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Mìsto povede ODS a ÈSSD

Ing. Josef Ošádal

JUDr. Miloš Izák

Ing. Václav Maèát

Milan Stejný

Ing. Rudolf Rada

Zdenìk Stupka

Zastupitelstvo mìsta zvolilo na svém
jednání 6. listopadu po složitých povolebních vyjednáváních starostu mìsta
Moravská Tøebová. Stal se jím dosavadní
starosta a pøedseda místní organizace
ODS Josef Ošádal, pro nìhož tajnou
volbou hlasovalo 15 èlenù zastupitelstva.
Køeslo prvního uvolnìného místostarosty
obsadil Miloš Izák z ÈSSD, druhým
neuvolnìným (neplaceným) místostarostou se stal Václav Maèát z ÈSSD. Vítìzné
volební strany tak utvoøily koalici, která
má v jednadvacetièlenném zastupitelstvu
celkem 12 mandátù v pomìru 6 køesel pro
ODS a 6 køesel pro ÈSSD. V novém
zastupitelstvu zasednou dále 4 zástupci
KSÈM, 2 køesla získala strana KDUÈSL, 2 mandáty patøí Sdružení nezávislých kandidátù - Evropští demokraté a
1 køeslo náleží Sdružení nezávislých
kandidátù - Moravskotøebováci. V radì
mìsta usedne kromì vedení radnice dále
Milan Stejný a Rudolf Rada za ODS
a Zdenìk Stupka za ÈSSD. Sedmý èlen
rady prozatím nebyl zvolen, ovšem jeho

jméno bude pravdìpodobnì známé po
jednání zastupitelstva mìsta dne
11.12.2006. „Chtìl bych podìkovat
obèanùm mìsta za hlasy, které mmì i stranì ODS vìnovali, což je tím nejlepším
ocenìním práce za uplynulé volební
období. Jsem rád, že bylo zvoleno silné
vedení radnice, kde jsou zastoupeny
strany s nejvyšším poètem hlasù a tedy
nejvìtším mandátem od volièù. Slibuji za
svou osobu, že budu v zapoèaté práci
pokraèovat tak, abychom spoleènì využili
všech možností pro další rozvoj našeho
krásného mìsta,“ uvedl starosta mìsta
Josef Ošádal.
Povolební jednání, která provázela øada
osobních støetù i politických zvratù,
vyústila v kontroverzi také pøi jednání
ustavujícího zastupitelstva. Pùvodnì se
totiž na širší koalici dohodla ODS s KDUÈSL, Sdružením nezávislých a Moravskotøebováky, od uzavøené dohody však
v posledních dnech pøed volbou starosty
ustoupila a pøijala spojení se sociálními
demokraty. Došlo tak k slovní pøestøelce

mezi zástupci køesanských demokratù,
ODS a ÈSSD pøímo na zasedání zastupitelstva a samotná volba starosty probìhla
v ponìkud napjaté atmosféøe. Co je ale
pro Moravskou Tøebovou ojedinìlé, že
poprvé v novodobé historii mìsta obhájil
post starosty více než jedno volební
období jeden a tentýž èlovìk, tedy Josef
Ošádal.
Veøejným hlasováním byl na ustavujícím
jednání zastupitelstva zvolen také
pøedseda kontrolního výboru, kterým je
Josef Odehnal z KSÈM, pro nìhož zvedli
ruku všichni zastupitelé.
-red-
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Reklamní letáky ve schránkách
Nìkteré reklamní letáky v našich schránkách
na dopisy jsou zajímavé, pøesto vìtšina z nás
je bez pøeètení vhodí mezi ostatní odpadní
papír. Tím však narùstá množství odpadu a
celková roèní spotøeba papíru na jednoho
obyvatele se v ÈR zvyšuje na pøibližnì 134 kg.
Pokud nechcete tento reklamní materiál
odebírat, jsou v kanceláøi Zdravého mìsta
(Mìstský úøad, Olomoucká 2) k dispozici
samolepící štítky.

Co pøinese nový zákon
o sociálních službách?
Zaèátkem pøíštího roku zaène platit nový
zákon o sociálních službách. Sociální
služby jsou urèeny lidem, kteøí se ocitnou
v nepøíznivé sociální situaci. Vìtšinou se
jedná o následky nepøíznivého zdravotního
stavu, krizové sociální situace, vysokého
vìku, životních návykù nebo zpùsobu
života.
Základním cílem nové právní normy je
zajistit lidem, kteøí se ocitli v nepøíznivé
sociální situaci, pomoc a podporu
prostøednictvím nabídky široké škály
sociálních služeb, stanovit pravidla pro
jejich poskytování a zavést pøíspìvek na
péèi. Pøíslušný orgán, tj. úøad práce, urèí
na základì sociálního a lékaøského
posouzení tzv. stupeò závislosti na pomoci
jiné osoby. Podle tohoto stupnì pøizná
žadateli pøíslušný obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností odpovídající výši
pøíspìvku na péèi.
Pøíspìvek na péèi bude náležet lidem, kteøí
jsou pøedevším z dùvodu nepøíznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné
osoby, a to pøedevším v oblasti bìžné
denní péèe o vlastní osobu a v sobìstaènosti. Péèí o vlastní osobu se rozumí
pøedevším takové denní úkony, které se
týkají zajištìní èi pøijímání stravy, osobní
hygieny, oblékání a pohybu. Sobìstaèností
se rozumí úkony, které umožòují se
úèastnit sociálního života, tj. napø.
schopnost komunikovat, nakládat s penìzi
èi pøedmìty osobní potøeby, obstarat si
osobní záležitosti, uvaøit si, vyprat a
uklidit.
Pøíspìvek náleží osobì, o kterou má být
peèováno, nikoliv osobì, která péèi
zajišuje. Pøíspìvek na péèi nemùže být
pøiznán dítìti, které je mladší než jeden
rok.
Pøíspìvek na péèi nahradí dosavadní
zvýšení dùchodu pro bezmocnost a pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou
osobu. Nová právní úprava poèítá se
ètyømi stupni jeho výše, a to od 2 000 Kè
(pro osoby mladší 18 let vìku od 3 000
Kè) pro osoby, které vyžadují èásteènou
pomoc, až po 11 000 Kè pro lidi, kteøí jsou
na pomoc jiné osoby zcela odkázáni
Mgr. Irena Škadrová,
vedoucí odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví
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Mìsto má schválenou novou vyhlášku
o odpadech
Zastupitelstvo mìsta Moravská Tøebová se dne
16. øíjna 2006 usneslo vydat obecnì závaznou
vyhlášku mìsta Moravská Tøebová è. 3/2006,
o systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a zneškodòování komunálních odpadù a systému nakládání se stavebním
odpadem, vznikajícím na území mìsta
Moravská Tøebová, která nabude úèinnosti
dnem 1. 1. 2007 a nahradí stávající obecnì
závaznou vyhlášku è. 2/2002.
K vydání nové vyhlášky vedla nejen øada
zmìn zákona è. 185/2001 Sb. o odpadech, ale
také napøíklad letos schválený „Plán odpadového hospodáøství pùvodce odpadù mìsta
Moravská Tøebová,“ a v uplynulém roce novì
otevøený sbìrový dvùr v Boršovì. Nová
vyhláška upravuje nakládání nejen s komunálním, ale i se stavebním odpadem. Obsahuje
napøíklad povinnosti vlastníka sbìrných
nádob, popisuje sbìrné nádoby (kontejnery) na
tøídìný sbìr odpadù a na jaký druh sbìru jsou
urèeny, napø. kontejnery na papír – modré
barvy, kontejnery na plasty – žluté barvy,
kontejnery na sklo – zelené a bílé barvy a
kontejnery na nápojové kartony (speciální
pytle) – oranžové barvy. Dále tato vyhláška
popisuje, co je a není možné vkládat do takto
speciálnì upravených kontejnerù. Oproti
stávající vyhlášce jsou zde navíc novì uvedena
místa, která jsou urèena k odkládání komunálních odpadù a elektrozaøízení pocházejících
z domácností, dále možnost podnikatelù
zapojit se do uvedeného systému, v neposlední
øadì povinnost pøedávat stavební odpad pouze

Upozornìní
Upozoròujeme poplatníky, že podle obecnì
závazné vyhlášky mìsta Moravská Tøebová
è. 8/2005 a è. 2/2006, kterými se mìní a
doplòuje vyhláška è. 6/2004 o místním
poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních
odpadù byla druhá polovina poplatku za
komunální odpad splatná v termínu do
30. 9. 2006.
V letošním roce došlo ke zmìnì zpùsobu
úhrady poplatku u poplatníkù, které do
31. 5. 2006 zastupovala Správa nemovitostí spol. s.r.o. Tìmto obèanùm vznikla
nová ohlašovací a poplatková povinnost
s tím, že poplatek za mìsíce èerven až
prosinec 2006 mìl být také uhrazen
nejpozdìji do 30.9.2006.
Žádáme tedy ty, kteøí zapomnìli poplatek
uhradit, aby tak uèinili v co nejkratším
termínu. Poplatek lze uhradit v hotovosti do
pokladny na odboru majetku mìsta a KH
nebo Obèanském informaèním centru na
ul.Olomoucká è.o. 2. Platbu lze provést také
bezhotovostnì na úèet mìsta Moravská
Tøebová.
Dále upozoròujeme zástupce poplatníkù,
kteøí uplatòují osvobození od poplatku na
tøetí a další nezaopatøené dítì, aby
nezapomnìli doruèit na odbor majetku
mìsta a KH, popø. na Obèanské informaèní
centrum, potvrzení o studiu na školní rok
2006/2007 (potvrzení se týká studentù
starších 18 let).
Odbor majetku mìsta
a komunálního hospodáøství

oprávnìné osobì. Také se rozšíøil výèet složek
komunálního odpadu, které se ve mìstì tøídí,
o nápojové kartony. Pøílohy vyhlášky obsahují
rozdìlení sbìrných nádob na tøídìný odpad,
stanovištì kontejnerù mobilního sbìru
vytøídìného, nebezpeèného a velkoobjemového odpadu a také svozové dny popelnic.

Obèané jsou povinni ode dne úèinnosti této
obecnì závazné vyhlášky komunální odpad
oddìlenì shromažïovat, tøídit a pøedávat
k využití a odstranìní dle výše uvedeného
systému.
Tato vyhláška je pøístupná na internetových
stránkách mìsta na http://www.mtrebova.cz/node/58, vyhláška è. 3/200.
Ing. Alena Matysová, odbor životního
prostøedí, odpadové hospodáøství

OIC – nová služba pro obèany
Od 1. 12. 2006 v Obèanském informaèním
centru (OIC) v Moravské Tøebové na ul.
Olomoucké è.o. 2, bude obèanùm, kteøí si
zažádali o obèanský prùkaz nebo cestovní
doklad, nabízena možnost zaslání
oznámení k vyzvednutí vyhotoveného
dokladu zprávou SMS na mobilní telefon
nebo elektronickou poštou (e-mail).
„Pokud žadatel projeví o tuto službu
zájem, poznaèíme si do úøedních záznamù
v žádosti o obèanský prùkaz a cestovní
doklad èíslo telefonu (mobilní telefon)
nebo emailovou adresu. Obèan tak mùže
získat okamžitou informaci o tom, že jeho
požadovaný doklad byl právì doruèen
z výroby k nám na mìstský úøad a je
pøipraven k vyzvednutí,“ øíká Pavel
Šafaøík, vedoucí odboru vnitøních vìcí
a dodává: „Žadatele upozorníme na to, že
záznam bude proveden obyèejnou tužkou
tak, že po odeslání zprávy bude vymazán
a nebude možné jej jakkoliv zneužít.“
U žadatelù s èíslem na pevnou linku
zùstává nadále zavedený zpùsob pøedání
kontaktu na Obèanské informaèní centrum
s tím, že se obèan telefonicky informuje na
mìstském úøadì sám, zda má hotový
doklad. Pro ty, kteøí o službu neprojeví
zájem, platí nadále zavedený zpùsob
vyzvednutí dokladu po uplynutí pøedem
stanovené lhùty k jeho výrobì bez
pøedchozího oznámení.
Odbor vnitøních vìcí
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás
trápí. Pištì své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT nebo e-mailem
zpravodaj@mtrebova.cz
Kdy bude koneènì zprovoznìn most na Brnìnské
ul.? V regionálním tisku
psali, že ho dokonèí ještì
døíve než je v plánu! Proè
oprava mostu trvala témìø
pùl roku a „kruháè“ ve
Svitavách je za 3 mìsíce
hotový? Proè je stav vozovky na Dvorní ul.,
kudy též vede objížïka, v takovém stavu,
v jakém je?
Stavební povolení na most bylo vydáno do
konce listopadu 2006 a 24. 11. 2006 byla
provedena jeho kolaudace. To, že firma
nesplnila, co slibovala, bohužel neovlivníme.
Využili celého termínu stavebního povolení
a mají na to právo. Její pøístup k rekonstrukci
mostu byl ovšem slušnì øeèeno laxní, ale
vybral si ji kraj jako investor a mìsto do toho
nemohlo mluvit. Co se týká Dvorní ulice, tak
pøed stavbou mostu byly uèinìny nejnutnìjší
opravy v rozsahu, jak je umožòoval rozpoèet
mìsta, protože bylo zøejmé, že ulice bude
nadmìrnì zatížena odklonìnou dopravou.
Jelikož konstrukce vozovky není urèena pro
takovou zátìž, je samozøejmé, že po dlouhodobé zátìži je povrch vozovky poškozen. Oprava
komunikace bude zahrnuta do pøípravy
rozpoètu pro rok 2007.

Kdy bude stát STK v Moravské Tøebové?
Dle posledních informací investora stanice
technické kontroly vše probíhá podle pøedem
pøipraveného plánu. Povolení na zøízení STK
v Moravské Tøebové sice platí až do konce
roku 2007, ale investor by stanici otevøel již na
zaèátku druhého pololetí, tedy 1. èervence
2007.
Proè pøi prodeji pozemkù za zadní èástí
domu Olomoucká è. 60 byla prodána i pøíjezdová cesta k zadní èásti domu è. 58?
Cesta je v katastru mìsta vyznaèena jako
jiná komunikace. Tudy mìl být podle plánù
k domu pøiveden plyn, což nebylo realizováno, a proto cesta sloužila k vjezdu s palivem
do zadní èásti domu. Nezdá se vám, že
takové rozhodnutí zbyteènì komplikuje
lidem život? Navíc dùm se nachází v nebezpeèném pásmu (za domem je tra ÈD,
nad støechou je most obchvatu mìsta),
proto si myslím, že i z bezpeènostních
dùvodù by mìla tato cesta zùstat volná pro
vjezd záchranných složek.
Všechny domy v této lokalitì jsou pøístupné
z ulice Olomoucké, a proto byl pøi prodeji
tohoto pozemku novému majiteli vyèlenìn
pouze dvoumetrový pruh pro možné vedení
plynu. Nový majitel byl tázán, zda mu èiní
potíže, pokud si nìkdo bude chtít pøivést
palivo a projet tímto pruhem, kde stejnì
nemùže být nic umístìno. Majitel pozemku
v tom nevidí žádný problém. Pozemky jsou
jinak nevyužitelné, mìstem neudržované, tudíž
je lepší, stanou-li se vlastnictvím fyzické
osoby.

Z jednání ustavujícího zasedání
zastupitelstva mìsta ze dne 6.11. 2006
Zastupitelstvo mìsta schvaluje:
ü Pøedložený volební øád pro volbu starosty, místostarostù a ostatních èlenù rady
mìsta.
Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
ü Složení slibu všech èlenù zastupitelstva
mìsta podle § 69 odst. 2 zákona è. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zøízení) ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Zastupitelstvo mìsta stanovuje:
ü Rada mìsta bude mít 7 èlenù.
ü Dlouhodobì uvolnìnými èleny zastupitelstva mìsta budou starosta a jeden
místostarosta.
Zastupitelstvo mìsta volí:
ü V souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. m) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zøízení) ve znìní pozdìjších
pøedpisù:

1. RNDr. Josefa Ošádala starostou mìsta
2. JUDr. Miloše Izáka místostarostou
mìsta, který bude oprávnìn zastupovat
starostu v dobì jeho nepøítomnosti
3. Ing. Václava Maèáta neuvolnìným
místostarostou mìsta, který bude oprávnìn
zastupovat starostu v dobì nepøítomnosti
starosty a místostarosty
4. Milana Stejného, Zdeòka Stupku, Ing.
Rudolfa Radu dalšími èleny rady mìsta.
ü Josefa Odehnala pøedsedou kontrolního
výboru zastupitelstva mìsta.
Zastupitelstvo mìsta urèuje:
ü Ovìøovateli zápisu: Ing. Pavla Brettschneidera a Josefa Odehnala.
Úplné znìní usnesení ustavujícího zasedání
zastupitelstva mìsta je k dispozici na
sekretariátì starosty na MìÚ.

Vážení spoluobèané,
rok se s rokem sešel a máme tu Vánoce
a další nový rok. V tomto novém a pro
Moravskou Tøebovou významném roce,
kdy budeme spoleènì slavit 750. výroèí
jejího založení, bych Vám chtìl
podìkovat za projevenou dùvìru.
Do nového roku 2007 Vám pøeji hodnì
zdraví, štìstí, osobních i pracovních
úspìchù. Tìším se na další spoleènou
spolupráci.
Váš starosta
Josef Ošádal

Silnice bez zimní údržby
Rada mìsta na svém zasedání dne 26. 9. 2006
schválila pøedložený návrh Naøízení mìsta
Moravská Tøebová è.1/2006, o silnicích a
místních komunikacích na území správního
obvodu mìsta Moravská Tøebová jako obce
s rozšíøenou pùsobností, na kterých nebude
provádìna zimní údržba. V tomto naøízení jsou
vymezeny úseky silnic a místních komunikací,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišuje sjízdnost a schùdnost odstraòováním snìhu a náledí.
Jmenovitì se jedná o tyto úseky pozemních
komunikací:
Oznaèení
silnice

Úsek místopisnì

Úsek (km)

III/37322 hranice okr. Olomouc (po køížení
se silnicí III/37332) – Hartinkov
2,736
III/36615 Jaromìøice – V. Opatovice 2,122
III/36825 M. Tøebová – Rozstání
2,965
III/31520 Svojanov – hranice okr. Šumperk
1,912
III/37110 Biskupice – Nectava
2,210
Toto naøízení nabylo úèinnosti 1. 11. 2006
a jeho platnost konèí 31. 3. 2007.
Odbor dopravy MìÚ

Nový zahranièní investor
na obzoru
Mìstská prùmyslová zóna v Moravské
Tøebové si pøipsala další výrazný úspìch, když
se v ní pro rozsáhlou investici rozhodla
rakouská spoleènost
Kayser Berndorf. Podle
podnikatelského zámìru
plánuje rozšíøení výrobních kapacit, které má
v souèasnosti v Moravské Tøebové k dispozici
v areálu firmy Abner, a také zvýšení poètu
zamìstnancù. „V nových prostorách by mìlo
najít práci více než 70 zamìstnancù bìhem
pøíštích dvou let,“ øekl výkonný øeditel
spoleènosti Johannes Conrad-Billroth. Firma
zaujímá jedno z vedoucích postavení na
svìtovém trhu výroby náplní do šlehaèkových
a sifonových lahví.
„V letošním roce by se mìly rozbìhnout
veškeré povolovací procedury, aby na jaøe
mohla firma Kayser zaèít s výstavbou,“
vysvìtlil starosta mìsta Josef Ošádal.
-red-
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MATRIKA
Vítání:
Listopad:

Daniel Kalenèuk
Patrik Jindøich
Pavel Cina
Tereza Spíchalová

Zlatá svatba
Hodnì zdraví, lásky a pohody od srdce pøejí
manželùm Jièínským do dalších spoleèných let
na zlaté cestì životem Milan a Marcela s rodinami.

Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 31. 10. 2006 vedeno celkem
11 205 obèanù ÈR, z toho 49 cizincù s povolením k trvalému pobytu na území ÈR.
Za mìsíc øíjen se v Moravské Tøebové narodilo
13 dìtí, zemøelo 10 obèanù, pøistìhovalo se
15 obyvatel a odstìhovalo 19 obèanù.

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

Využíval lidské dùvìøivosti
Od poèátku letošního roku využíval lidské
dùvìøivosti ke svému obohacení šestadvacetiletý
muž z Jaromìøic poté, co se nechal inspirovat
inzerátem jedné spoleènosti nabízející pùjèky, úvìry
a hypotéky, mimo jiné na teletextových stránkách.
Muž zaèal nejprve jménem existující spoleènosti a
poté jménem svým nabízet prostøednictvím teletextu obdobné služby. Za sepsání žádostí o úvìr,
které ovšem konèily v jeho odpadkovém koši, vybíral od poškozených z celé Èeské republiky poplatek ve výši 400 Kè.
Protože s jídlem roste i chu, posléze si vytipoval
dùvìøivìjší klienty, z kterých postupnì pod
záminkou zajištìní úvìru lákal rùznì vysoké èástky.
Dle dosavadního šetøení takto pøipravil pìtatøicet lidí
o témìø 50 000,- Kè. Skuteèný rozsah trestné
èinnosti, stejnì jako další okolnosti podvodù,

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod.

Statistika za období 15. 10. – 14. 11. 2006
15.10. v 23:30 hod. byl hlídkou MP nalezen bezvládný bezdomovec v autobusové zastávce na ulici
Svitavská. Hlídka muže probrala a vykázala jej
z místa. Do bezvládného stavu mu pomohla láhev
vína, která se již prázdná nacházela na zastávce.
18.10. v 19:10 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že
na ulici Lanškrounská leží na zemi umìlohmotný
kanistr z nìhož vytéká olej. Hlídka na místì uèinila
opatøení a zamezila tak úniku oleje do kanalizace.
Olejovou skvrnu a nádobu s olejem odstranil HZS.
20.10. v 11:00 hod. byl hlídkou MP vykázán
z kadeønictví na ulici Brnìnská muž z Tøebáøova.
Ten neodhadl míru alkoholu, proto mu bylo doporuèeno, aby si svùj úèes nechal upravit, až vystøízliví.
21.10. v 18:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení
o toulavém psu, který zmatenì pobíhal po silnici
I/ 35 a ohrožoval bezpeènost silnièního provozu.
Hlídka psa odchytla a umístila do kotce MP. O psa
se druhý den pøihlásil majitel. Tulák tak neskonèil
v útulku.
V 23:30 hod. byla hlídka MP upozornìna na dva
mladíky, kteøí rozbíjejí na ulici Svitavská o zem láhve od piva. Obìma byla MP uložena bloková pokuta.
22.10. v 00:15 hod. byla hlídka MP pøivolána na
ulici 9. kvìtna, kde opilý muž z Radkova rušil noèní
klid a fyzicky napadl jednoho ze svìdkù jeho nezákonného poèínání. Jelikož nereagoval ani na výzvy
strážníkù, bylo proti nìmu použito donucovacích
prostøedkù a výtržník byl k doøešení pøevezen na OO
PÈR.
23.10. v 18:00 hod. byl z prostoru parkovištì OD
Penny Market vykázán opilý bezdomovec, který se
pokoušel vyžebrat peníze na další láhev alkoholu.
V 20:00 hod. asistovala hlídka MP RZS pøi ošetøení
zranìného opilého muže na ulici Cihláøovì. Po
ošetøení byl muž pøevezen hlídkou do svého bydlištì
na sociální ubytovnu.
26.10. v 10:00 hod. byla hlídka MP upozornìna na
skupinku Romù, kteøí na ulici Školní nabízeli zboží
nejasného pùvodu. Hlídka situaci provìøila a poznatky pøedala PÈR.
27.10. v 15:00 hod. byla hlídka MP upozornìna na
opilého bezdomovce, který si ustlal pøímo u vchodu
do OD Penny Market. Muž byl probuzen a vykázán
z místa.
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Další muž si ustlal na ulici 9. kvìtna v 21:45 hod.
I tohoto opilce hlídka probrala k vìdomí a nasmìrovala k domovu.
28.10. v 19:30 hod. byla hlídka MP upozornìna na
skupinu mládeže u garáží na ulici Západní. Mládež
se chovala velmi hluènì a jejich chování bylo na
hranì s pøestupkovým zákonem. Po pøíjezdu hlídky
byla mládež uklidnìna a vykázána z místa.
31.10. v 18:15 hod. byla hlídka MP pøivolána do OD
Billa. Zde zadržela ostraha prodejny muže, který
ukradl láhev alkoholu. Pøi kontrole totožnosti bylo
hlídkou zjištìno, že muž je podezøelý z trestné
èinnosti. Byl pøedán PÈR.
1.11. v 22:15 hod. byla hlídka MP upozornìna na
muže, který se na ulici Dr. Janského pokoušel ukrást
osobní vozidlo. Pachatel byl pøistižen na místì, když
pøi pokusu s vozidlem odjet naboural.
2.11. od 19:30 hod. do 21:45 hod. pátrala hlídka MP
spoleènì s PÈR po 6tiletém chlapci, kterého pohøešovala jeho maminka. Chlapec byl hlídkou nalezen
na zimním stadionu pøi sledování hokeje.
3.11. v 05:00 hod. øešila hlídka MP pokutami tøi
muže na ulici Farní. Ti pod vlivem alkoholu rušili
noèní klid.
6.11. v 19:20 hod. byla hlídka MP pøivolána do
restaurace hotelu Morava. Zde zákazník odmítl
zaplatit útratu. Po pøíjezdu hlídky muž útratu zaplatil.
9.11. v 23:30 hod. asistovala hlídka MP RZS pøi
ošetøování muže na ulici Bránské. Muž odmítal
ošetøení a ohrožoval osádku RZS. Za asistence MP
byl muž ošetøen a pøevezen do nemocnice ve
Svitavách.
10.11. v 13:30 hod. byla hlídka MP upozornìna
obsluhou èerpací stanice OMV na podnapilého
bezdomovce, který v prostorách stanice žebral a
obtìžoval zákazníky. Muž byl vykázán z prostoru
stanice a byl hlídkou upozornìn na své nevhodné
chování.
11.11. v 23:50 hod. byla hlídka MP pøivolána na
ulici Cihláøovu, kde došlo k bitce mezi dvìma muži.
Na místo byla pøivolána i RZS. Jelikož byl jeden
z mužù zranìn, øeší záležitost PÈR.
12.11. v 19:30 hod. byla hlídka MP upozornìna
dispeèinkem RZS na zranìného muže v domì na
ulici Mánesovì. Šetøením na místì hlídka zjistila
skuteènosti, které nasvìdèovaly spáchání trestného
èinu, proto záležitost pøedala PÈR.
14.11. v 16:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení
o dopravní nehodì na ulici Olomoucká. Hlídka uèinila nezbytná opatøení a zabezpeèovala místo dopravní nehody do pøíjezdu nehodového výjezdu PÈR.
strážník František Juriš

z kterých je muž podezøelý, jsou pøedmìtem šetøení
kriminální policie Svitavy.
Zkontrolujte si platnost zbrojního prùkazu
Policie upozoròuje všechny držitele zbrojních
prùkazù (dále jen ZP), aby si zkontrolovali jeho
platnost, nebo prùkazy jsou vydané na dobu urèitou, a to na pìt let. Vzhledem k tomu, že v souèasné
dobì mnoha držitelùm zbrojních prùkazù vydaným
podle starého zákona è. 288/1995 Sb. konèí platnost
ZP, vztahují se na nì již nové povinnosti, dle zákona
è. 119/2002 Sb., o støelných zbraních a støelivu,
který nabyl úèinnosti od 1. 1. 2003, kdy došlo k podstatným zmìnám na úseku držení a nošení zbraní
a støeliva. Ze zákona vyplynulo pro držitele
zbrojních prùkazù mnoho nových povinností,
oprávnìní a omezení. Žádost o vydání nového
zbrojního prùkazu musí držitelé ZP pøedložit
pøíslušnému útvaru policie nejménì 2 mìsíce pøed
uplynutím platnosti dosavadního ZP. V pøípadì, že
tak neuèiní a ZP tedy skonèí platnost, jsou povinni
tento ZP odevzdat pøíslušnému útvaru policie do
10 ti pracovních dnù ode dne zániku jeho platnosti.
Doporuèujeme všem držitelùm ZP, aby se øádnì
s novým zákonem seznámili, nebo pøi nedodržení
zde daných povinností se dopouští pøestupkù, za
které hrozí pokuta až ve výši 15 000 Kè, pøípadnì
odebrání ZP.
Vyøizování úètù
V èasných ranních hodinách dne 14.11.2006 v jednom z barù v Moravské Tøebové vyvrcholila slovní
rozepøe mezi ètyøiatøicetiletým a jednapadesátiletým
mužem fyzickým napadením staršího muže. Pøi
útoku utrpìl poškozený drobná zranìní, která si
vyžádala lékaøské ošetøení. Situace se pak dopoledne
obrátila. Pìtapadesátiletý muž spoleènì s devatenáctiletým pøíbuzným násilnì vnikli do bytu ètyøiatøicetiletého muže, kterého zbili holí a nunèaky, a pøi
odchodu z bytu mu pak ještì z kapsy kabátu odcizili
sedm tisíc korun. Napadený utrpìl lehký otøes
mozku a další zranìní s nejménì týdenní dobou
léèení. Policisté první pøípad kvalifikují jako
podezøení z trestného èinu výtržnictví, ve druhém
pøípadì zahájili úkony trestního øízení pro podezøení
z trestných èinù porušování domovní svobody,
ublížení na zdraví a krádeže.
npor. Mgr. Martina Simonová,
tisková mluvèí PÈR, Svitavy

Kvalita pitné vody
Nejdùležitìjším hlediskem posuzování kvality
pitné vody je její zdravotní nezávadnost.
Z tohoto dùvodu je pøi každé kontrolní analýze
pitné vody provádìn tzv. mikrobiologický
rozbor, který zahrnuje stanovení ukazatelù
(indikátorù) pøípadného fekálního zneèištìní.
Souèástí každého rozboru je stanovení Escherichia coli, koliformních bakterií a enterokokù,
které jsou indikátorem závažných hygienických
závad (fekální zneèištìní, neúèinná dezinfekce),
tudíž v pitné vodì se nesmí objevit ani jediná
tato bakterie. Na základì výsledkù rozborù pitné
vody v Moravské Tøebové v letech 2005 – 2006
lze konstatovat, že v žádném odebraném vzorku
nebyla zjištìna pøítomnost tìchto bakterií.
Pøi kontrolních rozborech je ovìøována i pøítomnost mikroorganismù (kultivovatelných pøi
22°C a 36°C), které jsou indikátorem tzv.
obecné kontaminace (zdrojem mùže být i pùda,
rostliny, prach atd.) Výskyt tìchto bakterií se
pøipouští v míøe stanovené legislativním
pøedpisem. V rámci pravidelné kontroly vody
dodávané do veøejného vodovodu je sporadicky
zaznamenáváno pøekroèení limitních hodnot
tìchto ukazatelù. Bezprostøednì po zjištìní
nevyhovujícího výsledku provádí provozovatel
vodovodu nápravná opatøení (odkalení vodovodního øadu, následné vychlorování) a zajišuje odbìr kontrolního vzorku pro potvrzení
hygienické nezávadnosti pitné vody.
VHOS
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Rychlostní komunikace R43
Na Krajský úøad Jihomoravského kraje v Brnì
bylo svoláno jednání Výkonné rady Sdružení
pro výstavbu rychlostní komunikace R43.
Èlenem této rady je i námìstek hejtmana
Pardubického kraje Ivo Toman.
„Øeditelství silnic a dálnic ÈR nás informovalo o stavu pøípravy staveb v úseku Troubsko –
Staré Mìsto, což je vlastnì propojení dálnice
D1 s budoucí rychlostní komunikací R35.
Hovoøili jsme také o financování ze Státního
fondu dopravní infrastruktury v roce 2007.
Státní fond poèítá na pøípravu R43 s èástkou
6 mil. Kè. Do konce tohoto roku pøedá ØSD
trasování celé R43 v úseku Troubsko – Staré
Mìsto k posouzení na ministerstvo životního

prostøedí,“ øekl Ivo Toman.
Historie rychlostní komunikace R43 sahá až
do dob druhé svìtové války. Výstavba byla
zahájena 11. dubna 1939, ale vlivem váleèných událostí byla už 30. dubna 1942
zastavena. Po válce výstavba nebyla obnovena. Dálnice mìla spojovat rakouskou Vídeò a
polskou Wroclaw. Po roce 1963 se o silnici
zaèalo hovoøit znovu, tentokrát jako o D43.
V roce 1987 došlo ke zmìnì na R43, která
spojí nejen Moravskou Tøebovou a Brno, tedy
R35 a D1, ale i jižní Moravu a severovýchodní
Èechy.
Kateøina Nohavová,
tisková mluvèí Pardubického kraje

Zmìny v oblasti sociálních dávek
S úèinností od 1. ledna 2007 vstupuje v platnost zákon o životním a existenèním minimu a
zákon o pomoci v hmotné nouzi. Cílem je
pøedevším dostateènì a spravedlivì ochraòovat
lidi pøed hmotnou nouzí, motivovat je k
aktivnímu hledání zamìstnání a pøijetí i ménì
placené práce. Ti, kteøí prokáží snahu zvýšit si
pøíjem vlastní prací, by mìli být pøi èerpání
sociálních dávek zvýhodnìni. Zákon o životním a existenèním minimu podstatnì
mìní podobu souèasného životního minima.
Dosud je životní minimum dvousložkové.
Zahrnuje náklady na výživu a ostatní základní
osobní potøeby a nezbytné náklady na spoleèné
potøeby domácnosti (pøedevším na bydlení).
Novì bude životní minimum jednosložkové
a nebude už zahrnovat náklady spojené s bydlením. Souèasnì se zavádí nová dolní hranice
pøíjmù – existenèní minimum, které vyjadøuje
náklady minimálního životního standardu
umožòujícího pøežití.
Èástka životního minima pro jednotlivce bude
èinit 3 126 Kè. Výše životního minima pro
spoleènì posuzované osoby je následující:
první osoba v domácnosti 2 880 Kè/ mìsíc,
druhá osoba v domácnosti (od 15 let vìku,
která není nezaopatøeným dítìtem) 2 600 Kè/
mìsíc, nezaopatøené dìti - 15 až 26 let 2 250
Kè/ mìsíc, 6 až 15 let 1 960 Kè/ mìsíc, do
6 let 1 600 Kè/ mìsíc.
Èást životního minima vyjadøující náklady na
bydlení se ze životního minima vylouèí a
potøeby související s náklady na bydlení bude
øešit jako dosud dávka státní sociální podpory
pøíspìvek na bydlení, ale jinak propoèítávaná.
Novì se bude zohledòovat nejen pøíjem
domácnosti a její velikost, ale i její náklady na
bydlení. Kromì toho bude rozdílné náklady
na bydlení v rùzných regionech ÈR u osob
v hmotné nouzi øešit i zákon o pomoci
v hmotné nouzi, a to formou nové dávky
doplatku na bydlení. Jeho poskytování bude
plnì v kompetenci povìøených obecních úøadù
a bude vyplácen ze státního rozpoètu. Druhou
oblastí je úprava systému ochrany pøed
hmotnou nouzí. Cílem zákona o pomoci
v hmotné nouzi je omezit dlouhodobou
závislost na sociálních dávkách, poskytnout
lidem poradenskou službu a zabránit tak
sociálnímu vylouèení. Nová právní úprava
finanènì zvýhodòuje ty pøíjemce dávek, kteøí
budou pøi øešení své situace aktivní (napø. pøi
hledání zamìstnání). Pro stanovení živobytí
osoby využívá i novì zavedeného institutu
existenèního minima. Jde o prosazení
principu, podle nìhož se ten, kdo pracuje, musí

mít lépe než ten, kdo se práci vyhýbá. Èástka
existenèního minima èiní 2 020 Kè.
Spoleènì s výše uvedenými zmìnami bude
novì koncipována dávka pøíspìvek na
živobytí.
Mgr. Irena Škadrová,
vedoucí oboru sociálních vìcí a zdravotnictví

Zprávièky z Mladìjova
V souèasné dobì probíhá rekonstrukce prvního
kilometru trati na úseku ze stanice Nová Ves Høebeè, kterou provádí firma z Handlové. Na
fotografii je vidìt pøíprava a nakládka
materiálu, který se má musí vyvézt na Novou
Ves. Tra má odstranìné staré koleje i pražce,
podklad je srovnán a pøipraven na novou
pokládku. Uvnitø muzea pokládáme koleje
nového odjezdového nádraží a stavíme nové,
bezbariérové sociální zaøízení pro návštìvníky.
Pokraèujeme i v opravách a renovacích strojù
a ve výstavbì nových osobních vagonù.
M. Kopøiva, pøedseda dráhy

Betlémské svìtlo
V èase pøedvánoèním putuje napøíè
Evropou plamínek zažehlý
v rodišti Ježíše Krista. I letos
tento symbol klidu a míru,
lásky, porozumìní a nadìje
pøivezeme do Mor. Tøebové.
Sdìlujeme proto všem, kteøí
si toto svìtélko chtìjí pøenést do svých
domovù, že k nám dorazí v pátek 22.
prosince v 17 hodin (park pøed muzeem,
svíèky nebo lampièky s sebou). Plamínek
bude poté hoøet také v klášterním kostele
Sv. Josefa na ul. Svitavské. Zájemcùm,
kteøí do uvedeného termínu zanechají své
adresy ve schránkách k tomu urèených v
moravskotøebovských kostelech, pøineseme
Betlémské svìtlo až domù (Mor. Tøebová a
sousední obce, popis cesty vítán).
Moravskotøebovští skauti

Kurz bruslení
V polovinì øíjna poøádal hokejový oddíl
Slovan nábor dìtí do kurzu bruslení. Zájem byl
opravdu velký - pøihlásilo se více než 30
chlapcù a dìvèat ve vìku od 4 do 8 let.

V souèasné dobì už mají dìti za sebou zhruba
polovinu kurzu. Výuka probíhá nenásilnì, zábavnou formou, prostøednictvím her a soutìží.
Dìtem se pravidelnì vìnují 3 - 4 trenéøi hokejového oddílu, kteøí dbají na to, aby si malí
žáèci osvojili správné základy a návyky. Výuka potrvá až do poloviny prosince.
Miloš Èerný

Dotace pro Speciální školu
Speciální základní škola, mateøská škola a
praktická škola Moravská Tøebová se stala
pøíjemcem dotace Evropského sociálního
fondu a prostøednictvím Ministerstva školství,
mládeže a tìlovýchovy také dotace státního
rozpoètu Èeské republiky. Ve škole je tak od
1. 11. ovìøován školní vzdìlávací program u
žákù základní školy praktické v oblasti
jazykové (výuka anglického jazyka u žákù
6. - 9. roèníku) a v oblasti manuálnì estetické
(výuka výtvarných èinností u žákù 6. a 8.
roèníku). Díky finanèní podpoøe tak mohou
pedagogové školy s roèním pøedstihem
realizovat své plány v nových oborech
vzdìlávání. Výuka cizího jazyka u našich
žákù je naprostou novinkou. Výuka výtvar-

ných èinností v rozšíøené podobì umožní
nejen navázat na ty nejlepší tradice výtvarných projektù žákù speciální školy (zejména
v oblasti keramiky), ale také vyzkoušet zcela
nové postupy a techniky. Finanèní prostøedky
umožní rovnìž vybavení nových odborných
uèeben – jazykové uèebny a výtvarného
ateliéru. Èást penìz je pøipravena i pro další
vzdìlávání pedagogù.
Cílem projektu je tedy nejen výuka nových
pøedmìtù, ale také vznik a ovìøení dvou
vzdìlávacích programù, vybudování dvou
odborných uèeben a podpora dalšího
vzdìlávání pedagogù školy.
PaedDr. Pavlína Baslerová,
vedoucí projektu
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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
+ 1 hodinu pøed zaèátkem každéhopøedstavení
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.

PROÈ NE (Hradec Králové)

Vážení ètenáøi,
v pøíštím roce oslaví Moravská Tøebová
750 let své existence. Na konci roku vyjde
nová publikace o historii mìsta. V tìchto
souvislostech se na Vás obracíme s výzvou ke spolupráci. Pokud máte doma
pùvodní písemné, fotografické a jiné
dokumenty k dìjinám Moravské Tøebové
a jejího nejbližšího okolí, prosíme vás,
abyste je dali k dispozici pro výzkum
historie mìsta a regionu. Zvolte si sami
zpùsob, který vám lépe vyhovuje –
darování do muzejních sbírek, pøípadnì
do okresního archivu, nebo jen zapùjèení
ke kopírování v muzeu (i „na poèkání“).
Velmi cenné jsou i doklady vývoje mìsta
a regionu v posledních desetiletích!
Dìkujeme za pochopení, za všechny
souèasné i budoucí badatele
Jana Martínková

Mikulášský jarmark
„Pod støechou“
2.12. sobota 9.30 – 15.00 hodin, budova
muzea
vstupné: 5,-/10,- Kè
Pøijïte se svými ratolestmi na Mikulášský
jarmark, který má jednu nespornou výhodu, že
se celý odehrává pod støechou. Za dìtmi
pøijede osobnì Èert s Mikulášem, jsou pro nì
pøipraveny hrané i filmové pohádky, dospìlí si
mohou zakoupit milé pozornosti a obèerstvit
se sváøáèkem nebo vánoèním punèem.
V 16 hodin vypukne Mikulášský karneval pro
dìti.
Na jarmarku bude na prodej:
Keramika, adventní vìnce, vazby, vizovické
peèivo, døevìné betlémy, hraèky a bytové
doplòky, modrotiskové výrobky, výšivky a
odìvní doplòky, výrobky z ovèí vlny, byliny,
vèelí produkty, medovina, perníèky, výrobky
dìtí ze speciální školy. Výtìžek bude vìnován
na stavbu dìtského hospice.
Pøed budovou – grilované speciality.
Další program:
9.30 – zahájení jarmarku prodejem vánoèního zboží
10.00 a 13.00 – O pejskovi a koèièce,
pohádka, uvádí DS J.K.Tyla /kinosál/

folková skupina Proè ne z Hradce Králové.
Tématicky ladìný veèer se bude líbit všem
pøíznivcùm folku.

11.00 – Moravskotøebovský pìvecký sbor
FERMÁTA /dvorana/
14.00 – Andìl pánì – filmová pohádka
/kinosál/
Po celý den bude pro dìti otevøen dìtský
koutek, kde si mohou hrát nebo sledovat
dìtské filmy na DVD.
16.00 – Mikulášský karneval – pøehlídka a
vyhodnocení masek, èertovský rej (taneèní
kroužek pøi DDM), tombola (5,-), pøíchod
Mikuláše, diskotéka…
Vstup na karneval zdarma, pøedpokládaný
konec v 18.00 hodin.
Akci poøádají Kulturní služby mìsta ve
spolupráci s DDM.

Pro dìti
Michal je Pajdulák
8.12., 8.30 a 10.00 hodin, vstupné: 70,-,
dvorana
Po celou dobu jsou dìti
v blízkém kontaktu s Michalem, hrají si s ním a
pøedvádí se!
Pøedstavení plné legrace,
malých a velkých loutek
a kostýmù vèetnì dárkù
ze samolepící pásky...
Dìtské poøady Michala
Nesvadby si za dobu
svého uvádìní získaly
velké množství nadšených divákù.
Tato pøedstavení pøedèila všechny souèasné
projekty pro dìti. Mùžete èekat spoustu
legrace, soutìží, písnièek a dárkù.
Pøijïte si hrát! Michal bude Vaší hraèkou!
VYPRODÁNO !!!

Koncert
Vánoèní koncert
Kapely PROÈ NE (Hradec Králové)
a PROÈ NE BAND (Moravská Tøebová)
15.11. pátek, 19.30 hodin, dvorana
vstupné: 70,Po loòském úspìchu vánoèního koncertu kapel
Proè ne band a Jevíèský bigband pøichází
moravskotøebovská kapela
s druhým
vánoèním koncertem, na nìmž bude hostovat

PROÈ NE BAND (Moravská Tøebová)

Silvestrovský ohòostroj
na námìstí
31.12.nedìle, 24.00 hodin, námìstí T.G.M.
Kulturní služby zvou všechny obèany mìsta,
jejich pøíbuzné a známé o silvestrovské
pùlnoci na námìstí T.G.Masaryka v Moravské
Tøebové, kde je pro nì pøipraven komponovaný ohòostroj. Mìsto Moravská Tøebová zaèíná
prvním dnem nového roku slavit významné
výroèí 750 let od založení mìsta.

PROSINEC 2006
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MUZEUM

V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
Další ocenìní putovalo do Moravské Tøebové

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.

Stálá expozice:
a

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

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784
e-mail: zamek@ksmt.cz
a

Expozice do konce bøezna uzavøeny. Pøedem
ohlášeným skupinám umožníme návštìvu po
pøedchozí dohodì tel. 461 544 285.
Stálé expozice:
a

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

Kateøina Dostálová, 17-ti letá studentka brnìnské
konzervatoøe, zvítìzila v celostátní pìvecké soutìži
Bohuslava Martinù, která se konala ve dnech 20. –
22. 10. 2006 v Praze. V pátek 20. 10. probìhlo
1. kolo soutìže v kategorii dìvèat ve vìku od 16 do
20 let, do kterého si Katka pøipravila písnì od Leoše
Janáèka, France Schuberta a Bohuslava Martinù.
S touto poslední písní zvítìzila a postoupila do
nedìlního 2. kola.
V tomto kole získala 1. místo ve své kategorii, za
skladbu „Píseò Nábožná.“ „Tuto píseò jsem si
vybrala, protože je to pocitová záležitost, mùžete na
ní ukázat, co ve vás je,“ øíká Kateøina. Za
interpretaci této písnì od Bohuslava Martinù dostala
Kateøina zvláštní ocenìní. Opravdu nejvìtším
úspìchem, ale pro ni byla cena za „nejlepšího
interpreta“ celé soutìže, kterou udìlila „Nadace
život umìlce.“ „Mám z tohoto ocenìní opravdu
velkou radost. Dostala jsem ho za píseò od W. A.
Mozarta „Na zaèátku jaro“. Je to píseò, na které

Okénko pro ZUŠ
Zaèíná èas adventní a Základní umìlecká škola
v Moravské Tøebové vás zve na dva veèery
s ním spojené. Hlavní a již tradièní pøedvánoèní
akce naší školy bude letos
pojata ponìkud netradiènì a
ponese název Vánoèní veèer
plný pohádek a kouzel.
Uslyšíte na nìm melodie ze
známých pohádkových filmù.
Uskuteèní se ve støedu 20. 12.
2006 v 18.30 hod. v koncertním sále ZUŠ na
zámku.
Týden pøed tím zazní nejen vánoèní písnì na
Adventním sborovém zpívání. Vystoupí dvì
místní pìvecká tìlesa: Fermáta pod vedením
Mgr. Antonína Havelky a komorní sbor Vivo et
canto Mgr. Luïka Klimeše. To vše ve støedu
13. 12. 2006 v 18.30 taktéž v koncertním sále
ZUŠ.
Všechny vás co nejsrdeènìji zveme a tìšíme se
na vaši návštìvu.
ZUŠ Moravská Tøebová, www.zusmt.cz

Kukátko Speciálních škol
Dne 2. 11. 2006 probìhlo v muzeu 1. kolo
pøehlídek divadel žákù praktických a základních
speciálních škol Pardubického kraje, které
poøádala speciální škola a Kulturní služby mìsta.

Porotì nebylo jasné, kdo bude vítìzem, jelikož
všechna vystoupení byla jinak zábavná a originální, proto se vítìzi stali všichni úèinkující a jako
odmìnu si odvezli krásné dorty a diplomy.
Druhým významným hostem byl herec z Bílého
divadla Ostrava Zbynìk Popelka, který závìrem
povzbudil dìti k dalším hereckým výkonùm.
Jak øekla øeditelka nejen Speciální školy, ale i celého projektu Pavlína Baslerová: „Všem aktérùm
i divákùm se vystoupení moc líbila a všichni se
moc tìší na další setkání“. Dále pak podìkovala
všem, kteøí se podíleli i jinak pomohli k uskuteènìní celé akce.
Mgr. Bc. Petra Marossyová

mùžete pøedvést svoji techniku a výraz,“ vysvìtluje
Kateøina.
Pro veøejnost byl s vítìzi všech kategorií v nedìlní
veèer uspoøádán galakoncert, na nìmž pøedávala
ceny mladým zpìvákùm svìtoznámá operní pìvkynì

Soòa Èervená a Kateøina Dostálová
Soòa Èervená, která byla mimo jiné také èlenkou
poroty. Kateøina dosáhla svého úspìchu také díky
vynikajícímu vedení paní prof. Jarmily Janíèkové a
velký dík patøí i paní prof. Jaroslavì Majerové, která
ji po celou soutìž doprovázela na klavír. A jak øíká:
„Nebylo to vždy jednoduché.“

úù

úù

VÁNOÈNÍ KONCERT

ZUŠ s Moravskotøebovským swingovým
orchestrem Františka Zeleného, Vás zve ve
ètvrtek 14. 12. 2006 od 18.00 hodin na vánoèní
koncert, který se bude konat v sále ZUŠ na
zámku. Vstupné je dobrovolné.

úù

POZVÁNKA

Kruh pøátel dobré hudby pøi KS mìsta
Moravská Tøebová uvede ve spolupráci se ZUŠ
BENEFIÈNÍ KONCERT MLADÝCH
TALENTÙ v nedìli 17. 12. 2006 v 17.00
hodin v malém sále ZUŠ na zámku.
V programu vystoupí: sopranistka Lucie
Pakostová, fagotista Martin Kostelecký, oba
rodáci z Moravské Tøebové, absolventi konzervatoøe Kromìøíž, dále vystoupí flétnistka
Adéla Kupská a klarinetista Tomáš Stanìk,
èlenové Dechového tria. Ke klavíru zasedne
prof. Rút Janeèková z Kromìøíže a Lenka
Zahradníková, uèitelka ZUŠ Mor. Tøebová.
Výtìžek z dobrovolného vstupného bude
vìnován stacionáøi postižených dìtí „DOMEÈEK“, který byl nedávno otevøen.
Pøijïte podpoøit mladé talenty i jejich ušlechtilý
zámìr.
Za KPH pøi KS mìsta Rudolf Mánek

úù

VÁNOÈNÍ KONCERT

Sdružení pøátel kulturního domu Boršov Vás
zve v nedìli 17. 12. 2006 od 15.00 hodin na
vánoèní koncert smíšeného pìveckého sboru
Fermáta. Vánoèní koncert bude uspoøádán
v Kulturním domì v Boršovì.

Z pøedstavení žákù z Lanškrouna

úù
Øeditelka speciální školy Pavlína Baslerová
slavnostnì zahájila pøehlídku úvodním slovem a
starosta mìsta RNDr. Josef Ošádal pøivítal
všechny úèinkující i diváky v kinosále Mìstského
muzea Moravská Tøebová. Jednotlivá pøedstavení
na sebe plynule navazovala. Divadélka byla
provázena smíchem èi bouølivým potleskem. Mezi
úèinkujícími byly žáci z Moravské Tøebové,
Jevíèka, Polièky, Èeské Tøebové, Lanškrouna,
Vysokého Mýta i Pardubic.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

V nedìli 3. 12. 2006 od 15.00 hodin se koná
v Boršovì èertovský rej. Zveme všechny, kdo se
nebojí, a se pøipojí. Pro ty nejmenší a nejhodnìjší je pøipravené divadelní pøedstavení
O pejskovi a koèièce v podání divadelního
souboru J. K. Tyla z M. Tøebové. Veèer všichni
spoleènì slavnostnì rozsvítíme vánoèní strom.
Srdeènì zve Sdružení pøátel KD v Boršovì

Z pøedstavení žákù z Moravské Tøebové

ÈESKÝ ZAHRÁDKÁØSKÝ SVAZ

V Moravské Tøebové si Vás dovoluje pozvat na
tradièní, již XXV. ZAHRÁDKÁØSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 13. 1. 2007
v Kulturním domì v Boršovì. Pøedtanèení –
mažoretky agentury Arnika • Zaèátek ve 20.00
hod. • Bohatá tombola • Obèerstvení • Hudba:
Domino p. Beyera • Vstupenka s místenkou:
30 + 20,- Kè.
Pøedprodej od 11. 12. v prodejnì Klenotnictví
na Cihláøovì ulici. Odvoz tam i zpìt zajištìn.
Informace o dopravì pøi prodeji vstupenek.
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K moravskotøebovským nadacím
na pøelomu 19. a 20. století
Období adventu je tradiènì obdobím solidarity se zdravotnì
handicapovanými, ale také sociálnì slabšími. Pøedvánoèní
dobroèinné akce a dary chudým, pøedevším dìtem, mají své místo
i v novodobé historii Moravské Tøebové (viz Moravskotøebovský
zpravodaj z prosince 2005). Existovala však také jiná forma
pomoci potøebným, která nebyla jednorázová, ale koncepèní.
Spoèívala v zakládání nadaèních fondù, ze kterých byly podporovány vybrané skupiny potøebných mìšanù nebo dìtí. V moravskotøebovském muzeu se zachovalo nìkolik portrétù, které mají na
zdobeném zlaceném rámu pøipevnìnou tabulku oznaèující
portrétovanou osobu jako „dobrodince“, zakladatele nadace.
Vybrali jsme tøi z nich: L. V. Holzmaistera, který nebyl jen
mecenášem muzea, a dvì ménì známé osobnosti: Amalii Meissner
von Löwenberg a P. Quida Sticha.

Wondrova a Holzmaisterova nadace
Ludwig Vinzenz Holzmaister v roce 1900 vìnoval mìstu státní
dluhopis v nominální hodnotì 1000 zlatých s tím, že ètyøprocentní
úroky mají být spolu s jeho pøípadnými dalšími pøíspìvky ukládány
v moravskotøebovské spoøitelnì; z výnosù se mají kupovat další
cenné papíry a takto postupovat až do doby, kdy nadaèní kapitál
dosáhne výše 20 000 korun. Od toho okamžiku mìl být v øíjnu
každého roku výnos rozdìlen rovným dílem mezi 16 osob – v první
øadì bývalé a zchudlé soukeníky a jejich vdovy, dále potøebné
bývalé dìlníky nìkdejší továrny Josefa Johanna Wondry
v Moravské Tøebové a nakonec zchudlé moravskotøebovské
mìšany a mìšanky.
Výbìrem pøíjemcù podpory byl jako zástupce L. V. Holzmaistera
povìøen továrník Konrad Steinbrecher. Po jeho smrti mìlo tuto
povinnost pøevzít mìstské zastupitelstvo. Žadatelé museli
vykazovat nejen chudobu, ale i bezúhonnost a nìmeckou národnost.

Sirotèí nadace
Amalie Meissner von Löwenberg

Portrét Amalie Meissner von Löwenberg od Aloise Stelzla

Ve své poslední vùli z 9. prosince 1891 odkázala Amalie Meissner
von Löwenberg mìstské obci svùj dùm è. p. 10 (dnešní Cihláøova
9) vèetnì zaøízení a pozemky na pøedmìstí. Tento majetek mìl být
využit ke zøízení útulku pro chudé nìmecké sirotky. 1. kvìtna 1892
pøipojila ustanovení, že také její další majetek (cenné papíry, zlaté
a støíbrné mince a další cennosti i penìžní hotovost) má po její
smrti pøipadnout obci a být využit ke stejnému úèelu. Amalie
Meissner von Löwenberg zemøela krátce poté, 5. kvìtna 1892.
19. dubna 1894 bylo rozhodnuto o založení sirotèí nadace, která
nesla její jméno. 10 % výnosù majetku nadace bylo ukládáno do
spoøitelny na údržbu domu è. p. 10 - sirotèince. Zbytek byl
používán na financování míst v sirotèinci, z nichž každé stálo roènì
280 korun. Pøípadný pøebytek mìl být pøidáván ke kapitálu a podle
možnosti zøizována nová místa v sirotèinci. Nárok na umístìní mìli
sirotci nìmecké národnosti, kteøí mìli v Moravské Tøebové
domovské právo. Bylo jim poskytováno ubytování, strava, odìv
a výchova. O umístìní v sirotèinci rozhodovalo mìstské zastupitelstvo. Provoz v nìm byl zahájen až v roce 1900. Roku 1902 mìsto
prodalo zdìdìné pozemky a utržený obnos uložilo v cenných
papírech.

Stipendijní nadace P. Quida Sticha
Emeritní profesor moravskotøebovského gymnázia P. Quido Stich
pøedal v roce 1887 mìstské radì finanèní dar v celkové hodnotì
5000 zlatých s tím, že má být použit na stipendia pro chudé
studenty, ovšem až po dárcovì smrti. P. Stichovi mìla být z výnosù
základního kapitálu vyplácena doživotní renta. Po jeho smrti mìla
být z roèního výnosu 210 zlatých vyplácena ètyøi stipendia po 52
zlatých a 50 krejcarech. Žadatelé mužského i ženského pohlaví
museli mít domovské právo v Moravské Tøebové a stipendium mìli
pobírat tak dlouho, dokud bylo tøeba a dokud si je zasloužili.
Stipendia pøidìlovalo mìstské zastupitelstvo. Pøednost mìli dostat
chudí a bezúhonní pøíbuzní P. Sticha. Kdyby se nedostávalo
oprávnìných žadatelù, mìly být nevyužité prostøedky z výnosù
použity na zvýšení nadaèního kapitálu, pøípadnì na zvýšení
stipendií. P. Quido Stich zemøel 24. ledna 1902.
-jm-

Portrét P. Quida Sticha od Eduarda Kasparidese
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Mìstská knihovna
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
tel: 461 316 971, – e-mail: knihovna@mkmt.cz

1.12. – 31.12. – Jan Païour
Prodejní výstava z tvorby èlena sdružení
moravskotøebovských výtvarníkù Welen,
otevøeno: po - èt: 9 – 17 hod., so: 9 – 12 hod.
1.12. – 31.12. – Originální vánoèní pozdrav
Prodej ruènì malovaných a prázdných pohlednic, které si mùže každý dotvoøit. – Výtìžek je
urèen nadaci Klíèek, která buduje a provozuje
první èeský dìtský hospic v Malejovicích.
1.12. – 15.12. – Prodejní výstava nakladatelství Albatros
Pøedvánoèní prodejní výstava dìtských knih z
nakladatelství Albatros, výrazné slevy! Prostory
MìK, po - èt: 9 – 17 hod., so: 9 – 12 hod.
4. 12. – Expedice Vladivostok Hamé 2006
aneb Rapidem k Japonskému moøi a zpìt
Cestopisná pøednáška Petra Goldmanna a Petra
Vavøíka z Kyjova, kteøí letos podnikli tøímìsíèní
expedici napøíè Ruskem. Zaèátek v 17.30 hod.
ve spoleèenském sále Domova dùchodcù.
14.12. – Ladislavova pochoutka
Setkání amatérských cukráøù s vyhodnocením
nejchutnìjšího vánoèního cukroví. Každý
úèastník pøinese s sebou recept a nejménì 5 ks
od jednoho druhu. Porotu tvoøí sami soutìžící,
na výherce èeká knižní odmìna.
Zahájení v 17.30 hod. v MìK.
Knihovna dìtem
1.12. – 24.12. – Adventní kalendáø
Pro prvního malého návštìvníka je v oficiální
pùjèovní dobì dìtského oddìlení pøipraven
malý adventní dáreèek.
5.12. – Mikuláš v knihovnì
Kolem 16.00 hod. pøijde do knihovny za dìtmi
Mikuláš. Donese dìtem na pùjèení nové knihy
a tìm, které si pøipraví krátkou básnièku,
zazpívají nebo zahrají na hudební nástroj, i malý
dáreèek.
Tvoøivé støedy
6.12. – Vánoèní pøání
13.12. – Ozdoby na stromeèek
20.12. – Krabièky na dárek
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìl. MìK.
Pùjèovní doba o Vánocích
23. 12., 30. 12. – zavøeno
Ostatní dny je zachována bìžná pùjèovní doba,
tj. po – èt: 9.00 – 17.00 hod., pátek: zavøeno
Nabídka z nových knih
Andres, Adam – Wetemaa – kniha osudu
jedenácti družiníkù krále Gu 1 – 4. Vìdeckofantastická sága; Cílek, Václav – Tsunami je
stále s námi. Eseje o klimatu, spoleènosti a katastrofách; Fojtová, Vìra – Zástava náhradního
srdce. Román o manželských vztazích; Hoag,
Tami – Zásilka od mrtvého. Thriller; James,
Peter – Vražedné céreèko. Detektivní román;
Ježková, Barbara – Zrcadlo s vílou a lanìmi.
Detektivní román; Kroupa, Janek – Zloèin jako
profese. Kriminální pøípady ze souèasnosti;
Kudrnová, Vìra – Zrcadlo v koupelnì. Povídky
pro ženy; Mann, Klaus – Zbožný tanec. Román
o homosexualitì; Marsh, Ngaio – Vražda v
sanatoriu. Detektivní román; Matìjèek, Zdenìk
– Výbor z díla. Psychologie; Robbins, Herold –
Vzpomínky na minulé. Spoleèenský román;
Werner, Helmut – Tyranky, ukrutnice ve
svìtových dìjinách; Wodehouse, P. G. –
Ukvapený Sam. Humoristický román z Anglie.

Církve

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

Akce na mìsíc prosinec 2006
1.12. JEŽÍŠKOVSKÁ POŠTA – namalujte nebo
napište Ježíškovi své vánoèní pøání a vhoïte (beze
známky) do speciálnì oznaèených „ježíšovských
schránek“ nebo dodejte na Dùm dìtí a mládeže Mor.
Tøebová. Pøáníèka budou orazítkována ježíšovským
razítkem a odeslána nebeskou poštou. Poštovní
schránky budou umístìny na DDM, v mìstské
knihovnì, informaèním centru, ve školkách a
školách. Dùležité upozornìní: Na pøání uvádìjte
jméno a adresu odesílatele. Pro všechny úèastníky
Ježíšovské pošty bude v pátek 22.12.2006 v 16.00
hod v hale Mìstského úøadu na nám. T.G. Masaryka
pøipravena akce „Ježíšek dìtem“ s vánoèní
tombolou, ve které budou drobné dárky pro
vylosované úèastníky. Drobnosti budou odmìnou za
to, že dìti Ježíškovi svá pøání napsaly. Úèastníci
pošty dostanou lístek do tomboly zdarma ke svému
dopisu, který si orazítkovaný spoleènì s lístkem
mohou vyzvednout.
V prùbìhu mìsíce prosince probìhne tradièní
otevøený vánoèní florbalový turnaj FLORBALCUP
2006, podrobnosti na propozicích a u trenérù
družstev.
2.12.2006 MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL akce pro
rodièe s dìtmi ve spolupráci KS v M.Tøebové, od
16:00 hod. ve dvoranì muzea. Pøehlídka a vyhodnocení masek, èertovský rej (taneèní kroužek pøi
DDM), tombola, pøíchod Mikuláše, diskotéka.
Obèerstvení zajištìno, vstup zdarma, pøedpokládaný
konec v 18:00 hod
4.12. Vystoupení ZÚ gymnastiky, od 18:00 h v tìlocviènì ZŠ Palackého
5.12. MIKULÁŠ pro MŠ
6.12. Florbal – obvodní kolo chlapcù 8.-9. tøíd
15. - 16.12. „VÁNOÈNÍ HVÌZDA“- akce pro
èleny kroužkù (Keramika, Zálesáèek, Kuchtíci)
s pøespáním v DDM.
21.12. Halová kopaná obvodní kolo 8.-9. tøíd
22.12. JEŽÍŠEK DÌTEM – akce nejen pro
úèastníky Ježíšovské pošty, pro dìti a veøejnost.
Vyzvednutí orazítkovaných dopisù, lístkù do
tomboly, tombola s drobnými vánoèními dárky pro
dìti. V 16:00 hod v hale Mìstského úøadu, nám.
T. G. Masaryka, Mor. Tøebová
Prázdninový program pro dìti:
27.12.
od 10:00 do 12:00 hod.
– silvestrovské sušenky s Janou
od 13:00 do 15:00 hod.
– silvestrovská trièka s Janou
28.12.
od 10:00 do 15:00 hod.
– výroba dekorací na silvestrovskou
dìtskou párty s Bárou
29.12.
od 10:00 do 12:00 hod.
– keramika se Zdenkou
od 13:00 do 15:00 hod.
– „Silvestr pro ptáèky“ se Zdenkou
Klidné prožití vánoèních svátkù a šastný Nový rok
pøeje kolektiv DDM

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

Poøad bohoslužeb:
PO/ 6:00 hod. roráty – klášterní kostel
9:00 hod. klášterní kostel
UT/ 6:00 hod. roráty – klášterní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
ST/ 6:00 hod. roráty – klášterní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
ÈT/ 6:00 hod. roráty – klášterní kostel
17:00 hod. klášterní kostel-mše sv. pro dìti
PÁ/ 6:00 hod. klášterní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
SO/ 7:00 hod. roráty – klášterní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
NE/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel

V sobotu 2.12. pøi veèerní mši sv. a v nedìli
3.12. pøi ranní a veèerní mši sv. bude žehnání
adventních vìncù.
Betlém bude v klášterním a farním kostele
zpøístupnìn pro veøejnost v tìchto dnech:
Klášterní kostel: 25.12. od 14:30 hod. do 17:00
hod., 26.12., 31.12. 2006, 1.1. 2007 v èase od
14:00 hod. do 16:00 hod.
Farní kostel: 25.12., 26.12., 31.12. 2006, 1.1.
2007 v èase od 14:00 do 15:00 hod.
Vánoèní bohoslužby:
Datum
nedìle
24.12.
pondìlí
25.12.
úterý
26.12.
nedìle
31.12.
pondìlí
1.1.07

Svátek

Farní kostel Klášterní kostel
15:30 hod.
24:00 /pùlnoèní/

Štìdrý den
8:30 hod.
Narození Pánì
1.sv.vánoèní 8:30 hod.
sv.Štìpán
2.sv.vánoèní 8:30 hod.
Svaté Rodiny
sv.Silvestr I. 8:30 hod.
Matka Boží P.Marie
Nový rok
8:30 hod.

18:00 hod.
18:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.

Akce farnosti v adventním období:
Duchovní obnovy: - pro ženy ve dnech
1. - 2. 12. 2006. Všechny duchovní obnovy se
uskuteèní ve františkánském klášteøe.
- pro muže ve dnech
8 . - 9.12. 2006
- pro mládež ve dnech 15. - 16.12. 2006
Pøípadné informace o adventních a vánoèních
koncertech budou na plakátech v kostelích.
Oblastní charita Mor. Tøebová informuje:
Díky podpoøe Zdravého mìsta Mor. Tøebová se
mohli vedoucí dìtské skupiny Ètyølístek
zúèastnit v dobì od 16.11. do 19.11.2006
celorepublikové akce v Ostravì, která byla
urèená pro vedoucí dìtských skupinek. Cílem
tohoto setkání byla výmìna názorù, zkušeností
pøi práce s dìtmi. Ètyølístek je urèen pro školní
dìti, které hledají smysluplné využití volného
èasu. Zázemí má na faøe na Kostelním námìstí
každý pátek od 15:15 hod. do 17:30 hod. První
pátek v mìsíci je èinnost zamìøena na pohybové
aktivity v tìlocviènì na Základní škole na
Kostelním námìstí v Mor.Tøebové.
Humanitární šatník je otevøen každý pátek na
faøe od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Setkání seniorù bude 4.12.2006 v 10:00 hod.
v klášteøe. Pøi kávièce si budeme povídat o vánoèních svátcích a lidových vánoèních zvycích.

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

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

Podìkování partnerùm projektu Zdravé mìsto a Místní Agenda 21
Za výbornou spolupráci pøi organizaci akcí pro
veøejnost a realizaci spoleèných projektù, které
podporují zdravý a udržitelný rozvoj našeho krásného
mìsta, koordinátorka a politièka projektu velmi dìkuji
Èeskému svazu skautù a skautek – Junák za pøípravu
Operace PVC (Poctivì Vyèištìné Cesty) a tradièní
Cesty na severozápad, místní organizaci Èeského
zahrádkáøského svazu za soutìž Rozkvetlé mìsto
a spoleèné poznávací zájezdy. Dále Domu dìtí
a mládeže za vhodné soutìže bìhem celého roku
(také dìtský den bez úrazù a zájmové kroužky),
Klubu èeských turistù za pøípravu spousty pìších
i cyklistických výletù, spolupracujícím organizacím

TJ Slovan – zejm. horolezeckému oddílu,
pøírodovìdnému kroužku II. ZŠ a Èeskému svazu
ochráncù pøírody za Den Zemì 2006, zástupci Galerie
umìlecké fotografie za nároènou pøípravu
mezinárodního fotofestivalu, Autoklubu za otevøení
dopravního høištì pro malé a mladé cyklisty.
Spolehnutí je vždy na naši Mìstskou knihovnu a
Sociální služby, které každý rok organizují nìkolik
vynikajících aktivit (Moravskotøebovský Amos,
Dìtský bleší trh, výstavy, Tvoøivé støedy, Seniorské
meziústavní hry ...). Podìkování patøí také Mìstské
policii a Policii ÈR, Sboru dobrovolných hasièù
Udánky za zdaøilou kampaò Evropský týden mobility,

oblastní charitì a speciální škole za skvìlou souhru
v pøípravì projektu Stacionáø. Všem mateøským,
základním školám a opìt speciální škole za aktivní
úèast a spolupráci na pøínosných akcích pro dìti,
Integrované støední škole za Den zdravé výživy a
pøivítání jara pøi Dni Zemì, základní umìlecké škole
za poskytnutí prostorù a technického vybavení pøi
akcích, gymnáziu za chod Moravskotøebovské
univerzity 3. vìku a všem dalším, kteøí v letošním roce
pøispìli k realizaci projektu Zdravé mìsto a Místní
Agenda 21.
Veronika Cápalová, koordinátor projektu Zdravé
mìsto místní agendy 21
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Program èinnosti KÈT
Sobota 9. 11.
Výlet do Loštic Za loštickým tvarùžkem návštìva muzea a pìší výlet v okolí. Pøihlášky
na výlet u MUDr. Doleželové, tel. 461 316 755.
Sraz zájemcù na nádraží ÈD v 6.40 hod., odjezd
vlakem v 6.53 hod., návrat v odpoledních
hodinách.
Sobota 9. 11.
Vlakový zájezd mládeže i dospìlých do PØEDVÁNOÈNÍ PRAHY. Sraz zájemcù v 6.40 hod,
odjezd vlakem v 6.53 hod., návrat veèer.
Støeda 13. 11.
Pøátelské posezení v klubovnì, pøíprava
programu na pøíští rok, zajištìní nové registrace
èlenské základny. Úèast co nejvìtšího poètu
èlenù nezbytná. Noví zájemci o spoleènou
aktivitu jsou vítání. Zaèátek v 18.00 hod.
Úterý 26. 11.
VÁNOÈNÍ VÝLET za snìhem - na bìžkách
nebo pìšky. Program výletu bude vèas upøesnìn
ve vývìsní skøíòce podle snìhových podmínek v
období Vánoc.
Pátek 29. 11.
Pøedsilvestrovské posezení v klubovnì Klubu
èeských turistù. Vzpomínky na letošní
turistickou sezónu. Setkání zájemcù od 18.00
hod. Obèerstvení s sebou.
Pro zahájení pøíštího roku:
1. ledna 2007 - NOVOROÈNÍ VYCHÁZKA
do okolí mìsta – sraz zájemcù v 13.30 hod.
u autobus. nádraží.

Nová kadeønice
Nová kadeønice Michaela Tomanová nabízí své
služby v zavedeném kadeønictví Veronika,
Olomoucká 9, Moravská Tøebová.
Telefon: 724 794 052,
pracovní doba - po, st, pá - 8 - 14 hod.
út, èt - 14 - 20 hod.

Ekologie ve škole
na Kostelním námìstí
Ekologické aktivity mají na naší škole dlouhou
tradici zásluhou vyuèující pøírodopisu RNDr. Aleny
Purketové, která již nìkolik let pøipravuje pro žáky
zajímavé projekty týkající se ochrany životního
prostøedí. Škola se zúèastnila druhého roèníku
soutìže Zelený ParDoubek.
Zapojilo se celkem 74 škol z Pardubického kraje.
V rámci soutìže školy prezentovaly svoji celoroèní
èinnost v oblasti ekologické výchovy, hodnocena
byla nejen práce s dìtmi, ale i otevøenost veøejnosti,
spolupráce s obcí, ekologický provoz školy a další
otázky. Naše škola v celkovém poøadí obsadila
15. místo a mezi základními školami byla na
krásném 7. místì z 36 základních škol. Podle
výsledkù získaly školy certifikát Ekologická škola
Pardubického kraje 3. stupnì. Je to velký úspìch
zvláštì proto, že naše škola byla jediná ZŠ v Mor.
Tøebové, která se této soutìže zúèastnila. Tím ovšem
ekologické aktivity nekonèí. Dne 20. 10. 2006 se
žáci naší školy zapojili do projektu Den stromù. Pro
žáky páté tøídy byla pøipravena èinnost nazvaná Jak
pááci zalili svùj stromek, pro dìti ze sedmého
roèníku akce Jak se sedmáci starali o svùj lesík
Øáholec. Nejstarší žáci z 9. tøídy pracovali na
projektu dálnice. Vše probíhalo jako skupinová
simulaèní hra a dìtem se Den stromù velmi líbil.
Dne 5. 10. 2006 se žáci šestých roèníkù zúèastnili
zájezdu na Hortikomplex – podzimní výstavu
ovoce, zeleniny a ovocných školkaøských výpìstkù
v Olomouci na výstavišti Flory Olomouc. Také tato
akce se setkala s velkým ohlasem. V tomto školním
roce se chlapci a dìvèata z devátých roèníkù rovnìž
zapojili do dlouhodobého projektu Kyselé deštì.
Dìkujeme paní uèitelce Purketové, která všechny
tyto aktivity organizuje, a pøejeme jí i žákùm mnoho
dalších úspìchù.
Mgr. Miroslava Snášelová
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Roman Langr na Dhaulagiri 8.167 m. n. m.
Èeská expedice, tvoøená
Romanem Langrem,
Kamilem Bortelem a Radkem Jarošem, se pokusila
pokoøit obávanou nepálskou horu Dhaulagiri.
Himalájský velikán ale letos nepustil nahoru nikoho.
Mladí horolezci se dostali daleko, pøiblížili se až
k hranici 8000 m n. m., ovšem dál to nešlo. Po
urputném fyzickém i psychickém boji pøi cestì na
ledovec se vrátili v poøádku zpátky. Dhaulagiri
vzdoruje svojí nároèností. Vrchol vytrvale odolával a
až 13. kvìtna 1960 prolomila léta neúspìchù

mezinárodní švýcarská expedice. Èeši poprvé
vystoupili na vrchol na podzim roku 1984. Úspìch
zahalil smutek ze smrti jednoho ze tøí vrcholových
lezcù pøi cestì dolù.
Další a také poslední úspìšnou expedici podnikli na
Dhaulagiri naši horolezci v roce 1990. Bìhem
pøíštích 16 let se i pøes øadu pokusù nikomu od nás
vystoupit až nahoru nepovedlo.
Projektu Dhaulagiri HI-TECH, HIGH POINT 2006,
kterou pøipravil Roman Langr s Kamilem Bortelem,
se podaøilo atakem hranice 8000 m pøiblížit ze všech
ostatních expedic nejblíže cíli. Nejvýše dolezl tøetí
èlen expedice Radek Jaroš. Za nesmírnì vìtrného
poèasí a na pokraji fyzického zhroucení se otoèil
a o nìco níže se k nìmu, i pøes prozatím uspokojivý
fyzický stav, pøidali i Roman s Kamilem.
Poèasí se pøi následujícím pokusu prudce zhoršilo
a kluci návratu obìtovali i kompletní zimní výbavu
v C2. V základním táboøe nièeho nelitovali, vìdìli,
co by následovalo, kdyby nahoøe zùstali odøíznuti
v pøívalech snìhu. Mezi základním táborem a CI se
ledovec zdeformoval takovým zpùsobem, že
prostoupit tìch zhruba 150 výškových metrù
znamenalo nekoneèné vypìtí. „Pro nás pøedstavoval
pøechod do C1 ruskou ruletu. V místech prostupu
neustále padaly ledové seraky. Bìžnì osmkrát i
desetkrát za den se tam ozývalo dunìní
nìkolikatunových ledových blokù, které neustále
mìnily trasu pøechodu a témìø znemožòovaly

Poslední volná místa v kurzech AJ
Pøípadní zájemci se mohou dostavit vždy v tìchto dnech: PO 16.00 - 17.30 ZAÈÁTEÈNÍCI
PO 17.30 - 19.00 MÍRNÌ POKROÈILÍ
ÚT 17.30 - 19.00 MÍRNÌ POKROÈILÍ
Výuka probíhá na ZŠ Kostelní námìstí (vchod
z Gorazdovy ulice)!
Bližší informace obdržíte pøímo v TIC, nám.
T.G.M. 33, M. T. nebo na tel.: 731 037 600.

Oblastní charita Mor.Tøebová dìkuje touto cestou
všem sponzorùm, kteøí se podíleli a nadále podílí
na realizaci projektu zøízení denního stacionáøe
pro handicapované obèany našeho mìsta a okolí
a pøispìli svou prací nebo finanèním darem.
Za všechny dárce bude sloužena dne 3. 12. 2006
v 18:00 hod. v klášterním kostele mše svatá.
Oblastní charita Mor.Tøebová zahájila dne 23. 10.
2006 provoz denního stacionáøe pro osoby s mentálním a zdravotním postižením. Hned 1. den
nastoupilo do pøipravených prostor bývalé
poboèky II. ZŠ na ul. Svitavské 44 šest klientù.
V prùbìhu mìsíce øíjna se pøihlásili další dva
klienti a na další zájemce o naši službu se budeme
tìšit. Pøestože kapacita našeho zaøízení je 10
klientù, prostory, které nám Mìsto Mor. Tøebová

bezpeèné zdolání množství trhlin. Permanentní
psycho, jaké jsem nikde jinde než tady nezažil,“ øíká
Langr. Tento úsek nakonec museli projít ètyøikrát
nahoru a ètyøikrát dolù, aby zjistili, jak to tam
vypadá a mohli naplánovat novou cestu. Po
vystoupání do C2 a pøeèkání noci za tvrdých
vìtrných podmínek, pokraèovali vzhùru do 6900 m
n. m, kde na posledním rozumném místì postavili
C3. Pøed jednou v noci se vydali k vrcholu. Nejlepší
z nich, Radek, vystoupal do výšky 7900 m, dál
nemohl. „Od vrcholu nás dìlilo
okolo 350 výškových metrù. Ale
tyhle poslední metry jsou
vždycky nejtìžší,“ vysvìtluje
Langr. Protože poèítali s druhým pokusem, nechali nahoøe
kompletnì vybavenou C3 a
sestoupili do základního tábora.
Za ètyøi dny se o výstup
pokusili znovu. Nad C1
napadlo dost snìhu, hrozilo, že
se s nimi utrhnou lavinézní
svahy. Nahoru to nešlo. „Se
slzami v oèích jsme se z výšky
cca 6.500 m n.m. koukali na
naši vybavenou C2, ale bylo
nutné zachovat chladnou hlavu
a otoèit to,“ øíká Roman.
„Snìžilo nepøetržitì a nám bylo
jasné, že kdybychom to neotoèili, tak tam zùstaneme.
Ale udìlali jsme pro to všechno, co se dalo.“
Zaèátkem ledna vyráží Roman Langr na mezinárodní èesko-slovenskou expedici do Afriky. Plánuje
pøechod hory Kilimangaro a slezení nìkolika cest na
Mt. Kenya. Dùležité informace naleznete na webu
www.romanlangr.cz.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Novinky z „Køižovatky“
V uplynulém mìsíci probìhla na naší škole øada
zajímavých akcí. Školní samospráva spolu s vychovatelkami pøipravila pro dìti z MŠ Piaristická,
Jiráskova a 1. tøídy naší školy zábavné výtvarnìpøírodovìdné dopoledne s názvem „Tak už nám padá
listí …“. Dìti mìly za úkol poznat zvíøátka, vyrobit
si svého draka z listí, splnit sportovní úkoly a hlavnì
najít sladký poklad. Každý rodiè obdržel informaèní
zpravodaj školy, kde se mùže dozvìdìt vše o chodu
školy, vyuèujících, organizaci školního roku apod.
Redakèní rada školy pøipravila další èíslo školního
èasopisu „Køižáèek“, který je k dispozici v mìstské
knihovnì a bude také prezentován na Dni
otevøených dveøí školy. Žáci II. stupnì se pøipojili
svými pracemi k výstavì ovoce a zeleniny, která se
každoroènì koná ve vestibulu muzea. Žáci 3. - 5.
tøídy se zúèastnili v rámci výuky prvouky, vlastivìdy
a pøírodovìdy exkurze do planetária v Brnì, kde
zhlédli vesmírný program. A co nás èeká v nejbližší
dobì? Školní samospráva pøipravuje na 1. týden
v prosinci zájezd do bazénu v Èeské Tøebové pro
dìti, jejich rodièe a žáky ZŠ v Linharticích. V rámci
zpestøení a zkvalitnìní výuky bude v jedné ze tøíd na
II. stupni v nejbližší dobì instalovaná interaktivní
tabule. V prostorách tìlocvièny na Olomoucké ulici
bude vybudována nová posilovna. Ale hlavnì - celá
škola se pøipravuje na Den otevøených dveøí, který
probìhne dne 14. 12. 2006. V rámci Dne otevøených
dveøí probìhne i dìtský Vánoèní bleší trh.
Mgr. Eva Hromádková
poskytlo, jsou tak velké, že nám umožòují naši
klientelu zvýšit. Za tyto krásné prostory jsme
velice rádi a budeme se snažit je co nejlépe
využívat, aby naše èinnost byla ku prospìchu
nejen klientùm a jejich rodinám, ale také
reprezentovala naše mìsto. Snažíme se nabízet
v našem zaøízení velké množství aktivit, a už
výchovnì vzdìlávací program, nebo rùzné terapie
a relaxaèní èinnosti. Vìøíme, že vše, co dìláme,
má smysl, a že se setkáme i nadále minimálnì
s takovou podporou celého okolí, jakou máme
dodnes. Kontakt: Denní stacionáø, paní Dostálová,
tel.è.461310627.
Pøejeme všem pøíznivcùm charitní služby a lidem
dobré vùle krásné a požehnané vánoèní svátky!
Gita Horèíková, tel. è. 461 312 551
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Hokejová sezona 2006/2007 v plném proudu
HC Slovan má
za sebou prvních šest zápasù
o mistrovské
body v krajském
pøeboru Pardubicka. S výjimkou jediného
souboje je
sehráli hokejisté
na vlastním ledì, protože mají
k tomu v souèasnosti na
rozdíl od jiných
celkù možnost.
Proto situace velela – vítìzit, vítìzit, vítìzit! Ty
nebyly nikdy nahlas proklamovány, lze pøedpokládat, že Tøebovští vìrni tradici posledních sezón
skonèí až v play-off, zejména je-li soutìž zmìnìna
v tom smyslu, že se pøebor Pardubického kraje hraje
samostatnì (ne dohromady s Hradeckým).
KRAJSKÝ PØEBOR MUŽÙ (KPM)
Úèastníci: 1. HC Slovan Mor. Tøebová (podle
vylosovaných èísel); 2. HC Chotìboø; 3. TJ Spartak
Polièka; 4. Sokol Staré Jesenèany; 5. HC Spartak
Choceò; 6. HC Hlinsko; 7. volno (Svitavy se
odhlásily); 8. HC Sklo Bohemia Svìtlá n.S.; 9. HC
Skuteè; 10. HC Litomyšl
Realizaèní tým: Pavliš Bohumil (trenér), Burda
Tomáš (asistent), Muška Rudolf (vedoucí mužstva),
Motýl Vlastimil (kustod)
Kádr mužstva
Brankáøi: Bureš Petr, Buchta Michal
Moravskotøebovští odchovanci: Muselík Roman,
Muselík Petr, Moravec Lukáš, Dosedìl Vladimír,
Kõnig Aleš, Šenkýø Ondøej, Cach Libor
Kmenoví hráèi (odjinud): Koláèek Miroslav,
Husárek Miroslav, Kobza Libor, Havlíèek Petr,
Syrový Patrik, Kutmon Lukáš, Hanák Robert, Petrù
Jan, Øehulka Martin, Horák Stanislav, Novotný
Jakub, Opletal Ivo
• V pøípravných zápasech HC Slovan porazil na
domácím ledì Chotìboø 5:1, Choceò 7:0, HC
Plumlov 3:1, v Hlinsku prohrál 4:1, v Chocni
remizoval 4:4 a v Chotìboøi zvítìzil 7:4.
• Úvod základní èásti svedl proti sobì HC Slovan a
silný celek Litomyšle. Vstup se Tøebovským zdaøil,
tøebaže bitva odkryla øadu nedostatkù. Ty se pak
projevily v dalších utkáních – s Chotìboøí a s Hlinskem. Nelze žehrat jen na nedostatek sportovního
štìstí, zaèátek lze tedy oznaèit za rozpaèitý…
Dosavadní výsledky:
HC Slovan - HC Litomyšl
4 : 3 (2:1,1:1,1:1)
Branky: Kutmon 2, Husárek, Øehulka
HC Slovan - HC Chotìboø
3 : 5 (2:1,1:2,1:3)
HC Slovan - TJ Spartak Polièka 13 :4 (6:2,6:1,1:1)
Branky: Syrový 3, Horák 2,Husárek 2, Havlíèek,
Koláèek, Muselík R., Cach, Øehulka, Hanák
HC Slovan - Staré Jesenèany
4 :1 (3:1,0:0,1:0)
Branky: Syrový, Øehulka, Husárek, Hanák
HC Choceò - HC Slovan
4:5 (0:2, 4:1, 0:1)
SN 0:1 – Husárek

mìlo za následek vysokou prohru 16:2. V dalším
zápase nastoupili naši borci doma proti silnému
Hlinsku, které jsme porazili tìsnì 4:3. Následující
týden jsme hráli v nedaleké Litomyšli, kde jsme
zvítìzili 6:2 a dostali se na 6. místo v tabulce. První
sobotu v listopadu jsme hráli vypjatý zápas se silnou
Chocní, kterou jsme porazili 8:4. Hned v nedìli nás
èekalo utkání v Chotìboøi, kde jsme vyhráli vysoko
11:2, což nás vyneslo na 4. místo v tabulce.
Vedoucí družstva Pavel Vaòous

Branky: Horák, Kobza, König, Koláèek
HC Slovan - HC Hlinsko
1 : 3 (0:0,0:3,1:0)
Branka: Husárek
Tabulka po 6. kole
2. HC Sl. M. Tøebová 6 4 0 2 30:20 12 bodù
Aktuality z hokejové pøípravky HC Slovan
Moravská Tøebová
Po dùležité letní pøípravì jsme odehráli následující
zápasy - pøátelská utkání s kvalitními soupeøi:
Litomyšl - M. Tøebová 3:9, Hradec Králové M. Tøebová 2:12; Choceò - M. Tøebová 4:6
Zejména vítìzství v našem bývalém krajském mìstì
byl pro kluky veliký zážitek a úspìch. Koncem øíjna
jsme zahájili mistrovskou sezónu. První mistrovský
zápas v Polièce nás postihla marodka hráèù, což

Fotbal uzavøel podzimní sezonu
Fotbal dospurtoval do podzimního konce. Všem
tøebovským celkùm se nakonec podaøilo maximálnì
vylepšit bilanci a vytvoøit si solidní pozici pro jarní
„dostihy“. Jistì kompetentní vedení oddílu „neusne
na vavøínech“ a v zimní pøestávce situaci u
jednotlivých mužstev podrobí hluboké analýze, v
nároèné pøípravì stabilizuje výkonnost a žádná
negativní pøekvapení se na jaøe konat nebudou.
Zatím platí: Není zle, aby nemohlo být hùøe! Ale
radìji lépe! „Áèko“ je „za vodou“, by hledání
støelcù trvá! „Béèko“ se dere vzhùru, aèkoliv zpìt do
B-tøídy se patrnì nevrátí. Mládežnické celky (jako
nováèci soutìží) si udržují vysoký standard a jsou
pøíjemným pøekvapením.
KALEIDOSKOP VÝSLEDKÙ
Am (krajský pøebor P.k.)
M.Tøebová - Prachovice
3 : 0 (0:0)
Branky: Hollý 2, Aberle
Dobøíkov - M.Tøebová
2 : 0 (0:0)
M.Tøebová - Holice
0 : 2 (0:0)
Svitavy - M.Tøebová
0 : 1 (0:0) Hollý
M.Tøebová - Litomyšl
1 : 0 (0:0) Silný
Kon. poøadí: 5. místo 15 7 3 5 17:13 24 bodù

Odbor ASPV vás zve do svých øad
Jak vypovídá název, tato organizace se vìnuje široké
veøejnosti v oblasti sportu. ÈASPV (Èeská asociace
sportu pro všechny) vznikla v roce 1992 a navazuje
na èinnost nìkdejší ZRTV. Všem zájemcùm nabízí
bohatý výbìr ve svých aktivitách. ÈASPV má v souèasnosti v ÈR asi 250 000 registrovaných èlenù.
Spolupracuje s hnutím POHYB JE ŽIVOT. Spoleènì
propagují pohybové aktivity, zdravou výživu a duševní pohodu v dnešním moderním životì èlovìka.
Cílem ASPV je pøilákat a zapojit širokou veøejnost
do svých aktivit, ukázat jim, že sport mùže být
i zábavou, a dále rozvíjet tradice ASPV.
Pøedsedou ASPV v Moravské Tøebové je od roku
1998 Jaroslav Plch. ASPV v Moravské Tøebové má
283 èlenù, které sdružuje 10 oddílù: cvièení rodièù
s dìtmi, žáci, košíková, korfbal, nohejbal, ringo,
odbíjená, florbal, aerobic a florbal dospìlí. Vìtšina
oddílù se zúèastòuje soutìží v rámci ÈASPV a dosahují skvìlých výsledkù.
O jejich èinnosti vás budeme postupnì informovat
šíøeji.
(mp)

Exhibièní hokejové utkání
Hokejový oddíl Slovan Moravská Tøebová
poøádá k 50. výroèí založení TJ Slovan
exhibièní hokejové utkání „Slovan stará
garda“ proti HC OLYMP.
HC OLYMP – vznikl díky televiznímu seriálu
Poslední sezona. Jedná se o tým, v jehož øadách
hraje Martin Dejdar, který ztvárnil hokejistu
Jana Krola, hlavní postavu filmu. A nejen on.
V týmu Olympu se pøedstaví další herci, ale
pochopitelnì i hokejisté. Bìhem programu uvidí
a uslyší diváci hráèe Olympu, zpìváky a herce,
do hry se zapojí parta profesionálních kaskadérù, vystoupí vynikající èeští krasobruslaøi a do
hry budou zataženi také diváci, pro které je
pøichystáno díky sponzorùm mnoho cen a propagaèních pøedmìtù. Utkání se uskuteèní na
Zimním stadionu v M. Tøebové ve støedu
20. 12. 2006 od 18:30 hod. Vstupenky si
mùžete zakoupit v pøedprodeji v Informaèním centru.
Zvou HC Slovan a HC Olymp

Dlouhá Louèka - M.Tøebová B 2:3 (1:1)
Branky: Skøebský, Hrubý, Švanda
Kon. poøadí: 6. místo 14 6 4 4 29:26 22 bodù
A dorost starší (nováèek krajského pøeboru P.k.)
M.Tøebová - Letohrad
0 : 1 (0:1)
AFK Chrudim B - M.Tøebová 2 : 3 (2:2)
M.Tøebová - Svitavy
4 : 4 (1:2)
Lanškroun - M.Tøebová
3 : 0 (:2:0)
Kon. poøadí: 6. místo 13 6 2 5 30:35 20 bodù
A dorost mladší
M.Tøebová - Letohrad
AFK Chrudim B - M.Tøebová
M.Tøebová - Svitavy
Lanškroun - M.Tøebová
Kon. poøadí: 4. místo 12 7 2 3

2 : 1 (0:1)
2 : 0 (0:0)
3:1
0:0
23:16 23 bodù

Starší žáci (krajský pøebor P.k.)
Letohrad - M.Tøebová
M.Tøebová - Pardubièky
Chrást u Chrudimi - M.Tøebová
M.Tøebová - Hlinsko
Kon. poøadí: 6. místo 13 6 2 5

2 : 1 (2:1)
2 : 2 (1:2)
1:1
0 : 2 (0:1)
44:21 20 bodù

Mladší žáci (krajský pøebor P.k.)
Letohrad - M.Tøebová
3 : 0 (1:0)
M.Tøebová - Pardubièky
3 : 0 (2:0)
Chrást u Chrudimi - M.Tøebová 1 : 4
M.Tøebová - Hlinsko
3 : 0 (1:0)
Kon. poøadí: 7. místo 13 6 2 5 32:23 20 bodù
B žáci starší
Horní Jelení - M.Tøebová
5:0
M.Tøebová - Žamberk
0 : 4 (0:1)
Litomyšl - M.Tøebová
3:0
M.Tøebová - Jablonné n/O
1 : 0 (0:0)
Øetová - M.Tøebová
0:1
M.Tøebová - Lanškroun
3:0
Králíky - M.Tøebová
5:0
Kon. poøadí: 5. místo 9 4 0 5 8 : 24 12 bodù

B-tým
B muži (okresní pøebor o. Svitavy)
M.Tøebová - Èistá
3 : 1 (2:0)
Branky: Skøebský, Rázl, Šatník R.
Linhartice - M.Tøebová
1 : 1 ( 1:0)
Branky: Skøebský
M. Tøebová - Hradec n/Svit.
4 : 0 (1:0)
Branky: Horák, Gálik, Skøebský, Hrubý
Mladìjov - M.Tøebová
2 : 3 (1:0)
Branky: Skøebský 2, Chlup M.

B žáci mladší
Horní Jelení - M.Tøebová
M.Tøebová - Žamberk
Litomyšl - M.Tøebová
M.Tøebová - Jablonné n/O
Øetová - M.Tøebová
M.Tøebová - Lanškroun
Králíky - M.Tøebová
Kon. poøadí: 10. místo 9 1 0 5

6:0
1 : 5 (0:2)
12:0 (6:0)
1:3
3:0
3:2
3:0
5:49 3 body

Pøípravka (16 úèastníkù, turnaje)
15. M. Tøebová 30 2 3 25 17:132 -36 9
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Biker Doležel bilancuje
Jméno Josefa Doležela se již nìkolik let objevuje na
èestných místech cyklistického sportu. V roce 2004
získal titul absolutního „Moravskotøebovského
cyklomana“ .V pelotonu mìstského seriálu nemohl
chybìt ani letos. Nicménì od zaèátku jej provázela
smùla, pøesto se vždy dokázal soustøedit a bojovat
do posledního závodu o pocty nejvyšší. Letos nakonec
dosáhl celkovì „jen“ na
4. místo.
Málokdo však ví, že stejnì
jako vìtšina dalších tøebovských cyklistù se i on
celoroènì zúèastòoval soutìží jinde.
Nabízíme pøehled umístìní
v maratónech na horských
kolech v kategorii MASTERS (vìková kategorie nad
40 let) v roce 2006
Lipník n./B. (Autor Šela maratón) 90km
– 6. místo
Pøerov (Mamut tour) 80 km – 1. místo
Skuteè (Maštale) 100 km – 2. místo
Štíty(Rampušák) 90 km – 3. místo
Šatov Znojmo (Vinaøská padesátka) 50 km
– 2. místo
Dolní Cerkev (Tøi vrchy vysoèiny) 80 km
– 2. místo
Leština Zábøeh (Moravský bikemaraton) 80 km
– 3. místo
Brno (Hošek bike) 75 km – 1. místo
Úctyhodná bilance!

Jaký byl sportovní rok 2006?
Mistrovství svìta, evropské šampionáty, mezinárodní klání, jeden úspìch následující druhý – tak lze
bilancovat èeský sport z globálního pohledu. Situace
v Moravské Tøebové byla mnohem prozaiètìjší,
nicménì i v tomto pøípadì lze zaregistrovat posun
vpøed, a už jde o výsledky sportovcù èi rozvoj
sportovní infrastruktury.
Bilancujte s námi.
- fotbalisté nepropadli, jejich dorostenci a žáci
postoupili mezi krajskou elitu. Dospìlí vymìnili
trenéra, zatímco hokejistùm po úspìchu v sezónì
(2.místo) zùstal;
- výraznými talenty se ukazují být: Vojtìch Plát
(šachista evropských rozmìrù), Klára Maèátová
(plavkynì), Kateøina Klímová (atletická mistrynì
ÆR ve vrhu koulí), Leoš König (cyklista, úèastník
MS), Martin Berka (triatlon, mistr Pardubického
kraje 2006) a další;
- volejbalistky se dostaly v Èeském poháru na
neèekanì vysoké pøíèky, mistrovský titul korfbalistù
je zavázal ke zvýšenému úsilí a obhajobì;
- kulturisté se pyšní novì svými úspìchy: mistrem
ÈR se stal Petr Havlík a Miroslav Trneèka skonèil
tøetí;
- v anketì nejlepších sportovcù za rok 2005
(vyhlášení duben 2006) uspìli:
Kategorie Mládež
1. Sedláèek Michal
(kopaná)
2. Zítka Patrik
(stolní tenis)
3. Paøilová Nikola
(atletika)
4. Kulhavý Lukáš
(hokej)

5. Kadlec Petr
6. Šaøecová Monika
7. Mašínová Milena

(tenis)
(volejbal)
(korfbal)

Kategorie Dospìlí
1. Schneiderová Bedøiška
(cyklistika)
– absolutní vítìzka, získala nejvìtší poèet hlasù
2. Fikr Zdenìk
(fotbal)
3. Brýdl Lukáš
(travní lyžování)
4. Trneèka Miroslav
(kulturistika)
5. Dirgas Štefan
(box);
- horolezec Roman Langr se stal sportovcem
Pardubického kraje 2005 a podnikl dvì nové expedice - na horu Aconcagua 6.962 m n. m. v argentinských Andách a na Daulaghiri 8.167 m n. m.
v Nepálu;
- cyklistický seriál Tauer elektro cup 2006 (s desítkou rùznorodých pøitažlivých závodù) uchvacoval
po celý rok skvìlými závody. Sandor Pócsai dokázal obhájit svùj loòský primát. O Sportovci roku
2005 Bedøišce Schneiderové není tøeba cokoliv
dodávat...;
- vùbec cyklisté hýøí aktivitou (i za hranicemi mìsta)
– Petr Štìpaø, cyklomaratónci Josef Doležel,
Dušan Orálek, v juniorské kategorii se blýská na
skvìlé èasy;
- dìtøichovský bìžecký memoriál naplnil svùj 31.
roèník, mezinárodní box (Memoriál Fr. Helebranda)
desátý roèník, úspìchem pro domácí barvy (Michal
Lešinger) skonèilo Mistrovství ÈR v bezmotorovém létání.

Cyklistika má ve mìstì silnou pozici
Pocsai obhájil loòské prvenství
Duben – øíjen. Šest mìsícù nabitých pøitažlivou
cyklistikou. To je formát seriálu Tauer elektro cup,
který také letos našel v Moravské Tøebové mnoho
pøíznivcù mezi jezdci i diváky. Proveïme s malým
èasovým odstupem malou rekapitulaci.
Od prvního výjezdu nabral seriál zajímavý rozmìr.
Nìkteøí stabilní úèastníci se rozmìlòovali na jiných
závodech v ÈR (podle toho, jak je stíhaly maléry a
neúspìchy v mìstském seriálu, od toho se odvíjející
pokles vùle). Nových borcù odjinud nepøibylo až
tolik, aby mohli ohrozit cílevìdomé, ambiciózní
uchazeèe o tituly cyklomana (právo honosit se
titulem nejvšestrannìjšího cyklisty mìsta), ale
nepravidelnì „kradli“ domácím jezdcùm prvenství.

Skuteèností je, že po celou sezónu drželi laku
vysoko cyklisté Kadidlo – Poscai (M1 – do 40 let),
starší „tvrdili muziku“ (Štìpaø, Doležel – M 2,
Steklý – M3), nepøekonatelnou mezi ženami byla B.
Schneiderová. Pøíjemnì pøekvapili junioøi, mezi
nimi lze právem hledat potencionální pøíští vítìze.
Sandór Pocsai se rozhodl po sedmém závodì
(z deseti), že vyhraje, a to dokázal. „V létì jsem
chytil formu, a tak jsem si øekl, že zkusím své loòské
prvenství obhájit. Bylo to tìžké, ale vyšlo to.“ Možná
mìl trochu cyklistického štístka, ale to vyvoleným
patøí. Pøedpokládejme, že mùže a bude smìle
usilovat o titul Sportovec roku 2006.
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Doplòme ohlédnutí za nejvìtším cyklopodnikem v
regionu postøehy V. Dokoupila, prezidenta CK
Slovan, garanta seriálu.

Bedøišky Schneiderové, která je již pìtinásobnou
držitelkou titulu, a vypadá to, že její pozice v ženském pelotonu je nadlouho neotøesitelná.

Jaký byl Tauer elektro cup 2006 z hlediska úèasti,
poøadatelství a sportovní úrovnì?
Byl to již pátý roèník soutìže o titul o nejuniverzálnìjšího cyklistu Moravské Tøebové a ze statistik
je zøejmé, že také roèník nejúspìšnìjší. Alespoò
jednoho závodu se zúèastnilo 238 cyklistù, pøièemž
prùmìr na jeden závod byl 70 závodníkù. V jednotlivých kategoriích to byly poèty: Junioøi (J) = 32,
Dámy (Z2) = 7, Ženy (Z1) = 23, Masters (M1) = 98,
Oldies (M2) = 46, Rakváèi (M3) = 32. Poèty
závodníkù dle závodù: Peklo: 64, Prolog: 84,
BACH: 62, Maratón: 114, Ori cup: 70, Papírák: 56,
Duatlon: 46, Babí léto: 83, Èasovka: 77, Vrch: 56.
Uznání a podìkování zaslouží všichni dobrovolníci
(organizátoøi, poøadatelé, rozhodèí a pracovníci
„výpoèetního“ støediska), kteøí za tím vším stojí.
O problémech netøeba mluvit, by se vloudily, ale
rozhodnì je chceme pøíštì odstranit. Sportovní úroveò závodù šla opìt nahoru. A to nejen zásluhou
vysoké výkonnosti „domácí“ špièky, ale také díky
tomu, že se našich závodù zúèastòují kvalitní jezdci
ze širšího okolí (Zábøeh, Polièka, Lanškroun,
Svitavy).

A plány na pøíští rok?
Celková forma seriálu závodù podstatnìjších zmìn
nedozná, protože
není dùvod ji nìjak
mìnit. V kuloárech
existují námìty, jak
celý seriál vylepšit,
urèitì budeme
mnohé zvažovat.
Limitující však
budou faktory
finanèní a poøadatelské…(lidé).
Nejlepší však bude,
když se pøijdou
sami ètenáøi pøíští
rok pøesvìdèit, co a
jak se zmìnilo. Ale
Bedøiška Schneiderová
blíží se nám Vánoce, takže pøejeme našim jezdcùm, fandùm,
ètenáøùm hodnì klidu a pohody a mnoho zdaru
v tréninku na pøíští sezónu.

Co myslíte, že je do Moravské Tøebové pøivádí?
Lze se domnívat, že je to povìstná „rodinná“ a
pøátelská atmosféra na všech závodech. Jistì to
nebudou ceny pro vítìze, vždy za umístìní na
„bednì“ se bere pouze diplom a vítìz kategorie
láhev šampaòského. Závody nejsou jenom pøíležitost
pomìøit síly na trati závodu, ale také hlavnì možnost
setkat se a podebatovat s kamarády od kol.
Co by se dalo oznaèit jako poèin roku?
Urèitì organizace vložených závodù pro dìti a
mládež, kterou má „na svìdomí“ kolektiv kolem
Jany Hrbatové. Patøí jim dík. V pøíštím roce bychom
však chtìli pøilákat dìtí ještì více a tyto závody
postavit na roveò hlavnímu závodu. Ze sportovního
hlediska pak vítìzství Sandora Pocsaie, kterému se
jako prvnímu podaøilo obhájit prvenství, a výkony

Výsledky TEC 2006
(bez urèení kategorií)
1. Pocsai S., 2. Kadidlo J., 3. Štìpaø P., 4. Doležel
J., 5. Ston M., 6. Rotter M., 7. Hotaø J., 8. Pavlík M.,
Prudil J. (Svitavy)
V jednotlivých kategoriích byli nejlepší:
M1(muži do 40 let):
1. Pocsai S., 2. Kadidlo J., Ston M.
M2 (muži nad 40 let):
1. Štìpaø P., 2. Doležel J., 3. Prudil J.
M3 (muži nad 50 let):
1. Steklý J., 2. Budig N., 3. Sopoušek K.
Z 1 (ženy do 40 let):
1. Mizerová O., 2.Slavíèková L. 3. Olivová E.
Z 2 (ženy nad 40 let):
1. Schneiderová B.,2. Moravcová V., 3.Vojtková M.
Junioøi: 1. Novotný R., 2. Kalina D., 3.Sedláèek J.
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