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Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku
Tøikrát se vydal na 
expedici do asijských 
velehor, ale až nyní 
s t a n u l  n a  v r c h o l u  
osmitisícovky.
Pøedtím se o to po-
koušel pøi expedicích 
Manaslu 2001 v Nepálu 
a Shisha Pangma 2003 
v Tibetu. Zradily jej 
v š a k  k l i m a t i c k é  
podmínky. Kromì toho 
v loòském roce okusil 
vrchol nejvyšší èinné 
s o p k y  n a  s v ì t ì  
Cotopaxi (5897 m) a 
zdolal i Chimborazo 
(6310 m) v Ekvádoru. 
Tentokrát byla cílem 
hora Broad Peak (8047 
m) v pohoøí Karakorum 
v Pákistánu, dvanáctá 
nejvyšší  hora svìta. 
Vrcholu dosáhl Roman 
Langr spoleènì s Èe-
chem Kamilem Bor-
telem, dvìma Italy, 
jedním Polákem a Švý-
carem. Až na drobné 
omrzliny Bortela byli 
oba    Èeši    zdravotnì 
v poøádku. „Je super, že 
to napotøetí koneènì vyšlo,“ usmíval se spo-
kojenì devìtadvacetiletý  horolezec pùvodem 
z Linhartic a doplnil: „Šli jsme to bez kyslíku 
alpským stylem, všechno jsme si nesli s sebou 
na zádech.“
Ze základního tábora vylezli až na vrchol ve 
tøech etapách. Na poslední úsek cesty se 
dvojice èeských horolezcù vydávala ve dvì 
hodiny v noci. Cestou se s nimi utrhl 
ledovcový pøevis, naštìstí se oba horolezci 
staèili zachytit na skále. „Na tzv. Skalnatém 
vrcholu, jednom ze tøí na Broad Peaku ve 
výšce 8039 m, jsme stanuli 21. èervence 2005 
v 17 hodin,“ podìlil se o své zážitky z výstupu 
Langr.
Jestliže cesta vzhùru byla namáhavá,  sestup 
byl nesmírnì dramatický. Polský horolezec 
uklouzl a v 7700 m po stometrovém pádu 
zùstal viset se zlomenou nohou. „Ihned zaèala 
záchranná akce, která trvala tøi dny. Ètyøi lidi 
ho spouštìli dolù, ale celkem patnáct mu 
pomáhalo pøes ledovec. Pøi jeho stahování 
navíc došlo k nìkolikasetmetrovému pádu dvou 
horolezcù, když zdolávali  ledový pøevis.“
Pøíprava expedice trvala tøi ètvrtì roku. Z pì-
tice Èechù, kteøí se ji v závìru loòského roku 
rozhodli absolvovat, nakonec odjeli ètyøi, z to-

ho tøi lezci a jeden lékaø. Nejprve letìli do 
Islámábádu, odkud se museli trmácet  dva dny 
autobusem po známé Karakom Highway. „Je 
to velké dobrodružství, cesta je vystøílena ve 
skále, pod vámi teèe divoký Indus. Pokraèujete 
džípy až do míst, kde silnice konèí a ani o ka-
menné laviny není nouze.“ Tìsnì pøed nimi na 
to doplatili Japonci, kdy smrt jednoho z nich 
znamenala zrušení jejich expedice. Broad Peak 
je nebezpeèná také v tom, že v základním 
táboøe mùže být osudné dostat horskou nemoc. 
Pokud nejste rychle dopraveni do nižších 
poloh, mùžete i umøít. 
Èeská výprava se kvùli úspoøe nákladù spojila 
s dalšími horolezci,  pro devìt lidí tak staèila 
jedna kuchynì. Základní tábor pod Broad 
Peakem  byl  spoleèný i pro expedici na K2. 
Na tu  se  bìhem uplynulého mìsíce nepoda-
øilo kvùli špatnému poèasí vystoupit hned 
dvìma èeským expedicím - Leopolda Sulov-
ského a Radka Jaroše. 
„Broad Peak patøí k tìžším osmitisícovkám, 
kde je hodnì lezení. Do“dvojky“ jste poøád na 
pøedních hrotech, což jsou sklony 60 stupòù, 
podobné Grossglockneru. Neodpoèinete si, 
dokud si neudìláte plošinu na stan. Bylo 
dobré, že se všechny expedice sešly pøed 
hlavním výstupem a domluvili se, že dáme 

dohromady zajiš�ovací lana pro vìtší 
bezpeènost sestupu, kdy už je èlovìk hodnì 
unavený,“ okomentoval mladý horolezec.
K dalším plánùm byl Roman Langr, trojnásob-
ný Sportovec mìsta Moravská Tøebová,  
zdrženlivý. „Nejvìtší výzvou je pro mì v sou-
èasnosti zdolat K2,  Horu  hor,  považovanou 
za   nejtìžší   osmitisícovku   svìta.   Láká   mì 
i Aljaška. Ovšem všechno je o penìzích.“ 
Langrovu expedici finanènì podpoøilo Mìsto 
Moravská Tøebová èástkou 12 tisíc Kè, 
dvojnásobnou èástku pak pøidal Pardubický 
kraj. Úspìšný horolezec byl po svém návratu 
slavnostnì pøijat jak starostou mìsta, tak 
krajským hejtmanem.

-red-

Roman Langr na Broad Peaku
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Kabelovka jenom jedna

U p o z o r n ì n í

Rekonstrukce jídelny ZŠ Palackého

Bìhem uplynulých prázdnin probíhala rekonstrukce 
jídelny ZŠ Palackého v Moravské Tøebové. 
Zámìrem bylo, aby žáci této školy a ZŠ ÈSA mohli 
služeb stravovacího zaøízení využívat v plném 
rozsahu od 5. 9. 2005.
Finanèní prostøedky na rekonstrukci jídelny 
schválilo zastupitelstvo mìsta ve výši 15,83 milionù. 
Kè. Ve výbìrovém øízení zvítìzila firma Ing. Jan 
Matoušek  -  Agrostav Jevíèko,  která  nabídla  cenu 
v souladu s pøedloženým  projektem, a to ve výši 
12,55 mil. Kè. 
Souhlas se stavem stavby a prùbìhem provedených 
prací probíhal každý týden za pøítomnosti investora, 
kterým je Mìsto Moravská Tøebová, dodavatele 
stavby, firmou Agrostav Jevíèko a uživatele, tedy  
zástupce II. základní školy v rámci kontrolních dnù.
U takto rozsáhlé rekonstrukce se v prùbìhu realizace 
objevily oproti projektu nìkteré nutné vícenáklady. 
To, že by nìkteré nezbytné práce nebyly realizovány, 
jistì nebylo v zájmu dodavatele, investora ani 
budoucího uživatele stravovacího zaøízení. Celkové 
vyèíslené vícenáklady èinily 443 tisíc Kè (napø.: 
zámìna zásypu ležaté kanalizace, demontáž rozvodù 
zdravotní techniky, prùrazy zdravotní techniky, 
dlažba v jídelnì atd.) 
Bìhem stavby se podaøilo posílit dotaci na realizaci 
této investièní akce o 3,781 mil Kè. Celkové náklady 
na rekonstrukci tak dosáhly výše 13 mil. Kè.
Nyní je snahou všech zainteresovaných stran, nejen 
pøedat dílo do termínu stanoveného smlouvou, ale 
zároveò proškolit personál ještì pøed pøedáním díla 
uživateli. 

Od srpna letošního roku došlo k propojení sítí 
kabelové televize bývalé spoleènosti SATER a ATS 
v jednu, kterou provozuje spoleènost FCA. Vznikl 
tak jeden celek s jednou hlavní stanicí a spoleènou 
nabídkou televizních programù. Spojená sí� tak 
disponuje kapacitou 1500 zásuvek kabelové tele-
vize.
Od 1. 9. platí nové ceny. Základní nabídku poøídíte 
za 249 Kè mìsíènì, cena redukované èiní 78 Kè za 
mìsíc. V prùbìhu srpna mìla být dokonèena 
rekonstrukce sítì na sídlišti Západní s pøipojením na 
spoleènou nabídku sítì FCA. Všem klientùm 
kabelové televize tak bude automaticky spuštìna 
celá základní programová nabídka. Každý stávající 
zákazník ze sídlištì Západní, který si písemnì 
neobjedná základní nabídku, bude mít automaticky 
od   1. 9.  nabídku  redukovanou. „Cena za nabíze-
né  programy odpovídá  cenám v okolních mìstech. 
V Èeské Tøebové je napøíklad cena za programy 
kabelové televize 480 Kè za mìsíc. Do budoucna 
poèítá radnice se zøízením infokanálu mìsta, v nìmž 
by byli  diváci aktuálnì informováni o dìní ve mìstì 
i aktivitách v oblasti kultury a sportu,“ øekl starosta 
mìsta Josef Oš�ádal.
V prùbìhu záøí spoleènost FCA avízovala promo 
akci, kdy všichni platící zákazníci kabelové televize 
zaplatí  za  redukovanou  nabídku  s  24  programy 
78 Kè a základní nabídku budou mít na mìsíc 
zdarma. Budoucí uživatelé, kteøí nemají smlouvu na 
kabelovou televizi a objednají si ji v prùbìhu záøí, 
nebudou platit úèastnický poplatek 480 Kè.

Kontakt:
Klientské støedisko Moravská Tøebová

Dukelská 59 (internát uèilištì), Tel.: 461 310 595
E-mail: fcamtrebova@fcatv.cz
Po 9 - 15 hod.,   St 12 - 18 hod.

Vyhláška o školských obvodech

Zelená linka VHOS

Školské rady na základních
školách v Moravské Tøebové

Zastupitelstvo mìsta Moravská Tøebová schválilo 
dne 13.6.2005 s úèinností od 1.9.2005 obecnì 
závaznou vyhlášku è. 3/2005 o školských obvodech 
spádových škol v Moravské Tøebové.
Vyhláška rozdìluje ulice a èásti mìsta Moravská 
Tøebová do tøí obvodù, každý obvod náleží k jedné 
základní škole.
Tato vyhláška je závazná pro øeditele základních 
škol v Moravské Tøebové, kteøí jsou na jejím 
základì od 1.9.2005 povinni pøijmout do pøíslušné 
školy pøednostnì žáky, kteøí mají trvalé bydlištì ve 
spádovém obvodu školy. Vyhláška však neodpírá 
rodièùm a zákonným zástupcùm žákù možnost 
pøihlásit dítì na kteroukoliv vybranou školu.
S pøesným znìním vyhlášky je možné se seznámit 
na internetových stránkách mìsta,  vyhláška je také 
k nahlédnutí ve všech tøech ZŠ v Moravské Tøebové.              

Mgr. Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury MìÚ

Na základì rozhodnutí vedení spoleènosti zøídila 
VHOS, a. s. s úèinností od 1. 7. 2005 tzv. „zelenou 
linku“ pro bezplatné telefonní volání našich odbì-
ratelù do firmy VHOS, a. s., t. è.: 800 101 194. 
„Zelená linka“ slouží pøedevším k tìmto úèelùm:

• Nahlášení poruch na vodovodní nebo 
kanalizaèní síti • Nahlášení havárií na provozova-
ném majetku, pojistných událostí • Výluky v do-
dávce pitných nebo odvádìní odpadních vod 
zpùsobené výpadky elektrické energie • Vyøizování 
reklamací • Øešení kvality pitných a odpadních vod • 
Ke  komunikaci  zamìstnancù v tísòových situacích 
s øeditelství VHOS, a. s.

Na základì zákona 561/2004 Sb., o pøedškolním, 
základním, støedním, vyšším odborném a jiném 
vzdìlávání (školský zákon), § 167 schválila Rada 
mìsta Moravská Tøebová na své schùzi dne 5.4.2005 
usnesením è.j. 1735/050405 zøízení školských rad 
pøi ZŠ Moravská Tøebová, Ès.armády 179, pøi ZŠ 
Moravská Tøebová, Palackého 1351, pøi ZŠ 
Moravská Tøebová, Kostelní nám. 21, stanovila 
poèet jejích èlenù (9 v každé školské radì), 
jmenovala zástupce mìsta ve školských radách a vy-
dala volební øád pro volby do školských rad.
V prùbìhu mìsícù kvìtna a èervna probìhly volby 
do školských rad na jednotlivých základních školách 
v Moravské Tøebové.
Výsledky voleb do školských rad a informace o èin-
nosti budou uveøejnìny internetových stránkách 
základních škol.

Mgr. Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury MìÚ

Upozoròujeme poplatníky, že podle obecnì závazné 
vyhlášky mìsta Moravská Tøebová è. 6/2004 o místním 
poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, 
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování 
komunálních odpadù èl. 7 je druhá polovina 
poplatku za komunální odpad splatná v termínu do 
30.09.2005.
Dále upozoròujeme zástupce poplatníkù a samostatné 
poplatníky, kteøí uplatòovali úlevu na studenta 
studujícího mimo okres Svitavy, aby nezapomnìli 
doruèit na odbor majetku mìsta a KH, popø. do 
Obèanského informaèního centra, potvrzení o studiu na 
další školní rok 2005/2006 a to v termínu nejpozdìji do 
15.10.2005.                

Odbor majetku mìsta a komunálního
hospodáøství MìÚ

Z jednání zastupitelstva mìsta
z e   d n e   1 5 .  8 .  2 0 0 5

Zastupitelstvo mìsta schválilo:
3 Souhrnnou rozpoètovou úpravu è. 6/2005 

rozpoètu mìsta, kterou budou zmìnìny závazné 
ukazatele na rok 2005

3 Rozpoètovou úpravu è. 7/2005 - poskyt-
nutí finanèního pøíspìvku ASK STŠ MO Mo-
ravská Tøebová oddílu boxu ve výši 10 000  Kè 
na   zajištìní   úèasti  Štefana  Dirgase  na   ME 
v boxu juniorù. Finanèní pøíspìvek bude 
uhrazen z vyèlenìné rozpoètové rezervy.

3 Pøevzetí ruèitelského závazku mìsta 
Moravská Tøebová ve vìci poskytnutí úvìru 
dobrovolnému svazku obcí Region Moravsko-
tøebovska a Jevíèska na èástku 4,8 mil. Kè jako 
50% podíl celkového krátkodobého úvìru na 
realizaci projektu Informaèní a komunikaèní 
propojení Regionu Moravskotøebovska a Je-
víèska

3 Poskytnutí stipendia v souladu s usnese-
ním mìstského zastupitelstva è. 4/S/010797 
následujícím studentùm: Janu Øeøichovi, 
studentovi Dopravní fakulty Univerzity Pardu-
bice a Petøe Potyšové studentce VUT v Brnì, 
Fakulty stavební

3 Uzavøení mandátní smlouvy s druhým 
úèastníkem výbìrového øízení firmou VHOS, 
a.s. se sídlem Moravská Tøebová, Nádražní 6, 
PSÈ 571 01,  zastoupenou Ing. Pavlem Binkou, 
za cenu 176.120 Kè vèetnì DPH na inženýr-
skou a investorskou èinnost v rámci investièní 
akce Mìsto Moravská Tøebová - Rozšíøení 
kanalizaèní sítì.

Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
3 Pøedloženou zprávu o èinnosti rady mìsta 

od posledního zasedání zastupitelstva mìsta
3 Pøedložený    rozbor   hospodaøení   mìsta 

k 30. 6. 2005.
3 Pøedložený zápis z jednání kontrolního 

výboru.
Zastupitelstvo mìsta uložilo:

Starostovi mìsta pøedložit do konce roku 2005 
výhled rozvoje obchodní spoleènosti Technické 
služby Moravská Tøebová, s.r.o. v budoucích 
letech.

Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta
je k dispozici na sekretariátì starosty MìÚ.

Z Á Ø Í 2 0 0 5

Tímto dìkuji všem, kteøí se na této akci podíleli. 
Nebo� pouze souhra všech zúèastnìných stran 
pomohla zvládnout tuto nároènou akci bìhem dvou 
mìsícù. 

Ing. Marie Nechutová, místostarostka mìsta
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KINEMATOGRAF JE VE MÌSTÌ POPULÁRNÍ

Na poštì už nestojí
dlouhé fronty

Zmìna na místì vedoucí odboru
školství a kultury MìÚ

Oldøich Vlk rezignoval
Kinematograf bratøí Èadíkù, který v minulých 
dnech zavítal do Moravské Tøebové, navštívilo 
více jak 6 tisíc divákù. 
Promítat se pùvodnì mìlo  
ètyøi dny, ovšem kvùli 
vysoké návštìvnosti byly 
promítací dny prodlouženy. 
Nejvíce lidí pøišlo kine-
matograf navštívit první dva 
dny pobytu na námìstí. 
Dùvodem byl nejen výbìr 
kvalitních èeských filmù, ale 
také hudební koncerty, kte-
ré filmovým projekcím 
pøedcházely. „Koncerty byly 
v letošním roce pouze dva dny, potom se podium 
pro kapely pøestìhovalo do Udánek na Fest Pod 
Parou,“ sdìlila tisková mluvèí mìsta Libuše 

Gruntová, která zajiš�ovala organizaèní stránku 
hudebních produkcí i kinematografu. Zajímavostí 
bylo, že filmovým fandùm pøišel k chuti také 
lahodný mok Zlatopramen. „Za šest dní pobytu 
se v Moravské  Tøebové  jen  za  veèer  vytoèilo 
21 sudù piv, což se nám nikde jinde nestalo,“ 
okomentoval s údivem zástupce pivovaru. Poèasí 
bylo tentokrát vcelku obstojné, jen v nedìli 
promítání filmu pøíliš nepøálo. Diváci byli ale 
vytrvalí a na film se dodívali s deštníky nad 
hlavami. 
Jako každý rok vybíral kinematograf dobrovolné 
vstupné, jež je vìnováno na charitativní úèely, 
letos Nadaci Cihla. „Výtìžek dobrovolného 
vstupného èinil témìø 13 tisíc Kè. Tìší nás, že se 
kinematograf stává ve mìstì tradicí a získává 
stále vìtší poèet  divákù, “ dodala Gruntová.

-net-

Kompletnì zrekonstruovaná a modernì vybavená 
budova Èeské pošty v Moravské Tøebové slouží 
obèanùm mìsta už více jak tøi mìsíce. Vnitøní 
dispozice pošty byly uzpùsobeny nejnovìjším 
trendùm v obsluze klientù a to vèetnì vybavení. 
Pro rychlejší a pohodlnìjší odbavování zákazníkù 
zde byl nainstalován vyvolávací systém, který 
automaticky øídí pøístup lidí k pøepážkám. Každá 
osoba po zadání  svého  požadavku  obdrží  lístek 
s èíslem a vyèká, až ho elektronická tabule vyzve 
ke konkrétní pøepážce. „Vyvolávací systém je 
spravedlivý a zabraòuje pøedbíhání. Naše 
zkušenosti se zákazníky v opravené budovì pošty 
jsou veskrze pozitivní. Lidé oceòují pøedevším 
intimní zónu pro vyøízení svých záležitostí,  tedy 
to, že jim ve frontì jak se øíká,  nikdo nedýchá na 
záda,“ sdìlila vedoucí pošty Jana Müllerová. Na 
kladech vyvolávacího systému se shodují také 
návštìvníci pošty.
„Vyvolávací systém je jednoznaènì krokem vpøed. 
Jen orientace v popiscích systému je chaotická, 
tady mají co vylepšovat,“ vyjádøil se P. Smékal.

Nová podoba pošty jejím klientùm rozhodnì 
pøišla vhod. Èekání na odbavení je v moderním 
interiéru mnohem pøíjemnìjší a dlouhé fronty už 
nejsou pravidlem. Starší nebo špatnì pohybliví 
lidé mají možnost využít místa k sezení, jichž je 
na poštì devìt. „V nové poštì jsme zlepšili také 
organizaci práce. Døíve byly do 17 hodin otevøe-
ny tøi pøepážky, dnes jsou otevøeny ètyøi a fronty 
se netvoøí,“ dodala Müllerová.

-gut-

Pøerušení dodávky
elektrické energie
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Dne 5.9.2005, od  8 do 14 hodin na ulicích 
Sluneèní, Lidická, K. Èapka, Bezruèova, 
Tyršova, 9. kvìtna, Zahradnická (od Jiráskové 
po Sluneèní), Jiráskova (od Komenského po 
J.K.Tyla)
Dne 7.9.2005, od 8 do 14 hodin na ulici 
Lanškrounská (od ul. Na Stráni po K. Èapka)

Více info na tel.: 461 316 616.

Vy se ptáte, starosta odpovídá
Do rubriky Vy se ptáte,  starosta odpovídá 
mùžete nadále posílat své dotazy, námìty èi 
pøipomínky. Starosta mìsta Vám na nì odpoví. 
Otázky zašlete na adresu 
Zpravodaj, nám. T.G.M. 29, 
M.  Tøebová  nebo e-mailem 
zpravodaj@mtrebova.cz.

Pane starosto, proè jste 
j eš tì  nedal  podnìt  k  
vyšetøení skuteèné ceny 
aquaparku ? Pøipadá nám 
to jako mnohamilionová 
zlodìjina.
Skuteèná cena rekonstrukce aquaparku byla cca 
62 mil. Kè. Z toho 24 mil. Kè tvoøily dotace. 
Koneèná cena byla schválena zastupitelstvem 
mìsta v bøeznu 2005. Investièní akce 
rekonstrukce koupalištì prošla kontrolou Krajské 
finanèní správy Hradec Králové bez pøipomínek. 
Poèasí nám o letošních prázdninách vùbec 
nepøeje. Už byla nìjak pøibližnì vyèíslená 
finanèní ztráta aquaparku? V jaké výši?
Máte pravdu v tom, že je letošní rok z hlediska 
poèasí ještì horší než rok minulý. Nemají z toho 
radost ani školáci a studenti, ani dospìlí. Se ztrá-
tou z provozu aquaparku samozøejmì poèítáme, 
je to problém mnoha zaøízení tohoto typu, 
protože jsou apriori nezisková. Ztráta k dnešnímu 
dni vyèíslená není, ale jakmile se tak stane, 
budeme o její výši veøejnost informovat.
Domù jezdím na víkendy a obèas se mi stává, 
že své auto bílé barvy, najdu zelené. A to jen 

proto, že Technické služby sekaly trávu, která 
odletuje na auta stojící kolem. Zaschlá tráva 
na   karoserii   dá  poøádnì  zabrat  i  Kurtovi 
z teleshopingu. Mnì to stojí 100 Kè v myèce. 
Øešením by mohlo být rozmístìní cedulí s in-
formací o dobì sekání trávy a to v dosta-
teèném (týdenním) pøedstihu. Tak jak to 
funguje v Brnì.
Dìkuji za pøipomínku a za podnìt. S øeditelkou 
Technických služeb s.r.o. se pokusíme najít 
nìjaké vhodné øešení, o nìmž budeme obèany 
informovat 
Máme krásný zámek, který stál nemalé 
investice. Tak proè se s ním nechlubit. 
Doposud jsem nepotkal žádnou ceduli, která 
by již svým originálním provedením, lákala 
projíždìjící turisty. Vždy� míst vhodných pro 
tuto reklamu zámku, potažmo mìsta se najde 
spousty.  (Napø. kruhový objezd u Aralu, kde 
by svou polohou a zpracováním jistì pár 
turistù ulovila…).
Momentálnì se na pøípravì billboardù (poutaèù), 
které budou propagovat mìsto, pracuje. Reklamní 
agentura nyní zpracovává nìkolik variant návrhù, 
mezi nimiž se objevil také zámek. Jsou 
vytipována rovnìž místa, kde budou poutaèe pøi 
vjezdu do mìsta stát. Souèasnì jsme požádali 
vlastníka pozemkù okolo silnice I/35 o povolení 
umístìní poutaèù. Smìrová cedule byla zatím 
umístìna na budovu bývalého Besedního domu.  
Nová informaèní tabule stojí pøímo pøed 
zámkem,  ta informuje turisty nejen v èeštinì, ale 
i v angliètinì.

Dne 16.8.2005 odešla na mateøskou dovolenou 
vedoucí odboru školství a kultury Mìstského 
úøadu Moravská Tøebová Mgr. Jolana Sejbalová. 
Po dobu její mateøské dovolené byla povìøena 
jejím zastupováním vedoucí odboru finanèního 
mìstského úøadu Ing. Mgr. Dana Buriánková.

 Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MìÚ

Dne 29.8.2005 obdržel starosta mìsta rezignaci 
Ing. Oldøicha Vlka na funkci èlena Zastupitelstva 
mìsta Moravská Tøebová. Novým èlenem 
zastupitelstva se stal od 30.8.2005 první 
náhradník za volební stranu ODS Vítìzslav 
Škrabal.

Foto: Petra Zápecová
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V informaèním systému Mìstského úøadu v Mo-
ravské Tøebové bylo ke 31.7.2005 evidováno 
celkem 11 252 obèanù Èeské  republiky a 48  cizin-
cù  s  povolením k pobytu na území ÈR. V Morav-
ské Tøebové je tedy evidováno celkem 11 300  
obyvatel.
Za mìsíc èervenec se do Moravské Tøebové 
pøistìhovalo 18 obèanù, odstìhovalo 19 obèanù, 
narodilo se 15 dìtí a zemøelo 12 obèanù.

Kolik nás je

N A L I N C E 1 5 8 – P O L I C I E È R
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR 

Poškození osobního auta 
Dne 24.8. v èasných ranních hodinách poškodil 
neznámý vandal v Moravské Tøebové zaparkované 
osobní auto Škoda Superb na Tyršovì ulici pøed 
domem majitele. Pachatel u auta rozbil hozenými 
kameny zadní okno a poškodil lak na støeše vozidla. 
Zpùsobená škoda se odhaduje na 11 tisíc korun. 
Policie ve vìci zahájila úkony trestního øízení pro 
trestný èin poškozování cizí vìci. Po pachateli se 
nadále pátrá. 
Fest pod parou
Ve dnech 19.8. až 21.8. probìhl III. roèník veøejné 
produkce pod názvem "FEST POD PAROU" na 
pronajatých soukromých pozemcích v Udánkách. 
Akce byla øádnì zajištìna poøadatelskou službou. Na 
opatøení se podílelo celkem 28 policistù z útvaru OØ 
PÈR Svitavy a strážníci mìstské policie M. Tøebová. 
Na festu bylo pøítomno kolem 2200  hostù.  Poslední 
úèastníci opouštìli prostor v ranních hodinách dne 
21.8. V prùbìhu akce nedošlo k žádné mimoøádné 
události. V souvislosti s poøádaným vystoupením 
nedošlo k žádné škodì, policisté realizovali jeden 

trestný èin ve zkráceném øízení, jednalo se o neo-
právnìné užívání cizího motorového vozidla, 1 pøe-
stupek proti obèan. soužití a 8 pøestupkù na úseku 
ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomanie-
mi, kdy šlo o požití alkoholu øidièem pøed jízdou.
Krádež motorové nafty a náøadí
Škodu za více jak 11 tisíc korun zpùsobil neznámý 
pachatel, který se vloupal do zaparkovaného zem-
ního stroje Fermec 860, na staveništi haly na Svi-
tavské ulici v M. Tøebové. K vloupání došlo v dobì 
od 19. do 21.8. Pachatel ze stroje odcizil motorovou 
naftu a náøadí. Škoda na zaøízení stroje se odhaduje 
na 5 500 Kè. Pøípad je kvalifikován jako trestný èin 
krádeže vloupáním a poškozování cizí vìci. Po 
pachateli a odcizených vìcech policie nadále pátrá.
Vloupání do bytu v Moravské Tøebové
V  dobì  od  5.8. do 8.8. došlo v Moravské Tøebové 
k vloupání do bytu v prvním patøe obytného domu 
na Jevíèské ulici. Neznámý pachatel z bytu odcizil 
elektroniku, rybáøské pruty a jízdní kolo. Zpùsobená 
škoda pøesahuje 31 tisíc korun. Škoda na zaøízení 
bytu nevznikla. Policie pøípad kvalifikuje jako 
trestný èin krádeže vloupáním a porušování 
domovní svobody. Po pachateli a odcizených vìcech 
se nadále pátrá

Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
T: 461 316 509
E: reditel@tsmt.cz 
W: www.tsmt.cz  

Dne 6.8.2005 se konal JAM sprajerù. Pro jejich 
výtvarné fantazie bylo využito legálnì vyhrazené 
plochy na budovì herny stolního tenisu (viz foto)

Separace odpadu a jejich èistota
Opìt byl  zaznamenán zvýšený výskyt neèistot v 
separovaném odpadu, což znaènì komplikuje  
èasový plán svozù a navíc zpùsobuje zvýšení 
nákladù na likvidaci. Ve veøejných  kontejnerech na 
separovaný plast a papír mohou být pouze odpady 
uvedené na informativních samolepkách. Zejména u 
plastù je tøeba dbát na èistotu. Nevhazujte do 
svozové nádoby nevymyté kelímky a nádobky, 
zneèištìné obaly a hlavnì nic z komunálních 
odpadù.
Pokud posádka vozu  zaznamená v nádobì neèistoty, 
sveze jej až náhradním svozem. Bohužel v nìkterých 
pøípadech neèistoty nezachytne, což znamená, že 
hrozí vrácení celého vozu z recyklaèní linky.

Zimní stadion
Sezóna zimního stadionu bude zahájena v pondìlí 
5.9.2005. Vstupné zùstává 20 Kè/osobu.
Pronájmy ledù je možno rezervovat pøímo u ledaøù 
na tel. 731 151 771. Bruslení veøejnosti bude 
upøesnìno na vývìskách zimního stadionu a na 
www.tsmt.cz.

M A T R I K A
Vítání:
Èervenec: Andrea  Freharová M.T.

Lucie Doleèková-M.T.
Srpen: Christine Langrová M.T.

Aneta Chládková M.T.

Svatby:
Èervenec
Josef Hrbáèek-Eva Kováøová – Borušov-M.T.
Alois Pernica-Lenka Dupalová – oba Dl. Louèka
František Košárek-Eva Pánková

– Koruna-Fulnek
Erik Franck Besson-Anna Koláèková

– Francie-M.T.
Miloš Klíè-Iva Zemánková Rychnov – oba M.T.
Srpen:
Petr Novotný-Kateøina Šenkýøová

– M.T.-Tøebaøov
Radovan Herzig-Mária Zollerová

– Sušice-Júr nad Hronom
Petr Machek-Hana Vránová – oba M.T.
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H A S I È I – L I N K A 1 5 0
HZS Pardubického kraje, 
požární stanice Moravská Tøebová
Zahradnická 23, Moravská Tøebová
Tel. 461 311 622
e-mail: hzs.mortreb@quick.cz 
Velitel: kapt. Ing. Milan Horòák, velitel požární stanice

Za období od 18.7.2005 do 21.8.2005 bylo 
uskuteènìno celkem 16 výjezdù: 5x k dopravní 
nehodì, 5x k požáru,  6x k technické a jiné pomoci. 

Dopravní nehody:
- 31.7. srážka dvou osobních vozidel za obcí 
Chornice smìrem na Biskupce, tøi osoby byly 
ošetøeny, 
- 9.8. havárie dvou osobních vozidel za Jevíèkem 
smìrem na Jaromìøice, dvì osoby utrpìly zranìní, 
- 10.8. srážka dvou nákladních vozidel na silnici I/35 
u obce Gruna, jedna osoba utrpìla vážná zranìní, 
kterým na místì podlehla, 
-  13.8. srážka dvou osobních vozidel na silnici I /35 
u Žipotína, jedna osoba utrpìla zranìní,
-  16.8. havárie vozidla, které skonèilo na støeše pod 
tunelem na silnici I/35, jedna osoba byla zranìna,
Požáry:
-  19.7.  požár rodinného domu ve Vranové Lhotì, 
spolupracovalo zde pìt hasièských sborù, ke zranìní 
nedošlo
-   8.8.  požár odpadkového koše  na ulici Cihláøovì 

v Moravské Tøebové,
- 10.8.  požár rodinného domu s restaurací v Mìs-
teèku Trnávka, u požáru spolupracovaly ètyøi 
hasièské sbory, ke zranìní osob nedošlo,
-  14.8. požár osobního vozu  na  ulici Dr. Janského 
v Moravské Tøebové,
- 20.8. požár strništì a neposeèeného jeèmene na 
Hamperku, u požáru spolupracovaly dva hasièské 
sbory,
Technické a jiné pomoci:
- 19.7. pomoc záchranné zdravotní službì pøi 
transportu pacienta ze tøetího patra bytovky a nalo-
žení do sanitky na ulici Dr. Janského v Moravské 
Tøebové,
- 27.7. pomoc záchranné zdravotní službì pøi 
transportu zranìné osoby v pekárnì na ulici 
Lanškrounské v Moravské Tøebové,
- 31.7. rozøezání a odstranìní spadlého stromu na 
silnici pøed obcí Chornice,
-  3.8. èerpání vody ze sklepních prostor po prudkém 
dešti na ulici Jiráskovì, Lanškrounské, Jevíèské a 
Bezruèovì v Moravské Tøebové,
- 8.8. pomoc záchranné zdravotní službì pøi 
transportu pacienta z rodinného domu na ulici 
Alšovì v Moravské Tøebové,
-  20.8. otevøení dveøí od WC na ulici  M. Mikuláše 
v Jevíèku, uvnitø se nacházelo malé dítì,  které bylo 
v poøádku. 

M Ì S T S K Á P O L I C I E – L I N K A 1 5 6
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: Po - èt 06: 00 - 03:00, Pá 06:00 - 05:00,
                          So 07:00 - 05:00, Ne 19:00 - 03:00 

Statistika za období 15. 7.  15. 8. 2005
Poèet zjištìných pøestupkù 208
Z toho øešeno blokovì   49
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu     2

15.7. v 02:00 hod. zajiš�ovala hlídka MP místo 
dopravní nehody na ul. Jevíèské do pøíjezdu  PÈR.
16.7. ve 22:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení o ru-
šení noèního klidu na ulici Ztracená. Na místì 
pøistižení mladíci byli za své hluèné chování 
odmìnìni blokovou pokutou.
18.7. v 09:00 hod. regulovali strážníci MP dopravu 
pøi dopravní nehodì na ulici Komenského.
20.7. v 19:10 hod. byl hlídkou MP nalezen ležící 
totálnì podnapilý muž na ulici Lanškrounská. Muž 
byl naložen do vozidla MP a pøedán rodinì.
V 00:45 hod. øešili strážníci rvaèku mezi pøíbuznými  
v bytì na ulici Svitavská.
V 01: 20 hod. øešili strážníci další bitku, která 
probìhla ve vestibulu hotelu Morava.
21.7. v 17:30 hod. vzal na svého souseda sekeru muž 
na ulici Bránská. Hlídka mu v jeho konání zabránila 

a záležitost byla pøedána PÈR
k doøešení.
Ve 20:50 hod. bylo hlídce MP oznámeno, že na ulici 
Cihláøova leží muž a krvácí z hlavy. Na místo byla 
pøivolána RZS a PÈR, poté byl zranìný muž 
pøevezen do nemocnice ve Svitavách.
24.7. v 01:30 hod. bylo na monitorovacím systému 
MP spatøeno osobní vozidlo, jak vjíždí do pìší zóny 
v ulici Cihláøova. Strážníkùm se toto vozidlo 
podaøilo zastavit na ulici Gorazdova. Muž, který 
vystoupil z místa øidièe jevil silné známky 
podnapilosti, pøesedl na místo spolujezdce a snažil 
se hlídku uplatit 1 000 Kè. Hlídka jeho finanèní dar 
odmítla. Na místo byla pøivolána hlídka PÈR a muž 
jí byl pøedán  k dalšímu øešení.
28.7. v 07:15 hod. byl z bufetu v obchodním domì 
Kubík vykázán zcela opilý muž, který chtìl holdovat 
alkoholu již od ranních hodin. Hlídka mu pohrozila 
pøevozem na záchytnou stanici a muže nasmìrovala 
k domovu.
3.8. od 20:00 hod. kontrolovali strážníci MP vodní 
toky po pøívalovém dešti a èinili další opatøení, aby 
nedošlo k zaplavení ohrožených objektù.
6.8. ve 13:00 hod. byla hlídce oznámena rvaèka 
mezi sousedy v sociální ubytovnì na ul. Josefská. 
Strážníci situaci zklidnili.  Toto  se  opakovalo ještì 
v 17:30 hod.          

strážník František Juriš
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Punkový fest Pod parou probìhl bez problémù
Na dva tisíce úèastníkù ze všech koutù republiky se 
sjelo na tøetí roèník festivalu punkové a rockové 
muziky do Moravské Tøebové. 
Akce, jež probìhla 19. - 20.8., 
se pøes svou krátkou historii 
stala oblíbeným podnikem, na 
který letos pøijeli vyznavaèi 
punku také ze Slovenska, 
Polska èi Maïarska. Celkem v 
pøírodním areálu za hájenkou v 
Udánkách vystoupilo dvacet 
devì t  kape l .  „Fes t  j sme  
pøipravovali více než tøi ètvrtì 
roku, takže jsme rádi, že  se  
vyvedl,“  vysvìtlil  jeden z 
organizátorù akce Martin Sedlák. Festival 
pøipravoval spoleènì s kolegy ze skupiny Metallica 
Revival a nìkolika dobrovolníky. Pro návštìvníky 
byly pøipraveny stánky s obèer-stvením, ale také 
cisterna s vo-dou na umytí a dostatek mobilních 
záchodkù. „Pronájem všech pozemkù, a� už pro 
samotnou hudební produkci nebo pro parkování a 
stanování, byl øádnì domluven s jejich majiteli. 
Poradili jsme si i s výpadkem proudu bìhem sobotní 
noci. Potøebnou š�ávu dodaly záložní naftové 
generátory, “ dodal Sedlák.
Vyznavaèi punku pøes svùj nìkdy hrozivý vzhled 
nebývají nijak militantní. Nejvìtší konflikt tak 
zpùsobila malá skupinka mladých skinù, která byla 

po drobné šarvátce poøadateli vykázána do 
patøièných mezí. „Pankáèi jsou v pohodì, problémy 
zpùsobují hlavnì provokatéøi, kteøí netuší, co to 
punk vlastnì je. Letos do areálu tøeba vpadla 
skupinka místních opilých mladíkù, která pøed 
úèastníky akce šermovala pistolí, naštìstí se 
podaøilo situaci uklidnit. Jinak naše poøadatelská 
služba nemusela øešit vážnìjší konflikty,“ øekl 
Sedlák. 
Velitel Mìstské policie František Juriš organizátora 
doplòuje: „S akcemi obdobného druhu máme 
zkušenosti díky pøedchozím roèníkùm. Až na drobné 
prohøešky se zatím nevyskytl žádný vìtší problém, 
což je pøi setkání více než dvou tisíc mladých lidí co 
øíct.“ Také Martin Sedlák si spolupráci s policií 
pochvaluje: „Policie státní i mìstská byla o akci 
vyrozumìna dlouho dopøedu, spolupráce proto 
probíhala velmi dobøe.“ Letos byly kupodivu 
pøipraveny také Èeské dráhy, které pøed zaèátkem 
akce vypravily posilový spoj. 
Organizátoøi se po krátké pauze zvolna zaènou 
chystat na pøípravu dalšího roèníku. „Do budoucna 
uvažujeme o dvou scénách a zajištìní kyvadlové 
dopravy pro návštìvníky festivalu. Rádi bychom do 
Mor. Tøebové v pøíštím roèníku dovezli kapely z An-
glie. Kdoví, tøeba si fest Pod parou získá èasem 
takovou proslulost, že bude moci poèítat i s vìtší 
podporou od mìsta,“ uzavøel Sedlák.

-net-

L O K Á L N Í P Ø Í VA L OV Ý D É Š �
Dne 3.8. v podveèerních hodinách zasáhl 
Moravskou Tøebovou lokální pøívalový déš�, který 
mìl za následek pøetížení vìtšiny kanalizaèních stok 
a následnì zaplavení sklepních prostor nìkterých 
nemovitostí ve mìstì. Déš� trval zhruba hodinu, 
nejintenzivnìjší byl kolem pùl osmé veèer. 
Vzhledem k tomu, že v M. Tøebové není oficiální 
srážkomìrná stanice, opíráme se pøi našem 
vyhodnocení ze soukromých pozorování nebo ze 
srážkových úhrnù, které byly namìøeny v Jevíèku. 
Bìhem tohoto deštì napadlo kolem 40 mm srážek.
Z ekonomických dùvodù se stokové sítì nenavrhují 
na maximální srážky, ale na srážky nižší.
Již bìhem prvního pøívalu došlo k zahlcení stávající 
kanalizaèní sítì v Moravské Tøebové. Pøi druhé vlnì 
pak stávající kanalizace nemohla zadržet množství 
vody, které spadlo bìhem cca 10-15min, a tím došlo 
k plnìní dalších stok, které jsou zaústìny do páteøní 
sítì. Pro zajímavost na ul. Jiráskova hladina vody 
vystoupala v kanalizaèních šachtách cca 10 cm pod 
terén, v ul. Gorazdova byl tlak vody tak silný, že 
nadzvedl kanalizaèní poklopy a voda vytékala z ka-
nalizace pøímo na pozemek školního høištì, v nej-
nižším místì ul. Tovární se na komunikaci zaèala 
hromadit neodtékající voda cca do výšky 15cm. 
Voda, která byla kanalizací zachycena a nemohla 
dále odtékat stokou, se zaèala tlaèit zpìt do 
kanalizaèních pøípojek od jednotlivých nemovitostí. 
Tento problém pøedevším postihl ty nemovitosti, 
které mají odvodnìný sklep. Cca 40 min po opadnutí 
nejvyšší intenzity deštì se kanalizace uvolnila 

natolik, že vytlaèená voda do sklepù zaèala pozvolna 
odtékat do kanalizace zpìt.
Druhý den byla ihned provedena kontrola 
kanalizaèní sítì, byly vyèištìny odlehèovací komory 
(naplavený štìrk), dosypána podemletá místa na 
kanalizaci. Následnì bude VHOS, a.s. provádìt 
èištìní  kanalizací,  pøípadnì  i kamerové prohlídky, 
a to pøedevším v tìch ulicích, které byly nejvíce 
postiženy.
Pokud se týká výhledových opatøení ke snížení 
rizika opakovaných vyplavování sklepù bude 
VHOS, a.s. ve spolupráci s mìstem  provádìt taková 
opatøení na kanalizaci. Rovnìž pøi pøipravované 
další dostavbì nebo pøepojení stávajících kanalizaè-
ních sítí v Moravské Tøebové bude vìnována ze 
strany projektantù a provozovatele záležitosti deš�o-
vých vod zvýšená pozornost. K zjištìní aktuálního 
stavu vèetnì posouzení kapacitních možností 
kanalizace se jeví rovnìž jako nutné provést 
pøepoèet stávající studie generelu kanalizace. 
Závìrem chceme zdùraznit, že snahou provozovatele 
je tìmto událostem pøedcházet. Pokud již v nì-
kterých   mimoøádných  pøípadech nastanou a dojde 
k poškození majetku v objektech napojených na 
veøejnou kanalizaci, je provozovatel kanalizace, tj. 
VHOS, a.s. pro tento pøípad pojištìn. Obèané pak 
mohou v pøípadì, že neuplatní úhradu škody 
prostøednictvím svého pojištìní, žádat o úhradu pøes 
VHOS, a.s. útvar ØLZ. 

Ing.Dana Mikulková,
provozní útvar VHOS, a.s. Moravská Tøebová

Nová výroèní turistická známka 
Název:
„Biskupické kaléšek – 7. roèník“
Termín konání:
1. øíjna 2005  
Místo prodeje:
Pálenice Statek, Biskupice 9,
569 43  Jevíèko

V rámci programu obnovy venkova poøádá
Obec Biskupice ve spolupráci s pálenicemi

STATEK s.r.o.Biskupice a STILL 
s.r.o.Biskupice
dne 1.10.2005

Biskupické kaléšek 

Od pálenice k pálenici
Vzorky k letošnímu roèníku je nutno odevzdat 
nejpozdìji do 15. záøí 2005 na níže uvedené 
kontaktní adresy. Na vzorku musí být uvedeno 
jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, 
stupeò alkoholu a druh ovoce.

Kontaktní adresy:
STATEK s.r.o. Biskupice, p. Václavek,

tel. 605 556 445
STILL s.r.o. Biskupice, pí. Zámeèníková,

tel. 461 327 815
Obec Biskupice, tel.461 326 521

Nejlepší vzorky budou ocenìny hodnotnými a fi-
nanèními cenami:

1. místo:  3000 Kè + vìcný dar 
2. místo:  2000 Kè + vìcný dar
3. místo:  1000 Kè + vìcný dar

7. roèník festivalu slivovice

a 4. roèník závodu historických kol

Evropský týden mobility
a Evropský den bez aut

Projekt Zdravé mìsto svými kampanìmi a projekty 
smìøuje k udržitelnému rozvoji a zlepšování 
podmínek pro kvalitní život obyvatel. Proto jste 
zváni k úèasti na kampani Evropský týden mobility 
(dále ETM), která probìhne 16. - 22. záøí a její 
souèástí bude nìkolik akcí, podporujících udržitelné 
formy dopravy se zamìøením na dopravní výchovu 
(cyklojízdy, pìší výlety, akce pro rodièe s dìtmi, pro 
seniory, pro obèany s handicapem a další). V prù-
bìhu  celého  týdne  budete  mít možnost vyjádøit se 
k dopravì v M. Tøebové pomocí anketních lístkù, 
které budou na radnici a v Obèanském informaèním 
centru MìÚ.  
Dne 20. záøí jste srdeènì zváni na veøejné jednání na 
téma Dìtské dopravní høištì v našem mìstì. Jednání 
s úèastí pøíslušných zástupcù MìÚ probìhne v za-
sedací místnosti MìÚ od 14:00 hod. 
Mìsto Moravská Tøebová tímto vyzývá širokou 
veøejnost: Zkusme si alespoò 1 den v roce - dne 
22. záøí naplánovat tak, abychom nepotøebovali 
automobil ani jiná motorová vozidla.
Stejný  den  bude  pro  motorová  vozidla  uzavøeno 
námìstí, na kterém se budou  konat  odpolední akce.

Veronika Cápalová,
koordinátora Zdravého mìsta

MìO KDU-ÈSL v Moravské Tøebová
poøádá již tradièní

SVATOVÁCLAVSKÉ POHOŠTÌNÍ
s cimbálovou muzikou Jeèmínek z Rájce-Jestøebí

Støeda 28. záøí 2005  v 15:00 hodin 
Koncertní sál ZUŠ na zámku  

domácí obèerstvení a již tradièní burèák
- vstupné dobrovolné

Na dobrou zábavu a pøátelské posezení zvou poøadatelé
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KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202

e-mail: ks-mt@iol.cz           www.ksmt.wz.cz
(e-mailem nelze objednávat vstupenky, tato adresa 
slouží pouze k informaci o kulturních akcích KS)

Pøedprodej vstupenek od 1. záøí:
pondìlí a støeda   14:00 - 19:00 hod.

ètvrtek   9:00 - 12:00 hod.
vždy hodinu pøed zaèátkem filmového pøedstavení

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní a Kulturní 
služby Moravská Tøebová si vás dovolují pozvat na 
jubilejní setkání s nìmeckou a èeskou kulturou, 
které se uskuteèní od 13. do 23. záøí v budovì 
mìstského muzea.
13. záøí – „Ach wie schön ist  Panama - Ach, jak je 

krásná Panama“
                pohádka pro školní mládež,  ve spolupráci

s Goethe Institutem Praha
               kinosál KS, 10.00, vstupné 15,-

v Kulturním centru
15. záøí – „Co víš o Nìmecku a Rakousku“
                soutìž pro školáky i neškoláky
                Støedisko ÈNP, 1.patro muzea, 15.00
16. záøí –  „Høebeèský soubor a jeho pøátelé  lidové 

tance a písnì“ - 10.výr. souboru
                 dvorana KS, 18.30, vstupné 25,-
17. záøí – „Romantická láska v nìmecké písni

a poezii“
                 V komponovaném programu úèinkují:
                 Radovan Lukavský  recitace, èlen èinohry 

Národního divadla Praha
Robert Sterba  belcanto tenor, USA

                 Prof. Marek Kopelent  skladatel, klavírista
                 Marina Grochovskaja  klavíristka, Rusko
                 V programu zazní skladby a písnì 

L.v.Beethovena, J.W.Goethe, F.Schuberta, 
J.S.Bacha 

                 a v závìreèné èásti „Píseò o lásce a smrti 
Kryštova Kornata Rilka“

                 dvorana KS, 19.00, vstupné: 50,-
v Kulturním centru

18. záøí –  „Sbor Dalibor Svitavy a Fermáta 
Moravská Tøebová“

                 dvorana KS, 18.00, vstupné: 25,-
23. záøí – „Oráè a smrt“
                 Divadelní pøedstavení pro školy v podání 

hercù mnichovského profesionálního 
divadla.

                 Kinosál KS, 10.00, vstupné 20,- v KC

Dny èesko-nìmecké kultury

Záøíjové pranostiky
Máj a záøí jsou branami léta.
Záøí je májem podzimu.
Svatý Jiljí tváøe bílí. (1.9.)
Od Ludmily svìtice obouvej již støevíce. (16.9.)
Babí léto má své støíbro i zlato.
Kolem sv. Václava nové léto nastává. (28.9.)
Záøijové deštì jsou pro pole potrava, pro vinice otrava.

Støedisko èesko-nìmeckého
porozumìní nabízí

AKCE KULTURNÍCH SLUŽEB MORAVSKÁ TØEBOVÁ

Kurz nìmecké konverzace pro školní mládež – 
zaèáteèníky i pokroèilé (po ukonèení kurzu je 
možná úèast na letních táborech v SRN a Rakousku)
Kurz nìmecké konverzace pro dospìlé – 
zaèáteèníky i pokroèilé
Kurzy jsou vedeny odbornými lektory jednou týdnì 
ve støedisku.
Pøihlášky pøijímá: Støedisko èesko-nìmeckého 
porozumìní, Svitavská 18, Moravská Tøebová,
tel./fax: 461 316 304
Høebeèský taneèní soubor pøijímá do svých øad 
dívky a chlapce, kteøí rádi tancují ve vìku od 6 let 
výše. Soubor má jednou týdnì taneèní zkoušky pod 
vedením mladých taneèních lektorù. Soubor poøádá 
spoleèné akce:  semináøe,  zájezdy a vystupuje v ÈR 
i zahranièí. Pøihlášky na výše uvedené adrese.

DRUHÝ MORAVSKOTØEBOVSKÝ
JARMARK
(10.9., 9.00-16.00 hod., zámecké arkády,
vstupné: dìti 10,-; dospìlí 20,-)
Moravskotøebovský zámek vás zve na setkání s li-
dovými øemeslníky, pohádkáøi, rytíøi a bojovníky, 
tradièními øemesly a dobovou hudbou.

Uvidíte ukázky øemesel: keramika, hrnèíø, kováø, 
kartáènictví, øezbáø, perníkáøka, malování na sklo, 
drátování, košíkáø aj. Nesmí chybìt vìštírna a sladká 
medovina. Pro dìti bude pøipravena  historická 
støelnice, šermíøská vystoupení a netradièní pohádka 
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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.

šermíøského divadla Benedikt s názvem Studna. 
Dospìláci si jistì pøijdou na své poslechem hudby 
skupiny historických nástrojù Dubia Fortuna.

Program jarmarku:
  9.00 – zahájení trhu a øemesel na nádvoøí zámku
  9.30 – hudební produkce skupiny Dubia Fortuna
10.10 – šermíøské divadlo Benedikt: veselé pøed-
stavení Studna
10.40-12.00 – provoz støelnice
11.00 – hudební produkce skupiny Dubia Fortuna
13.00-13.45 – provoz støelnice
14.00 – Benedikt  šermíøské vystoupení
14.30-15.30 – skupina Dubia Fortuna, provoz 
støelnice
A pozor!!! Pro dìti je pøipravena v dopoledních 
hodinách ještì jedna krásná pohádka.

Foto z loòského jarmarku – Petra Zápecová

pro dìti   

(22.9., 8.30 a 10.00 hod., vstupné: 25,-)
Karlovarské hudební divadlo zve všechny dìti na 
další pokraèování pøíbìhù Kvítka Vítka. Výpravná       
podívaná plná písnièek, neskuteènì-skuteèných 
pøíbìhù. Zveme vás do pohádky, do svìta skøítka  
Vítka. Uvádí Karlovarské hudební divadlo.

hudba

(22.9., 19.30 hod., vstupné: 60,- )
Uslyšíte slavné árie a dueta z tìchto dìl: Cikánský 
baron, Polská krev, Paganini, Mam´zelle Nitouche, 
Divotvorný hrnec, My Fair lady a West Side Story.  
Úèinkují èlenové Hudebního divadla v Karlínì: 
Iveta Dufková, Michal Klamo, Kateøina Kenar-
džievová a Oldøich Král.  

Pøipravujeme:
(pøedprodej již od 1.záøí 2005)

(14.10.2005.,19.00 hod., dvorana, vstupné: 100,-)
Josef  Náhlovský,   Karel   Šíp  a  Dáša  Zazvùrková 
v novém estrádním poøadu, který polechtá bránice 
každému.
Když  se  øekne  sanatorium,  je  všem  jasné,  o  èem 
se hovoøí. Pokud ale pøidáme Zazvùrkovou se Šípem 
a Náhlovským, vznikne klon netradièní zábavy plné 
humoru a písnièek. Prostì bezva veèer. Pøijïte 
pobejt a oddychnout si od shonu a rychlosti každého 
dne.

O KVÍTKOVI VÍTKOVI 

VEÈER OPERETNÍCH A MUZIKÁLOVÝCH 
MELODIÍ

SANATORIUM



MUZEUM

Sídlo Mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 311 203, 731 151 786
e-mail: muzeummtr@mtrebova-city.cz

Otevøeno:
úterý - pátek: 9.00-12.00, 14.00-17.00 hod.

sobota: 14.00-16.00 hod.

ZÁMEK

Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 461 312 458

Otevøeno:
úterý - pátek: 9.00-17.00 hod.

sobota, nedìle: 13.00-17.00 hod.

Stálé expozice:
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MÌSTSKÉ MUZEUM

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropského 
umìní (hrobka s mumií egyptské princezny 
Hereret)

Výstava: 
Cyril Bouda, Jiøí Bouda:  Grafika – do 11. 
9. 2005
Lidové umìní Bengálska – vernisáž 16. 9. 
2005 v 17 hod.

Prohlídkový okruh - Vývoj životního stylu v 
Moravské Tøebové od 17. století

Venkovský život na Moravskotøebovsku
Humanismus a renesance na Moravskotøebovsku
Geologické pomìry Moravskotøebovska

Výstavy:

Antická Iónie – Rytíøský sál (prodloužena)

Obrazy a obrázky Jany Veselé  – vernisáž 9. 9. 
v 17 hod., potrvá do 2. 10. 2005

Dne  11.8.2005  se  v  Galerii  umìlecké  fotografie 
v Moravské Tøebové konala vernisáž výstavy 
fotografií „Žena objektivem Jana Nežádala“. Jan 
Nežádal z Osíka, èlen fotoklubu 1840 Litomyšl 
zachytil na svých èernobílých snímcích mladé dívky, 
zralé ženy i staøenky. Jde pøevážnì o reportáže na 
velmi dobré úrovni. Nechybí ani akty v pøírodì. 
Vernisáž navštívilo asi padesát lidí. Výstava potrvá 
do 30. záøí 2005.
Další výstava v Galerii umìlecké fotografie bude 
zahájena 6. øíjna a k vidìní bude do 28. listopadu 
2005. Svými fotografiemi se na ní pøedstaví La-
dislav Nováèek z Èeské Tøebové.
S létem konèí i Fotofestival 2005 v Moravské 
Tøebové. Fotografie tohoto festivalu budou 
vystøídány autorskými výstavami, které uspoøádá 
rovnìž Galerie umìlecké fotografie pod vedením 
Rudolfa Zukala.
Vystaveny budou snímky tìchto fotografù:
– Milan Borský ze Zlína (výstavní prostory  Mìstský 

úøad MT, nám. T.G. Masaryka),
– Rudolf Zukal z Mor. Tøebové (budova bývalé 

polikliniky, ul. Svitavská),
– Josef Ptáèek z Brna, 
– Petra Kamenická z Prahy,
– Josef Lonèák z Prahy (Mìstský úøad MT, ul. 

Olomoucká),
– Jan Odehnal z Mor. Tøebové,
– Stanislav Marušák z Roztok u Prahy,
– Jiøí Koš�ál z Jevíèka (Mìstská knihovna Ladislava 

z Boskovic se sídlem na zámku).
Nìkteré z fotografií si návštìvníci výstav budou 
moci zakoupit.

Daniela Plisková

Vernisáž výstavy obrazù Jany Veselé, jejichž 
námìtem jsou èasto historická mìsta vèetnì 
Moravské Tøebové, pøedznamenává letošní Dny 
evropského dìdictví. 
Hlavní program, organizovaný komisí 
památkové péèe ve spolupráci s muzeem, 
probíhá tradiènì 
druhou sobotu v 
z á ø í ,  k d y  s e  
poøádají podobné 
akce i na jiných 
h i s t o r i c k y  
v ý z n a m n ý c h  
místech v Evropì. 
V  M o r a v s k é  
Tøebové se letos 
soustøedí pozornost 
na františkánský 
klášter. V sobotu 
10. 9. ve 14 hod. 
z d e  p r o b ì h n e  
v y h o d n o c e n í  
soutìže Moravská 
Tøebová,  jak j i  
neznáme. Soutìžní 
fotografie budou 
vystaveny v kláš-
terní kapli sv. Petra 
v okovech. Na zahájení výstavy, vyhlášení 
výsledkù soutìže a pøedání cen naváže již tøetí 
„vlastivìdné odpoledne“. Bude zahájeno 
prohlídkou klášterního kostela, spojenou s pøed-
náškami o historii a poslání øádu Menších bratøí 
františkánù, o stavebním vývoji kláštera a iko-
nografii  nástìnných  maleb  a  oltáøních  obrazù 
v interiéru kostela. Následovat bude prohlídka 
dalších zajímavých èástí klášterního areálu, jako 
je barokní knihovna nebo rajský dvùr se studnou 
z roku 1707, rovnìž doprovázená výkladem.

 -jm-

Pohled do barokní knihovny kláštera.
Foto J. Horák

Klášterní studna v prùbìhu opravy.
Foto J. Horák

3x z Galerie
umìlecké fotografie

Dny evropského dìdictví
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Jiøí Anonín. Heinz:
Sv. Josef – plastika nad

vchodem do kláštera

Zámecké nám. 1 (v prostorách zámku)
Moravská Tøebová
E-mail: lkart@mtr.cz]
www.lukart.com
PO - PÁ :    10.00-12.00 14.00-17.00

OBRAZY – GRAFIKA – RÁMY –  AUKCE
DROBNÉ STAROŽITNOSTI  - VÝKUP ZA HOTOVÉ
A PØÍJEM DO AUKCÍ 

DOSUD MÁLO ZNÁMÉ A NEVYSTAVOVANÉ PRÁCE 
Dušana Janouška /1928 - 1996/
Studia  na  UK  v  Bratislavì  u  E.  Nevana,  habilitace  u  prof. 
C. Boudy a B. Laciny.
Dílo Prof. Dušana Janouška dosahuje vysokých umìleckých 
kvalit, kresebného talentu a osobitého rukopisu. V nabídce  jsou  
kromì olejomaleb  grafické listy, øada barevných velkoplošných 
suchých jehel v nákladech do 10 kusù, akvarely, pastely,  koláž a 
kresby.

Dále pøipravujeme:
3. záøí 2005 v 11. hodin v jídelnì Hedva a.s. 7. aukci grafiky ve 
spolupráci s KPVU v M. Tøebové
od øíjna výjimeènou možnost shlédnout a zakoupit práce Oty 
Janeèka
v listopadu se chystá 8. aukce obrazù a grafiky  

Rádi vás uvítáme ve stálé expozici
Antik-galerie lukart,

Kde na vás èeká široká nabídka
dalších umìleckých dìl.
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„Patschunkele“

Slovem „Patschunkele“ oznaèovali nìmeètí obyvatelé Høebeèska slavnost 
porciunkule, konanou každoroènì v Moravské Tøebové, sídle øádu Menších 
bratøí františkánù.

Pùvod porciunkule
Zakladatel øádu František z Assisi se narodil asi roku 1181. Nedaleko Assisi je 
mìsteèko Santa Maria degli Angeli. V dobì Františkova mládí zde byl malý, 
starý kostelíèek Panny Marie Andìlské. U nìj si František zøídil poustevnu a v 
kostelíku zahájil kázání o spasení lidských duší. Zanedlouho shromáždil 
skupinu stoupencù a  žákù, ze které vzniklo nejprve v roce 1210 potvrzené 
Bratrstvo kajícníkù z Assisi, mužský øád Menších bratøí františkánù byl 
potvrzen papežem Honoriem III. roku 1223. Františkova družina obdržela 
„díleèek“ (italsky porziuncula) klášterního majetku, na kterém stál uvedený 
kostelík s poustevnou. Zde také František roku 1226 zemøel. Roku 1228 byl 
kanonizován.
František si prý poté, co se mu jednou pøi noèní pobožnosti zjevil Ježíš s 
Mariií, vyprosil, aby se dostalo odpustkù všem, kteøí se na tomto místì budou 
kát. Odpustky se udílely nejprve tìm, kdo se zpovídali v chrámì P. Marie 
Andìlské od veèera 1. srpna do následujícího veèera. Postupnì byly rozšíøeny 
na všechny dny v roce a na všechny františkánské kláštery, kostely a kaple.
Roku 1569 byl nad Františkovou modlitebnou vystavìn nový chrám Panny 
Marie Andìlské (Madonna degli Angeli), který byl nadále zván také 
Porziuncula. 
Slavnost na poèest vysvìcení chrámu P. Marie Andìlské se pod názvem 
porciunkule (též porcinkule) rozšíøila po františkánských klášterech v celé 
Evropì.

Porciunkule v Moravské Tøebové
První zmínka o slavnostní bohoslužbì, konané 2. srpna ve františkánském 
kostele sv. Josefa v Moravské Tøebové, je už z roku jeho dostavby  1689. V r. 
1699 se již konala slavnost s názvem „Portiunkulafest“. Ke zpovìdi tehdy 
údajnì pøišly témìø 4000 lidí.

Pohled do interiéru kostela sv. Josefa. Foto J. Horák

Hlavní oltáø kostela sv. Josefa. Foto J. Horák
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pou�pou�

Obecní úøad v Rychnovì na Moravì, místní spolky
a podnikatelé v obci Vás srdeènì zvou na

RychnovskouRychnovskou
pou�pou�

19,00 − 24,00 hod.

14,00 − 16,00 hod.

19,00 − 19,10 hod.

16,00 − 16,10 hod.

19,10 − 19,20 hod.

17,00 − 19,00 hod.

16,10 − 17,00 hod.

10,00 hod.

14,30 hod.

19,20 − do umdlení

VstupnØ:  v płedprodeji na OÚ 60 KŁ
               jinak 80 KŁ

VstupnØ:  dìti  6 - 15 let      10 KŁ
                nad 15 let            30 KŁ
Ka�dý vstupenka je slosovatelná o 3 hlavní ceny tomboly. Tombola: 5 Kè/los
(Ceny budou vydávány prùbì�nì v obèerstvení.)

Po v�echny dny je zaji�tìn prodej obŁerstvení, pou�ovØ atrakce a stÆnkový prodej.
V płípadì nepłíznivØho poŁasí se akce uskuteŁní v płilehlØ tìlocviŁnì.

Rychnovské rockování � za œŁasti rockových kapel:
Dragon a Bulldock z Lan�krouna a kapely Epitaf z NovØho Byd�ova

FotbalovØ utkÆní na vedlej�ím fotbalovØm hłi�ti

Pra��tí pepíci a jejich fuchtle v podÆní
MalohanÆckØho taneŁního kró�ku z MìsteŁka TrnÆvky

Vystoupení nejmen�ích ma�oretek Agentury Arnika

Losování 3 hlavních cen tomboly

Vystoupení krojovanØ kapely MoravskÆ osma
s lidovým vyprÆvìŁem L. PantøŁkem

VodnickÆ pohÆdka v podÆní hercø divadØlka Romaneta z Prahy

Slavnostní m�e v kostele sv. MikulÆ�e

M�e svatÆ v kapli Panny Marie na MariÆnskØ studÆnce

tanŁíme v rytmu country s kapelou

Charlie�s boys

pátek 9.9.2005

nedìle 11.9.2005

sobota 10.9.2005

Mo�nost zaji�tìní ubytovÆní v ubytovnì �Na Rychtì�, tel. 461 323 012.

Rychnov na Moravì 
  (bývalØ �kolní hłi�tì)

Místo konání:

RychnovskouRychnovskouRychnovskouRychnovskou
pou�pou�

a to:

Úspìšnost oslav v následujících letech ovlivòovaly nejrùznìjší 
faktory. Návštìvnost a úèast u zpovìdi a svatého pøijímání byla 
vìtší, pøipadl-li svátek na nedìli. Probíhaly-li 2. srpna žnì, byla 
úèast vìøících slabší (napø. v roce 1911), když se žòové práce 
kvùli špatnému poèasí opozdily, jako v roce 1913, pøišlo do 
klášterního kostela mnohem více lidí. 2000 úèastníkù slavnosti 
bylo na zaèátku 20. století považováno za úspìch, èasto však 
pøišlo jen 1200-1400 lidí (1910, 1911). 
Slavnost nebyla ve 20. století jen církevní záležitostí, podobnì 
jako na jiných poutních místech byla spojena s prodejem 
nejrùznìjšího zboží. Stánky zaplòovaly celou Svitavskou ulici. 
Františkánùm tato skuteènost zøejmì nevadila. Stánky pøed 
klášterem byly však trnem v oku vedení mìsta. „Stánkaøi“ bývali  
totiž vìtšinou èeské národnosti. Ještì v roce 1905 procházela po 
oba slavnostní dny mìstem èetná procesí, také v nihc však velkou 
èást  tvoøili Èeši. V roce 1906 bylo stavìní prodejních stánkù u 
pøíležitosti slavnosti zakázáno. Høebeèské noviny si pak kladly 
otázku, zda absence èeských procesí v tomto roce nebyla  jedním z 
projevù hnutí „Svùj k svému“. Naopak pøedstavený kláštera Albin 
Hlawatsch v roce 1911 (kdy ovšem porciunkuli poškodily také 
probíhající žnì a církevní opatøení, usnadòující získání odpustkù) 
zcela pragmaticky konstatoval, že vyhnání èeských trhovcù bylo 
jedním z dùvodù, proè do Moravské Tøebové pøichází v 
posledních letech slavit porciunkuli mnohem ménì lidí. Ve svých 
záznamech uvedl také fakt, že èeským procesím bylo zakázáno 
procházet se zpìvem mìstem. Na závìr si povzdychl, že „èasy se 
stále zhoršují“.
Na prùbìh slavnosti ovšem mìly vliv i váleèné události. V roce 
1866 byla bohoslužba narušena pruskou invazí. V roce 1914 byla 
tìsnì pøed slavností – 31. èervence – vyhlášena mobilizace. Pøesto 
se 1. i  2. srpna dostavovali vìøící ke zpovìdi. I v dalších dvou 
váleèných letech byly zøejmì oslavy skromnìjší a úèast slabá. V 
roce 1917 byly již opìt peèlivì pøipraveny. Sbor pod vedením P. 
Lamberta podal vynikající výkon, zpìv a modlitby probíhaly 
støídavì celou noc. K pøijímání se dostavilo asi 1200 lidí, což byly 
tentokrát považováno za úspìch. Kromì místních obyvatel pøišlo 
pìt procesí. Slavnost porciunkule v roce 1917 byla hodnocena 
jako velká manifestace víry.
Oslavy se pak konaly i v období první republiky. Také v souèasné 
dobì, po obnovení èinnosti øádu Menších bratøí františkánù v 
Moravské Tøebové, je v obvyklou dobu kostel k dispozici 
zájemcùm o zpovìï a koná se slavnostní bohoslužba. -jm-
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Výstava ovoce a zeleniny
ÈZS ZO v Mor. Tøebové a Územní rada ÈZS ve 
Svitavách ve spolupráci s Kulturními službami                             
                             mìsta Moravská Tøebová 
                                   komisí „Zdravé mìsto“
                                       Vás zve na OKRESNÍ
                                                VÝSTAVU OVOCE 
                                                      A ZELENINY
                                                   s vyhodnocením
                                                        soutìže 
                                                 „Rozkvetlé mìsto“
                                   ve dnech 15. a 16. 10. 2005 od 
9:00 do 17:00 hodin a 17. 10. od 9:00 do 13:00 
hodin v Mìstském muzeu. Pøíjem vzorkù 14. 10. od 
14:00 do 19:00 hodin (po 5 ks).
V nedìli v 9:30 hodin pøednáška prof. Øežníèka CSc. 
spojena s pomologickou poradnou.

Po dva dny prodej ovoce a stromkù.

Základní umìlecká škola
Moravská Tøebová

otevírá ve školním roce 2005/2006 následující 
obory, do kterých mohou být pøijati noví žáci:
Hudební obor:  

klavír
keyboards
kytara
housle
zobcové flétny
klarinet
saxofony

                  žes�ové nástroje - trubka,
pozoun, lesní roh 

sólový zpìv
Pøípravný pìvecký sbor 
pro dìti 1.-  3. roèníkù a zaèáteèníky
Dìtský pìvecký sbor 
pro dìti od 4. roèníkù 
Koncertní sbor 
5. roèník ZŠ -  IV. roèník støedních škol

Výtvarný obor:  
kresba, malba, grafika, modelování,
dekorativní èinnosti

Literárnì dramatický obor: 
dramatická prùprava a slovesnost, 
sólový projev, práce v souboru

Taneèní obor:  
pøípravná hudebnì pohyb. výchova,
základy klasického tance, lidového 
tance a moderního tance
taneèní praxe

Výuka je možná pro nadané dìti již od 5 let!
Zápis nových žákù ke studiu v ZUŠ probìhne od 1. 
do 16. záøí 2005 dennì od 13.00 hod. do 17.00 hod. 
Další informace v budovì ZUŠ, Zámecké nám. 1, 
Moravská Tøebová nebo na tel. è. 461 311 709.

Mìstská knihovna Ladislava
z Boskovic v Mor. Tøebové

Øímskokatolická církev

Èeskobratrská církev evangelická

Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám.è.3, 571 01  Moravská Tøebová

tel: 461316350; e-mail: trebova@ofm.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,

Svitavská 5, 571 01  Moravská Tøebová.
Po/    9:00 hod. klášterní kostel
Ut/  18:00 hod. farní kostel
St/   18:00 hod. farní kostel
Èt/  17:00 hod. klášterní kostel - mše sv. pro dìti
Pá/  18:00 hod. klášterní kostel
So/  18:00 hod. klášterní kostel
Ne/    8:30 hod. farní kostel
        19:00 hod. klášterní kostel
- mše sv. pro dìti zaèínají v záøí od 22.9.2005 
a konají se každý ètvrtek v  17:00 hod.

Vyuèování náboženství ve školním roce 
2005/2006 zaèíná od 22.9.2005
1. – 3. tøída ZŠ - pátek ve 13:00 hod. na ZŠ 
Palackého /Nová škola/ 
2. – 4.-6. tøída ZŠ - ètvrtek v 15:30 hod. ve 
františkánském klášteøe na Svitavské ul. è. 5
3. – 7.-9. tøída ZŠ - pátek v 16:00 hod. ve frant. 
klášteøe 
4. – Mládež - „Velké Spolèo“ v 19:00 hod. ve 
frant.klášteøe 
„Malé spolèo“ – „Ètyølístek“  pro dìti od 5-11 
let zaèíná také svou èinnost každý pátek od 
23.9.2005 v 15:15 hod. na Faøe, Kostelní 
nám.è.3.
Mateøské centrum „Sluníèko“ zahajuje po 
prázdninové pøestávce znovu svoji èinnost na 
Faøe, Kostelní nám. è. 3 a to od 5.9.2005. 
Maminky s dìtmi na mateøské dovolené se 
mohou scházet tradiènì v pondìlí a ve støedu  
od 9:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 14:00 
hod. do 18:00 hod. 
Oblastní charita v Moravské Tøebové 
informuje, že sbìr obnošeného šatstva pro 
humanitární úèely bude vždy v pátek od 15:00 
do 17:00 hod. Pøijímáme pouze èisté a neroz-
trhané odìvy.
Pøipravujeme: Klub køes�anských seniorù
První  informativní setkání probìhne v pondìlí 
5. záøí 2005 po mši sv. -  v 10:00 hod. v jídelnì 
františkánského kláštera /refektáø/ na Svitavské 
ul.è.5. Tato setkání se budou pravidelnì 
opakovat.  Klub  bude  otevøen  každému,  kdo 
se chce pobavit,  pouèit,  event.  zahnat  samotu 
a nudu.
Kontakt: Horèíková Gita, øeditelka OCHMT 
M.Tøebová, 461312551

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
pondìlí -  biblic. hod. - 15:45, Domov dùchodcù 
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe

C Í R K V E

Okénko pro ZUŠ
v Moravské Tøebové

II. ZŠ Palackého
slaví tøicátiny

Prázdniny utekly jako divoká voda a máme tu další 
školní rok. Dovolte, abychom jej v tìchto øádcích 
zahájili krátkým ohlédnutím za tím pøedešlým a zmí-
nili se o nejdùležitìjších akcích, které v nìm naše 
škola poøádala nebo se jich úèastnila. Poslední 
etapou vyvrcholil tøíletý projekt Comenius a to v øíj-
nu 2004 nahrávkou hudebního CD v nìmeckém 
Gemündenu a v èervnu 2005 oficiálním zakonèením 
v norském Terraku. Podzim byl ve znamení pøíprav 
na svátek mikulášský a vánoèní. Žáci základních 
škol tak mohli poté v prosinci shlédnout kompono-
vaný poøad „Mikulášská nadílka hudby, slova a tan-
ce“ a moravskotøebovská veøejnost již tradièní 
Vánoèní veèer, na kterém se v pastýøské høe 
spolupodílely všechny obory ZUŠ. V lednu se 
pøedstavil taneèní obor originálním projektem 
„Tancem od mìsta k mìstu“, v nìmž vystoupili žáci 
„zušek“ z Moravské Tøebové, Svitav, Polièky a 
Litomyšle. V dubnu se poprvé sešly v koncertním 
sále všechny základní školy z Mor. Tøebové na spo-
leèné akademii s názvem „Dìti rodièùm“. V kvìtnu 
naše   škola  hostila  dìtské  pìvecké  sbory  na  již 
5. roèníku festivalu  „Moravskotøebovské arkády“.  
V jeho rámci se uskuteènily koncerty i v ústavech 
sociální péèe v Anenské Studánce, Šebetovì a 
Velkých Opatovicích. Výstavou „Výtvarný život na 
zámku“ se prezentovali souèasní i bývalí žáci 
výtvarného oboru ZUŠ. Na èerven si literárnì-
dramatický a hudební obor pøipravily poøady pro 
mateøské školy a  první stupeò základních škol 
„Zvíøátka v hudbì, písni a pohádce“ a „Mravenèí 
ukolébavka“. Školní rok 2004/2005 pak vyvrcholil 
závìreèným hudebním veèerem se slavnostním 
vyøazením absolventù. 

ZUŠ Moravská Tøebová

Naše škola se dožila 30 let. Lze øíci, že se po celou 
dobu snažila patøit k tìm nejlepším. O to se zaslou-
žili   také  øeditelé,  uèitelé,  provozní   zamìstnanci 
a hlavnì žáci.
Ve vedení školy stáli øeditel Miroslav Navrátil, 
zástupci Bohuslav Valas a Alois Stejskal a vedoucí 
vychovatelka Emilie Blahová, kteøí bohužel už 
nejsou mezi námi Zùstali jen ètyøi uèitelé, co 
pamatují první školní rok 1975/76 – Bohumil Pavliš, 
Jarmila Valentová, Helena Kopøivová, Jaroslava 
Hartlová a vychovatelka Alena Kaplavková, jejichž 
jménem jsem si dovolila napsat tuto vzpomínku.. 

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

V prùbìhu mìsíce èervence a srpna 
2005 probíhaly letní tábory organizované 
Domem dìtí a mládeže Mor. Tøebová.

LT Florbalteam v termínu od 25.7. do 31.7. 
2005 v Rájci Jestøebí se zamìøením na florbal a 
jiné aktivity, které byly souèástí celotáborové 
hry Svátky v roce  (foto z etapy CTH )

LT KREATIV 2005 v termínu od 8.8. do 14.8. 
2005, který probíhal v DDM v Moravské 
Tøebové a byl  urèen pro „šikovné ruce“  
tvoøivých  dìtí od 1.  9. tøídy. (foto nejmladší 
úèastnice LT).

Zájezd Flora Olomouc
Èeský zahrádkáøský svaz v Moravské Tøebové 

Vás zve na zájezd Flora Olomouc  
Hortikomplex 2005.

Zájezd se koná v sobotu 8. øíjna 2005.
Odjezd od muzea v 7:30 hodin. Pøihlášky od

15. záøí v trafice u paní Štaudové, ul. Svitavská.
Cena zájezdu: zahrádkáøi 75,- Kè, ost. 95,- Kè.

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

1.9. – 15.9. 2005 
Týdny pro pedagogy a vychovatele
Výstava novìjší pedagogické a psychologické 
literatury doplnìná bibliografií. Zájemcùm o kon-
krétní    problematiku   vytiskneme   bibliografii 
z fondù MìK  podle jejich požadavkù . 

Knihovna dìtem
Ète celá tøída  –  soutìž  pro  tøídní kolektivy ZŠ 
a víceleté gymnázium. Pøihlášky + podmínky 
soutìže budou k dispozici v dìtském oddìlení.
Uzávìrka:  30.9. 2004

1.9. – 30.9. 2005
Škola volá
Výstava dìtské literatury pro doplnìní a opa-
kování uèiva matematiky a èeského jazyka pro 
základní školy. Doplnìno bibliografií z novìjších 
titulù. Na požádání poskytneme prameny z dal-
ších oborù.

Pùjèovní doba knihovny:
Dospìlé oddìlení Dìtské oddìlení
po-èt:  9.00-17.00 hod. po-èt 12.00-17.00 h.
    pátek:  z a v ø e n o     pátek:  z a v ø e n o
so:  9.00-12.00 hod. so:  9.00-12.00 hod.
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ø  Firma DØEVOOBAL Jarý a Hudousek s.r.o.

ø Kurzy a vzdìlávání

ø  Nová kanceláø zprostøedkování
      finanèních služeb

ø  Novì vznikající spoleènost OMT
      (Obalovna Moravská Tøebová)

ø  Výhodná nabídka

ø  Modeláž nehtù za bezkonkurenèí ceny

ø  Kadeønictví Veronika

zahajuje v Moravské Tøebové prodej:
Jehliènatého øeziva  omítané øezivo, hranìné 
øezivo, latì, lišty, palubky, podlahovky, palivo
Velkoplošného materiálu  OSB desky, MDF 
desky, døevotøískové desky, pøekližka
V areálu ÈD, Nádražní 1, Moravská Tøebová
Tel. 605 508 288

Pøipravujeme:
Poèítaèový kurz pro zaèáteèníky a pokroèilé 
Kurz poèítaèové gramotnosti dotovaný 
Ministerstvem informatiky
Angliètina pro zaèáteèníky
Angliètina pro mírnì pokroèilé
Víkendové konverzaèní kurzy angliètiny
Pøihlášky: Informaèní centrum Moravská 
Tøebová, nám. TGM 33, tel: 461 315 794, 
736 681 693, e-mail: icentrum@mtrebova.cz
Kurzy budou otevøeny pouze pøi dostateèném 
poètu pøihlášených-cca 10 úèastníkù ve skupinì.

Od 1.9.2005 je otevøeno nové støedisko 
poskytování  finanèních služeb na adrese ÈSA 4  
v Moravské Tøebové - I. poschodí (v pøízemí 
èajovna a knihkupectví). Tel. 602 163 212.
Bezplatná poradenská služba v oblastech:

3 Hypotéky
3 Úvìry
3 Pojištìní  života, zdraví, nemovitostí, 

automobilù . . . 
Pondìlí: 09.00-11.00 13.00-15.00
Støeda 09.00-11.00 13.00-15.00
Pátek 09.00-12.00
Po telefonické dohodì je možné konzultace 
poskytnout i mimo uvedené dny.

pøijme pracovníky do tìchto profesí:
3 Muže, SO vzdìlání-elektrikáø, silno- nebo 

slaboproud, vyhl.è.50,ØP sk.B jako operátora-
údržbáøe

3 Muže, SO vzdìlání- strojní zámeèník, 
platný sváøeèský prùkaz, ØP sk.B jako 
operátora-údržbáøe

3 Muže, SO vzdìlání-nejlépe stavební 
strojník-èelní kolové nakladaèe, ØP sk.C jako 
posádku nakladaèe

3 Ženu, ÚSO nejlépe ekonomického smìru, 
ØP sk.B jako evidentku a vážnou

Nabízíme perspektivní zamìstnání, dobré 
pracovní podmínky, finanèní ohodnocení úmìrné 
pracovnímu nasazení a výkonùm, možnost 
profesního zdokonalování.
Zájemci zašlou svùj profesní životopis s foto-
grafií a kopiemi dokladù o vzdìlání na adresu:
Stavby silnic a železnic, a.s.
Odštìpní závod Èechy-východ, závod Pardubice
Tomáš Hes
Sušilova 1528
500 02   Hradec Králové

místo pro Vaši reklamu na frekventovaném 
místì u silnice I/35 (naproti Aralu)
Buïte vidìt!

Tel. 608 813 233

také v Moravské Tøebové
Kamila Hynková

Tel. 731 524 281

úprava úèesù dle Vašeho pøání
støíhání, barvení, melíry
konzultace
Olomoucká ulice (naproti MìÚ)

Tel. 604 266 344

ø  Nový autoservis LEO-AUTO s.r.o.
Gorazdova 12, (areál býv. firmy KRAS) 
Moravská Tøebová
Tel. 608 964 693, 602 163 212

3 nejvìtší autoservis osobních vozù
2v našem mìstì (280m )

3 moderní vybavení od znaèkového
výrobce italské firmy OMCN

3 opravy a údržba osobních a dodávkových
vozù

3 diagnostika osobních vozù
zn. Audi, Seat , Škoda a VW

3 pneuservis
3 pøíprava vozidel na STK
3 montáž doplòkù a pøíslušenství
3 pozáruèní prohlídky vozidel
3 montáž zabezpeèení proti krádeži vozidla

zn. Construct

Program èinnosti KÈT
– záøí 2005

10. sobota
Turistický zájezd na Tøebíèsko – Podél øeky 
OSLAVY.
Zájezd je poøádán za podpory Mìstského úøadu 
zejména pro dìti. Odjezd v 6.00 hod. od 
autobusového nádraží, návrat do 19.00 hod. Svaèinu 
sebou.
14. støeda
Pøátelské posezení v klubovnì  –  domluva dal-
šího programu na zbývající sezónu tohoto roku. 
Úèast zájemcù o naši èinnost velmi potøebná. 
Zaèátek v 19.00 hod.
16. - 18.   pátek - nedìle
Tøídenní zájezd turistù „svitavského okresu“ na 
KOKOØÍNSKO. 
Putování po trase: Libìchov – Kokoøín – Mšeno – 
Olešno – Mšeno – Doksy – Bezdìz – Bìlá pod 
Bezdìzem. Odjezd pøihlášených úèastníkù v 6.00 
hod. od autobusového nádraží. Návrat zpìt v nedìli 
18. okolo 19.00 hod.
28. støeda
Pìší turistický výlet na zámek ÚSOV a do jeho 
okolí 
Odjezd zájemcù od autobusového nádraží v 8.00 
hod. Návrat zpìt  do 18.00 hod. Pøihlášky zájemcù 
do 13. 9. u ing. D. Mikulkové, tel. 461 318 439. 
Jízdné: èlenové KÈT  40,-; ostatní 60,-

Upozoròujeme zájemce o pøípadnou úèast na akci  
Za posledním puchýøem, která se koná v polovinì 
listopadu  v  Èeské Lípì,  aby se  pøihlásili do 13. 9. 
u Ing. Schneeweisse, tel. 605 213917

Z Á Ø Í 2 0 0 5

4. roèník memoriálu Josefa Hubáèka v hasiè-
ském sportu (požární útok, štafeta) se koná 
10.9.2005 ve 13 hodin na høišti v Sušicích.

Hasièi v Sušicích dìkují všem sponzorùm, kteøí 
pøispìli vìcnými dary do tomboly na Sušickou 
pou�.

P o z v á n k a

P o d ì k o v á n í

H R A D   S O V I N E C
3. a 4. záøí 2005

O PRSTEN ÈERNÉ VDOVY

STØEDOVÌKÝ MUMRAJ NA 
GOTICKÉ TVRZI 

ŽIVOT A ETIKETA NA 
HRADECH 15. STOLETÍ 

PØI NÁMLUVÁCH UDATNÝCH 
RYTÍØÙ A KRÁSNÝCH DAM

Módní pøehlídka gotického a renesanèního 
ošacení

Rytíøský turnaj v seku meèem „O PRSTEN 
ÈERNÉ VDOVY“.

Dobová gotická hudba, kejklíøi, 
žongléøi,divadlo. 

Slavnostní prùvod a rytíøské námluvy
OBLÉHÁNÍ HRADU A BITVA

VE HRADNÍM PØÍKOPU 
______________________________________

Inf. na t. è. 777 205 029, v den akce 554 295 113 
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz  www.sovinec.cz

Hrad Sovinec leží v okrese Bruntál mezi Rýmaøovem a 
Šternberkem 3 km nad obcí Paseka.

H R A D   S O V I N E C
24. a 25. záøí 2005

KAŠPÁREK NA SKALNÍM 
HRADÌ

Loutkáøská a divadelní pout¡
Žonglérsko divadelní festival s povìstmi, 
pohádkami, loutkovým i hraným divadlem

kejklíø Køupala a jeho veselé kousky
Teatr Víti Marèíka a LS Bodi

divadla Magnet, Sluneèník a Starost
šermíøi Allegros

3

3

3

3
3

3
3

3
3

• 

• 

• 

Atletika
  4.9.   9,00
KPD staršího žactva I. tø. PA kraje – 4. kolo
  7.9. 15,00
KPD mladšího žactva I. tø. PA kraje – 4. kolo
25.9.   9,30
KPD mladšího žactva II. tø. PA kraje – finále

Cyklistika – závody seriálu Tauer elektro cup
17.9. 13,00
cyklistické Babí léto 2005 – Cyklotrasy na 50 a 35 
km v terénu. Start na fotbalovém stadionu. 
1.10. 13,00
silnièní èasovka na 20 km (M.Tøebová - Tøebaøov 
a zpìt). Start v Sušicích. Pøedtím závody mládeže.

Fotbal
  3.9   9,30 Žáci A - AFK Chrudim

12,30 B dorost - Chornice
  4.9. 17,00   SKP Sl. M.T. - Hlinsko
10.9. 10,00 Žáci C - Køenov
11.9. 12,45 Žáci B - Dolní Újezd

14,45  A dorost - Horní Újezd
17,00   B muži - Horní Újezd

17.9.   9,30 Žáci A - MFK Pardubice
12,30 B dorost  - Radimìø

18.9.   8,00 turnaj elévù v M. Tøebové
16,30    SKP Sl. M.T. - Polièka

25.9. 14,15   A dorost - Janov
16,30 B muži - Kamenná Horka

Sportovní nabídka - záøí
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Nový fotbalový roèník zahájil úspìšnì
Kádr A mužù nedoznal v podstatì žádných zmìn. 
Novým jménem na soupiskách je dorostenec Michal 
Sedláèek, který na podzim ukonèil hostování v Sig-
mì Olomouc a vrátil se do Moravské Tøebové.
Úvod nového soutìžního roèníku mohl být opravdu 
famózní,  nebýt porážky  „béèka“ v domácím utkání. 
I tak je bilance vynikající:  ètyøi týmy vybojovaly ve 
dvou kolech celkem sedm vítìzství. 

Kaleidoskop výsledkù
Heømanùv Mìstec - A muži 1 : 3 (0:2)
Branky: Šatník P., Strouhal, Koláø   
A muži - Lanškroun 2 : 1 (1:0) 
Branky: 2 Aberle

B muži - Choceò B 0 : 3 (0:1)                
Zámrsk - B muži 0 : 1

A dorost - Sebranice   4 : 0 (2:0) 
Branky: Baláž, Kalus (PK), Koneèný Z., Novotný R.                                                                                        

Nejlepším duatlonistou Štìpaø

Øíèkovský Golem

Triatlon posedmé – Moravskotøebovský papírák

Sportovní areál bude kompletní

S oznaèením Powerman se pojil další, již sedmý 
závod celoroèního cyklistického seriálu Tauer 
Elektro Cup. Organizaènì jej pøipravili jako 
Kunèinský duatlon (bìh-kolo) tentokráte L.Honzírek 
a R.Richter. 
Poèasí cyklistùm pøálo, tvrdost závodu jich ale 
mnoho odradila. Na  startu se seøadilo pouhých 35 
závodnílù, vèetnì tøí žen. „Je to nejtìžší závod 
celého seriálu. Nejde tak ani o kolo, ale ten bìh je 
vražedný,“ ozývalo se ze všech stran už pøed 
startem. Odhodlání však nikomu nechybìlo. 
Nejmladšímu úèastníkovi bylo ètrnáct let (P.Štì-
pánek), naopak nejstaršímu šedesát (P.Boháè).
Od startu prvního bìhu (2 km) se vytvoøila silná 
ètyøèlenná skupina, v níž byli Štìpaø, Pocsai, 
Kadidlo - dosud vedoucí muž seriálu, a Král, který 
nedávno zazáøil na triatlonu. Skupina odjela 
nejrychleji   na  tra�  prvního  úseku  kola  (14 km), 
v jeho prùbìhu se duo Štìpaø - Pocsai dokonce témìø 
o minutu  utrhlo svým pronásledovatelùm. Své úsilí 
pak oba cyklisté vystupòovali v dalších bìžeckých 
úsecích (2+2 km) a  jízdì na kole (14 km). 
„Dokud mì cítil Petr jako nebezpeèí, døel naplno. 
Poslední kilometr bìhu jsem nezvládnul podle 
pøedstav a to rozhodlo,“ dodal v cíli Pócsai a gra-
tuloval svému pøemožiteli k double (nejlepší 
triatlonista a duatlonista). Sám se musel spokojit jen 
s dílèím triumfem ve své vìkové kategorii. Heroický 
výkon podal také kunèinský Berka, který sólovì 
stahoval od poèátku svou ztrátu, ovšem staèilo to jen 
na páté místo.
Výsledky:
M 1 (muži do 40 let)

1. Pócsai Sandor 1:05:21
2. Král Jindøich 1:06:52
3. Kadidlo Jiøí 1:08:23

M 2 (muži nad 40 let)
1. Štìpaø Petr 1:04:44

– celkový vítìz
2. Motálek Petr 1:12:21
3. Pavlík Miroslav 1:15:11

M 3 (muži nad 50 let)
1. Nìmèík Vítìzslav 1:26:00
2. Sopoušek Kamil 1:28:30
3. Šustr Josef 1:31:43

Ženy 1. Schneiderová B. 1:19:49
(19. místo v absol. poøadí)

2. Mizerová Olga 1:34:07
3. Olivová Eva 1:53:02

Dva nejlepší duatlonisté „Kunèinského 
Powermana“ Petr Štìpaø a Sandor Pócsai

Druhý závod Poháru Pardubického kraje v triatlonu 
a duatlonu probìhl v sobotu 23. 7. 2005. Horského 
triatlonu „Øíèkovský Golem“ se zúèastnilo více než 
70 závodníkù, mezi nimi i Petr Štìpaø. Závod se 
skládal z plavání na 600 m v pøehradì Pastviny, 
jízdy na kole na 35 km a bìhu v délce 7 km. 
„Jelikož jsem slabý plavec a ve studené vodì jsem 
nemìl jako jeden z mála neopren, na bøeh pastvinské 
pøehrady jsem vylézal kolem padesátého místa. Na 
kole jsem sjíždìl jednoho po druhém, ale balík 
nejlepších plavcù, který spolupracoval, jsem nebyl 
schopen dojet. V bìhu jsem se propracoval až na 20. 
místo v absolutním poøadí a na 2. místo ve své vete-
ránské kategorii. Upevnil jsem si tak vedení v cel-
kovém hodnocení Pardubického poháru, jsem 
spokojen,“ komentoval svùj úspìch P.Štìpaø.

Zámrsk - A dorost                        0 : 5 
                                                               
B dorost - Staré Mìsto 4 : 0 (1:0)
Branky: 2 Šteffek, Køivánek, Biliè
Mìsteèko Trnávka - B dorost 0 : 7
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A“ dorost

Posedmé se sešli v sobotu 7. 8. 2005 vyznavaèi 
triatlonového sportu v Moravskotøebovském 
aquaparku, aby zmìøili své síly a rozhodli, kdo je 
pøeborníkem. Loòský vítìz a organizátor Petr Štìpaø 
nenechal  nikoho  na  pochybách  o  svých   kvalitách 
a kraloval i tentokráte, tøebaže svùj loòský tra�ový 
rekord nepøekonal. Na vinì bylo i nepøíznivé poèasí, 
které ovšem nevadilo 54 zúèastnìným, z toho 9 že-
nám. Po 200 m plavecké trati Gundersenovou 
metodou (èasový handicap) vyjíždìli sportovci na 
20km cyklistickou  tra� do Nové Vsi a zpìt, aby volnì 
navázali  3km bìhem do cíle.

Letošní roèník „Papíráka“, šestého podniku seriálu 
Tauer elektro cup,  byl velmi úspìšný. Úroveò šla 
vzhùru, dvì tøetiny zúèastnìných se dostaly pod 
hodinu! Nelze zapomenout na spoleèenskou èást 
závodu, kdy pøi volné zábavì byl lehce zkonzumován 
peèený èuník a kuøátka.

Dobudování sportovního areálu kolem 
aquaparku pøipravuje TJ Slovan, nejvìtší 
sportovní organizace ve mìstì. „Pøipravuje se 
výstavba šaten se sociálním zaøízením pro 
tenisový oddíl v areálu tenisových kurtù. 
Vybudovány budou také dva antukové kurty 
pro potøeby volejbalového oddílu,“ vysvìtlil 
tajemník TJ Slovan Libor Podhorný. Vzniklé 
zaøízení, jehož souèástí bude klubovna a ne-
zbytné technické prostory, budou volejbalisté 
a tenisté využívat spoleènì. 
 „To, že naše mladé volejbalistky získají 
koneènì vyhovující prostory, je vynikající 
zpráva hlavnì pro budoucnost volejbalu ve 
mìstì jako takového. Stávající prostory na 
Dukelské ulici jsou totiž zcela nevyhovující 
hlavnì kvùli chybìjícímu sociálnímu zázemí,“ 
øekla trenérka kadetek volejbalového oddílu 
Dagmar Netolická. Ženský volejbal zazna-
menává v posledních letech znaèný nárùst 
zájmu už od nejmenších kategorií a nové 
podmínky by jim mìly zajistit vyhovující 
prostøedí pro další výkonnostní rùst. Stejnì 
tak jako pro tenisový oddíl, nebo� i ten 

„Organizaènì to bylo bez chyb, i když poèasí a èas 
dovolených odradily mnohé sportovce. Ale byl to 
skvìlý podnik,“ komentoval akci prezident 
Cyklistického klubu Vladimír Dokoupil. 

Výsledky dle jednotlivých kategorií
M 1 (muži do 40 let -22 úèastníkù)

1. Král Jindøich 0:46:49
2. Polák Tomáš 0:47:29
3; Poscai Sandor 0:47:39
4. Ploc Jaroslav 0:47:42
5. Kadidlo Jiøí 0:48:39

M 2 (muži nad 40 let -13 úèastníkù)
1. Štìpaø Petr 0:45:54
2.  Doležel Josef 0:47:19
3.  Schneider Ludìk 0:51:19
4.  Pavlík Miroslav    0:53:17;
5.  Hanák Jaroslav 0:53:52

M 3 (muži nad 50 let - 10 úèastníkù)
1. Steklý Josef 0:51:22
2. Budig Norbert 0:54:34
3.Messner Jiøí 0:55:17
4. Ježek Jaromír  0:55:35
5. Landa Miroslav 0:55:40

Ženy (9 úèastnic)
1. Schneiderová Bedøiška  0:53:06
2. Mannlová Jana 0:59:43
3. Mizerová Olga 1:01:15
4. Votøelová Rùžena 1:04:11
5. Truhláøová Kateøina 1:09:08

Zdroj: http://nakole.orcz.cz/cykloman/

spøádá velké plány. „Na jaøe jsme zahájili 
tenisovou pøípravku pro dìti, která bude nyní 
bìhem podzimu pokraèovat. V souèasnosti má 
asi dvacet èlenù, jimž se vìnuje odborná 
trenérka Iva Kodešová,“ pochvaloval si Jiøí 
Vopaøil z tenisového oddílu.
Celkový rozpoèet na výstavbu budovy a teni-
sových kurtù spoleènì s nezbytným pro-
dloužením inženýrských sítí je vyèíslen na pìt 
milionù korun. „Milion korun jsme získali ze 
státní dotace, krajských penìz a díky pøíspìvku 
mìsta Moravská Tøebová, další milion 
uvolníme z prostøedkù TJ Slovan. Na zbylou 
èást požádáme o dotaci z ÈSTV. Letos chceme 
zaèít s výstavbou tak, aby zaøízení i s kurty 
mohlo sloužit pro soutìže zaèínající na podzim 
2006,“ objasnil Podhorný. Starosta mìsta 
Josef Oš�ádal doplnil: „Pøesunem volejba-
lového oddílu do prostor mezi aquapark a 
tenisové kurty vznikne plnohodnotný sportovní 
areál, který budou moci využívat nejen spor-
tovní oddíly, ale také návštìvníci mìsta.“

-net-
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FORTUNA CZECH OPEN FLORBAL 2005
Odvážná myšlenka úèasti amatérského florbalového 
družstva Kösso MT na nejvìtším svìtovém turnaji 
družstev v termínu 18. 8. – 22. 8. 2005 se stala 
skuteèností.
Pøestože družstvo hraje florbal na oblastní úrovni již 
témìø deset let, nikdy nehrálo skuteèný soutìžní 
zápas na regulérním høišti a s øádným rozhodèím. 
Jediným pøípravným zápasem na tuto svìtovou akci 
bylo pøátelské utkání ve Svitavách s místním FbC. 
Øádný výsledkový výprask 8:4 vrátil Kösso do 
skuteèné reality.
S témìø žádnými sportovními ambicemi pøesto 
Kösso vyrazilo do florbalového svìta. Hned první 
den èekal pro tøebováky  velice atraktivní program 
ve skupinì BG kategorie Muži  –  v  10.40  soupeø 
ze  Severní  Ameriky  –  North  American  All-Stars 
a v 19.50 záložní družstvo devítinásobného mistra 
republiky Tatran Techtex Støešovice.
Pøestože Kösso nevstoupilo do zápasu s Amerièany 
nejlépe a prohrávalo 1:0 dokázalo dovést po 
urputném boji zápas do vítìzného konce a první 
bodový zisk znamenal uskuteènìní stanoveného cíle 
tj. aspoò jednou bodovat a tak poslat vzkaz všem 
škarohlídùm do rodné Tøebové. 
Do druhého utkání již nastoupilo v lepší psychické 
pohodì, ale s mnohem bojovnìjším a zkušenìjším 

podvìdomím. Soupeø, který bojoval v letošní flor-
balové lize o nejvyšší mety v druhé nejvyšší soutìži, 
nahánìl strach. Kösso zahrálo skvìle v obranné 
èinnosti   za  vydatné  podpory  brankáøe  Skácelíka 
a Pražáci jen tìžce dobývali tøebovskou bránu. 
Kösso opìt prohrávalo 1:0, ale trefy Aleše Königa a 

Stojící zleva:  Kršòák P., Holub, Koudelka, Komoò, Peškar, Laštùvka, Èerný, Køeèek, Vykydal, König M.
Kleèící zleva:  Mrva, Kršòák M., König A., Štìpaø, Bureš, Krbùšik; Ležící  Skácelík

Petra Komonì zvrátily nepøíznivý stav. Kösso drželo 
skóre až do samého závìru utkání, ve kterém se 
Støešovicím podaøilo dvì minuty pøed koncem 
vyrovnat na 2:2. 
Ètvrteèní den zakonèili Tøebováci na pøekvapivém 
druhém místì v prùbìžné tabulce skupiny BG.
Pátek opìt znamenal dvì utkání – v 11.20 
prvoligový  švýcarský  klub  Mörschwil   Dragons a 
v 17.10 pozdìjší vítìzové skupiny finští SC Tourists.
Zápas proti Švýcarùm  rozhodla lepší obrana Kössa 
a hattrick Aleše Königa  3:1. Zisk pìti bodù však 
ještì nezaruèoval postup do dalších turnajových 
bojù. Vzhledem k lepšícím se výkonù Støešovic bylo 
nutné v posledním utkání s Finy bodovat. 
Kösso èekal jednoznaènì nejtìžší zápas, který opìt 
perfektnì odbránili. Za vydatné pomoci brankáøe 
Skácelíka získali postupový bod za bezbrankovou 
remízu 0:0. 
Postupový soupeø ze skupiny Tatran Støešovice B 
tak zùstal za zády moravskotøebovských amatérù.
Postup ze druhého místa znamenal probojování se 
mezi 48 týmù (ze 117), které mezi sebou hrály dále 
vyøazovacím zpùsobem.
Sobotní zápas play off, proti NS Ostrava, Kösso opìt 
skvìle bránilo, ale neúspìch v zakonèení branko-
vých pøíležitostí skonèil utkání bezbrankovou 

remízou. O dalším setrvání ve vyøazovacích bojích 
musela rozhodnout série pìti samostatných nájezdù, 
ve kterých byli bohužel lepší hráèi Ostravy.
Vzhledem k tomu, že družstvo Kössa prošlo 
turnajem bez porážky, lze jej hodnotit jako velký 
sportovní úspìch neregistrovaných florbalistù z Mo-
ravské Tøebové.
Sestava: brankáø: Jiøí Skácelík; obrana: Milan 
Mrva - Jan Vykydal,  René Peškar - Milan Konig; 
útok: Aleš König - Peter Krbùšik - Josef Køeèek, 
Michal Štìpaø - Petr Komoò - Miloš Èerný, Jiøí 
Bureš - Petr Laštùvka
Trenér: Pavel Kršòák; vedoucí mužstva: Vladimír 
Koudelka; masér: Tomáš Holub; kustod: Michal 
Kršòák
Výsledky:
18.8. 10:40 SPARTA II. groups Muži BG

North American All-Stars CAN
  x FC KÖSSO Mor. Tøebová CZE 1:2

18.8. 19:50 SPARTA II. groups Muži BG
FC KÖSSO Moravská Tøebová CZE
  x Tatran Støešovice CZE 2:2

19.8. 11:20 TATRAN groups Muži BG
Mörschwil Dragons SUI
  x FC KÖSSO Mor. Tøebová CZE 1:3

19.8. 17:10 TATRAN groups Muži BG
FC KÖSSO Moravská Tøebová CZE
  x Sc Tourists FIN 0:0

20.8. 09:20 TATRAN forround Muži
FC KÖSSO Moravská Tøebová CZE
  x NS Ostrava CZE 0:1

Jaké bude letošní Babí léto?
Další roèník závodu ze seriálu Tauer Elektro Cup se 
uskuteèní 17. 9. 2005. Støediskem bude fotbalový 
stadion, poøadatelé jsou rovnìž tradièní – Norbert 
Budig a Mojmír Žáèek. Závodí se ve ètyøech 
kategoriích dle vìku a pohlaví, start je ve 13 hod. 
Tra� bude s nejvìtší pravdìpodobností stejná jako v 
loòském roce: pojede se povìtšinou po zpevnìných 
polních a lesních cestách ve dvou variantách. 
1. delší (cca 50 km): Udánky - vrstevnicí nad 
Køenov - silnicí smìr Pohledy - odboèka na cestu 
znaèenou èervenou turistickou znaèkou (U Ma-
riánského obrazu, Pod Rohem, Høebeè, Høebcov, 
Nad Vysokým Polem, Víska u Dìtøichova, stále po 
èervené) - odboèka na spojovací cestu k cestì 
znaèené zelenou turistickou znaèkou (Mladìjovské 
hradisko, rozcestí) - dále po žluté - odboèka na 
neznaèenou cestu ústící na silnici nad Novou Vsí - 
Nová Ves - Kunèický rybník - polní cesta vedoucí do 
Moravské Tøebové.
2. kratší (35 km): až po Høebeè je stejná jako delší 
trasa, odtud se sjíždí pøes Udánky do Moravské 
Tøebové. 

Juniorský svìtový
šampionát 2005

v silnièní cyklistice
MSJ v silnièní cyklistice, které se konalo v po-
lovinì srpna v Oberwartu v Rakousku, bylo 
oèekáváno moravskotøebovskou sportovní 
veøejností,   v  níž  cyklisté  tvoøí  zásadní  èást, 
s velkým napìtím. Ve startovní listinì 170 
jezdcù z celého svìta figuroval s èíslem 2 i mo-
ravskotøebovský reprezentant Leopold König 
ml. (1987), který mìl výbornou formu i vysoké 
ambice.
„Na start jsem šel extrémnì nervózní. Byl to 
závod, v nìmž se rozhodovalo tak trochu o mé 
cyklistické budoucnosti. Loni jsem pomáhal 
šampionovi Kreuzigerovi, letos se oèekával 
úspìch ode mì,“ hodnotil mladý cyklista. 
Profil tratì nebyl pøímo podle jeho gusta. Jelo se 
víceménì po rovinì, zatímco Leoš jako skvìlý 
vrchaø preferuje nároènìjší tratì. Pìtice èeských 
reprezentantù  mìla  díky  loòskému  prvenství 
R. Kreuzigera zajištìn start z první lajny, což 
jim maximálnì vyhovovalo. „Nemuseli jsme se 
pracnì probíjet dopøedu skrze poèetný peloton,“ 
pochvaloval si König.
Leoš po vìtšinu závodu držel výhodné pozice na 
špici, odkud s pøehledem kontroloval všechny 
úniky. Tøi kola pøed cílem ovšem pøišla první 
krize, propadl se na pøíštích dvacet kilometrù 
zhruba do ètvrté desítky jezdcù. „Vlastnì teprve 
tehdy se zaèalo poøádnì závodit. Postupnì 
nastupovali jezdci supervelmocí - Belgie, 
Nizozemí, Itálie, nicménì jsem soudil, že prùbìh 
bude obdobný jako pøed rokem v Itálii. Balík se 
sjede a bude se rozhodovat v samotném konci.“
Pøi vjezdu  do posledního kola krize pominula. 
V prvním kopci, jakmile ucítil opìt sílu, Leoš 
zaútoèil a roztrhal celou skupinu. V závìru jej 
však chytly køeèe, a tak dojel s hlavním 
pelotonem.
„I když se mé pøedstavy být  nejhùøe do desítky 
nenaplnily, jsem spokojený. Celý závod jsem 
vyjma pìtadvaceti kilometrù táhl a  kontroloval, 
“ zhodnotil své vystoupení nadìjný závodník.

Výsledky MSJ (celkem 126 km):
1. Rovnyj Ivan        RUS  3:04:46
2. Kritskij Timofej RUS  3.04:51
3. Hans Sebastian GER  3:04:53
4. Guarnieri Jacopo ITA  3:05:04 
35. Danaèik Jakub
55. Machaè Zdenìk
62. Konig Leopold (všichni CZE)
                                  – shodný èas se skupinou

Nutno dodat, že Leoš odjel po MSJ na 10 dní do 
Itálie, kde se jel nejtìžší Svìtový pohár pro 
juniory a pak se zúèastnil extrémnì nároèného 
ètyødenního závodu Giro di Luiggiana. Sám vidí 
v dobrém úspìchu poslední možnost, jak se 
coby junior ukázat pøed svìtovými týmy.

   
Start mistrovského závodu – tøetí zleva L.König


