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Magnetický kopec – skuteènost, nebo klam?
O magnetický kopec v Moravské Tøebové je
poslední dobou nebývalý zájem. Stal se
èastým tématem èasopisù i diskuzí na
internetu. Do kopce tu prý nejezdí jen auta.
„Totéž se stane tøeba i s naplnìnou plastovou
lahví,“ píše se na www.excalibur.cz. „Proto
nejde pouze o magnetickou energii, i když je
na protìjším kopci velký pramen se silnì

neplatí Newtonovy zákony. Jel jsem až do
toho kopce pozadu rychlostí asi patnáct
kilometrù za hodinu. Nastartoval jsem, sjel na
nejbližší odboèku do lesa, sedl na paøez a
pøemýšlel, co si s tímhle nenadálým setkáním
poènu.“
Snad shodou náhod se pár dní po tomto èlánku ozval profesor Havránek z gymnázia Kyjov

existenci tohoto jevu, jako napø. silné magnetické pole v daném místì, lokální porucha
gravitaèního pole Zemì nebo radioaktivita
v dané lokalitì. Osobnì si myslím, že jsou
všechny naprosto nesmyslné a já sám vsázím
na svou hypotézu, že se jedná o optický klam“,
sdìlil profesor Havránek.
A jaké bylo zjištìní obou týmù? Jak redaktora
Jiøího X. Doležala, tak žákù gymnázia Kyjov?
Pokud náš kopeèek vyfotíte èi nafilmujete ze
správného místa, opravdu máte dojem, že auto
i láhev jsou taženi záhadnou silou do kopce.
Silnice je navíc na vysokém náspu, takže sjezd
z ní vypadá, je velice výraznì „z kopce“.
Stoupnete-li si doprostøed silnice, jeví se vám,
že stojíte v dolinì, na zaèátku vozovky si zase
vaše oèi usmyslí, že se nacházíte na kopci,
a vyšlápnete-li si na nedaleký silnièní nadjezd,
sklon kopce je opticky úplnì obrácenì.
Ale jak napsal Jiøí X. Doležal: „Dobrý pøíklad
pìkného optického klamu je lepší než nic“.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
STAROSTA MÌSTA
MORAVSKÁ TØEBOVÁ
vyhlašuje soutìž
u pøíležitosti chystaných oslav
750 let vzniku mìsta
na

LOGO MÌSTA

železitou vodou. Citlivým lidem mùže toto
místo zpùsobit toèení hlavy i rùzné pocity a
prostor vytváøí silný optický klam. Zde zkrátka
pøestávají platit bìžné fyzikální zákony tohoto
svìta. Pátého prosince 2005 odvysílala TV
NOVA v hlavních zprávách reportáž, kde
ukazovala, jak na této cestì pøedmìty samy
jedou do kopce, a pøítomen byl i fyzik, jenž se
jevu velmi podivoval….“ Tyto a další zprávy
zpùsobily, že Moravskou Tøebovou zaèali
navštìvovat lidé a školy, kteøí tento jev chtìli
vidìt na vlastní oèi a prozkoumat ho.
V èervnovém èísle èasopisu Reflex se tímto
jevem zabýval redaktor Jiøí X. Doležal, neváhal do Moravské Tøebové pøijet a pøesvìdèit se
na vlastní oèi. Poté napsal: „Sedìl jsem v autì
u Moravské Tøebové na místì, kde mìlo
strašit. Pøesnì podle návodu jsem zajel ke
krajnici cesty, zabrzdil, dal neutrál, zatáhl
ruèní brzdu, potom jsem citlivì a pomalu, bez
cukání, odbrzdil a auto se dalo do pohybu.
Smìrem dozadu. Couval jsem do kopce, díval
se do zrcátek, zda mì nepøijíždí rozemlít
nìjaký kamión, a snažil se nemyslet na to, že

s tím, že by chtìl pøijet se svými žáky do
Moravské Tøebové a prozkoumat tento jev.
„Poèáteèním impulsem k naší expedici byla
reportáž v Televizních novinách na Novì ze
zaèátku prosince 2005. V této reportáži bylo
vidìt, že na kopci v Moravské Tøebové jezdí
odbrždìná auta do kopce místo z kopce. Fyzik
z vaší ZŠ vysvìtloval jev pomocí silného
magnetického pole, které vyvolává zemské
podloží v tìchto místech. Toto vysvìtlení je
velmi amatérské a nedalo by mnoho práce je
vyvrátit.
12. ledna 2006 jsme v 1.A probírali pohyb
tìlesa po naklonìné rovinì a nìkdo si
vzpomenul na tuto reportáž. Navrhl jsem, že
bychom mohli udìlat expedici do Moravské
Tøebové a ovìøit situaci na místì. Slovo dalo
slovo a studenti hned projevili zájem o úèast
v tomto projektu,“ øekl profesor Havránek
z gymnázia Kyjov. Žáci nazvali tuto expedici
„Expedicí kopeèek“ a 10. èervna pøijeli do
Moravské Tøebové zjistit, co by mohlo být
pøíèinou tohoto neobvyklého jevu. „Zaslechl
jsem nìkolik hypotéz, které se snažily objasnit

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

Nejlepší návrhy budou penìžitì odmìnìny:
1. místo 3000,- Kè
2. místo 2000,- Kè
3. místo 1000,- Kè
Organizátor soutìže si vyhrazuje právo
nevyhlásit vítìze.
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Nájem bytu – zmìny podle
novely obèanského zákoníku
Dne 31. bøezna 2006 vstoupila v úèinnost
novela obèanského zákoníku, která pøináší
dùležité zmìny do práv a povinností nájemníkù
(zákon è. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu a o zmìnì zákona
è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní
pozdìjších pøedpisù).
Hlavní zmìny pro nájemce spoèívají v tom, že
se musí sám bránit u soudu, sám domáhat
bytové náhrady a musí hlásit jména a poèet
spolubydlících osob.
Nájemce by mìl vìdìt, že novì mùže pronajímatel vypovìdìt nájem i bez pøivolení
soudu. Nejèastìji pùjde o pøípad neplacení
nájemného po dobu více než 3 mìsícù nebo
o porušování dobrých mravù v domì. Pøestože
zákon výslovnì uvádí pìt okolností, za nichž je
možné vypovìdìt nájem i bez pøivolení soudu,
na první pohled není patrné, že výpovìdním
dùvodem mùže být i to, když nájemník vèas
(tj. do 15 dnù) písemnì neoznámí pronajímateli
veškeré zmìny v poètu osob, které žijí v bytì.
Jestliže nájemník tyto zmìny nenahlásí ani do
jednoho mìsíce, zákon to považuje za hrubé
porušení povinností a je dán dùvod pro výpovìï
bez pøivolení soudu.
Výpovìï je minimálnì tøímìsíèní, vždy písemná a musí být prokazatelnì doruèena.
Zásadní novinkou, kterou novela zákona pro
nájemníka pøináší, je žaloba na urèení
neplatnosti výpovìdi. Pokud totiž nájemník,
který obdržel výpovìï, nechce byt dobrovolnì
vyklidit, musí podat žalobu k soudu.
Zmìna se dotkla i nájmù uzavøených na dobu
urèitou. Dosud platilo pravidlo, že pokud
pronajímatel do 30 dnù od skonèení doby nájmu
nepodal k soudu návrh na vyklizení bytu,
obnovil se nájem za pùvodních podmínek. Tato
úprava novì platit nebude a nájmy bytu na dobu
urèitou se automaticky obnovovat nebudou.
JUDr. Jana Blahová – vedoucí odboru
kanceláøe starosty a tajemníka MìÚ

Volby do Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské republiky
konané ve dnech 2. - 3.6.2006
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Svitavy
Obec: Moravská Tøebová
Okrsky
celk. zpr. v %
celk. zpr. v %

Volièi
v sezn.

Vydané
obálky

Vol.
úèast
v%

1
3
5
6
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
24
25
26

Název strany

Finanèní situace lidí, kteøí musí dodržovat dietu ze zdravotních dùvodù se zlepší
Od 1. èervence 2006 se zlepší finanèní situace
sociálnì potøebných obèanù, kteøí musí ze zdravotních dùvodù dodržovat dietní stravování.
Pøi posuzování sociální potøebnosti lidí, kteøí se
musí dietnì stravovat se zvyšuje èástka životního
minima potøebná k zajištìní výživy a ostatních
základních osobních potøeb obèana (2 400 Kè pro
dospìlého jednotlivce) následovnì:
a) u diety nízkobílkovinné o 850 Kè,
b) u diety pøi dialýze o 850 Kè,
c) u diety pankreatické o 900 Kè,
d) u diety nízkocholesterolové pøi hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii o 900 Kè,
e) u diety diabetické o 1 000 Kè,

f) u diety pøi onemocnìní fenylketonurií o 2 000 Kè,
g) u diety pøi onemocnìní celiakií o 2 400 Kè.
Lidé vèetnì dìtí, kteøí uvedenými nemocemi trpí
a nemají dostatek prostøedkù k úhradì nákladné
diety, se mohou obrátit na pøíslušné povìøené
obecní úøady podle místa trvalého bydlištì a tam
požádat o dávku sociální péèe.
K žádosti musí doložit doporuèení pøíslušného odborného lékaøe. Zároveò musí doložit údaje o výši
pøíjmu a výdajích. Správní orgán poté posoudí
v rámci øízení o pøiznání uvedené dávky celkové
sociální a majetkové pomìry žadatele, popø.
spoleènì posuzovaných osob.
Mgr. Irena Škadrová, vedoucí OSVZ

Oslavy 45. výroèí založení speciální školy
V týdnu od 12. 6. do 16. 6. 2006 probíhaly oslavy
k výroèí založení speciálního školství v Moravské
Tøebové. V pondìlí 12. 6. 2006 se uskuteènila ve
dvoranì muzea vernisáž výtvarných prací žákù. Bylo
zde mnoho obrázkù s rùznými žánrovými styly,
keramika a jiné zajímavé výrobky. Jednou z nejdùležitìjších akcí byla ve ètvrtek 15. 6. 2006 školní
akademie. Zde žáci pøedvedli pásmo rozmanitých
vystoupení, scének, taneèkù, písnièek. Programem
nás provázela øeditelka školy Pavlína Baslerová
pøevleèená za školníka. Zaèínaly nejmenší dìti
s Kvìtinkovým taneèkem, pokraèovala pásma
Houby, I zvíøata mají svá práva, nácvik dìtí hry na
flétnièky atd. Velmi pìkný byl Indiánský tanec
dìtí z pomocné tøídy a dramatizace pohádky
Mrazík s krásnými kostýmy i kulisami. Zapojili se
jak žáci, tak i pedagogové z celé školy. Kinosál
v muzeu byl plnì obsazen. Na závìr si celá škola
zazpívala školní hymnu Pøátelství, kterou složil
bývalý žák školy Alois Giòa. Celý program byl
odmìnìn bouølivým potleskem rodièù a pøátel školy.
Veèer se v muzeu konala charitativní dražba
výtvarných prací žákù. Moderátorkou celé akce
byla zpìvaèka a hereèka Zorka Jandová, která celé
akci dala pøíjemný nádech. Celkem se vybralo cca
20 000,- korun, které budou použity na nákup
výtvarných potøeb pro dìti.
V pátek 16.6. 2006 pøijal bývalé abiturienty na
radnici starosta mìsta Josef Ošádal a ve veèerních
hodinách v sále Na Písku se konal spoleèenský veèer
abiturientù, bývalých a souèasných zamìstnancù ve
spolupráci se STŠ MO. Byly pøedány kytice dvìma
bývalým zamìstnankyním, které v letošním roce
slavily svá životní jubilea, paním Danì Zaèalové a
Janì Papežníkové. Sjelo se mnoho bývalých žákù
školy, kteøí si mìli možnost zavzpomínat, popovídat
i si zatanèit si se svými spolužáky i bývalými

pedagogy. A závìrem cituji slova øeditelky školy:
„Kolik je 45 let v životì školy? Odpovìdi bychom
nejsnáze našli u lidí, kteøí tuto školu za onìch 45 let
formovali a dávali jí svou tváø. Odpovìdi bychom
také mohli hledat u témìø 80-ti zamìstnancù školy,
více než 50-ti zamìstnancù souèasných, u 575-ti
žákù, kteøí branami školy již prošli a zhruba 150-ti,
kteøí tìmito branami dodnes procházejí. Jisté je, že
pro všechny tato škola znamenala kus života. Života
více èi ménì spokojeného a úspìšného, ale vždy
vedeného nadìjí, že právì škola pøispívá k tomu, aby
ten náš život byl ještì spokojenìjší a úspìšnìjší.“
Mgr. Petra Marossyová

Informaèní místa pro podnikatele
– zadávání požadavkù z webu
Od 1. èervna 2006 mají
podnikatelé možnost obrátit
se se svým problémem na
InMP nejen osobnì, telefonicky èi e-mailem, ale i
prostøednictvím elektronického formuláøe umístìného na adrese http://inmp.komora.cz, zde kromì
samotného požadavku vyplní i své kontaktní údaje a
zvolí libovolné RM, na které je požadavek poté
odeslán. Zároveò si podnikatel zvolí zpùsob
obdržení odpovìdi na svùj dotaz písemnì na jím
zadaný e-mail nebo si øešení osobnì vyzvedne na
RM (kontaktní údaje na RM obdrží v e-mailu
potvrzujícím pøijetí jeho požadavku). Více informací
o projektu InMP získáte na internetové adrese
http://www.komora.cz nebo prostøednictvím RM ve
Svitavách a jeho expozitur v Litomyšli, Moravské
Tøebové a Polièce – http://www.ohksvitavy.cz, tel.:
461 568 239, fax: 461 568 240, e-mail:
RMSvitavy@inmp.cz

Z jednání zastupitelstva mìsta Mor. Tøebová ze dne 12. 6. 2006

Odevzd. Platné %
obálky hlasy plat.
hlasù

13 13 100.00 9 031 5 660 62.67 5 660 5 649 99.81

Kód
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Platné hlasy
celk.
v%

Strana zdravého rozumu
18
Balbínova poetická strana
5
Právo a Spravedlnost
8
NEZÁVISLÍ
20
Koruna Èeská (monarch.strana)
7
Obèanská demokratická strana
1 576
Èeská str. sociálnì demokratická
2 294
SNK Evropští demokraté
61
Unie svobody-Demokratická unie
19
Pravý Blok
12
4 VIZE-www.4vize.cz
4
Moravané
38
Strana zelených
257
Komunistická strana Èech a Moravy 926
Koalice pro Èeskou republiku
9
Národní strana
4
Køesanská demokr.unie – Ès.str.lid. 354
NEZ.DEMOKRATÉ (V.Železný)
32
STRANA ROVNOST ŠANCÍ
5

0,31
0,08
0,14
0,35
0,12
27,89
40,60
1,07
0,33
0,21
0,07
0,67
4,54
16,39
0,15
0,07
6,26
0,56
0,08

Zastupitelstvo mìsta schválilo
ü Závìreèný úèet mìsta Moravské Tøebové
ü Smlouvu o spolupráci pøi zabezpeèování
požární ochrany mezi mìstem Moravská Tøebová
a obcí Staré Mìsto podle pøedloženého návrhu.
ü Variantu è. 2 další pùsobnosti Turistického
informaèního centra Moravská Tøebová –
vyhlášení výbìrového øízení na nového externího
provozovatele.
ü Pro prodej jednotek z majetku mìsta tyto
ceny: - byty I. Kategorie - 6000,- Kè/m2, byty II.
Kategorie - 4400,- Kè/m2, byty III. Kategorie 3200,- Kè/m2, byty IV. Kategorie - 2200,- Kè/m2,
nebytové prostory - 1500,- Kè/m2.
ü Výkup pozemku parc. è. 506, kultura
zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 18 m2 v obci
a kat. území Moravská Tøebová od PMS Reality
a.s. se sídlem v Hanušovicích
Zastupitelstvo mìsta neschválilo:
ü Zaøazení dofinancování 1 pedagogického
pracovníka Základní školy Moravská Tøebová.
Palackého 1351, okres Svitavy a 1 pedagogického
pracovníka Základní školy Moravská Tøebová,
Kostelní nám. 21 do rozpoètových úprav v rámci
rozboru hospodaøení mìsta k 30.6.2006.
Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
ü Pøedložený závìreèný úèet a rozbor hospodaøení za hlavní (rozpoètové) hospodaøení a za
vedlejší hospodáøskou èinnost mìsta za rok 2005.
ü Rozbor hospodaøení mìsta k 30. 4. 2006.

ü Pøedloženou informaci starosty mìsta o postupu ve vìci spolupráce se Státní energetickou
inspekcí
ü Zprávu o probíhajících jednáních ve vìci
pøípravy nové prùmyslové zóny mìsta Moravská
Tøebová a obce Linhartice.
ü Prùbìžnou informaci starosty mìsta o øešení
stavu mostu a komunikace k prùmyslové zónì
v místní èásti Sušice.
Zastupitelstvo mìsta uložilo:
ü Radì mìsta zabezpeèit pøípravu projektové
dokumentace plánované investièní akce: „Modernizace MìÈOV a dostavba kanalizaèní sítì“.
ü Starostovi zajistit na základì rozúètování ve
spolupráci se Správou nemovitostí vrátit nájemníkùm objektu Svitavská 7 èástku 129.118,- Kè
jako rozdíl skuteèných oproti pøedepsaným
nákladùm.
ü Starostovi mìsta provìøit, zda nedošlo k porušení podmínek mandátní smlouvy, uzavøené mezi
mìstem Moravská Tøebová a Správou nemovitostí
Moravská Tøebová s.r.o. a v kladném pøípadì
uplatnit smluvní pokutu.
ü Starostovi mìsta vyvodit závìry z neplnìní
povinnosti pøi kontrole èinnosti Správy nemovitostí Moravská Tøebová s.r.o. a o tìchto
informovat zastupitelstvo mìsta.
Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta
je k dispozici na sekretariátì starosty na MìÚ
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Region MTJ spustil novou bezdrátovou sí
V Moravské Tøebové byla 6. èervna slavnostnì
spuštìna nová regionální bezdrátová sí. Projekt
„Informaèní a komunikaèní propojení Regionu
Moravskotøebovska a Jevíèska“ zásadním zpùsobem
pøispìje k rozvoji elektronické komunikace veøejných institucí, obèanù a firem. Hlavním cílem projektu je podpora poèítaèové gramotnosti obyvatel a

zefektivnìní sdílení informací mezi jednotlivými
složkami obcí, jako je napø. škola, školka, knihovna,
obecní úøad, nemocnice, domov dùchodcù a pod.
„Obce budou vybaveny nejen bezdrátovým internetem, ale i poèítaèi a nábytkem pro provoz místa
veøejného pøístupu k internetu. Obèané se mohou
s internetem totiž aspoò seznámit a poznat, jak je
tento komunikaèní nástroj nesmírnì mocný a
užiteèný. Byl bych rád, kdyby takových nadšených
uživatelù, kteøí využijí tìch potøebnìjších a
dùležitìjších funkcí, bylo co nejvíce. Vìøím, že tento
projekt bude dále rozvíjen a zdokonalován a že
budou pokryty i ménì dostupné èásti obcí“, sdìlil
starosta Josef Ošádal. K internetu je zde novì
pøipojeno 33 míst s veøejným pøístupem a pokrytím
signálem nyní disponuje více než 80 % celého regionu. Použita je bezdrátová technologie, založená
na provozu jak ve volných, tak i v licencovaných
pásmech. Projekt vychází z principu systémového
øešení CAN (Communal Area Network), vlastního
konceptu dodavatele projektu spoleènost GiTyNettrade, spol. s.r.o. Provozovatelem internetového
pøipojení je partnerská spoleèností Fofrnet s.r.o.
z Olomouce. Øešení CAN využívá nejmodernìjší
cenovì dostupné technologie a dokáže tak garan-

Prohlídka mìsta Moravská
Tøebová s prùvodcem
Mìsto Moravská Tøebová od 1. 6. 2006 poøádá
prohlídky mìsta Moravská Tøebová s prùvodcem.

tovat nízkou cenu a vysoký výkon øešení. Kromì
pøipojení k internetu zajišuje celou øadu doplòujících služeb jako je IP telefonie, lokální bezdrátový
rozhlas, kamerový dohled, bezpeènostní služba,
nouzová služba, dálkové odpoèty spotøeby a pod.
Pro obèany pøedstavuje projekt CAN mnoho
významných pøínosù. Nyní mohou napø. øešit
administrativní úkony pomocí moderních technologií z místa svého bydlištì, využívat služeb jako je
místní zpravodajství (hlas, obraz), nástìnky obèanù
pro pøedávání zkušeností a nápadù èi provozovat
vysokorychlostních pøenosy mezi body v rámci sítì
(videokonference, privátní sítì, kamerové systémy).
Mezi další benefity se øadí telefonování pøes
internet, rozvoj celoživotního vzdìlávání a distanèních forem vzdìlávání (e-learning) nebo také
možnost podpoøení podnikatelských aktivit, napø.
v oblasti služeb, e-businessu a v dalších specifických
formách e-podnikání. Z obecného hlediska tento
projekt pøíznivì napomáhá k rozšíøení dostupnosti
internetového pøipojení i mezi slabší pøíjmové
skupiny obyvatel a podporuje zlepšení jejich
ekonomické a sociální úrovnì. Projekt CAN byl
finanènì zabezpeèen za pomoci dotace ze Spoleèného regionálního operaèního programu (SROP),
jenž je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši
7.2 milionu Kè. Pardubický kraj pøidal 800.000 Kè,
Ministerstvo pro místní rozvoj 960.000 Kè a region
MTJ 640.000 Kè. Celková výše ceny projektu tedy
èinila 9.6 milionu Kè. Cena za pøipojení je pro
zájemce stanovena na 350,- Kè vè. DPH za mìsíc,
a to bez omezení objemu stažených dat.
Informace o podmínkách a možnostech pøipojení
naleznete na tìchto adresách:
1. internetový portál projektu informaèní fórum
– http://www.internetmtj.cz
2. e-mailový kontakt – info@internetmtj.cz
3. telefonní kontakty urèené speciálnì pro
projekt Regionu MTJ
– tel.: 588 517 310, mobil: 775 788 989
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí.
Pište své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám.
T.G.M. 29, MT nebo e-mailem
zpravodaj@mtrebova.cz.
Sedmý den po otevøení
dìtského høištì jsem ho s dìtmi šla navštívit a byla jsem
opravdu pøekvapená a odrazená na dlouhou chvíli. Na
høišti není ani jeden odpadkový koš, papírky od všeho
možného se válí po trávì,
rodièe a bohužel i mládež tam kouøí a hází zbytky
cigaret buï do trávy anebo do písku u houpaèek
kde si potom hrají dìti. Nebylo by dobré dát na
bránu ceduli zákaz kouøení tak velkou, aby ji
i bezohledný rodiè uvidìl?
Jsem rád, že Vám není lhostejné to, co popisujete.
Dìkuji za Vaše pøipomínky. Udìlám vše pro to, aby
dìtské høištì, o jehož zøízení jsem tak usiloval, bylo
opravdu klidným pohodovým místem plným dìtí.
Mìstská policie, která zajišuje zamykání høištì,
bude kontrolovat stav høištì nìkolikrát dennì a ve
spolupráci s technickými službami zajišovat klid a
poøádek.

Konec dobrý, všechno dobré
Letošní rok byl pro mažoretky Arnika I a Arnika IV
úspìšný. Mají na svém kontì 2x MISTR OBLASTI,
v sólo, duo 2x MISTR MORAVY A SLEZSKA,
3x VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA.
Na soutìžní pøehlídce v Jevíèku, kam se sjely semifinálové skupiny z celé republiky – Prahy, Plznì,
Vlašimi, Hranic, Hulína, Veselí n./Mor., Batelova a
dalších míst, získala Arnika I jako nejlepší skupina
POHÁR MÌSTA JEVÍÈKA (viz foto).

Pardubický kraj modernizuje silnice
Ani po letošní extrémní zimì nezapomíná Pardubický kraj na pokraèování v modernizaci vlastních
komunikací 2. a 3. tøíd. Souèasnì s opravami
výtlukù po zimì probíhají komplexní rekonstrukce
naplánovaných úsekù. Dovoluje to výhodný úvìr od
Evropské investièní banky, který Pardubický kraj
èerpá v letošním roce. Souèástí modernizace
komunikace II/368 je také komplexní oprava mostu
ev.è.368-016 u Autoškoly v Moravské Tøebové.
Stavba bude ukonèena v záøí letošního roku a pøijde
Pardubický kraj na 13 mil. Kè.

ME v akrobatickém létání na kluzácích
Letošní ME se koná v Polsku ve dnech 19. - 29.7.
2006 na letišti Rybnik. Reprezentaèní družstvo ve
složení P. Vávra, J. Rozlivka, R. Vávra a M.
Èervenka se v tìchto dnech intenzívnì pøipravuje na
tuto soutìž.

Prohlídky jsou poøádané po celý týden i o víkendu
s prùvodcem pouze pro skupiny.
Trasa: prohlídku zaèneme na zámku, kde se nachází
jedna z nejstarších renesanèních památek dochovaných na sever od Alp – zámecký portál z roku 1492,
pak navštívíme centrum mìsta, kde lze obdivovat
pozdnì gotické a renesanèní mázhausy, zejména
pozoruhodná je renesanèní radnice. Další významnou památkou je soubor ojedinìlých renesanèních
kamenných náhrobkù na Køížovém vrchu se sousoším kalvárie. Navštívíme mìstské muzeum s novì
reinstalovanou èástí starého Egypta a mumií
princezny Hereret. Tato expozice je komponována
jako staroegyptská hrobka s malbami na zdi.
Zájemci si zde mohou prohlédnout stálou expozici
Holzmaisterovy sbírky mimoevropského umìní.
Zpátky se vrátíme Cihláøovou ulicí na námìstí
T. G. Masaryka, kde naši prohlídku ukonèíme.
Prohlídka mìsta trvá cca. 1,5 hodiny. Bezplatnì.
Kontakt:
Miloslav Kužílek
Jiráskova 79, 571 01 Moravská Tøebová
tel: 461 316 332, 776 126 305

Vyvrcholením bylo republikové finále v Podìbradech 16. - 18. 6. 2006, kde se utkalo na 40 skupin a
90 jednotlivcù a dvojic.
Lea Henslová, žákynì II.ZŠ získala 2x titul MISTR
ÈR. Markéta Havlíková, žákynì téže školy 7. místo,
Miroslava Henslová a Šárka Niedobová, studentky
gymnázia, 5. místo.
Ve skupinové soutìži získala Arnika I 4. místo, v kategorii show group 2. místo a Arnika IV v kategorii
dìti 6. místo.
Agentura Arnika, mažoretky a jejich rodièe chtìjí
podìkovat øeditelství ZŠ Ès. armády, že umožòuje
pøípravu mažoretek v jejich tìlocviènách. Bez
zázemí by se dobrých výsledkù nedalo dosáhnout!

Financování škol
Bezmotoroví piloti ÈR míøí do regionu
Na sportovním letišti ve Starém Mìstì pokraèují
pøípravy otevøeného 13. mistrovství ÈR v bezmotorovém létání. Nejvyšší republikovou plachtaøskou
soutìž poøádá Aeroklub Moravská Tøebová v dobì
od 5. do 19. srpna. Mistrovství bude slavnostnì
zahájeno v sobotu 5. srpna v deset hodin. Ke vzletu
všech vìtroòù na první disciplinu dojde po poledni
podle aktuálního poèasí.
Dvì želízka v ohni bude mít v soutìži i moravskotøebovský aeroklub, jehož barvy reprezentují døívìjší
držitelé titulu mistr republiky Jiøí Štìpánek a Michal
Lešinger.
LAC, St. Mìsto

Mediálnì dùležitým bodem na posledním jednání
zastupitelstva mìsta dne 12. èervna byla žádost
rodièù žákù II. ZŠ o financování platù pedagogických pracovníkù z rozpoètu mìsta tak, aby nedošlo
ke sluèování tøíd na prvním stupni této školy.
Nutno podotknout, že nikdo ze zastupitelù mìsta
nenavrhoval slouèení tøíd. Šlo jen o to najít zpùsob,
jak tomu zamezit, ale ne na úkor rozpoètu mìsta.
Jistì by se totiž našly další školy a školky, které by
chtìly použít stejný zpùsob pro øešení nedostatku
pedagogù. Jsem moc rád, že øeditel školy nakonec
tento zpùsob také našel. II. ZŠ svými výsledky nejen
v kvalitì výukového procesu, ale i na poli kultury a
sportu dìlá èest našemu mìstu. Dìkuji øediteli školy
a celému pedagogickému sboru za jejich práci.
RNDr. Josef Ošádal, starosta mìsta
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MATRIKA
Vítání:
Kvìten:

Lukáš Hanáèek - M.T.
Adéla a Zuzana Kalovy - M.T.
Veronika Králová - M.T.
Èerven: Markéta Horáková - M.T.
Elena Kabilková - M.T.
Sòatky:
Kvìten: Marek Skøepský - Irena Továrková
oba Chornice
Èerven: Robert Cina - Daša Siváková
M.T.-Mengusovce
Josef Pøikryl - Vìra Hellerová
oba M.T.
Tomáš Ošadnický
- Barbora Kadeøábková
M.T. - Podìbrady

Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 31.5.2006 vedeno celkem 11 232
obèanù ÈR, z toho 49 cizincù s povolením k trvalému pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc kvìten se v Moravské Tøebové
narodilo 8 dìtí, zemøelo 10 obèanù, pøistìhovalo se 12 obyvatel a odstìhovalo 21 obèanù.

Kvalita pitné vody
Dnešní pøíspìvek je vìnován nìkterým
vybraným minerálním látkám, které jsou
rozpuštìné ve vodì. Z hlediska dlouhodobého
pøíjmu jsou Národním referenèním centrem pro
pitnou vodu (Státní zdravotní ústav Praha)
doporuèeny optimální hodnoty nìkterých
hlavních minerálních látek:
Ukazatel

Optimální obsah Koncentrace v pitné
(mg/l) vodì v M.T. (mg/l)
Rozpuštìné látky (RL)
150 až 400
320 až 450
Vápník (Ca2+) 40 až 70 (minimálnì 30)
70 až 100
Hoøèík (Mg2+) 20 až 30 (minimálnì 10)
5 až 10
Sodík (Na+)
5 až 25
2 až 8
Chloridy (Cl-)
ménì než 50
15 až 25
Sírany (SO42-)
ménì než 50
30 až 55
Hydrogenuhlièitany (HCO3-) 100 až 300
160 až 250

Z uvedeného vyplývá, že z hlediska dlouhodobého pøíjmu minerálních látek je pitná voda
vhodným základem pitného režimu. Oblíbené
minerální vody mohou být zpestøením pitného
režimu, avšak jejich vhodnost k bìžnému pití se
odvíjí od obsahu jednotlivých i celkových
minerálních látek (informace na etiketì). Denní
pøíjem støednì a silnì mineralizovaných vod by
mìl být omezený, a to zejména pøi urèitých
poruchách zdravotního stavu.
VHOS

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR

proti jednotlivci. Na základì pravomocného
rozsudku soudu za pøedchozí trestnou èinnost byl
obvinìný muž eskortován do vìzení.

Ètvrt milionu v trapu
V polovinì kvìtna odcizil dosud neznámý pachatel
nákladní pøívìs s naloženým zaøízením na tlakové
èištìní kanalizaèních pøípojek a bytových odpadù,
zaparkovaný na pøedmìstí Moravské Tøebové. Dne
13.5. byl pøívìs nalezen moravskotøebovskými policisty u Vranové Lhoty bez zaøízení. Majiteli z Mor.
Tøebové tak zpùsobil škodu ve výši 250 000 Kè.
Policie po zaøízení a pachateli nadále pátrá.

Opilý cyklista z Boršova sejmul sloup veøejného
osvìtlení
Kolem páté odpoledne dne 24.5. narazil
tøiašedesátiletý cyklista z Boršova do sloupu
veøejného osvìtlení na autobusovém nádraží v Moravské Tøebové a poté havaroval na komunikaci.
Pøi dechové zkoušce policisté zjistili požití
alkoholu. Muž si zpùsobil pohmoždìní oblièeje a
otøes mozku.

Chtìl ženu uškrtit
Dvaaètyøicetiletý muž z Jevíèka vyhrožoval zabitím
své bývalé šestatøicetileté manželce. Veèer 21.5.2006
ve spoleèném bytì nejprve ženu zaèal škrtit. Poté,
co jejich dcera zaèala matku bránit, pøestal, ale
neustále vyhrožoval zabitím ženì, dìtem i bývalé
tchýni. U žen jeho agresivní chování vzbudilo obavy, že svoje výhrùžky uskuteèní. Na místì zasáhla
hlídka Obvodního oddìlení Policie ÈR v Moravské
Tøebové. Dne 25.6. byl násilník obvinìn z trestného
èinu týrání osoby a násilí proti skupinì obyvatel a

Øidiè náklaïáku mìl 3 promile
K závažné dopravní nehodì došlo 25.5. pod
Høebeèským tunelem. Osmatøicetiletý opilý øidiè
z Polska se øítil s vozidlem Iveco ve smìru od Svitav
na Moravskou Tøebovou nepøimìøenou rychlostí.
Nezvládl øízení, narazil do svodidel a poté se pøevrátil na pravý bok mimo komunikaci, pøièemž
vysypal pøepravovaný náklad. Dopravní policisté
namìøili pøi orientaèní dechové zkoušce øidièi 3,34
promile alkoholu. Celková škoda èiní 1.700.000 Kè,
øidiè utrpìl lehké zranìní.

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod.
Statistika za období 15. 5. – 14. 6. 2006
Poèet zjištìných pøestupkù
205
Z toho øešeno blokovì
40
Z toho pøedáno správnímu orgánu
42
15.5. v 15:30 h. zasahovala hlídka MP na žádost
RZS na autobusovém nádraží u zranìné podnapilé
ženy. Žena byla po ošetøení pøevezena RZS do
nemocnice ve Svitavách.
16.5. v 21:00 h. bylo personálem OD Billa
oznámeno hlídce MP, že v kontejneru na tøídìný
odpad na ulici Marxova leží opilý muž. Hlídka
zjistila totožnost nocležníka, a jelikož byl neschopen
chùze a nepocházel z Moravské Tøebové, byl pøedán
PÈR.
17.5. v 17:00 h. byl hlídce MP nahlášen opilec, který
ležel na chodníku na ulici Josefské. Hlídka zjistila
jeho totožnost a s ohledem na jeho vážnì zranìné
rameno mu byla strážníky poskytnuta první pomoc.
Poté byla na místo pøivolána RZS a muž byl
pøevezen do nemocnice ve Svitavách.

Práce a úspìchy žákù 5.B ZŠ Palackého
Tøída žákù 5.B, která pracuje 5 let pod vedením
tøídního uèitele J. Jarùška, mùže s uspokojením
bilancovat výsledky své dlouholeté práce. Žáci
vytvoøili již v 1.roè. flétnový soubor, který v úzké
spolupráci s Lanškrounskými pištci dosahoval záhy
velmi dobrých výsledkù v soutìžích i pøi veøejných
vystoupeních. Ve 2. roèníku zvítìzili v krajském
kole flétnové soutìže v Pardubicích a získali 4. místo v celostátním kole v Praze. Letos ve stejné
soutìži „Pískání pro zdraví“, jehož patronkou je
napø. Jitka Molavcová a jiné známé kulturní osobnosti, zvítìzili v Olomouci a podaøilo se jim vyhrát
1. místo v národním kole v Praze. Toto umístìní je
nejlepší odmìnou za jejich dlouhodobou práci. Mají
za sebou za pìt rokù spoleèného hraní témìø
stovku veøejných vystoupení, v nichž rozdávali
radost z hudby i zpìvu, získávali obdiv a uznání.
Získali tím velké vzdìlání hudební i spoleèenské.
Tato tøída mìla rozšíøenou výuku cizího jazyka.
Uèila se nìmecky celých pìt rokù v celkové dotaci
témìø 700 hodin /ve srovnání s 240 hodinami, které
jsou dány souèasným uè.plánem/. Uèili se v nìmèinì
èást nìkterých pøedmìtù. Zvládli celou øadu divadelních vystoupení v nìmèinì a dokonce i holandštinì. Zúèastòovali se pravidelnì úspìšnì soutìží
v recitaci a zpìvu a také soutìže „Co víš o Nìmecku
a Rakousku“, poøádané støediskem porozumìní
W. Hensela. Zde získali významná ocenìní zájezdy
a prázdninové pobyty v Rakousku a Nìmecku. Žáci
se úspìšnì zapojili do nìkterých sportovních soutìží
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/florbal/ a mají na svém kontì mnoho turistických a
cykloturistických výletù. Absolvovali ètyøi 3 denní
lyžaøské pobyty na horách s bìžeckým výcvikem. Za
tyto aktivity vdìèí samozøejmì své práci a píli,
podpoøe ze strany rodièù a pøedevším podmínkám

18.5. v 22:00 h. byla hlídka pøivolána do herny
Slavia, kde podnapilý muž urážel majitele podniku
a vyhrožoval mu. Muž byl vykázán z herny.
22.5. v 23:50 h. pøijala hlídka MP oznámení o podnapilém muži, který lomcuje s lampou veøejného
osvìtlení na ulici K.Èapka. Hlídka zjistila totožnost
opilce a uložila mu BP.
23.5. v 10:50 h. byl hlídce nahlášen spící opilec na
ulici Brnìnské. Hlídka zjistila totožnost opilce, a jelikož byl zranìn na hlavì, byla na místo pøivolána
RZS. Muž byl pøevezen na ošetøení.
V 16:00 h. pøi mìøení rychlosti na ulici Svitavská byl
radarem zmìøen øidiè osobního vozidla, jedoucí po
této komunikaci rychlostí 98 km.
24.5. v 17:10 h. zajišovala hlídka MP místo
dopravní nehody na autobusovém nádraží, kde
podnapilý cyklista narazil do lampy veøejného
osvìtlení a pøi pádu se zranil na hlavì. Muž byl
pøevezen na ošetøení RZS do nemocnice ve
Svitavách. Nehoda byla pøedána k doøešení PÈR.
31.5. v 20:45 h. øešila hlídka MP hádku a rodinné
neshody v domì na ulici Zámecká.
2.6. v 21:10 h. nalezla hlídka MP zaparkované
osobní vozidlo, jehož øidiè nezastavil na výzvu PÈR
a ujel z místa pøestupku. Hlídka vozidlo zablokovala
botièkou a pøedala záležitost k doøešení PÈR.
V 02:15 h. byl hlídkou MP nalezen na ulici
Lanškrounská spící mladík. Po zjištìní totožnosti mu
bylo dùraznì domluveno. Hlídka vyrozumìla rodièe
a mladíka jim pøedala.
5.6. v 16:15 h. zabezpeèovala hlídka MP místo
dopravní nehody do pøíjezdu PÈR na køižovatce ulic
K. Èapka a Tyršova.
6.6. v 10:00 h. byla hlídka pøivolána na ulici
Marxovu, kde ležel na ulici zranìný muž pod vlivem
alkoholu a krvácel z hlavy. Strážníci poskytli
zranìnému první pomoc a pøivolali na místo RZS.
7.6. v 13:30 h. byla hlídka MP pøivolána do herny
Slavia, kde podnapilý host odmítl zaplatit útratu.
Po pøíjezdu hlídky byl úèet zaplacen a host vykázán
z herny.

vytvoøených školou, zejména jejich poètem ve tøídì.
Tìžko si lze vùbec pøedstavit nìco podobného dìlat
ve tøídì se 30 a více žáky, což si bohužel nìkteøí
myslí, kteøí se snaží pøi rozdìlování prostøedkù na
výchovu a vzdìlání ve školství zvedat nesmyslnì
poèty žákù ve tøídách. Kdo na takovou politiku
doplatí, je jasné.
Chtìli bychom žákùm jmenované tøídy popøát hodnì
zdaru ve všech oborech, kterým se vìnovali, další
rozvoj /možná i v rámci ZUŠ/ a úspìchy pøi
zdolávání druhého stupnì základní školy a víceletého gymnázia.
Redakèní rada školního èasopisu ZŠ Palackého

9.6. v 04:30 h. byl nájemnicí v domì na námìstí
TGM nalezen spící podnapilý muž. Hlídka zjistila
totožnost muže a vykázala ho z domu.
10.6. v 22:40 h. byla spoleènou hlídkou MP a PÈR
pøedèasnì ukonèena hudební produkce v hospodì na
ulici Farní, jelikož bylo zjištìno, že poøadatelé jsou
v podnapilém stavu.
13.6. v 13:00 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Lanškrounskou, kde ležel v bezvìdomí muž pod
vlivem alkoholu. Hlídce se muže nepodaøilo pøivést
k vìdomí. Na místo byla pøivolána RZS a opilec jí
byl pøedán.
strážník František Juriš
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Oslavy 100. výroèí otevøení muzea se opravdu vydaøily

Pøed 100 lety

Pan a paní Holzmaisterovi
Témìø dvì tisícovky lidí se vystøídaly na velkolepých oslavách ke 100. výroèí otevøení mìstského
muzea v Moravské Tøebové. Oslavy, které trvaly dva
dny, byly nabité pestrým programem. Od rána mohly
dìti z mateøských a základních škol soutìžit v parku
u muzea v nejrùznìjších disciplínách s japonskou
tématikou, na gymnáziu putovaly po stopách starých
Egypanù a obdivovaly také ukázky bojových umìní
pod vedením Radka Sedláèka.
Spoustu návštìvníkù pøilákal koncert bubeníkù
JUMPING DRUMS a japonská show Tomia
Okamury s pøednáškou, kaligrafií a ochutnávkou
sushi. Velkou pozornost jistì vzbudila také novì
reinstalovaná expozice sbírek mìstského muzea, jíž
vévodila nejen egyptská mumie, ale také samurajské
meèe. „Meèe restauroval prof. Hasuhana, podle
jeho slov je Moravská Tøebová výjimeèná tím, že má
tyto vzácné exponáty ve stálé expozici, což nikde
jinde v republice k vidìní není,“ uvedla vedoucí
muzea v Moravské Tøebové Jana Martínková.
Nejvìtší atrakcí slavností byl pøíjezd L.V. Holzmaistera s chotí ve voze zn. Laurin a Klement v podání Rudolfa Mánka a Zuzany Pustinové. Také
okružní jízda mìstem ve staré Pragovce nalákala
spoustu zájemcù „Jízda v takovém historickém
skvostu byla úžasná, tak jsem si ji zopakoval

podruhé,“ sdìlil nadšený návštìvník oslav.
Dvì epizody ze života Holzmaistera „Jak se Mary
Martha lekla kobry“ a „Jak si Holzmaister do Egypta
pro mumii zajel“ ztvárnili ochotníci divadelního
souboru J.K.Tyla. Úsmìv na rtech pak vyvolala
módní pøehlídka rukavic a rukavièek prošpikovaná
pohotovým a vtipným komentáøem. Pozdní odpoledne patøilo koncertujícímu Proè ne bandu a Vojtovi
Kotkovi, který exceloval v divadelním pøedstavení
Motýli.
„Šlo o vùbec první využití parku u muzea pro poøádání kulturních akcí, což je velmi pøíjemné. Oslavy
se opravdu zdaøily a to ocenila spousta spokojených
divákù,“ uvedl starosta mìsta Josef Ošádal.
Souèástí oslav bylo také vyhlášení výtvarné soutìže
„Naše egyptská mumie“, které se zúèastnily školy
z celého regionu Moravskotøebovska a Jevíèska.
Vítìze pak osobnì odmìnil starosta mìsta Moravská
Tøebová.
Výsledky soutìže:
1.-3. tøída základních škol
1. cena – Michal Grezl, 1.A ZŠ Kost. nám., M.T.
1. cena – Gabriela Buchtová, 3.B ZŠ Palackého
2. cena – Marta Školaøová, 3.B ZŠ Kost. nám., M.T.
3. cena – Kristýna Opletalová, 3.A ZŠ Palackého
a

Jumping Dreams

Jak se paní Holzmaisterová lekla kobry

4.-5. tøída základních škol
1. cena – Markéta Pøikrylová, 5.A ZŠ Palackého
2. cena – Magdalena Piòosová, 5.A ZŠ Palackého,
2. cena – Zdena Šunková, 5.A ZŠ Palackého, M.T.
3. cena – Petra Pokorná, 4.A ZŠ Palackého, M.T.
a

6.-7. tøída základních škol
1. cena – Markéta Kytlicová, 6.tø. ZŠ Tøebaøov
1. cena – Adéla Bílková, 12 let, Gymnázium M.T.
2. cena – Tomáš Daniel, 6.B ZŠ Palackého, M.T.
3. cena – Lucie Fliegerová, 6. B ZŠ Palackého, M.T.
3. cena – David Pøikryl, 6. tø. ZŠ Tøebaøov
a

8.-9. tøída základních škol
1. cena – Lea Henslová, 8.C ZŠ Palackého, M.T.
1. cena – Kateøina Mušková, 8.C ZŠ Palackého, M.T.
2. cena – Jiøí Ambroz, 8.B ZŠ Palackého, M.T.
3. cena – Petr Kadlec, 8.B ZŠ Palackého, M.T.
a

1.-4. roèník støedních škol
1. cena – Jakub Pospíšil, Jan Liška, Simona
Kloudová, Michaela Komárková
1. roèník gymnázia A.K.Vitáka, Jevíèko
2. cena – Veronika Vytlaèilová, 1. SP SOŠ M.T.
3. cena – Pavla Sekvardová, 1. SP SOŠ M.T.
3. cena – Kateøina Lustyková, 1.SP SOŠ M.T.
a

Naše egyptská mumie

Zvláštní ocenìní
Petr Kadlec, 8.B ZŠ Palackého, Moravská Tøebová
Sekunda gymnázia A.K.Vitáka, Jevíèko
Jakub Škrol a Luboš Pospíšil, 6. tø. ZŠ Tøebaøov
-gut-

Módní pøehlídka rukavic
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Pro dìti

KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 316 202
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00 - 19.00 hod.
ètvrtek 9.00 - 12.00 hod.
a vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.
Upozornìní: Rezervované vstupenky se po uplynutí 7 dní
vrací automaticky zpìt do prodeje. V pøípadì èasovì
platné rezervace musí být tyto vstupenky vyzvednuty
nejpozdìji pùl hodiny pøed zaèátkem pøedstavení, jinak
budou prodány.

2.7. nedìle 9.00 - 16.00 h.

Radovánky v aquaparku
Hry a soutìže pro dìti, vystoupení akvabel a módní
pøehlídka èekají na Vás a Vaše ratolesti.
Radovánky probìhnou v rámci oslav 50. výroèí TJ
Slovan. Poøádají Kulturní služby mìsta a Region MTJ
ve spolupráci s DDM.
9-15 hod. sportovní víceboj smíšených dvojic
v areálu TJ Slovan
10-14 hod. zábavné soutìže s Radovánkem
14 hod.
módní pøehlídka bikin a plážového
obleèení
15 hod.
vystoupení akvabel s pøedstavením
„Brnìnské bazén“

22.7. sobota

Fimfárum 2
Ètyøi zbrusu nové pohádky „pro chytré dìti a chytré
dospìlé“ z oblíbené knihy Jana Wericha.
Klasik animovaného filmu Bøetislav Pojar natoèil
slavný pøíbìh malièkého Paleèka, plný zvratù a
dobrodružství o jeho cestì do svìta a zase domù.
Pod vedením Aurela Klimta ožijí tøi navzájem si
podobní hrbatí bratøi. Hrbáèi z Damašku pøinášejí
atmosféru exotického Blízkého východu. Vlasta
Pospíšilová ve Tøech sestrách a prstenu vypráví
dekameronský návod o tom, jak pro sázku o prstýnek zblbnout tøi milující chotì. Jan Balej dovolí
bratrùm Markovi a Kubovi prožít prastarý pohádkový pøíbìh o kouzelném mlýnku, závisti, èertech
s originálním vysvìtlením jednoho úkazu v pohádce
Moøe, strýèku, proè je slané?
15.00 hodin, vstupné: 30,-

Koncerty

Kejkle probìhnou
na námìstí
V tìchto dnech vrcholí pøípravy na oblíbený
støedovìký festival Kejkle a kratochvíle. Letos bylo
z názvu vypuštìno slovo zámecké, protože se poprvé
v historii uskuteèní na námìstí T. G. Masaryka.
Dùvodem je rozsáhlá rekonstrukce zámeckého
nádvoøí a pøístupové cesty k zámku. Chystáme pro
Vás opravdu pestrý kulturní program s dobovou
krèmou, lazebnou, støedovìkou muèírnou a podobnì. Nezapomnìli jsme ani na vyhledávané
rytíøské souboje, vystoupení kejklíøù èi poulièních
muzikantù, pro dìti jsou pøipraveny krásné pohádky.
Vyvrcholením kejklí bude rytíøský turnaj na koních.
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1.7. sobota

KADERUS BLUES
Koncert legendární moravskotøebovské skupiny.
18.30 hodin, høištì TJ Slovan

DÌDA MLÁDEK ILLEGAL
BAND
8.7. sobota

Jak se krotí krokodýli
Tatínek Luboš, který pracuje v Alpách jako
záchranáø, pøijíždí domù do Prahy mnohem døíve
než pùvodnì slíbil. Jeho dcera Amálka je nadšena,
a tak odmítne jet na školu v pøírodì, aby si užila
tatínka. Luboš se vypraví do školy, aby ji omluvil,
ale dopadne to tak, že nakonec jede do Vysokých
Tater s celou tøídou jako zdravotní doprovod. Své
manželce slíbí, že je to jen na pár dní, a zatím
odjede na chatu, kam za ní urèitì pøijede… Øetìzec
náhod a nedorozumìní tomu však zabrání hodnì
tomu napomùže Amálka, ale také svéhlavý syn
Vašek se svou dobrodružnou povahou…
Èeská rodinná komedie od Marie Poledòákové.
Hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Jiøí Mádl,
Žofie Tesaøová, Václav Postránecká a další.
19.00 hodin, vstupné: 60,-

Nejlepší èeský revival všech dob.
20.00 hodin, høištì TJ Slovan
Obì hudební skupiny zahrají u pøíležitosti 50. výroèí
TJ Slovan. Vstupné: 70,-

Dìda Mládek Illegal Band

Kinematograf pøijede v srpnu
Dávné èasy letních kin si v dobì od 12. do 14. srpna znovu pøipomenou obyvatelé Moravské Tøebové.
Mìsto už potøetí v historii navštíví putovní kinematograf bratøí Èadíkù, provozující pojízdná kina po celé
Èeské republice. Nenapodobitelná atmosféra pohyblivých obrázkù pod širým nebem jistì pøitáhne
spoustu filmových fandù z mìsta i širokého okolí. Na námìstí T.G.Masaryka bude umístìno velké plátno,
na nìmž se budou po tøi dny promítat filmy výhradnì èeské produkce. I tento rok byly vybrány opravdu
divácké lahùdky: Román pro ženy, Skøítek a Andìl Pánì.
I letos pro Vás Kulturní služby mìsta pøichystaly hudební koncerty pøed každým pøedstavením. Zahrají
Vám kapely Metallica revival, Burani z New Jersey a Psí vojáci.
-gut-

Den pøed tím pøijede navštívit Moravskou Tøebovou
poèetná delegace z partnerského mìsta Vlaardingen
z Holandska. Na námìstí uvidíte vystoupení
holandské pochodové kapely Liberté, hru na dudy,
pøedstaví se Vám známá polykaèka ohòù Sanny a
zahraje skupina Lotus.
Zveme Vás, Vaše pøíbuzné a známé v pátek 18.
a v sobotu 19. srpna na námìstí do Moravské
Tøebové, na støedovìký festival Moravskotøebovské kejkle a kratochvíle, jemuž pøedchází
mezinárodní kulturní program Partnerství
Moravská Tøebová - Vlaardingen.
Mgr. Libuše Gruntová
øeditelka Kulturních služeb mìsta Mor. Tøebová
UPOZORNÌNÍ
V mìsíci èervenci bude omezen provoz
kulturního centra v budovì mìstského muzea.
Vstupenky na filmová pøedstavení budou proto
v prodeji vždy hodinu pøed zaèátkem kina, tedy
v pondìlí a ve støedu od 18 hodin, v sobotu od
14 hodin.
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MUZEUM
Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:
14.00-16.00 h.

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

Výstava:
Vladimír Birgus: Fotografie
Jindøich Štreit: Fotografie
- v rámci Fotofestivalu
obì výstavy potrvají do 31. 7. 2006

Velký bazar „Bleší trh“ na ZŠ ÈSA Moravská Tøebová
Ve støedu 7. 6. 2006 se konal „Bleší trh“ na jedné ze
základních škol v Moravské Tøebové. Žáci spolu
pod vedením pedagožky Jany Krejèové, která øídí
školní samosprávu, si pøipravili 8 stánkù
„obchùdkù“ s rùznými dárkovými suvenýry, pøed
školou i v areálu školy. Také napekli cukroví a
vyrobili rùzné dárkové pøedmìty. Vyzkoušeli si
nabízet a prodávat své zboží.
Celkem se jejich snažení povedlo, prodali skoro
veškerý svùj sortiment a mìli ohromnou radost z

dosažených úspìchù. Vìtšinu zboží prodávali svým
spolužákùm, jejich rodièùm, dìtem z jiných
základních škol. Výtìžek z celé akce si spravedlivì
žáci rozdìlili mezi sebe.
Celá akce spustila sled událostí školy, které
následovaly v èervnu. Jednou z mnoha akcí bude
divadelní pøedstavení žákù 7. tøídy v tìlocviènì
školy ve ètvrtek 22. 6. 2006, nebo Olympiáda v úterý 27. 6. 2006 atd.
Mgr. Petra Marossyová

FOTOFESTIVAL Moravská Tøebová 2006
V sobotu 17. èervna 2006 byla nabídnuta moravskotøebovské veøejnosti nevšední podívaná na jedny
z nejlepších fotografií FOTOFESTIVALU 2006.

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-16.00 h.

pomoci posouvat svoje pomyslné laky o kousek
výš. Oblíbený „Salón na šòùrách“ byl opìt místem,
kde mohli pøíchozí umístit svoje fotografie, které
byly tímto zaøazeny do soutìžního klání. Snímky
hodnotila pøímo hvìzdná porota ve složení PhDr.
Miroslav Stibor, Prof. Antonín Hinšt, Dc. Jindøich
Štreit, která dávala jistotu, že ve fotosoutìži
dostanou ceny opravdu ti nejlepší. Porota vybrala a
ocenila tyto umìlce:
1. cena
Kateøina Kokešová (ÈR)
2. cena
Mariusz Nowicki (PL)
3. cena
Vladimír Skalický (ÈR)
Èestné uznání
Jan Odehnal (ÈR)
Èestné uznání
Krzysztof Kurovski (PL)

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

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

Výstava:
Václav Podestát: Fotografie v rámci fotofestivalu;
potrvá do 30. 7. 2006.

úù

Pamìtní list k 100. výroèí budovy muzea

U pøíležitosti 100. výroèí dokonèení a zpøístupnìní muzejní budovy byl vydán pamìtní list
barevná litografie Františka Žáèka zobrazující
muzeum, jeho okolí a pøedmìty z Holzmaisterovy sbírky. Omezený poèet pamìtních listù
lze zakoupit v muzeu, cena jednoho grafického listu je 100 Kè.

úù

Sjezd atraktivních plavidel po Tøebùvce

Zleva: pánové Birgus, Štreit, Podestát
V rámci FOTOFESTIVALU 2006 se vernisážemi
otevøelo ètrnáct výstav, jejichž expozice je možné
navštívit po celém mìstì Moravská Tøebová do
konce èervence. Je dobøe, že se amatéøi s profesionály navzájem nejen inspirují, ale mohou si také

2. školní akademie ZŠ Kostelní námìstí
Již po druhé se žáci a pedagogové pilnì pøipravovali
na školní akademii. Akce probíhala v zámeckém sále
v Moravské Tøebové. Sál byl zaplnìn rodièi, pøáteli
školy i úèinkujícími dìtmi a ostatními zamìstnanci
školy.
Celý program uvádìli dva žáci z 8. tøídy. Každá tøída
si pøipravila krátké pásmo buï písnièek, taneèkù èi
scének.
Mezi nejzajímavìjší a nejnároènìjší vystoupení
patøily vystoupení prvòáèkù – Vèelí medvídci a
Èervená Karkulka a vystoupení „mazákù“ školy
Písnièky z pohádek a Veèerníèek. Jinak jste tu mohli
potkat Ferdu mravence, vosy a jiná zvíøátka èi
karnevalové masky, bøišní taneènice apod. Chvíli
jste se mohli pøenést na velkou módní pøehlídku.
Kromì vystoupení byl velice zajímavý nápad
s prezentací pøes dataprojektor, kde bylo možné
shlédnout ty nejdùležitìjší akce školy v prùbìhu
celého školního roku.
Bìhem akce si rodièe mohli prohlédnout pøipravenou vernisáž výtvarných prací žákù ZŠ.

Malá školní akademie ZŠ ÈSA

Ve Vranové Lhotì probìhne 8. èervence již
13. roèník sjezdu atraktivních plavidel po
Tøebùvce. Start bude v 15.00 hodin od mostu
u Armaturky. Po dojezdu atraktivních plavidel
vystoupí žáci a muži ze Sokolu Mìsteèko
Trnávka se svým vystoupením. Poté bude
následovat slavnostní vyhodnocení plavidel a
soutìže o atraktivní ceny.
Celou akci zakonèí veèerní vystoupení country
skupiny Rytmus z Lišnice.

úù

Boršov letos slaví 750 let od svého vzniku

Sdružení pøátel kulturního domu Vás zve na
oslavu v rámci 750 let vzniku obce Boršov.
Slavnostní zahájení probìhne 29. 7. v Kulturním domì v Boršovì od 14.00 hodin
posezením u dechovky a lidového vypravìèe.
Veèer od 20.00 hod. Vás srdeènì zveme na
taneèní zábavu, hraje DOMINO
Sdružení pøátel kulturního domu Boršov

Všem vystavujícím i porotcùm se festival moc líbil
a všichni si pøejí, aby se tradice a vydobytá
postavení na fotografickém nebi nadále rozvíjely.
Pøièemž všichni svornì prohlašovali, že se rádi
setkají pøíští rok na tomto významném místì znovu.
Co mì nejvíc potìšilo, byla velmi dobrá spolupráce
s vedoucí Muzea Moravská Tøebová PhDr. Martínkovou a novou øeditelkou Kulturních služeb Moravská Tøebová Mgr. Gruntovou. Také jim bych rád
touto cestou podìkoval, protože jejich práce byla
více než obìtavá.
Letos stejnì jako v pøedešlých roènících si mùže
návštìvník festivalu vybrat z celé škály fotografií
žánr, který ho uspokojí. Nabídka ètrnácti výstav je
toho dùkazem.
Rudolf Zukal
správce Galerie umìlecké fotografie v Mor. Tøebové

Závìrem žáci podìkovali svým vyuèujícím i øeditelce Jaroslavì Skácelíkové za pomoc pøi pøípravì tak nároèných vystoupení a odmìnili je
kvìtinami.
Všichni, kdo školní akademii pøipravili i navštívili,
odcházeli s úsmìvem na tváøích.
Mgr.Petra Marossyová

Ta se konala 15. 6. 2006. Žáci 7. roèníku v rámci
literárnì dramatické výchovy si pod vedením paní
uèitelky Evy Hromádkové pøipravili divadelní
pøedstavení pro své mladší spolužáky z 1.stupnì.
Nastudovali si scénáøe, které si vytvoøili sami podle
pøedlohy knihy Jiøího Kahouna – Zvíøátka z Malinové paseky. Sami si vyrobili jak kulisy, tak i
kostýmy. Do programu byla zakomponováno i vystoupení prvòáèkù, které mìlo nádech zpìvu,
pohybu a recitování.
Vystoupení probíhalo ve dvou blocích. První byl
dopoledne obzvláštì pro dìti a pedagogy. Druhý pak
následnì odpoledne spíše pro rodièe, kamarády a
pøátele školy.
Celé pøedstavení pomohlo jak úèinkujícím nauèit se
vystupovat na veøejnosti, tak i samotným mladším
spolužákùm, kteøí si mohou vzít pøíklad z dobøe
pøedvedené práce jejich i jejich starších kolegù.
Mgr. Petra Marossyová
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Historie vzdìlávacího spolku a muzea v Moravské Tøebové III.
Rozhodující význam pro vývoj moravskotøebovského muzea mìl rok 1902. Mecenáš muzea,
newyorský obchodník a moravskotøebovský rodák
Ludwig Holzmaister se chystal na cestu kolem svìta
a pøislíbil obohacení muzejních sbírek rodného
mìsta o mimoevropské artefakty a pøírodniny. Cesta
se v letech 1902 – 1904 opravdu uskuteènila.
Manželé Holzmaisterovi (L. V. Holzmaister byl
ženat dvakrát, poprvé ovdovìl krátce po svatbì,
cestu uskuteènil se svou druhou manželkou)
navštívili Japonsko, Austrálii, nìkteré ostrovy dnešní
Oceánie a Indonésie, Jihovýchodní Asii a pøed
návratem do Evropy procestovali také èást Afriky.
Muzejní sbírky se rozrùstaly takovou mìrou, že také
prostory v budovì spoøitelny brzy pøestaly staèit.
Holzmaister se tedy ještì bìhem své cesty rozhodl,
že vìnuje rodnému mìstu i novou muzejní budovu.
Její stavba byla zahájena 2. èervna 1904. Autorem
projektu byl moravskotøebovský stavitel Franz
Habicher, dohledem nad stavbou Holzmaister
povìøil majitele textilní továrny Konrada
Steinbrechera. 16. èervence 1906 byla slavnostnì

Pozvánka
Volné sdružení moravskotøebovských
výtvarníkù WELEN srdeènì zve

na výstavu prací svých èlenù
JANA ÈUBRDOVÁ – obrazy, keramika
ZUZANA MIÈKOVÁ – keramické objekty,
obrazy
JAN PAÏOUR – obrazy
kaple františkánského kláštera v Moravské
Tøebové ve dnech 15. - 27. 7. 2006
– výstava bude zahájena vernisáží s kulturním
vystoupením v pátek 14.7. v 17.00 hodin
– úvodní slovo Bc. Dagmar Vomelová
– výstava bude pøístupna dennì od 10.00
do 17.00 hodin

Mladé „sommeliérky“ zabodovaly
Mladé „sommeliérky“ zabodovaly a vybojovaly pro
svou školu ISŠ v Moravské Tøebové první místo na
soutìži mladých sommeliérù. V jednotlivcích si
dìvèata vedla také velmi dobøe, kdy z 30 úèastníkù
obsadila Erika Donátová druhé místo a ze soutìže si
odvezla pohár a diplom.

otevøena první èást expozic, vìnovaná Holzmaisterovì sbírce. Ostatní expozice byly otvírány postupnì
až do roku 1907. Správcem muzea se v roce 1906
stal všestranný vlastivìdný pracovník, øeditel dívèí
mìšanky Alois Czerny. Ve funkci vytrval až do své
smrti v roce 1917. Roku 1908 vznikla Holzmaisterova muzejní nadace. V roce 1909 dal kníže Johann
II. z Liechtensteinu kuratoriu nadace k dispozici
øeditele svých zahrad profesora Henneho, který
navrhl úpravu muzejního parku.
V zimì 1911/12 cestovali manželé Holzmaisterovi
znovu po severní Africe. Z této cesty pøivezli vìtšinu
staroegyptských památek vèetnì mumie ženy v kartonáži a dvojité rakvi z cedrového døeva. L. V. Holzmaister muzeum podporoval až do své smrti v roce
1923, i když je pravda, že po svìtové válce a vzniku
Èeskoslovenské republiky jeho zájem o nì ponìkud
ochladl. Kromì mimoevropské sbírky obohatil
sbírkový fond pøedevším o velký poèet knih,
numismatickou sbírku a památky na rodinu své
matky, kterým byla vyhrazena zvláštní výstavní
místnost. Období Holzmaisterova mecenátu bylo

Letní pøedprázdninová show ZUŠ
pro mateøské a základní školy
V pondìlí 19.6.2006 v dopoledních hodinách v sále
Moravskotøebovského zámku mohly dìti shlédnout
program, který jim pøipravili žáci ZUŠ z oboru hudebního, pìveckého, taneèního i literárnì dramatického. Dìti naslouchaly líbezným tónùm klavíru,
trubky, zobcové flétny, dále pak zpìvu žákù ZUŠ.
Mohly sledovat taneèní vystoupení Malé kotì i divadelní pøedstavení pohádek Vlk a kùzlátka a O Peøiòákovi.
Nejvíce se malí diváci zapojili do opravdu netradièních pohádek, které si úèinkující sami zinscenovali, vyrobili si pøekrásné kostýmy, nacvièili texty
pod vedením zkušené pedagožky LDO Jaroslavy
Èadílkové, která celý program i moderovala.
A jak to v pohádkách bývá, všechno dopadlo dobøe
a diváèci s úsmìvem na tváøích se rozcházely do
svých škol a školek.
-ZUŠ-

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

úù

Soutìž probìhla v Novém Bydžovì pod záštitou
uznávaného sommeliéra, majitele sommeliérské
akademie a autora nìkolika knih o vínì, Petra
Doležala. Vlastní soutìž se skládala ze dvou èástí, a
to z písemného testu ze znalostí francouzských
oblastí, odrùd a vín a z praktické prezentace servisu
vína, kdy soutìžící pøedstavili sebe a víno. Dále
láhev odbornì otevøeli, prezentovali zátku, provedli
senzorické hodnocení, kontrolu viskozity a buket
daného nápoje, poté následovala degustace
hostitelem a následné dolití vína. Samozøejmostí
bylo pøíjemné, profesionální vystupování vèetnì
mnoha úsmìvù. Po vyhlášení výsledkù žákynì ISŠ
podìkovaly své paní uèitelce a trenérce paní Martì
Pluháèkové, která se zasadila jak o úèast na soutìži,
tak s dívkami mnoho hodin trénovala a zajistila
mnoho materiálù o zadaném tématu, francouzském
vínì. Doufejme, že zájem o královský nápoj dívky
neopustí a budou se mu i nadále vìnovat alespoò
tak, jak to èinily pøed a bìhem soutìže.
Vít Kastner, uèitel odborných pøedmìtù,
ISŠ Moravská Tøebová

Moravská Tøebová, jak ji neznáme

Komise památkové péèe vyhlašuje 8. roèník
fotosoutìže – Moravská Tøebová, jak ji
neznáme. Zúèastnit se mohou fotoamatéøi i profesionálové z Mor. Tøebové i odjinud. Barevné
i èernobílé snímky pokud možno vìtších
rozmìrù než 9x13 cm odevzdávejte do 31. 8.
v kanceláøi muzea. Odborná porota vyhodnotí
tøi nejlepší autory, kteøí budou vyhlášeni a
ocenìni na vernisáži, která je souèástí programu
Dnù evropského dìdictví. Snímky tøí vítìzù
budou ponechány v archivu muzea.

úù

Pozvánka na literární soutìž
„Jsem užaslý poutník...“

Komise památkové péèe MÚ a Mìstská
knihovna Ladislava z Boskovic vyhlašují u pøíležitosti 750. výroèí založení mìsta M. Tøebové
literární soutìž – Jsem užaslý poutník…
Literární díla v tématu mají postihnout vztah
autora k reáliím mìsta, v nìmž žijí èi pøebývali.
Kategorie žánrová: poezie próza (vèetnì eseje)
nebo drama
Kategorie vìková: I. do 20 let ; II. nad 20 let
Rozsah: neomezen
Termín odevzdání: 25. února 2007
Informace naleznete na www.mkmt.cz. Pøíspìvky
zasílejte v elektronické podobì prostøednictvím
www.adresy: knihovna@mkmt.cz po celou dobu trvání
soutìže.

jednoznaènì obdobím nejvìtšího rozkvìtu moravskotøebovského muzea v jeho dosavadní historii.
Zájemcùm o osudy muzea v dalších 100 letech jeho
existence nebo o podrobnìjší informace o poèátcích
muzea, osobnosti L. V. Holzmaistera a jeho sbírce
doporuèujeme Moravskotøebovské vlastivìdné listy
7/1996, 10/1999, 11/2000, 12/2001, 14/2003,
15/2004, 16/2005, dále sborník Pomezí Èech a
Moravy 2/1998 a sborník vydaný k výstavì Egypt za
vlády faraonù v roce 2003. Všechny uvedené
publikace jsou dostupné v knihovnì mìstského
muzea, vìtšinu jich lze v muzeu i zakoupit.
-jm-

Návštìva vlaardingského
pìveckého sboru
Dne 25. – 28. 5. probìhla v Moravské Tøebové
návštìva mìstského pìveckého sboru z holandského Vlaardingenu. Konala se na pozvání
pìveckého sboru Fermáta, který navštívil
Vlaardingen v posledních dvou letech dvakrát
a oplácel tedy pozvání holandským hostùm.
Program celého tøídenního pobytu byl dlouhodobì pøipravován a byl velmi zajímavý,
i když èasovì dosti nároèný. Ve ètvrtek v den
pøíjezdu absolvovali hosté prohlídku mìsta
zakonèenou na našem zámku a v základní
umìlecké škole, kde bylo pøipraveno divadelní
pøedstavení v holandštinì s flétnovým
koncertem, které zahráli žáci 5.B ZŠ Palackého.
První den pobytu byl zakonèen veèerní návštìvou u starosty mìsta J. Ošádala ve velmi
srdeèné a bezprostøední atmosféøe s malým
vystoupením hol. sboru v obøadní síni radnice.
V pátek jeli naši hosté do Litomyšle, kde shlédli
se zájmem zámecké expozice a prohlédli si také
mìsto. Odpoledne se konal hlavní koncert obou
sborù ve velkém sále ZUŠ na zámku v Moravské Tøebové. Sbor z Vlaardingenu v nìm
pøedstavil svùj nový repertoár, který nacvièil
pod vedením dirigenta Numy Bracamonteho,
pùvodem ze støedoamerického San Salvadoru.
Po nìm následoval spoleèenský veèer, k nìmuž
hrál výborný swingový orchestr Fr. Zeleného
i s krátkými vstupy klavírních sólových pøednesù žákyò naší ZUŠ Kristiny Stepasjukové a
Venduly Vrátilové. Všichni sklidili velký aplaus
a nadšení hostù z krásného veèera bylo opravdu
obrovské.
V sobotu i pøes urèitou nepøízeò poèasí,
absolvovali dopoledne Holanïané projížïku
mladìjovskou úzkokolejkou a po obìdì
navštívili sousední Jevíèko, kde mìli své druhé
vystoupení ve zdejší synagoze. Sobotní veèer
byl naplánován v Boršovì za doprovodu
skupiny „Proè ne band“ z Moravské Tøebové.
Bylo to skvìlé zakonèení pobytu našich
holandských pøátel, doplnìné zajímavým
pohoštìním a opìt srdeènou atmosférou plnou
bezprostøedních vystoupení jak hostitelù tak
hostù.
Chtìli bychom podìkovat všem èlenùm
pìveckého sdružení Fermáta za velké nasazení
pøi doprovodu a realizaci celého programu
pobytu holandských hostù, základní umìlecké
škole za poskytnutí veškerého zázemí pro
konání koncertu a veèeru v prostorách ZUŠ,
starostovi mìsta za pøijetí a návštìvu koncertù i
spoleèných veèerù, vedení støední integrované
školy za poskytnuté ubytování a stravu, žákùm
5.B ZŠ Palackého za pìkný a zajímavý
program, swingovému orchestru Fr. Zeleného
za nádherný taneèní veèer, skupinì" Proè ne
band" za hudební a country veèer a milou
spoleènost, Èeským lesùm za poskytnutí
budovy na konání spoleèného závìreèného
veèera.
Jsme rádi, že jsme udìlali dobrý kus práce pro
naše hosty, kteøí to také velmi ocenili, i pro
naše mìsto, jemuž jistì záleží na dobrých
vztazích s partnerskými mìsty a jeho dobrém
jménu v Holandsku.
Pìvecký sbor Fermáta

ÈERVENEC 2006

Z P R AV O D A J M Ì S TA M O R AV S K Á T Ø E B O VÁ

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

Za samurajským meèem
Akce "Za samurajským meèem" se uskuteènila ve
spolupráci s Kulturními službami Moravské Tøebové
k významnému výroèí založení mìstského muzea.
Na stanovištích v duchu japonských tradic si dìti
vyzkoušely sbírání rýže, hledání samurajského
meèe, rozdìlovaly si území pradávné zemì Nippon
a mnoho dalších soutìží. Za svoje snažení získávaly
sladkou odmìnu.
Hastrmanský rej
Tradièní hastrmanský rej k mezinárodnímu dni dìtí
probìhl 3. èervna v areálu moravskotøebovského
aquaparku. I pøes nepøíliš pøívìtivé poèasí jsme se
opìt sešli tøeba s hastrmanem Šupinkou èi bludièkou Jùlií a vyzkoušeli si, že život takového
hastrmana nebo vodní víly není nìkdy žádné
peøíèko...

Sanitka – dìtský den bez úrazu
Dìtský den bez úrazu opìt pøispìl k pøipomenutí
vìcí dávno známých. Ale opakování je matka
moudrosti, a tak doufáme, že i letošní prázdniny
budou dìti pamatovat na to, že úraz není žádná

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

Poøad bohoslužeb
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. farní kostel
St/ 18:00 hod. farní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
19:00 hod. klášterní kostel
Mše sv. pro dìti v dobì letních prázdnin nebude.
V dobì letních prázdnin èervenec a srpen
bude Mateøské centrum Sluníèko zavøeno.
Oblastní charita informuje:
Upozoròujeme obèany, že v dobì prázdnin,
tj. v èervenci a v srpnu bude humanitární sbìrna
šatstva na farní ulici uzavøena. I naši dobrovolní
pracovníci mají nárok na odpoèinek.
Na schùzce seniorù v èervnu bylo dohodnuto, že
v èervenci bychom místo setkání dne 3. èervence uskuteènili zájezd pro seniory. Zvolili
jsme dostupnou trasu do Olomouce na Svatý
kopeèek v doprovodu duchovního správce.
Souèástí zájezdu bude i mše svatá. Podíváme se
také do centra Olomouce a navštívíme arcibiskupský palác. Cena zájezdu je 120,- Kè.
Zájezd bude pøizpùsoben tak, aby mohli jet i ti
ménì fyzicky zdatní. Zájemci se mohou hlásit
v klášteøe u duchovního správce.
Tel. è.: 461316350. Mobil:731600089.
Kontakt: Horèíková G., tel. è.: 461312551.

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

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

náhoda a že zbyteènì neriskovat je pøedpoklad pro
pøíjemnì strávené dny volna.
POHÁDKOVÝ LES mezi kapkami deštì

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

Zprávy z knihovny - èervenec, srpen 2006
Pùjèovní doba èervenec-srpen 2006
Pùjèovní doba knihovny není v letních mìsících
omezena. Dìtské oddìlení se naopak rozšiøuje a platí
jednotná pùjèovní doba:
pondìlí ètvrtek: 9.00-17.00 hod.
pátek:
zavøeno
sobota:
9.00-12.00 hod.
1.7. – 31.8. 2006 Fotoklub Lanškroun
Zájemci o umìleckou fotografii se mohou v letních
mìsících seznámit s pracemi fotoklubu z Lanškrouna, který se pøedstavil v rámci tradièního
fotofestivalu galerie p. Zukala. Výstava je instalována v dospìlém oddìlení a je pøístupná v provozní dobì knihovny.

Tato tradièní akce probìhla poslední kvìtnovou
sobotu. Ani nevlídné poèasí neodradilo stodeset dìtí,
které se vydali se svým dospìláckým doprovodem
napøíè lesem do Pekla. Cestou na malé úèastníky
èekala øada pøekvapení v podobì pohádkových
postav, u kterých se plnily soutìžní úkoly a odmìnou
byly cukrovinky a razítko do glejtu. Nejvìtší pocty
se dostalo každému u královské rodiny, kde každý
držitel glejtu získal královský podpis, pamìtní
medaili a nìco na zub. Potom následovalo opékání
špekáèkù, kdo chtìl si mohl zakoupit obèerstvení...
Tímto prostøednictvím bychom chtìli podìkovat
nejen všem úèastníkùm akce, ale hlavnì všem
„pomocníkùm“ na jednotlivých stanovištích, kteøí
byli prostì SUPER.
V pondìlí 19.6. pozvaly dívky zájmového kroužku
gymnastiky své blízké a kamarády na své závìreèné
vystoupení. Pøedvedly jaké pokroky bìhem
letošního roku udìlaly a v èem se pod vedením paní
Dany Markové zdokonalily. ZÚ je urèen pro dívky
posledního roku MŠ a 1.-5. tøíd ZŠ. Malá tìlocvièna
ZŠ Palackého byla zcela zaplnìna nejen rodièi a
kamarády, ale i uèiteli, kteøí se na vystoupení dívek
pøišly podívat. Tréma byla veliká, ale za úspìch
všech vystupujících stála.
Zaèátkem èervna probìhlo na høišti Palackého
obvodní kolo atletické všestrannosti nejmladšího
žactva. Soutìžily družstva škol, sestavená z žákù
2.-5. tøíd, ve ètyøech disciplínách, hod míèkem, skok
do dálky, bìh na 50 m a vytrvalostní bìh, dívky 600
m a chlapci 800 m. Z 12 zúèastnìných družstev
mohly do okresního kola postoupit pouze dvì
družstva. Za náš obvod postoupila ZŠ Palackého se
7 167 body a ZŠ Jevíèko s 5 295 body.
Všem zúèastnìným dìkujeme za pomoc pøi akci a
postupujícím blahopøejeme.
V okresním kole atletické všestrannosti zvítìzila
ZŠ Palackého. Blahopøejeme.
***
Dìkujeme všem spolupracovníkùm Domu dìtí a mládeže za pomoc ve školním roce 2005/2006 a tìšíme
se na shledanou zase po prázdninách!
Kolektiv Domu dìtí a mládeže

STOB-STOP obezitì
Dr. Marcela Laušová, tel. 603 558 050
e-mail: mlausova@volny.cz www.sweb.cz/mlausova
Podzimní tøímìsíèní kurzy snižování nadváhy
s aqua-aerobicem se konají
vždy v pátek v 16.45 hod od
6.10.2006 na ZŠ Palackého 35.
V kurzech se kombinuje nácvik
správných stravovacích návykù
s vhodnou pohybovou aktivitou..
Dále poøádáme :
AQUA-AEROBIC v pátek od
6. 10. 2006 na ZŠ Palackého 35 v 17.45 hod.
Zvýhodnìné permanentky jsou již v prodeji.
Redukènì kondièní pobyty s aqua-aerobicem ve
Žïáru nad Sázavou
nejbližší termín: 16. 11. – 19. 11. 2006.
AQUA-AEROBIC je skupinové cvièení pøi hudbì ve
vodì, je vhodné i pro neplavce a pro všechny vìkové
kategorie bez ohledu na kondici a výkonnost
jednotlivce. Cvièení slouží nejen k rehabilitaci
pohybového aparátu, ale je pøedevším zamìøeno na
redukci hmotnosti a tvarování postavy bez zatìžování kloubù a páteøe s nìkolikanásobnì vìtším
hubnoucím efektem než cvièení na souši.

Knihovna dìtem
Prázdninová kytièka
Mìstská knihovna pøipravila pro dìtské ètenáøe do
14 let na období prázdnin novou soutìž.
Její podmínky jsou následující:
– navštívit v dobì od 1. 7. do 31. 8. 2006 knihovnu
a pùjèit si 1 knihu
– pùjèenou knihu vyhledat v on-line katalogu a výsledek hledání ukázat knihovnici, která mu za
správné vyhledání pøedá kytièku
– o pùjèené a pøeètené knize udìlat struèný zápis do
ètenáøského deníku
– nasbírané kytièky a ètenáøský deník je tøeba
odevzdat do 15. 9. 2006 v dìtském oddìlení
mìstské knihovny
Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce kytièek a bude mít
o pùjèených knihách záznamy ve svém ètenáøském
deníku. Na 10 nejpilnìjších ètenáøù èekají zajímavé
ceny!
Knihovna patøí dìtem
Dne 1. 6. 2006 pøišly do knihovny oslavit dìti svùj
svátek. Kromì rùzných soutìží a her se nìkteré
z nich zapojily do pøipravené ankety, nazvané „Napiš, co se ti v našem mìstì líbí nebo co se ti nelíbí“.
Ty nejzajímavìjší odpovìdi jsme pro vás pøepsali:
„Co se mi líbí – kašna, obchody, co se mi nelíbí –
hospody.“
„Je tady málo dìtských høiš, míst na hraní.“
„Líbí se mi skoro všechno.“
„Líbí se mi památky mìsta a mìstské rezervace,
nelíbí se mi zlí lidé.“
„Co se mi líbí – aquapark a nelíbí odpadky na
každém rohu.“
„Nelíbí se mi bezdomovci, líbí se mi námìstí.“
„Nelíbí se mi nová škola, líbí – 3 ZŠ Moravská
Tøebová Kostelní námìstí.“
„Líbí se mi láska, nelíbí se mi nenávist.“
„Líbí se mi aquapark a nelíbí se mi psí hovna po
chodnících.“
„Líbí se mi muzeum a nelíbí se mi komunistický
domy.“
„Líbí se mi v muzeu mumie.“
„Hodnì se mi líbí knihovna Ladislava z Boskovic a
nelíbí se mi tady školy.“
„Líbí se mi zde zámek a námìstí v renesanèním
stylu, také se mi líbí škola, na kterou chodím, je zde
úplnì uchvacující kašna a morový sloup. A co se mi
nelíbí? Snad lidé, kteøí chodí s cigaretou v ústech.“
„Líbí se mi knihovna a nelíbí se mi, že tady není nic
pro dìcka.“
„Líbí - knihovna a akce, nelíbí – nepoøádek,
bezdomovci, opilci.“
„Nelíbí se mi nic.“
Knižní veletrh a literární festival Svìt knihy Praha
Ve dnech 4. – 7. 5. 2006 na pražském výstavišti
probìhl mezinárodní knižní veletrh a literární
festival Svìt knihy Praha, jehož souèástí byly i doprovodné programy. V pátek se v literární kavárnì
sešli pøední èeští epigramisté. Obec spisovatelù zde
pøedstavila souèasné autory tìchto krátkých literárních útvarù s vtipnou pointou. Slyšeli jsme
ukázky z dílny Jiøího Faltyse, Ivana Fontany, Milana
Hrabala, Zdeòka Janíka, Jiøího Justa, Františka
Uhera a Jiøího Žáèka.
Na závìr pøeèetli vítìzové studentské soutìže o nejlepší epigram „Škola základ života“, kterou poøádalo
Gymnázium Nad Štolou Praha, své práce a pøevzali
ocenìní.
Svùj pøíspìvek pøeèetla a zvláštní cenu poroty od
jejího pøedsedy Jana Vodòanského pøevzala i žákynì našeho gymnázia Lucie Purketová.
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Poèítaèová soutìž na ZŠ
Kostelní námìstí
Dne 15. 5. 2006 probìhla na naší škole soutìž ve
tvorbì internetových prezentací. Žáci mìli za úkol
vytvoøit ve stanoveném èase z poskytnutých
materiálù webovou prezentaci na téma
ARCHEOLOGIE. Celé práci pøedcházel vìdomostní
test z ICT s využitím e-learningového systému
iTutor. Iniciátorem soutìže byl bývalý žák školy
Jakub Smejkal. Za pomoc pøi vlastní soutìži
dìkujeme i našemu dalšímu bývalému žákovi Lukáši
Truneèkovi.

Z oslovených škol našeho regionu se zúèastnili
mimo našich žákù i zástupci dalších škol: základní
školy na ulici Palackého, Gymnázia Moravská
Tøebová, Gymnázia Svitavy a Gymnázia Jevíèko.
Práce jsme hodnotili z øady hledisek. Pøi hodnocení
velice pomohli zamìstnanci sponzorských firem
Orange&Green, ORCZ, PCNET, KNIHKUPECTVÍ
GAUDEAMUS, za což jim dìkujeme. Celkovým
vítìzem se stal žák naší školy Jakub Trèka. Vítìzné
práce jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách
školy www.3zs.mtrebova.net. Tìší nás pozitivní
pøístup zúèastnìných škol. Plánujeme tuto soutìž
poøádat i v pøíštích letech. Zároveò se omlouváme
návštìvníkùm internetových stránek naší školy za
doèasnou nefunkènost nìkterých odkazù, které
souvisejí s prací na dalším projektu, který jsme
získali díky MŠMT ÈR a odboru SIPVZ a jehož
jednou èástí je i propagace Moravské Tøebové a
okolí mìsta.

První výmìnný pobyt
ZŠ Kostelní v Lipsku
V týdnu od 5. do 11. èervna se žáci osmých a
devátých roèníkù zúèastnili spoleènì se svými
uèiteli prvního výmìnného pobytu v Lipsku. Pobyt
v rodinách je dalším výsledkem partnerské
spolupráce mezi Základní školou Kostelní námìstí a
65. Mittelschule v Lipsku.

Hned po pøíjezdu jsme byli na lipském nádraží
oèekáváni našimi hostitelskými rodinami. Každý
den jsme spoleènì s nìmeckými žáky absolvovali
spoleèný program. Byl nesmírnì zajímavý a pøinesl
nám spoustu neopakovatelných zážitkù. Napøíklad
návštìva muzea Panometer byla fascinující. Zde
jsme se ocitli v Øímì roku 312. Ve školním muzeu
jsme na vlastní kùži zažili historickou vyuèovací
hodinu pøed 100 lety. V jedné z výstavních hal jsme
s pomocí slepého prùvodce a slepecké hole
procházeli simulované situace pøi tzv. „Dialogu ve
tmì.“ Byli jsme pochopitelnì zapojeni i do výuky,
absolvovali jsme hodiny nìmèiny, angliètiny,
astronomie, matematiky…
Celá spolupráce mezi obìma školami je koncipována jako èesko-nìmecko-anglický projekt, takže jsme
se „svojí“ rodinou a novými kamarády komunikovali jak nìmecky, tak anglicky a rozvíjeli jsme tak své
jazykové dovednosti v obou jazycích.
Pøi louèení došlo i na slzy, ale již v záøí se mùžeme
tìšit na další spoleèné zážitky, tentokrát pøi pobytu
nìmeckých žákù v našem mìstì.
Žáci ZŠ Kostelní námìstí
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Socrates projekt ISŠ Moravská Tøebová aneb naši studenti v Holandsku
Ve dnech 5. – 10. kvìtna tohoto roku se studenti ISŠ
Moravská Tøebová vypravili do Holandska, èímž
byla korunována jejich celoroèní práce na projektu
„Sociální péèe v zemích EU“, podporovaném ze
vzdìlávacího programu Evropské unie Socrates.
ISŠ M. Tøebová je jednou ze škol sdružených v podprogramu Comenius 1 od ledna tohoto roku, v jehož
rámci spolu se školami z Holandska, Nìmecka,
Rakouska, Dánska, a letos také novì Finska, pracuje
na projektu nazvaném Nové zpùsoby uèení v Evropì
(New Learning in Europe) s podtitulem „Jak by se
naši studenti mohli uèit ještì lépe“.
Program koordinovaný školou VOS (Vlaardingse
Openbare Scholengemeenschap) ve Vlaardingenu,
partnerském mìstì Moravské Tøebové; se zabývá
netradièními zpùsoby výuky vedoucí studenty pøedevším k vìtší sebeodpovìdnosti za své vzdìlání,
úèasti na vlastním procesu téhož a jejich schopnost
sebehodnocení. Bìhem každoroèních konferencí, ta
letošní bude v listopadu probíhat právì v Moravské
Tøebové, partnerské školy hodnotí výstupy z jednotlivých projektù a srovnávají jejich efektivnost ve
výuce.
Náš projekt vedený napøíè roèníky a pøedmìty školy
byl realizován ve dvou rovinách, a to v rámci oboru
Hotelnictví a turismus a Sociální péèe. Studenti
Hotelnictví a turismu v hodinách cestovního ruchu,
pod vedením ing. Ivo Pražana, pøipravili zájezd po
organizaèní stránce; zajistili autobus, ubytování,
itineráø cesty. Našim úmyslem však bylo zamìøit
projektovou práci pøedevším na profilové pøedmìty
oboru Sociální péèe. Mnozí ze studentù po ukonèení
studia míøí za zkušeností právì do zahranièí,
jazyková vybavenost na území EU je samozøejmostí.

Studenti 1. a 2. roèníku pracovali na pøedstavení
svého oboru, systému sociální péèe v Èeské
republice, v jazyce anglickém a nìmeckém; jehož
souèástí byla komunikace s pøedstaviteli úøadu ve
Vlaardingenu, pøíprava DVD o naší škole, kulturní
program pro klienty navštíveného soc. zaøízení.
Úèastníci dílèího projektu „Pojïte s námi pomáhat“
Mgr. Jany Pekárikové pøevedli jeho výstupy do
cizojazyèné formy a jimi pøipravené dárky potìšili
nejednoho Holanïana.
Bìhem vlastního pobytu jsme navštívili nejen
turisticky zajímavá místa jako Vlaardingen, Haag,
Rotterdam a Amsterdam, ale pøedevším zaøízení pro
seniory a hendikepované a zaøízení pro péèi o dìti
pøedškolního a školního vìku. Partnerská VOS nám
též pøipravila exkurzi po škole, naše studenty
zajímaly pøedevším specializované uèebny pro
sociální péèi peèovatelskou a sociálnì správní
èinnost. Pobyt ve Vlaardingenu získal na lesku
pøijetím na radnici a setkáním s pøáteli Moravské
Tøebové.
Celoroèní projektová práce je u svého konce. Zbývá
tedy zhodnotit její výsledky. Výuka obohacená o prvek takøíkajíc z reálného svìta je jistì vysokou
motivací nejen pro studenty, navíc chystané zmìny
v hodnocení jazykových znalostí a kompetencí jsou
zamìøeny právì na vlastní porozumìní komunikaci
v jazyce, která se mnohdy ve školních lavicích dá
obtížnì nasimulovat. Nicménì projekt tohoto obsahu
vyžadoval komunikaci nejen v jazyce cizím, ale bylo
též zapotøebí fungujících mezipøedmìtových vztahù
a spolupráce vedení školy. Ráda bych tedy touto
cestou všem zainteresovaným upøímnì podìkovala.
Hana Koneèná, garant projektu

Školní rok 2005/06 na základní škole ÈSA
Celoroènì je vìnována nejvìtší pozornost hlavním
myšlenkám projektu Zdravá škola. Nejde jen o tìlovýchovné aktivity, ale dùraz je kladen i na vztahy
mezi uèiteli, rodièi a žáky, pøátelskou atmosféru ve
škole, dále na kulturní hodnoty, ekologii a globální
problémy. V letošním školním roce zahájila svou
èinnost novì zvolená Rada školy, která by mìla
napomáhat užší spolupráci mezi zástupci mìsta,
uèiteli a rodièi. Pedagogický sbor se formou
semináøù zaèal pøipravovat na tvorbu nového
Školního vzdìlávacího programu, který škola zaène
realizovat od 1. 9. 2007.
Za velkého zájmu žákù probìhla v øíjnu beseda s poslancem Parlamentu ÈR Pavlem Severou na téma
Globální problémy lidstva. Žáci 2. stupnì se setkali
se zástupci DROP-IN Praha, kteøí jim objasòovali
problematiku drogové závislosti. Nechybìl ani
tradièní lyžaøský kurz v Deštném v Orlických horách
za úèasti 23 žákù 2. stupnì. Od záøí do prosince
probíhal ve 3. a 4. tøídì pravidelný plavecký výcvik.
19. ledna se dveøe naší školy otevøely veøejnosti.
Pøíchozí mohli navštívit jednotlivé vyuèovací hodiny, poèítaèovou tøídu, tìlocvièny i výdejnu obìdù.
V jarních mìsících se žáci zúèastnili zemìpisné
soutìže Letem svìtem, kterou poøádá DDM. V silné
konkurenci získali 5. místo ve svých kategoriích:
Lucie Zikmundová (7. tø.) a Filip Schmeiser (8. tø.)
V bøeznu jsme se vrátili k tradici spoleèenských
veèerù a zorganizovali jsme školní ples jak pro
uèitele, tak i rodièe našich žákù. V kvìtnu zhlédly
dìti pøedstavení Obrazy z války tøicetileté, se kterým
k nám zavítala skupina historického šermu
Pernštejni z Pardubic. 24. 5. se žáci 7. a 8. tøídy
zúèastnili praktického cvièení na téma Ochrana
èlovìka za mimoøádných událostí. Celá akce
probìhla v areálu STŠ MO v našem mìstì a tìšila se
velkému zájmu všech žákù. Žáci 9. roèníku se
rozhodli ovìøit si své znalosti v celorepublikovém
mìøítku, a to v testech CERMAT a KALIBRO.
Uèitelé tak získali celkovou pøedstavu o vìdomostech svých žákù, ale i o jednotlivcích.
Výsledky – CERMAT:
Èeský jazyk
66,9 % úspìšnost v kraji 68,0 %
Matematika
36,9 % úspìšnost v kraji 43,9 %
Studijní dovednosti 57,3 % úspìšnost v kraji 61,7 %
Výsledky – KALIBRO:
Èeský jazyk
59,2 %
Matematika
44,1 %
V obou testech naši žáci dokázali, že jsou jejich
vìdomosti na dobré úrovni a že byli kvalitnì
pøipraveni na pøijímací zkoušky na støední školy, na
kterých pøevážnì uspìli. Na víceleté gymnázium
bylo pøijato 7 žákù z 5. tøídy. Z tìlovýchovných akcí

vybereme ty nejdùležitìjší: Mc Donald´cup, švihadlový ètyøboj, turnaje ve florbale, vybíjené,
gymnastice, halové kopané apod. V závìreèných
mìsících školního roku se dìti ze 4. tøídy vìnovaly
problematice dopravní výchovy, teoreticky i prakticky. Oblíbenou akcí, zejména pro malé školáky, byl
velký bleší trh, který jsme letos rozšíøili i pro
zájemce z øad veøejnosti pøed budovu školy.
Na poslední týden v èervnu je naplánován
Olympijský den, který bude naplnìn rozmanitými
sportovními èinnostmi pro malé i velké. V únoru
probìhl zápis žákù do 1. tøídy, kterou v záøí zaène
navštìvovat 20 nových prvòáèkù. Vìøíme, že se jim
u nás bude líbit.
SKP Slovan pøipravuje Mìstskou ligu v malé kopané,
která zahájí v polovinì mìsíce srpna 2006.
Základní ustanovení:
• hraje se dle pravidel malé kopané; na soupisce
mužstev mùže být 12 hráèù
• systém: podzim/jaro
• dùležitá schùze ustavující: 14.7.2006 v 17.00 v
restauraci Na Stadionu
• startovné 3.000 Kè ( 1.000 Kè = vratná záloha)
• pøihlášky: p. Václavek: tel. 737 438 54
• pøihlášky: do 10.7.2006 pøijímá: A.Hrubý (prodejna Tabák, ul. Lanškrounská – naproti OD
Kubík)
Sledujte tisk, letáky, www. Stránky SKP Slovan:
http://www.skpslovan.zde.cz

Další školní akademie
v Moravské Tøebové
Dne 15. 6. 2006 se v odpoledních hodinách ve dvoranì muzea konala školní akademie ZŠ Palackého.
Celou akci uvádìla zástupkynì ZŠ Jindra Hrdinová.
Program, který si úèinkující pøipravili, byl odmìnìn
potleskem rodièù (hlavnì dìtí z 1.stupnì), pedagogù
a ostatních, kdo akademii sledovali. Jedním z nejzábavnìjších vystoupení bylo divadelní pøedstavení
dramatického kroužku O Trauntenbergovi z Krkonošských pohádek. Následovala pak øada dalších
vystoupení žákù 1. stupnì, napøíklad taneèní vystoupení s prvky aerobiku 1.A a 4.A tøíd s názvem
Èokoláda a i diváci si mohli pochutnat na výborné
èokoládì, kterou dìti po výstupu rozdávaly. Diváci
se mohli i zaposlouchat do písní a básnièek tìch
nejlepších žákù, kteøí se umístili na výborných
místech v okresních i krajských soutìžích. Na konci
bylo podìkováno všem úèinkujícím, jejich pedagogùm i hlavní organizátorce celé akce paní uèitelce
Sylvì Jarùškové.
Mgr. Petra Marossyová
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Orientaèní BACH 2006
Moravskotøebovský cyklistický seriál o nejuniverzálnìjšího cyklistu Tauer elektro cup 2006
zaznamenal v kvìtnu dvojí pokraèování. Po terénní
èasovce na úvod, která provìøila pøed sezonou notnì
síly cyklistù, pøivedlo pokraèování jezdce na silnici
(Prolog) a posléze provìøilo jejich schopnosti
orientaèní.

Tøetím pokraèováním seriálu TEC 2006 byl
orientaèní závod dvojic, nazvaný BACH 2006
(Bohemian Advantures Challenger), v nìmž
nerozhodoval jen èas, ale též taktika i díl štìstí.
Peloton oproti pøedchozím akcím proøídl v dùsledku
deštivého a studeného poèasí, pøesto se na startu
sešlo 31 dvojic, které projezdily široké okolí
M.Tøebové po silnicích i terénu, aby našly skryté
kontroly.
Povinné ètyøi hodiny criss-crossu zvládli všichni,
více èi ménì vyèerpáni. Kilometrù najezdila každá
dvojice rozdílný poèet (od 50 do 100). Cyklisté si
„hrábli na dno sil“, ale nikdo nelitoval, høála je
pøedstava, že to v tom poèasí vydrželi a dojeli. „Tøi
hodiny jsme jeli perfektnì podle pøedstav a dobøe
zvoleného itineráøe, pak jsem udìlal chybné
rozhodnutí, snad nás to nebude stát umístìní na

bednì,“ zapochyboval v cíli jeden z favoritù
L.Schneider.
Nakonec to historicky nejúspìšnìjší dvojice
(vítìzové 2003, 2005) závodu zvládla i na potøetí.
„Jsem velmi spokojena, že jsme to zvládli perfektnì
a obhájili loòské prvenství. Bylo to tìžké, v lesích
bylo dost bláta, nebezpeèné a konkurence nažhavena
na náš skalp,“ komentovala své opìtovné vítìzství
B.Schneiderová.
„Poèasí nám odradilo mnohé, ale jsem si jist, že tìm
nejsilnìjším náruživcùm, co se nebáli, se to líbilo
a za rok nebudou chybìt,“ sdìlil V. Dokoupil.
Výsledky:
1. Schneider Ludìk
– Schneiderová Bedøiška
892,4
2. Kadidlo Jiøí – Ston Martin
778
vítìzové 1.roèníku BACH 2002
3. Mièka Miloš – Vojtková Marie
759
4. Doležel Josef – Votøelová Rùžena
752,1
vítìzové BACH 2004
5. Budig Norbert – Slavíèková Lucie
744
6 Sopoušek Kamil – Mizerová Olga
732
7. Prudil Jiøí – Hanák Jaroslav
714
8 Sedláèek Tomáš – Sedláèek Michal
700
9. Steklý Josef – Moravcová Vìra
685
10. Mikšánek Dušan – Rotter Michal
728
Týmy - dle kategorií:
Ženy 1. Hrbatová J.– Štìpánková V.
Muži: 1. Kadidlo – Ston, 2. Prudil – Hanák, 3.
Sedláèkovi
Smíšené: 1. Schneiderovi, 2. Mièka – Vojtková,
Doležel – Votøelová
Zajímavosti:
• nejmladší úèastníci – Mièka D., Piòos M (1993),
nejstarší – Boháè P. (1945), Ondra J. (1946)
• startovalo 31 dvojèlenných týmù, z toho 13 smíšených párù
• rozložení terénu vs. silnice bylo 60:40; jezdilo se
v blízkém i vzdálenìjším okolí Moravské Tøebové

Fotbalová sezóna 2005/06 minulostí
Fotbalový soutìžní roèník 2005/2006 napsal
poslední stránku. Ty pøedcházející pøinesly mnoho
dramatický okamžikù, pøekvapení libých i opaèných.
Nám zbývá jen seèíst a podtrhnout.
O všem podstatném bylo rozhodnuto již pøed
závìrem: A muži skonèili na 4. místì, což je
pomìrnì pronikavý úspìch. Nebýt nìkolika zaváhání, mohl kádr v nebývalé vyrovnané soutìži
naplnit pøekvapivì i vyšší ambice. B muži naopak
„fiakr nedohonili“ a po roèním, leckdy tristním
pùsobení v 1.B tøídì, sestupují do okresu.
Dorostenci A zvládli 1.A tøídu s naprostou pøevahou
a nenechali nikoho na pochybách, že patøí minimálnì do krajského pøeboru. Generaèní záloha
(dorost B) jde jejich vyšlapanou cestièkou rovnìž
zdárnì. Žáci, coby nováèek krajského pøeboru, si
poèínali skvìle a jejich výkony jsou velkým pøíslibem do budoucna. Podrobnìjší analýzu hodnocení
vám nabídneme za mìsíc.

Fotili se s mistrem

Kaleidoskop výsledkù
Dospìlí (A muži – krajský pøebor)
A muži - È. Tøebová
2 : 0 (0:0)
Branky: Strouhal, Fikr
A muži - Vysoké Mýto
2 : 1 (1:1)
Branky: Strouhal. Švanda
Tesla Pce B - A muži
0 : 1 (0:1)
Branky: Švanda
Prachovice - A muži
3 : 0 (2:0)
A muži - Litomyšl 2 : 1 (1:1)
Branky: Strouhal, Koláø
Kon. poøadí: 4. místo 26 14 3 9 39:34 45 b.

Moravskotøebovský støelecký
kroužek mládeže
Pod vedením Miroslava Paøízka a Lubomíra Kadlece
se i letos zúèastnil Mistrovství ÈR støeleckého
víceboje ze vzduchových zbraní v Žerotínì u Loun.
Po dvoudenním klání ve dnech 3. a 4. èervna
obsadili naši mladí støelci v disciplínì vzduchová
puška družstva kategorie B 2. místo Kadlec Lukáš,
Štol Ondøej a Pavliš Michael, 4. místo Dubišarová
Lucie, Šejnoha Petr a Král Antonín, kategorie C
2. místo Koneèný Tomáš, Štìpánek Petr a Žák
Dominik, 3. místo Schlögl Petr, Kadlecová Kristýna
a Sojma Zdenìk. V jednotlivcích vybojovali medaile
za 3. místo Král Antonín a za 2. místo Koneèný
Tomáš.

V disciplínì vzduchová pistole družstva obsadili
2. místo Koneèný Tomáš, Štìpánek Petr a Žák
Dominik, 4. místo Schlögl Petr, Kadlecová Kristýna
a Sojma Zdenìk. V jednotlivcích získal 3. místo
Koneèný Tomáš.
Tak zúroèili nejmladší moravskotøebovští støelci a
èlenové brannì technických sportù svoji dlouhodobou pøípravu.
Lubomír Kadlec

Den otevøených dveøí mladých støelcù
Dne 16. 6. 2006 uspoøádal støelecký klub
mládeže pøi SBTS Moravská Tøebová pro své
pøíznivce Den otevøených dveøí. Èlenové
kroužku pozvali rodièe a pøátele. Všichni si
mohli prohlédnout krásný areál støelnice a zastøílet si ze zbraní, se kterými trénují mladí
sportovci. Pro velký zájem jsme se rozešli až ve
veèerních hodinách. Touto akcí konèí další
úspìšná sezóna.
Lubomír Kadlec

a

Dospìlí (B muži – 1. B. tøída)
Králíky - B muži
0 : 1 (0:1)
Branky: Šatník P.
B muži - V. Mýto B
1 : 1 (0:1)
Branky: Kalus
B muži - Rváèov
0:0
È.Tøebová B - B muži
5 : 1 (1:1)
Branky: Suchý
Kon. poøadí: 13. místo 26 6 6 14 26:54 24 b.
a

dorost (I.A. tøída)
È. Heømanice - A dorost
2 : 3 (2:2)
A dorost - Žamberk
2 : 1 (2:0)
A dorost - Jevíèko
13:1 (9:1)
Dolní Újezd - A dorost
2 : 4 (2:2)
Kon. poøadí: 1. místo 26 24 1 1 110:24 73 b.
a

Dorost B (okresní pøebor)
SKP Slovan - Jaromìøice
4 : 0 (2:0)
Rohozná - SKP Slovan
2 : 4 (1:0)
SKP Slovan - Bystré
3 : 0 kontumaènì
Morašice - SKP Slovan
0:0
Kon. poøadí: 2. místo 26 20 2 4 90:35 62 b.
a

Žákovská družstva byla i v prùbìhu této sezóny
milým pøekvapením. Coby nováèek krajského
pøeboru úspìšnì válèili a atakovali pøední místa.
Velkým vzorem se jím stal èerstvý Mistr 1.Gambrinus ligy Martin Abrahám, hráè Slovanu Liberec,
který pøed více než 15 lety zaèínal na jejich místì ve
stejném družstvu Slovanu. Nyní pøijel na pøátelskou
návštìvu a nenechali se dlouho pøemlouvat ke
spoleènému fotu na památku.
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Žáci (krajský pøebor)
Žáci starší - Tøemošnice
3 : 0 (0:0)
FK AS Pce B - Žáci starší
2 : 1 (1:1)
Žáci starší - Vysoké Mýto
2 : 0 (2:0)
Hlinsko - Žáci starší 0 : 2 (0:1)
Kon. poøadí: 3. místo 22 15 4 3 64:15
49 b.
a

Žáci mladší - Tøemošnice
FK AS Pce B - Žáci mladší
Žáci mladší - Vysoké Mýto
Hlinsko - Žáci mladší
Kon. poøadí: 5. místo 22 8 5 9

10: 0 (7:0)
2 : 1 (1:1)
1 : 1 (1:1)
2 : 0 (1:0)
44:34
29 b.

Soutìž „Zlatý pomeranè“
Na èlenské chùzi místní organizace Sdružení pro
mentálnì postižené pøi Speciální základní škole na
ul. Nová 19 byl vyhodnocen již 9. roèník celoroèní
velice populární soutìže ve sbìru pomeranèové kùry
s názvem „Zlatý pomeranè“. V letošním roce jsme
nasušili bezmála 60 kg kùry tohoto chutného jižního
ovoce. Za 9 let, kdy tato akce vznikla to je cca 400
kg sušené pomeranèové kùry.
Je velice potìšující, že se do sušení zapojuje stále
více „sušièù“. Letos to byl poèet 26 z øad èlenù
sdružení, žákù základní speciální školy a pedagogických pracovníkù.
Vítìzem pro tento rok se stal Standa Ševèík, pøed
Ivanem Kolenèíkem a Ondrou Muselíkem.
Nejlepší tøi „sbìraèi“ a všichni ostatní úèastníci
získali krásné ceny. Ty by nebylo možné pøedat bez
finanèního pøispìní firem a sponzorù. Chtìl bych jim
tímto jménem všech èlenù místní organizace
Sdružení pro pomoc mentálnì postiženým v Moravské Tøebové podìkovat za to, že pomáhají dìlat
radost nemocným spoluobèanùm.
Za MO SPMP – Mgr. Miroslav Muselík

strana 12

Z P R AV O D A J M Ì S TA M O R AV S K Á T Ø E B O VÁ

Seriál 50 let TJ Slovan (4. èást)
Jednotlivá nìmecká sportovištì pøebraly po roce 1945
èeské organizace, aby zajistily èeskému obyvatelstvu,
dosídlenému vìtšinou z Moravy, sportovní vyžití. I to se
mìlo stát prostøedkem k nalezení vztahu lidí k novému
pùsobišti.
Tìlovýchova byla pøevážnì organizovaná v rámci
jednotlivých podnikù (firem), které také dotovaly
potøebné náklady. Pøi podniku Hedva vznikla TJ Jiskra,
pøi podniku Sandrik TJ Spartak, tøetí TJ pøi OSP. Také
jiné závody pøevzaly starost o menšinové sporty (Kraskuželky). Jednotlivé oddíly se zaèaly zúèastòovat
pravidelných soutìží v rámci Brnìnského kraje.
Významnou prestiž kromì fotbalistù a hokejistù získaly
po r. 1945 zejména kuželkáøský sport (1. zemská liga),
oddíl boxu, stolní tenis, turismus, šachy a základní
tìlesná výchova. TJ disponovaly i potøebným zázemím
– na ul. Kolonie (dnes B. Nìmcové, høištì II. ZŠ) høištì
„okupovali“ jiskrovci, zatímco spartakovci budovali
hrací plochu na ul. Nádražní (stávající areál SKP
Slovan).
V návaznosti na politicko-ekonomický vývoj v zemi
a snahu netøíštit síly pøi budování sportovní infrastruktury a dobré prezentaci mìsta v regionu probíhala od
zaèátku 50. let jednání o možnosti slouèení moravskotøebovských tìlovýchovných jednot, jichž se zúèastòovali mluvèí jednotlivých oddílù: fotbal - Inwald
Hanuš (Spartak) Pirnus Jan (Jiskra), lední hokej Blažek
Karel (Jednota), Kostka Zdenìk (Jiskra), box - Maèát
Václav st., Jenický Eduard ( Jiskra), kuželky - Kalvoda
Josef (Kras), turisté Vykydal František, Kostková Anna,
Emmerová, Kapuciánová Jiøina, Sedlák Stanislav,
Olžbut Josef (ZTV, Sokol) a další.
Ustavující schùze jednotné tìlovýchovné jednoty se
konala v létì 1956. Pøi volbì nového názvu sjednocené
tìlovýchovné organizace byl prosazen název TJ
SLOVAN.
Do èela byl zvolen Hanuš Inwald (tehdy zástupce OV
TVS). Po pøechodném období, kdy rozehrané soutìže
dokonèovaly družstva starých jednot/oddílù, byl na
krátký èas v èele managementu TJ Josef Olžbut; po jeho
odchodu z M.Tøebové øídil práci aktivu dobrovolných
funkcionáøù znovu Hanuš Inwald. Situace se pak
personálnì stabilizovala na zaèátku 60. let.
(Ze vzpomínek Antonína Viktorína)
Ve funkci lídrù hlavního výboru TJ se postupnì
vystøídali:
Mrva Karel
(1962 – 1978)
Hlaváè Eduard, Ing.
(1978 – 1988)
Beneš Josef, Ing.
(1988 – 1990)
Maèát Václav ml., Ing.
(1988 – 2005)
Charvát Pavel, Ing..
(2005 – dosud)
Šíøe zábìru i odpovìdnost organizátorských aktivit
funkcionáøù hlavního výboru TJ Slovan i jednotlivých
oddílù ve všech fázích pozdìjšího vývoje byla znaèná.
Zaslouží uznání, dovedla mìsto k úrovni sportu, který se
dnes hrdì prosazuje a již ve sportovním zázemí, péèi
o nìj èi v oblasti sportovních výsledkù.
(Podrobnìjší informace naleznete ve výroèním tisku
brožury o moravskotøebovském sportu)

Dìtøichovský memoriál 1976 – zleva: Urban František,
Hájek Václav, Inwald Hanuš, Viktorín Antonín, Burda
Emil, Kapucián Alois
***
Oficiální oslavy TJ Slovan se konají 1. èervence od
14 h. v areálu fotbalového høištì a zimního stadionu
od 14 h. Podrobný program byl zveøejnìn v minulém
èísle MTZ. Srdeènì jsou zváni všichni obèané mìsta.

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Roman Langr pøed
Nepálem piluje fyzièku
V rámci fyzické pøípravy na vrchol sezóny, jímž
bude podzimní pokus o výstup na osmitisícovku
Dhaulagiri (8.167 m n. m.) v Nepálu, se Roman
Langr v èervnu zúèastnil fyzicky nároèných závodù
vysokohorských nosièù v Tatrách, Memoriálu Juraje
Petranského. Závod spoèívá ve vynesení stokilové
zátìže v co nejkratším èase na trase Hrebienok
Zámkovského chata pøi pøevýšení 400 metrù.
Prestižního závodu se úèastnilo nìkolik desítek

nosièù, v kategorii profesionálù bodoval také Roman
Langr, který se umístil na pátém místì. „Podmínky
byly letos extrémní, pøed závody napadl v Tatrách
metr snìhu. Na cestì nás brzdily snìhové pøeháòky
a déš, nejhorší však byly mokré koøeny stromù, po
kterých se èlovìk svezl jako namydlenej blesk,“
vysvìtluje Roman Langr. Dùležité je zvolit správné
tempo a optimálnì rozvrhnout síly. Roman letos
výstup zvládl za 55 minut. „Balancovat se sto kily
nákladu je poøádný zábìr nejen na fyzièku, ale
hlavnì na psychiku. Ale zadaøilo se, po loòském
sedmém místì jsem se letos posunul o dvì pøíèky
výše,“ usmívá se Roman Langr.
Závody vysokohorských nosièù se stokilovou vynáškou, které se konají od roku 2002, jsou
vzpomínkou na jednoho z nosièù, který právì pøi
vynášce tragicky zahynul.
-net-
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Basketbalistky uzavøely
první soutìžní sezonu
Družstvo dívek z BK ASPV Slovan Moravská
Tøebová odehrálo poslední utkání oblastního pøeboru
východoèeského kraje v kategorii kadetek (roèník
1989 a mladší) proti Sokol Hr. Králové B a zakonèilo tak svoji první soutìžní sezónu.
Dívky již druhý rok pravidelnì trénují pod vedením
Mgr. Elišky Trubaèové v rámci basketbalového
kroužku, který svým studentùm nabízí moravskotøebovské gymnázium. Vzhledem k tomu, že jde
o družstvo zaèínající, bylo hlavním cílem první
sezóny zejména seznámení se soutìžním prostøedím
a získání základních herních zkušeností. Nakonec
skonèily v závìru tabulky:
9. M. Tøebová
32 1 31 1278 : 2289 33
Výsledky jednotlivých utkání lze shlédnout na
serveru www.volny.cz/basket.vco/kadetky.htm.
Dívkám náleží velké podìkování za vùli, vytrvalost
a ochotu uèit se basketbalu v pomìrnì vyšším vìku,
než je obvyklé, a za odvahu èelit kvalitním
soupeøkám z oddílù s velkým zázemím a tradicí.
Doufejme, že jim tento aktivní pøístup vydrží i nadále.

Souèasné aktivní hráèky: Stojí: (zleva) Lachmanová
Anna, Škeøíková Olga, Klímová Kateøina, Fafílková
Kateøina, Lopourová Marie. V podøepu (zleva):
Králová Petra, Baráková Martina, Muselíková Jana.
Na snímku chybìjí: Trantírková Lenka, Vašková
Hana

TJ SLOVAN bilancovala uplynulý rok
Stalo se tak už tradièním zpùsobem na každoroèní
valné hromadì za úèasti delegátù zastupujících
jednotlivé oddíly, èetných hostù z institucí a
organizací mìsta.
Samotný prùbìh byl zcela standardní, pøièemž
nejvìtší pozornost byla vìnována logicky výroèní
zprávì o èinnosti a hospodaøení za rok 2005,
pøipravenému rozpoètu na stávající rok a diskusi,
v níž vystoupili zástupci jednotlivých oddílù, aby se
pochlubili se svou èinnosti a ozøejmili pøetrvávající
problémy.
Rok 2005 byl prvním rokem
èinnosti pøedsedy ing. Pavel
Charváta. Ten pøednesl zprávu
o èinnosti, v níž mj. uvedl, že
hlavní výbor se scházel
pravidelnì, aby mohl prùbìžnì
systematicky øešit existující
problémy, i ty novì vznikající
pøi tvorbì sportovní infrastruktury mìsta. Vìtšinou se to
týkalo zajištìní priorit in- Stávající pøedseda
vestièních akcí pro rok 2006 TJ Slovan
(zázemí tenisových a volej- ing. Pavel Charvát
balových kurtù, herna stolního
tenisu, tréninkové høištì fotbalistù aj.). V tom
smyslu probíhala permanentnì èetná jednání se
zástupci mìsta o financování TJ a jmenovitých akcí,
o grantech z Pardubického kraje a vùbec dotaèních
titulech z vyšších center, jednání s jednotlivými
oddíly ohlednì rozpoètových náležitostí. Byla již
po desáté zorganizována anketa Sportovec roku,
široce diskutovány a pøipravovány oslavy 50 let
TJ SLOVAN.
Hospodaøení TJ zaznamenalo pøibližnì ètvrtinový
schodek ve srovnání pøíjmù a výdajù. Podobný

vývoj lze oèekávat ještì v letošním roce, v souvislosti v intenzivním budováním sportovní infrastruktury. Pøedseda TJ v té souvislosti ocenil
vstøícný pøístup mìsta, který se projevuje pravidelnou roèní dotací do sportu, a to dvojí mìrou – 1. na
èinnost (vèetnì trenérù) a 2. údržbu a provoz TVZ
(vèetnì energie a dopravy). Tato èástka tvoøila
v pøíjmech více než polovinu roèního rozpoètu TJ.
V diskusi vystoupil mj. starosta mìsta J.Ošádal
a uvedl: „Mìsto Moravská Tøebová významným
zpùsobem dotuje sport. Soudím, že naše „procento“
je nadstandardní, což nám mnohá okolní mìsta
závidí. Jsme si dobøe vìdomi, že je to vždy dobrá
investice, je-li smìrována ke zdravému životnímu
stylu a k mládeži. Ano, jsou i mìsta, která se honosí
tím, že postaví stadion, hokejovou halu a poté se diví
se, že mají ještì nìco pøispívat na provoz. A dávat
další miliony. My se chováme ke sportovcùm velice
vlídnì. Oproti roku 2005, kdy byl rozpoèet na sport
cca 5,5 mil Kè, to letos bude ještì více o 10-15%
(pøièemž požadavek „slovanistù“ byl pokrácen).
Chtìl bych podìkovat všem sportovcùm za výsledky,
kterých dosáhli. Rádi èteme o nich v tisku, dovídáme se z jiných médií, dìlají mìstu skvìlou
reklamu. Sport ve mìstì je na vynikající úrovni,
vážíme si každého, kdo pøispívá k dobrému renomé
mìsta“.
Dále se zmínil rovnìž o investicích, které budou
letos z mìstského rozpoètu „odevzdány“ k užívání
sportovcùm: 1,6 milionù na dostavbu herny stolního
tenisu 1,2 milionù na výstavbu parkovištì u aquaparku. Prioritou zùstává dostavba východní tribuny
zimního stadionu, 30-35 milionù nemùže mìsto
reálnì dát ze svého, ale co nejdøíve vytvoøí vše
podstatné – územní rozhodnutí – pro podmínky
dotace ze státního rozpoètu.
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