz zájemcù v 12.30 hod. u autobus. nádraží.
Další pøípadné doplnìní programu bude vèas
zveøejnìné ve vývìsní skøíòce odboru na ul.
Brnìnská.
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Fotbalisté v závìru podzimu polevili
Soutìžní roèník 2007/2008 se blíží k podzimní
pøestávce. Babí léto je za námi a chladná rána i podveèery jakoby ochladily výkonnost fotbalistù,. Ta
tam je jejich herní výraz pohodový, forma však
kolísavá, støelci se opìt „hledají“. Výsledky jsou
jako na houpaèce - jednou solidní výkon a chvilkový
pobyt v „klidných vodách“, ve chvíli, kdy má být
potvrzen vzestup, pøijde neèekaná prohra a vystøízlivìní. Prùbìh sezony totiž sliboval víc. Nejlépe si
vedou starší žáci a „béèko“.

Jevíèko B - C muži
C muži - Chornice

1 : 1 (0:0) Širùèek
4 : 1 (3:0) Kalus 2, Sedláèek M.,
Fikr
Prùb. poøadí: 6.místo 12 5 3 4 22:24 18 bodù
a
Dorost (krajský pøebor P.k.), 14 úèastníkù
Tesla Pce - Dorost st.
5 : 1 (1:1) Zemánek
Dorost st. - Vysoké Mýto1 :0 (1:0) Polák R.
Dorost st. - Ústí n/Orl 3 : 1 (2:0 Zemánek 2, Kalus
Hlinsko - Dorost st.
3 : 0 (2:0)
Dorost st. - Tøemošnice 6 : 1 (1:1) Polák, Zemánek, Havlík
L., Brychta, Kozák, Kalus
Prùb. poøadí: 5.místo 11 6 0 5 23 : 22 18 bodù
a
Tesla Pce - Dorost ml. 5 : 1 (3:1) Žouželka
Dorost ml. - Vys. Mýto 4: 0 (3:0) Kozák 3, Krenar
Dorost ml. - Ústí n/Orl. 4 : 3 Eliáš, Kozák, Brychta,
Zemánek
Hlinsko - Dorost ml.
2 : 2 (0:1) Brychta O., Eliáš L.
Dorost ml. - Tøemošnice 1 : 0 (0:0) Kozák
Prùb. poøadí: 6.místo 11 5 2 4 24:24 17 bodù
Žáci (krajský pøebor P.k.), 14 úèastníkù
a

Cink M.. Stanìk T. pøi utkání proti Letohradu B
Na základì neuspokojivých výsledkù v mužstvu A
mužù byl 19. 10. 2007 odvolán realizaèní tým A
mužù. Trenéra Milana Nekudu a jeho asistenta Petra
Šatníka vystøídala trenérská dvojice Martin Potáèek
a Petr Šatník. Vedoucího mužstva Václava Procházku pak nahradil Jiøí Bílý mladší. V zimní pøestávce bude vedení oddílu hledat na pozici hlavního
trenéra A mužù nového kandidáta.
A muži (krajský pøebor P.k.), 16 úèastníkù
Prachovice - A muži
1 : 6 (0:1) Kašpar 2, Aberle 2,
Strouhal,Šatník P.
A muži - Dobøíkov
2 : 2 (2:1) Kašpar, Cink M. (PK)
Vysoké Mýto - A muži 3 : 0 (2:0)
A muži - Letohrad B
0 : 2 (0:0)
Lanškroun - A muži
1 : 1 (0:1) Šatník P.
Prùb. poøadí: 10. místo 13 4 3 6 20:23 15bodù
a
B muži (1.b tøída skupina B P.k.),14 úèastníkù
B muži - Horní Újezd 5 : 1 (3:0) Švanda, Horák 2,
Tesolin, Stanìk
Ústí n/Orl B - B muži 1 : 0 (0:0)
B muži - V.Mýto B
3 : 2 (1:1) Horák, Strouhal,
Sedláèek M.
Rychnov - B muži
2 . 1 (0:0) Šatník P.
B muži - Zámrsk
4 : 4 (3:2) Horák 3, Fikr
Prùb. poøadí: 4.místo 11 5 2 4 29:21 17 bodù
a
C muži (III. tøída Svitavska), 16 úèastníkù
C muži - Tøebaøov
0 : 3 (0:2)
C muži - Jedlová
4 : 4 (1:2) Stanìk, Cink P.,
Sedláèek M., Stanìk, Tesolin
Hradec n/v.B - C muži 3 : 0 (2:0)
C muži - Janov B
4 : 1 (2:0) Švanda, Cink M., Fikr,
Kudyn

Všem korfbalovým fanouškùm
Jsem velice rád, že vás mohu informovat o dìní
v našem klubu a nejen o nìm. Jak asi víte,
korfbalová sezóna již zaèala. Dorostenci vstoupili do
nového roèníku vítìznì, porazili tým Prostìjova
a s Kolínem si podìlili body. Seniorský tým se v premiérovém extraligovém klání v Prostìjovì pøedstavil
v dobrém svìtle a i pøes prohru v obou zápasech
slibuje pøíslib do budoucnosti. Nemohu také opomenout naše mladší a nadìjné korfbalisty, starší
žáky. Ti si v prvním kole ligy starších žákù v Náchodì lehce poradili s týmy Prostìjova, Náchoda
a Šenova. Mladší žáci na své první utkání ještì
èekají. Vìøíme, že se budou na konci sezóny naše
týmy radovat na medailových pøíèkách.
Protože si velice vážíme našich sponzorù, fanouškù,
rodièù a pøátel korfbalu vùbec, jako projev díkù jsme
spustili nový web, který je nyní více aktualizovaný,
pøehlednìjší, plný aktuálních zpráv, videí, fotografií
a dalších zajímavých informací. I vy sami mùžete
vkládat vlastní komentáøe ke èlánkùm. Naše nové
internetové stránky naleznete na internetové adrese
http://www.sweb.cz/kcmtrebova/. Co vše mùžete
najít na našem webu?
Pozvánku na finálový den korfbalového mistrovství
svìta v Brnì, kde se v èeském národním dresu
pøedstaví moravskotøebovský rodák Jiøí Ježek.
Pojeïte s námi fandit! Pozvánky na naše domácí
zápasy. Fotosoutìž - hlasujte pro nejhezèí fotografie
a vyhrajte tøi vítìzné fotografie! Zprávy ze zápasù.
Mìsíèník našeho oddílu, který vydáváme vždy na
zaèátku každého mìsíce. Fotky ze zápasù, videa.
Podpoøte náš klub návštìvou našich internetových
stránek a bìhem utkání, budeme velice rádi!
Dìkujeme! Za KC M. Tøebová, Bc. Pavel Jeøábek

Žáci st. - FK AS Pce B 2 : 3 (1:3) Holub 2
Junior Chrast - Žáci st. 3 : 2 (1:1) Holub 2
Hlinsko - Žáci st.
1 : 2 (0:0) Grulich, Holub
Žáci st. - AFK Chrudim B 3:1 (2:0) Holub, Grupách, Coufal
Tøemošnice - Žáci st.
1 : 2 (1:0) Coufal 2
Prùb. poøadí: 3. místo 11 8 0 3 30 : 16 24 bodù
a
Žáci ml. - FK AS Pce B 0 : 10 (0:6)
Junior Chrast - Žáci st. 1 : 4 (0:1) Štyndl 2, Tesolin, Diviš
Hlinsko - Žáci ml.
7 : 1 (4:0) Štyndl
Žáci ml. - AFK Chrudim B 2:5 (0:2) Tesolin 2
Tøemošnice - Žáci ml. 1 : 0 (0:0)
Prùb. poøadí: 12. místo 11 2 0 9 11:44 6 bodù

Listopadová pozvánka na stadion SKP
3.11.
10:15
B muži - Sloupnice

Kösso florbal
Po šesti vítìzných sezonách v regionální amatérské
soutìži ve Velkých Opatovicích se moravskotøebovský amatérský klub Kõsso pøihlásil do Amaterské
florbalové ligy v Brnì 2007/2008.
Soutìž probíhá turnajovým zpùsobem v osmi
úrovních. Kõsso bylo po odstoupení jednoho z loòských úèastníkù tìsnì pøed zaèátkem soutìže
zaøazeno do 5. ligy. Celkový poèet úèastníkù
celoroèní soutìže je 64. Každý mìsíc odehraje
úèastník jeden celodenní turnaj ve své lize a podle
bodového zisku se sestavuje z deseti turnajù
celoroèní poøadí. První dva týmy z ligy postupují do
vyšší úrovnì a naopak dva sestupují.
V záøí se Kõsso pustilo do prvních bojù a svoji první
úèast promìnilo v plný možný bodový zisk.
Neztratilo ani jeden bod v základní skupinì a postoupilo pøes ètvrtfinále, semifinále až do finále, kde
porazilo favorita 5. ligy SaSM Líšeò 4:2 a pøipsalo
si za záøí 14 bodù do celkové tabulky.
Druhé turnajové klání se konalo 13. 10. v líšeòské
hale a Kõssákùm bylo mnohem tìsnìji, èemuž
nahrávala i støelecká impotence nìkterých opor,
takže ve skupinì ztratili bod za remízu s IFN Brno,
pøièemž ji Tøebovští zachraòovali až na poslední
chvíli. Ètvrtfinále probìhlo opìt v støelecké køeèi
a teprve semifinále se silným soupeøem Outseiders
bylo jednoznaènìjší a bylo menší vzpruhou pøed
finálovým bojem s týmem SaSM Líšeò. Finálový
zápas probìhl na velice solidní florbalové úrovni.
Kõsso se hned v úvodu støelecky prosadilo, ale
jednogólové vedení obratem ztratilo a následovalo
další støelecké martyrium, jehož dokázal kvalitní
soupeø využít, když dvìma góly dokázal oplatit
prohru z mìsíce záøí a stal se zaslouženì celkovým
vítìzem druhého turnaje.
V celkovém poøadí 5. ligy se Tøebovští udrželi na
prvním místì a po dvou turnajích mají dvoubodový
náskok pøed SaSm Líšeò.
Více na //www.florbalovaprodejna.cz/web/index.php?page=afl - odkaz na AFL.
Sestava: Skácelík - Peškar Re., Mrva M.,Køeèek J.,
Vykydal J., Køeèek M., Krbùšik P., Komoò P., Èerný
M., Blecha D., Bureš J.
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Mistrovství juniorù ÈR
Box má v Moravské Tøebové už dlouhých deset let
(potøetí v pùlstoleté historii) pevné místo, pøedevším
zásluhou neúnavného a zaníceného organizátora
a mecenáše Pavla Beleje. Jeho aktivity a organizované mezinárodní turnaje
jsou už tradièní záležitostí. Také proto logicky
našel v našem mìstì
azyl juniorský šampionát pro rok 2007.
Mistrovství se uskuteènilo v prostøedí renovovaného kulturního
domu v Boršovì.
„Šampionát mìl vysokou sportovní hodnotu. Do M. Tøebové
postoupili borci z nároèných kvalifikací ze
ètyø žup, takže tu byly
skuteènì špièky èeského mládežnického boxu. A bylo to
hodnì znát“, vyplynulo ze slov spokojeného P. Beleje.
Mezi provazy se pøedstavilo bìhem sobotních
vyøazovacích ètvrtfinálových a semifinálových bojù
v 11 váhových kategoriích – celkem 88 tvrdých
juniorù, než mohli v nedìlním dopoledním programu
velmi bouølivém reálnì usilovat o konkrétní medaile.
Jediný domácí zástupce Michal Pecháèek (kategorie do 75 kg) skonèil na bronzové pøíèce.
Atmosféra šampionátu v boršovském kulturáku byla
sympatická. Stejnì tak líté souboje v bouølivém
prostøedí, jež pøinesly spoustu dramatických
okamžikù. Hodnì se líbily z nových šampionù
Marek Špringl, který zvítìzil již v èervnu na turnaji
F. Helebranda, suverénní V. Øezníèek èi O. Lakomý
a jiní...
Mistrovské tituly získali v jednotlivých váhových
kategoriích (od 48 kg do +91 kg) P. Velký (Karviná),
E. Hulliev (Praha), M. Miko (Krupka), M. Šerban
(Kromìøíž), V. Král (Brno), M. Šátek (Vítkovice), O.
Lakomý (Praha), K. Tøíska (Praha), M. Špringl
(Ostrava), V. Øezníèek (Praha) a M.Køelina (Jièín).
„Dnes je vše o penìzích. Podle toho, jak se nám je
podaøí získat, bude se odvíjet i pozice moravskotøebovského boxu v pøíštím období“, udìlal teèku za
zdaøilým mistrovstvím P. Belej.

Roman Potyš
další fotbalová star
V Moravské Tøebové se objevilo v minulosti mnoho
skvìlých fotbalistù. Namátkou pøipomeòme M. Kudyna, M. Aberleho, L. Soldána èi M. Potáèka nebo
M. Abraháma, tè. hráèe pražské Sparty.
Na obzoru je další talentovaná hvìzda. Již v roèníku
2003/2004 se v dresu SK Sigma Olomouc (na
hostování) uplatnil Roman Potyš (1989) a získal
s kolektivem mistrovský titul šampióna ÈR v mladší
dorostenecké kategorii. Tehdy se také za odmìnu
podíval na turnaj do daleké Brazílie...

Taková pøíznivá realita jej odrazila k vyšším cílùm.
Roman za tøi roky vyspìl fotbalovì, dokázal, že do
týmu patøí, zejména svou houževnatostí a bojovností.
Pøedèil øadu talentovaných jmen, pøestože byl ve
srovnání s nimi o rok mladší... Dal i dùležité branky
a mìl velký podíl na dalším zisku MÈR pro Sigmu
Olomouc, tentokráte za starší dorost. Ve stávajícím
roèníku „jeho“ tým je opìt v èele ligy...
Roman absolvuje v Olomouci poslední roèník
støedoškolského studia, po maturitì se chystá
samozøejmì na VŠ. Ví, že skloubit vrcholový sport se
studiem nebude nikterak snadné, vìøí však své vùli.
Po Gambrinus lize hodnì touží...
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Hokejisté zahájili nový
roèník KL vítìzstvím
Na konci øíjna vstoupil hokejový oddíl do nové sezony.
Pøíprava zaèala v dubnu spoleènými tréninky v tìlocviènì
a na høišti ve Starém Mìstì. Té se kromì místních hráèù
„A“ týmu úèastnila i naše juniorka. Pøespolní hráèi museli
absolvovat individuální pøípravu.
Poprvé se tým sešel v èervnu na
testech všeobecné pøípravy podle
norem ÈSLH. Z dosažených výsledkù
vyènívá Aleš König, který mìl
výsledky na úrovni prvoligových
hráèù. Všichni ostatní prokázali
dobrou pøipravenost pro nadcházející
sezonu. Bìhem letní pøípravy se
musel tým rozlouèit s obìma bratry Muselíky, u kterých se
zranìní z loòské sezony ukázala natolik vážná, že budou
muset podstoupit operaci a letošní sezona je pro nì ztracená.
Rovnìž zdravotní problémy nedovolili L. Dosedìlovi
absolvovat letní pøípravu. V dobì dovolených se hráèi
scházeli jednou až dvakrát týdnì ke spoleèné pøípravì, kde
šlo pøedevším o udržení trénovanosti do vstupu na led.
Zaèátkem záøí tým zahájil pøípravu na ledì. Trenér se musel
na ledì obejít bez nìkolika hráèù loòské sezony. P. Syrový
a J. Petrù ukonèili èinnost kvùli zranìní. Tým pro novou
sezonu posílí hráèi z Unièova Zbynìk Lakomý, David Klíè,
Roman Winkler, z Olomouce Daniel Konopèík a ze
Šumperku Tomáš Zahrada. Po roèní odmlce se do týmu
vrátil Jakub Novotný a David Syrùèek. V pøípravných
zápasech nastoupili ještì tøebovští junioøi: brankáø Lukáš
Kulhavý, který pøedvedl velmi kvalitní výkon, v poli
nastoupili David Blecha, Libor Cach, Tomáš Faltus, Jiøí
Kavan, Ondøej Schneider a Petr Štìpánek, kteøí pøedstavují
velké nadìje tøebovského hokeje. V pøípravì dokázali, že
výkonnostnì už mají i na velký hokej. To potvrdil tým
juniorù, když v pøátelském utkání porazil mužský tým
Lanškrouna 8:5 na jeho ledì. Tøebovský tým mužù sehrál
v pøípravì šest zápasù se støídavými úspìchy. Do nové
sezony by se mìli všichni zranìní dát do poøádku a v prvním mistrovském utkání nastoupit v nejlepším možném
složení. Tým by mìl být díky novým hráèùm silnìjší než
loni a jeho ambice budou atakovat pøední pøíèky. Snahou
vedení i hráèù samotných bude dostat se do finálové ètveøice, která se spolu utká v play off. Zároveò pøedvedenou
hrou pøitáhnout co nejvìtší poèet divákù na zimní stadion.
Vždy hokej se hraje hlavnì kvùli divákùm a tøebovští
fanoušci patøí k nejpoèetnìjším i nejbouølivìjším v krajské
lize.
Daniel Prokop
Do útoèného šiku se houfovali již dávno, když zvládli
pøípravnou fázi. V mìsících záøí a øíjnu vyjeli na led, aby
v pøípravných pøátelských utkáních otestovali optimální
složení jednotlivých formací a své reálné ambice pro sezonu
2007/2008. Zejména A tým HC Slovan budu mít pomìrnì
složitou situaci vzhledem ke zmìnám, k nimž dochází v
1.KL (v osmièlenné skupinì nemusí být postup do play-off
jednoduchou záležitostí - pøes celky Chotìboøe, Chocnì
loòský šampión, Litomyšle, Žïáru n/S úèastník 2.ligy).
I když v managementu pøevažuje optimistický názor, že HC
Slovan bude letos silný a že vzhledem k velkému poètu
úèastníkù z kraje Vysoèina o postup do druhé ligy mohou
usilovat až dva týmy z naší soutìže.
Litomyšl - HC Slovan
8:8
HC Slovan - Žïár nad Sázavou
5:5
HC Slovan - Litomyšl
7:3
HC Slovan - Hlinsko
4:6
Hlinsko - HC Slovan
4:5
Žïár n/Sáz. - HC Slovan
7:2
Koho uvidíte v dresu HC Slovan?
Realizaèní tým: Pavliš Bohumil - trenér, Burda Tomáš
asistent, Štìpánek Antonín kustod
Brankaøi: *Bureš Petr; Buchta Michal
Hráèi v poli(obrana/útok) *Husárek Miroslav, Horák
Stanislav, Moravec Lukáš, Kobza Libor, König Aleš,
Kutmon Lukáš, Øehulka Martin, Novotný Jakub,
Pazourek Lukáš, Klíè David, Baláž Roman, Konopèík
Daniel, Lakomý Zbynìk. Zahrada Tomáš, Dosedìl
Ladislav, Hanák Robert, Havlíèek Petr, Koláèek
Miroslav, Parolek Jaromír...
Pokud se rozroste marodka, dostanou se ke slovu i další
nadìjní junioøi.
Tøebovští hokejisté zahajovali na ledì relativnì slabšího
soupeøe, nicménì, ten znaènì posílil a potvrdil svým
výkonem slova trenéra B. Pavliše, že „nebude v soutìži
lehkých soupeøù...“.
HC SB Svìtlá n.S HC Slovan
1 : 4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky: Kobza 2,Hanák, Hromada
Rozlosování
04. 11. 17:00
07. 11. 18:30
11. 11. 17:00
18. 11. 17:00
21. 11. 18:30
25. 11. 17:00
28. 11. 18:30
02. 12. 17:00

HC Slovan - SKLH Žïár n.S.
HC Chrudim BHC - HC Slovan
HC Slovan - HC Spartak Choceò
HC Slovan - HC SB Svìtlá n.S.
HC Hlinsko - HC Slovan
HC Slovan - HC Litomyšl
HC Slovan - HC Chotìboø
SKLH Žïár n.S. - HC Slovan
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Cykloman dorazil do cíle
Celoroèní seriál o nejuniverzálnìjšího cyklistu
Moravské Tøebové skonèil posledními dvìma
závody.
Silnièní èasovka jednotlivcù
Tra èasovky vedla už potøetí z Linhartic do Chornic
a zpìt (22km) a mìla odhalit definitivnì šance
favoritù na celkové prvenství. Na startu byla
„sedmdesátka“ jezdcù, poèasí obstojné, leè chladné,
i proto traový rekord nebyl pøekonán, by se to
všeobecnì oèekávalo. Domácí správnì nabuzené
favority – jak to bývá už obvyklé – pøekvapil host,
svitavský Pavel Kuda, byl suverénnì nejrychlejší.
Teprve za ním dojeli domácí jezdci v poøadí Pocsai,
Štìpaø, Doležel a další.
„Jsem potìšen, že se mi podaøilo zvládnout závod
takto. Do letošního roèníku jsem se prosadil
vítìzstvím, bylo by ideální jej stejným výsledkem
ukonèit...,“ sdìlil nejlepší z domácího pelotonu
Pocsai, nebo se mu ostøe narýsovala možnost
celkového vítìzství v seriálu.

Na atraktivním podniku nechybìlo ani poèetné
diváctvo z mìsta, poèasí vykouzlilo pøíznivou
atmosféru, kterou rozproudily zprvu dìti (od 4 let).
I ony se zúèastòovaly celoroènì svého „Cyklománka“, s obrovským nadšením a radostí ze
získaných cen. Podle dosažených bodù nejlepšími
byli Rotterová Aneta, Rotter Michal a Orálková
Kamila. Vzornì „Cyklománka“ dirigovala Jana
Hrbatová: „Moc mì tìší, že dìti mají velký a stále
vìtší zájem...“

Finále bylo dlouhou stíhací jízdou Doležela.

Zleva J. Doležel a D. Orálek
Z výsledkù:
M1 (21 úèastníkù)
1. KUDA Pavel
33:30 Svitavy
2. Pocsai Sandor
34:29
3. Paukrt Radek
34:49 Žamberk
M2 (18 úèastníkù)
1. MAREÈEK Josef
34:21 N. Mìsto n.M.
2. Štìpaø Petr
35:08
3. Doležel Josef
35:49
M3 (9 úèastníkù)
1. BUDIG Norbert
37:22
2. Orner Zdenìk
37:31 Zlín
3. Durák Lubomír
37:45
M4 (3 úèastníci)
1. KUBÍN Jan
41:41
2. Boháè Petr
44:26
3. Štìpánek Antonín
49:26
Junioøi (6 úèastníkù)
1. TUREK Daniel
37:01 Lanškroun
2. Knap Zdenìk
39:15
3. Keclík Petr
40:55
Ž1 (6 úèastnic)
1. MIZEROVÁ Olga 45:30
2. Jelínková Petra
46:54
3. Moravcová Šárka
47:48
Ž2 (4 úèastnic)
1. SCHNEIDEROVÁ Bedøiška 40:49
2. Moravcová Vìra
44:15
3. Votøelová Rùžena
47:58

Jízda do vrchu završila celoroèní úsilí cyklistù
Popáté byl peprnou teèkou celoroèního seriálu
Cykloman nároèný výjezd do strmého vrchu.
Úèastníci se na známé lyžaøské sjezdovce v poètu
padesáti zhoufovali v sobotu 14. 10., aby se poprali
s pøevýšením 48 metrù na dvousetmetrové trati.
Objektivitu zajistil souèet dvou sólo jízd každého
závodníka a zpøísnìné podmínky, které mìly
vylouèit jakékoli spekulace (nemožnost opravných
jízd).
„Opravdu tìch 25 závodníkù, kteøí se v loòském roce
dojeli do finále, bylo až pøíliš. Proto jsem uprostøed
kopce vyrobili retardovací šikanu (tøímetrový sjezd),
která jízdu do strmého vrchu uèinila technicky
nároènìjším. Ale víme, že cyklisté zde pilnì trénovali, takže to jistì zvládnou, když nepùjde jen
o sílu...“, poznamenal prvý s dvojice organizátorù
(Juriš-Boháè).
Mnozí právì v tìchto místech neèekanì klopýtli,
vèetnì mnohých favoritù (Štìpaø, Kadidlo, Kubìnka,
Berka aj.), ale brali své vypadnutí sportovnì. Vždy
o celkovém poøadí ve vìtšinì kategorií Cyklomanu
bylo již rozhodnuto.

Díky inovacím mìla hlavní soutìž vìtší spád i napìtí... V prvním kole projelo cílovou metu celkem
13 jezdcù, z toho dva junioøi, v kole druhém devìt
cyklistù. Finále mìlo sedmihlavé obsazení a bylo
velmi dramatické a napínavé. Doležel se toužil po
satisfakci za „neúspìch“ v silnièní èasovce a doèkal
se.. V paralelní jízdì vyrazil od startu jako blesk,
èímž pøekvapil soupeøe; ti nedokázali bezprostøednì
reagovat, a tak získal asi tøímetrový odstup, který
se ukázal být nad síly ostatních. Tøebaže druhému
v poøadí chybìl pouhý metr. „Cítil jsem Sandora za
sebou, jak mu kmitají nožièky, naštìstí udìlal chybu
tentokráte on. Kdyby zvolil v závìru tìžší pøevod,
patrnì by mì dojel,“ konstatoval vítìz.
„Ale to vùbec nevadí, sebe jsem nezklamal a vítìz si
to za celý rok skvìlých výkonù zasloužil...Byli jsme
si navzájem dùstojnými soupeøi. Ani ostatním nám
nic nedarovali,“ lakonicky poznamenal Pocsai.
Celoroèní seriál (10
závodù) o nejlepšího
cyklistu Moravské
Tøebové skonèil. Nejelšpí
sportovci v jednotlivých
kategoriích byli vyhlášeni
a dekorováni 26. øíjna t.r
A tak bez problémù mùže
zaèít pøíprava na Cyklomana 2008, který získal
pevné místo ve sportovním a spoleèenském dìní
mìsta.
P. Štìpaø jako šampión
Výsledky jízdy do vrchu
Pardubického kraje
Absolutní poøadí
1. Doležel Josef - 406,00;
v triatlonu pro rok 2007
2. Pocsai Sandor - 405,00;
3. Dvoøák Dušan - 404,00;
4. Kalina David - 403,00; 5. Sedláèek Tomáš - 402,00;
6. Hirt Vladislav - 401,00; 7. Orálek Lubomír - 400,00
Dle kategorií
M1
1. Pocsai Sandor - 406,00; 2. Dvoøák Dušan - 404,00;
3. Sedláèek Tomáš - 402,00
M2
1. Doležel Josef - 407,00; 2. Hirt Vladislav - 401,00;
3. Prudil Jiøí - 281,20
M3
1. Zemánek Jiøí - 168,90; 2. Nìmèík Vía - 120,80;
3. Budig Norbert - 116,50
M4
1. Kubín Jan - 117,32; 2. Štìpánek Antonín - 32,75;
3. Boháè Petr - 20,00
Ž1
1. Vondráèková Jana - 114,94; 2. Muselíkova Hana
- 43,20; 3. Frišová Kateøina - 32,20
Ž2
1. Schneiderová B. - 145,40; 2. Vojtková Marie - 34,20
J
1. Kalina David - 403,00; 2. Patera Petr - 288,00;
3. Kubìnka Jan - 259,60

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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