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Míra nezamìstnanosti v Moravské Tøebové klesla 
pod deset procent, a dosáhla tak nejnižší úrovnì 
od roku 2004, kdy atakovala hranici 17 %. 
Nejnovìjší dostupné údaje za øíjen 2007 ukazují 
pokles o více než sedm bodù, a to na  9,7 %.  Na 
ubývajícím poètu lidí v evidencích úøadù práce 
má vliv pøedevším velký zájem firem o nové 
pracovníky. „Z tohoto vývoje míry neza-
mìstnanosti mám samozøejmì velkou radost. 
Svìdèí to o tom, že se nejenom mìsto Moravská 
Tøebová, ale i celý region zaèíná slibnì rozvíjet,“ 
uvedl  starosta mìsta Josef Oš�ádal. 
Kromì tradièních výrobcù z oboru kovoobrábìní, 
jako je napøíklad Toner, èi Abner, nebo 

Od 1. 12. 2007 nastoupí do 
své funkce nový velitel 
mìstské policie  Karel  
Bláha. Jeho pracovní náplní 
bude rovnìž plnìní úkolù na 
úseku prevence kriminality. 
Mìsto Moravská Tøebová 
bude mít tak po 3 letech 
øádnì jmenovaného velitele 
MìP, a to na základì 
výbìrového øízení, které bylo provedeno 13. 11. 
„Velmi mì potìšilo, že jsem od vedení mìsta 
dostal takovou dùvìru. Budu se snažit ji 
nezklamat. Mým cílem je zlepšení èinnosti 
mìstské policie. Strážníci budou více vidìni v 
ulicích a nápomocni obèanùm,“ svìøil se na 
zaèátku své kariéry Bláha. 

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta 

Kayser. Práci zde našlo již více než 250 
zamìstnancù. Dramaticky klesající neza-
mìstnanost zaèíná postupnì zpùsobovat opaèný 
problém, než øešili radní pøed nìkolika lety. 
„Nyní se musíme zamìøit na podporu projektù, 
které umožní získávání kvalifikace, která je 
firmami ve mìstì a okolí nejvíce poptávána,“ 
vysvìtlil starosta mìsta. Jedním ze zvažovaných 
øešení, na nìmž již radnice spoleènì s Pardu-
bickým krajem, støední školou  a firmami ve 
mìstì pracuje, je vznik nového uèebního oboru 
obrábìè plastù, který by doplnil nabídku 
vzdìlávání ve mìstì. 
Mìstská prùmyslová zóna je v dnešní dobì 

Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych krátce zhodnotil konèící rok 2007. 
Byl to pro Moravskou Tøebovou významný rok 
zejména z dùvodu 750. výroèí založení mìsta. Toto 
výroèí bylo pøipomínáno mnoha akcemi, z nichž 

nejvìtší byly nìkolikadenní 
èervnové oslavy za úèasti 
prezidenta republiky.
Samozøejmì toto výroèí a je-
ho oslavy pro nás neznamenaly 
v dané chvíli žádný hmatatelný 
ekonomický prospìch, ale je 
dobøe, když se o našem mìstì 
mluví a píše, a když ho 
navštìvují hosté, kteøí šíøí 
jméno mìsta dále. V této 

souvislosti se musím zmínit také o nové expozici na 
našem rekonstruovaném zámku – støedovìké 
muèírnì. S více než 15 tisíci návštìvníky na zámku 
v letošním roce se již nyní mùžeme porovnávat s ji-
nými slavnìjšími historickými objekty v okolí. 
O tomto porovnání poètu návštìvníkù se nám v mi-
nulých letech ani nesnilo. Zámek zaèal v letošním 
roce koneènì žít i díky novì otevøené kavárnì. Jsem 
pøesvìdèen, že jeho další rozvoj bude pokraèovat. Se 
zámkem jsou spojeny další akce, které již mají nebo 
získávají tradici. Mám na mysli dnes již známý 
festival sborového zpìvu Moravskotøebovské 
arkády, obnovený country a folk festival Moravsko-
tøebovský bramborák a novì vzniklou Zámeckou 
zabijaèku.
Dùležité pro rozvoj mìsta jsou však pøedevším 
zejména investièní akce. Slýchávám nìkdy kritiku, 
že se letos toho ve mìstì moc nezmìnilo. Myslím si, 
že tomu tak ale není. Letos byla dokonèena 
rekonstrukce haly stolního tenisu, takže celý 
sportovní areál vypadá zase o mnoho lépe. Je ale 
pravdou, že jsme se zamìøili na údržbu infrastruktur-
ního majetku mìsta a další investice, které by mìly 
ušetøit provozní náklady našich zaøízení. Ve mìstì 
byla opravena nebo i novì vybudována celá øada 
chodníkù více než v minulosti. Byla provedena 
rekonstrukce topného systému nejvìtší základní 
školy na Palackého ulici, zadláždìním se zlepšila 
pøístupová cesta k zámku z Jevíèské ulice. Pomìrnì 
velké finanèní prostøedky jsme vložili do pøípravy 
nových projektù, které by se mìly realizovat 
v následujících letech v souvislosti se strukturálními 
fondy EU. Jsou pøipravovány projekty též pro novou 
výstavbu rodinných domù.
Mám též radost z toho, když se rozšiøují výrobní 
prostory místních firem. Na prùmyslové zónì vzniká 
areál firmy Kayser a na druhé stranì mìsta se zase 
rozrùstá areál firmy Rehau. V tìchto firmách by 
mìlo vzniknout více než 150 nových pracovních 
míst. Míra nezamìstnanosti v Moravské Tøebové 
poprvé po mnoha a mnoha letech klesla pod 10 %. 
Je pøedpoklad, že další snižování nezamìstnanosti 
po zahájení výroby v nových provozech tìchto firem 
bude dále pokraèovat. 
Na závìr mi dovolte, abych Vám popøál úspìšné 
zvládnutí pøedvánoèního shonu tak, abyste mohli 
nejen Štìdrý den, ale i celé Vánoce prožít v klidu 
a pohodì mezi svými nejbližšími. Do nového roku 
Vám pøeji hodnì zdraví a štìstí, a aby se Vám 
splnilo vše, co si naplánujete a pøejete.

Váš starosta Josef Oš�ádal

potravináøského prùmyslu – Pekárny Moravec, 
Miltra B, se úspìšnì rozvíjejí novì pøíchozí 
firmy, zabývající se výrobou plastù pro auto-
mobilový prùmysl. Pøedevším jde o nìmeckou 
spoleènost Rehau s 250 zamìstnanci, která 
v souèasnosti rozšiøuje svùj výrobní areál a do 
roku 2010 pøijme dalších minimálnì 130 
pracovníkù. V Mìstské prùmyslové zónì na 
západní stranì mìsta pak rychle expandují nové 
spoleènosti Atek, Treboplast, Protechnik, èi 

zaplnìna. Radní proto také paralelnì pro 
investory hledají novou lokalitu, kterou by jim 
nabídli. Pro mìsto by to znamenalo vytvoøení 
nových pracovních pøíležitostí, pøíliv obyvatel do 
regionu a definitivní potvrzení rùstového trendu  
místní ekonomiky.

-red-

Mìstský úøad bude
v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová

Ilustraèní foto
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Czech POINT v Moravské Tøebové

Pálení v otevøených ohništích

Zmìna dopravního systému mìsta

Pedagogicko-psychologická poradna
Svitavy pro výchovné poradce

Pøíroda do školy,
škola do pøírody

Czech POINT - Èeský Podací Ovìøovací Informaèní 
Národní Terminál je místo pro komunikaci obèana s 
veøejnou správou. Má obèanovi nabídnout možnost 
získat na jednom úøadì maximální množství 
informací, údajù a služeb, které zajiš�uje stát. 
Projekt Czech POINT vytvoøilo Ministerstvo vnitra 
Èeské republiky ve spolupráci s iniciativou eStat.cz. 
Mìsto Moravská Tøebová se do projektu Czech 
POINT pøihlásilo letos na jaøe. Po ukonèení 
zkušebního pilotního provozu a po jeho vyhodnoce-
ní jsme obdrželi 5. 11. 2007 potøebné informace pro 
instalaci a proškolení aplikace Czech POINT na 
našem úøadu. Od 1. 12. 2007 jako druhé mìsto 
v Pardubickém kraji (po Pardubicích, kde byl 
testován pilotní provoz) zahájí ostrý provoz Czech 
POINTu i mìsto Moravská Tøebová v Obèanském 
informaèním centru (OIC). V první fázi bude OIC 
poskytovat ovìøené výpisy z tìchto tøí centrálních 
registrù: z katastru nemovitostí, z obchodního 
rejstøíku, z živnostenského rejstøíku.
Pøestože OIC zaèalo poskytovat uvedené služby již 
døíve (výpis z katastru nemovitostí od 1. 1. 2007 
a výpis z obchodního rejstøíku od 1. 6. 2007) projekt 
Czech POINT pøipravuje další a významnìjší 
produkty. Napøíklad vydávání výpisù z rejstøíku 
trestù, které je plánováno na zaèátek roku 2008 

Od nového roku se rozšíøí poèet míst k parkování 
v centru mìsta. Návštìvníci, kteøí pøijedou do 
Moravské Tøebové mohou využít nových stání 
pøímo na námìstí T. G. Masaryka nebo pøed Slávií 
a Èeskou spoøitelnou. 
„Centrum mìsta zùstane vyznaèeno jako zóna 
s dopravním omezením, se zákazem stání vozidel 
mimo vyhrazená parkovištì, stejnì jako tomu je 
v souèasnosti. Novinkou bude vyznaèení tzv. zóny 
„TEMPO 30“, kdy bude rychlost vozidel v histo-
rickém centru mìsta omezena na nejvyšší dovolenou 
rychlost 30 km/hod,“ informuje Petr Václavík, 
vedoucí odboru dopravy.  Další zmìnou bude úprava 
provozu vozidel na ulicích Zámecká a Ztracená. 
V tìchto ulicích bude povolen pouze jednosmìrný 
provoz a bude v nich vyznaèena možnost podélného 
stání po zaplacení poplatku v parkovacím automatu. 
Do ulice Marxovy a Farní bude povolen vjezd 
a výjezd pouze pro vozidla dopravní obsluhy. Ulice 
Poštovní a Hvìzdní budou neprùjezdné slepé 
pozemní komunikace, nebudou vjezdovými 
komunikacemi na námìstí T. G. Masaryka. V celém 
centru mìsta bude na køižovatkách platit pøednost 
zprava (na nìkterých køižovatkách platí už dnes, viz 
ulice Marxova, Bránská, jak si neuvìdomují nìkteøí 
motoristé).

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Ve dnech 12.-14. 11. probíhaly schùzky výchovných 
poradcù ze všech škol Svitavska, Litomyšlska,  
Polièska a Moravskotøebovska s pracovníky 
poradny. Celé setkání vedl øeditel PPP Svitavy 
PhDr.Vladimír Hloušek. Rozebíraly se otázky 
týkající se aktuálních problémù v našem školství, jak 
výukových, tak i výchovných. Mezi nìkteré otázky 
patøily i otázky týkající se kázeòských pøestupkù na 
školách, otázky agrese,šikany na školách apod. 
Padly i nìkteré otázky k specifickým vývojovým 
poruchám uèení atd. Všichni pøítomní se aktivnì 
zapojili do diskuse a vzniklo mnoho dalších podnìtù 
pro další setkání, na které se budeme tìšit.
V Moravské Tøebové setkání probíhalo v prostorách 
ZŠ Kostelní námìstí a tímto chceme podìkovat paní 
øeditelce Mgr. Jaroslavì Skácelíkové školy za 
propùjèení prostor školy.

Za PPP Mgr.Bc.Petra Marossyová

Základní škola na Kostelním námìstí se vìnuje již 
delší dobu ekologii. Každým rokem se pod vedením 
RNDr. Aleny Purketové vìnují žáci jednotlivých 
roèníkù ekologickým aktivitám. Ani letošní školní 
rok není výjimkou. Dne 4. 10. navštívili žáci šestých 
tøíd Hortikomplex Olomouc, kde si prohlédli nìkolik 
pavilonù s výpìstky ovoce a zeleniny, dále dìti 
navštívily skleníky s tropickými rostlinami, 
s kaktusy, palmami atd. V rámci výstavy byla 
vyhlášena výtvarná soutìž na téma  zelenina. Dìti 
s sebou mohly pøivézt výkresy, které malovaly v ho-
dinách výtvarné výchovy, a porota vybrala ty 
nejhezèí. Druhé místo v této soutìži obsadila Eva 
Kolísková z naší školy. Tøetí, ètvrtý a pátý roèník 
navštívil v rámci ekologické výchovy Oucmanice 
a Pardubice. Zde se mohly dìti dozvìdìt zajímavosti 
o vèelách, mraveništích, o tom, co najdeme v pùdì, 
a také o rybníku. Akce se uskuteènily v pátek 5. 10. 
Dne 19. 10. 2007 v rámci Dne stromù se žáci prv-
ního, druhého a tøetího roèníku zúèastnili akcí poøá-
daných v DDM. Starší dìti plnily úkoly, které si pro 
nì podle zadaného tématu zajímavou formou pøipra-
vil pracovník ekologického centra Paleta v Pardu-
bicích. Projekt Lesy v ohrožení zpracovali žáci V. A  
a  VII. A tøídy, na projektu Dálnice se podíleli nì-
kteøí žáci devátých roèníkù. Jsme rádi, že se dìti 
o ekologii zajímají a doufáme, že se budou na 
ekologických èinnostech školy i dále aktivnì podílet.

Mgr. M. Snášelová

Bìhem podzimu lidé spalují klestí a jiné odpady 
ze zahrad, pøitom se však mnohdy chovají 
neopatrnì, nedodržují základní bezpeènostní 
pravidla nebo pøímo porušují zákony. Navíc se 
množí pøípady, kdy hasièi kvùli nenahlášenému 
pálení zbyteènì vyjedou k domnìlému požáru. Jen 
v roce 2006 bylo v rámci celé ÈR zaznamenáno 
celkem 756 takových planých poplachù. Zákon 
o požární ochranì hovoøí jasnì: právnické èi 
podnikající fyzické osoby jsou pøi spalování 
hoølavých látek na volném prostranství povinny 
uèinit odpovídající opatøení proti vzniku a šíøení 
požáru - jinak øeèeno, zabezpeèit vše tak, aby se 
spalování nevymklo kontrole a nevznikl z nìj 
požár. Navíc právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby jsou povinny každé spalování 
hoølavých látek na volném prostranství – vèetnì 
pøijatých protipožárních opatøení – pøedem 
oznámit územnì pøíslušnému hasièskému 
záchrannému sboru kraje. Pøi nesplnìní povinnosti 
pálení oznámit a pøijmout opaøení proti vzniku 
a šíøení požáru mùže být právnické osobì nebo 
podnikající fyzické osobì udìlena pokuta až do 
výše 500 000 Kè. Všichni obèané mají zákonnou 
povinnost poèínat si pøi pálení tak, aby nedošlo ke 
vzniku požáru. V pøípadì nedodržení zásad 
požární bezpeènosti pøi používání otevøeného 
ohnì, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 
20 000 Kè, pokud svým jednáním zpùsobí požár, 
mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kè. Není 
možné pálit všechno. Dle povinností právnických 
i fyzických osob vycházejících ze zákona o ovzdu-
ší, lze v otevøených ohništích spalovat jen døevo, 
døevìné uhlí, suché rostlinné materiály. Je tøeba si 
uvìdomit, že pálení plastových kelímkù, laminá-
tových odpadù, gumových výrobkù (pneumatiky), 

kožených vìcí, starých odìvù èi jiných materiálù 
obsahujících chemické látky je zakázáno! Za 
porušení tìchto povinností hrozí pokuta 500 až 
150 000 Kè. Pøi rozdìlání ohnì na volném 
prostoru je tøeba vždy dodržovat základní 
bezpeènostní pravidla: oheò pozornì hlídejte, aby 
se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho 
nekontrolovatelnému šíøení a vzniku požáru. Pøi 
silném vìtru oheò vùbec nerozdìlávejte. Ohništì 
dùkladnì ohraniète, oddìlte od okolí (napø. 
kameny), pøi spalování je tøeba mít po ruce 
dostatek vody popø. jiné hasební látky.
Nezapomeòte ohništì dùkladnì uhasit a pøesvìdèit 
se, že nemùže dojít k opìtovnému vznícení. 
Spalování døeva nebo suchých rostlinných 
materiálù by mìlo probíhat na bezpeèném místì, 
v dostateèné vzdálenosti od objektù, lesa, stohù, 
seníkù, polí. Zakázáno je rozdìlávat oheò na 
místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce 
nebo na strništi. Pøíjezdové cesty vedoucí 
k místùm spalování nesmí být zataraseny. A ještì 
jedno upozornìní. Podle zákona o požární ochranì 
je zakázáno vypalování porostù. Každoroènì 
dochází k pøípadùm, kdy pøi vypalování trávy 
pøijdou o život èi utrpí tìžká zranìní. Nehledì na 
znaèné majetkové a ekologické škody, které takto 
vzniklý požár mùže snadno zpùsobit.
Pokud pálíte odpad a oheò se vám vymyká 
kontrole, neváhejte a volejte hasièe prostøednic-
tvím tísòových linek 112 nebo 150. V prostøedí 
jako je zahrada, pole, les èi louka se oheò dokáže 
šíøit velice rychle a pokud byste se ho snažili 
uhasit vlastními silami, mohli byste utrpìt zranìní 
èi dokonce pøijít o život.

kpt. PhDr. Petr Kopáèek, tiskový mluvèí, MV-GØ 
HZS ÈR, doplnil Odbor životního prostøedí

a bude souèástí Czech POINTù, umožní novela 
zákona o informaèních systémech ve veøejné správì. 
Ke konci roku 2008 by Czech POINTy mìly také 
umožòovat úøednì ovìøit dokumenty, listiny a pod-
pisy a pøevést dokumenty do elektronické formy, 
uèinit jakákoliv podání k úøadùm veøejné správy 
a získat informace o prùbìhu øízení. Služby Czech 
POINTù budou moci využívat i firmy. Obèané na 
Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, 
opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních 
veøejných evidencích a registrech o jejich osobì, 
majetku a právech. Tak trochu jsme vybudováním 
OIC pøedbìhli dobu a øadu služeb pro obèany 
poskytujeme na jednom místì, pøesto spojením 
služeb OIC a nových produktù Czech POINTu 
vznikne unikátní informaèní centrum pro obèany 
našeho mìsta, kde budou poskytovány služby, které 
zajiš�uje mìsto nebo stát. 

Pavel Šafaøík, vedoucí odboru vnitøních vìcí
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Obèanùm pobírajícím pøíspìvek ve výši 100 - 200,- 
Kè mìsíènì na zvýšené životní náklady související s 
trvalým používáním ortopedických, kompenzaèních 
nebo jiných pomùcek vyplácený podle ustan. § 42 
vyhl. MPSV 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon 
o sociálním zabezpeèení a zákon ÈNR  o pùsobnosti 
orgánù ÈR v sociálním zabezpeèení, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù, sdìlujeme, že výše uvedená 
dávka bude naposledy vyplacena v prosinci 2007 
a následnì bude odejmuta.
Od 01.01.2008 nabývá úèinnosti zákon è. 261/2007 
Sb., o stabilizaci veøejných rozpoètù, podle nìhož 
výše uvedený pøíspìvek náleží naposledy za mìsíc 
prosinec 2007 a ruší se bez náhrady.

Andrea Neuerová, DiS, referent OSVZ

Moravskotøebovští radní vydají vyhlášku, která 
omezí provoz sedmdesáti ètyø herních automatù ve 
mìstì. Novinku posvìtilo i zastupitelstvo mìsta. 

Provozování automatù 
by podle vyhlášky 
zakázali ve školách, 
školských zaøízeních, 
v zaøízeních sociální 
a zdravotní péèe, v bu-
dovách státních orgánù 
a církví a sto metrù od 

tìchto budov. „Výherní automaty, jejichž provoz byl 
povolen  pøed dnem nabytí úèinnosti této obecnì 
závazné vyhlášky, lze provozovat na uvedených 
místech jen do doby stanovené vydaným povolením,“ 
informuje místostarosta mìsta Miloš Izák.
Podle jeho slov chtìjí vyhláškou mimo jiné vymýtit 
trestnou èinnost, která je èasto doprovodným jevem 
u vìtšiny provozoven heren i kasin.
Dodal, že hernu navštìvují i lidé, kteøí od státu 
pobírají rùzné sociální dávky, a nezamìstnaní. Nelze 
údajnì vylouèit, že v hernách utrácejí sociální dávky 
a pøíspìvky v nezamìstnanosti. Závislost na 
automatech podle názoru radních také èasto rozvrací 
rodiny. 
Radnice v M. Tøebové získala v minulém roce do 
svého rozpoètu z poplatkù za automaty pøes 
3.948,59 tis. Kè, které zahrnovaly uhrazené správní 
a místní poplatky a povinný odvod èástí výtìžku 
z provozu výherních automatù všemi provozovateli. 
Prùmìrný výnos z jednoho provozovaného automatu 
tedy v roce 2006 èinil 38,71 tis. Kè. Kvùli schválení 
nové vyhlášky mìsto ztratí zhruba 70 procent pøíjmù 
z automatù, pokud podnikatelé automaty nepøesunou 
do jiných míst. 

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Automatùm v Moravské
Tøebové zvoní hrana

Informace z odboru
sociálních vìcí a zdravotnictví
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Návštìvnost zámku stoupla o 800 procent

Moravská Tøebová proniká na východ a pøedává zkušenosti na Ukrajinì

Zámecká sezóna 2007

Novoroèní pozdrav

Úspìšný projekt Obèanského informaèního centra 
(OIC), který v Moravské Tøebové vznikl pøed ètyømi 
lety za spolupráce holandského partnerského mìsta 
Vlardingen, slaví úspìch na konferenci v Kyjevì. 
Mìsta Moravská Tøebová a Vlaardingen byly 
vyzvány spoleèností VNG International (Svazek 
obcí Holandska) ke spoleènému tøístrannému 
projektu s ukrajinským mìstem Romny. Jedná se 
o jediný èesko-holandsko-ukrajinský projekt v rámci 
programu na podporu zlepšování fungování veøejné 
správy ve východoevropských zemích s názvem 
LOGO EAST.
Konference, která v souèasné dobì v Kyjevì probíhá 
se zúèastnil i manažer ekonomického rozvoje 
Moravské Tøebové Miroslav Netolický. „Na 
konferenci v Kyjevì jsou prezentovány nejúspìšnìjší 
projekty, které byly v rámci programu LOGO EAST 
podpoøeny. Pro Moravskou Tøebovou byla úèast v 
tøístranném mezinárodním projektu velmi prestižní 
událostí, velmi rádi jsme se s ukrajinskými mìsty 

Turistická sezóna byla na zámku neoficiálnì 
zahájena již 24. 3. Jednalo se o turistický pochod 
a cyklistickou vyjížïku do atraktivních míst mikro-
regionu Moravskotøebovsko - Jevíèsko. Úèastníci si 
mohli ve mìstì Moravská Tøebová prohlédnout 
mìstskou památkovou rezervaci, opravený rene-
sanèní zámek a muzejní expozici, tzv. Holzmeiste-
rovu sbírku mimoevropského umìní, s mumií 
egyptské princezny Hereret.
Klasická zámecká sezóna byla slavnostnì zahájena 
1. dubna 2007. Pøi této pøíležitosti došlo k otevøení 
Støedovìké muèírny. Na jmenované expozici 
pracovali zamìstnanci Kulturních služeb mìsta 
Moravská Tøebová od konce roku 2006. Nejvìtší 
zásluhy na expozici mají Libuše Gruntová, øeditelka 
Kulturních služeb mìsta Moravská Tøebová, Irena 
Lišková, vedoucí zámku Moravská Tøebová, 
a Oldøich Bartošek, umìlecký kováø, který celou 
muèírnu vybavil replikami dobových muèících 
nástrojù. Na slavnostní otevøení muèírny byl pøi-
chystán bohatý program. Návštìvníci mohli sami 
vyzkoušet nìkteré muèící nástroje, napø. stolièku pro 
èarodìjnice, paleènice nebo šnìrovadlo. K vidìní 
byla ukázka støedovìké popravy, kterou pøedvedl 
sám mistr kat. Pro diváky byl zpøístupnìn Rytíøský 
sál, kde se promítal film o Moravské Tøebové a je-
jich pamìtihodnostech.
V letošním roce oslavilo mìsto 750. výroèí od svého 
založení. V rámci tìchto oslav se na zámku konaly 
rùzné kulturní i sportovní akce. Patøily mezi nì napø. 
Vandr skrz Maló Hanó, Domácí zabíjaèka nebo 
Moravskotøebovské arkády, festival sborového 
zpìvu spojený s výstavou Výtvarný svìt na zámku. 
Samotné oslavy mìsta probìhly ve dnech 14.-17. 6. 
Aè se vìtšina bohatého programu odehrávala pøe-
devším na námìstí, ani zámek nezùstal bez povšim-
nutí. Sem samozøejmì zavítali hosté partnerských 
mìst mìsta Moravská Tøebová, a to z Vlaardingenu, 
Staufenbergu a Banské Štiavnice. Krátkodobou 
výstavu si nachystala Petra Zápecová, fotografka, 
jejíž kariéra zaèala velmi brzy a jen tak neskonèí. 
Vernisáž zahajoval sám pan prezident Václav Klaus.
28. 7. probìhl na zámku obnovený festival folkové 
a country hudby Moravskotøebovský bramborák. 
Na zámku je zpøístupnìno celkem pìt expozic: 
kromì Støedovìké muèírny, kde se èlovìk doslechne, 
kdy vzniklo útrpné právo, co všechno obsahovalo, 
kdo jej provádìl a kdy nakonec skonèilo; také 
Mìš�anský životní styl v 17.-20. století, kde 
návštìvníky provede prùvodce s podrobným 
výkladem o historii mìsta a zámku, upozorní na 
nejzajímavìjší památky mìsta a okolí a nepøímo je 
motivuje, aby se sem rádi znovu vraceli; 
Humanismus a renesance v Moravské Tøebové, což 
je expozice vìnovaná nejslavnìjšímu období panství 
Moravská Tøebová; Neživá pøíroda Moravsko-
tøebovska, kde si návštìvník prohlédne zkamenìliny, 
nerosty, mamutí zub, zachované otisky rostlin a ži-

podìlili o zkušenosti, které jsme bìhem budování 
OIC v našem mìstì získali,“ vysvìtlil zástupce 
tøebovské radnice v projektu Netolický.
Moravská Tøebová spoleènì s partnery projektu 
pomáhala zavádìt úspìšné postupy, vedoucí k efek-
tivnìjšímu poskytování služeb obèanùm ze strany 
radnice. S touto problematikou má bohaté zkušenosti 
díky zmiòovanému projektu Obèanského informaè-
ního centra. Centrum v sobì soustøedí vìtšinu služeb 
a produktù, které pro své obèany radnice zajiš�uje 
(vydávání obèanek, pasù, placení místních poplatkù 
atd.). Obèan tak nemusí složitì hledat, do které 
kanceláøe má jít, prostì pøijde do Obèanského 
informaèního centra, které je umístìno v nové 
budovì MìÚ na Olomoucké ulici, kde si potøebné 
vìci jednoduše vyøídí.
Koncept Obèanského informaèního centra dostal 
v roce 2005 Cenu MVÈR za inovaci ve veøejné 
správì. 

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

voèichù apod.; a Jak se žilo na venkovì, expozici 
ilustrující životní podmínky v prostøedí pøilehlých 
vesnic a regionu. Kromì tìchto expozic jsou na 
zámku k vidìní i tzv. krátkodobé výstavy. Za letošní 
sezónu se jich tu vystøídalo celkem pìt.
Pod vedením Jana Štìtiny a Vladislavy Øíhové se na 
zámku konaly dvì komentované prohlídky. 
Návštìvníci mìli možnost zhlédnout nejstarší èásti 
zámku i ty, které nejsou bìžnì pøístupné. Za zmínku 
rovnìž stojí dvì netradièní akce, které byly 
uspoøádány, a to Sobotní dìtské odpoledne, kde se 
hrály pohádky o Snìhurce, Èervené Karkulce 
a Krabièková pohádka a vystoupila tu kapela Dobøí 
Bobøi. Dny evropského dìdictví – jako téma pro rok 
2007 bylo zvoleno „Památky, øemesla a lidová 
kultura“. 
Další novinkou, kterou od letošního roku zámek má, 
jsou svatby. Mladé, støední i starší páry, které se 
rozhodly spojit svùj život sòatkem, k tomu mohou 
dojít v Rytíøském sále zámku Moravská Tøebová. 
Svatba mùže být tradièní i netradièní, kostýmovaná, 
noèní,… Jak je libo svatebèanùm. Vždy� se jedná 
o jejich den a zámecký personál se snaží vyjít jejich 
pøáním maximálnì vstøíc. Za celým zámkem a jeho 
letošní vydaøenou sezónou se skrývá úsilí nìkolika 
let. Až teprve v letošním roce se podaøilo sezónu 
naplno rozjet. Zámek se zpopularizoval pøedevším 
díky poøadu Toulavá kamera a mnoha dalším 
médiím. Sezóna pomalu konèí, ale pøes zimu èekají 
zámek ještì nìjaké zmìny. Doufejme, že se 
návštìvníkùm budou líbit, a že ta pøíští zámecká 
sezóna, tedy roku 2008, bude alespoò stejnì úspìšná 
jako ta v roce 2007.

Bc. Petra Dvorská, prùvodkynì
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Svou renesanèní architekturou patøí moravskotøe-
bovský zámek k nejvýznamnìjším památkám ve 
støední Evropì. Na poèátku 17. století sloužilo toto 
bohaté  panství nejenom k bydlení, ale pøedevším 
k reprezentaci. I dnes je takto zámek pojímán, 
reprezentuje osvícený pøístup vedení mìsta, které 
pochopilo význam této jedineèné památky a nebálo 
se zaèít investovat do rozsáhlé a nákladné 
rekonstrukce budovy zámku i pøilehlých zahrad.

Díky bohatému kulturnímu programu pøedevším 
v letních mìsících, zajímavým realizacím a  kvalitní 
prezentaci zaèíná být mìsto i zámek znovuobjevo-
ván lidmi, a to nejen z regionu, celé republiky, ale 
stále èastìji i zahranièními turisty. „To že se nám 
práce daøí ukazuje vysoká návštìvnost zámku a støe-
dovìké muèírny. S porovnáním s minulým rokem se 
jedná o nárùst o osm set procent. A touto cestou 
chceme dále pokraèovat a dohnat v návštìvnosti 
ostatní vìhlasné památky jako je státní zámek 
v Litomyšli nebo hrad Bouzov,“ øíká vedoucí zámku 

Irena Lišková. Interaktivní expozice „Støedovìká 
muèírna“ byla prvním krokem na cestì k soudobému 
návštìvníkovi, kterému již nestaèí jen „klasické“ 
a statické expozice. Vedení kulturních služeb mìsta 
by v tomto rádo pokraèovalo, je však dùležité, dát 
všem i novì vznikajícím expozicím nìjaké pojítko. 
„Takovým pojítkem by mohla být vìda, umìní a øe-
mesla v renesanèním mìstì, dala by se tak propojit 
expozice interiérù s dobovým nábytkem a obrazy, 
které by byly ukázkou obojího umìní i øemesel, 
muèírna jako øemeslo katovské, alchymie jako 
,vìda’, stavební øemesla v kamenické dílnì v expo-
zici jak se stavìl renesanèní zámek,“ vysvìtluje Liš-
ková. Tímto propojením by mohl vzniknout logicky 
navazující, pouèný okruh, ze kterého by si návštìv-
níci vybrali, co by je právì zajímalo a mohli si i vy-
zkoušet,  jak se pracovalo na rùzných øemeslech – 
v alchymii pokusy, v kamenické dílnì bychom jim 
pùjèili kladívka na vyzkoušení tesání drobných 
reliéfù, v muèírnì si již nyní návštìvníci mohou 
vyzkoušet muèící náøadí, v pøípadné knihaøské dílnì 
by si mohli osahat slepotisk na knižních vazbách 
apod. Takové interaktivní expozice, nejenom pro 
školy, ale i zvìdavé dospìlé obecnì velmi chybí. 
K zámeckému areálu neodmyslitelnì patøí zahrady. 
Po jejich celkové rekonstrukci se stane zámek 
Moravská Tøebová ještì zajímavìjším turistickým 
cílem. Parkové areály s rùznými zákoutími, vodními 
prvky, nevšedními druhy rostlin patøí k místùm, kam 
každý návštìvník rád zavítá a odpoèine si. 

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

e Vážení spoluobèané, milí pøátelé, rád 
bych znovu podìkoval tìm z Vás, kteøí mi 
pøi volbách v roce 2006 dali svùj hlas, 
a vìøím že jsem za ten první rok svého 
pùsobení na radnici Vaši dùvìru nezklamal. 
Rok je pøi tom pøíliš krátká doba na 
hodnocení výsledkù 
práce a vìtšina cílù, 
k t e r é  s p o l e è n ì  
s kolegy ve vedení 
mìsta máme, je ještì 
pøed námi. Jako 
první  krok bylo  
nutné zapracovat 
tyto cíle do dlouho-
dobé strategie mìsta 
a zajistit jejich pro-
jektovou pøipravenost, vèetnì maximálního 
využití dotaèních zdrojù. Tato pøipravenost 
byla v posledních letech zanedbána a je 
tøeba to rychle napravit. Nový strategický 
plán rozvoje mìsta by mìl být hotov do 
31. 3. 2008. Prùbìžnì se pøi tom zpracovává 
dokumentace na prioritní projekty jako je 
východní tribuna zimního stadionu, 
odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova, 
rekonstrukce èistièky odpadních vod, 
kongresové a spoleèenské centrum, rekon-
strukce mateøské školy Jiráskova, atd.

e Dále je tøeba vìnovat soustavnou 
a systematickou péèi majetku mìsta. V roce 
2007 se proto mnohem více penìz investova-
lo do rekonstrukce chodníkù, kanalizace, 
silnic, osvìtlení, atd. 

e Byl zpracován dlouhodobý plán 
údržby majetku mìsta, který bude prùbìžnì 
naplòován a aktualizován.

e Chtìl bych pøi této pøíležitosti podì-
kovat všem obèanùm mìsta, kteøí se aktivnì 
podílí, jak na dalším rozvoji mìsta svými 
námìty a vizemi, tak na péèi o majetek 
mìsta.

e Vìøím, že bude stále více tìch, kterým 
Moravská Tøebová pøiroste k srdci, a kteøí 
budou v našem mìstì š�astnì a spokojenì 
žít.

e Pøeji Vám mnoho zdraví a štìstí do 
roku 2008 a tìším se na každé další setkání 
a spolupráci s Vámi!

       Váš

místostarosta

  Václav Macát
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M Ì S T S K Á P O L I C I E – L I N K A 1 5 6
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
E-mail: mpolicie@mtrebova.cz 
Kontakt: str. Karel Bláha
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo 
nedìle od 7:00  do19:00 hod. 

Vážení spoluobèané. Žádáme Vás, budete-li 
telefonicky kontaktovat Mìstskou policii v Mo-
ravské Tøebové z mobilního telefonu, užijte volby 
telefonního èísla 604 611 973. V pøípadì, že pøi 
volání z mobilního telefonu využijete možnosti 
bezplatné tísòové linky 156, budete pøepojeni na 
Mìstskou Policii ve Svitavách, což v pøípadì nutné 

UPOZORNÌNÍ :

pomoci mùže znaènì prodloužit pøíjezd hlídky na 
uvedené místo. Pokud užijete pevné linky nebo 
telefonního automatu na katastrálním území mìsta 
Moravská Tøebová, lze bezplatnì užít volání na 
tísòovou linku 156.

Z èinnosti MP za období 15. 10. - 14. 11. 2007
16. 10. v 19:45 hod. pøijala hlídka MP telefonické 
oznámení od vychovatelky Domova mládeže ISŠ 
v Moravské Tøebové, že došlo k fyzickému napadení 
jednoho z chovancù. Hlídka MP pøevezla 
napadeného mladíka na ošetøení do místní 
nemocnice. Pøi dalším vyšetøování bylo zjištìno, že 
mladík, který poškozeného napadl, již v minulosti 
poškozenému vyhrožoval násilím. Hlídkou byli dále 
zjištìni a vyslechnuti svìdci události. Vzhledem ke 
skuteènosti, že mladík, který napadl poškozeného 
byl všem znám, MP veškeré poznatky zpracovala 
a podstoupila k dalšímu šetøení správnímu orgánu. 
17. 10. byl v ranních hodinách pøedán š�astné 
majitelce z Udánek zatoulaný pes, kterého na 
služebnu Mìstské policie v Moravské Tøebové 
pøivedla zodpovìdná obèanka mìsta, které za tento 
èin patøí podìkování.
20. 10. v 00:15 hod. byla hlídka MP požádána 
dispeèinkem RZS o asistenci pøi ošetøení zranìného 
cyklisty na nám. TGM. Hlídka na místì dohlížela na 
bezpeènost zdravotníkù, a když lékaø naznal, že je 
nutný pøevoz zranìného na vyšetøení do nemocnice 
ve Svitavách, hlídka MP zajistila jízdní kolo na 
kterém se zranìný pøepravoval.
22. 10. byla hlídka MP pøivolána na pracovní úøad, 
kde bylo nutno uklidnit jednoho z uchazeèù o za-
mìstnání. Když se hlídce podaøilo rozèíleného muže 
uklidnit, byl tento jedinec vykázán z èekárny 
pracovního úøadu.
ve 21:50 hod. bylo Mìstské policii oznámeno 
obtìžování osoby žijící na ulici Svitavské 
neznámým mužem, který neustále zvonil na zvonek 
vchodových dveøí a domáhal se nìjakého kousku 
jídla. Po pøíjezdu na místo hlídka zjistila totožnost 
muže, který k podání vysvìtlení uvedl, že nechce 
umøít hlady, a že má právo se najíst jako každý 
obèan této zemì. Vzhledem k situaci byl muž 
vykázán z místa a nasmìrován na vlakové nádraží, 
odkud mu jel vlak do místa jeho trvalého pobytu. 
24. 10.  v 11:30 hod. byla hlídka MP pøivolána na 
ulici Lanškrounskou, kde došlo k podvodnému 
vylákání penìz z osoby žijící na uvedené ulici 
v Moravské Tøebové. Na místo byla hlídkou MP 
okamžitì pøivolána Policie ÈR, která zahájila 
vyšetøování a hlídka MP dle popisu osoby zahájila 
pátrání po pachateli trestného èinu.
28. 10. - 2. 11. provádìla MP zvýšenou kontrolní 
èinnost na místním høbitovì v denních a zejména 
noèních hodinách pro zabránìní vandalismu a sní-
žení poètu èasto se vyskytujících drobných krádeží.
4. 11.  ve 21:20 hod. byla hlídka MP požádána 
obsluhou èerpací stanice ÖMV o pomoc pøi øešení 
situace na èerpací stanici, kde v prostoru pøístøešku 
ruèní myèky vozidel si skupina rumunských Rómù 
zbudovala pøechodné táboøištì. Zde si na pøiprave-
ném plynovém vaøièi zaèali vaøit v objemném hrnci 
kus masa svým tvarem pøipomínajícím domácího 
ètyønohého mazlíèka a èekání na veèeøi si krátili 
reprodukovanou hudbou z pøenosného kazetového 
pøehrávaèe. Hlídka MP pøíslušníkùm rumunského 
národa vysvìtlila smìr jejich další cesty a z místa 
èerpací stanice Rómy vykázala.
6. 11. v 07:25 hod. bylo hlídce MP telefonicky 
oznámeno, že na nám. TGM u drogerie leží nìjaký 
muž, který pravdìpodobnì potøebuje pomoc. Po 
okamžitém pøíjezdu na místo byl již na ulici ÈSA 
nalezen znaènì podchlazený muž, který si stìžoval  
na silné bolesti v zádech. Na místo byla pøivolána 
RZS, která muže podrobnì vyšetøila a po zákroku 
RZS byl muž pøevezen hlídkou MP do místa 
bydlištì.

Za výše uvedené uplynulé období øešila Mìstská 
policie ètyøi krádeže zboží v obchodním domì 
BILLA a jednu krádež vystaveného zboží v ob-
chodním domì PENNY MARKET. Dotyèní jedinci 
byli obdarováni blokovou pokutou znaènì 
pøevyšující cenu odcizeného zboží, které navíc 
museli vrátit v prodejnì na místo, kde se zboží 
nacházelo pøed tím, než se zakutálelo do kapes. 
Jednoho z pachatelù nebylo možno øešit na místì 
blokovou pokutou, jelikož se uvedeného pøestupku v 
minulosti již dopustil, proto byl hlídkou MP pøedán 
do spravedlivých rukou Policii ÈR.

za MP Moravská Tøebová str. Bláha

V informaèním  systému  MìÚ v Moravské 
Tøebové bylo k 31. 10. 2007 pøihlášeno 
k trvalému pobytu celkem 11 073 obèanù ÈR 
a 57 cizincù s povolením k trvalému pobytu na 
území Èeské republiky. Celkem je tedy v Mo-
ravské Tøebové evidováno na trvalém pobytu 
11 130 osob. 

Kolik nás je
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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 

Posilnìn alkoholem usedl za volant
Ètyøiadvacetiletý øidiè z Boršova posilnìn pøed jízdou 
alkoholem nezvládl øízení svého vozidla Fiat Ducato 
a havaroval na Jevíèsku mimo vozovku, kde se pak 
vozidlo pøevrátilo na bok. Ke zranìní øidièe nedošlo. 
Alkohol byl u øidièe potvrzen dechovou zkouškou. 
Policejní hlídka muži zadržela øidièský prùkaz a zaká-
zala mu další jízdu. Nyní je vìc v šetøení skupiny 
dopravních nehod. Škoda na vozidle èiní 10 tisíc korun.

Ztráta nerezových plechù
Jedna z moravskotøebovských firem informovala dne 
17. 10. policii, že postrádá nerezové tabule plechù 
o rozmìrech 250x125 centimetrù o váze 1 400 
kilogramù. Šetøením policie bylo zjištìno, že dosud 
neznámý pachatel pøelezl ohrazení objektu, rozebral 
pásky zajiš�ující palety s nerezovými plechy, tyto 
postupnì pøeložil pøes ohrazení a následnì naložil na 
dosud nezjištìný dopravní prostøedek a z místa odjel. 
Takto svým jednáním pachatel firmì zpùsobil škodu za 
250 tisíc korun. Policie po pachateli intenzivnì pátrá. 

Vloupání do kamionu
V Moravské Tøebové na ulici Dvorní jednatøicetiletý 
øidiè kamionu Scania ze Sokolova kolem ètvrté hodiny 
odpoledne dne 22. 10. zjistil, že mu dosud neznámý 
pachatel bìhem chvilky stihl vniknout pøes zámek do 
kabiny, odkud zmizely dva mobilní telefony a navigace. 
Pachatel tak poškozenému zpùsobil škodu bezmála za 
20 tisíc korun.  

Nepøimìøeným zpùsobem vymáhali dluh 
Jednadvacetiletý muž z Jevíèka dlužil za nájem èástku 
12 tisíc korun. Tøi výteèníci z Moravské Tøebové se 
rozhodli vzít spravedlnost do svých rukou. Svým 
poèínáním však pøekroèili hranici zákona a v souèasné 
dobì jsou podezøelí z trestného èinu vydírání. Muži ve 
vìku 19, 33 a 51 let se spoleènì domluvili a na 
poškozeného zaèali systematicky vyvíjet stupòující tlak. 
Vydìraèi k zastrašování použili vysunovací obušek. 
Došlo i na facky a údery pìstmi, pøi kterých poškozený 
utrpìl lehké zranìní.  Ze strachu z vydìraèù však 
nevyhledal lékaøské ošetøení a pøestal vycházet z domu. 
Ve snaze zaplatit, prodal domácí spotøebièe a byl nucen  
uzavøít u finanèního ústavu pùjèku, aby mìl na 
zaplacení dluhu. Bìhem dvou mìsícù byl poškozený 
muž nucen pod pohrùžkami násilí, zbranì a újmy na 
zdraví jeho i manželky k vyplacení èástky ve výši 
30 tisíc korun. 

Podvodník zneužil dùvìøivosti seniorky
Policisté pátrají po muži ve vìku 35-40 let, který dne 
24. 10. dopoledne navštívil v Moravské Tøebové 
šestasedmdesátiletou ženu. Pod smyšlenou záminkou, 
že její ze� potøebuje peníze na nakoupení náhradních 
dílù na auto, požadoval finanèní hotovost ve výši 
15 tisíc korun. Žena muži zprvu nedùvìøovala, když 
však podvodník vzal svùj mobilní telefon a zinscenoval 
hovor s rodinným pøíslušníkem poškozené, tato mu 
èástku vydala. Pachateli hrozí trest odnìtí svobody až 
dva roky nebo penìžitý trest. 

Nedání pøednosti v jízdì
Ve ètvrtek 25. 10. v 8.10 hodin došlo v Moravské 
Tøebové na ulici Lanškrounská k dopravní nehodì, pøi 
níž tøiadvacetiletý øidiè z Vyškova pøi jízdì s vozidlem 
Iveco Daily nedal pøednost v jízdì právì projíždìjícímu 
vozidlu Ford Tranzit, které øídil ètyøiatøicetiletý muž 
z Hradce nad Svitavou a došlo ke srážce. Pøi nehodì 
došlo ke ètyøem lehkým zranìním. Jeden z øidièù byl se 
svým zranìním pøevezen do nemocnice ve Svitavách.  
Alkohol byl vylouèen dechovou zkouškou. Škoda na 
vozidlech èiní 280 tisíc korun.
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Další ukradená penìženka
Ke krádeži došlo v Moravské Tøebové v jednom ze 
supermarketù dne 1. 11. dopoledne. Tentokrát na svoji 
chvilkovou nepozornost doplatila šestasedmdesátiletá 
žena z Moravské Tøebové. Ta si odložila svoji 
penìženku na odkládací pult. Situace využil ve svùj 
prospìch dosud neznámý pachatel a zmocnil se jak 
penìženky, tak finanèní hotovosti 4 700 korun, která se 
v penìžence nacházela spolu s platební kartou a osob-
ními doklady poškozené. 

Vloupání do bytu v panelovém domì
Dne 4. 11. veèer zjistil majitel  bytu v panelové zástavbì 
v Moravské Tøebové, že ho navštívil dosud nezvaný 
host, který byt prohledal a odcizil zlaté prsteny a fi-
nanèní hotovost. Majiteli tak zpùsobil škodu za 20 tisíc 
korun.

Vloupání do bytu
Neznámý pachatel v úterý 6. 11. v dobì od 9:30 do 
11:30 vnikl v M. Tøebové na ulici Sportovní do bytu, ze 
kterého majiteli odcizil elektroniku za 13 tisíc korun. 
Pachateli hrozí až dva roky vìzení. 
K dalšímu vloupání došlo ve støedu 7. 11. v Moravské 
Tøebové na ulici Jiráskova. Neznámý pachatel od 12:00 
do 13:15 vypáèil vstupní dveøe bytu, ze kterého odcizil 
elektroniku a finanèní hotovost. Majiteli byla zpùsobena 
škoda za 56.500 korun. Policisté po pachatelích 
intenzivnì pátrají.

Zmizelo stavební náøadí za 100 tisíc
O víkendu 17.-18. 11. odcizil dosud neznámý pachatel 
na ulici Holandská v Moravské Tøebové, ze stavební 
buòky náøadí, jehož hodnota je 100 tisíc korun. Policisté 
po pachateli a odcizeném stavebním náøadí intenzivnì 
pátrají. 

Nejprve pomáhali,  poté kradli
Dvì dívky ve vìku asi dvaceti let nabídly svoji pomoc 
osmasedmdesátiletému muži, který 10. 11. kolem 16:30 
procházel v Moravské Tøebové Gorazdovou ulicí 
a náhle upadl. Pøitom mu z diplomatky, kterou mìl 
poškozený u sebe odcizily finanèní hotovost ve výši 
4 tisíce korun. Následnì zavolaly skupinu zøejmì ètyø 
dosud nezjištìných mladíkù, aby poškozeného odvezli 
domù. Pøi pomáhání do vozidla jeden z mužù 
poškozenému z ruky odcizil náramkové hodinky. Poté 
pána zavezli domù, kde ho uložili  do postele. Následnì 
si  jako odmìnu za pomoc odnesli z domu, co se dalo. 
Zmizely dva mobilní telefony, vysavaè, holicí strojek 
a tahací harmonika. Takto poškozený pøišel o vybavení 
domácnosti za témìø 52 tisíc korun. Vìc policie šetøí 
jako trestný èin krádeže a porušování domovní svobody, 
za což skupince mladých lidí hrozí až dva roky odnìtí 
svobody nebo penìžitý trest.

P R O S I N E C 2 0 0 7

Podìkování
Touto cestou dìkuji panu MUDr. Kelèovi,

 panu MUDr. Marossymu a mé sestøe Marii 
Dobešové za záchranu mého života.

S úctou Milada Blahová, Zámecká 11, 
Moravská Tøebová.

10. prosince tomu bude již 5 rokù, co opustil øady 
moravskotøebovských turistù dloholetý èlen a ve-
doucí dìtského vodáckého-turistického oddílu 
Èochtani, pan Ludìk Kopøiva. Dlouho bojoval se 
zákeønou chorobou, které však nakonec podlehl. 
Oddíl tak pøišel o kamaráda, èlovìka, který mìl 
pøirozenou autoritu u dìtí, aniž by musel nìkdy 
zvýšit hlas. Veškerý svùj volný èas vìnoval práci 
s dìtmi, pøípravì schùzek i výletù do pøírody 
a hlavnì pak organizování vodácké aktivity, která 
vždy vyvrcholila putovními vodáckými tábory dìtí 
a mládeže na rùzných øekách.
Touto èinností se nesmazatelnì zapsal do pamìti 
jak mládeže, kterou prùbìžnì vychovával, tak 
i všech dospìlých pøátel moravskotøebovské 
turistiky. 

Za èleny Klubu èeských turistù a TOM Èochtani 
ing. Josef Schneeweiss

Vzpomínka na Luïka Kopøivu
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Mezinárodní spolupráce ISŠ Moravská Tøebová pokraèuje
V uplynulých tøech letech byla Integrovaná støední 
škola Moravská Tøebová zapojena do spolupráce na 
mezinárodním projektu „New Learning in Europe“. 
Školy z Èeska, Rakouska, Nìmecka, Holandska a 
Irska si vymìòovaly zkušenosti se zavádìním 
moderních vyuèovacích metod do výuky. V tomto 
školním roce jsme mezinárodní kontakty rozšíøili na 
Slovensko a navázali spolupráci se Støední odbornou 
školou hotelových služeb v Žiaru nad Hronom. 
Cílem této spolupráce je zvýšení odborných 
dovedností a získání nových poznatkù pro žáky 
hotelových oborù. Bìhem vzájemných návštìv 
vedení obou škol zpracovalo obsah výmìnné od-
borné praxe žákù oboru Hotelnictví a turismus a Ku-
chaø. První  výmìna se uskuteènila v mìsíci øíjnu. 
Sedm žákù s uèitelkou odborného výcviku odcesto-
valo na Slovensko a ISŠ pøivítalo na svých odbor-
ných pracovištích 7 slovenských studentù. Bìhem 14 
dnù mìli žáci možnost vyzkoušet si v praxi pøípravu 
pokrmù na odborných pracovištích naší školy: 
restauraci Junior a hotel Šindlerùv Háj ve Svitavách 
a ve školní jídelnì v Moravské Tøebové. V rámci 
této akce byly pøipraveny Dny slovenské kuchynì 
a hosté si tak mohli pochutnat na krajových 
specialitách ze Slovenska. Pro úèastníky výmìnné 
praxe byl pøipraven i program pro chvíle mimopra-
covní. Spoleènì s našimi uèiteli mìli slovenští 
studenti možnost navštívit Brno, Litomyšl, Polièku, 
Bouzov a spoust dalších míst, byli pøijati starostou 
Moravské Tøebové na radnici mìsta. Žáci ISŠ, kteøí 
strávili uvedených 14 dnù na praxi ve slovenské 

škole se domù vrátili plni dojmù a zážitkù z práce 
v luxusním hotelu Kaskády a v modernì vybavené 
školní restauraci v Žiaru nad Hronom. První akce 
mezinárodní výmìnné praxe žákù byla úèastníky 
i vedením obou škol vyhodnocena jako velmi zdaøilá 
a pro další odborný rùst studentù jako pøínosná. 
Z tohoto dùvodu již pracujeme na další akci  
výmìny žákù v termínu konání Dnù slovenské 
kultury v Moravské Tøebové v dubnu pøíštího roku. 

Mgr. Libor Èáp, zástupce øeditele,

Pøed hospodáøskou komorou ve Svi-
tavách lze novì získat výpisy ISVS
Od 5. 11. rozšiøuje Jihoèeská hospodáøská 
komora (JHK) služby své kanceláøe CzechPoint, 
které se novì zamìøují i na vydávání ovìøených 
výpisù z Katastru nemovitostí a Živnostenského 
rejstøíku. Službu CzechPoint komora poskytuje 
od letošního února. Doposud bylo díky ní možné 
v Èeských Budìjovicích  v prostorách Jihoèeské 
hospodáøské komory v Husovì ulici  získat výpis 
z Obchodního rejstøíku. Nyní se kanceláøe 
CzechPoint rozšíøily také do oblastních 
kanceláøí komory v È. Krumlovì, Jindø. Hradci, 
Milevsku, Písku, Prachaticích, Strakonicích, 
Táboøe a Tøeboni. Od mìsíce øíjna rozšíøila 
KHK Pk, Oblastní kanceláø Svitavy služby své 
kanceláøe o výpisy ISVS, konkrétnì se jedná 
o vydávání ovìøených výpisù z Obchodního 
rejstøíku, Katastru nemovitostí a Živnostenského 
rejstøíku. V pøíštím roce by mìlo být souèástí 
služeb CzechPoint také zajiš�ování výpisù 
z Rejstøíku trestù. Cílem projektu CzechPoint 
(Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní 
Terminál) je zjednodušit obèanùm pøístup ke 
státním službám a umožnit jim jednoduchou 
a efektivní komunikaci s úøady.
Bližší informace lze získat na adrese Kijevská 
423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 238,
e-mail: Svitavy@khkpce.cz,
            RMSvitavy@inmp.cz, www.khkpce.cz.

V souvislosti se skuteèností, že se výstavba ry-
chlostní komunikace R35 neobjevila ve vládních 
prioritách financování pøed rokem 2009, se vice-
hejtman Roman Línek obrátil jménem Pardubického 
kraje mimo jiné na ministra dopravy. Žádal o pøe-
hodnocení pøístupu a uvolnìní potøebných finan-
èních prostøedkù pro výstavbu této klíèové komuni-
kace. V tìchto dnech ministr dopravy Aleš Øebíèek 
písemnì odpovìdìl, že peníze na R35 budou už 
v pøíštím roce. „Ministr Øebíèek v dopise pøislíbil 
uvolnìní èástky 50  100 mil. Kè na pøípravu stavby 
ještì v roce 2008, a to v rámci rozpoètového 
opatøení. Kraj však musí splnit jednu podmínku  
stabilizovat jasný koridor R35 od Zámrsku po 
Moravskou Tøebovou. Pardubický kraj tuto 
podmínku splní. V souèasné dobì totiž odborná 
firma SUDOP provìøuje a optimalizuje nejvhodnìjší 
trasu této silnice. Studie bude hotová do konce 
letošního roku a pøedpokládám, že nejpozdìji 
v prvním ètvrtletí roku 2008 krajské zastupitelstvo 
projedná a schválí definitivní trasování R35 v Par-
dubickém kraji,“ øekl vicehejtman Pardubického 
kraje Roman Línek s tím, že jej rychlá reakce 
ministra Øebíèka potìšila.                 Pardubický kraj

Celoškolní projekt „Krajina a lidé“ se snaží žákùm 
zpøístupnit a zatraktivnit environmentální výchovu. 
Do celoroèního projektu je zapojena celá škola 
a v prùbìhu školního roku budou realizovány rùzné 
aktivity. 
Jeho souèástí je i mezipøedmìtový dílèí projekt 
Životopis stromù, který je zaøazen v primì, kde jsme 
v letošním školním roce zaèali  uèit podle Školního 
vzdìlávacího programu. Ten preferuje nové metody 
a formy práce a projektové vyuèování k nim patøí. 
Životopis stromù má za úkol sledovat zmìny 
v rùzných roèních obdobích. 
V øíjnu, na Mezinárodní den stromù, navštívil naši 
školu lektor z ekocentra Paleta. Ten naše primány 
seznámil s problematikou ekosystémù. Pak žáci 
vyrazili do pøírody, kde urèovali a kreslili 
morfologické znaky a vytváøeli frotáže kùry. Den 
byl zpestøen ekohrami, v nichž rozpoznávali rùzné 
pøírodní vùnì. V ekohøe Na zelenou hledali v pøírodì 
materiál pro tvorbu rùzných zelených odstínù, na 
paøezu urèovali stáøí stromù a zjiš�ovali, co 
významného se toho roku stalo. Ke høe Paleèkovo 
království si nejprve ve výtvarné výchovì vyrobili 
malého Paleèka, v pøírodì mu vytyèili provázkem 
cestu a v èeském jazyce napsali pøíbìh o tom, kudy 
Paleèek kráèel. Žáci už znají cestu do „svého lesa“, 
proto v listopadu budou v zemìpise tvoøit mentální 
mapku. Na prosincové schùzce budou ve výtvarné 
výchovì zaznamenávat zmìny, které u jejich stromù 
v zimním období nastaly.  Ale o tom zase pøíštì.
Garantem projektu je Misterství školství, mládeže 
a tìlovýchovy, které náš školní projekt finanènì 
podpoøilo. 

Za Gymnázium M. Tøebová
vedoucí projektového týmu Pøemysl Dvoøák

Informaèní centrum OSN v Praze slavilo letos své 
šedesátiny a pøi této pøíležitosti vyhlásilo projekt 
Abeceda OSN – Globální otázky oèima studentù 
èeských škol. Projekt byl pro mladé lidi zajímavým 
a netradièním prostøedkem vyjádøení názorù na 
globální problémy souèasného svìta. Ke každému 
písmenu abecedy byl pøiøazen termín, který se týkal  
èinnosti OSN a aktuálního svìtového dìní. 
Výsledkem byl seznam hesel (napø. Svoboda, 
Terorizmus, Uprchlíci, Vzdìlání,…), ke kterým se 
žáci volnì vyjadøovali formou, kterou si sami zvolili 
- literární, výtvarnou nebo fotografickou. V øíjnu 
2007  probìhlo vyhodnocení a vyhlášení vítìzù. Žáci 
moravskotøebovského gymnázia obstáli velmi dobøe. 
Adéla Kobelková (6.AV) ve fotografické èásti 
obsadila 2. místo, Lucie Purketová (3.A) v literární 
èásti 3. místo. Práce Lucie Purketové, Adély Skoupé 
(4.AV) a Miroslavy Tužilové (3.A) byly zaøazeny do 
sborníku nejlepších prací. 
Všichni úèastníci projektu a pøihlášené školy   
dostali certifikát a vítìzové vìcné ceny. Z prací byla 
sestavena i stejnojmenná výstava, její expozice je 
putovní, takže ji budeme moci v nejbližší dobì 
zhlédnout i v prostorách gymnázia. 

Šárka Sekaninová, Jarmila Kozelková

Ministr dopravy písemnì
pøislíbil peníze na R35

Nový projekt na gymnáziu
podporovaný MŠMT

Úspìch moravskotøebovského gymnázia
v celostátní soutìži „Abeceda OSN“
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úù Základní škola Palackého 1351
 zve srdeènì všechny, kdo chtìjí nahlédnout do 
prostor školy,na DEN OTEVØENÝCH 
DVEØÍ, který se koná dne 11. 12. 2007. Škola 
bude veøejnosti otevøena v dopoledních 
hodinách od 8.00 hodin do 12.00 hodin. 
Návštìvníci mohou navštívit dle zájmu nìkteré 
vyuèovací hodiny. V dobì od 13.00 hodin do 
15.30 hodin bude možnost nahlédnout do 
místností školní družiny.

Srdeènì zvou pedagogiètí pracovníci

úù ZŠ Køižovatka pøipravuje
  5. 12.  – školu navštíví Mikuláš
11. 12.  – pozvou dìti z Pøípravné tøídy svoje 
rodièe na besídku
13. 12.  – škola pøipravuje Den otevøených dveøí
20. 12.  – probìhne Vánoèní turnaj pro 1. stupeò 
ve florbale a vybíjené
21. 12.  – se odehraje Vánoèní turnaj pro 2. stu-
peò v halové kopané, florbale a basketbalu
Dìti z 1. stupnì nacvièují Vánoèní program pro 
seniory z domova dùchodce

Mgr. Eva Hromádková

V roce 2007 naše sdružení pøipravilo pro 
obèany mìsta 3 výstavy. V mìsíci èervnu jsme 
k výroèí založení Moravské Tøebové poøádali 
spoleènou výstavu, na které bylo možno 
shlédnout díla všech èlenù. V mìsíci èervenci 
vystavoval samostatnì Jiøí Ondra, který obohatil 
své obrazy o nové barvy a jemnìjší styl, tzv.  
snovou krajinu. Jeho hostem a druhým 
vystavujícím byl  malíø ze Svitav, Jan Èihák. 
Poprvé a doufáme, že ne naposledy, se v mìsíci 
srpnu pøedstavil øezbáø a sochaø Jiøí Kosina, 
rodák z Moravské Tøebové. Jeho díla byla 
doplnìna obrazy malíøky Ivy Kaláškové  
Sionové z Polièky. Na mìsíc  záøí byla ještì 
naplánována výstava skla, ale pro nezájem 
vystavovatelù musela být zrušena. Což nás 
velice mrzí a budeme se snažit tento zajímavý 
sortiment pøedstavit v nìkterém následujícím 
roce. Pro rok 2008 máme v plánu opìt 4 
výstavy. V mìsíci kvìtnu zahájí sezonu výstava 
zaèínajících výtvarníkù všech oborù, kteøí chtìjí 
ukázat své umìní a zatím nemìli možnost nebo 
odvahu vystavovat (viz výzva).Výstava bude 
mít název „MT  SALON“. V mìsíci èervnu se 
pøedstaví naše dlouholetá kamarádka a èlenka, 
výtvarnice profesionálka Jana Èubrdová, v prù-
øezu své tvorby. Její práce zahrnují jak 
keramiku, tak i v poslední dobì obrazy. Obrazy 
nemaluje, ale vytváøí svou originální technikou. 
Nenechte si ujít, bude to velmi zajímavé. 
V srpnu Vás bude èekat výstava Jany 
Trantírkové - bytové i venkovní svícny 
(keramika + kované železo) a obrazy kamarádù 
ze spøáteleného sdružení. Výtvarníky budou 
malíøi: Petr Bernard (lesní zákoutí  olej) a Jana 
Hejlová (malba na samet  pastel), oba z Køetína 
u Letovic. Výstava bude mít kompetní ráz 
a proto je nazvána  „Dotek ticha“.
Sezonu chceme uzavøít zajímavou ukázkou 
loutek. V jednání je úèast známého výrobce 
loutek z Chrudimi a zároveò se chceme obrátit 
na veøejnost v Mor. Tøebové o zapùjèení loutek 
ve svém vlastnictví (viz výzva). V souèasné 
dobì probíhá pøíprava na vytvoøení webových 
stránek sdružení a bude-li nám pøát štìstí, 
pokusíme se vydat kalendáø pro rok 2009 s foto-
grafiemi dìl našich èlenù. Ale to vše je jen 
otázka penìz a sponzorù, které nemáme (kdo 
má zájem ?). Pro rok 2008 bychom  Vám všem, 
našim pøíznivcùm, chtìli popøát hodnì zdraví 
a spokojenosti a nám všem, výtvarníkùm, zase 
Vaši pøízeò a zájem o naši práci. A protože naše 
èinnost je absolutnì dobrovolná a nehonorova-
ná, pøijïte nás podpoøit alespoò Vaší úèastí na 
výstavách. Chystáme pro Vás malé obèerstvení, 
kulturní vložku a zájem, který nám vìnujete, nás 
pøímo nadnáší. Dìkujeme.
Welen - výzva I
Vážení pøíznivci výtvarného umìní, vy všichni, 
kteøí malujete, keramièíte, vyøezáváte i tkáte 
pøihlaste se k úèasti na první výstavì nazvané 
MT – SALON. My weleòáci, Vám poskytneme 
prostory na ukázku Vašich prací, pohlídáme 
a pøipravíme vernisáž. Poplatek 90 korun bude 
použit na obèerstvení pøi vernisáži. Oèekáváme 
3-5 ks dìl (s pøihlédnutím na velikost a poèet 
pøihlášených). Hlaste se na è. tel.  461 312 174 
nebo mob. 777 691 903 Trantírková Jana
Pøihlášky pøijímáme do bøezna 2008
Welen  výzva II
Pro chystanou výstavu loutek prosíme obèany 
mìsta a pøilehlého okolí o zapùjèení jakýchkoliv 
loutek v osobním vlastnictví. S vašim svolením 
provedeme drobné opravy a po skonèení 
výstavy Vám loutky vrátíme. Prosím. zatím 
podejte zprávu o Vašem souhlasu s vystavením 
na è. tel 461 312 174 nebo mob. 777 691 903.
Za záøící oèi dìtí  dìkujeme.

WELEN 2007-2008
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v sobotu 1. 12. 2007
od 9.30 do 18.00 hodin

v budovì muzea v Moravské Tøebové 

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 – PE-

KELNÌ MIKULÁŠSKÁ ŠOU s Vá-
clavem 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 bet-
lémy, hraèky, modrotiskové výrobky, medovina,  
perníèky a další. 
Akci poøádají Kulturní služby mìsta ve spolu-
práci s DDM.
Vstupné jarmark: 10 Kè
Vstupné show Upíra Krejèího: 30 Kè

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

pro dìti
1. 12. sobota

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

vánoèní koncert
9. 12. nedìle

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, španìlské a další.
V našem mìstì sbor nevystupuje poprvé, již 
jsme mìli možnost shlédnout jejich vystoupení 
s Lucií Bílou.

Akci poøádají Kulturní služby ve spolupráci 
s Kruhem pøátel hudby Moravská Tøebová.
19.30 hod., dvorana, vstupné: 120 Kè, 
vstupenky v prodeji od listopadu.

pro dìti
12. 12. støeda

 
Do krásného zimního èasu nás pøenese 
pohádka divadla Matìje Kopeckého.
Pro MŠ a I. stupeò ZŠ, délka pøedstavení 

Pekelnì mikulášská šou

Vánoce s BONI PUERI 

Zimní pohádka

KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 
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

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

Mikulášský jarmark
„P O D    S T Ø E CH O U“
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Obèanské sdružení Spoleènost pøátel galerie umìlecké fotografie:
Plán výstav GALERIE UMÌLECKÉ FOTOGRAFIE na rok 2008  
   13. 12. 2007  do 31. 1. 2008 – Petr  HÙLA  (FOTO  Køivoklát)
     7. 2. 2008  do 30. 3. 2008 – Rudolf ZUKAL (FOTO Moravská Tøebová)
   10. 4. 2008  do 30. 5. 2008 – Vladimír DAVD (FOTO Pardubice)
   14. 6. 2008  do 30. 7. 2008 – Dalibor BEDNÁØ (FOTO Ostrava)
   14. 6. 2008  do 30. 7. 2008 – FOTOFESTIVAL MORAVSKÁ TØEBOVÁ 2008
STÁLÁ EPOZICE NA ROK  2008
   Nemocnice  bývalá poliklinika  – Jiøí PLATENKA (FOTO  Holice)
   Mìstský úøad, nám. T. G. Masaryka – Rudolf  ZUKAL (FOTO Moravská Tøebová)
   vestibul  Sociálních  služeb – Fotoklub Litovel (FOTO Litovel)     

cca 50 min.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kè

divadlo
14.12. pátek

 
Truchlící pozùstalí laèní po dìdictví bohaté 
pøíbuzné. Èerstvý vdovec McLeavy je 
okamžitì pøemlouván nebožèinou ošetøovatel-
kou Fay, aby se poohlédl po  ženì, která by jej 
dokázala utìšit. Podle všech pøíznakù má 
starostlivá zdravotnice na mysli sebe.
Mezitím se nìkdo proboural z pohøebního 
ústavu do banky a policie hledá peníze. 
Objevuje se záhadný inspektor Triscott, 
neuvìøitelnì pitomý nebo tak zkorumpovaný, 
což je zárukou, že kolotoè bláznivých situací 
nebere konce.

Povìstný anglický humor v detektivní komedii 
o jedné z variant, jak rychle zbohatnout.
Hrají: Ladislav Mrkvièka, Václav Postránecký, 
Vilém Udatný, Hana Sršòová, Filip Sychra, 
Josef Kotìšovský a Sandra Kovacz.
Pøeklad: Josef Váša, scénáø a režie: Václav 
Postránecký 
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kè, 
pøedprodej vstupenek od 3. 12. 2007.

Pøipravujeme na leden:

divadlo
26. 1. 2008  sobota

 
Líbezná anglická duchaøská komedie o tom, že 
není radno zahrávat si s okultními vìdami, 
zvláš� když hlavní medium je ponìkud potrhlé 
povahy. Pak se mùže stát, že seriózní muž 
zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví 
rady.
Pøeklad Eva Bezdìková, režie: Milan Schejbal, 
hrají v alternacích: Ivana Andrlová/Olga 
Ž e l e n s k á ,  L u c i e  Z e d n í è k o v á / J a n a  
Zenáhlíková, Marcel Vašinka/Daniel Rous, 
Zbyšek Pantùèek/Petr Pospíchal, Marcela 
N o h ý n k o v á / J a n a  Š u l c o v á ,  L u d m i l a  
M o l í n o v á / H a n a  Ta l p o v á ,  M a h u l e n a  
Boèanová/Adéla  Gondíková/Kateø ina  
Hrachovcová. 
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kè, 
pøedprodej vstupenek od 2. 1. 2008.

Joe Orton - Èistá koøist

Noel Coward - Rozmarný duch



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.

Od 22. 12. 2007 do 1. 1. 2008  ZAVØENO
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

MUZEUM

Výmìna mumií
Náprstkovo muzeum v Praze a Mìstské 
muzeum v Moravské Tøebové zorganizovalo 
v rámci dlouhodobé úzké spolupráce ojedi-
nìlou akci – vzájemnou zápùjèku egyptských 
rakví s mumiemi.
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.

Výstava:
Svìt bublinek – 6. 11. - 14. 12. 2007 
Výstava bratislavského Múzea obchodu 
vìnovaná historii výroby, prodeje a propagace 
sodovek, limonád a minerálních vod. 

Pøednáška:
Èeský rok – Vánoce – 10. 12. 2007  v 17.00 
hod. – klubovna v pøízemí

Pøednáška Kamily Skopové o vánoèních 
lidových zvycích je první èástí cyklu 
pøipravovaného ve spolupráci s Mìstskou 
knihovnou Ladislava z Boskovic.

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

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

       

listopad - bøezen    ZAVØENO

       Výstavy:
Z akce
„ZÁMEK
V KVÌTECH“
– ukázky
v zámeckých
interiérech.
Foto:
P. Horáèková.

úù Upozornìní
Kruh pøátel hudby pøi KS mìsta Moravská 
Tøebová oznamuje, že klavírní koncert prof. 
Františka Malého plánovaný na 4. 12. 2007 se 
z technických dùvodù nekoná.

úù Mikulášský Country veèer
Mikulášský Country veèer se skupinou Proè ne 
Band. V sobotu 8. 12. 2007 v 19.30 hod. 
v hotelu Morava. Vstupné 50 Kè, vstupenky 
slosovatelné.

úù Mikulášské odpoledne
Kulturní dùm v Boršovì Vás zve na mikulášské 
odpolednì spojené se slavnostním rozsvícením 
vánoèního stromu, které se bude konat 9. 12. 
2007. Vystoupí divadelní soubor J. K. Tyla 
z Moravské Tøebové s pohádkou „Malá 
èarodìjnice“, dìti z mateøské školy a pøijde 
kompletní pohádková trojice Mikuláš, èert 
a andìl. 

úù Vánoèní koncert
Moravskotøebovského swingového orchestru 
Františka Zeleného se uskuteèní ve ètvrtek 13. 
12. 2007 v 18.00 hod. v sále ZUŠ na zámku.“ 

úù Vánoèní koncert
V sobotu 15. 12. 2007 v 15.00 hodin se 
Kulturním domì v Boršovì koná vánoèní 
koncert sborového zpìvu mladých boršovských 
umìlcù. Pøijïte se za poslouchat do vánoèních 
melodií a naèerpat vánoèní atmosféru. Všichni 
jste srdeènì zváni. 
Sdružení pøátel Kulturního domu v Boršovì.

úù Vánoèní koncerty
26.12. v 18.00 hod. chrám svaté Máøí 
Magdaleny Studená Louèka
27.12. v 17.00 hod. chrám svaté Kateøiny 
Vranová Lhota
28.12. v 17.00 hod. chrám svatého Prokopa 
Loštice
30.12. v 17.00 hod. chrám svatého Tomáše 
Becketa Mohelnice
Na programu – hudba starých mistrù, vánoèní 
písnì a koledy. Uèinkující: Alice Pekaøová 
(varhany), žes�ový kvintet RYTMUS Líšnice 
a hosté.

úù Pozvánka ÈZS
Èeský zahrádkáøský svaz Moravská Tøebová si 
Vás dovoluje pozvat na tradièní, již XXVI. 
ZAHRÁDKÁØSKÝ PLES, který se koná 
v sobotu 19. 1. 2008 od 20.00 hod v kulturním 
domì v Boršovì (odvoz tam i zpìt zajištìn 
autobusem). 
Pøedtanèení – taneèní skupina manželù 
Machálkových. Hudba Domino pana Beyera. 
Bohatá tombola, obèerstvení. 
Pøedprodej vstupenek od 10. 12. 2007 v pro-
dejnì TISK HRUBÝ, Svitavská 17. Informace 
o dopravì pøi prodeji vstupenek. Vstupenka 
s místenkou 30 Kè plus 20 Kè.

úúù MO ÈSSD
Moravská Tøebová poøádá 19. l. 2008 v sále 
„Na písku“ XVII. spoleèenský ples. Hraje 
hudba Mix Band Svitavy, v prùbìhu veèera 
vystoupí mim Mgr. Richard Rýda, bohatá 
velká i malá tombola, obèerstvení zajiš�uje 
pan David Novák.
Vstupné 60 Kè vèetnì místenky. Zaèátek ve 
20.00 hodin.   Srdeènì zveme širokou veøejnost!

úù Upozornìní
o zmìnì termínu REPREZENTAÈNÍHO 
PLESU Gymnázia v Moravské Tøebové. 
SRPŠ poøádá 22. 2. 2008 od 20.00 hodin 
reprezentaèní ples, který se koná v jídelnì 
HEDVY a.s. 
Vstupenky bude možné v pøedprodeji zakoupit 
u zástupce øeditele gymnázia RNDr. Hartla za 
cenu 100 Kè. Èeká Vás bohatá tombola a ob-
èerstvení. Tìšíme se na Vás!
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K2, Qogir, Chogori (8.611 m n.m.) – vìèná 
výzva pro každého horolezce. Nachází se 
nachází v pohoøí Karakorum na hranicích 
Pakistánu a Èíny v oblasti ledovce Baltoro. 
Ve srovnání s ostatními osmitisícovkami je 
èasto nazývána jako „Hora hor“ pro svou 
neodolatelnou krásu a majestátnost. Druhá 
nejvyšší hora svìta K2 je pøístupná pouze 
120 km dlouhým nìkolikadenním pochodem 
z poslední výspy civilizace. Je ovšem 
považována za nejobtížnìjší osmitisícovku, 
technicky mnohem obtížnìjší než Mount 
Everest. Na vrchol vystoupala italská dvojice 
Compagoni-Lasedeli v roce 1954, od té doby 
uspìlo jen nìco málo pøes 200 lidí. Z èeských 
horolezcù na ni dosud dvakrát vystoupil pouze 
Josef Rakoncaj (1983 a 1986). Letošní úspìšné 
expedice vedené Leopoldem Sulovským 
(20. 5. - 7. 8.) se zúèastnilo 9 èeských a slo-
venských horolezcù. 

Himaláje pøicházejí opìt k Vám
V èase  pøedvánoèním 
putuje napøíè Evropou pla-
mínek, zažehlý v rodišti 
Ježíše Krista. I letos tento 
symbol klidu a míru, 
lásky, porozumìní a nadìje 
pøivezeme do Moravské 
Tøebové. Sdìlujeme proto všem, kteøí si 
toto svìtélko chtìjí pøenést do svých 
domovù, že k nám dorazí v nedìli 23. 12.  
v 17 hodin (park pøed muzeem, svíèky 
nebo lampièky s sebou). Plamínek bude 
poté hoøet také v klášterním kostele Sv. 
Josefa na ul. Svitavské. Zájemcùm, kteøí 
do uvedeného termínu zanechají své 
adresy ve schránkách k tomu urèených 
v moravskotøebovských kostelech, pøine-
seme Betlémské svìtlo až domù (Mor. 
Tøebová a sousední obce, popis cesty 
vítán).                  Moravskotøebovští skauti

Betlémské svìtlo

Pøednáška s promítáním diapozitivù o expe-
dici v Pákistánu a nejen o expedici. O zá-
žitky z výstupu na horu hor, druhý nejvyšší 
vrchol planety K2 (8.611 m n.m.) se s vámi 
podìlí úèastník èeské horolezecké expedice 
Roman LANGR. Beseda se uskuteèní 
v DUKU-DUKU dne 8. 12. 2007 v 19 hod.



rùznì, jako zasvìcený Povýšení sv. Køíže kostelík 
uvádí už Oliva Pechová roku 1957. Nìkdy je 
nazýván jen kostelem Svatého Køíže (napø. 
Umìlecké památky Èech 1978). U nìkterých 
jiných kostelù tak znìlo už pùvodní zasvìcení. 
Výjimkou není ani situace, kdy je jeden kostel 
støídavì oznaèován jako zasvìcený svatému Køíži, 
Nalezení sv. køíže a Povýšení sv. Køíže (Znojmo), 
objevuje se i oznaèení „kostel Nalezení a povýšení 
sv. Køíže“ (Moravec). Aèkoliv v nedaleké Lito-
myšli mùžeme najít proboštský chrám Povýšení 
sv. Køíže a zároveò piaristický kostel Nalezení 
sv. Køíže, rozhodující význam má v souvislosti se 
zasvìcením køes�anských kostelù uctívání 
Kristova køíže, nikoliv pøipomenutí té èi oné 
události z jeho historie.      -jm-
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K „problému“ zasvìcení høbitovního kostela v Moravské Tøebové
v souèasném kalendáøi svátek sv. apoštolù Filipa 
a Jakuba  místo 1. kvìtna, kdy se slaví po reformì 
novì zavedený svátek sv. Josefa dìlníka. Kostely, 
které jsou zasvìceny Nalezení sv. Køíže, tak 
vìtšinou slaví své zasvìcení v polovinì záøí stejnì 
jako kostely zasvìcené Povýšení sv. Køíže 
(objevuje se i oznaèení svátku jako „Nalezení 
a Povýšení sv. Køíže“). Nìkde se však situace øeší 
odlišnì. Napø. v Liberci v roce 2005 obnovili 
pøipomínku zasvìcení kostela Nalezení sv. Køíže 
poèátkem kvìtna, oba svátky se slaví na 

vyhledávaném poutní místì Horní Lomná na 
Jablunkovsku. V Moravské Tøebové došlo 
k „pøejmenování“ kostela podle pøetrvávajícího 
svátku Povýšení sv. Køíže. Podobná situace je 
i u dalších kostelù zasvìcených svatému Køíži  
napø. ve Valašských Kloboukách, Dubé na 
Kokoøínsku. Název moravskotøebovského kostela 
byl už pøed druhým vatikánským koncilem uvádìn 

Okénko ZUŠ Moravská Tøebová

Mateøské centrum Sluníèko
hlásí rekordní návštìvnost

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

VÁNOCE SE BLÍŽÍ poøádá pravidelnì pod hlavièkou Moravsko-
A  kvapem. Je to poznat i u nás ve škole. tøebovské arkády setkání pìveckých sborù z celé 
Pøípravy nabírají na obrátkách. Scénáø našeho Èeské republiky. Zmínìný festival má i svoji 
tradièního vánoèního pøedstavení je hotov. výtvarnou složku, nazvanou „Výtvarný svìt na 
Dolaïují se jenom detaily. Nebudeme zámku“. Pro naši neziskovou organizaci se letos 
prozrazovat, co pro vás letos chystáme. Ztratilo naskytla skvìlá pøíležitost k tomu, aby na konto 
by se tím kouzlo pøekvapení. Prozradíme jenom zmínìné nadace byly pøevedeny finanèní 
to, že se nejedná o pohádkové pásmo. Tím prostøedky, získané z úèastnických poplatkù 
ovšem není øeèeno, že se k tomuto námìtu pìveckých sborù pozvaných z celé Èeské 
nìkdy v budoucnu nevrátíme. Místem konání je republiky, ze vstupného, z aukce umìleckých 
tradiènì koncertní sál ZUŠ v pravém køídle dìl, a z týdenní sbírky „Kuøete“ mezi obèany 
zámku.Termín pøedstavení je stanoven na støedu našeho mìsta. Výsledná èástka èinila 76.746 Kè. 
19. 12. 2007. A protože toto je v letošním A protože zøizovatel naší ZUŠ, mìsto Moravská 
obèanském roce poslední pøíspìvek, pøijmìte od Tøebová, i školou poøádaný festival mají v povì-
nás srdeèné pøání. A� vás o letošních vánocích domí veøejnosti stále lepší zvuk, byli zástupci 
i v celém pøíštím roce provází láska, zdraví naší instituce pozváni do Prahy na hodnocení 
a klidná pohoda, a a� vám vše vychází podle èinnosti nadace NROS za letošní období. Akce 
vašich pøedstav. se konala 4. 10. v Praze na anglickém velvy-

slanectví pod záštitou velvyslankynì paní Lindy 
ŽLUTÉ KUØE  Duffield. Vysoké uznání, kterého se našemu 

Významné místo v koncepci práce ZUŠ v Mo- zøizovateli mìstu Moravská Tøebová i naší škole 
ravské Tøebové zaujímá spolupráce s nadací dostalo, je výsledkem obìtavé práce kolektivu 
NROS (Nadace rozvoje obèanské spoleènosti) a svìdèí o tom, že dlouhodobá koncepce naší 
a Ès. televize „Pomozte dìtem“. Symbolem èinnosti je správná a nese zasloužené ovoce.
zmínìné nadace je žluté kuøe. Tøebovská ZUŠ                                Vaše ZUŠ

První výjev Køížové cesty pod kùrem.
Foto J. Mauler

Detail výmalby stropu v presbytáøi kostela.
Foto J. Mauler
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Pùvodní zasvìcení
Høbitovní kostelík v Moravské Tøebové se pøed 
rokem 1945 vždy uvádìl jako zasvìcený Nalezení 
sv. Køíže („Erfindung des heiligen Kreuzes“). 
K tomuto zasvìcení došlo s nástupem rekatolizace, 
v roce 1631, kdy byl kostel novì konsekrován 
olomouckým sufragánním biskupem hrabìtem von 
Breuner. Nyní jej však sama øímskokatolická 
církev oznaèuje jako kostel Povýšení sv. Køíže. 
Dochází proto k diskusím, zda je rozdíl v pojme-
nování kostela významný nebo nevýznamný, kdy 
a proè došlo ke zmìnì.

Historie svátkù Nalezení a Povýšení 
sv. Køíže
Oba svátky, Nalezení a Povýšení sv. Køíže, 
existovaly v liturgickém kalendáøi pomìrnì 
donedávna, první pøipadal na 3. kvìten, druhý na 
14. záøí. Pøipomínaly však úzce související 
události. 
Záøijový svátek Povýšení sv. Køíže byl pùvodnì 
místním svátkem slaveným v Jeruzalémì, který 
pøipomínal posvìcení staveb císaøe Konstantina na 
Golgotì (chrám Božího hrobu) a byl spojován se 
vzpomínkou na nalezení Kristova køíže, pøipi-
sované legendou sv. Helenì, Konstantinovì matce. 
Brzy jej pøevzala i jiná místa køes�anského 
Východu, pøedevším ta, která mìla relikvie 
Kristova køíže. Roku 614 byla relikvie Kristova 
køíže odvezena do Persie. Do Byzance se vrátila 
roku 628 a byla odevzdána tehdejšímu patriar-
chovi Zachariášovi. Nìkdy se uvádí, že k pøedání 
došlo 3. kvìtna a svátek Nalezení sv. Køíže byl 
zaveden k oslavì této události. (Pokud by svátek 
Nalezení sv. Køíže pøipomínal jeho pùvodní 
objevení, byl by podložen jen legendou.) Je 
zajímavé, že køes�anský východ neoslavoval tuto 
událost zvláštním svátkem, zatímco na Západì je 
kvìtnový svátek  i s možná ponìkud zavádìjícím 
názvem Nalezení  doložen už v 7. století. Západ 
naopak se zpoždìním pøevzal záøijový svátek 
Povýšení sv. Køíže.

Reforma liturgického roku
a kalendáøe v šedesátých letech
Druhý vatikánský koncil (1962-1965) stanovil 
zásady reformy liturgického roku, na jejichž 
základì byl vypracován a roku 1969 vydán nový 
øímský kalendáø – „Calendarium Romanum“. 
Došlo pak k mnoha podstatným zmìnám i v našem 
kalendáøi. 
Jedním z bodù reformy bylo sjednocení 
„zdvojených“ svátkù, ke kterým ovšem patøily 
i svátky Nalezení a Povýšení sv. Køíže. Na 
3. kvìten (døíve Nalezení sv. Køíže) pøipadá 

a

Poslední øíjnové pondìlí nám MC Sluníèko, tak jako 
v posledních týdnech mnohokrát, praskalo ve švech. 
Vzhledem k nepøízni poèasí a nadcházejícím zimním 
mìsícùm máme obavy (zároveò ale i radost), že 
návštìvnost bude stále narùstat. Ze strany maminek 
proto vzešel požadavek na rozšíøení provozní doby 
mateøského centra, jelikož stávající prostory 
kapacitnì nedostaèují. Jediným øešením je rozšíøení 
provozní doby ze dvou dnù v týdnu na ètyøi, což by 
pomohlo rozložit návštìvnost bìhem týdne. V sou-
èasnosti je Sluníèko otevøeno v pondìlí od 9 do 12 
hod. a od 14 do 18 hod., ve støedu od 9 do 12 hod., 
a navštíví jej týdnì v prùmìru 60 maminek. 
Spoleènì s jejich dìtmi se tak v centru „protoèí“ více 
než 120 osob a to je už poøádný frmol. 
Vzniklé rozšíøení provozní doby centra s sebou 
ovšem nese další náklady na provoz tìchto prostor 
(pøedevším náklady na plyn). Ty bohužel zdaleka 
nepokryje dobrovolný pøíspìvek od maminek, které 
centrum navštìvují, ani drobné finanèní dary 
sponzorù. A tak nám nezbývá, než se znovu pokusit 
požádat mìsto o finanèní podporu, abychom mohli 
maminkám na MD vyjít vstøíc. Vìøíme, že radnice 
naši snahu podpoøí, nebo� jí záleží na zlepšování 
podmínek pro mladé rodiny. Sluníèko v našem 
mìstì úspìšnì funguje už léta a je jediné, kde je 
možno s tak malými dìtmi strávit volný èas, vymìnit 
si informace èi pohlídat si navzájem dìti. Organizuje 
také pro maminky rùzné besedy a zapojilo se do 
projektu na prohlubování znalostí a dovedností pøi 
práci s poèítaèem. To by mìlo maminkám umožnit 
snazší návrat do práce po MD.
O pøípadných zmìnách v provozu vás budeme vèas 
informovat.

Zdeòka Lišková a maminky z MC Sluníèko
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Mìstská knihovna
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 12. 2007 - 31. 1. 2008  Šárka Nováková, Zuzana 
Pustinová – kresby, obrazy – Výstava kreseb 
a obrazù amatérských výtvarnic z regionu Morav-
skotøebovska. Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny 
(po - èt: 9.00-17.00 hod., so: 9.00-12.00 hod.)
1. 12. -  31. 12.  Prosincová amnestie
Registrace pro r. 2007 zdarma!
6. 12. Vánoèní vazby a Ladislavova pochoutka
Praktické ukázky vánoèní výzdoby a aranžování 
kvìtin pøedvede a slovem doprovodí p. Ing. Dana 
Sobotková. Zároveò probìhne 7. roèník soutìže 
amatérských cukráøù o nejchutnìjší vánoèní cukroví. 
Každý soutìžící  pøinese s sebou recept a nejménì 
5-10 ks jednoho druhu cukroví. Porotu utvoøí  
pøítomní návštìvníci a ti vyberou vítìze Ladislavovy 
pochoutky, který obdrží knižní odmìnu.
Zaèátek v 17.30 hod. 
10. 12.  Èeský rok – Vánoce (1. èást cyklu)
Pøednáška o vánoèních lidových zvycích, obyèejích 
a tradicích. Lektorka Kamila Skopová, autorka 
odborných publikací z oblasti národopisu (Lidová 
tvorba, Vánoèní svátky o století zpátky, Hody pùsty, 
masopusty aj.). Poøádáno ve spolupráci s mìstským 
muzeem. Zaèátek v 17.00 hod. v sále mìstského 
muzea. Èeský  rok (v r. 2008 pøipravujeme  Hody, 
pùsty, masopusty, Velikonoce, Poutì a posvícení) 
Knihovna dìtem
1.-24. 12.  Adventní kalendáø
Každý den až do Vánoc bude v dìtském oddìlení 
èekat na prvního malého ètenáøe adventní dáreèek. 
Nezapomeòte, otevøeno je: po èt: 12.00-17.00 hod., 
so: 9.00-12.00 hod.
1. 12. 2007 - 21. 3. 2008  Pleteme nejdelší tøe-
bovskou šálu – Každé dítì, každý dospìlý, který 
umí plést, se mùže zapojit do našeho pokusu 
zhotovit co nejdelší pletenou šálu  v našem mìstì.  
Myslíte, že se nám to podaøí? Holky a kluci, 
maminky a tatínkové, babièky a dìdeèkové, tetièky 
a strýèkové pøijïte nás podpoøit! Zaèínáme v sobotu 
1. 12. 2007!!! O výsledku vás budeme pravidelnì 
informovat. Pøivítáme každého, kdo by odpoledne 
uèil dìti v knihovnì základùm pletení.
1. 12.  Den pro dìtskou knihu
- Moje nejmilejší knížka  výtvarná soutìž pro dìti 
(k obrázku  napsat autora a název oblíbené knihy 
+ její struèný obsah), práce odevzdejte v dìtském 
oddìlení do 22.12. 2007.
- výstava dìtských knih s vánoèní a zimní tematikou
- prodej dìtských vyøazených knih
- registrace dìtských ètenáøù na r. 2007-2008 zdarma
- literární hádanky a kvizy  úspìšní luštitelé budou 
odmìnìni
5. 12.  Mikuláš v knihovnì
Již tradiènì  pøijde za dìtmi do knihovny odpoledne 
kolem 16.00 hod. Mikuláš. Pøinese dìtem na pùjèení 
nové knihy a tìm, které si pøipraví krátkou básnièku, 
zazpívají nebo zahrají na hudební nástroj i malý 
dáreèek. Èekání na Mikuláše zkrátí hudebním 
programem žáci ZUŠ.

Tvoøivé støedy
  5. 12.  Vìneèek
12. 12.  Vánoèní ozdoba
19. 12.   Øetìz na stromeèek
Zaèátek je vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.

Pùjèovní doba o Vánocích
27. 12., 29. 12., 31. 12. 2007  zavøeno

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. - klášterní kostel 
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
Poøad bohoslužeb o Vánocích:
24. 12. v 15:30 hod. v klášterním kostele

     v 24:00 hod. ve farním kostele /pùlnoèní/
25. 12. v 8:30 hod. ve farním kostele

      v 18:00 hod. v klášterním kostele
26. 12. v 8:30 hod. ve farním kostele

      v 18:00 hod.v kláštením kostele
31. 12. v 17:00 hod.v klášterním kostele

      v 24:00 hod.v klášterním kostele
1.1.2008 v 8:30 hod.ve farním kostele
               v 18:00 hod.v klášterním kostele
Rorátní mše sv. budou od 3. 12. do 24. 12. ráno 
v 6:00 hod. V èase adventním nebudou mše sv. 
v pondìlí v 9:00 hod. 
Betlém bude zpøístupnìn veøejnosti takto: Klášterní 
kostel: 25. 12. od 14:30 hod. do 17:00 hod.;                                                                      
26. 12., 31. 12. a 1. 1. od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Farní kostel: 25., 26., 31. 12 a 1. 1. 14:00-15:00 hod.
Akce:
V nedìli 9. 12. 2007 odpoledne (èas bude upøesnìn) 
v Domovì dùchodcù bude umìlec p. Stanisla Weigl 
promítat svoje audivizuální pásmo meditativních 
duchovních obrazù.
Dne 16. 12. 2007 ve 14.30 hod. bude v klášterním 
kostele adventní koncert. Úèinkují studenti Støední 
cyrilometodìjské školy v Brnì. 
Oblastní chrita informuje:
Charitní šatník bude uzavøen od 21. 12. 2007 do 4. 1. 
2008! Všem dobrovolníkùm, kteøí v charitním 
šatníku pracují bych chtìla za OCHMT podìkovat a 
popøát všem krásné Vánoce a š�astný Nový rok. 
Setkání seniorù bude už na zaèátku prosince 
v pondìlí 3. 12. 2007. Protože se jedná o poslední 
setkání v tomto roce, bude setkání s pøekvapením 
a Mikuláškou nadílkou. 
Klienti denního stacionáøe Domeèek v mìsíci 
prosinci hodnì cestovali. Byli jsme na návštìvì 

v Anenské studánce, na výstavì v Polièce a zúèast-
nili jsme se i vánoèní akce, kterou poøádala 
Speciální škola v Mor.Tøebové. Protože se blíží 
závìr roku, chtìla bych podìkovat všem pøíznivcùm, 
dobrovolníkùm, sponzorùm a pøedevším KÚ v Par-
dubicích, Mìstu Mor. Tøebová za finanèní dotaci na 
provoz stacionáøe. Všem našim pøíznivcùm a dár-
cùm pøejeme krásné prožití vánoèních svátkù, Boží 
požehnání a hodnì zdraví v Novém roce, protože 
„Bez lidí dobré vùle by život byl jen nákladné 
a nebezpeèné dobrodružství“ /J.Werich/.

Náboženská obec CÈSH
PO BOX  36, 571 01 Moravská Tøebová
Tel: 774 365 191, Faráø Miloš Košíèek  
Náboženská obec v Moravské Tøebové se schází 
v modlitebnì Církve evangelické bratrské na 
Svitavské ulici, kterou máme pro tyto úèely 
pronajatou.Všechny poøádané akce jsou nejen pro 
naše vìøící, ale i pro zájemce z øad veøejnosti.
Bohoslužby v adventním a vánoèním období 
2007:
2. 12. první  adventní nedìle - 14.00 hod. 
bohoslužby - 15.00 hod. malování zimních a vánoè-
ních motivù „Windows color“ na fólie (k výzdobì 
oken  apod.)
9. 12. druhá adventní nedìle - 14.00 hod. 
bohoslužby - 15.00 hod. výroba vánoèních dekorací 
a svícínkù ze skoøápek a Keraplastu (pøineste si 
malé svíèky)
16. 12. tøetí adventní nedìle
23. 12. ètvrtá adventní nedìle - 14.00 hod. 
bohoslužby - 15.00 hod. ochutnávka cukroví a vá-
noèního punèe
24. 12. ŠTÌDRÝ  DEN - 22.00  hod. pùlnoèní 
bohoslužba v kostele CÈE na Svitavské ulici v Mor. 
Tøebové
25. 12. Narození Pánì - 14.00 hod. Vánoèní 
bohoslužby                                                                  
30. 12. nedìle - 14.00 hod. bohoslužby s podì-
kováním za uplynulý rok
6. 1. 2008 nedìle - 14.00 hod. Novoroèní bohoslužba 
Sestry a bratøi, dosud jsem vìtšinu z vás osobnì 
nepoznal, a tak se tìším na setkání s vámi pøi tìchto 
sváteèních chvílích.

Miloš Košíèek, faráø CÈSH v Moravské Tøebové

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
pondìlí - biblic. hod. - 15.45, domov dùchodcù
ètvrtek - náboženství pro dìti - 15.00, na faøe
ètvrtek - biblic. hod. - 17.00, sál na faøe
nedìle - bohoslužby - 9.00, sál na faøe

Církev èeskoslovenská husitská

Èeskobratrská církev evangelická

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

1. 12. MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL, od 16:00 
hod. ve dvoranì muzea. Na programu bude Pekelnì 
mikulášská šou s Václavem Upírem Krejèím, 
pøehlídka a vyhodnocení masek, pøíchod Mikuláše, 
tombola a diskotéka. Pøedpokládaný konec v 18:30 
hod. Obèerstvení zajištìno.
1. 12. Ježíšovská pošta, od pondìlí 3.12. budou na 
vybraných místech umístìny ježíšovské poštovní 
schránky, do kterých dìti mohou již tradiènì vhodit 
svoje pøání napsaná Ježíškovi k Vánocùm. 
Namalujte nebo napište  Ježíškovi své vánoèní pøání 
a vhoïte je do  speciálnì oznaèených poštovních 
schránek nebo zasílejte na adresu Domu dìtí a mlá-
deže Moravská Tøebová. Pøáníèka budou orazítková-
na ježíškovským razítkem a odeslána Ježíškovi 
nebeskou poštou. Poštovní schránky, do kterých 
mùžete pøáníèka vhodit,  najdete na tìchto místech:

- Dùm dìtí a mládeže, ul. Jevíèská 55
- Mìstská knihovna, Zámecké nám.
- Informaèní centrum, Nám. TGM
- základní školy Palackého, Kostelní nám.,
  ZŠ ÈSA 1. stupeò nebo družiny
- mateøské školy Tyršova, Jiráskova, Piaristická

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ !!!
Na pøání uvádìjte jméno a adresu odesílatele. Pro 
všechny úèastníky JEŽÍŠKOVSKÉ  POŠTY je v pá-
tek 21. 12. 2007 od 16:00 hod pøipravena akce 
JEŽÍŠEK DÌTEM pod velkým vánoèním 
stromem na Mìstském úøadì na námìstí TGM 
v Mor. Tøebová s vánoèní TOMBOLOU, ve které 
budou drobné dárky pro vylosované úèastníky. 

Církve Jak se nám líbil „Den stromu“
Využili jsme pozvání a zúèastnili jsme se akce, 
kterou organizoval DDM. Všichni si totiž pøejeme, 
aby okolí našeho bydlištì i naše mìsto bylo èisté 
a pìknì upravené. Vedeme k tomu i malé 
pøedškoláèky, nebo� právì v tomto vìku jsou dìti 
velmi vnímavé. Lipovou alejí jsme smìøovali 
k DDM a cestou jsme plnili rùzné úkoly, týkající se 
pøírody a ekologie. Na obrázcích dìti rozlišovaly 
zvíøátka, hmyz, rostlinky a urèovaly místa výskytu a 
stanovištì. Tøídily odpad a zamýšlely se nad 
chováním nìkterých jedincù, kteøí nièí a devastují 
pøírodu i naše mìsto. Sice nám nepršelo, ale bylo 
dost chladno, a tak plnìní posledního úkolu s hr-
níèkem teplého èaje v DDM, bylo pøíjemným 
zakonèením této dlouhé a zajímavé vycházky. 
Odmìnou dìtem byl vlastnoruènì vybarvený 
motýlek a také nìco sladkého. Dìkujeme všem za 
pøípravu a dobrou organizaci této akce, která 
u našich nejmenších zanechala bezpochyby silné 
zážitky.

A. Rozehnalová a L. Došková, uèit. II. MŠ Tyršova

Drobnosti budou odmìnou za to, že dìti Ježíškovi 
svá pøání napsaly. 
3. 12. Vystoupení gymnastiky, od 18:00 hod v malé 
tìlocviènì ZŠ Palackého
5. 12. MIKULÁŠ PRO MŠ
13. 12. Florbal dívky 6.-9. tøíd, od 14:00 hod na 
Gymnáziu Mor.Tøebová
14. 12. VÁNOÈNÍ DÍLNA, od 15:30 hod. v DDM. 
Podrobnosti na plakátech nebo v DDM.
18. 12. Florbal chlapci  8.-9. tøíd, od 14:00 hod na 
Gymnáziu Mor.Tøebová
19. 12. Ukonèení Ježíšovské pošty a svoz 
schránek, v tento den již pøáníèka nevhazujte
21. 12. JEŽÍŠEK DÌTEM, od 16.00 hod na 
Mìstském úøadì, nám. TGM Mor. Tøebová  
pøedání orazítkovaných dopisù s lístkem do tomboly 
ke slosování.

NABÍDKA AKCÍ
O VÁNOÈNÍCH PRÁZDNINÁCH

27. 12 Batikování trièek: 10:00-12:00, S sebou bílé 
trièko, malba na trika: 13:00-15:00 v DDM. 
S sebou trièko.
28. 12. Ozdoby na silvestrovskou dìtskou párty: 
10:00-12:00 v DDM.
Keramická dílna pro veøejnost: 13:00-15:00 
v DDM. S sebou pracovní triko.
V prùbìhu mìsíce ledna probìhne otevøený 
novoroèní florbalový turnaj. Podrobnosti u trenérù 
družstev, na propozicích a v DDM.
Pøipravujeme: Prázdninový pobyt pro rodièe s dìt-
mi v Chorvatsku, LT Bušínov od 27. 7.-8. 8. 2008, 
sledujte naše webové stránky http://ddm-mt.wz.cz, 
které jsou stále doplòovány o nové informace a foto-
grafie z akcí.
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Ženy z Moravské Tøebové pøispìly na tìlesnì 
postižené svou úèastí na nejvìtší SPINNING akci ve 
støední a východní Evropì, tradièní Rajec 
SPINNING Ride (Vuelta) de 10. 11. 2007 na 
brnìnském výstavišti pøi mezinárodním sportovním 
veletrhu SPORT Life. Deset žen a dívek zakoupením 
vstupenky v hodnotì 500,- Kè a tøíhodinovou jízdou 
na výše uvedené akci dokázaly, že umí nejen 
sportovat, ale vidìt i problémy druhých. To, že 
spinning v Moravské Tøebové žije, dokázaly už 
v loni, kdy se Vuelty zúèastnily poprvé, dále pak 
dvanáctihodinového maratónu ve dvojicích v Leto-
hradu, na hodinu s projekcí tamtéž a zajely si na 
hodinu spinningu do Vamberka, Litomyšle a Pøe-
rova. Jsou šikulky a to je moc dobøe. Je jenom 
škoda, že tento druh sportu, zaøazený do tréninku 
NHL míjí místní hokejisty a muže (až na pár 
výjimek).            Ivana Krejèí

Halloween na ZŠ Palackého

Spinning nejen pro zdraví

Také v letošním školním roce se uskuteènil na naší 
Speciální škole (ul. Nová 19) branný den. V první 
èásti si žáci vyzkoušeli nácvik chemického resp. 
požárního poplachu. Ve druhé èásti si potom 
zopakovali základy zdravovìdy, vyzkoušeli si 
orientaci v pøírodì pomocí kompasu a buzoly, 
dozvìdìli se, jak nasazovat ochrannou chemickou 
masku, a jak používat osobní zdravotní balíèek. 
Velkým zážitkem byla pro vìtšinu žákù možnost 
sklouznout se u hasièù po požární tyèi a poté 
probìhnout se pøi pøekážkovém bìhu s plnìním 
netradièních úkolù. Závìrem bych chtìl podìkovat 
všem, kteøí mi s organizací branného dne pomáhali.

Mgr. Miroslav Muselík, uèitel speciální školy

V úterý 13. 11. jsme se zúèastnili návštìvy naší 
nejvyšší zákonodárné instituce. Vlakový zájezd pro 
nás zorganizovali naši uèitelé Mgr. Tichá, 
Mgr. Muselík a Mgr. Kopunecz na pozvání pana 
poslance Ing. Miroslava Váni a jeho asistentky paní 
Mastíkové. Pøes znaènou nepøízeò poèasí (toho dne 
v Praze pršelo a cestou z Prahy snìžilo) jsme si 
zájezd patøiènì užili. Pro mnohé z nás byla 
nezapomenutelným zážitkem již samotná návštìva 
našeho hlavního mìsta, jízda metrem nebo spousta 
nádherných historických staveb. Paní Mastíková nás 
èekala na stanici metra Malostranská, odkud jsme 
pøebìhli do areálu budov Poslanecké snìmovny, kde 
nás srdeènì pøivítal pan poslanec Ing. Váòa (asi se 
s našimi uèiteli zná). Po zhlédnutí „dývídýèka“ 
o významu a poslání Parlamentu jsme absolvovali 
vyèerpávající prohlídku nìkterých èástí úøadu. Tìch 
chodeb, schodù nahoru a dolù, do pøízemí, suterénu, 
do pater  úplné bludištì. Pøesto nás naši prùvodci 
vedli neomylnì po nádherných prostorách budov. 
Navštívili jsme pøekrásný hlavní jednací sál, 
parlamentní knihovnu, poslanecké kluby a jejich 

Již posedmnácté uspoøádala MKLB pro spøíznìné 
duše zanícené pro literaturu svùj „Veèer pøi svíèkách“. 
V „království knih“ vonìl èaj a neznìl hlas tradièních 
moderátorù. Setkání bylo tentokráte zasvìceno, 
realizováno jako autorské. Hostem byla Tereza 
Holanová, èerstvá absolventka zdejšího Gymnázia, tè. 
pražská vysokoškolaèka (VŠE a žurnalistika na UK), 
jinak životem „protøelá“ literátka, novináøka, 
hudebnice... Nepøišla demonstrovat svou dùležitost, 
ale své zaujetí poezií, jíž se  vìnuje naplno. Mladí 
i starší návštìvníci s pozitivním vztahem k literatuøe  
bylo jich ke „tøicítce“ - se snadno vcítili  do názorù 
intelektuálsky ladìné sebevìdomé ženy. Poutavì všem 
pøiblížila  cestu, jíž prošla  tu profesní (studentka) 
a umìleckou zejména. Nenápadný veèer tak dokázala 
promìnit  v pøátelskou atmosféru a èas plný kreativity. 
Zabývala se pøedevším tím, co poezie mùže pro 
každého znamenat, jak se mùže vyžít skrze moderní 
médium  internet. Literatura vždy vtáhne èlovìka do 
úplnì jiného svìta, pùsobí relaxaènì Upozornila je na 
nejnavštìvovanìjší literární servery (Liter, Písmák, 
Epika Totem, Mezera), na nichž lze otestovat svoji 
úroveò. Staèí si vytvoøit svùj profil, vkládat díla 
a èekat, co na to druzí.
Sama patøí k úspìšným Epièanùm. „Za jednotlivé 
obrazy básnì lze vždy dosazovat své prožitky, 
pøedstavy a pøání. Pro mne poezie je vlastnì jakýsi 
deník, kdykoliv se vrátím k nìjaké básni, okamžitì 
ucítím tu atmosféru, v níž se dílo zrodilo.“
Jasnì blikavá hvìzdièka na literární nebi objasnila 
pøítomným svou technologii veršování (poetiku) 
a upozornila na originalitu každého pøemýšlivého 
tvùrce „Realizuji se dost v abstraktní rovinì, využívám  
smyslovì srozumitelnou metaforiku, vážím každé 
slovo. Inspirují mne pocity, nálady. Subjektivnost 
tónuji silnou mírou barevnosti a citovosti, aby  v nich 
ostatní mohli najít své „já“. V Praze bydlím 
v devátém patøe, takže èastými podnìty mé lyriky jsou 
pohledy z okna, fascinují mne dálky, východy a západy 

slunce, oblaka, hvìzdy, stíny, déš�, dálnice. Také nitro 
nenechávám v klidu - èlovìk èastìji píše, když má v 
sobì negativní pocity, smutek, potøebuje rychle 
pøeladit. Patøím k tìm, pro nìž je tvorba poezie 
relaxací.“
Mladá básníøka dala cenné rady všem zaèáteèníkùm. 
„Hlavnì je nutné psát, psát a psát. Neúnavnì, každý  
po svém, kritika vás už posune dál. Kdo pochopí 
poezii, dozví se stokrát více vìcí než ve škole.“
Veèer pøi svíèkách nebyl pouze monologem usmìvavé 
mladice, byl proložen tvùrèí dílnou, kdy každý mìl 
možnost se zapojit, zkusit své vlastní schopnosti 
a ambice. Moderátorka pøimìla hosty, aby svou 
imaginaci zhmotnili do literárních pokusù. Cílem 
nebyly povìstné literární klenoty, ale pobavit se, 
vyzkoušet si nìco nového, pohrát si…  Z pouhých 
10 slov vytvoøit báseò, pohádku, novinový èlánek, 
komentáø, vlastnì cokoliv...A co mj. vzniklo?

Dopsal jsem úkol nesmyslný, 
až jsem se ho i lekl. 
Zakopnout o rým smysluplný,
hned na kolena bych klekl.
Že na cylindr nejde najít rým,
každý si umí spoèítat.
Zápalkou škrtnu, modrý dým
mi možná poradí, co psát.
Po verších celý hladový,
radši bych propad se do spánku.
Nevím, co dál  kdo z vás to ví!?
Má tváø teï podobá se èervánku.
V básni chybí mi však papoušek!
Snad poradí mi Franta Matoušek?

Protagonistka veèera pøiblížila úèastníkùm „Veèera 
pøi svíèkách“ i svou další lásku - žurnalistiku. 
„Ekonomika  a zahranièní obchod bude v budoucnu 
jistota, ale žurnalistika je mùj srdcový obor. 
Naplòuje mì stejnì jako poezie. Tato profese je 
pestrá, ideální pro lidi, kteøí mají rádi nejistotu, 
dobrodružství, akci, každý den nìco nového, 
komunikaci… Na novinaøinì je pozitivní i fakt, že 
èlovìk se musí neustále vzdìlávat, sbírat nové 
informace, aby tvùrce nebyl považován za 
obyèejného š�ourala. Zábìr je široký a to mnì 
vyhovuje, vèetnì oné odpovìdnosti za èlánek“.
Studium na žurnalistice nabízí Tereze tolik 
potøebnou kreativitu, pøátelské prostøedí, permanent-
ní oddech. V to ovšem poèítá i aktivity v dvou 
redakcích (mìsíèník VŠE Studentský list a noviny 
UK - Fleš). Doplòkem pak jsou obèasné pøíspìvky 
do regionálního tisku.

Všichni odcházeli spokojeni, obohaceni o mnoho 
zajímavých informací. Vìdomi si toho, jak 
sebemenší úspìch ( a nejen v poezii) má obrovitý 
motivaèní náboj.
„Pøiznám se, že moc jsem jejím abstrakcím 
nerozumìla, ale i tak to bylo pro mne velmi objevné. 
Sama zkouším psát, opravdu se èlovìk obecnì lépe 
soustøedí, hra se slovy èi rýmy rozvíjí fantazii,“ 
glosovala pøi odchodu jedna z místních støedoškola-
èek.
A Tereza s kyticí díkù záøila rovnìž: „Potìšila mne 
poèetná návštìvnost, radost jsem mìla hlavnì z do-
spìlých. Mluvit mi nedìlalo problémy, publikum bylo 
skvìlé, vnímavé, vstøícnì spolupracovalo. Jejich 
gratulace a pøání mne dojaly.“

-mt-

Branný den

Exkurze do Poslanecké snìmovny Parlamentu
aneb 20 „doèasných poslancù“ v PS PÈR

Veèer pøi svíèkách plný kreativity

31. 10. 2007 neprobíhal na ZŠ Palackého tradièním 
zpùsobem. Už pøed osmou hodinou se  pøed školou 
zaèaly hemžit rùzné maškary. Školním žákovským 
parlamentem byl totiž vyhlášen a zorganizován 
halloweenský den. Ten, kdo se neodvážil jít v masce 
mìstem, rychle se pøevlékl ve škole. A tak v lavicích 
nesedìli poslušní a upravení žáèci, ale nìkdy 
hrùzostrašnì vyhlížející tvorové. V každé ze tøíd, 
kromì 1. a 2., probíhaly halloweenské hodiny, ve 
kterých si žáci spoleènì s vyuèujícími vybrali 
nejlepší masku. Bylo to tìžké, protože nìkteøí 
pøípravì masky vìnovali opravdu hodnì práce. 
Dopoledne ve školní budovì tedy bylo trochu 
hrozivé, trochu tajemné, ale hlavnì bylo jiné 
a všichni jsme se pobavili. Odpoledne a veèer 
nastalo vyvrcholení dne halloweenská stezka 
odvahy. Už ve tøi hodiny odpoledne se sešlo nìkolik 
desítek žákù z vyššího stupnì, aby peèlivì pøipravili 
pro své kamarády z nižšího stupnì jednotlivá 
stanovištì na tajemné stezce. Pak už se èekalo jen na 
poøádnou tmu a první odvážlivci zaèali procházet 
strastiplnou cestou v okolí školy. Potkávali hodné 
i zlé postavy duchù, na této pouti je èekaly i rùzné 
nástrahy a museli plnit úkoly, které vyžadovaly 
odvahu. Nakonec všichni došli do cíle. Ti odvážnìjší 
jednotlivì, ti ménì odvážní po skupinkách. Nikomu 
se nic nestalo. A pøestože byli nìkteøí „odvážlivci“ 
docela vydìšeni, stezku si nakonec pochvalovali. 
Všichni dostali diplom a nìkteøí na sebe byli i tro-
chu pyšní proto, že stezku zvládli.

Petra Kloudová, Helena Steinerová

Sobota 8. 12. – Za èertovským perníkem  
setkání mládeže i dospìlých s èerty na hradì 
Cimburku v dobì od 13.00 do 15.00. hod. 
Pøíchod na Cimburk individuálnì pìšky pøed 
„Peklo“, nebo dle vlastní volby jinýmzpùsobem. 
Buøty na opékání sebou!  
Støeda 12. 12. – Pøátelské posezení v klu-
bovnì, pøíprava programu na pøíští rok, zajištìní 
nové registrace èlenské základny. Úèast co 
nejvìtšího poètu èlenù nezbytná. Noví zájemci 
o spoleènou aktivitu jsou vítání. Zaèátek v 18.00 
hod.
Støeda 26. 12. – VÁNOÈNÍ VÝLET za 
snìhem -  na bìžkách nebo pìšky. Program 
výletu bude vèas upøesnìn ve vývìsní skøíòce 
podle snìhových podmínek v období Vánoc.
Pátek 28. 12. – Pøedsilvestrovské posezení 
v klubovnì Klubu èeských turistù. Vzpomín-
ky na letošní turistickou sezónu. Setkání 
zájemcù od 18.00 hod. Obèerstvení sebou.
Pro zahájení pøíštího roku: 1. ledna 2007 – 
NOVOROÈNÍ VYCHÁZKA do okolí mìsta  
sraz zájemcù v 13.30 hod. u autobus. nádraží.

Program èinnosti KÈT
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úù Pozvánka
Svaz tìlesnì postižených v Mor. Tøebové zve 
své èleny na èlenskou schùzi, která se uskuteèní 
dne 13. 12. 2007 ve 13.30 hodin ve spole-
èenském sále sociálních služeb na Svitavské 
ulici.

úù Kosmetika
Lucie Grézlová
Tel: 732 133 501
Olomoucká 9 v kadeønictví „Veronika“.

úù Podìkování II. MŠ Jiráskova
Mám doma pøedškoláka, který navštìvuje II. 
MŠ, Jiráskova 1141, Moravská Tøebová. Tato 
školka umožnila, aby v jejích prostorách mohla 
probíhat výuka anglického jazyka. Pro dìti 
pøedškolního vìku je to urèitì velmi prospìšná 
vìc seznámit se s cizím jazykem ještì pøed 
nástupem do školy. Chtìla bych touto cestou 
podìkovat všem, kteøí umožnili dìtem z MŠ 
výuku anglického jazyka.

M. Øehùøková

zasedací sály a mohli jsme si vyzkoušet i køeslo 
„našeho“ pana poslance v jeho kanceláøi.
Bìhem prohlídky jsme potkávali také nìkteré 
poslance, které známe z televize. Vyvrcholením naší 
návštìvy byl výborný spoleèný obìd na úèet našeho 
hostitele pana Ing. Váni. Na oplátku jsme 
podìkovali a pozvali oba hostitele na návštìvu naší 
Speciální školy v Moravské Tøebové, kde se jim 
budeme vìnovat stejnì ochotnì a pozornì jako oni 
nám.
Exkurzi do Parlamentu jsme doplnili krátkou 
prohlídkou Prahy cestou na hlavní nádraží. Na 
vlastní oèi jsme vidìli Malostranské námìstí, Karlùv 
most, Staromìstské námìstí se starobylým orlojem 
a Václavák se Svatým Václavem. Jen škoda, že 
skuteènì dost pršelo, takže jsme nakonec rádi pøijali 
nevlídnou pohostinnost našeho vlaku, který nás 
unavené, ale v poøádku a pohodì, dopravil zpìt do 
Moravské Tøebové. Chceme podìkovat našim 
„pražským“ hostitelùm i našim uèitelùm, kteøí pro 
nás tak pøínosný a pestrý poznávací výlet pøipravili.

Žáci Speciální školy v Moravské Tøebové
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Fotbalová rošáda na trenérském postu
Ano, fotbalová rošáda v závìru podzimní sezony se 
ukázala být dobrým tahem. Konec „babího léta“ 
zchladil totiž jejich výkony fotbalistù natolik, že 
managementu došla trpìlivost a tøi kola pøed koncem 
se porouèel trenér. Trenéra Milana Nekudu a jeho 
asistenta Petra Šatníka vystøídala ve zbytku 
podzimní sezóny trenérská dvojice Martin Potáèek 
a Petr Šatník. Vedoucího mužstva Václava 
Procházku pak nahradil Jiøí Bílý mladší.
Nová „doèasná“ trenérská dvojice  motivovala hráèe  
k zisku dùležitých mistrovských bodù, takže se 
vytvoøila pøijatelná situace (na ètvrté místo ztráta 
3 bodù) k dalšímu øešení problému v prùbìhu zimní 
pøestávky. To již má konkrétní podobu, je však 
pøedèasné cokoliv pøebíhat. Dodejme jen, že 
fandové budou pøíjemnì pøekvapeni.

Kaleidoskop výsledkù:
A muži (krajský pøebor P.k.), 16 úèastníkù
A muži - Èeská Tøebová 3:1 (0:1)

Králíèek, Šatník P., Kašpar
Skuteè -  A muži 1 : 3 (0:3)

Aberle, Kašpar Strouhal
Kon. um. podzimu: 10. m. 15  6 3 6  26:25  21 b.
B muži (1.b tøída  skupina B  P.k.),14 úèastníkù
Sebranice - B muži 2 : 3 (0:1)

Sedláèek J., Stanìk (PK), Fikr

B muži  - Sloupnice 2 : 1 (2:1)
Stanìk, Tesolin

Kon. um. podzimu: 4. m. 13 7 2 4  34 : 24  23 b.
C muži (III. tøída Svitavska), 16 úèastníkù
Trstìnice - C muži 1 : 0 (1:0)
Køenov - C muži 1 : 5 (1: 1)

Kudyn V. 2x, Zemánek J., Smékal P.,
vlastní

Trstìnice - C muži 0 : 6
Kon. um. podzimu: 6. m.  14  6  3  5  30:25 21 b.
Dorost (krajský pøebor P.k.), 14 úèastníkù
Lanškroun - Dorost st. 1 : 3 (1:1)

Brychta, Kalus, Sedláèek M.,
Dorost st. - SK Pardubièky 8 : 2
Kon. um. podzimu: 6. m. 13  8  0  5  34 : 25  24 b.
Lanškroun  - Dorost ml. 1 : 1 (0:0)

Kozák (PK)
Dorost ml. - SK Pardubièky 4 : 2 (3:1)
Kon. um. podzimu: 6.m. 13 6  3  4  29:27  21 b.
Žáci (krajský pøebor P.k.), 14 úèastníkù
Žáci st. - FK Pøelouè 4 : 1 (1:0)
FK Pardubice - Žáci st. 1 : 2 (1:0) 
Kon. um. podzimu: 3. m. 13 10  0  3  36 : 18 30 b.
Žáci st. - FK Pøelouè 0 : 1 (0:0)   
FK Pardubice - Žáci ml. 1 : 1 (0:0)
Prùb. poøadí:  12. místo   13 2  1 10  12:46  7 b.
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Novou sezonu 2007/2008 zahájili 
tøebovští hokejisté ve velkém stylu. 
První dvì utkání – plný bodový 
zisk, pøekvapení ve Svìtlé a povin-
ná výhra nad Hlinskem, poté „tra-
pas“ v derby v Litomyšli a následný 
vzestup, vrcholící fenomenálním 
obratem v utkání se Žïárem.
HC Slovan - HC Hlinsko  9 : 2 (3:1,4:1,2:0) 
Branky: Husárek 2, Øehulka, Kobza, Konopèík, 
Syrùèek, König, Moravec, Winkler, Zahrada
S velkým oèekáváním (i diváckou kulisou) se setkalo 
derby v Litomyšli. V atmosféøe šoku se tøebovští 
fandové nestaèili „probudit“, když hokejisté jim jako 
v mrákotách nabídli pouhý „propadák“.
HC Litomyšl - HC Slovan  7 : 3 (3:0,2:2,2:1)
Branky: Kobza, Zahrada, Lakomý
Chotìboø - HC Slovan  3 : 2 (0:0,0:2,2:0) SN
Výkony Tøebovský jsou jako noc a den. Tentokráte  
jejich aktivitu zmaøil domácí golman a menší štìstí.
HC Slovan - HC Žïár n./S.  7 : 6 (0:3,3:2,3:1) prodl. 
Branky: Lakomý 2, Zahrada 2, Kobza, Koláèek, 
Syrùèek
HC Chrudim B  - HC Slovan  3 : 4 (1:1,2:3,0:0)
Branky: Kutmon, Kobza, Øehulka, Winkler

HC Slovan - HC Choceò  5 : 1 (2:1, 2:0, 1:0) 
Branky: Konopèík 2, Koláèek, Havlíèek, Moravec
Tabulka po 1. ètvrtinì:
1.  SK LH Žïár n.S. 6 0 1 0  59:25 19
2.  HC Sl. Mor. Tøebová 4 1 1 1  34:23 15
3.  HC SB Svìtlá n.S. 5 0 0 2  28:24 15
4.  HC Chotìboø 3 1 0 3  32:20 11
5.  HC Litomyšl 3 0 0 4  30:38 9
6.  HC Hlinsko 1 1 0 5  25:55 5
7.  HC Spartak Choceò 1 0 1 4  17:27 4
8.  HC Chrudim B 1 0 0 5  26:39 3

Druhá èást dlouhodobé soutìže nezaèala již tak 
optimisticky. V domácí utkání diváci teprve docenili 
husarský kousek, který se hokejistùm podaøil v úvodním 
kole. Svìtlá se ukázala být houževnatým a lepším 
soupeøem - a odvedla domácím porážku ze svého ledu 
i s úroky!
HC Slovan - HC Svìtlá n/S.  0 : 5 (0:2,0:1,0:2)
Pozvánka na mistrovský hokej v prosinci
  5.12. 18:30 HC Slovan - Chrudim B
19.12. 18:30 HC Slovan - Hlinsko
Odkaz na stránku: www.hcslovan.com. Zasvìcené 
komentáøe píše Daniel Prokop. Najdete zde rovnìž 
výsledky a umístìní (aj. zajímavosti) o dalších 
družstvech.

Hokejisté po I. ètvrtinì na 2. místì

Stolní tenisté zahájili sezonu v nové hernì

Moravskotøebovští horolezci
v první desítce

S laskavým svolením organizací AVZO a BTS 
Moravská Tøebová uspoøádala Speciální škola DEN 
NA STØELNICI. Žáci a uèitelé se aktivnì zapojili 
do ètyø soutìžních disciplín. Byl to hod na cíl, 
srážení figury pytlíkem písku, koulení na kuželky 
a støelba ze vzduchovky na sklopné terèe. 
Nebodovanou disciplinou bylo opékání buøtù.
Výsledky:
4. tøída - J. Nìmec 17 bodù, 5. tøída - M. Slavíèek 
12 b., 6. tøída - A. Bernreiterová 9 b., 7. A - D. Drdúl 
16 b., 7. B - M. Nìmec 17.B., 8. A - D. Kováè 19 b., 
8. B - P. Siváková, R. Podmanická 14 b., 9. A - 
T. Langer, P. Viktorín 24b., 9. B Z. Nìmec 20 b. 
Opékání buøtù vyhráli všichni. Samozøejmì se 
tìšíme na pøíští DEN.

Lubomír Kadlec

Den na støelnici

V sezónì 2007 se zúèastnili zástupci Horolezeckého 
oddílu Moravská Tøebová v kategorii mládeže 15-16 
let nìkolika závodù v lezení na umìlé stìnì. 
Tendon Cup je seriál 
n ì k o l i k a  z á v o d ù ,  
rozdìlených na èeskou 
(4 závody) a moravskou 
s e k c i  ( 4  z á v o d y ) ,  
vrcholící na konci roku 
setkáním nejlepších 
lezcù ve finálové èásti.
Únor – TENDON CUP 
OLOMOUC
7. místo Pavel Schiller
9. místo Jiøí Pálka
Bøezen – TENDON 
CUP PUSTIMÌØ
9. místo Pavel Schiller
10. místo Jiøí Pálka
Dále závody na nové stìnì v Lanškrounì.
Kvìten – 1. LEZECKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE 
LANŠKROUN
1. místo Pavel Schiller, 4. místo Jiøí Pálka
Listopad – „O KORUNU MÌSTA LAN-
ŠKROUNA“
8. místo Pavel Schiller, 9. místo Jiøí Pálka

Za horolezecký oddíl Moravská Tøebová,
Martin Èervinka

Kösso florbal
V minulém èísle MTZ jsme psali o úspìších 
florbalového  klubu Kõsso, který neèekanì záøí 
v 5. amatérské lize. Dnes jako dodatek nabízíme 
snímek družstva, které hraje v sestavì: Skácelík  
Peškar René, Mrva M., Køeèek J., Vykydal J., 
Køeèek M., Krbùšik P., Komoò P., Èerný M., Blecha 
D., Bureš J. (poøadí se nekryje se snímkem)

Ve dnech 15.-19. 10. jsme se, my žáci tøetího 
roèníku a septimy našeho gymnázia, zúèastnili 
sportovnì turistického kurzu v rekreaèním støedisku 
Bøezová v Rokytnici nad Rokytnou. Program pro 
nás pøipravila agentura STAN. Zahráli jsme si 
paintball a airsoft, prolezli vysoko - a nízkolanové 
centrum, zastøíleli jsme si z luku a vzduchovky, 
vyzkoušeli jsme si skok do prázdna a lezli na stìnu. 
Prošli jsme si i menším kurzem raftingu. Kromì 
tìchto hlavních èinností jsme hráli rùzné hry a užili 
si spoustu legrace. Budeme na tento týden dlouho 
vzpomínat. Dalším roèníkùm to mùžeme jen 
doporuèit. L. Purketová, 3.A

Gymnazisté skákali do prázdna

V èervenci letošního roku byla slavnostnì uvedena do 
provozu zrekonstruovaná herna stolního tenisu u aqua-
parku. V rámci slavnostního otevøení sehráli èlenové 
oddílu 24hodinový maratón, který byl zakonèen 
exhibicí paralympijského vítìze ze Sydney Ivana 
Karabce a slovenského reprezentanta Petera Mady. 
Oddíl stolního tenisu touto cestou vyjadøuje podìkování 
vedení mìsta Moravská Tøebová, zastupitelùm a všem, 
kteøí se na realizovaném poèinu podíleli. V následují-
cích dnech a týdnech se hráèi oddílu zaèali pilnì 
pøipravovat na novou sezonu. V rozšíøené hernì a na 
novém umìlém povrchu (Taraflex) zaèali polykat první 
tréninkové dávky. Díky prostoru za stoly  se hráèi uèili 
a uèí novým kombinacím a pestøejšímu pojetí hry. Již po 
nìkolika týdnech bylo patrné, jak markantnì se zmìnil 
herní styl všech hráèù. Formu pøed startem nové sezony 
si A mužstvo otestovalo na prestižním turnaji družstev 
v Sadské u Prahy. V konkurenci 14 týmu z II. a III. ligy 
pražské oblasti obsadilo družstvo pìkné 5. místo.Další 
pøípravné utkání sehráli hráèi oddílu s týmem 
nìmeckého mìsta Herienden, hrající obdobnou soutìž 
v Nìmecku. Po ètyøech hodinách nesmlouvaného 
zápolení podlehli domácí tìsnì 19:21.
Novou mistrovskou sezonu zahájily moravskotøebovské 
týmy na jednièku.
První mistrovské utkání v divizi Pardubického kraje 
odehrálo A mužstvo ve složení J. Madìra, M. Ka-
landra, J. Ertl, P. Zítka v Ústí n./Orl., kde zvítìzilo 
10:8. V následujících kolech se A mužstvo utkalo 
s Teslou Pardubice A a se Sokolem Chrudim A se 
smolnou remízou 9:9, když v obou utkání vedli 9:7 
a 9:8. V prùbìžném poøadí patøí mužstvu 6. místo.
B mužstvo zahájilo sezonu v sestavì E. Palatka, I. Pøi-
chystal, M. Mrva, L. Durák a  k úvodnímu zápasu 
odjeli do Lanškrouna, kde vyhráli 10:3. V dalších 
kolech porazili na domácích stolech družstvo Vítìjevse 
10:4 a nováèka soutìže Vendolí 10:3. V prùbìžném 
poøadí krajského pøeboru I. tøídy patøí družstvu krásné 

1. místo. Další èlen týmu J. Skácelík se o soutìže 
v dùsledku studijních povinností dosud nezapojil, ale 
všichni pevnì vìøíme, že v nejbližší dobì nastoupí 
a družstvo svými výkony podpoøí.
Družstva C a D hrající okresní pøebor zahájily sezonu 
v listopadu a nastupují v tìchto sestavách:
Družstvo C: Durák Lubomír, Berger Jan, Grepl 
Lubomír, Riemer Tomáš, Muselík Miroslav, Peša 
Ludìk, Rùžièka Lubomír, Šafaøík Dan, Koneèný Pavel.
Družstvo D: Holešovský Bohumil, Pøichystal Václav, 
Krepl Ivo, Laštùvka Antonín, Kalandra Miloš st., Peškar 
Jindøich, Bìlohlávek Martin, Jassa Petr, Vykydal 
Richard, Jurka Petr, Jakl Tomáš, Nìmeèková Eva. 
Mladí stolní tenisté Kühr David, Fafílek Viktor, Jankù 
Štìpán, Šmeral Martin, Aberle Martin, Potyš Karel se na 
konci prázdnin intenzivnì pøipravovali na novou 
sezonu. Žáci týden hráli dvakrát dennì pod vedením 
svého trenéra Lubomíra Duráka a hráèe A týmu Jakuba 
Ertla, který již øadu let pùsobí jako trenér dospìlých na 
letních kempech stolního tenisu v Sadské a Raspenavì. 
Náplní sestavy byly herní kombinace, teorie hry a osvo-
jení si pravidel stolního tenisu. Výsledky se dostavily 
hned na prvních bodovacích turnajích. Viktor Fafílek 
vybojoval 3. místo a další hráèi se umístili v první 
desítce.Velký podíl na tìchto výsledcích má obìtavá 
práce Luboše Duráka, který se naší mládeži vìnuje již 
nìkolik let. 
Nejbližší program:
So 1.12.   9:00 M.Tøebová B  -   V.Seè A 
So 1.12. 13:30 M.Tøebová B  -   Polièka A 
So 15.12.   9:00 M.Tøebová A  -  Skuteè A 
So 15.12. 13:30 M.Tøebová A  -  Linea Chrudim A 
Ne 16.12.   9:00 M. Tøebová A -  Litomyšl A 
Ne 16.12. 10:00 Vidlatá Seè A -  M. Tøebová A 
So 8.12.   9:00 M. Tøebová C -  Morašice A 
So 8.12. 12:00 M. Tøebová C -  Litomyšl C 
So 8.12.   9:00 M. Tøebová D -  Litomyšl C
So 8.12. 12:00 M. Tøebová D -  Morašice A 
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Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Ohlédnutí za sportovním rokem 2007

Tøebovští cyklisté korunovali svého králeJiøí Ježek v reprezentaci ÈR

Sherpa Rallye 2007

Moravská Tøebová žije sportem. TJ Slovan sdružuje  
kolem 1500 èlenù, sportuje mládež na školách, mnozí 
sportovci jsou èleny nìkolika oddílù, nìkteøí lidé 
vzývají jen rekreaèní formu tìlopohybu.
Byl rok 2007 lepší než ten pøedešlý? Ohlédnìte se s ná-
mi za jeho hlavními událostmi a výsledky. Lépe se tak 
budeme moci zapojit do pøipravované ankety Sportovec 
roku, kterou pøipravuje TJ Slovan spolu s Mìstem 
a arbitrem je hlasování obèanù...
• fotbalisté SKP Slovan nepropadli v sezonì 2006/7,  
nejlepším støelcem se stal hostující , 
dorostenci, žáci a rezerva („béèko“) patøí rovnìž ke 
krajské elitì. V sezonì 2007/8 se prioritnímu celku 
(„áèko“) vedlo „støídavì oblaèno“, støeleckou normu 
naplòuje hostující , takže následovala 
další trenérská rošáda (místo M.Nekudy navrátilec 
M.Potáèek).
• hokejisté došli až do nároèné nadstavby, kde neèekanì 
podlehli pozdìjšímu krajskému šampiónu Chocni. V se-
zonì zazáøila „støelecká hvìzda . Páté 
místo poøádnì „zaklelo“ management, který se 
staronovým trenérem (B.Pavliš) touží po repete. 
Doposud se hokejistùm daøí! Výraznì se prosazují 
domorodí odchovanci  a .
• výraznými talenty se ukazují být:  
(šachista evropských rozmìrù),  
(plavkynì), (atletická mistrynì ÈR 
ve vrhu koulí),  (cyklista, úèastník MS), 

 (triatlon, mistr Pardubického kraje 
2006), mladá atletka  (s rekordem 167 
cm ve skoku do výšky) aj.
• travní lyžaøi mají za sebou další úspìšný rok, vèetnì 
návratu exmistra svìta  (4. místo na 
MS v Olešnici v Orlických horách. Výraznì se daøilo 
i dalším „tøebovákùm“  L.Brýdlovi a L.Kolouchovi.
• stolní tenisté si udržují vysokou výkonnost (

 aj.), mladí hráèi a  se 
stávají oporami celku dospìlých stále pøesvìdèivìji.
• Horolezec  byl pøi nejvìtší expedici 
èeských horolezcù do Himaláje  zúèastnil se úspìšného 
výstupu na se stal sportovcem Pardubického kraje 2005 
a podnikl dvì nové expedice  na africkou Mt.Keòu 
(Kilimandžáro nevyšlo)  a na K2 v Himalájích.
• Cyklistický seriál Cykloman 2007 (s desítkou 
rùznorodých pøitažlivých závodù) uchvacoval po celý 
rok skvìlými závody. dokázal obhájit 
svùj dvojnásobný primát a získal pohár pro nejlepšího 
cyklistu mìsta natrvalo.
• Vùbec cyklisté hýøí aktivitou (i za hranicemi mìsta)  

Michal Veèeøa

Jaroslav Kašpar

Martina Øehulky

Aleš König Lukáš Moravec
Vojtìch Plát

Klára Maèátová
Kateøina Klímová 

Leoš König
Martin Berka

Nikola Paøilová

Michala Maèáta

Martin 
Madìra Jakub Ertl  Patrik Zítka

Roman Langr

Sandor Pócsai 

Petr Štìpaø

Josefa Doležela

Pavla Beleje

Michal Pecháèek

Michal Lešinger

1. Sedláèek  Michal  (kopaná)
2. Zítka  Patrik (stolní tenis)
3. Paøilová  Nikola (atletika)

1. Schneiderová Bedøiška   (cyklistika)
–  absolutní vítìzka ankety             

2. Fikr Zdenìk (fotbal)
3. Brýdl Lukáš (travní lyžování)

 se stal znovu po roce Mistrem Pardu-
bického kraje v triatlonu, sedmé místo obsadil na MS 
2007 v maïarském Györu. Obdivuhodné jsou rovnìž 
aktivity i výsledky  a dalších cyklistù.
• Dìtøichovský bìžecký memoriál naplnil odkaz svým 
31. roèníkem.
• Mezinárodní box (Memoriál F.Helebranda) pøipsal 
péèí  další – desátý roèník, a úspìch  
organizátorùm zajistil poøadatelství republikového 
šampionátu juniorù. Domácí  skonèil 
na bronzové pøíèce.
• úspìchem pro domácí barvy ( ) 
skonèilo Mistrovství ÈR  v bezmotorovém létání. 
• V anketì nejlepších sportovcù za rok 2006 uspìli 
(vyhlášení duben 2007):
Kategorie Mládež

4. Kulhavý Lukáš (hokej)
5. Kadlec Petr (tenis)
Kategorie Dospìlí

4. Trneèka  Miroslav (kulturistika)
5. Dirgas Štefan (box)
• Do rodiny „sportovní infrastruktury“ pøibyly novì 
volejbalové kurty a šatny pro tenisty a volejbalisty, 
byla dokonèena i pøestavba haly pro stolní tenis, konèící 
velkou galashow. Fotbalisté „vyšperkovali“ svùj 
stadion, staví koneènì tøetí høištì. Další dùležité 
investièní akce jsou v TJ Slovan pøiklepnuty na rok 
pøíští...
• Všechny aktivity (organizátorské, sportovní úspìchy)  
budou posouzeny kompetentními èiniteli sportovních 
subjektù a od nich vzejdou návrhy na sportovce roku. 
Nominace je hotová, veøejnost se ji bìhem mìsíce dozví 
a mùžete rozhodovat. Vyhlášení tìch nejlepších se 
uskuteèní v bøeznu 2007.
Obecnì však lze ocenit pøístup všech, kteøí neberou 
sport na lehkou váhu a minimálnì rekreaèní formou ho 
dávkují vrchovatou mìrou  do svých životù. Omluvu 
smìøujeme všem, jež jsme pøes objektivní snahu 
nezmínili. I jim patøí náš obdiv a hlavnì pøání mnoha 
úspìchù v novém sportovním roce 2008.

Korfbalové mistrovství svìta, které se konalo v Brnì, je 
za námi. Na prvním místì se již tradiènì umístili 
Nizozemci, kteøí s pøehledem pøehráli své jižní sousedy 
z Belgie ve finále 23:10. Na tøetím místì se umístila 

èeská reprezentace, když v napí-
navém boji o bronzovou medaili 
porazila tým Portugalska. Server 
korfbal.cz napsal: „Velké drama 
bylo k vidìní v utkání o tøetí místo 
na mistrovství svìta v korfbalu, ve 
kterém se støetly týmy Èeské 
republiky a Portugalska. Èeši 
pøed zaplnìnou bouøící halou 
zvítìzili 19:14 a obhájili bronzové 
medaile z posledního mistrovství 
svìta v roce 2003. Po vìtšinu 
zápasu byli lepším týmem, pøesto 

Portugalci dokázali jít po patnácti minutách druhého 
poloèasu do vedení. Domácí však pøed skvìlým 
publikem nedopustili pøípadnou prohru a také díky 
5 košùm skvìle hrajícího Boumana nakonec v klidu 
dotáhli zápas do vítìzného konce.“ V èeském dresu se 
pøedstavil i moravskotøebovský rodák Jiøí Ježek, který 
sehrál na turnaji dùležitou roli. Až na zápas o tøetí místo 
a poslední zápas ve skupinì se objevoval na høišti, právì 
vedle Edwina Boumana. Svoji úlohu doskakujícího 
hráèe zvládl skvìle, jen mu ruce svazovala taktika 
a nedovolovala mu se vícekrát dostat do zakonèení. 
Jiøímu i celému týmu blahopøejeme ke skvìlému 
výsledku a doufáme, že èeský korfbal bude i nadále 
úspìšný. Podrobnìjší informace o mistrovství svìta 
naleznete na stránkách Èeského korfbalového svazu 
www.korfbal.cz.
Korfbalová sezóna nadále pokraèuje. Starší žáci ve 
skupinì B vedou soutìž, když zatím ani jednou nenašli 
pøemožitele. Mladší žáci, s nováèky v týmu, v prvním 
kole v Náchodì prohráli všechny zápasy, ale i pøesto 
vìøíme, že trpìlivá práce pøinese úspìchy v dalších 
kolech. Dorostenci si v posledním kole poradili s týmem 
z Dìèína 14:4 a 26:10 a v tabulce jsou ètvrtí s tøí-
bodovou ztrátou na první Kolín. Senioøi na svoji první 
výhru v nejvyšší soutìži stále èekají a zatím se po dvou 
kolech nacházejí na dnì tabulky. 
Pøijïte povzbudit hráèe na nìkterý z domácích zápasù: 
1. 12.   MT - Brno od 13 hodin (senioøi)
12. 1.   MT - Prostìjov od 10 hodin (dorost)
Další informace, èlánky, fotky, ale také korfbalové 
promo video naleznete na našich webových stránkách 
www.sweb.cz/kcmtrebova.

Pavel Jeøábek

Na konci léta se pravidelnì od roku 1985 koná 
neobvyklá soutìž šerpù. Tehdy vzešla coby recesistická 
akce z chaty pod horou Rysy ve Vysokých Tatrách, dnes 
z ní je pozoruhodná tradice.Tehdy poprvé se na start 

postavilo sedm nosièù, aby  
vynesli stejnou váhu nákladu 
vzhùru „k nebesùm“. Dnes 
pøibývá soutìžících  i divákù, 
výsledky se vyhlašují v kate-
gorii jednotlivcù a družstev. 
Cílem je vždy nìjaká horská 
chata, nejèastìjší vynášenou  
komoditou je koks. Muži 
vynášejí 60 kg a ženy (úèastní 
se od 10. roèníku „Lady 
Ralley“) tøetinovou zátìž. 

Vìkovì není soutìž omezena, soutìží se na èas, trasy 
vedou po turistických stezkách. Každý závodník má 
právo vzít sebou i podpùrný tým, napø. podavaèe 
tekutin, fotografa, maséra, kameramana apod. Každým 
rokem jsou nosièi lépe trénovaní a pøipravení, proto 
èasto padají i èasové rekordy. Podobné závody se konají 
i v zahranièí, napø. v roce 1992: Chata Garibaldi (Itálie), 
v roce 2001: Chata Taliaferi (Itálie) a roce 2003: Chata 
pod Grossglocknerom (Rakousko). Koncem øíjna t.r. se 
uskuteènil již 23. roèník nosièských závodù, tentokráte 
na trase ze Srdieèka a  Kamennou chatu na Chopoku
v Nízkých Tatrách. Akce byla pøenášena do celého svìta 
internetem. Celkové pøevýšení bylo 800 m. Mezi 
úèastníky nechybìl ani  moravskotøebovský/linhartický 
zástupce – úspìšný horolezec Roman Langr. Kvùli 
snìhové kalamitì byl start posunut až do odpoledních 
hodin a váha vynášky se snížila na 50 kg. Poøadatelé  
spoèítali 36 mužù a 11 žen. V silné vánici, ve snìhu a na 
ledì do cíle došel první Ma�o Malièký (1:21:24), 
druhým v poøadí byl Kuro Edo Lipták (1:26:47), na 
tøetím místì pøekvapivì Roman Langr (1:28:47). Mezi 
ženami nejlépe obstála èasem 1:09:22 a s váhou 20 kg 
Lenka Lackovièová-Hiklová. Turisticky je trasa 
kalkulovaná na 2:45 hod.                  Martina Langrová
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Moravská Tøebová je neoficiálnì mìstem s nejvìtším 
poètem cyklistických podnikù. Dávno tu zdomácnìl 
desetidílný seriál Cykloman (letos 6. roèník), boom 
cyklistiky, jež je vnímána dnes i jako adekvátní 
životní styl  v hektice doby,  je potvrzován dalšími 
aktivitami.

1. Pocsai Sandor (678)
2. Doležel Josef (669)
3. Orálek Dušan (650)

 Dùstojnì se setkali pøátelé cyklistiky 
Moravské Tøebové, aby zakonèili nároènou sezonu 
2007. Celý kolotoè Cyklomanu oproti døívìjším letùm 
díky sponzorùm nedoznal vìtších zmìn, kromì jediné . 
Rapidnì vzrostla jeho prestiž a sportovní úroveò, jíž se 
mnozí „hobbíci“ už bojí. Jeho podstata se jeví v sou-
èasnosti jako vrcholnì spravedlivá (z 10 závodù se 
poèítá každému nejlepších sedm! Každý si mùže zvolit 
podle aktuální formy a typu závodu, neúèast jej 
handicapuje, nebo� nikdy neví)
Seriál skonèil. „Každý závod mìl své specifikum, kouzlo 
i nároky na cyklisty. Tìžko volit mezi nimi ten NEJ. 
Význam má seriál vcelku, kvùli své sportovní prestiži, 
i jako spoleèenská událost“, naznaèil prezident CK 
V. Dokoupil. Proto se jej rovnìž zúèastòují i pøespolní, 
aby stále èastìji ztìžovali nejlepším domácím jezdcùm 
cestu na piedestal.
Celkové poøadí  (286 úèastníkù aspoò jednoho závodu)

4. Berka M. (640), 5. Kadidlo J. (630).
Vra�me se k slavnostnímu defilé vítìzù. Moderátorka 
veøejnì všem podìkovala: „Vážíme si pøíznì všech 
sponzorù, bez jejich penìz by závody nebyly, ale vy, 
závodníci, jste stejnì dùležití. Vìnovali jste svùj volný 
èas sobì samým!“ Organizátoøi (CK Slovan M.Tøe-
bová) ocenili celoroèní práci poøadatelù jednotlivých 
akcí, stejnì jako smìrovali ocenìní sboru rozhodèích, 
kontrolorù, znaèkovatelù tras, zdravotníkù a vùbec 
všem, s jejichž úsilím probìh cyklus závodù bez 
problémù. Ceny pøedávali èinovníci MìÚ – starosta 
J.Oš�ádal, místostarosta V.Maèát a prezident CK Slovan 
V.Dokoupil, peprnou zpovìdí vítìzù koøenila atmosféru 

veèera H.Mazalová. Skromný døíè Sandor Pocsai sklidil 
dlouhotrvající potlesk a zasloužený obdiv „Jsem docela 

mile šokován, pohár je 
vskutku nádherný. Vlastnì 
ani nevím, jak se mi to 
podaøilo,“ v duchu své 
povahy jen decentnì glo-
soval. A nakonec se zrodila 
naprostá novinka seriálu, 
která nadchla. „Borec na 
konec“  –  ak t ivn í ,  se  
smyslem pro fair play 
i humor, prostì dobrý duch 
pelotonu. To nejlépe naplnil  
Roland Koschata. Pak již 

vláda skvìlá pohoda, tanec, vzpomínky na budoucnost = 
kolo, kolo a zase kolo! „Za rok si to rozdáme znovu!“ 
Poslední zvolání hostù, poslání moravskotøebovský 
kolaøù. Budete chybìt?
Ještì dodejme, že seriál pro dospìlé letos kompletnì 
mìl svého dvojníka: Cyklománka. Organizátorsky jej 
zajiš�ovala Jana Hrbatová. Podle stejných kritérií byli 
vyhlášeni nejlepší „cyklománci“: Michal Rotter, Aneta 
Rotterová a Kamila Obálková (viz foto dole).

Vítìzný Sándor Pocsai


