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Moravskotøebovský bramborák znovu ožívá
Kulturní služby mìsta se spojily
s nìkdejšími poøadateli festivalu
Moravskotøebovský bramborák, který se
ve mìstì i za jeho
hranicemi tìšil
velké oblibì,
a rozhodli se na
tradici tohoto
festivalu navázat.
Bramborák se
uskuteèní v sobotu
28. èervence na
nádvoøí zámku
v Moravské Tøebové a slibuje
bohatý žánrový program až do veèera.
Diváci uvidí napø. kapely Lokálka, AG flek, Roberta Køesana a Druhou trávu,
Vespol, Pidilidi èi Modrou kref. „Bramborák mìl ve své historii obrovský zvuk,
proto jsme myšlenku na obnovení festivalu
uvítali a rádi se zapojili do jeho pøíprav,“
uvedl aktivní spolupoøadatel a moderátor
letošního Bramboráku Petr Kopunecz.
Stejnojmenná akce v Moravské Tøebové
kdysi bývala a sjíždìla se na ni øada

Jiøí Macháèek z kapely MIG 21

Pidilidi

zuje znovuzrození zašlé slávy. Na zámku
bude pøipraveno obèerstvení, k ochutnání
nebude chybìt klasický èeský bramborák
a pro dìti je pøipraven skákací hrad.
Veèerní program bude pokraèovat taneèní
zábavou s kapelami My, Vespol a Proè ne
band. „Za obnovení tradice Bramboráku
jsem velmi rád, zámek i mìsto tak znovu
ožije nìèím výjimeèným, typickým jen pro
Moravskou Tøebovou,“ zhodnotil závìrem starosta mìsta Josef Ošádal, který
døíve festival spolupoøádal.
-gut-

Moravskotøebovský bramborák
obnovený festival folk a country hudby
Zámek Moravská Tøebová
sobota 28. 7. 2007 od 10.00 do 22.30
hodin
Robert Køesan

pøíznivcù folku a country hudby. Letos
poøadatelé uvádí Bramborák jako nultý
roèník, který pøenesenì øeèeno symboli-

Program:
10.00 Vespol /Dolní Újezd/
11.00 Trstenická stezka /Svitavy/
12.00 My / Šumperk /
13.00 Pidilidi /Pardubice/

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Proè ne band /Mor. Tøebová/
Modrá kref / Pardubice/
AG Flek
Robert Køesan a Druhá tráva
Lokálka /Hradec Králové/

Veèerní program s taneèní zábavou:
19.30 My /Šumperk/
20.30 Vespol /Dolní Újezd/
21.30 Proè ne band /Mor. Tøebová/
Moderuje Petr Kopunecz.
Celodenní vstupné: dospìlí 80 Kè, studenti,
dùchodci 40 Kè.
Veèerní vstupné: dospìlí 50 Kè, studenti, dùchodci
25 Kè.
Dìti v doprovodu dospìlých zdarma.
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Vezmìte necky a vydejte se
do Vranové Lhoty
Vranová Lhota láká každoroènì stovky návštìvníkù
na zajímavou akci místních obyvatel. Koná se zde
vždy 5. 6. tradièní závod atraktivních plavidel po
øece Tøebùvce, veøejnosti známý jako neckiáda.
Øeka tak ožívá netradièními, nìkdy dokonce pøímo
bizardními plavidly. Lidé ze vsi celý rok vymýšlí,
jakým vorem zaujmou publikum na bøehu. Na øece
se objevují troseèníci, plovoucí chaloupka, první
a poslední pomoc, hubiè hmyzu anebo výbornì
maskovaná housenka. Pro závodníky i diváky je
pøipraven také bohatý doplòkový program s hudbou
i klasickou vesnickou tancovaèkou. Zapojit se
mùžete do soutìže v pití piva na èas. Tato disciplína
pravidelnì vyprovokuje také spoustu zástupkyò
nìžného pohlaví, které v rychlosti pití piva umí
pokoøit nejednoho muže.
Prezentace závodníkù a jejich plavidel je ve 14.45
hodin u mostu u Armaturky. Pro dìti je pøipravena
divadelní pohádka spoleènosti ELLIMONT. V 17.00
hodin vystoupí taneèní soubor Koøeòák, poté bude
následovat slavnostní vyhodnocení plavidel. Od
20.00 hodin zaène taneèní zábava se skupinou
Charlie’s Boys. Veèer zakonèí ohòová show.

Do akce se zapojují všechny generace a o legraci
není ve Vranové Lhotì rozhodnì nouze. K této pøíležitosti vydal Region Moravskotøebovska a Jevíèska poutavý propagaèní materiál s názvem Neckiáda
Vranová Lhota, který je souèástí projektu Propagaèní kampaò turistických produktù a volnoèasových aktivit a je spolufinancován Evropskou unií
a Pardubickým krajem.
-gut-

Takoví jsme byli...
Gymnázium Moravská Tøebová
ve školním roce 2006/2007
V letošním školním roce se naši žáci zapojili do
mnoha akcí a soutìží. Pokraèovaly výmìnné
pobyty s partnerskými školami v Holandsku
a v Nìmecku. Uskuteènila se celá øada besed.
K nejzajímavìjším patøila setkání se ženami,
které pøežily holocaust nebo návštìva poslance
PÈR Mgr. Radko Martínka. Mezi zdaøilé akce
patøila i beseda se slovenskými spisovateli
v rámci Dnù slovenské kultury. Velké oblibì se
tìšily návštìvy divadelních pøedstavení v Hradci
Králové a v Praze. Veøejnost mìla možnost
prohlédnout si prostory a výsledky èinností
školy pøi dnech otevøených dveøí v øíjnu a únoru. Naši studenti byli úspìšní v celé øadì soutìží
v rùzných oblastech. Adéla Skoupá z 3.AV se
mùže pochlubit 3. místem v celostátním kole
literární soutìže Evropa ve škole. Barbora
Marková ze 4.AV postoupila do celostátního
kola v recitaèní soutìži. V celostátním finále
štafetového bìhu Zátopkova desítka jsme
obsadili 3. místo, ve šplhu chlapcù SŠ 5. místo.
Od roku 2004 jsme zapojeni do mezinárodního
ekologického projektu GLOBE. V kvìtnu se
naši žáci zúèastnili celorepublikového setkání
GLOBE GAMES a obsadili zde 3. místo.
Zapojili jsme se do oslav 750. výroèí založení
mìsta. V èervnu jsme pøipravili Den dìtí pod
názvem Schola ludus – i dìti slaví výroèí mìsta.
Pøi této pøíležitosti jsme vydali sborník
žákovských povìstí z Moravskotøebovska – Noc
splnìných pøání. Na zámku, v prostorách ZUŠ,
mùžete zhlédnout výstavu fotografií Mìsto na
dlani. Tyto fotografie, poøízené našimi studenty,
vypovídají o promìnách mìsta za posledních
15 let.
-GMT-
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Návštìva žákù z Lipska ve škole
Na Kostelním námìstí v Moravské Tøebové
Spolupráce základní školy na Kostelním námìstí
s 65. Mittelschule v Lipsku našla své další úspìšné
pokraèování v kvìtnu, kdy dvacet nìmeckých dìtí
a jejich dva uèitelé pøijeli na návštìvu Moravské
Tøebové. Hlavním cílem této spolupráce je zlepšení
jazykových schopností žákù, a proto hosté z Lipska
našli tentokrát domov v rodinách našich dìtí.
Po loòské návštìvì Lipska, kdy naši žáci bydleli
v hostitelských rodinách, šlo tentokrát o zkoušku
èeských dìtí a jejich rodièù. A je nutno øíci, že vše
zvládli na jednièku.
Celý týden trávili žáci spoleènì ve škole, na výletech
nebo pøi sportovních kláních. Naši hosté obdivovali
krásy našeho mìsta, jeho památek a romantických

Pískání pro zdraví 2007
Žáci 1.B ZŠ Palackého se letos poprvé zúèastnili
této celostátní soutìže flétnových amatérských
souborù. Podaøilo se jim získat hned 1. místo v regionálním kole koncem dubna v Olomouci a jako
nejmladší ve své kategorii /do 9 rokù/ postoupili do
celostátního kola, které probìhlo 26. 5. 2007 v Praze. Zde obsadili velmi pìkné 4. místo mezi soubory
z rùzných krajù Èeské republiky. Gratulujeme jim
tímto k jejich velkému úspìchu a pøejeme, aby
vytrvali v této mimoškolní zájmové èinnosti. V Praze se pøi závìreèném vystoupení a galaprogramu pro
všechny úèastníky mohli osobnì setkat s celou øadou
známých zpìvákù, hercù hudebníkù a osobností,
napø. Jitkou Molavcovou – patronkou soutìže,
Naïou Konvalinkovou, Zorou Jandovou, Ondøejem
Vetchým, Janem Vodòanským, Jiøím Chalupou a dalšími, kteøí jim vyjadøovali uznání a ocenìní jejich
výkonu. Velké podìkování patøí mìstu Moravská
Tøebová, vedení i zastupitelstvu za veškerou
podporu a ocenìní dosažených úspìchù.
Bez jejich finanèní a morální podpory, kterou
dlouhodobì poskytovali /témìø 10 rokù/ by tento
zájmový kroužek nemohl existovat. Prošlo jím
sedm desítek žákù v uvedené dobì, kteøí svou prací
a ušlechtilou kulturní èinností reprezentovali nejen
sebe, své rodièe a školu, ale samozøejmì i mìsto.
Podìkování patøí také rodièùm za veškerou podporu
a zázemí, jež k tomu svým dìtem poskytují. Radost
ze své práce má jistì také tøídní uèitel J. Jarùšek,
který žáky vede. Pøejeme malým prvòáèkùm mnoho
zdaru v dalším uèení a muzicírování a radosti ze
všech dalších vystoupení.
Redakèní rada školního èasopisu ZŠ Palackého

Oslava Dne dìtí na gymnáziu
Ve støedu 6. 6. jsme se s dìtmi z Mladìjova vydali
vlakem na výlet do Moravské Tøebové. Pøedcházelo
tomu pozvání od studentù a uèitelù moravskotøebovského gymnázia, kteøí už tradiènì v tuto dobu
pøipravují pro dìti z mateøských a základních škol
dopoledne plné her a zábavy. Pøed budovou
gymnázia byla pro dìti køídou vyznaèena cesta,
která je pøivedla pøímo ke studentùm-prùvodcùm.
Ti si dìti rozdìlili do menších skupinek a mohla
zaèít „Schola ludus aneb Cesta za poznáním mìsta
a okolí“. Skupinky s prùvodci se pohybovaly po
budovì školy po barevnì rozlišených trasách do
jednotlivých tøíd, kde èekali další studenti s velmi
peèlivì pøipravenými úkoly tematicky zamìøenými
k 750. výroèí založení mìsta. Úkoly byly z oblasti
intelektuální, výtvarné, pohybové… a pøizpùsobené
úmìrnì vìku dìtí.
S rukama plnýma rùzných obrázkù a vystøihovánek,
s oèima rozšíøenýma nadšením a hlavièkami plnými
dojmù se dìti vracely ke svým uèitelkám a jedno
pøes druhé brebentily o tom, co všechno zažily, jaké
úkoly splnily a co za to dostaly. Zakonèením cesty
bylo kreslení køídami, kdy dìti studentùm jako
podìkování za jejich péèi a úsilí pìknì vyzdobily
chodník pøed budovou školy.
Výlet se dìtem moc líbil a už teï se tìšíme, co si pro
nás studenti a uèitelé moravskotøebovského gymnázia pøipraví pøíští rok.
Dìti a uèitelky MŠ Mladìjov na Moravì

zákoutí. Vrcholem pak bylo vøelé pøijetí starostou
mìsta panem Ošádalem. V naší škole pak probìhlo
nìkolik hodin spoleèné výuky dìjepisu, informatiky,
tìlesné, výtvarné a hudební výchovy v anglickém
nebo nìmeckém jazyce. Ukázalo se, že dìti velmi
brzy odhodily jazykové zábrany a dokázaly velmi
úèinnì spolupracovat. Sportovní odpoledne strávené
na tenisových a volejbalových kurtech provìøilo
sportovní dovednosti dìtí.
Nezbytnou souèástí výmìnného pobytu nìmeckých
dìtí u nás pak bylo také nìkolik výletù v okolí
Moravské Tøebové. Naši hosté mohli obdivovat
krásy hradu Bouzov a Javoøíèských jeskyní, pocity
tajemna navodila návštìva kasemat na brnìnském
Špilberku a další neobvyklé zážitky pøinesla
romantická projížïka Mladìjovskou úzkokolejkou.
Pøedevším dìvèata pak ocenila návštìvu obchodního
centra Vaòkovka.
Velmi úspìšný týden pak ukonèilo spoleèné
odpoledne strávené na bowlingu, kde se sešli nejen
žáci a uèitelé, ale také rodièe, kterým patøí dík za
jejich bezchybnou a starostlivou péèi o naše hosty.
Naše dìti zjistily, že jsou schopny komunikovat
v cizím jazyce, a také našly spoustu nových
kamarádù, se kterými budou v kontaktu minimálnì
do pøíštího roku, kdy bychom mìli jet na oplátku do
Lipska. Odjezd našich hostù, který se neobešel bez
tradièních slzièek, pak udìlal teèku za jedním z dílù
naší nìkolikaleté spolupráce s lipskými pøáteli.
Do pøíštích let se rýsuje nová, velmi zajímavá forma
spolupráce nabídka dlouhodobého studijního pobytu
žákù naší školy v Lipsku.
Zdena Šafaøíková, Michal Zatloukal
– uèitelé ZŠ Kostelní námìstí

Opìt školní akademie
ve Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
„Až pùjdete na borùvky“
Dne 7. 6. 2007 se v prostorách kinosálu muzea
konala školní akademie Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ.
Dopoledne byl program vìnován MŠ a odpoledne si program pøišli zhlédnout rodièe a pøátele školy.
Celým programem provázeli øeditelka školy
Pavlína Baslerová a uèitel školy Jakub Tempír,
kteøí se se všemi zúèastnìnými vydali na „velký
výlet“.
Vystoupení zaèalo tìmi nejmenšími, kteøí nás
jako strojvùdci odvezli vláèkem do programu
plného lidových písní, anglických písní, básnièek, rozhovorù, hádanek, taneèkù, scének i divadýlek. Nemùžeme øíct, kteøí úèinkující byli
lepší èi horší, mùžeme jen konstatovat, že se
akademie opìt vydaøila, všechny náramnì
bavila i pobavila, možná i dojala.
Celé pásmo ukonèili žáci ze školního pìveckodramatického souboru písní, kterou napsala
i zkomponovala paní uèitelka Helena Svobodová „Až pùjdete na borùvky“ s doprovodnou
videoprojekcí o Moravské Tøebové.
Za kolektiv školy Petra Marossyová

Speciální škola se prezentuje
Výsledky celoroèní práce v rámci projektu
financovaného z prostøedkù ESF a MŠMT „Tvorba
a ovìøování ŠVP u žákù základní školy praktické
v Moravské Tøebové“ prezentovali žáci a pedagogové
této školy ve ètvrtek 24. 5. 2007 v dvoranì mìstského
muzea.
Projekt byl zamìøen na výuku anglického jazyka
a výtvarných èinností. Díky nìmu bylo podpoøeno
60 žákù a 12 pedagogù školy.
Pásmo anglicky zpívaných písnièek, básnièek a konverzací doplnìné výstavou výtvarných prací žákù
vytvoøilo nejen pøíjemnou atmosféru pro všechny
pøítomné hosty, bylo rovnìž motivací pro další práci
v pøíštím školním roce.
Speciální ZŠ, MŠ, PrŠ
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Mìsto bojuje proti podávání alkoholu mladistvým
Policisté vyrazili na razii do zdejších barù, hospod
a restaurací. V jejich síti uvízlo dvanáct podnapilých
mládežníkù a mládežnic. Výteèníky pøedali muži
zákona rodièùm.
Hospodské èeká správní
øízení, pokud jim bude
prokázána vina. Celé
akce se zúèastnilo osmnáct policistù Obvodního oddìlení PÈR, dva
strážníci Mìstské policie Moravská Tøebová,
místostarosta mìsta Moravská Tøebová Miloš Izák
a zastupitel mìsta Miroslav Muselík. „Považuji tuto
preventivní akci za velmi významnou a splnila
veškerá oèekávání, o èemž svìdèí pøedvedení
dvanácti osob, které požily alkohol a byly mladší
osmnácti let,“ øíká Miloš Izák a dodal: „Vìøím, že
akce má znaèný preventivní úèinek pøed podáváním

alkoholu mladistvým. Podobné akce budeme
provádìt i nadále.“ Jediným z devíti podnikù, kde
bylo zjištìno porušení zákona, byl disko-bar DUKU
DUKU, který si pøipsal na své konto všech dvanáct
provinilcù. „Pøál bych každému, aby na vlastní oèi
vidìl ty spousty opilé mládeže. Není to pìkný pohled.
Myslím si, že je nestandardní a velmi rizikové
ponechávat otevírací dobu rùzných restaurací a klubù do rána – non stop. Podle mého názoru je pøístup
majitelù nebo provozovatelù pouze komerèní, což je
škoda,“ uvedl Izák.
V souèasné dobì je vìc šetøena orgány Obvodního
oddìlení Policie ÈR v Moravské Tøebové jako podezøení ze spáchání pøestupku na úseku ochrany pøed
alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Po øádném
zadokumentování bude oznámena k projednání na
Odbor kanceláø starosty a tajemníka pøi Mìstském
úøadu v Moravské Tøebové.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Moravskotøebovský zámek trhá rekordy v návštìvnosti
Vedení Kulturních služeb usiluje o zlepšení nabídky
renesanèního zámku. První výsledky jsou již vidìt.
V Moravské Tøebové vsadili na zapojení turistù do
rùzných aktivit bìhem prohlídky a navázali na
historii a povìsti vztahující se k zámku a mìstu. Na
zámeckém nádvoøí se pravidelnì konají rùzné
kulturní akce a festivaly. Otevøela se útulná
kavárnièka v prostorách Magdalenina sálu, nové
dìtské høištì a vznikla nejvìtší støedovìká muèírna
v ÈR. Na zámku letos probìhla celá øada akcí, jako
otevøení muèírny s doprovodným programem, Vandr
skrz Maló Hanó, Domácí zabíjaèka nebo festival
Moravskotøebovské arkády. „Na sobotu 28. 7.
pøipravujeme na nádvoøí zámku obnovený festival
folk a country hudby Moravskotøebovský bramborák, jenž mìl ve mìstì dlouholetou tradici a i za
hranicemi mìsta obrovský zvuk,“ øíká øeditelka
Kulturních služeb mìsta Libuše Gruntová. Muèírna,
která je svým rozsahem i poètem muèících nástrojù
nejvìtší v ÈR, pøispìla k vìtší atraktivitì zámku
a oživila ho. Na zámku je nìkolik prohlídkových
okruhù, nicménì od otevøení muèírny 1. 4. byl
zaznamenán obrovský zájem právì o novì otevøenou
expozici, která je ozvláštnìná autentickými figurínami a svìtelnými efekty. „Vloni navštívilo zámek
celkem dva tisíce lidí a za dva mìsíce provozu
muèírny pøišlo na zámek více než ètyøi a pùl tisíce
návštìvníkù,“ informuje Libuše Gruntová. Novì se
na zámku konají svatby. Snoubenci si s oblibou
objednávají netradièní obøad, pøi nìmž jsou
oddávající obleèeni do historických kostýmù. Do
renesanèního zámku se sjíždìjí nejen snoubenci

a turisté, ale také školní výlety. „K zvýšení
návštìvnosti dopomohla masivní propagace v médiích, na veletrzích cestovního ruchu a samostatnými
propagaèními materiály,“ uvedla Gruntová. Do
budoucna hodlají Moravskotøebovští navázat na
prohlídkové okruhy zámku poutavìjšími expozicemi.

V sezónì mùžete moravskotøebovský zámek navštívit dennì mimo pondìlí od 10 do 16 hodin a v letních mìsících do 17 hodin. „Pro pøedem objednané
skupiny zajišujeme prohlídky také v èase mimo
otevírací dobu, objednaným skupinám umožòujeme
prohlídku zámku v zimních mìsících, veèerní
prohlídky nebo prohlídky s kostýmovanými prùvodci,“ uzavírá øeditelka Kulturních služeb mìsta
Libuše Gruntová.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Mìstský úøad zveøejòuje zámìr mìsta
Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje zámìr
mìsta Moravská Tøebová prodat nemovitost: Èást
pozemku parc. è. 3696 o celkové výmìøe 892 m2
(jedná se cca o 200 m2), kultura ostatní plocha
v obci a katastrálním území Moravská Tøebová,
Sušice. Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 489/R/280507. V Mor.
Tøebové dne 1. èervna 2007. Vyvìšeno dne 4. èervna
2007. Lhùta dle zákona do 20. èervna 2007.
Podíl ideálních 4711/10000 stavební parcely è. 232
z celkové výmìry 362 m2, kultura zastavìná plocha
a nádvoøí v obci a katastrálním území Moravská
Tøebová, èást Mìsto, ul. Krátká. Zámìr prodeje byl
schválen usnesením Rady mìsta Moravská Tøebová
è. 490/R/280507. V M. Tøebové dne 1. èervna 2007.
Vyvìšeno dne 4. èervna 2007. Lhùta dle zákona do
20. èervna 2007.
Pozemek parc.è. 3287/8 o celkové výmìøe 451 m2,
kultura zahrada a pozemek parc. è. 480, kultura

Zprávièky z Mladìjova
Díky štìdrým dotacím ve výši pùl milionu korun
z Pardubického kraje se v Mladìjovì podaøilo
dostavìt kolejištì nového odjezdového nádraží
uvnitø areálu muzea. Výletní vlaky nyní odjíždìjí
z nového nádraží, což zvláštì oceòují návštìvníci,
kteøí již nemusejí procházet celým areálem smìrem
do polí. Nyní se plánuje výstavba èekárny, která
poskytne návštìvníkùm ochranu pøed nepøízní
poèasí.
Miloš Kopøiva

zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 34 m2 v obci
Moravská Tøebová a katastrálním území Boršov
u M. Tøebové. Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady mìsta Moravská Tøebová è. 488/R/280507.
Oznámení MìÚ v Mor. Tøebové vychází z § 39, odst.
1 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení)
ve znìní pozdìjších pøedpisù. V Mor. Tøebové dne
1. èervna 2007. Vyvìšeno dne 4. èervna 2007. Lhùta
dle zákona do 20. èervna 2007.

Francouzský atašé
v Moravské Tøebové

Neoèekávaná, rychlá, leè pøíjemná návštìva pøijela
na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Tøebové. Byli to
francouzský atašé plukovník Jacques Talarmin a major Frédéric Bartei.
Navzdory tomu, že se škola nemohla nijak na jejich
návštìvu pøipravit, probìhly všechny ukázky na
jednotlivých oddìleních bezchybnì díky flexibilitì
zamìstnancù a náèelníkù jednotlivých oddìlení.
Školou je provázel velitel školy plukovník Ing. Jiøí
Kopeèný a náèelník štábu pplk. Ing. Igor Fabian.
Pøekladatelkou v tento den byla uèitelka francouzského jazyka Mgr. Daniela Machová.
Po prohlídce areálu se pochvalnì vyjádøili o chodu,
zabezpeèení a prostøedí školy, krátce se rozlouèili
v kanceláøi s velitelem a odcestovali.
Marcela Øeháková,
tisková mluvèí velitele VSŠ a VOŠ MO

Z jednání zastupitelstva mìsta
dne 11. 6. 2007
Zastupitelstvo mìsta schvaluje:
ü Dohodu mezi mìstem Moravská Tøebová
a Ing. Tomášem Kolkopem, pøedmìtem které je
zpìtný pøevod pozemkù parc. è. 930/2 o výmìøe
63 m2, kultura ostatní plocha a pozemku a parc.
è. 935 o výmìøe 405 m2, kultura zahrada vše v
obci a k.ú. Moravská Tøebová na ul. Lázeòské
do vlastnictví mìsta Moravská Tøebová za cenu
55.100 Kè.
ü Uzavøení dohody mezi mìstem Moravská
Tøebová a Ing. Tomášem Kolkopem, pøedmìtem
které bude úhrada úèelnì vynaložených nákladù
ve výši 94.900 Kè na úpravu a zhodnocení
pozemkù parc. è. 930/2 o výmìøe 63 m2, kultura
ostatní plocha a pozemku a parc. è. 935 o výmìøe 405 m2, kultura zahrada vše v obci a k.ú.
Moravská Tøebová na ul. Lázeòské. Dohoda
bude uzavøena za podmínky zpìtného pøevodu
tìchto pozemkù mìstu Moravská Tøebová za
cenu 55.100 Kè.
ü Uvolnìní prostøedkù z rozpoètu mìsta ve
výši 120 tis. Kè na projekt „Strategické øízení“;
350 tis. Kè bude kryto z dotace SFŽP, celkové
náklady projektu jsou 470 tis. Kè.
Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
ü Pøedložený návrh na úpravu dopravního
režimu v mìstské památkové rezervaci.
Zastupitelstvo mìsta jmenuje:
Mgr. Radko Martínka pøedsedou finanèního
výboru zastupitelstva mìsta.
NEZÙSTÁVEJTE SE SVÝMI PROBLÉMY
V PODNIKÁNÍ SAMI! ØEŠTE JE S INFORMAÈNÍMI MÍSTY PRO PODNIKATELE!
Systém InMP je tvoøen celorepublikovou sítí
kontaktních míst, kde podnikatelé najdou proškolené
pracovníky, kteøí jsou pøipraveni poskytnout
odbornou pomoc nebo alespoò kvalifikovanou radu,
kde lze pøípadnì odbornou asistenci získat.
Prostøednictvím formuláøe na stránce
w w w. i n m p . c z m á t e
možnost obrátit se
zdarma s jakýmkoliv
problémem souvisejícím s Vaší podnikatelskou èinností na Informaèní
místo pro podnikatele pøi Hospodáøské komoøe ÈR.
Podnikatel mùže se svým dotazem kontaktovat
regionální informaèní místo osobnì, telefonicky,
pomocí elektronické pošty nebo prostøednictvím
formuláøe na internetové stránce: www.inmp.cz definujte a zadejte svùj dotaz, vyberte si kontaktní
informaèní místo pro podnikatele, zvolte zpùsob
obdržení odpovìdi (osobnì nebo e-mailem) a zadejte
kontaktní údaje pro doruèení odpovìdi.
Kontakt na InMP Svitavy v Pardubickém kraji:
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy,
Tel.: 461 568 239, 724 613 968, Fax: 461 568 240
RMSvitavy@inmp.cz, www.khkpce.cz.

Konkurs
Rada mìsta ve smyslu § 166 odst. 2 zákona
è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním,
støedním, vyšším odborném a jiném
vzdìlávání (školský zákon), v platném znìní,
vyhlašuje konkurs na funkci øeditele
Základní školy Moravská Tøebová, Palackého
1351, okres Svitavy
Podmínky výbìru vhodného uchazeèe vèetnì
náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz
- na odboru školství a kultury mìstského úøadu
Moravská Tøebová
Pøedpokládaný nástup: 15. 8. 2007
Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí
a pøíloh pøedejte do 10. 7. 2007
na odbor školství a kultury mìstského úøadu
nebo zašlete poštou na adresu:
Mìstský úøad
Ing. Mgr. Dana Buriánková
nám. T. G. Masaryka è.o. 29
571 01 Moravská Tøebová
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Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 31. 5. 2007 vedeno celkem
11 144 obèanù ÈR, z toho 54 cizincù s povolením k trvalému pobytu na území ÈR.
Za mìsíc kvìten se v Moravské Tøebové
narodily 3 dìti a zemøelo 13 obèanù, pøistìhovalo se 9 obyvatel a odstìhovalo se 23 obyvatel.

MATRIKA
Vítání:
Kvìten: Barbora Vilímková
Èerven: Jakub Trávníèek
David Svojanovský
Sòatky:
Duben: Petr Rozboøil - Eva Procházková
Jevíèko - Jaromìøice
Jiøí Formánek - Hana Jablonèíková
oba Køenov
Èerven: Filip Langer - Marcela Mužíková
oba Praha
Zdenìk Dvoøák - Renata Èapková
Linhartice - Mor. Tøebová
9. 6. 2007 Diamantová svatba manželù
Karoliny a Adolfa Rozboøilových z Moravské
Tøebové v obøadní síni radnice s jejich rodinou.
Projev k oslavencù pøednesl tajemník Mìstského úøadu Ing. Stanislav Zemánek.

Te c h n i c k é s l u ž b y i n f o r m u j í
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatelka
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Telefon: 461 316 509
E-mail: reditel@tsmt.cz
Web: www.tsmt.cz

Vážení spoluobèané,
nedávno
jsme Vás informovali o produkci
druhotných surovin v rámci mìsta Moravská
Tøebová. A ve své informaèní kampani ohlednì
odpadù bychom ještì v nìkolika èláncích, k nimž
nám poskytli informace spoleènosti EKO-KOM,
M.C.O.M. a Technické služby Moravská Tøebová,
pokraèovali.
Proè vlastnì odpad tøídit?
Dùvodù je nìkolik: - zákonné dùvody: tøídìní
odpadù ukládá zákon o odpadech, ekologické
dùvody: tøídìní odpadù a jejich recyklace šetøí
pøírodní zdroje surovin a energie; ekonomické
dùvody: významná finanèní odmìna spoleènosti
EKO-KOM za vytøídìný odpad.
Do èeho tøídìný odpad dávat?
Vìøíme, že vìtšina obèanù ví, že jsou v rùzných
ulicích rozmístìny barevné kontejnery. Možnost
a mìlo by se øíci povinnost využívat kontejnery na
tøídìný odpad je pro všechny obèany mìsta bez
ohledu, ve které èásti mìsta bydlí. Tato možnost
užívat kontejnery na tøídìný odpad se však prozatím
netýká podnikatelù a obchodníkù, kteøí je k od-

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
E-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00
do19:00 hod.
Z èinnosti MP za období 15. 5. – 14. 6. 2007
15. 5. v 19:15 hod. byla hlídka MP pøivolána do
restaurace hotelu Morava, kde obsluha upozornila
zákazníka, že je v podnapilém stavu a další alkohol mu
nebude podán. Po tomto sdìlení zaèal být zákazník
agresivní. Hlídka muže vykázala ven.
V 21:00 hod. zasahovala hlídka MP v hernì Nevada,
kde došlo k potyèce mezi dvìma muži. Jelikož došlo ke
zranìní jednoho z úèastníkù bitky, byla na místo
pøivolána RZS a policie ÈR.
16. 5. v 22:15 hod. byla hlídka MP pøivolána do Sušic,
kde došlo k rušení noèního klidu hlasitou hudbou.
Hlídka dùraznì vyzvala muže, který si pro své potìšení
poøádal hudební produkci, aby hudbu ztišil. Muž hlídku
uposlechl.
17. 5. v 18:00 hod. nalezla hlídka MP na parkovišti
u OD Kubík místního bezdomovce, který se povaloval
po parkovišti. Hlídka muže probrala a vykázala z parkovištì.
18. 5. v 09:00 hod. byl na ulici Brnìnská nalezen tìžce
opilý muž bez dokladù. Na místo byla pøivolána RZS.
Lékaø rozhodl, že muž bude pøevezen na záchytnou
stanici do Pardubic. Pøevoz provedla PÈR.
V 14:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení o velkém psu,
který ohrožuje lidi na nádvoøí zámku. Hlídka psa
odchytla a umístila do kotce. MP zjistila majitele,
uložila mu BP a psa mu pøedala.

20. 5. v 05:00 hod. byl hlídce nahlášen hoøící kontejner
na papír na ulici J. K. Tyla. Kontejner byl uhašen s pomocí obyvatel ulice.
23. 5. v 02:00 hod. øešila hlídka MP spoleènì s hlídkou
PÈR neshody mezi hosty a obsluhou v hernì na ulici
Brnìnské.
25. 5. v 11:20 hod. byla hlídka MP pøivolána do
prodejny drogerie na ulici Cihláøovì, kde prodavaèka
pøistihla pøi krádeži zboží dívku a mladíka. Ti z prodejny utekli a na místì zanechali batoh v nìmž bylo
ukradené zboží za 2 092 Kè. Popis pachatelù byl pøedán
na OO PÈR.
V 15:20 hod. byla vykázána hlídkou MP opilá žena
z prostoru èerpací stanice Orall.
31. 5. v 01:00 hod. bylo hlídce MP oznámeno obsluhou
z herny Nevada, že do herny pøišel podnapilý muž,
který má za pasem støelnou zbraò. Hlídka na místo
vyjela spoleènì s hlídkou PÈR. Muž byl v hernì
zadržen. Jednalo se o plynovou pistoli. Muže øeší PÈR.
4. 6. v 19:10 hod. byl hlídkou nalezen na ulici Brnìnské
ležící opilý muž, kterému se nepodaøilo dojít na sociální
ubytovnu. Hlídka muže probrala a nasmìrovala do
ubytovny.
6. 6. v 13:45 hod. byl v blízkosti soc. ubytovny na
Brnìnské nalezen další obyvatel ubytovny, který prohrál
boj s alkoholem. Muž byl hlídkou pøevezen na ubytovnu
a pøedán jeho družce.
9. 6. v 05:50 hod. byla hlídka MP pøivolána do herny
Nevada na ulici ÈSA, kde jeden z hostù poškodil
v opilosti ruletu. Pøípad pøedán PÈR.
14. 6. - 17. 6. strážníci MP zabezpeèovali veøejný
poøádek pøí oslavách 750 let mìsta Moravská Tøebová.
strážník František Juriš

Policie radí seniorùm
Trestná èinnost páchaná na seniorech patøí k vážným
celorepublikovým problémùm dnešní spoleènosti.
Také svitavskému regionu se tento trend nevyhýbá.
Roènì eviduje policie kolem padesáti trestných èinù,
jejíž obìtí se stane starší obèan. Dosud neznámý
pachatel na konci kvìtna tohoto roku, v dobì kdy
senior spal ve svém rodinném domì v Hradci nad
Svitavou, vnikl neuzamèenými dveømi dovnitø.
Poškozeného vzbudil a využil jeho bezbrannosti
a bezradnosti. Z poškozeného pak pod smyšlenou
záminkou vylákal pìt tisíc korun a z domu odešel.
Policisté opakovanì radí nejen seniorùm, aby
neotvírali dveøe, pokud neví, kdo je za nimi.
I sympaticky vypadající èlovìk je schopen ovlivnit
Vás natolik, že mu vydáte pod vìrohodnì vypadající
záminkou nebo pøi koupi nepotøebné vìci peníze.
Èasto takto navozená situace slouží pouze k tomu,
aby se pachatel dozvìdìl, kde uschováváte úspory
a ty Vám následnì za pomoci dalšího spolupachatele
odcizil.
Opatrnost je na místì, i pokud Vás nìkdo žádá
o pomoc v nouzi. Již nìkolikrát se opakoval scénáø,
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kdy zatímco obyvatel domu nebo bytu v dobré vùli
poskytoval pomoc, další z kumpánù nepozorovanì
vnikl dovnitø a odcizil celoživotní úspory. V takovém pøípadì je možné chovat se bezpeènìji. Poøiïte
si na dveøe kukátko a øetízek, s osobou za dveømi
pak budete moci komunikovat, aniž byste se
vystavili nebezpeèí, že vejde do Vašeho bytu bez
pozvání. Byt nebo dùm je tøeba zamykat, a to
i pokud jste doma, nebo si jen odskoèíte na
zahrádku, nebo se smetím. Vykradení neuzamèeného
bytu je záležitostí nìkolika málo minut.
Policie však nechce øešit pouze následky a k tomuto
problému zaujala aktivní pøístup. Již od poèátku
minulého roku ve spolupráci se starosty obcí, kterým
øešení tohoto problému není lhostejné, poøádá
preventivní akce. Jedná se o besedy urèené starším
i osamìle žijícím obèanùm, kde se dozvìdí zpùsoby nejèastìji páchané trestné èinnosti a zejména
jak se jim bránit, jak se chovat bezpeènì doma i na
ulici.
por. Mgr. Martina Simonová,
komisaøka Policie ÈR Svitavy

kládání svého odpadu používat nemohou.
Kontejnery na tøídìný odpad se od tìch klasických
kontejnerù na smìsný odpad odlišují zejména
slovním oznaèením a barevnì. Obvykle naleznete na
jednom místì kontejner na papír, plast a sklo.
Tomuto seskupení kontejnerù se mezi odpadáøi øíká
„sbìrné hnízdo“.
Kde tyto kontejnery jsou ?
V Moravské Tøebové je celkem 64 sbìrných hnízd
v 37 ulicích. Konkrétnì se jedná o tyto ulice:
9. kvìtna, Alšova, B. Nìmcové, Bezruèova,
Cechovní, Dr. Janského, Dukelská, Garážní,
Gorazdova, Holandská, J.K.Tyla, Jevíèská,
Jiráskova, Josefská, K. Èapka, Komenského,
Lidická, Mánesova, Marxova, Nádražní, Nerudova,
Nová, Olomoucká, Palackého, Pod Hamry, Polní,
Sportovní, Stará, Svitavská, Školní, Tovární,
Tøešòová alej, Tyršova, Západní a místní èásti –
Sušice, Udánky a Boršov.
Z uvedeného pøehledu vyplývá, že na øadì ulic
kontejnery nejsou. Problémem je vytipování
vhodného místa pro umístìní kontejnerù. Zejména
v historickém støedu mìsta nejsou témìø žádné
kontejnery. Jedná se o úzké ulice s minimem
vhodných míst k postavení kontejnerù a kontejnery
postavené na ulici by byly pøekážkou silnièního
provozu, pøípadnì nevhodné z pohledu estetického.
Pøekážkou je i soukromé vlastnictví parcel vhodných
pro umístìní kontejnerù.
Kdo a kdy tøídìný odpad ve mìstì odváží ?
Svoz tøídìných odpadù plast, papír a nápojový
karton v naší obci provádí firma Technické služby
Moravská Tøebová s.r.o. klasickým popeláøským
autem, které mùže po vyèištìní svážet tøídìný odpad.
Svoz papíru a plastu se uskuteèòuje každý týden.
Odvoz skla pro mìsto zajišuje firma LIKO Svitavy
speciálním vozem s kontejnerem a hydraulickou
rukou, kterou jsou nádoby vysypávány. Odvoz skla
je objednávám telefonicky až pøi zjištìní zaplnìnosti
kontejnerù.
Jak odpad tøídit ?
Prosíme dodržujte pokyny pøi tøídìní odpadù, které
jsou graficky a slovnì vyznaèeny samolepkami na
kontejnerech. Nežádoucí pøímìsi totiž znehodnocují
vytøídìnou surovinu, která pak nemùže být
recyklována a naopak se odváží k likvidaci na
skládku. K jednotlivým druhùm odpadù „co, proè,
jak a kam tøídit“ se ještì blíže vrátíme.
Jaké jsou další zámìry mìsta ?
Zámìry mìsta vyplývají ze schváleného Plánu
odpadového hospodáøství mìsta Moravská Tøebová.
Je potøeba navýšit poèty kontejnerù po mìstì
rozmístit kontejnery do vìtšího poètu ulic, aby se
pro obèany snížila „docházková“ vzdálenost s tøídìným odpadem ke kontejneru. (Naše snaha o rozmisování kontejnerù však nìkdy vázne na neochotì
obèanù v nìkterých ulicích odpad tøídit. Zde potom
dochází k opakovanému zneèišování kontejnerù
komunálním odpadem a my jsme nuceni tato místa
zrušit.) Dalším významnou zmìnou bude snaha
zabezpeèit tøídìní skla na bílé a barevné sklo. Na
každém stanovišti nádob by se v prùbìhu léta mìly
objevit dva druhy kontejnerù na sklo (bílý na bílé
sklo a zelený na sklo barevné vèetnì jejich
oznaèení). Další fáze v tøídìní skla pak už bude
závislá na ochotì obèanù, aby rùznobarevné sklenice
vhazovali do pøíslušných kontejnerù.
Další, pro obèany urèitì vítanou novinkou, bude
skuteènost, že žluté kontejnery na plastový odpad,
jsou oznaèeny nálepkou s vyobrazením nápojových
kartonù (tetrapakù) a tetrapak se do nich bude moci
házet. Plastový odpad totiž novì vozíme na tøídící
linku do Šternberku, která umožòuje vytøiïování
tetrapakových obalù z plastového odpadu.

Podìkování
Dovolte, abych podìkovala Technickým
službám mìsta Moravská Tøebová za vstøícnou
a rychlou reakci na mou žádost o instalaci
odpadkového koše u stánku s peèivem na
Svitavské ulici.
Neubìhl ani mìsíc a nový koš už slouží
obèanùm. Doufejme, že v nìm budou odpadky
opravdu konèit.
Emilie Mašková

ÈERVENEC 2007

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

strana 5

Slavnosti navštívilo více než deset tisíc lidí
Nejvìtší akci za posledních 50, ne-li 750 let má už
Moravská Tøebová za sebou. Mìsto po ètyøi dny žilo
nejrùznìjšími koncerty kapel, sborù i sólo interpretù.
Nejvìtší a nejoèekávanìjší událostí byl pøíjezd
prezidenta republiky Václava Klause, který se
zúèastnil slavnostního prùvodu jízdou v koèáøe
spolu s vícehejtmanem Pardubického kraje
Romanem Línkem, starostou mìsta Josefem
Ošádalem a jeho chotí. „Oslavy se opravdu
vydaøily a obèané i návštìvníci si je budou dlouho
pøipomínat,“ zahájil hodnocení prùbìhu slavností
starosta mìsta Josef Ošádal a pokraèoval: „Veliké
podìkování patøí Kulturním službám. I sám pan
prezident bìhem jeho návštìvy nìkolikrát vyjádøil
pochvalu nad obsáhlým a kvalitním programem,
který obdržel pøed návštìvou. Všechna vystoupení na
sebe dobøe navazovala a i úèinkující byli velice
spokojeni. Nadšeni odjíždìli též zástupci partner-

nad skvìlou náladou v publiku nezastíral ani zpìvák
kapely MIG 21 Jiøí Macháèek, kterého jásající dav
pøimìl k vlastní interpretaci èeské hymny. „Hrálo se
nám tady bájeènì, byla perfektní atmosféra,“ sdìlil
po vystoupení. Své spokojení vyjádøil také
moderátor sobotního programu, herec Zdenìk
Mahdal nebo frontman skupiny Èechomor Karel
Holas:“ „Diváci byli naprosto skvìlí,“ øekl po
koncertu.
„Myslím si, že pro propagaci a zviditelnìní
Moravské Tøebové v celé republice bylo udìláno
maximum, o èemž svìdèí více než desetitisícová
návštìvnost oslav, kterou nikdo z nás nepamatuje,“
dodal starosta Josef Ošádal. Podìkování patøí
rovnìž vojenské støední škole, dobrovolným hasièùm ze Starého Mìsta a ochrance Radka Sedláèka
za pomoc pøi zvládnutí poøadatelské služby a ISŠ
za pøípravu rautu pro prezidenta.
-red-

Petra Zápecová a Václav Klaus pøed zahájením
její výstavy Postøehy v èase

Rodák z Moravské Tøebové – Karel Holas
ze skupiny Èechomor

Prezident republiky, vícehejtman PK a starosta
Moravské Tøebové v koèáøe

Jiøí Macháèek z kapely MIG 21
ských mìst, o které bylo pøíkladnì postaráno bìhem
celého jejich nìkolikadenního pobytu u nás.“
Málokdo ví, že na organizaci oslav pracoval tým lidí
složený ze zástupcù Kulturních a Technických
služeb, zamìstnancù MìÚ a mìstské policie po celý
rok. Intenzivní pøípravy na bezchybné zajištìní oslav
pak pøirozenì vrcholily 14 dní pøed jejich zaèátkem.
„Dramaturgie slavností byla zamìøena na všechny
vìkové generace, vèetnì dìtí. Jako vhodné se
ukázalo také zaøazení prezentací a vystoupení
partnerských mìst a zahranièních hostù, protože se
tak diváci mohli seznámit s úplnì jinou kulturou,
která je jim víceménì nedostupná. Pøípravy a zajištìní oslav byly sice nároèné, ale domnívám se, že
jsme dokázali uspokojit nároky a potøeby jak
místních obyvatel, tak pøespolních návštìvníkù,“
uvedla øeditelka Kulturních služeb mìsta Libuše
Gruntová, která mìla celé oslavy na starosti.
Byly to ètyøi úžasné dny, na které jistì budou obèané
Moravské Tøebové dlouho vzpomínat. Své potìšení

Podìkování za oslavy
Musím pogratulovat øeditelce Kulturních služeb
mìsta k velice úspìšné oslavì 750 let mìsta Mor.
Tøebová. Opravdu profesionálnì zvládnuté, nápadité, každý si pøišel na své a ve zvoleném programu
si našel, co se mu líbí. Jestli byly nìjaké problémy s
organizací, tak já, coby divák, jsem nic nepostøehla.
Volné chvíle jsme vyplnili prohlídkou stánkù,
obèerstvením, popovídáním se známými. Opravdu
gratuluji a takových akcí více.
Jiøina Hrubá

Sbor holandských námoøníkù Shantykoor De Muiters

Sladkých 750
Od ètvrtka 14. 6. Moravská Tøebová významnì
„ožila“. Vyvrcholily oslavy kulatých sedmsetpadesátých „narozenin“ mìsta a obèané skuteènì slavili
povìstné tøi dny a tøi noci. Všude davy lidí, spousta
hudby, sváteèní nálada. Navzdory letnímu poèasí,
které hravì konkurovalo subtropickým oblastem,
bylo na tøebovském námìstí takøka k nehnutí.
Zatímco nìkteøí pøišli podpoøit pouze svého
oblíbeného interpreta, jiní tu poctivì vydrželi od
ètvrteèního vystoupení swingového orchestru
Františka Zeleného až po sobotní velkolepý koncert
populární kapely Èechomor. Poøadatelé zvolili
repertoár vskutku pøíhodnì, jelikož na své si mohl
pøijít opravdu každý. A úèastníci byli s výbìrem
umìleckých „èísel“ opravdu spokojeni. Houpavý
swing vystøídaly „odvázané“ koncerty místních
rockových kapel, „Vyvolená“ Sanny si opìt
„pohrála“ s ohnìm, svou návštìvou a bezprostøednì
spontánním vystoupením nás poctili zahranièní
umìlci ze spøátelených mìst. Milovníci folku
zajásali pøi vystoupení sehraného dua Miroslav
Paleèek a Michael Janík, všechny pøítomné hravì
rozesmál vyhlášený komik Zdenìk Izer. Nechybìly
ani hudební legendy jako Laura a její tygøi, MIG 21,
Bára Basiková a další umìlci, pøi jejichž produkci
publikum opravdu „žilo“. Jednou z mála chybièek,
na nìž si úèastníci stìžovali, byla pøílišná hlasitost
na úkor kvalitního výkonu hudebníkù, jinak si však
publikum nemohlo kvalitu programu vynachválit
a èasto byla vyslovena pøání, aby mìsto v nejbližší
dobì opìt slavilo cokoliv…
Tøešnièkou na dortu byla návštìva prezidenta
Václava Klause, jenž zahájil výstavu fotografií Petry
Zápecové a slavnostnì promluvil k pøítomným
obèanùm. Poslední den velkolepých oslav byl pak ve
znamení vážné hudby, kdy mìsto poctili svou
návštìvou slavní moravskotøebovští rodáci, kteøí
díky svému talentu a píli sklízí úspìchy nejen na
naší èeské scénì. Nejpoèetnìjší publikum pøišlo
podpoøit skupinu složenou mimo jiné i z tøebovských rodákù, tedy Èechomor. Kdekdo se právì
tohoto koncertu nemohl doèkat, nechybìli nadšenci,
kteøí tyto interprety „vyhlíželi“ již od èasných
odpoledních hodin. Pøi tomto vystoupení se také
diváci skuteènì „odvázali“, zpívali, skandovali,
tleskali a poskakovali do rytmu, nemínili se smíøit
s koncem vystoupení. Nechybìly ani všelijaké
atrakce pro nejmladší úèastníky, ohòostroj èi stánkaøi nabízející nejrozmanitìjší zboží, které šlo
úspìšnì na odbyt. Vìtšina divákù opouštìla v noèních hodinách mìsta nadšená vynikajícím umìleckým zážitkem, plna radosti z vydaøených oslav,
s pocitem spokojenosti na dalších 750 let.
František Matoušek

Starosta Moravské Tøebové J. Ošádal a starosta
Vlaardingenu T. Bruinsma

Komická ètveøice z Holandska De Mikkies

Návštìvnicí slavností
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00-19.00, ètvrtek: 9.00-12.00 hod.
+ 1 hodinu pøed zaèátkem každého 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.

Kejkle a kratochvíle
poslední srpnovou sobotu

Festival
Fotbalové slavnosti
Sobota 30. 6. 2007 – areál TJ Slovan M. Tøebová
19.30 – Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý
– KOMIKADZE (Série scének a vyprávìní pøevážnì nevážnì o dìní kolem nás.
21:00 – Ty syèáci
– vystoupení brnìnské rockové kapely
22:15 – Ohòostroj
Vstupné: dospìlí 90 Kè, studenti 50 Kè, dìti v doprovodu dospìlých zdarma.
Více na plakátech Fotbalové slavnost

Moravskotøebovský bramborák
obnovený festival folk a country hudby
Zámek Moravská Tøebová
sobota 28.7. 2007 od 10.00 do 22.30 hodin
Program:
10.00
Vespol /Dolní Újezd/
11.00
Trstenická stezka /Svitavy/
12.00
My / Šumperk /
13.00
Pidilidi /Pardubice/
14.00
Proè ne band /Moravská Tøebová/
15.00
Modrá kref / Pardubice/
16.00
AG Flek
17.00
Robert Køesan a Druhá tráva
18.00
Lokálka /Hradec Králové/
Veèerní program s taneèní zábavou:
19.30
My /Šumperk/
20.30
Vespol /Dolní Újezd/
21.30
Proè ne band /Moravská Tøebová/
Moderuje Petr Kopunecz.

Tradièní støedovìký festival plný lidového veselí,
dobových øemesel, kejklíøù, šermíøù a trubadúrù
s ukázkami rytíøských soubojù Vás zve ke své
návštìvì poslední srpnovou sobotu 25. 8. 2007.
„Kejkle chceme ponechat v plném rozsahu jako
vloni. Pro diváky pøipravujeme oblíbený rytíøský
turnaj na koních a spoustu dalších lahùdek,“ uvedla
øeditelka Kulturních služeb Libuše Gruntová.
Nezapomeòte se dostavit vèas, na námìstí do
Moravské Tøebové se kromì Vás chystají další ètyøi
tisíce návštìvníkù.
-red-

Celodenní vstupné: dospìlí 80 Kè, studenti,
dùchodci 40 Kè; veèerní vstupné: dospìlí 50 Kè,
studenti, dùchodci 25 Kè; dìti v doprovodu
dospìlých zdarma. Poøádají Kulturní služby mìsta
Moravská Tøebová.
Program je orientaèní, jednotliví interpreti,
pøípadnì èasy jejich vystoupení se ještì mohou
zmìnit.

Lidové slavnosti na Cimburku
Areál zøíceniny hradu Cimburk u Mìsteèka Trnávky
– 13. roèník
Program: Sobota 18. 7. od 15.00 hodin

Úèinkují: Folimanka blues - Praha; Paleèek a
Janík - Praha; Foltán Band - Praha;
Jablkoò; Vladislav Bláha a Katka;
Pavol Hammel; PROÈ NE Band!;
S.E.B.; Jiøí Dìdeèek
Moderuje: JUDr. Pavel Foltán

Kino pro dìti
4.7. støeda

Spider-Man 3
S Peterem Parkerem se setkáváme ve chvíli, kdy se
mu koneènì podaøilo skloubit oddanost k M.J. se
svými superhrdinskými povinnostmi. Zdánlivý
poklid je však pouze tichem pøed bouøí. Když se
barva jeho obkeku znièehonic zmìní na èernoèernou
a propùjèí jeho schopnostem mnohem vìtší sílu,
zaène se mìnit i samotný Peter. Pod vlivem nového
obleku se stane pohrdavým a až pøíliš sebejistým
a zaène zanedbávat lidi, na kterých mu záleží nejvíc.

Zatímco dva nejobávanìjší padouši Sandman a Venom nabírají na síle a stále více žízní po pomstì,
odehrává se nejvìtší Peterùv souboj v jeho nitru.
Spider-Man bude tentokrát potøebovat znovu objevit
svùj smysl pro slitování, který z nìj dìlá to, èím ve
skuteènosti je: opravdového hrdinu.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70 Kè
11.7. støeda

Past na žraloka
Malý bezstarosný rybí kluk se s rodièi pøestìhuje na
nový korálový útes. Jeho život se zmìní v okamžiku,
kdy mu tátu a mámu chytí do rybáøské sítì. Od této
chvíle se o sebe musí postarat úplnì sám. Naštìstí si
na novém místì najde rychle spoustu kamarádù, se
kterými vymyšlí jednu lumpárnu za druhou. Jednoho
dne ale spatøí Cordelii – tu nejkrásnìjší rybí sleènu,
jakou kdy potkal. Zamiluje se.

Kinematograf bratøí Èadíkù pøijede na konci srpna

Ale zdaleka není jediný, komu se Cordelie libí.
Útesu vládne nebezpeèný žralok Troy se svou partou
stejnì zubatých kamarádù. Ten slíbil, že neublíží
žádné rybce, když si ho Cordelie vezme. S tím se ale
stateèný hrdina nehodlá smíøit a rozhodne se
s Troyem bojovat. Dokáže tak malá rybka získat
lásku své vyvolené a zároveò ji i útes ochránit pøed
divokým žralokem?
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 60 Kè
18.7. støeda

Piráti z Karibiku
– Na konci svìta
Stalo se již takøka pravidlem, že v letních mìsících
se námìstí v Moravské Tøebové stává provizorním
letním kinem a diváci zde mohou pod širým
nebem shlédnout nìkolik zajímavých filmù
výhradnì èeské produkce. Nebude tomu jinak ani
v letošním roce. Kinematograf do mìsta zavítá
26. 8. a nabízí vskutku pozoruhodnou podívanou.
V nedìli 26. 8. fantastický dobrodružný snímek
pro celou rodinu s názvem Maharal tajemství

talismanu, v pondìlí 27. 8. napínavé psychologické drama Pravidla lží, kde byl hlavním kameramanem moravskotøebovský rodák a pedagog na
FAMU Petr Koblovský, v úterý 28. 8. melancholickou komedii o lásce, nejistotì a touze splnit si
své sny Grandhotel a ve støedu 29. 8. smutný
i úsmìvný pøíbìh o køehkém vztahu dvou mladých
lidí nazvaný Štìstí.
-gut-

Will Turner se plaví na daleký východ aby našel
magické mapy, které mu pomohou najít skøíòku
Davyho Jonese a zachránit svého pøítele Jacka
Sparrowa. Jacka zachrání, ale… Davy Jones, lord
Cutler Beckett, zuøivý asijský pirát Sao Feng a starší
kapitán James Norrington zformovali spojenectví,
které ohrožuje Jacka Sparrowa, Willa Turnera,
Elizabeth Swan, jejich nového pøítele kapitána
Barbossa a všechny piráty na svìtì. Aby dosáhl
vítìzství, musí Jack se svou posádkou plout mimo
okraj mapy, do nezmapovaného teritoria sedmi moøí.
Na Shipwreck Island (Ostrov vrakù) až na konec svìta.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70 Kè
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00 - 17.00 h.

Expozice:
• Støedovìká muèírna
• Mìšanské bydlení
• Selská jizda
Výstavy:
• Postøehy v èase (fotografie Petry Zápecové)
do 15. 7.
• Sdružení keramikù Brno – 27. 7. - 3. 9.

Z pøedpremiéry filmu
z cyklu „Šumné Tøebové“ – 9. 6. 2007

Pøíjezd parního vlaku z šumné Èeské Tøebové do
šumné Moravské Tøebové (foto J. Vermousek)

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.

Výstavy:
do 31. 7. – Vilém Heckel, Jiøí Havel, fotokluby
Poznávání Nové Mìsto nad Metují a KISS
Hronov (Fotofestival Moravská Tøebová
2007).
Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou
pøedevším ètyøi samurajské meèe a haptická
výstavka kopií staroegyptských artefaktù.
Výmìna mumií
Náprstkovo muzeum v Praze a Mìstské
muzeum v Moravské Tøebové zorganizovalo
v rámci dlouhodobé úzké spolupráce ojedinìlou akci - vzájemnou zápùjèku egyptských
rakví s mumiemi.
Moravskotøebovská mumie ženy Hereret ve
dvojité rakvi bude od konce øíjna tohoto roku
vystavena v Praze v rámci pøipravované
výstavy s mezinárodní úèastí „Théby. Mìsto
bohù a faraonù“.
Její místo v Moravské Tøebové doèasnì
zaujala rakev s mumií muže Nyanchhapiho ze
sbírek Náprstkova muzea.

Z prùbìhu výmìny mumie, nyní uvidíme mumii
ze sbírek Náprstkova muzea (foto R. Podhorný)

úù

Pivní slavnosti

Zveme Vás dne 21. 7. na pivní slavnosti do
Sušic (høištì). Zaèátek slavností v 15.00
hodin. Od 19.00 hodin zahraje skupina
PRIMÁTOR. Vstupné 30 Kè. Obèerstvení
zajištìno. Pøijïte se pobavit a zasoutìžit si.

úù

Pøátelské posezení

Sdružení pøátel kulturního domu v Boršovì zve všechny obèany z blízkého i širokého okolí na posezení pøi dobré hudbì
a veselém vyprávìní do kulturního domu
29. 7. ve 14.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje Brovská šestka.
Obèerstvení zajištìno, vstupné dobrovolné.

úù

Podìkování

Dìkujeme zamìstnancùm firmy MTB CZ
s. r. o. Moravská Tøebová, Nádražní ulice
za sponzorský dar ve formì držákù na
kulisy pro divadlo J. K. Tyla v Moravské
Tøebové.
Vdìèní ochotníci
David Vávra a Radovan Lipus pøi besedì po projekci (foto A. Dvoøák)

Vystoupení Lenky Vychodilové a Davida Nolla (foto A. Dvoøák)

úù

Zájezd do Blanska
a na Nový hrad

Komise památkové péèe poøádá v sobotu
18. 8. zájezd do Blanska a na Nový hrad
u Adamova.
Pøedpokládaný odjezd kolem poledne od
muzea, podrobnosti budou zveøejnìny v
pøíštím èísle.
Upozoròujeme, že aèkoliv jsme získali
povolení projet po stanovené trase od obce
Olomuèany až do blízkosti Nového hradu,
autobus nesmí vjet do prostoru rezervace a
proto bude nutno dojít cca 600 m do
mírného svahu pìšky.
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Protestantismus v Moravské Tøebové
Struèná historie reformace a nekatolických
církví v Evropì a èeských zemích
Snahy o nápravu církve po náznacích reformace
ve Francii a Itálii ve 12. a 13. století se datují
pøedevším od tøetí ètvrtiny 14. století, kdy se
katolický knìz John Viklef postavil ve sporu
anglického parlamentu s papežskou stolicí na
stranu parlamentu. Kritizoval nepravosti uvnitø
církve a prosazoval názor, že církvi nepøísluší
vláda ve svìtských záležitostech. Další vývoj
reformaèního úsilí vystihuje vyobrazení
zachované v Malostranském graduálu, kde Viklef
køeše jiskru, Jan Hus od této jiskry zapaluje louè

mace. Evangelíky byli synové Ladislava Velena –
Václav, o nìmž je známo, že vlastnil Bibli
boskovickou, pocházející zøejmì z Husova
prostøedí, i poslední majitel panství z rodu
Boskovicù – Jan.
Roku 1550 opustil faru katolický faráø Andreas.
Nahradil jej evangelický faráø Christoph Krieger,
který snad už pøedtím pùsobil jako evangelický
kazatel vedle katolického faráøe. Pøedstavitelé
mìsta se snažili obsazovat místa pastorù a rektorù
(øeditelù mìstské školy) absolventy teologického
uèení v „Lutherovì mìstì“ Wittenbergu. Do
Wittenbergu odcházeli studovat i synové mo-

Náhrobníky rodiny Litwitzù v lapidáriu na høbitovì

a Martin Luther pak tu louè vysoko drží. V husitství koøenilo dílo Petra Chelèického, na nìhož
navazovala Jednota bratrská, první skuteènì
reformní církev západního køesanství. Nìmecky
mluvící Evropané byli osloveni pøedevším
Lutherovým vystoupením v roce 1517 ve
Wittenbergu, jeho dalším dílem a posléze
vydáním Augsburského vyznání v roce 1530.
Uzavøení „Augšpurského míru“ roku 1555, který
zakotvením zásady „cuis regio, eius religio“ („èí
moc, toho náboženství“) legalizoval protestantské
vyznání, posílilo nepøátelské nálady nekatolických stavù vùèi panovníkovi i v èeském
království, kde tato zásada neplatila. Kompaktáty
povolení kališníci a nelegálnì pùsobící èeští
bratøi a luteráni se shodli na tzv. Èeské konfesi,
která mìla nekatolickým církvím zajistit
náboženskou svobodu a vlastní správu. Roku
1575 ji pøedložili Maxmiliánovi II. Panovník ji
potvrdil jen ústnì.
Reformace na Moravskotøebovsku
Ještì na pøelomu 15. a 16. století panovala na
moravskotøebovském panství tolerance k Èeským
bratøím a ostatním nekatolíkùm, aèkoliv již
Albrecht Kostka z Postupic pøestoupil ke
katolictví, když v mocenských bojích pøešel na
stranu Matyáše Korvína. Protestantùm údajnì
sloužil kostelík na Køížovém vrchu; pozdìji,
zøejmì po pøenesení høbitova od farního kostela
na Køížový vrch, byla zøízena modlitebna v lese
poblíž Udánek. Ladislav z Boskovic byl
tolerantní katolík, stejnì tak i jeho syn Kryštof,
který mìl údajnì pøátelské vztahy s Jednotou
bratrskou. Po smrti Kryštofa a jeho syna
Ladislava Velena v roce 1549 se poruèníkem pìti
nedospìlých dìtí Ladislava Velena stal Václav
Buèovický z Boskovic; v této dobì se zaèala na
moravskotøebovském panství prosazovat refor-

ravskotøebovských mìšanù. Nejznámìjší z nich
je Martin Tödtenwolff, který se po ukonèení
studia a vysvìcení vrátil do Moravské Tøebové
a pùsobil zde nejdøíve jako diakon, od roku 1574
jako faráø. Václav z Boskovic s manželkou byli
kmotry obou jeho dìtí, Jan z Boskovic daroval za
jeho pùsobení v roce 1582, mìstu kolaturu
moravskotøebovské fary. Ve høbitovním kostele je
dodnes uchován znaènì poškozený Tödtenwolffùv náhrobek. Nejvýznamnìjší osobností
mezi moravskotøebovskými evangelickými faráøi
byl pátý v poøadí, Elias Spaldholtz z míšeòského
mìsta Stolpen. Také on vystudoval filozofii
a teologii na univerzitì ve Wittenbergu. V roce
1586 byl vysvìcen, zaèátkem roku 1587 už
vystupoval jako faráø v Moravské Tøebové. Elias
Spaldholtz založil první moravskotøebovskou
matriku, která patøí k nejstarším dochovaným v
celé republice a byla prohlášena národní kulturní
památkou. Také on mìl blízký vztah s boskovickou vrchností. V roce 1590 uvolnil své místo
dosavadnímu kaplanovi Andreasovi Jungnickelovi, s nímž nemohl spolupracovat pro neustálé
rozepøe, a nadále pùsobil jako faráø v Radimìøi
a Kunštátu. Na pøelomu 16. a 17. století byl
Spaldholtz èinný jako básník; psal nejen verše
a písnì s náboženskou tématikou, ale také
pøíležitostné básnì a užíval titul „císaøský
básník“.
Ladislav Velen ze Žerotína, který zdìdil
moravskotøebovské panství po Janu z Boskovic,
byl, jak známo, pøedním èlenem radikálního
køídla nekatolické šlechty. Poddaní jej zøejmì
podporovali i v protihabsburském povstání.
Ze zachovaných zpráv o mìstské škole a pozùstalostních spisù, které èasto obsahují záznamy
o knihovnách, lze usuzovat na skuteènì vysokou
úroveò vzdìlanosti moravskotøebovských
mìšanù v „evangelickém období“.

Protireformace na Moravskotøebovsku
Právo na obsazování fary a povolávání evangelických kazatelù, které mìsto dostalo od Jana
z Boskovic, Karel z Liechtensteinu zrušil.
Poslední evangelický zápis v matrice je z 28. 4.
1623. Evangelického faráøe Georga Riemera
v úøadu vystøídal Jakob Allgaier, rodilý Svitavák.
Poslední evangelický „Schulmeister“ byl Johann
Pistorius z Jáchymova. Koncem roku 1623 jej
nahradil katolík Martin Klein.
V roce 1625 prosili starosta a radní jménem
celé mìstské obce knížete Karla z Liechtensteinu,
aby jim povolil setrvání u protestantismu, ovšem
marnì. V roce 1631 byla vydána instrukce pro
knížecího rychtáøe, naøizující úèast poddaných
na katolických bohoslužbách, odevzdání
„závadné literatury“ apod. Obyvatelé mìsta, kteøí
by v urèené lhùtì nepøestoupili ke katolictví,
museli prodat majetek a vystìhovat se. Skuteèný
úspìch násilné rekatolizace je sporný. Roku 1672
dìkan Fischer sice hlásil, že ve mìstì již nejsou
žádní protestanti, ještì v roce 1695 si však trpce
stìžoval, že mìšané nechodí do kostela a posílají
dìti do „pokoutní“ soukromé školy místo do
mìstské, podléhající církevnímu dozoru.
Katolicismus skuteènì vítìzil spíše až v 18.
století, kdy se již také díky podpoøe knížat
z Liechtensteinu v plné míøe uplatòovalo barokní
umìní, posilující rozvoj mariánského kultu a
uctívání svìtcù. Vedle františkánského øádu zaèali
v Moravské Tøebové pùsobit také piaristé a jejich
školy mìly velký význam pro pozvednutí úrovnì
vzdìlanosti a kultury ve mìstì.
Ve farním kostele zùstaly až do požáru v roce
1726 zvony z „evangelického období“ (v nìkterých jiných kostelech zùstaly mnohem déle).
Evangelické náhrobky však byly z kostelù
odstranìny už v poèátcích rekatolizace, musely
udìlat místo novým oltáøùm. Pozoruhodný
soubor kamenných náhrobníkù a epitafù se
dodnes zachoval na vnìjších stìnách høbitovního
kostela a v lapidáriu na høbitovì, v muzejních
sbírkách je uložen malovaný epitaf vytvoøený
trutnovským malíøem Jiøím Fitzem.
(Pokraèování pøíštì)
-jm-

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
Na závìr školního roku se vìtšinou bilancuje,
hodnotí a srovnává. A my samozøejmì
nezùstáváme pozadu. Rádi se pochlubíme, že
jsme uspoøádali 150 akcí, které navštívilo
9867 úèastníkù, a že se nám podaøilo otevøít
48 zájmových útvarù, do kterých se pøihlásilo
708 èlenù. Další akce nás však ještì èekají.
To je zatím rekordní poèet a nejvìtší úspìch
v celé historii Domu dìtí a mládeže. Je to pro
nás samozøejmì dùkaz toho, že má naše
práce smysl – zvláštì dnes, kdy je protidrogová prevence a prevence kriminality více
než nutná. Tohle všechno by samozøejmì
nebylo možné bez našich externích vedoucích pracovníkù. ZA TO JIM PATØÍ NÁŠ
VELKÝ DÍK .
Na prázdniny jsme pøipravili 7 pobytových
akcí a táborù, které jsou už beznadìjnì
obsazené. O jejich prùbìhu vás budeme
informovat v mìsíci záøí. Koncem srpna již
tradiènì obdržíte nabídku zájmových
kroužkù na školní rok 2007/2008. Vìøíme, že
se s vámi opìt setkáme. Dìkujeme za pøízeò
ve školním roce 2006/2007!
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Církve

Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
UPOZORNÌNÍ
MìK Ladislava z Boskovic upozoròuje své
uživatele, že bude v dobì od 1. 7. 2007 do 31. 7.
2007 z dùvodu revize knihovního fondu uzavøena.
Pùjèovní doba – srpen 2007
Pùjèovní doba knihovny zùstane nezmìnìna.
V dìtském oddìlení se naopak rozšíøí o dopolední
hodiny. Navštívit nás v mùžete:
pondìlí - ètvrtek: 9.00 - 17.00 hod.
pátek:
zavøeno
sobota:
9.00 - 12.00 hod.
Rytíøi Øádu krásného slova
V pátek 1. 6. 2007 probìhlo v Zrcadlové síni
pražského Klementina závìreèné vyhodnocení
projektu Kde konèí svìt, který poøádá Klub dìtských
knihoven pøi Svazu knihovníkù a informaèních
pracovníkù Èeské republiky (SKIP). Do Prahy se
sjeli ti nejlepší úèastníci krajských literárních,
výtvarných a dramatických soutìží. Pouze 11
z pøítomných dìtí bylo poctìno pasováním na rytíøe
Øádu krásného slova. Dostaly se do vybrané
spoleènosti, od poèátku projektu jsou držiteli
pasovacího glejtu pouze ètyøi desítky dìtí a nìkolik
dospìlých (napø. Zbynìk Malínský, Markéta
Zinnerová, Jitka Molavcová, Zdenìk Svìrák aj).
Mezi rytíøe Øádu krásného slova se jako první
z Moravské Tøebové dostala žákynì gymnázia –
Adéla Skoupá. Obdržela pasovací dobrozdání a unikátního draka Librosaura. Slíbila, že bude chránit
knihy a vše dobré, co je v nich psáno! Z dospìlých
byli letos do Øádu pøijaty p. Libuše Šafránková
a spisovatelka Iva Procházková. Bohužel se ani
jedna slavnostního obøadu nemohla zúèastnit a na
pasování vyslaly své zástupce. Za Libuši Šafránkovou podìkoval a ocenìní pøebíral p. Josef Abrhám.
Pozdravný dopis pøednesl její kolega z divadla p. Jan
Jiráò. Pøijetí do Øádu za I. Procházkovou absolvovala ilustrátorka Markéta Prachatická. Ke sváteèní
atmosféøe pøispìl rozezvuèením varhan p. profesor
Otomar Kvìch. Arnošt Goldflam zase potìšil
pøítomné úsmìvnými vzpomínkami na své dìtství
a na dobu utváøení svého vztahu ke knihám a ètení.
Slavnostního ceremoniálu se dále zúèastnila Sandra
Sedláková (gymnázium) a Petra Šípová (III. ZŠ).
Obì se do projektu Kde konèí svìt zapojily
literárními pracemi a v mìstském kole obsadily ve
svých kategoriích pøední místa. Všechny úèastnice
pasování byly s programem velmi spokojeny. Své
dojmy umocnily ještì malou procházkou jarní
Prahou.
Beseda o holocaustu v Moravské Tøebové
Ve ètvrtek 7. èervna 2007 se ve spoleèenském sále
sociálních služeb sešli k besedì o holocaustu

Dùm dìtí a mládeže
a Kulturní služby mìsta Moravská Tøebová
poøádají soutìžní radovánky s Radovánkem

MRAVENÈÍ
POLEPŠOVNA
KDY:

v nedìli 1. 7. 2007, od 10:00 hod. do 12:00 hod.
KDE:
(Po tuto dobu je vstup
do aquaparku zdarma.)

v areálu moravskotøebovského aquaparku
a

PROGRAM:
èeká na vás šest soutìžních stanoviš v duchu života
v mraveništi: vybudování mraveništì, útok na sršnì,
výprava do lidského domu, šplh na sladkou horu,
záchrana mravenèích kukel, koulení kamene do mraveništì.
Za splnìní soutìžních úkolù získáte sladkou odmìnu a zjistíte,
jaké to je, stát se na chvíli malým mravencem.
S SEBOU:
sportovní obleèení, plavky, drobné na obèerstvení.

Srdeènì zveme!

studenti 3. roèníku moravskotøebovského gymnázia.
Pøednášející byla p. Mgr. Vìra Vlèková, autorka
knihy Doufám, dokud dýchám, jež popisuje osud
4 dívek z regionu Náchodska, které prošly hrùzami
nacistických koncentraèních táborù. Na besedu s ní
pøijeli i 2 protagonistky pøíbìhù p. Eva Zelená
a Eva Koubková, dnes již dámy v pokroèilém vìku.
Pøítomné studenty i dospìlé jejich vyprávìní o uvìznìní v Terezínì a Osvìtimi velmi dojalo. Svìdèilo
o tom naprosté ticho a zaujetí, se kterým všichni
poslouchali. Jako by každý osobnì prožíval jejich
osud, tak silný emocionální dopad mìly vzpomínky
obou žen. Zájem vzbuzovala unikátní, domácky
vyrobená brožurka, vytvoøená vìznìnými pøímo
v Terezínì ke Dni matek. Pøítomní mìli dále
možnost seznámit se s beletristickou i odbornou
literaturou o holocaustu z knihovního fondu moravskotøebovské knihovny, která besedu pro mladou
generaci uspoøádala v rámci pøednáškového cyklu
podporovaného Ministerstvem kultury ÈR.
Ohlédnutí za Vzpomínáním…
Již dva roky poøádá Mìstská knihovna Ladislava
z Boskovic setkávání se známými seniory Moravské
Tøebové. V cyklu Vzpomínání jsme mìli pøíležitost
se setkat s MUDr. Miroslavem Ornerem, p. Václavem Maèátem, Ing. Zdeòkem Wilhelmem. Ve ètvrtek 14. 6. 2007 se uskuteènil další podveèer
vyprávìní a vzpomínání. Tentokrát byla hostem
p. Mgr. Olga Ornerová, dlouholetá uèitelka
moravskotøebovského gymnázia. Její životní a pedagogické zkušenosti byly pro pøítomné posluchaèe
velkou inspirací i pro dnešek.
Ostatnì vzpomínky všech pozvaných nám dávají
nahlédnout do èasù minulých, do studnice životní
moudrosti. Umožòují dovìdìt se nìco nového,
osobnì prožitého.
Mìstská knihovna bude v organizování veèerù
vzpomínek pokraèovat, nenechte si ujít nìkterý
další, který pøipravujeme! Pokud nám navrhnete,
èí vyprávìní byste si rádi vyposlechli, budeme vám
vdìèni.

Kolem s kolem
Naše cesta zaèala v 8.00 na školním høišti kontrolou
všech kol. Žádná závada se nenašla a tak jsme se
vydali na cestu. Asi po 5 km byla nutná první
pøestávka, a to díky panu uèiteli Královi. Podaøilo se
mu píchnout své kolo, a tak jeho cesta skonèila. My
ostatní jsme si alespoò odpoèinuli. Po pùlhodinové
pøestávce jsme opìt nasedli na svá kola a dojeli až
na køižovatku pod tunelem. Zde jsme zjistili, že
tunel je zavøený a všechen provoz je veden po staré
silnici na Høebeè. Za silného provozu jsme pomalu
šlapali do kopce. V pùli této cesty jsme se zastavili,
abychom se podívali na ,,mìsíèní krajinu“. Ménì
zdatní cyklisté této pauzy využili k další pøestávce.
Cesta do kopce byla dlouhá, a tak si jel každý svým
tempem. Všichni jsme se sešli na høebeèském kopci
v hospùdce ,,U Tety“. Zde si každý mohl nìco
koupit, aby doplnil síly a mohlo se vyrazit dále. Po
vyšlápnutí posledního kopce za restaurací „U Tety“,
následovala už jen cesta z kopce, která byla velmi
pøíjemná. Bìhem ní se na chvíli ztratila dvì dìvèata,
a to kvùli své nepozornosti. Kvùli nim jsme mìli
další vynucenou pøestávku. Pokraèovali jsme až
k rybníèku za hájenkou v Boršovì. Zde již èekal náš
pan uèitel Král, který musel bohužel pøijet autem.
Po nasbírání chrastí a døeva jsme rozdìlali oheò
a opekli párky. Zbytek èasu jsme trávili hraním her,
øešením kvízù a rùznými úkoly z topografie. Èas
rychle utíkal, až nastala doba návratu. Pøed
odjezdem jsme uhasili oheò a zkontrolovali, zda je
vše v poøádku a hlavnì jestli jsme všichni. Pøi
projíždìní Boršovem jsme se mohli kochat zdejší
krajinou. Pak už jsme se ocitli v Moravské Tøebové
a zamíøili na naše koneèné stanovisko – školní
høištì. Náš cyklistický výlet byl zakonèen kolem
obìda. Naše cesty se rozdìlily a každý zamíøil do
svého domova.
Dìkujeme tímto p. uè. Vondráèkové, p. uè. Královi
a Viktoøíkovi, že mìli tu odvahu s tolika žáky jet.
Doufáme, že se tento kurz bude v nejbližší dobì
opakovat a my se ho budeme moci zúèastnit!!!
N. Horáèková a J. Èonka

Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01 Mor.Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj
Uriga OFM, Svitavská 5, 571 01 M. Tøebová
Poøad bohoslužeb: od 16. 4. zmìna
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
Ve dnech 26. - 28. 7. se uskuteèní pìší pou do
Králík – 13. roèník. Odchod v 6:00 hod. od
františkánského kláštera. Doprava zpìt – po
domluvì pro pøihlášené.
KARNEVAL
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
Co má spoleèného klášterní zahrada a malé
dìti? Na první pohled možná nic, ale už na ten
druhý se zde mohou dít podivuhodné vìci. A ty
se rozhodnì ve støedu 6. 6. 2007 odpoledne
dìly. Na karneval nazvaný „Z pohádky do
pohádky“ dorazilo 70 pøedškolákù a s nadšením
sobì vlastním se vrhlo do plnìní nároèných
úkolù, které jim zadávaly pohádkové bytosti.
No posuïte sami, kdy se vám zadaøí pomoci
Matovi a Patovi na zahradì nebo vylovit
Zlatovlásce roztrženou šòùru perel z vody?
Naštìstí tu byli dva klauni, kteøí dìtem
pomáhali. Nejen na konci byli všichni po
zásluze odmìnìni a mnozí vyhráli pìknou cenu
v tombole. Domù jsme odcházeli nadšení – dìti
plné dojmù a zážitkù, rodièe s pocitem krásnì
stráveného odpoledne. Rádi bychom podìkovali
všem (a nebylo jich málo), kteøí naprosto
nezištnì vìnovali svùj volný èas a energii
pøípravì a realizaci karnevalu.
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Oblastní charita Moravská Tøebová
Setkání seniorù bude první pondìlí v mìsíci,
2. 7. 2007 v 10:00 hod. v klášteøe. Plánujeme
také zájezd pro seniory na nìkteré poutní místo.
Denní stacionáø Domeèek kromì bìžné
èinnosti si také v mìsíci èervenci naplánoval
výlet za poznáním. Ve dnech 2. 7. - 3. 7. 2007
bychom se podívali po krásách hlavního mìsta
Prahy. Klienty pojedou vlakem do Prahy,
ubytování bude zajištìno ve františkánském
klášteøe v Praze. Protože nejen poznáním je
život pestrý, ale dùležitá je také relaxace v pøírodì, dostali jsme nabídku od manželù
Zezulových, kteøí zprostøedkovali tøídenní pobyt
v rekreaèním prostøedí na chatì ve Frenštátu
pod Radhoštìm, kam by naši klienty mìli odjet
v dobì od 9. 7. do 11. 7. To všechno klade
vysoké profesní nároky na naše pracovníky na
zajištìní organizace, ale všichni z toho máme
radost. V dobì od 23. 7. do 31. 7. bude
Domeèek zavøený, abychom také vyèerpali
dovolenou. V mìsíci èervnu probìhlo také
soutìžní odpoledne pro zdravotnì postižené
„Ukaž, co umíš“ v areálu františkánského
kláštera, o kterém Vás budeme informovat
v pøíštím zpravodaji. Dìkujeme všem dobrovolníkùm z farnosti a všem pøíznivcùm.
Citát: Úsmìv stojí ménì než elektøina a dává
více svìtla (A. J. Cronin).
Informace:
èervenec Mateøské centrum Sluníèko má o letních prázdninách - zavøeno.
Humanitární šatník na faøe má v mìsících a srpen zavøeno.
Gita Horèíková, øeditelka charity

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

pondìlí
ètvrtek
ètvrtek
nedìle

- biblic. hod. - 15:45, domov dùchodcù
- náboženství pro dìti - 15:00, na faøe
- biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
- bohoslužby - 9:00, sál na faøe
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Cestou na severozápad
V nedìli 10. 6. 2007 vyrazili již posedmé zájemci
o aktivní pohyb spojený s trochou legrace na kolech
„Cestou na severozápad“, aby se alespoò na pár
hodin stali „dávnými osadníky, schopnými se
vypoøádat se vším, co jim pøíroda èi lidé postaví do
cesty“. Na 14 km dlouhém okruhu v lesích a polích
mezi Udánkami a Høebeèským høebenem na nì
èekalo kromì pohodového výletu také plnìní úkolù
na patnácti kontrolách. K tìm tradièním patøily napø.
støelba z luku a vzduchovky, testy tìlesné, duševní
a technické zdatnosti, pøechod pøes lanový mùstek
a øešení „kritických situací“ (setkání s neodbytným
„bezdomovcem“ a „drogovým dealerem“). Z letošních novinek, které se dle ohlasu líbily, pak tøeba
dojení „kozy“, návštìva holièského a kadeønického
salonu nebo pantomimický rozhovor s „hluchonìmou“. O úsmìvné momenty nebyla nouze a bavili
se nejen úèastníci, ale i poøadatelé z øad skautù.
A o to jde na „Cestì“ pøedevším! Z letošních 54
úèastníkù byly nejmladším tøi roky (vezli se na
sedátku) a tomu „nejzkušenìjšímu“ pìtapadesát.
Každý bez rozdílu obdržel v cíli symbolické odmìny
vìnované mìstem Moravská Tøebová, ale tou
nejvìtší odmìnou však jistì bylo pøíjemné sluneèné
dopoledne v pøírodì. Zájemci si mohou prohlédnout
fotografie z akce na adrese www.vsmt.cz/jessie/store/cnsz2007/index.htm. Organizátoøi dìkují všem,
kteøí neváhali pøijít, a zvou všechny zájemce opìt za
rok na „Cestu na severozápad“.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Tøebová

Aeroklub Moravská Tøebová
Dvojice pilotù zastupujících Aeroklub Moravská
Tøebová, Jiøí Štìpánek a Michal Lešingr, se na 14.
plachtaøském mistrovství ÈR potýkala se silnì
obsazeným startovním polem. Na startovní rošt se
postavila celá èeská reprezentace a boje o pozice
v tabulce byly dramatické až do posledního
okamžiku. Moravskotøebovští plachtaøi se nakonec
usadili shodnì na jedenáctých místech v obou tøídách. Piloti bìhem šumperského mistrovství uletìli
ve složitých meteorologických podmínkách v klubové tøídì 7 a v kombinované tøídì 9 platných
disciplín (minimální poèet jsou 4 pro uznání platnosti mistrovství). Nejvyšší èeské plachtaøské soutìže, PMÈR, se zúèastnilo padesát šest pilotù (po 28
v každé tøídì). Z pohledu závodníkù byly plachtaøsky nejvydaøenìjšími dny oba soutìžní pátky. V prvním z nich (25. kvìtna) doletìlo do cíle na šumperské letištì osmaètyøicet vìtroòù, prvního èervna
dosedlo na letištní plochu pìtaètyøicet závodníkù ve
svých strojích. Opaènì ve ètvrtek 24. kvìtna ulétly
celou tra jen ètyøi kluzáky, ostatní soutìžící dolétli
buï s pomocí motoru, nebo sedìli po východoèeských a polských polích, transportní vozidla se
vracela zpìt se složenými vìtroni dlouho do noci.

Zajímavosti PMÈR:
Nejvìtší vìtroò na PMÈR: „orchidej modrého nebe“
motorizovaný kluzák ASW BLE 22, rozpìtí køídel
více než 26 m. Majitelem je Tomáš Rendla (Ae
Zbraslavice), èerstvý mistr republiky v kombi.
Nejmladším závodníkem byl nadìjný Petr Svoboda
(roèník 1988, Ae Plzeò-Letkov), celkovì na 9. místì
v klubové tøídì. Nejstarší závodník, kterého stále
baví závodnì létat: Vladimír Spilka (roèník 1940,
Ae Hranice), obsadil v kombi 27. místo. Nejvyšší
prùmìrné rychlosti dosáhl v kombi tøídì Tomáš
Rendla pøi prvním soutìžním dni (nedìle 20. 5.), a to
131 km/h. O den pozdìji drží rychlostní rekord
mistrovství v klubové tøídì Ivan Harašta (Ae
Karlovy Vary) s prùmìrnou hodinovou rychlostí
93,2 km. Nejdelší uletìná tra v disciplínách v kombi mìøila 484 km a zdolal ji Tomáš Rendla
(4. soutìžní den, ètvrtek 24. 5.), v klubové tøídì
uletìla ve stejném dni trojice Jan Hlaváèek (Ae
Rakovník), Martin Høivna (Ae Zbraslavice) a Tomáš
Suchánek (GAC Benešov) tra o délce 405,3 km.
Eva Maixnerová
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Turistické jaro v Moravské Tøebové
Letošní jarní sezóna pøinesla moravskotøebovským
turistùm øadu významných akcí, kterými se také
zapojili do probíhajících oslav 750. výroèí trvání
mìsta. První, která byla zorganizovaná pro všechny
turisty Pardubického kraje, se uskuteènila 24. 3. jako
Zahájení jarní turistické sezóny KÈT. Mìla
mimoøádnì dobrý ohlas a ukázala turistùm z celého
kraje, jak se naše mìsto dále zvelebilo a co nového
mùže všem návštìvníkùm nabídnout. Toto zahájení
probìhlo na zámku, kam se sjelo pøes 450 úèastníkù.
Mìli možnost si prohlédnout jak interiér zámku
vèetnì nové muèírny, tak i mìstskou radnici a muzeum. Dále i uskuteènit výlety do prostoru Svojanova ke kamenným køížùm a Mìsteèka Trnávka na
hrad Cimburk. Tím byla zahájená i tradièní krajská
turistická akce, která se bude v pøíštích letech
organizovat i v dalších místech.
Druhou významnou akcí, zaøazenou do mìstských
oslav, byl tradièní jarní dálkový pochod Vandr skrz
Maló Hanó, který mìl 14. 4. již jubilejní 40. roèník.
I jeho výsledek byl velmi dobrý. Celkovì se ho
zúèastnilo pøes 960 vandrovníkù a z toho novì na
trase dìtí do Pekla po ukonèení pochodu na zámku
zaøazená trasa pro nejmenší dìti s rodièi pøilákala
více než 300 úèastníkù. Také významná podpora této
akce vedením našeho mìsta umožnìním startu od
radnice a zakonèením na zámku pøispìla k jeho
úspìchu.
Tøetí velkou akcí pro veøejnost bylo 1. 5. zorganizování Cykloturistické hvìzdicové jízdy do Javoøíèka. Tato tradièní akce se konala již po devìtadvacáté a opìt pøilákala do tohoto krásného kouta
pøírody mnoho cyklistù. Pro pamìtní list se jich
presentovalo pøes 270, ale celková úèast se pohybovala pøes 350 úèastníkù, kteøí se v krásném poèasí
vydali ze svých domovù na pøíjemný výlet a spoleèné setkání v Javoøíèku.
Pro dìti s rodièi byla ještì 19. 5. zorganizovaná
výletová hra – Šlape celá rodina, pøi které se pøes
60 úèastníkù vydalo po lesní cestì okolo tøebovského Hradiska plnit zábavné úkoly jak pro dìti, tak
i jejich rodièe.

Vojta Plát boduje
Skvìlý šachový pùlrok Vojty Pláta z Moravské
Tøebové byl protkán i velkým ocenìním, které se
Vojtovi dostalo pøi televizním vysílání na Nový rok
na ÈT1 v poøadu Zlatý oøíšek. Ocenìní, které obdrží
deset nejtalentovanìjších dìtí z Èeské republiky,
bylo nádherným vyvrcholením a podìkováním za
loòské 2. místo na mistrovství Evropy, které Vojta
pro èeskou reprezentaci po dlouhých letech
vybojoval. A teï k šachovým výsledkùm. V první
polovinì bøezna Vojta vybojoval na Seèi u Chrudimi
další mistrovský titul (šestý). Týden po tomto
triumfu vyhrál Vojta turnaj ve Stavenicích pøed
famózním Štìpánem Žilkou. Za dalších deset dní
triumfoval na pøeboru støedních škol Primus
Buèovice. Nechal za sebou stovku hráèù, mezi
kterými nechybìli reprezentanti z Èeské i Slovenské
republiky. Pak pøišla tøešnièka na dortu v podobì
vítìzství na výbornì obsazeném turnaji v Mìsteèku
Trnávce. A neubìhl ani další týden a Vojta vyhrál
další skvìle obsazený turnaj v Jihlavì. Nutno
podotknout, že všech tìchto turnajù se zúèastnilo
kolem stovky dospìlých i mladších šachistù. Za
další týden vyhrál ve Vyškovì již šestý turnaj za
sebou a èekaly ho pøijímací zkoušky na Reálné
gymnázium v Prostìjovì. Zkoušky úspìšnì zvládl.
Po tomto osobním triumfu èekal Vojtu další turnaj
v Dubòanech. O vítìzství se pøipravil v pøedposledním kole, tedy jasnì vyhranou partii s brnìnským
Smištíkem zremizoval. I tak 2. místo bylo skvìlé.
Poslední úspìch se datuje ze dne 24. kvìtna, kdy
Vojta vyhrál Krajský pøebor jednotlivcù moravskoslezského kraje v Orlové. Nechal za sebou pìt
mezinárodních mistrù. Z tohoto turnaje se postupuje
na MÈR dospìlých. Teï Vojtu èekají velice dobøe
obsazené turnaje v Teplicích, Brnì, Pardubicích
a Èeské Tøebové. V srpnu by se mìl zúèastnit
Mistrovství Evropské unie v Rakousku. V záøí
Mistrovství Evropy a v listopadu Mistrovství svìta
v Turecké Antalyi. Zatím vše ladí i se školou. Je nejlepším žákem celé školy a dostalo se mu i velkého
ocenìní pøímo od øeditele školy, která ho všemožnì
podporuje. Bohužel, velice špatné je to s finanèní
podporou. Svaz nehradí vùbec nic. Listina talentù
žádné výhody také nezajišuje. Vše je na rodièích.
A pøípadných sponzorech…?

Pro zájemce o pìší turistiku byl v bøeznu uskuteènìn
zájezd do Jièína na pochod Za Rumjasem a o Velikonocích výlet na hrad Lanšperk. Obì tyto akce mìly
velmi dobrou odezvu a pøišla na nì i øada neorganizovaných výletníkù.
Z akcí pro vlastní èleny pak v kvìtnu následoval
tradièní zájezd, který byl v letošním roce smìrován
na Šumavu do oblasti øeky Vydry a k pramenu
Vltavy. Pøes nepøíznivé poèasí byli všichni úèastníci
spokojeni, protože krajina tohoto národního parku je
stále zajímavá. Mezi hlavní dojmy se však zaøadily
obrázky z ponièených lesù, zpùsobených zimní
vichøicí. V dalším období pak následovala øada
kratších výletù a cyklovyjíždìk do blízkého okolí
našeho mìsta – na Drozdovskou Pilu, do V. Opatovic, do Hranièek, do Lanškrouna a na další zajímavá
místa. Turistické jaro bylo pro moravskotøebovské
turisty bohaté a dá se øíct i plodné. Pro podzimní
období se opìt pøipravuje øada zajímavých výletù
a akcí, a proto všichni, kdo mají o tuto aktivitu
zájem, jsou na nich vítáni. ing. Josef Schneeweiss

Støelci uspìli na mistrovství ÈR
Støelci a støelecká družstva Domu dìtí a mládeže,
asociace víceúèelových základních organizací
a brannì technických sportù se zúèastnili MÈR
ve støeleckém víceboji ze vzduchových zbraní
(vzduchová puška a pistole) Open šampionát pro
vìkové kategorie od 12 do 26 let se konal 2. - 3. 6.
2007 v Lounech.

Naše mìsto reprezentovalo 5 z celkových 26 družstev. Pod vedením trenérù Miroslava Paøízka,
Lubomíra Kadlece a Zdeòka Hensla získala øadu
skvìlých umístìní, vèetnì tìch nejcennìjších.
Kategorie B: J. Novák, L. Dubišarová, T. Novák
(3. místo vzduchová pistole, 6. místo vzduchová
puška), D. Mièka, M. Modrlák, A. Král (5. místo
VzPi, 4. místo VzPu). Kat. C: T. Koneèný,
D. Žák, P. Štìpánek (1. místo VzPi, 2. místo VzPu),
L. Kadlec, O. Štol, M. Pavliš (3. místo VzPi, 1. místo VzPu). Kat. D: K. Kadlecová, P. Schlögl,
M. Èechal (3. místo VzPi, 2. místo VzPu). V soutìžích jednotlivcù posbírali medailové pøíèky
L. Kadlec (3. místo VzPu), P. Štìpánek (3. místo
VzPi), T. Koneèný (2. místo VzPu), M. Èechal
(2. místo VzPi, 2. místo VzPu). Všem patøí
zasloužená gratulace!
Lubomír Kadlec

Streetball v Moravské Tøebové
Streetball je název pro relativnì mladou sportovní
èinnost, která byla hlavnì z ekonomických dùvodù
vyèlenìna z basketbalu a poprvé spatøila svìtlo svìta
v USA. Èeština pro tento sport nemá svùj vlastní
název, avšak nìkde se mùžete setkat s názvy jako
„poulièní basketbal“, „tøi na tøi“ èi „hra na jeden
koš“. Aè je streetball hodnì podobný klasické
košíkové, má urèité odlišnosti. Nìkterých si lze
všimnout na první pohled, jako je poèet hráèù v poli
èi pouze jeden koš pro obì zúèastnìná družstva. Jiné
odlišnosti se týkají pøedevším pravidel, která jsou
velice variabilní a zatím nejsou ustálená pro všechny
turnaje. Po Èeské republice se koná mnoho turnajù
v této høe a ani Moravská Tøebová nezùstává
v tomto ohledu pozadu. Po dosavadních zkušenostech, kdy za ètyøi roky poøádaných turnajù v Moravské Tøebové se sjela družstva ze všech koutù
republiky, mají organizátoøi turnaje k jubilejnímu
pátému turnaji velké nadìje na nejvìtší úèast za
celou dobu poøádání turnajù v M.T. Letos se Streetballový turnaj v Moravské Tøebové uskuteèní 28. 7.
jako vždy na høišti u ZŠ Palackého od 9:30, kdy
zaène prezentace. Poøadatelé vìøí, že i letos vyjde
poèasí, a zvou všechny pøíznivce tohoto sportu jít si
zahrát, fandit èi užít si vynikající podívanou.
Milan Mokráš
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Znáte ringo?

Fotbalisté definitivnì v cíli
Fotbalový roèník 2006/2007 uzavøel svùj úèet.
Moravskotøebovská družstva prolétla soutìží se
slušnými výkony i výsledky, což se projevilo v tabulkových pozicích. I pøestože mnohdy se vloudil
stereotyp, ménì fotbalového štìstí èi støelecká
nemohoucnost, byla divácká pøízeò víceménì
konstantní a hodnocení tedy mùže být kladné.
Áèko skonèilo na pátém místì. Nebýt výkyvù na
konci podzimu mohlo skuteènì pomýšlet na vyšší
pøíèky. Dùležité je ovšem, že pøes všechny problémy
s kádrem je na tom mužstvo lépe než jeho rivalové
ze Svitav a Litomyšle.
Béèko nezvládlo úvod soutìže. Od té doby „jelo“
naplno (naposledy prohrálo 7. 10. 2006), nakonec
pøesvìdèivì získalo pohár urèený pøeborníkovi
okresu a slavilo návrat do 1.B tøídy, kam jistì
výkonnostnì patøí a což zdejší fotbal potøebuje.

A muži - Dobøíkov
Holice - A muži
A muži - Svitavy
Kon. tab.: 5.místo

4 : 1 (2:1) Veèeøa 2, Švanda 2
0 : 1 (0:1) Aberle
1 : 3 (0:1) Chlup O.
30 15 4 11 40:33 49 bodù

Cerekvice - Muži B 2 : 5 (1:2)Veèeøa 4, Chlup O.
Muži B - M.Trnávka 5 : 0 (2.0) Veèeøa 3, Fikr 2
Èistá - Muži B
0 : 1 (0:1) Veèeøa M.
Muži B - Linhartice 4 :1 (1:1)
Švanda 2, Chlup O., Skøebský,
Hradec n/S. - Muži B 2 : 0 (0:0) Širùèek 2
Kon. tab.: 1.místo 26 17 5 4 59:35 56 bodù
- postup
Ústí n/Orl. - Dorost A st.
2 : 3 (2:1)
Letohrad - Dorost A st.
2:0
Dorost st. - AFK Chrudim B
0:1
Svitavy - Dorost A st.
1 : 3 (0:1)
Kon. tab.: 8. místo 26 11 2 13 42:56 35 bodù
Ústí n/Orl. -Dorost A ml.
Letohrad - Dorost A ml.
Dorost A ml. - AFK Chrudim B
Svitavy - Dorost A ml.
Kon. tab.: 2. místo 26 17 5 4

Mládežnické celky vykázaly rovnìž vysoký standard, ale dosud nevyrovnaný pomìr mezi staršími
a mladšími garniturami. Rozhodnì však nemají
podstatnìjší problém, naopak vše nasvìdèuje tomu,
že v brzkých letech se doèkáme dalšího výkonnostního vzestupu.
Kaleidoskop výsledkù:
A muži - Skuteè
2 : 0 (0:0) Veèeøa 2
Prachovice - A muži 1 : 3 (1:1) Veèeøa 2, Králíèek

Zatím ahoj z K2
Roman Langr z Linhartic u Moravské Tøebové se už
22. kvìtna vydal spoleènì s osmi dalšími zkušenými
horolezci k úpatí pakistánské hory Chogori,
nejèastìji známé pod názvem K2.
Tato magická 8 611 m vysoká hora, nejtìžší ze všech
osmititisícovek, hora hor èi jakkoli jinak nazývaná
dominanta Karakoramu byla poprvé zdolána v roce
1954. Trvalo pak neskuteèných 23 let, než se to
podaøilo podruhé. Èeská republika má ve spojení
s K2 jedno mimoøádnì významné renomé. Josefu
Rakoncajovi se podaøilo jako prvnímu na svìtì
vylézt na vrchol dvakrát. Poprvé slavil úspìch v roce
1983 a podruhé o tøi roky pozdìji. Bohužel, od té
doby nebyl pøes øadu pokusù žádný Èech na K2
úspìšný.
V souèasné dobì má za sebou devítièlenná skupina
pod vedením Leopolda Sulovského stodvacetikilometrový pochod z pakistánského mìsteèka Scard do
základního tábora ve výšce cca 5100 m n.m. Minulý
týden se jim podaøilo úspìšnì vybudovat v 5930 m
n.m. první výškový tábor a bìhem aklimatizace si
postupnì zvykají na všudypøítomný nedostatek
kyslíku. Veškerý èas vìnují zajištìní expedièního
pohodlí v základním táboøe a postupné pøípravì
výstupu. Nejdùležitìjší fázi pøedstavuje natažení
a oprava fixních lan ve strmém Èesenovì pilíøi. Do
15. èervna mají v plánu postavení druhého výš.
tábora na hranici 6350m n.m a vynášení materiálu
pro další postup. Záležet bude pøedevším na poèasí
a zdravotní kondici horolezcù.
V základním táboøe by se letos mìlo vystøídat
12 expedic, ale prozatím se tu nachází pouze Rusové
a Amerièané. Podle zpráv, které se ke mnì dostávají
skrze internet, panuje mezi èleny pohoda a cesta
zatím probíhá bez vážnìjších komplikací. Více se
doètete na stránkách www.romanlangr.cz
Èlenové expedice: Leopold Sulovský (vedoucí
expedice), Josef Lukáš, Pavol Lupták (SR), Milan
Sedláèek, Libor Uher, Radim Slíva, Radovan Marek,
Roman Langr, Kamil Bortel, v B.C. se ke skupinì
pøidal po rozpadu expedice Radka Jaroše i Zdenek
Hrubý.
František Teichmann
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0 : 1 (0:1)
0 : 1 (0:1)Hanák
0:1
0 : 2 (0:0)
53:28 56 bodù

Svitavy B - Žáci A st.
1 : 3 (1:1) Kozák 3
Žáci A st. - AS Pce B
2 : 0 (1:0)
Žáci A - Letohrad
1 : 2 (1:1) Kozák
SK Pardubièky - Žáci A st.
1 :12 (0:7)
Zemánek 4, Kozák 3, Dobeš 2,
Žouželka, Trefil, Kabeláè
Žáci A st. - Chrast
3:0
Kon. tab.: 5. místo 26 15 3 8 81:36 48 bodù
Svitavy B - Žáci A ml.
0:2
Žáci A ml. - AS Pardubice B
11:0 (6:0)
Žáci A ml. - Letohrad
1 : 3 (1:1) Holub
SK Pardubièky - Žáci A ml
0:13
Žáci A ml. - Chrast
6:0
Kon. tab.: 5. místo 26 15 4 7 97:35 49 bodù

„Chcete si jej zahrát? Pøijïte mezi nás!“
Oddíl ringa funguje v Moravské Tøebové více než
10 let, je souèástí odboru ASPV TJ Slovan. Jeho
pøíznivci se scházejí každé úterý od 19.00 hodin ve
velké tìlocviènì na II. ZŠ ul. Palackého), v letních
prázdninách na víceúèelovém høišti tamní školy.
Týmy dospìlých i dìtí se pravidelnì úèastní
krajského turnaje v ringu, poøádaných pardubickou
ASPV. Zejména v posledním pìtiletí Tøebovští
marnì hledají pøemožitele. To bezpeènì potvrdili na
posledním „mìøení sil“ 19. 5. v Holicích, když
v kategorii dospìlých i mládeže obhájili loòské
vítìzství. A „dospìlácká“ rezerva potvrdila prioritu
druhým místem.
Ringo je rekreaèní hra, která vznikla v 70. letech
20. století v Polsku. Patøí k síovým bezkontaktním
hrám, pøi které proti sobì hrají jednotlivci (s jedním
kroužkem), dvouèlenná nebo tøíèlenná družstva
(s dvìmi kroužky z mìkké gumy). Cílem hry je
snaha odhodit kroužek podle povolených pravidel
pøes sí tak, aby ho soupeø nedokázal chytit. Utkání
se hraje do 15 bodù a na dva sety. Pøi remíze
rozhodne o vítìzi tøetí set.
Takže neváhejte, èekáme i na vás!
Monika Plchová

Zahájila atletická sezóna
Atletická sezóna 2007 zaèala staršímu žactvu 20. 5.
v Ústí nad Orlicí, kde se konalo 1. kolo regionálního
pøeboru družstev. Cesta na „místo èinu“ byla plná
napìtí, každý nominovaný èlen AK Mor. Tøebová si
v mysli pøehrával možný prùbìh své disciplíny.
Nálada byla optimisticky bojovná. Atletické klání
zahájily bìhy a technické disciplíny. Dobrým
výkonem 150 cm oslnily Nikola Paøilová a Zdena
Šunková ve skoku vysokém. Skvìlými výkonem se
prezentovali také ve skoku dalekém Daniel
Schramm (5,09 m) a Michael Pavliš v bìhu na 100
m pøekážek (15,78 s). Èinili se rovnìž ostatní, aby
odvedli své maximum – jejich výsledky odpovídaly
aktuálním možnostem. Žáci skonèili na výborném
2. místì, žákynì na místì šestém.

Fotbalový turnaj – Vlaardingen 2007
Starší a mladší žáci SKP Slovan Moravská Tøebová
se ve dnech 26. - 27. 5. 2007 zúèastnili mezinárodního fotbalového turnaje v holandském Vlaardingenu.
V každé kategorii startovalo 7 družstev: SKP Slovan
M.T., Southampton (Anglie), V.F.L. Kommern
(Nìmecko), F.C. Zoetermeer, V.V Slikkerveer,
Victoria 04 Vlaardingen, V.F.C. Vlaardingen naši
hostitelé (Holandsko). „Z Moravské Tøebové jsme
odjíždìli ve ètvrtek veèer, na místo urèení
(Vlaardingen poblíž Rotterdamu, partnerské mìsto
Moravské Tøebové) jsme dorazili o den pozdìji
odpoledne. Po ubytování následovalo pøijetí na
radnici samotným místostarostou. Vše bylo velmi
srdeèné a mladí chlapci si odnesli mnoho pøíznivých
dojmù.“ V sobotu v prùbìhu odpoledne „vypukl“
tradièní a rozsáhlý turnaj – trval až do nedìlního
podveèera. Turnaj probíhal na fotbalovém stadionu
VFC Vlaardingen (2x travnatá plocha, 1x umìlá
tráva). Organizace turnaje byla na velmi vysoké
úrovni. Celkovým vítìzem se stalo holandské
družstvo Viktoria. Vyvrcholením turnaje byl závìreèný ceremoniál za úèasti živé pochodové hudby
která zahrála kromì všechny státní hymny, vèetnì
èeské…
Výsledky:
Starší žáci: 2 výhry, 2 remízy, 2 prohry = 4. místo.
Mladší žáci: 2 výhry, 1 remíza, 3 prohry = 4. místo.
Kvalitní turnaj, slabším èlánkem byli rozhodèí.
Hostitelé se o naše mladé fotbalisty skvìle starali
(ubytování, strava, výlet k moøi).
Paralelnì s fotbalovým turnajem probíhal v sobotu
tenisový turnaj na 5 antukových kurtech, kterého
se zúèastnilo 7 tøebovských tenistù. Tøebovští
tenisté vedli v polovinì turnaje již 7:1 nakonec však
byli spokojeni s celkovým vítìzstvím 9:7, když v závìreèných bojích Holanïané mohutnì dotahovali.
Celý turnaj probíhal v pøátelské pohodì a závìreèného vyhlášení výsledkù se opìt zúèastnil místostarosta Vlaardingenu. V pøíštím roce 2008 probìhne
obdobný fotbalový a tenisový turnaj v M. Tøebové.

Nikola Paøilová – nejvìtší nadìje oddílu
V 2. kole soutìže hostila mladé adepty atletiky
Litomyšl. Tøebovští pøijeli se stabilizovaným
kádrem, který tvoøili žáci: Marek Langhammer, Jan
Trefil, Lukáš Trávníèek, Petr Slanina, Tomáš
Øehùøek, Jiøí Pálka, Robin Kalhaus, Vojtìch Štefek,
Jan Schneider a žákynì: Michaela Štegnerová,
Tereza Vágnerová, Veronika Pechová, Tereza Sedláøová, Petra Jeøábková, Andrea Hájková, Martina
Šmídová, Lucie Jakoubková, Kristýna Soukalová,
Denisa Wendligová, Klára Kubitová, Nikola Paøilová a Zdenka Šunková.
Výsledky v podstatì kopírovaly úvodní èást soutìže,
žáci skonèili o stupínek níže (3. místo), zatímco
žákynì obhájily své postavení (6. místo). Výkony
mladých atletù lze oznaèit za velmi slibné…
Krajský pøebor jednotlivcù
Soubìžnì s probíhající soutìží družstev se konal
také krajský pøebor jednotlivcù v atletických
disciplínách. Tøebovští (žákovské kategorie – starší
i mladší) opìt zavítali do Ústí nad Orlicí, kde se jim
tradiènì daøí…
Atletický klub vedený uèitelkami Zdenou Mareèkovou a Mílou Novákovou reprezentovali: Vojtìch
Štefek, Michael Pavliš, Daniel Schramm, Petr
Slanina, Michala Štegnerová, Nikola Paøilová,
Markéta Pøikrylová, Zdena Šunková, Magdaléna
Piòosová, Andrea Hájková, Veronika Juraèková
a Denisa Wendligová. Atleti pøedvedli skvìlé
výkony a domù se vraceli spokojení: jako „pøíbal“
17 medailí z toho 12 zlatých, 2 støíbrné a 3 bronzové. Gratulujeme.
Monika Plchová
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Bach 2007 skonèil pøekvapením
Tøetí díl oblíbeného moravskotøebovského
cyklistického seriálu Cykloman po èasovkách
v terénu a na silnici nabídl úèastníkùm mix –
orientaèní závod dvojic BACH 2007 (Bohemian
Advantures Challenger).
V 18:30 bylo vše koneènì spoèítáno, dojmy
sdìleny, bolístky pofoukány, ošetøeny. Mikrofonu
ve sportovním areálu Slovanu Moravská Tøebová
se ujímají organizátoøi V. Dokoupil a V. Machaèová. Dìkují úèastníkùm, vyslovují uznání, že
svou houževnatostí „udìlali vlastnì“ závod.
Posléze jsou dekorování ti nejlepší, vèetnì
neèekaných vítìzù. „Zvítìzili historicky nejtìsnìjším rozdílem 3,2 bodu.“
Výsledky:
1. Mièka Miloš - Vojtková Marie
1015,2
2. Schneider Ludìk - Schneiderová B. 1012
3. Doležel Josef - Votøelová Rùžena
966
4. Steklý Josef - Moravcová Vìra
900
5 Sedláèek Tomáš - Sedláèková Ludmila 888
Prùbìžné celkové poøadí seriálu po 3 záv.:
(dosud se zúèastnilo 139 závodníkù – minimálnì jednoho závodu)
Bez urèení kategorií:
1. Doležel Josef 285, 2. Kadidlo Jiøí 265, 3.
Schneider Ludìk 259, Hotaø Jiøí 248, 5. Štìpaø
Petr 244, 6. Hanák Jaroslav 244, 7. Sedláèek
Tomáš 240, 8. Mikšánek Dušan 235, 9. Schneiderová 229, 10. Steklý Josef 217
Podle kategorií:
M1 (41 úèastníkù)
1. Kadidlo Jiøí 282, 2. Sedláèek Tomáš 274,
3. Hotaø Jiøí 273, 4. Mikšánek Dušan 270,
5. Honzírek Leoš 263

M 2 (26 úèastníkù)
1. Doležel Josef 294, 2. Štìpaø Petr 284,
3. Schneider Ludìk 282, 4. Hanák Jaroslav 275,
5. Šimon Jan 268
M3 (18 úèastníkù)
1. Steklý Josef 283, 2. Budig Norbert 282,
3. Durák Luboš 281, 4. Sopoušek Kamil 277,
5. Pustina František 273
M4 (5 úèastníkù)
1. Boháè Petr 294, 2. Štìpánek Antonín 286,
3. Ondra Josef 195, 4. Kubín Jan 193
Z1 (16 úèastnic)
1. Mizerová Olga 295, 2. Frišová Kateøina 292,
3. Spíchalová Barbora 285, 4. Slavíèková Lucie
272, 5. Rolencová Dita 268
Z2 (10 úèastnic)
1. Schneiderová Bedøiška 297, 2.Vojtková Marie
288, 3. Moravcová Vìra 287, 4. Votøelová
Rùžena 190
Junioøi (23 úèastníkù)
1. Keclík Petr 292, 2. Kalina David 262,
3. Horák Patrik 260, 4. Sedláèek Michal 190,
5. Štìpánek Petr ml. 18
Pøíští závody:
sobota 7. 7. 2007 - silnièní ORI CUP (okruhy
Mor. Tøebová - Jevíèko - Køenov - Mor. Tøebová
– 3x).
sobota 14. 7. 2007 (4. závod seriálu Cykloman
2 0 0 7 ) – M O R AV S K O T Ø E B O V S K Ý
CYKLOMARATÓN 2007.

ÈERVENEC 2007

Stolnìtenisová galashow nadchla
Moravskotøebovští stolní tenisté se koneènì doèkali!
Nová herna jim souží už pùl roku, ale slavnostní
otevøení naplánovali na zaèátek èervna, jako malý
pøíspìvek k jubileu mìsta. Byla to dobrá volba spjatá
s komplexní sportovnì spoleèenskou akcí.
Aby mìli vìtší motivaci k pøíštím úspìchùm, pustili
se do turnaje, jímž se zapsali navždy do povìdomí
veøejnosti – ustavit èeský rekord v délce hraní
stolního tenisu. Dvanáct „stateèných“ – Madìra J.,
(47) Ertl J., Kalandra M., Zítka Patrik, Mrva
Milan, Pøichystal Ivo, Skácelík J., Muselík M.,
Riemer T., Vykydal R., Jakl T. (16), Jassa P. se ve
dvouhrách utkávalo po vymezený èas 24 hodin
každý s každým…

Ukázka z exhibice
První míèek udeøil o stùl v pátek 1. 6. v 16 hodin.
Turnaj velmi brzy nabral rychlý spád, pøièemž si
udržoval velkou sportovní kvalitu. S pøibývající
hodinami ovšem pøicházely první krize. Sportovce
trápila únava a bolesti. O chvilkách volna, kdo
zrovna nehrál, procvièoval svaly, spal nebo
doplòoval energii. Ráno už byla únava ještì
znatelnìjší. „Je to nároèný, neèekali jsme, že to bude
tolik nároèné. Zpoèátku se hrály dlouhé sety, teï se
krátí, tím zápasù pøibývá a zbývá ménì èasu na
relaxaci,“ vysvìtlil po 20 hodinách nejstarší aktér
J. Madìra. Je sobota 2. 6. 2007, tìsnì pøed ètvrtou
odpolední za asistence televize NOVA herna
skandovanì odpoèítává: pìt, ètyøi, tøi, dva, jedna,
rekord se podaøil!… Aktéøi nezvyklého turnaje jsou
vyèerpaní, ale šastní. Nejlepší ze všech (poèet
vítìzných utkání) byl Jakub Ertl.

Trio Cinibulk - Karabec - Mada dostalo šanci
hned vzápìtí. Prvnì jmenovaný jako promotér
galashow nastínil svùj cíl: „Chceme vás pobavit.
V Èesku pøedvádìjí exhibici jen Milan Orlowski
a Jindøich Panský. Teï jsme tu i my, plánovali jsme
návštìvu do Moravské Tøebové už loni, podaøilo se
to až nyní.“
Poté pøedstavil aktéry své show Ivana Karabce
a Josefa Madu. Oba se po pøedvedené ukázce
rázem stali „miláèky“ publika. Zejména I. Karabec,
který jako jediný na svìtì – tìlesnì postižený – má
všechny tituly ze svìtových soutìží: z paraolympiády v Sydney, ME ze Zagrebu a MS ve Švýcarsku.
Pøes své postižení si udržuje stále velmi vysokou
extraligovou úroveò.
Následovaly:
* souboj s domácími hráèi (mìli za sebou
„24“hodinovku)
Karabec - Patrik Zítka 2:0 (11:5,11:5)
Mada - Ertl
2:0 (11:5,11:6)
* ukázka, s èímž se dá hrát stolní tenis…
(oba borci využívali postupnì pálku, minipálku,
prkýnko, parketu, botu, hokejový puk, láhev od
koøalky, vlastní noha èi pupek vyztužený pálkoukvùli odrazu)
* ètyøhra velmi atraktivní s domácími hráèi
Karabec/Mada - Madìra/Pøichystal 2:0 (11:7, 11:6)
* zápas s odvážlivcem z publika…
* improvizovaná tisková beseda/dotazovna
v jejím rámci odpovídal Ivan Karabec, jak jej mùže
stolní tenis uživit – hraje ligu v Nìmecku, funguje
jako trenér, úèastní se takovéhoto smysluplného
„table-tenisového cirkusu“. Souèasnì se mohli
diváci fotografovat s jeho získanými medailemi:
„V Nìmecku jsou podmínky pro stolní tenis
mnohokrát lepší než v ÈR. Zatímco u nás jsou
návštìvy chabé až nulové, sponzoøi nejeví zájem,
v Nìmecku je návštìva turnaje pojímána jako
rodinný výlet, takže hrajete pøed tisícovkou
nadšených zájemcù.“
A pak byl konec… Spontánní potlesk dlouho
dozníval, zatímco všichni se zvolna trousili ke
švédským stolùm. Ty byly pøipraveny jako
podìkování všem, kteøí se zasloužili, že tu máme
takovou pìknou halu.
„Bylo to dobré, líbilo se mi obecenstvo, dobrá
návštìva. Všechno se nám tu líbilo i zápasy, ètyøhra
byla skvìlá. Jinak chválím vaši novou hernu.
Doufám, že bude plnì využita. Nebojte, nìkdy se tu
zase objevíme.“ (I. Karabec) „Já poïakujem nášmu
kameramanovi, který nás natáèel, takže si to
perfektné publikum a atmosféru budeme moci
vychutnat ještì mnohokrát znovu. Herna-hala je
velmi povedená a jistì bude sloužit bohatì svému
úèelu.“ (P. Mada)

V. Krajská olympiáda mládeže
pardubického kraje
Pardubice 10/2006 - 6/2007
Díl druhý: Tenis je jedna z nejrychlejší sportovních her
Èas v tenisové hernì se nezastavil naopak spìchal
mílovými kroky k naplnìní poutavého programu.
Oficiálního aktu slavnostního otevøení se zúèastnili
starosta mìsta J. Ošádal, místostarostové V. Maèát
a M. Izák, poslanec a exministr R. Martínek, èlenové
T-T oddílu, jakož i zvìdavá veøejnost. „Stolní tenis
se hraje v M. Tøebové údajnì už od r. 1947. Nejsem
takový pamìtník, ale vím, že byl vždy spjatý s tímto
„barákem“. Asi 10 let jsem ho mìl na starosti jako
šéf TS, vím, jak vypadal, a proto jsem rád, že teï je
jiný a že nám ho mnohá mìsta mohou závidìt“, øekl
pøedseda TJ Slovan P. Charvát. Pøál stolním tenistùm
mnoho sportovních úspìchù, vyzval je k ještì
výraznìjší práci s mládeží, nebo „vidìt tu za 10 15 let øadu staøíkù“ Smiølivý a chápavý všeobecný
smích provázel jeho zámìrnì nedokonèenou
poslední vìtu.

Úèast: krajská olympiáda – 47 základních škol, 25
støedních škol, celkem 1 780 startujících.
Regionálních olympiád se zúèastnilo (vítìzná
družstva postupovala do V.KO): Pardubice 4 854
startujících, Ústí n.O. 2 841, Svitavy 2 086, Chrudim
2 152, celkem 11 933 startujících.
Vítìzné školy :
Kategorie SŠ:
1. Gymnázium Dašická Pardubice
57 bodù
2. Gymnázium J.R. Chrudim
47
3. Gymnázium Svitavy
34
6. VSŠ a VOŠ Moravská Tøebová
20
12. Gymnázium Moravská Tøebová
12
Kategorie ZŠ :
1. ZŠ Palackého Moravská Tøebová
55 bodù
2. ZŠ U Stadionu Chrudim
43
3. ZŠ Pardubice Ohrazenice
30
25. Gymnázium Moravská Tøebová
8
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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