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Prezident navštíví Moravskou Tøebovou
Prezident republiky Václav Klaus navštíví ve 
støedu 7. prosince Moravskou Tøebovou. Podle 
historièky Jany Martínkové bude Klaus vùbec 
prvním prezidentem, který zavítal do našeho 
mìsta. „Je to pro Mor. Tøebovou obrovská 
pocta pøivítat zde prezidenta republiky,“ 
okomentoval pøíjezd Václava Klause starosta 
mìsta Josef Oš�ádal. Klaus bude v Pardubic-
kém kraji na tøídenní pracovní návštìvì a setká 
se pøedevším s obèany, místními samospráva-
mi a osobnostmi kraje.
Prezident spolu s manželkou Lívií by mìl do 
Mor. Tøebové dorazit ve 12:30 hodin. Na 
námìstí T.G.Masaryka ho mohou pøijít po-

zdravit obyvatelé mìsta, žáci základních a 
støedních škol, èestnou stráž pøislíbila také 
Støední  technická  škola  Ministerstva  obrany. 
Z toho dùvodu bude provoz na námìstí 
omezen. Ve 13:30 hodin je v mìstském muzeu 
pøipravena beseda obèanù s prezidentem. 
Prosíme zájemce, aby se do muzea dostavili 
vèas, kapacita sálu je omezena. Ve 14:45 hodin 
pak odjede hlava státu na návštìvu obce 
Borová. „Program prezidenta je nesmírnì 
nároèný, pøesto se v Moravské Tøebové zdrží 
nejdéle ze všech míst Pardubického kraje,“ 
uzavøel starosta mìsta Josef Oš�ádal.

-gut-

Nové prostory ocení samozøejmì hlavnì naše 
dìti, pedagogové a zamìstnanci této školy. 

V tìchto dnech je dokonèována rekonstruk-
ce støechy zámku, který se stává stále více 
centrem kulturního dìní ve mìstì. A aby byl 
zámek   tak  jako  v  dávné  historii   pøístupný 
i z jihu, provádíme výstavbu nového chodníku 
na ulici Jevíèské spolu s rozšíøením této ulice. 
Na to by mìla v pøíštím roce navazovat i 
výstavba nového parkovištì v prostoru bývalé 
hudební školy. 

I když ne každý z nás je nadšen tím, když 
jsou provádìny velké stavební práce na 
komunikacích ve mìstì, jistì všichni oceníme 
postupné rozšiøování nové kanalizaèní sítì, 
zejména v severní èásti mìsta. 

Jsem velice rád, že se nám koneènì po 
letech podaøilo prosadit výstavbu prvního 
dìtského høištì, které by mìlo být otevøené 
hned v jarních mìsících pøíštího roku na 

Rád bych na závìr letošního roku provedl 
malou rekapitulaci toho, co se nám v roce 
2005 podaøilo v našem mìstì realizovat.

Koneènì se nám po mnoha letech snahy 
podaøilo iniciovat rekonstrukci objektù Èeské 
pošty na námìstí, a tak své záležitosti mùžeme 
vyøizovat  v nových prostorách s moderním 
obslužným systémem.   

Zaèal se také postupnì mìnit vzhled mìsta 
na jeho jižním okraji. Za nìkolik mìsícù byla 
vybudována a otevøena prodejna Lidl a já 
pevnì vìøím, že zde tímto investièní akce 
neskonèily a budou v pøíštím roce pokraèovat. 
V této souvislosti musím na základì rozhovoru 
s vedením spoleènosti dementovat všechny 
fámy, hovoøící o uzavøení tohoto supermarke-
tu. Nezakládají se na pravdì.

Podaøilo se nám také provést již mnoho let 
plánovanou rekonstrukci školní jídelny a 
kuchynì v základní škole na Palackého ulici. 

Zažili jsme úspìšný rok

Foto: Petra Zápecová

zámku. Vìøím, že nezùstane u  jediného høištì 
a budou následovat další.                            

Samozøejmì bylo pamatováno také na naše 
starší spoluobèany. V areálu Sociálních služeb 
mìsta vyrostl nový pavilon s vybavením 
pokojù na té nejvyšší možné úrovni. 

V tìchto mìsících je postupnì dokonèována 
první etapa výstavby rodinných domù na ulici 
Strážnického. Další výstavba zde bude pokra-
èovat, zhotovují se zastavovací studie na 
vytvoøení obytných zón i v jiných èástech 
mìsta.  

I když letošní rok nebyl na kulturní a 
zejména sportovní akce tak bohatý jako rok 
loòský, pøesto mùžeme být spokojeni. Známý 
se stal napø. náš festival slovenské kultury, 
jehož jubilejní desátý roèník s vynikajícím 
obsazením letos probìhl. Další kulturní akce 
se pøestìhovaly v létì na zámek. 

Je velkou škodou, že letos v létì nám zase 
nevyšlo poèasí.  I  když  bylo  ještì  horší než 
v loòském roce, ztráta na koupališti se výz-
namnì snížila. Pøesto poèty návštìvníkù v nì-
kolika málo teplých a sluneèných dnech hovoøí 
o tom, že se Moravská Tøebová stala 
vyhledávaným cílem milovníkù vody a vod-
ních atrakcí z širokého okolí.

Bohatì byly letos také rozvíjeny zahranièní 
kontakty s našimi partnerskými mìsty. 
Zejména návštìva poèetné delegace nejvý-
znamnìjších hostù z holandského Vlaardin-
genu je toho tím pravým dùkazem.

Samozøejmì nejvìtší radost mám z postup-
ného obsazování prùmyslové zóny v západní 
èásti mìsta. Zóna, která byla v loòském roce 
témìø prázdná, je už z vìtší èásti obsazena. 
Všichni mùžeme sledovat rychlou výstavbu 
výrobních hal firem ATEK a Treboplast. V mi-
nulém  èísle  zpravodaje  jste  se mohli doèíst 
o semináøi manažerù prùmyslových zón, který 
se v øíjnu uskuteènil v Mor. Tøebové. Mìl jsem 
možnost neformálnì hovoøit s jeho úèastníky, 
jejichž valná vìtšina zná naše mìsto již 
dlouho. Na Moravskou Tøebovou nešetøili 
chválou. Z mìsta, které si stále na nìco 
stìžovalo, se dle jejich slov postupnì stává 
mìsto,  které má svou jasnou vizi, zaèíná se 
mìnit a žít. To bylo tím nejlepším vysvìdèe-
ním za celý rok. Chtìl bych všem, kteøí se na 
tom podíleli, upøímnì podìkovat.

RNDr. Josef Oš�ádal, starosta mìsta
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Z jednání zastupitelstva mìsta

Pardubický kraj podporuje Moravskou Tøebovou

Pro výuku si postavili cviènou kuchyò

ze dne 31.10.2005 za úèasti 17 èlenù 
zastupitelstva mìsta.

Zastupitelstvo mìsta schválilo:
3 Pøedloženou variantu øešení zajištìní 
plošného pokrytí katastrálního území mìsta 
Moravská Tøebová JPO II s dobou dojezdu 10 
min. a to od roku 2006
3 Pøedložený návrh zadání zmìn è. IV 
územního plánu mìsta Moravská Tøebová
3 Pøedložený návrh obecnì závazné vyhlášky 
mìsta Moravská Tøebová è. 7/2005, kterou se 
mìní obecnì závazná vyhláška mìsta 
Moravská Tøebová è. 8/2003 o místním 
poplatku za užívání veøejného prostranství ve 
znìní obecnì závazné vyhláška mìsta 
Moravské Tøebové è. 2/2004
3 Zapojení mìsta Moravská Tøebová do 
mezinárodního projektu na podporu rozvoje 
cestovního ruchu, který pøipravuje mìsto 
Moravská Tøebová ve spolupráci s partner-
ským holandským mìstem Vlaardingen; 
náklady spojené s pøípravou hradí holandské 
ministerstvo zahranièí prostøednictvím dotace 
Sdružení holandských municipalit (VNG).

Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
3 Pøedloženou zprávu o èinnosti rady mìsta 
od posledního zasedání zastupitelstva mìsta
3 Pøedložený rozbor hospodaøení mìsta 
Moravská Tøebová k 30. 9. 2005
3 Pøedloženou koncepci využití zimního 
stadionu. 
3 Pøedloženou informaci o návrhu øešení ve 
vìci dalšího èerpání pùjèek z fondu rozvoje 
bydlení.
3 Pøedloženou informaci o odvolání øeditele 

3 mimoøádnou dotaci 200 tis. Kè obdrželo 
mìsto Moravská Tøebová jako pøíspìvek na 
likvidaci èerné skládky v k.ú. Boršov.

3 dotací 700 tis. Kè podpoøil Pardubický kraj 
dostavbu hlavních kanalizaèních stok v Lin-
harticích.

3 zastupitelstvo schválilo Dlouhodobý zámìr 
vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací soustavy, 
jehož souèástí je optimalizace škol a školských 
zaøízení, jejichž je PK zøizovatelem.

3 PK vyhlásil 2. kolo výzvy pro pøedkládání 
žádostí  v  rámci  grantových  schémat  SROP 
v opatøeních:

Energetické využití odpadu

Podpora pøi výstavbì
infrastruktury

Pardubický kraj založil na základì rozhodnutí 
zastupitelstva dne 27.10.2005 akciovou 
spoleènost EVO Opatovice. Založení této 
spoleènosti pøedcházela bouølivá a mnohdy 
zavádìjící mediální kampaò, proto mi dovolte na 
nìkolika øádcích shrnout podstatné informace, 
které se týkají budoucí èinnosti této spoleènosti.
Smyslem zaøízení (nesprávnì nazývaného 
„spalovna“) je energeticky využít jinak nevyuži-
telný smìsný komunální odpad, který v dnešní 
dobì konèí na skládkách. Souèástí projektu je 
pøedevším zkvalitnìní celého tøídicího procesu 
pøi likvidaci odpadu, pøedevším separace 
recyklovatelných surovin (papír, plasty, sklo, 
kovy, apod.). Poté projekt pøedpokládá separaci 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
(tzv. BRKO). Tato složka se dnes velmi obtížnì 
separuje a s nevalnými ekonomickými výsledky 
kompostuje. Teprve po separaci všech využi-
telných složek odpadu zbývá tzv. nevyužitelný 
smìsný komunální odpad, který za souèasného 
stavu konèí na skládkách. Ten bude tedy 
energeticky využit ve zmiòovaném zaøízení. Jeho 
provoz bude odpovídat nejpøísnìjším emisním 
limitùm dle platné legislativy Evropského 
spoleèenství a není dùvod obávat se nadmìrného 
zneèištìní jak emisemi, tak popelem. Umístìní v 
areálu souèasné Elektrárny Opatovice není 
náhodné, vzniklá energie bude využita k výrobì 
tepla a elektøiny. Dojde tím ke snížení spotøeby 
fosilních paliv (zejména hnìdého uhlí) a tím 
naopak ke snížení emisí škodlivin. 
Trendem   Evropského  spoleèenství  ve   vztahu 
k ochranì životního prostøedí je razantní snížení 
množství skládkovaného odpadu nejdéle do roku 
2010. Proto se všechny státy EU tímto problé-
mem intenzívnì zabývají a hledají ekologická 
øešení likvidace odpadù, kterých bohužel neustále 
pøibývá.

Pardubický kraj v letošním roce více než stopro-
centnì splnil svùj závazek, kterým deklaruje svou 
podporu hospodáøsky slabým a strukturálnì 
postiženým regionùm. Zejména v oblasti 
výstavby a rekonstrukce infrastruktury se celková 
èástka v uplynulých 2 letech pohybuje v øádech 
desítek milionù korun. Za zmínku stojí 
rekonstrukce dopravní infrastruktury spoèívající 
v opravách živièných krytù silnic II. tøídy 371 a 
368 vèetnì mostních konstrukcí, budování 
informaèní infrastruktury v teritoriu celého 
mikroregionu MTJ a infrastruktury v oblasti 
cestovního ruchu.
Úspìšné využití naší mìstské prùmyslové zóny s 
sebou pøineslo letos vùbec historicky nejvyšší 
dotaci Pardubického kraje do oblasti infra-
struktury prùmyslových zón. Celková podpora 
pro naše mìsto èiní v letošním roce 2,45 mil. Kè. 

Ing. Josef Jílek, místostarosta mìsta

Kulturních služeb mìsta Moravská Tøebová 
Mgr. Ivo Horkela z funkce
3 Pøedloženou informaci o dalším postupu 
rady mìsta pøi výbìru nového øeditele Kul-
turních služeb mìsta Moravská Tøebová
3 Pøedložený návrh øešení zajištìní plošného 
pokrytí katastrálního území mìsta Moravská 
Tøebová JPO V s dobou dojezdu 15 min.
3 Zámìr regenerace panelového sídlištì 
Západní Moravská Tøebová a doporuèuje 
uèinit další potøebné kroky k získání dotaèního 
titulu.

Zastupitelstvo mìsta uložilo
3 Starostovi mìsta podrobnì zmapovat 
náklady na pøípravu nových rozvojových ploch 
pro prùmyslovou výstavbu, pøedevším v loka-
litách za bývalou STS v Udánkách a pod 
bývalým motokrosovým závodištìm, pøípadnì 
možnosti prodloužení stávající Mìstské 
prùmyslové zóny
3 Pøedsedovi výboru pro øízení a monito-
rování realizace strategického plánu rozvoje 
mìsta projednat pøedložený návrh koncepce 
cestovního ruchu a pøedložit stanovisko do 
pøíštího zasedání zastupitelstva mìsta.
3 Starostovi mìsta zpracovat analýzu èinnosti 
Turistického informaèního centra (TIC) Mo-
ravská Tøebová v rámci pøípravy mezi-
národního projektu na podporu rozvoje 
cestovního ruchu a navrhnout alternativy další 
èinnosti TIC vèetnì finanèního vyèíslení 
nákladù

Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta
je k dispozici

na sekretariátu starosty na MìÚ.

1.1. Podpora drobných, malých a støedních 
podnikatelù

3.2. Sociální integrace obyvatel v regionech 
PK

4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu

3 poskytnutí dotace 1,5 mil Kè na rozšíøení 
inženýrských sítí v prùmyslové zónì Moravská 
Tøebová

3 v rámci operaèního programu „Rozvoj 
lidských zdrojù“ podpoøil PK projekt „Pøíprava 
systému celoživotního vzdìlávání na Gymná-
ziu Mor. Tøebová“ èástkou 1,55 mil. Kè.
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Støední  odborná  škola  v  Moravské  Tøebové se 
v rámci projektu Moderní uèebna zapojila do 
grantové soutìže, vyhlášené Pardubickým 
krajem, a vypracovala návrh gastronomického 

školní centra, které bude souèástí výuky na této 
škole. V I. etapì realizace projektu vybudovala 
cviènou školní kuchyni, která je vybavena 
standardním zaøízením bìžného profesionálního 
provozu. Nechybí zde moderní pomùcky jako 
konvektomat, roboty a další nezbytné doplòkové 

vybavení. „Od Pardubického kraje jsme na 
vybudování uèebny kuchynì získali 200 tisíc Kè, 
dalších 450 tisíc Kè jsme uhradili z vlastních 
zdrojù,“ uvedl øeditel školy Miloš Mièka. Podle 
nìj bude gastronomické centrum sloužit pro 
praktické vyuèování studijních a uèebních oborù. 
Cviènou školní kuchyni vybudovali žáci 
stavebních oborù této školy v rámci uèebních 
osnov, èímž škole ušetøili nemalé finanèní 
náklady. „Gastrocentrum je urèeno pro žáky 
oboru kuchaø.  Druhou etapu, ve které bude 
vybudováno moderní zázemí pro obory èíšník èi 
hotelnictví a turismus bychom chtìli ve škole 
realizovat do konce pøíštího roku,“ podotkl 
zástupce øeditele školy Libor Èáp. Slavnostního 
otevøení školní kuchynì se zúèastnila také radní 
pro oblast školství Pardubického kraje Marie 
Málková a vedoucí odboru školství krajského 
úøadu Karel Peška.
Novinkou blízké budoucnosti je, že støední 
odborná škola, v posledních letech známá svým 
krkolomným oznaèením SOŠ, SOU a OU, se od 
1.1.2006 vrátí ke svému pùvodnímu názvu 
Integrovaná støední škola.

-gut-

Dovolte mi, vÆ�ení 

spoluobŁanØ, abych VÆm 

popłÆl płíjemnØ pro�ití 

VÆnoc, bohatØho Je�í�ka 

a hodnì �tìstí do novØho 

roku.

RNDr. Josef Oš�ádal, starosta mìsta



s t r a n a 3Z P R A V O D A J M Ì S T A M O R A V S K Á T Ø E B O V Á

Návštìvníky uvítají
obøí billboardy

V tìchto dnech byly umístìny na silnici I/35 dva 
obøí poutaèe, lákající návštìvníky do Moravské 
Tøebové.  Zaøadili  jsme se tak mezi první mìsta 
v republice, která se rozhodla propagovat své 
zajímavosti na velkoplošných billboardech. 
„Naším cílem je zapùsobit na potenciální 
návštìvníky  autentickými fotografiemi nejvìtších 
atraktivit, které lze v Moravské Tøebové 
zhlédnout.  Využívání grafických technik typu 
perokresby je již dávno pøekonané,“ sdìlila 
mluvèí mìsta Libuše Gruntová.

Vytvoøení billboardù je souèástí komplexního 
projektu na podporu cestovního ruchu „Propa-
gaèní kampaò turistických produktù a volnoèa-
sových aktivit Regionu MTJ“, v jehož rámci 
budou realizovány také internetové prezentace, 
multimediální DVD a podpoøeny turisticky 
zajímavé akce a festivaly v celém regionu. 
Projekt ve výši 1 milionu 679 tisíc Kè je z vìtší 
èásti financován ze zdrojù Evropské unie.

-net-

Vy se ptáte, starosta odpovídá
Rubrika je stále otevøená Vašim dotazùm, 
námìtùm a pøipomínkám. Posílejte je na 
adresu zpravodaj@mtrebova.cz nebo poštou 
na zpravodaj, nám. T.G.M. 29, Mor. Tøebová.

Pane starosto, minulý mìsíc jsem se na Vás 
obrace la  s  dotazem,  týkaj íc ím se  
komunálního odpadu. Vaše odpovìï mì 
však neuspokojila. S trochou ironie z ní 
vyplývá, že by našemu mìstu staèila jedna 
obrovská popelnice, která by byla vyvážena, 
až by byla naplnìna. Mùj dotaz se týkal 
hygieny. Pokud se popelnice vyváží jednou 
za ètrnáct dní, odpad v nich mnohem déle 
hnije a zápach se z nich line po celém mìstì. 
Další èást mého dotazu smìøovala k po-
platku za odvoz. V jiných mìstech je tento 
poplatek srovnatelný s naší èástkou, ale 
popelnice tam se vyváží každý týden, u nás 
v mnohem delších intervalech. Tím pádem 
je poplatek vysoký.
Nejdøíve k první èásti dotazu. Nechci s Vámi 
polemizovat, co je a není hygienické. Jistì 
máte pravdu. Èím èastìji se bude odpad 
vyvážet a odpadky budou kratší dobu v po-
pelnicích, tím budou ménì hnít v místech, kde 
jsou popelnice postaveny. Na druhé stranì si 
myslím, že na rozdíl od nepøíliš vzdálené 
minulosti se èím dál èastìji užívají v odpad-
kových koších domácností pytle rùzných 
rozmìrù, které po uzavøení a vhození do 
popelnic nebo kontejnerù brání rozšiøování 
pachu do okolí. Tomu tak v minulosti nikdy 
nebylo. Co se týèe výše poplatku Vás mohu 
ujistit, že se žádné velké zmìny neplánují.
Vážený pane starosto, reaguji na Vaši 
odpovìï v minulém zpravodaji, co se týèe 
vývozu popelnic. Jedná se o ulici K. Èapka. 
Nemyslím si, že by øešením bylo více 
popelnic, ale opravdu by bylo potøeba 

vyvážet odpad každý týden. Vlastníme 
jednu popelnici na jedno podlaží, tzn. pro 
dvì rodiny. Mám doma dvoumìsíèní 
miminko, které dennì spotøebuje 10-12 
jednorázových plen. Tøídíme odpad, 
dáváme zvláš� papíry, plasty a sklo. Není 
možné bìhem jednoho týdne popelnici 
naplnit a další týden odpadky skladovat 
doma. Nemluvì o tom, že jsme za narozené 
miminko museli do konce roku za odvoz 
odpadu zaplatit.
Jsem rád, že tøídíte a jste dobrým pøíkladem 
pro ostatní. Je možné zakoupit od technických 
služeb velký igelitový pytel a pøebyteèný 
odpad ukládat postupnì do nìj. V den svozu 
jej umístíte vedle popelnice a technické služby 
jej odvezou. Chápu, že jsou ve mìstì místa a 
domácnosti, které mají odpadu více. Mám 
však vlastní zkušenosti i ohlasy jiných, že jim 
dvoutýdenní cyklus vývozu popelnic naprosto 
vyhovuje a dostaèuje.
Pravidelnì využívám ke své èinnosti 
internet, chtìla jsem zjistit prostøednictvím 
internetových stránek informace z mìsta 
Moravská Tøebová. Ovšem když se na 
stránky s adresou www.mtrebova.cz chci 
pøipojit, tak se mi to buï vùbec nepodaøí, 
nebo dlouho trvá, než se vùbec naètou. 
Podotýkám, že mám rychlé pøipojení. Od 
mých kolegù a známých vím, že mají stejný 
problém. Žádám, aby došlo k nápravì 
tohoto nežádoucího stavu.
Jsem rád, že Vy i Vaši kolegové fandíte 
moderním technologiím. Vím, že s naèítáním 
internetových stránek mìsta byly v minulosti 
problémy. Jejich jádro nám bylo dodané a ne-
mìli jsme moc možností, jak problémy rychle 
vyøešit. Navíc tyto problémy nebyly obecné, 
ale vyskytovaly se zcela náhodnì. Pokud by 
byly totiž obecného charakteru, nemohli 
bychom s internetovou prezentací mìsta 
www.mtrebova.cz vyhrát krajské kolo soutìže 
o nejlepší internetové stránky mìst a obcí. 
Pracovníci mìstského úøadu nyní intenzivnì 
pracují na vytvoøení zcela vlastní verze 
stránek,  kde  by  mìlo  být  vše  vyøešeno. 
Mùžeme se spoleènì tìšit na jejich nový 
vzhled i obsah.

KAMERY ODHALILY CELOSTÁTNÌ HLEDANÉHO PACHATELE
O  tom,  že  kamery  umístìné 
v ulicích mìsta mají své opod-
statnìní, nás v minulých dnech 
pøesvìdèili policisté z obvod-
ního oddìlení v Moravské 
Tøebové. Zaèátkem listopadu 
totiž díky kamerám zadrželi 
celostátnì hledaného pacha-
tele, který utekl z výchovného 
ústavu pro mladistvé. “Pacha-
tel byl zajištìn bezprostøednì 
po nasnímání kamerou na 
námìstí T.G.M. Okamžitì byla 
na místo vyslána hlídka, která 
mladistvého zadržela. Mladík 
byl poté pøevezen do diagnos-
tického ústavu do Brna,“ sdìlil 
vedoucí moravskotøebovského 
oddìlení Policie ÈR Ondøej 
Vašíèek. 
Druhý pøípad, kdy se na 
dopadení pachatele podílely 
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kamery v ulicích,  se  odehrál 
9. listopadu. Poškozený muž 
pøišel na služebnu policie 
ohlásit krádež kola, které 
podrobnì popsal. Policista, 
obsluhující kamerový systém, 
zaznamenal, že totéž kolo 
vedou dvì osoby po Cihláøovì 
ulici. Na místo okamžitì vyjela 
hlídka policie a kolo i osoby 
zajistila. „Kamery v ulicích 
m ì s t a  m a j í  m i m o ø á d n ý  
preventivní význam. Jsme 
schopni reagovat bezpros-
tøednì a na místì ihned 
zasáhnout,“ uvedl Vašíèek s 
tím, že by policisté uvítali, 
kdyby mohl obsluhu kamero-
vého systému vykonávat stálý 
pracovník, nikoliv službu 
konající policista.

-gut-

Provoz Mìstského úøadu v Moravské 

Tøebové bude v pátek 30.12.2005
VÝRAZNÌ OMEZEN.
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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 

Statistika za období 15.10.2005 - 15.11.2005
V uvedeném období bylo spácháno:
30 trestných èinù 
57 pøestupkù (evidovaných pøestupkových spisù, 
které je nutno prošetøit)

Nejdøíve kradl, potom vyhrožoval
Dvaatøicetiletý muž z Moravské Tøebové èelí 
podezøení z vážných trestných èinù. Podezøelý 
údajnì v posledním øíjnovém týdnu vnikl do bytu 
dvaatøicetileté ženy v Moravské Tøebové, kde 
odcizil dva mobilní telefony a dámskou penìženku 
vèetnì platební karty. Celková zpùsobená škoda 
pøesahuje 2 tis. Kè. Podezøelý mìl údajnì také 
opakovanì vyhrožovat poškozené ženì a jejímu 
synovi zabitím. Policie ve vìci zahájila úkony 
trestního øízení pro trestné èiny porušování domovní 
svobody, krádeže, neoprávnìného držení platební 

karty a násilí proti skupinì obyvatelù a proti 
jednotlivci.
Tragická nehoda u muzea
Dopravní nehoda s tìžkým zranìním se stala  dne 
31.10. dopoledne na ulici J.K. Tyla pøed køižovatkou 
ulic Svitavská a Dukelská. Osmdesátiletá chodkynì 
pøecházela ulici mezi dvìma nákladními vozidly 
právì v dobì, kdy se tato vozidla rozjela. Jedno z 
vozidel ji levou pøední èástí srazilo a pøejelo. 
Chodkynì utrpìla tìžká zranìní, tøíštivou zlomeninu 
dolní konèetiny s následnou amputací. Zranìná byla 
hospitalizována v pardubické nemocnici. Požití 
alkoholu øidièem bylo vylouèeno. Šetøení vìci na 
místì pøevzal policejní komisaø, který zahájil úkony 
trestního øízení pro trestný èin ublížení na zdraví. 
Pozor na kabelky!
Dne 5. 11. pøišla o svoji kabelku sedmatøicetiletá 
žena z Moravské Tøebové. Kabelku jí odcizili dva 
neznámí mladíci z košíku na kole, které vedla kolem 
sedmnácté hodiny po Tovární ulici. Poškozená pøišla 
o osobní vìci, doklady, penìženku a platební kartu. 
Krádeží kabelky jí vznikla škoda bezmála 7 tis. Kè. 
Policie ve vìci zahájila úkony trestního øízení pro 
trestný èin krádeže a neoprávnìného držení platební 
karty.
Vykradena hospoda v Boršovì
Dne 6.11. v èasných ranních hodinách bylo 
vyloupeno pohostinství v Boršovì. Pachatel z místa 
odcizil barevný televizor a radiomagnetofon. 
Celková škoda èiní 8 tis. Kè, z toho škoda na 
zaøízení se odhaduje na 3 tis. Kè. Pøípad je 
kvalifikován jako trestný èin krádeže vloupáním. 
Tragická nehoda v Sušicích
Dopravní nehoda  s  tìžkým zranìním se stala 8.11. 
v ranních hodinách na  silnici  druhé tøídy èíslo 368 
v Sušicích. Opilý šestadvacetiletý øidiè peugeotu, 
jedoucí od Starého Mìsta, dostal na mokré vozovce 
smyk  a  vyjel  do  protismìru,   kde  se  èelnì  støetl 
s protijedoucí škodovkou, øízenou devìtatøicetiletým 
øidièem. Pøi dopravní nehodì došlo k tìžkému 
zranìní øidièe škodovky, jeho spolujezdec byl zranìn 
lehce. Celková hmotná škoda na vozidlech  èiní 40 
tis. Kè. Šetøení na místì pøevzal policejní komisaø, 
který zahájil trestní stíhání podezøelého øidièe 
peugeotu za porušení zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a také pro trestný èin 
ublížení na zdraví.

Pachatelé dopadeni
Svitavským   kriminalistùm   se  podaøilo  usvìdèit 
tøi podezøelé muže (22, 24 a 34 let) z Orlickoústecka  
z devíti pøípadù vloupání do provozoven pohostin-
ství na Svitavsku, které provedli od záøí letošního 
roku do souèasné doby. Postupnì vykradli  hospody 
v Opatovì, Opatovci, Pohodlí, Kunèinì, Mladìjovì 
na Moravì,   Boršovì  a  v  Dìtøichovì  u  Morav-
ské Tøebové. Celková zpùsobená škoda pøevyšuje 
164 tis. Kè.  Podezøelým  již bylo sdìleno  obvinìní 
z trestných èinù krádeže vloupáním a poškozování 
cizí vìci ve spolupachatelství. Vìc byla zaslána ke 
slouèení policejnímu komisaøi z Orlickoústecka, 
který povedenou trojici podezøelých stíhá pro 
obdobnou trestnou èinnost.
Žháø v Bezdìèí u Trnávky
Škodu 750 tisíc korun zpùsobil požár seníku v areálu 
živoèišné  výroby v Bezdìèí u Trnávky dne 13.11. 
Pøi lokalizaci  požáru  zasahovaly hasièské jednotky 
z Jevíèka, Mìsteèka Trnávky, Chornic, Mor. Tøebové 
a Jaromìøic. Podle vyšetøovatele hasièù požár 
vykazuje stopy úmyslného založení. Pøi požáru 
nedošlo ke zranìní ani usmrcení osob.  
Z neuzamèeného trezorku zmizela tržba
Ke  krádeži  došlo v prodejnì  hospodáøských  
potøeb v Moravské Tøebové dne 14.11., když 
neznámý pachatel odcizil z neuzamèeného 
pøíruèního trezorku, volnì položeného v prodejnì, 
více jak 61 tis. Kè. 

M A T R I K A
Vítání:
Øíjen: Helena Daulová - M.T.
Listopad: Kristýna Burdová - M.T.

Sebastien Letort - M.T.

Sòatky:
Øíjen: Tomáš Rajcsanyi - Zuzana Bosáková

M.T. - Lanškroun
Listopad: Martin Pavlík - Ivana Urbánková 

M.T. -  Hrzín

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  07: 00 - 03:00, Pá 07:00 - 07:00,

     So 07:00 - 07:00, Ne 19:00 - 03:00 

Statistika za období 15.10. - 15.11. 2005
Poèet zjištìných pøestupkù                               145
Z toho øešeno blokovì                                        29
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu            4

  15.10. v 11:20 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že 
v OD Billa byl zadržen zákazník, který nakupoval 
místo do košíku do vlastní kapsy a zboží se pokusil 
vynést pøes pokladnu bez placení. Zlodìji byla 
uložena bloková pokuta ve výši 1 000 Kè.
  16.10.  v  01:30 hod.   byla   hlídka  MP  pøivolána 
k Duku-Duku,   kde  neznámý  násilník  zbil  
jednoho z návštìvníkù diskotéky. Na místo byla 
pøivolána RZS a muž byl pøevezen do nemocnice ve 
Svitavách. Pøípad byl pøedán PÈR.
V 02:15 hod. pøi pochùzce ulicí Marxova hlídka MP 
zjistila násilné vniknutí do zaparkovaného vozidla. 
Jelikož se jednalo o trestný èin, byla tato záležitost 
okamžitì pøedána PÈR.
  17.10. v 19:15 hod. byla hlídka MP upozornìna na 
ležícího muže na ulici Olomoucká. Muže pøemohl 
alkohol u dveøí domu, kde bydlí. Byl probuzen a 
pøedán rodinì.
V 20:00 hod. byla hlídka MP upozornìna na muže, 
který na autobusovém nádraží kopal do zaparkova-
ného autobusu. Tento opilec nemohl dùvìryhodnì 
prokázat svoji totožnost, proto byl k doøešení pøedán 
PÈR. 
V 21:40 hod. byla hlídka MP pøivolána do výèepu 
hotelu Morava, kde muž v podnapilém stavu 
obtìžoval ostatní hosty. Jelikož odmítal dobrovolnì 
opustit restauraci, byl vyveden strážníky ven. 
V 22:15 hod. byl hlídkou MP pøi pochùzce na ul. 
Cihláøova nalezen spící mladík. Byl naložen do 
vozidla MP a pøevezen domù, kde byl pøedán 
rodièùm.

  19.10.  v 11:00 hod. byla hlídka MP
telefonicky upozornìna na zranìného
muže na ulici Lanškrounská. Podnapilý muž upadl 
na chodníku, a jelikož si stìžoval na bolest páteøe, 
byla na místo pøivolána RZS.
V 17:30 hod. byla hlídka MP telefonicky upozornì-
na, že v domì na ulici Lanškrounská uniká plyn. Byl 
uzavøen hlavní uzávìr a na místo pøivolána plyn. 
pohotovost.
V 01:45 hod. byl pøi kontrole Sušic nalezen na 
silnici podnapilý spící muž. Byl probuzen a na-
smìrován do svého bydlištì v Kunèinì.
  25.10. v 20:30 hod. byla hlídka MP telefonicky 
upozornìna, že na ulici Dukelská havaroval 
podnapilý cyklista. Vzhledem k jeho stavu byl  s ko-
lem naložen do sl. vozidla a pøevezen domù.
  31.10. v 09:15 hod. byla strážníky MP øízena 
doprava na ulici J.K.Tyla a Svitavská pøi vážné 
dopravní nehodì.
  1.11. v 22:20 hod. byla hlídka MP pøivolána na 
ulici Holandskou, kde na chodbì  domu spal muž. 
Pøi kontrole jeho totožnosti bylo zjištìno, že na 
muže je vydán pøíkaz k zatèení. Proto byl okamžitì 
pøedán PÈR.
  2.11. a  9.11. uspoøádali strážníci MP besedu s žáky 
v ZŠ v Kunèinì. 
 4.11. v 15:20 byli strážníci MP pøivoláni do 
obchodu na ulici Cihláøova, kde muž pod vlivem 
alkoholu urážel prodavaèku, plival na zem a pokou-
šel se odcizit zboží. Šlo o muže s bohatou kriminální 
minulostí, který byl pøedán PÈR.
V 20:40 hod. pøijala hlídka MP oznámení o rvaèce 
pøed hospodou na ulici Ztracená. Na místo byla 
pøivolána i PÈR, ta  pøípad pøevzala k doøešení.
V 02:30 hod. byl strážníky MP vykázán z herny 
hotelu Morava muž, který pod vlivem alkoholu 
obtìžoval obsluhu a ostatní návštìvníky herny.
  11.11. 03:20 hod. usmìrnila hlídka MP skupinu 
mladíkù pøi potyèce pøed Duku-Duku.
  13.11. v 19:35 hod.strážníci MP zabezpeèovali 
místo dopravní nehody na ulici Brnìnská.

strážník František Juriš

V informaèním systému Mìstského úøadu v Mo-
ravské Tøebové bylo k 31.10.2005 evidováno 
celkem 11 253 obèanù Èeské republiky a 49  cizin-
cù s povolením k pobytu na území ÈR. V Morav-
ské Tøebové je tedy evidováno celkem 11 303  
obyvatel.
Za mìsíc øíjen se do Moravské Tøebové 
pøistìhovalo 7 obèanù, odstìhovalo 11 obèanù, 
narodilo se 10 dìtí a zemøelo 8 obèanù.

Kolik nás je

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

Trápí nás vandalismus v Moravské Tøebové
Jistì neunikly vaší pozornosti opakované požáry 
kontejnerù na separovaný odpad. V letošním roce 
bylo takto znièeno již 7 kontejnerù. Obdobné škody 
vznikají i na ostatním mìstském mobiliáøi - ohoøelé 
odpadkové koše, poškozené nebo totálnì zdemolo-
vané lavièky. Èasté jsou krádeže dopravního znaèe-
ní, zahradní výsadby a dokonce i dlažebních kostek.
Bohužel se nám pøíliš nepolepšili ani sprejeøi, nejví-
ce se jim zamlouvají plochy sklenìných autobuso-
vých zastávek a kontejnerù. Pravdìpodobnì jim  ur-
èená legální plocha na hernì stolního tenisu nestaèí.
Naše snaha  o zvelebení mìsta se stává zbyteènou. 
Místo abychom budovali nové, opravujeme poško-
zené. Prosím, nebuïme lhostejní ke svému okolí. 
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Pokud si všimnete nìkoho, nebo nìèeho  podezøelé-
ho ohlaste to ihned mìstské policii,  Policii ÈR nebo 
pøímo Technickým službám Moravská Tøebová s.r.o.
Separovaný odpad
Již nìkolikrát jsme poukazovali na nesprávné tøídìní 
odpadu. Nejvážnìjší problémy u separace plastu a 
papíru jsou zejména: v Boršovì  na toènì autobusu,  
Na ul. Jevíèská  u „Písku“, Na ul. Cechovní, Sušice  
u JSK, Ul. Jiráskova  u obchodu, U muzea.
Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni 
kontejnery z uvedených lokalit odstranit.
UPOZORNÌNÍ:
Upozoròujeme, že z dùvodu dodržení maximální 
možné èistoty separovaného odpadu budou 
kontejnery uzamykány. Odpad bude možno ukládat 
pouze samostatnì, vhozovými otvory. Prosím, dbejte 
na øádné tøídìní, nevhazujte do separaèních 
kontejnerù komunální odpad!

Gabriela Horèíková, jednatelka Technických služeb 
Moravská Tøebová s.r.o.
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Kámen v botì

Železnièní tunel Krasíkov

Regenerace panelového
sídlištì Západní

Mìsto Moravská Tøebová se rozhodlo 
aktivnì zúèastnit programu „Regenerace 
panelových sídliš�“, jehož garantem je 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro 
regeneraci bylo v našem mìstì vybráno 
panelové sídlištì Západní. Cílem programu 
regenerace je komplexní vyhodnocení 
nedostatkù a deformací tohoto sídlištì a 
návrhy øešení vedoucí ke zkvalitnìní 
celého prostoru v oblasti architektonicko-
estetické, dopravní, životního prostøedí a 
volnoèasových aktivit jeho obyvatel.

Konkrétním výsledkem regenerace 
panelového sídlištì Západní by mìlo být 
zlepšení jeho prostøedí – zkvalitnìní 
technické a dopravní infrastruktury vèetnì 
parkování, pìších komunikací, cyklistic-
kých stezek, doplnìní veøejného osvìtlení, 
zøízení dìtských høiš�, úprava a výsadba 
zelenì, budování rekreaèních veøejných 
ploch apod. 

Podkladem k zahájení programu regenera-
ce  a  k  možnos t i  èe rpání  do tac í  
Ministerstva pro místní rozvoj je 
vypracování „Projektu regenerace 
panelového sídlištì“. Jeho cílem je návrh a 
posouzení dílèích krokù, vedoucích ke 
zlepšení života jeho obyvatel a stanovení 
èasového horizontu pro provádìní 
konkrétních zmìn a úprav.

V souèasné dobì probíhá zpracování 
podkladù k projektu regenerace. Nedílnou 
souèástí tìchto podkladù je i anketa mezi 
obyvateli sídlištì, která mapuje nejen 
dobøe známé problémy, ale zjiš�uje rovnìž 
další názory jeho obyvatel. Dotazník 
najdou obyvatelé sídlištì Západní ve svých 
schránkách, po vyplnìní ho odevzdají na 
jedno ze dvou sbìrných míst:

      3  obchod s potravinami Koneèný

            - sídlištì Západní

      3 radnice - nám. T.G.M. 29  

Termín odevzdání je do 9. 12. 2005.  

Pøipomínky, požadavky a námìty obyvatel 
sídlištì budou zapracovány do návrhové 
èásti projektu regenerace. S celou 
koncepcí regenerace sídlištì budou 
obyvatelé mìsta seznámeni v nìkterém z 
dalších èísel Moravskotøebovského 
zpravodaje. Pøedbìžné návrhy ve formì 
prezentace by mìly být zveøejnìny i na 
prosincovém zasedání zastupitelstva mìsta 
Moravská Tøebová, které se koná 
12.12.2005 v zasedacím sále MìÚ na ulici 
Olomoucká. 

Dotazník je anonymní, slouží k zjištìní 
názorù a potøeb obyvatel. Údaje v nìm 
uvedené budou považovány za dùvìrné a 
poslouží k zohlednìní pøipomínek a 
podnìtù pøi pøípravì regenerace panelové-
ho sídlištì Západní. 

Všem, kteøí se do projektu zapojí, 
dìkujeme za spolupráci.

RNDr. Josef Oš�ádal, starosta mìsta

a odbor investièního a regionálního 
rozvoje MìÚ 

Zdá se, že Vás naše nová rubrika 
zaujala. Svìdèí o tom øada dotazù, které 
do redakce pøišly. Mùžete zde své 
spoluobèany upozornit na to, co 
se kolem Vás dìje nebo mùžete 
anonymnì øešit problém, 
který Vás v našem mìstì 
t rápí .  Formu odpovìdí  
ponechává redakce zámìrnì  v  
pùvodním  znìní.  Jména  tazatelù 
z pochopitelných dùvodù neuvádíme.
Dotazy posílejte na adresu zpravodaj, nám. 
T.G.M. 29, MT nebo e-mailem na adresu 
zpravodaj@mtrebova.cz. Tentokrát na téma 
Správa nemovitostí.

Dotaz paní H.V. z Moravské Tøebové: Jsem 
èlenem spoleèenství vlastníkù, které uzavøelo 
mandátní smlouvu se spoleèností Správa 
nemovitostí s.r.o., která spravuje naše 
úèetnictví a stará se o služby spojené s naším 
majetkem  (domem). Zajímalo by mì, co se 
dìje s penìzi,  které  platíme  do  fondu oprav, 
a které jsou ukládány na úèet Správy nemo-
vitostí s.r.o.? Vzhledem k tomu, že na našem 
majetku žádné vìtší opravy nebyly v posled-
ních  letech  provedeny a nebylo  tøeba  èerpat 
z tohoto fondu, nashromáždila se zde celkem 
vysoká èástka penìz. Zajímalo by mì, když 
Správa nemovitostí má uloženy tyto nemalé 
peníze v bance, zda úroky z této èástky jsou 
pøíjmem Správy nemovitostí, nebo zda úroky 
poctivì pøipisuje jednotlivým klientùm dle 
výše "uložené" èástky. Vzhledem k mým 
špatným zkušenostem s jednáním "úøedníkù" 
Správy nemovitostí, s.r.o., vèetnì paní  
Tomáškové a rovnìž k jejich neochotì 
odpovídat na moje dotazy, obracím se s tímto 
dotazem na Vás.

Odpovídá Mgr. Koban, právní zástupce 
Správy nemovitostí, s.r.o.: V první øadì chci 
upozornit tazatelku, že obdržela stanovy 
spoleèenství vlastníkù, kde je zákonem 
stanoveno, kdo spoleèenství vlastníkù 
zastupuje navenek, jenom pro informaci 

uvádím, že to mùže být povìøený 
vlastník a nebo pøedseda výboru 
spoleèenství vlastníkù. Garantuji, 
že u pøevážné vìtšiny spoleèen-
ství vlastníkù nepøesahuje  
naspoøená   èástka  20.000,- Kè. 
A zatím opìt v pøevážné vìtšinì 

pøípadù, kdy pøesáhly opravy 
èástky 20.000,- Kè musela Správa 

nemovitostí pùjèovat Spoleèenstvím 
vlastníkù finanèní prostøedky, aby mohly být 
opravy na jejich spoleèném majetku vùbec 
provedeny. A pro úplnost uvádím, pokud je 
naspoøená èástka spoleèenství vlastníkù do 
20.000,- Kè a to je 90 % Spoleèenství 
vlastníkù pøi úrokové sazbì bankovních domù 
v Moravské Tøebové (Komerèní banka, Èeská 
spoøitelna a ÈSOB), je cena výpisù z ban-
kovního úètu za rok vyšší než zisk z úrokù 
uložené èástky. Kdo bude hradit tyto náklady, 
se tazatelka neptá.
Závìrem chci uvést, že každý z èlenù 
jednotlivých Spoleèenství vlastníkù obdrží 
jedenkrát za rok po zdaòovacím období 
pøehled o uložených finanèních èástkách na 
úèet, jejich èerpání a zùstatku na úètu. Pro 
jednotlivé èleny Spoleèenství vlastníkù tyto 
pøehledy obdrží povìøený vlastník, nebo 
pøedseda výboru Spoleèenství vlastníkù. Je mi 
známo, že v nìkterých spoleèenstvích existují 
tøenice  o   finanèní èástky  (v  poslední  dobì 
u Spoleèenství vlastníkù domu Farní 4/6 z dù-
vodu navýšení ukládaných prostøedkù na fond 
oprav), ale nechápu, proè si neshody ve 
spoleèenství pisatelka vyøizuje prostøednictvím 
Správy nemovitostí. Je mi líto, že pisatelka 
neuvedla své jméno, rád bych ji tyto nepravdy 
vyvracel soudní cestou, nebo� skuteènosti jí 
uvádìné jsou pomluvy, které urážejí nejenom 
mne, ale i pracovníky Správy nemovitostí.

Sdìlení redakce: Police ÈR prošetøila minulý 
pøípad obyvatel domova dùchodcù, kteøí si 
stìžovali na èasté výtržnictví a rušení noèního 
klidu v okolí domova. Police zjistila, že se 
zcela nezakládá na pravdì. 
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Málokdo z nás asi ví, že v nedalekém Krasíkovì 
se nachází nejdelší dvoukolejný železnièní tunel 
v Èeské republice. Tato unikátní stavba celkové 
délky 1101 metrù byla dokonèena v loòském roce 
a byla budována jako souèást optimalizace 
železnièního koridoru Olomouc - Èeská Tøebová. 
Parametry stavby jsou stanoveny na rychlost 120 
až 140 km/hod. pro klasické soupravy a 160 
km/hod. pro soupravy s naklápìcími skøínìmi. 

Ing. Josef Jílek, výbor pro dopravu ZPk

Starosta mìsta Josef Oš�ádal se minulý mìsíc 
setkal s místními podnikateli. V letošním roce 
to byla druhá schùzka, na níž je starosta  
seznámil s realizovanými a pøipravovanými 
projekty mìsta. Z jednání vyplynulo, že 
žádnou z firem neèekají zásadní problémy, 
naopak vìtšina z nich oèekává mírný rùst 
tržeb.

-red-

Starosta se sešel
s podnikateli
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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 pøedstavení

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

Ohlédnutí za
10. roèníkem Štronza

koncert

(2.12., 19.30, vstupné: 80,-  )
Koncertní vystoupení Vladimíra Merty a 
Slávka Klecandra

pro dìti

(6.12., 8.30 a 10.00, vstupné: 25,-)
Andìlíèek omylem vyklopí kouzelnou skøíòku 
plnou štìstí. Štìstíèko najde èertisko a náležitì 
toho využije. Spolu se zlou mlynáøkou  škodí 
celému okolí. Na prahu mlýna se však náhle 
objeví tajuplná køehká dívenka Andìlka, která 
dokáže zázraky. Nikdo neví odkud  pøišla, ale 
polepší mlynáøku a pøinese štìstí celému okolí. 
Èertisko nakonec odtáhne s nepoøízenou. 
Kdepak se tu Andìlka vzala, zùstává stále 
záhadou.

koncert

(8.12., 19.30, vstupné: 200,-)
Úèinkují: Petr Rezek, Lída Nopová, Miloš 
Nop, Mikoláš Nop, Pavel Ryba, Alfred Bittner, 
Jiøí Bøezík, Markéta Vítková, Jana Koutová.

koncert

BLUES O VÍØE A NADÌJI

STØÍBRNÉ TAJEMSTVÍ

HANA ZAGOROVÁ SE SKUPINOU

VÁNOÈNÍ KONCERT PROÈ NE BAND A 
MORAVSKOTØEBOVSKÉHO SWINGO-

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.

Ve dnech 5. - 6. 11. 2005 se konal již desátý 
roèník divadelní pøehlídky aktových her a 
divadla jednoho herce Štronzo. O pøehlídku 
byl ze strany divadelních souborù velký zájem 
a muselo se pøikroèit k výbìru. Po konzultaci s 
porotou bylo vybráno devìt úèinkujících 
souborù, což je divadelní maratón. Pøes velkou 
nabídku divadel byl zájem moravskotøebov-
ských divákù minimální, a to jsme vyhovìli 
jejich požadavku pohádek pro dìti, o kterých 
mùžeme øíci, že byly opravdu zdaøilé. 
Pozornost návštìvníkù Štronza vyvolal herec 
divadelního souboru Homotronní neškvor z 
Velkého Oseku, Ondøej Hampl, který je známý 
z televizní upoutávky na poøad Velký bratr. 
Tento soubor si svojí hrou „Nežerte Clinta 
Eastwooda“ získal nejen diváky, ale i porotu a 
stal se tak nositelem cen odborné poroty – 
Pavel Jecelin za text hry a herecký výkon, 
Ondøej Hampl za herecký výkon. Oba pak 
získali hlavní cenu – vyuzenou praseèí hlavu, 
kterou jim pøisoudila porota, každoroènì 
sestavovaná z èlenù zúèastnìných divadelních 
souborù. Každý soubor obdržel Pamìtní list 
vydaný u pøíležitosti 10. roèníku Štronza.

Divadelním souborùm se u nás líbí. Pøejeme 
tedy 11. roèníku Štronza více zájmu 
moravskotøebovského publika.
Za všechny, kterým by patøilo velké podìková-
ní, je tøeba jmenovat èleny domácího 
divadelního souboru J. K. Tyla, kteøí se o 
festivalové hosty a návštìvníky starali.
Bez jejich práce by Štronzo nemohlo být. 
Všem velký dík.

Za divadelní soubor J.K.Tyla
Heidemarie Sekáèová 
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Z pøedstavení „Lovu zdar“

Pravidelný host pøehlídky – DS Èerní šviháci
z Kostelce nad Orlicí

VÉHO ORCHESTRU F. ZELENÉHO

POZVÁNÍ NA VEÈÍREK /Neil Simon/

LOVU ZDAR

 
(16.12., 19.00, vstupné: 60,-)
Vstupenky na uvedené koncerty jsou v prodeji 
již od listopadu.

Pøipravujeme:

divadlo

(31.1.06, 19.30, vstupné: 150,-)
Uvádí agentura MARCUS Pavla Trávníèka. 
Hrají: Svìtlana Nálepková, Jana Švandová, 
Daniela Šinkorová/Miluše Bittnerová, Pavel 
Trávníèek, Václav Mareš a Roman Vojtek. 
(Zmìna vyhrazena) Režie: Pavel Trávníèek

divadlo

(24.2. 06, 19.30, vstupné: 150,-)
Levoboèek Felix je svým nezdárným bratrem 
ošizen o panství po otci. Se svým synem se 
proto snaží zmocnit otcovy závìti a bratra 
pøelstít. Pøipravená lest se jim však na lovu v 
horské chatì vymkne z rukou a vyvrcholí 
prekérní situací.
Hra j í :  V l ad imí r  Kra t i na ,  J a ro s l ava  
Obermaierová, Martina Hudeèková, Miluše 
Bittnerová, Petr Oliva/Jiøí Knot, Libor 
Jeník/Jiøí Hána, Miroslav Masopust/ Rudolf 
Kubík. Autor a režie: Dana Bartùòková
Uvádí divadelní agentura Julie Jurištové.

 Pøedprodej na pøipravovaná divadelní
pøedstavení zahajujeme již 1.12.2005



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, 14.00-16.00 

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

Také o vánoèních svátcích a Novém roce,
tedy v sobotu 24. 12., nedìli 25. 12.,
pondìlí 26. 12. a nedìli  1. 1. otevøeno
od 13 do 16 hod.

Otevøeno: úterý - pátek: 9.00-16.00 hod.
sobota, nedìle: 13.00-16.00 hod.

Stálé expozice:
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

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

Výstava: 
Hana Horská –  Obrazy a grafika 
25.11.2005 - 13.1.2006

Mikulášský jarmark
Tradièní Mikulášský jarmark v budovì muzea 
probìhne v sobotu 3.12. od 9 do 16 hod. Prodej 
vizovického peèiva, vamberecké krajky, 
døevìných hraèek, bytových a odìvních doplòkù, 
výšivek, keramiky, zdobených perníèkù, 
vánoèních vazeb a dalších drobností bude 
doplnìn vystoupením hudební skupiny Bílá místa 
z 6. základní školy ve Svitavách. Nebudou ovšem 
chybìt ani Mikuláš s Èertem a Andìlem.

Humanismus a renesance na Moravsko-
tøebovsku
Moravská Tøebová v 17.-20. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku v minu-
losti
Zbranì a jejich využití
Geologické pomìry Moravskotøebovska
Adventní prohlídky stálých expozic
Od nedìle 27. 11. do Vánoc budou ve stálých 
muzejních expozicích „Moravská Tøebová v 17.-20. 
století  a  „Venkovský život  na  Moravskotøebovsku 
v minulosti“ poøádány speciální adventní prohlídky. 
Expozice budou vyzdobeny ve spolupráci s I. mateø-
skou školou v Piaristické ulici, výklad prùvodkyò 
obohacen o vánoèní tématiku. Vánoèní výzdoba 
bude  v expozicích  ponechána  až  do Nového roku 
a ve stejném duchu jako adventní budou probíhat i 
prohlídky vánoèní, povánoèní a novoroèní (o svát-
cích jen v odpoledních hodinách viz výše).

Výstavy:

Jan Bortkiewicz:
Balík z Polska a jiné povídky
vernisáž v sobotu 3.12. v 17 hod.

Jan Bortkiewicz se narodil 14.6. 
1945 ve Vilniusu.
Fotografovat zaèal v polovinì 60. 
let. Je autorem desítek plakátù, 
obalù desek, reklamních katalogù, 
ale také spoluautorem filmových a 
televizních scénografií, redaktorem knih a organizá-
torem sympozií.  Velmi  èasto vystavuje samostatnì 
a úèastní  se  i  kolektivních výstav jak v Polsku,  tak 
v zahranièí.
Jeho práce jsou uloženy v nìkolika polských 
muzeích, ale jsou i souèástí sbírek berlínské galerie 
Martin-Gropius-Bau, univerzity v Connecticutu, 
Centra George Pompidou v Paøíži. -jm-

Z Mikulášského jarmarku 2004

MUZEUM ZÁMEK
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ADVENTNÍ KONCERT
se koná v nedìli 11.12. v 15.00 hod. v kostele 
sv. Josefa na ul. Svitavské. Hostem koncertu 
je školní pìvecký sbor Cyrilometodìjské 
SPgŠ z Brna, který se každoroènì úèastní 
soutìží a právì natoèil druhé autorské CD.
Na koncert Vás zve Farnost Mor. Tøebová

* * *

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 3.12. v 19.30 hodin se v sále Na 
Písku uskuteèní tradièní Mikulášská zábava. 
K tanci a poslechu hraje skupina DOMINO. 
Obèerstvení a tombola zajištìna. Vstup 30,- 
Kè, místenka 10,- Kè. Poøádá mìstská 
organizace KSÈM.

* * *

Sdružení pøátel Kulturního domu

v Boršovì zve:
v nedìli 4.12. v 15 hod. na Mikulášské 
odpoledne
v sobotu 17.12. v 15 hodin na vánoèní 
koncert pìveckého sboru Fermáta
v sobotu 31.12. ve 20 hodin na Silvestrov-
skou zábavu se skupinou DOMINO

* * *

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
Galerie umìlecké fotografie v Moravské 
Tøebové pøipravila pro milovníky umìní 
výstavu fotografií Petra Dolinského z Li-
tovle. Výstavu mùžete navštívit ve vestibulu 
Domova dùchodcù v Moravské Tøebové. 
Výstava není jednotnì ladìná, ale prolíná se 
v ní nìkolik dobøe komponovaných témat, 
což dává divákovi široký prostor rozvinout 
svoji fantazii.
Vìøím, že se výstava bude líbit a osloví i 
nároèného diváka.

* * *
Další pozvání je na ètvrtek 8.12. v 17.00 
hodin do Galerie umìlecké fotografie, kde se 
pøedstaví se svojí ucelenou kolekcí barev-
ných fotografií krajiny Jiøí Koš�ál z Jevíèka. 
Tento autor je v galerii dobøe znám, jeho 
práce jsou velice zdaøilé a mají svùj 
charakteristický rukopis.
Pøi pohledu na Koš�álovy fotografie èlovìk 
nabývá dojmu, že je vtažen do prostoru a èa-
su v daném okamžiku. Fotografie jsou pøe-
dem promyšlené, kompoziènì vyvážené a 
pøesnì odráží autorùv cit pro obsah, formu, 
ale také pùvab snímané skuteènosti.
Jsem pøesvìdèen, že dílo Jiøího Koš�ála Vás 
osloví a rádi si prohlédnete jeho práce 
nasnímané pøevážnì v Indii a Himalájích.

Rudolf Zukal, Galerie umìlecké fotografie

* * *

ZAHRÁDKÁØSKÝ PLES
Èeský zahrádkáøský svaz v Moravské 
Tøebové zve na XXIV. zahrádkáøský ples, 
který se koná v sobotu 14.1.2006 ve 20.hodin 
v Kulturním domì v Boršovì.
Hraje skupina DOMINO. Vstupenka 30,-Kè,  
místenka 20,- Kè.
Pøedprodej od 12.12. v prodejnì Tabák-tisk, 
paní Štaudové na ul. Svitavská.

ZŠ Palackého vyhlašuje
1. roèník celostátní výtvarné soutìže
POD MODROU OBLOHOU

(propojení výtvarné výchovy
a práce s poèítaèem)

Téma letošní soutìže: 
„KRAJINA MÝCH SNÙ“

Technika:  výtvarné práce zpracované pouze 
v základním programu Malování, operaèního 
systému Windows (dostupné všem školám)
Formát: velikost vytištìných výtvarných 
prací  A4
Kategorie:
I.  6.-7.tøída + odpovídající roèníky gymnázia
II. 8.-9.tøída + odpovídající roèníky gymnázia
Práce žákù zašlete do 28.2.2006.
V elektronické podobì na e-mailovou adresu: 
podmodrouoblohou@orcz.cz nebo poštou 
na adresu školy.
Více na:  www2.webpark.cz/2zsmtrebova

Vánoèní koncerty ZUŠ
Nastal èas adventní a v Základní umìlecké 
škole v Moravské Tøebové vrcholí pøípravy 
na tradièní vánoèní koncerty. 
Školní orchestr složený z uèitelù 
i žákù, dìtský pìvecký sbor 
Korunky a smíšený pìvecký 
sbor Fermáta pilnì nacvièují a 
zkouší, aby mohly potìšit 
posluchaèe koledami a navodit tak patøiènou 
atmosféru v týdnu pøed vánoèními svátky. 
Hlavní slavnostní koncert se uskuteèní ve 
støedu 21. 12. v 18.00 hod. v koncertním 
sále budovy ZUŠ na zámku. V plánu je také 
koncert ve farním kostele, jehož termín bude 
ještì upøesnìn na plakátech a v mìstském 
rozhlase.

Letos poprvé uspoøádáme koncert pro Ústavy 
sociální péèe z Anenské Studánky a Šebetova 
a Domov seniorù v Moravské Tøebové, s ni-
miž máme navázány partnerské vztahy a na-
plánovanou dlouhodobou spolupráci.

Srdeènì Vás všechny zveme a tìšíme se na 
Vaši úèast.

ZUŠ Moravská Tøebová

Euroklobouk
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Vánoèní zvyklosti

Stavìní betlémù
Stavìní betlémù má delší tradici než zdobení 
vánoèního stromeèku. Na našem území se šíøilo v 
souvislosti s rekatolizací, tedy v období pozdní 
renesance a raného baroka. Zvyk se k nám 
dostával z rùzných míst, pro Høebeèsko byla 
významná pøedevším olomoucká „lichtenštejnská 
mise“, která zavádìla stavìní betlémù na 
lichtenštejnských panstvích, tedy také v 
Moravské Tøebové. Centrem pozdnì barokního 
betlémáøství na Høebeèsku byly pøedevším 
Moravská Tøebová a Svitavy. Pøedpokládá se, že 
do tvorby moravskotøebovských betlémù znaènou 
mìrou zasáhli i známí sochaøi a øezbáøi, kteøí zde 
v této dobì pùsobili  Jiøí František Pacák, 
Kristián David, František Seitl a další. Za 
významného tvùrce betlémù je považován 
pøedevším František Seitl.

Betlémy byly stavìny v kostelech, ale asi od 
poloviny 18. století také v domácnostech. Tyto 
betlémy již nebyly dílem známých profesio-
nálních umìlcù, nýbrž zruèných „amatérù“, kteøí 
se øezbáøstvím zabývali ve volném èase. Na 
rozdíl od Svitav se u nás nezachovala jména 
nejznámìjších tvùrcù betlémù. Nadšení pro 
betlémáøství vydrželo mìš�anùm hluboko do 
období biedermaieru. Tehdy byly v oblibì 
betlémy s pohyblivými figurkami. Ze staré 
evidence muzejních sbírek je patrné, že nìkolik 
betlémù se dostalo i do muzea. Také J. Neèesal, 
který pøišel do M. Tøebové v roce 1922, uvádí, že 
v muzeu byly v té dobì vystaveny dva velké 
betlémy s pohyblivými figurkami a že nìkteré z 
tìchto figurek vidìl ještì v roce 1945 pod vánoè-
ním stromem na námìstí. Právì ve dvacátých 
letech se zvedla nová vlna zájmu o betlémáøství. 
K jeho dalšímu oživení pøispìla návštìva P. 
Simona Reidera, pøedstavitele tyrolského 
betlémáøského spolku, v M. Tøebové 5.2.1930. 
15.8. téhož roku byl ve františkánském klášteøe 
založen moravskotøebovský betlémáøský spolek. 
V tomto roce bylo v M. Tøebové 10-12 betlémù. 
Devìt z nich bylo možno v dobì kolem 
vánoèních svátkù navštívit  jeden betlém byl 
vystaven v muzeu, dalších osm v domech jejich 
majitelù. Figurky z tìchto betlémù byly v 
nìkterých domech nacházeny ještì po druhé 
svìtové válce, noví obyvatelé je však dávali 
dìtem na hraní nebo je rovnou likvidovali.

Zdobení vánoèního stromku
Vánoèní stromek pøišel do módy v období 
biedermaieru, na Høebeèsku se rozšíøil asi až po 
polovinì 19. století. Pod stromeèek se pokládaly 
dárky nejen v rodinách, bìhem druhé poloviny 
19. století se rozšíøily také charitativní vánoèní 
nadílky. Ty se poøádaly pøedevším ve školách, 
kde byly spojeny se slavnostním pøedvánoèním 
setkáním uèitelù a žákù s rodièi a pøíznivci školy. 
V roce 1930 byl v M. Tøebové poprvé postaven 
osvìtlený vánoèní strom na námìstí. Do 
pokladnièky, která byla umístìna pod ním, se 
pøispívalo na poøízení obuvi pro chudé dìti. Od 
21. do 25. 12. se pod stromem poøádala hudební 
vystoupení, pøi kterých se rovnìž vybíralo na 
charitativní úèely. Podobnì pak probíhaly 

pøedvánoèní a vánoèní akce v následujících 
letech. Pøi  hudebních vystoupeních se 
uplatòovaly tradièní nìmecké vánoèní písnì, z 
nichž pøedevším „Tichá noc, svatá noc“ je 
oblíbena dodnes nejen v nìmeckém prostøedí.

Vánoèní hry
Dlouhou tradici mají na Høebeèsku také vánoèní 
(pastýøské, tøíkrálové) hry. Díky zaznamenání 
Aloisem Czernym a jeho publikaci v roce 1907 se 
zachoval text tøíkrálové hry pocházející údajnì 
pøímo z Moravské Tøebové. Do èeštiny jej 
pøevedla paní Drahomíra Šustrová ze Svitav – 
rukopis je uložen v mìstském muzeu.

Vánoèní zvyky
Lití olova
Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví 
kousek olova až k bodu tání. Pøipraví se nádoba s 
vodou, a tekoucí olovo se do ní opatrnì a naráz 
vlije. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních 
tvarù. Pøítomní se pak snaží rozpoznat, èemu 
(komu) je odlitek podobný.
Krájení jablka
Po štìdroveèerní veèeøi se nožem kolmo na osu, 
pøepùlí jablko. Záleží na tom, jaký tvar má vnitøní 
èást s jádry. Pokud vypadá jako pìti, nebo 
vícecípá hvìzda, sejdou se všichni za rok ve 
zdraví. Pokud má tvar køíže, je ètyøcípá, pak 
nìkdo z pøítomných tìžce onemocní, nebo zemøe. 
Tohoto zvyku se není tøeba bát. Vybírejte zdravé, 
velké jablko.
Pouštìní lodièek
Pøipraví se lavor s vodou a staré vánoèní svíèky . 
Rozpùlí se nìkolik vlašských oøechù a do 
prázdných polovin jeho skoøápek se nakapaným 
voskem upevní vždy po jednom úlomku vánoèní 
svíèky. Lodièky se zapálenými svíèkami se 
nechají plout po vodì. Majitele lodièky, která 
vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, èeká dlouhý a 
š�astný život. Pokud se lodièka drží pøi kraji 
nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. 
Jestliže lodièka pluje ke støedu nádoby, vydá se 
do svìta.
Pùst
Na Štìdrý den se zachovává až do veèera pøísný 
pùst. Dìtem, které se nemohou doèkat se slibuje, 
že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke 
spoleèné veèeøi se zasedá, když vyjde první 
hvìzda.
Støevíc 
Svobodné dívky házejí støevícem pøes hlavu. 
Obrátí-li se patou ke dveøím, zùstanou doma. 
Obrátí-li se špièkou ke dveøím, provdají se a 
odejdou.
Šupiny
Pod talíøe se štìdroveèerní veèeøí se dává nìkolik 
kapøích šupin, které mají pøinést všem po celý 
rok dostatek penìz.

Vánoèní povìry
U Štìdroveèerní veèeøe
– chystá se o jeden talíø navíc, pro náhodného 

hosta
– pod talíø se schová zlatý penízek
– šupinky z kapra pro štìstí, a aby se nás držely 

penízky
– od slavnostní veèeøe se nesmí vstát, ani 

kdyby nìkdo bušil na dveøe, protože ten, kdo 
vstane, do roka zemøe

Co pøináší smùlu?
– pøed pùlnoèní mší se nesmí šít a plést, 

protože by pak myši dílo znièily 
– na Štìdrý den se nesmí èistit chlévy a stáje, 

pak by dobytek kulhal 
– na Štìdrý den se nesmí prát, pøináší to smùlu 

a neštìstí do domu 
– na Štìdrý den nepište své milé - milému 

zamilované psaní, jinak by to mohlo 
znamenat rozchod 

Co pøináší štìstí?
– když v noci na Boží hod vystøelíte z pušky 

smìrem k Mìsíci 
– èerstvý chléb upeèený 25.12. a èerstvá vejce 

snesená 25.12, která mají kouzelnou moc 
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Vánoèka 
Vánoèka má dlouhou historii a udržela se v obli-
bì až do dnešní doby. První zmínka o vánoèce je 
z 16. století a za dlouhá léta prošla drobnými 
promìnami. V minulosti byla pojmenována jako 
húska nebo calta dodnes se setkáváme s pojme-
nováními pletenice, pletanka, štìdrovice, 
štìdroveèernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. 
Døíve vánoèku mohli péct pouze cechovní 
øemeslníci - pekaøi. 
Od 18. století si je zaèali lidé péct doma sami. 
První z doma upeèených vánoèek mìl dostat 
hospodáø, aby se mu urodilo hojnì obilí. Velká 
vánoèka se na závìr štìdroveèerní veèeøe 
rozkrájela. Nìkde z ní o Štìdrém veèeru dávali 
po krajíèku dobytku, aby byl zdravý a neškodily 
mu zlé síly. 
Zhotovit  vánoèku  nebylo  a  není   jednoduché, 
a proto se pøi pøípravì tìsta, pletení a peèení 
vánoèky udržovaly rùzné zvyky, které mìly 
vánoèce zajistit zdar. Hospodynì mìla zadìlávat 
v bílé zástìøe a šátku, nemìla mluvit, pøi kynutí 
tìsta mìla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným 
zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji pøi 
krájení našel, mìl jistotu, že bude zdráv a bohatý 
po celý následující rok. Pøipálená nebo natržená 
vánoèka vìštila nezdar.
Vánoèka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou 
souèástí vánoèních svátkù, a� peèená doma nebo 
koupená v obchodì.

Recept na domácí vánoèku:
Ingredience: 3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic 
cukru, 1/8 másla, 1 polévková lžíce droždí, 1/2 
hrnku mléka, 1 žloutek, špetka soli, vanilkový 
cukr, citrónová kùra, muškátový oøíšek, badyán, 
3 lžíce rozinek, 3 lžíce mandlí, vajíèko na potøení

Postup: Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, 
pøisypeme 1 lžíci cukru, zaprášíme hladkou 
moukou a necháme v teple vykynout. Do mísy 
nasypeme mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, 
špetku soli, citrónovou kùru, nastrouhaný 
muškátový oøíšek, žloutek, nastrouhaný badyán, 
pøilijeme vykynutý kvásek a prohnìteme. 
Nakonec pøidáme vychladlé rozehøáté máslo a 
vše zpracujeme. Když se tìsto nelepí ke stìnám 
mísy, pøisypeme omyté rozinky, oloupané krájené 
mandle a tìsto ještì prohnìteme. Utvoøíme v mí-
se hladký bochánek, poprášíme jej moukou a ne-
cháme pøikrytý kynout na teplém místì (pøi 
vìtším množství tìsta i pøes noc). Vykynuté tìsto 
rozdìlíme na vále na 9 dílù a upleteme vánoèku. 
První vrstvu pleteme ze ètyø pramenù, druhou ze 
tøí a tøetí vrstvu ze dvou pramenù. Pergamenový 
papír potøený tukem položíme na plech a na nìj 
postupnì vrstvíme prameny vánoèky. Chvíli 
necháme na plechu dokynout. Pøed vložením do 
trouby ještì potøeme rozšlehaným vajíèkem a 
posypeme nasekanými mandlemi. Nakonec 
vánoèku propíchneme u obou krajù i uprostøed 
špejlemi, aby se vrstvy tìsta pøi peèení nezbortily. 
Peèeme zvolna asi 45 minut. 

-jm-, - gut-

Tipy na Vánoce

Vánoce na Moravskotøebovsku
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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.
Poøad bohoslužeb  -  zmìna od øíjna 2005
Po/  9:00 hod. klášterní kostel
Ut/  18:00 hod. klášterní kostel
St/  18:00 hod. klášterní 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
       18:00 hod. klášterní kostel

V dobì adventní bude také mše sv. od úterý do 
soboty v 6:30 hod. v klášterním kostele 
/“rorátní“/ a  od 7:00 hod. do 7:30 hod. ranní 
chvály
Adventní duchovní obnovy v klášteøe v M. T. 
pro mládež 2.- 3.12.; pro ženy 9.-10.12.; pro 
muže:  16.-17.12.
11.12. bude adventní koncert v klášterním 
kostele
24.12. /Štìdrý den/  15:45 hod. Vigilie 
Narození Pána Ježíše Krista  klášterní kostel
                                  24:00 hod. - /“pùlnoèní“/ 
Boží hod.vánoèní  farní kostel
25.12. v 8:30 hod.  farní kostel
          v 18:00 hod.- klášterní kostel
26.12.  v 8:30 hod. - farní kostel
           v 18:00 hod. - klášterní kostel
           v 15:00 hod. ve far. kostele bude zpívání 

u Betléma ve far. kostele s pøekvapením
31.12. v 24:00 hod. Slavnost Panny Marie  - 

klášterní kostel
1.1.2006 v 8:30 hod. - farní kostel
             v 18:00 hod. - klášterní kostel
Betlém bude vystaven ve farním kostele a zpøí-
stupnìn veøejnosti ve dnech 25. a 26.12- 14:00 
hod. - 16:00 hod. 
Mše sv. v okolních farnostech v dobì vánoèní 
budou takto:
Boršov - 24.12. ve 22:00 hod.; 25.12. v 10:30 
hod.; 26.12. v 10:30 hod.; 31.12. v 16:30 hod.; 
1.1.2006 v 10:30 hod.
Staré Mìsto - 24.12. ve 22:00 hod.; 25.12. v 9:30 
hod.; 26.12. v 9:30 hod.; 1.1.2006 v 9:30 hod.; 
8.1.2006 v 9:30 hod.
Kunèina - 24.12. ve 22:00 hod.; 25.12. v 8:00 
hod.  Nová  Ves;  26.12.  v  8:00 hod.;  1.1.2006 
v 8:00 hod. Nová Ves; 8.1.2006 v 8:00 hod.
Gruna - 25.12. v 11:00 hod.; 26.12. v 11:00 
hod.; 1.1.2006 v 11:00 hod.; 8.1.2006 v 11:00 
hod.

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
18.12. v 9 hod. v sále - Dìtská vánoèní slavnost
24.12. ve 22:00 hod.  štìdroveèerní bohoslužby 
v kostele
25.12. v 9:00 hod. v sále bohoslužby na hod 
Boží vánoèní.
26.12. v 9:00 hod. v sále bohoslužby na Štìpána
1.1.06 v 9 hod. Novoroèní bohoslužby v sále.

C Í R K V E

Dùm dìtí a mládeže Farní charita informuje

Pomáhali prvòáèkùm
pøecházet

Ježek ve škole

Dne 1.12. v 18:00 hod. bude v jídelnì františkánského 
kláštera setkání s Monikou Škeøíkovou, která se 
zúèastnila se skupinou mladých køes�anù z Mor. 
Tøebové svìtového dne mládeže v Kolínì nad Rýnem. 
Zde se mìla mládež možnost setkat se svatým otcem 
Benediktem XVI.
 Dne 5.12. bude setkání køes�anských seniorù v 10:00 
hod. v refektáøi františkánského kláštera. Na 
programu bude povídání o Adventu  pøedvánoèní 
dobì, která je pro køes�any dobou rozjímání a pøípravy 
na dobu vánoèní, narození Pána Ježíše Krista. 
Z vybraných penìz v Tøíkrálové sbírce 2005 bylo 
dáno k  potøebì  sedmnácti  sociálnì slabým rodinám 
v Mor. Tøebové celkem 40.000,- Kè, na pomoc Asii 
10.000,- Kè,  dále z krizového fondu arcidiecézní 
charity bylo na žádost farní charity uvolnìno 2.995,- 
Kè na nákup rehabilitaèní pomùcky pro tìlesnì 
postižené dítì z Mor. Tøebové. Všem dárcùm ještì 
jednou dìkujeme.
Farní šatník na Kostelním námìstí odebírá šatstvo pro 
humanitární úèely každý pátek od 15:00  17:00 hod.

Gita Horèíková, øeditel OCHMT.

Na první schùzce školní samosprávy se zástupci 
jednotlivých  tøíd dohodli, že je tøeba pomoci našim 
novým prvòáèkùm zvládnout bezpeènou cestu do 
školy. Proto uspoøádali spolu s DDM akci „Uèíme se 
bezpeènì pøecházet“. Zapojili do ní i starší dìti ze 
zdejších mateøských škol. Cílem nebylo jen 
pochopení pravidel bezpeèného pøecházení, ale i 
praktické øešení jednoduchých dopravních situací. 
Dále si dìti s pomocí svých uèitelek zopakovaly 
dopravní znaèky, které malovaly a skládaly. Za 
všechny splnìné úkoly dostaly sladkou odmìnu. 
Vìøíme, že se u nás líbilo nejen našim žákùm, ale i 
pøedškolákùm a dìtem z Linhartic. Mìli možnost se 
pouèit, ale hlavnì pobavit .Školní samospráva dále 
organizuje MIKULÁŠSKÝ JARMARK, na který 
jsou všichni srdeènì zváni. V prosinci se žáci 
rozlouèí s kalendáøním rokem na diskotéce, kde 
probìhne i celá øada soutìží.

Školní samospráva

Úterý 8.11. bylo pro žáky speciální školy (ul. 
Komenského) dnem plným oèekávání. „Vždy� 
budeme mít ve škole živého ježka! Bude u nás celou 
zimu!“ Již v pøedchozím týdnu se dìti prostøednic-
tvím projektového vyuèování seznamovaly s tím, jak 
ježek vypadá, kde žije, èím se živí, èím je užiteèný a 
zajímavý a jací jsou jeho nepøátelé. Téma o ježcích 
se prolínalo všemi pøedmìty. Tøída p. uèitelky 
Kopetzké  pøipravila  pro  ježka  „pelíšek“ – krabici 
a všichni  spoleènì  jsme  se  pak v úterý  ráno sešli 
v nazdobené ježèí jídelnì. Po krátké besedì, kterou 
dìti uvedly písnièkami, byl škole pøedán malý živý 
ježek ze záchranné stanice "Charlie" z Èeské 
Tøebové.

Úkolem dìtí je nyní ježka vykrmit, zazimovat a na 
jaøe vypustit do volné pøírody. A jaké dostal jméno? 
Pichláèek.  Všichni si pøejeme, aby se mu v naší 
škole líbilo.
Podìkování patøí paní uèitelce K. Kubínové, která se 
o získání ježka postarala.

Alice Moravcová

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

1.12. - JEŽÍŠKOVSKÁ POŠTA  na vybraných 
místech v Mor. Tøebové a okolí, školkách a školách 
budou umístìny „ježíškovské schránky“, do kterých 
dìti mohou vhodit svá pøání. Každý, kdo pošle dopis 
Ježíškovi, obdrží slosovatelný lístek do tomboly a svùj 
dopis s razítkem Ježíšovské pošty. Orazítkované 
dopisy i slosovatelné lístky budou k odebrání dne 
16.12. na akci Ježíšek dìtem. Podrobnosti na 
propozicích a plakátech. 
1.12. - Halová kopaná 8. a 9. tøíd ZŠ
3.12. - Mikulášský karneval ve14:30 hod. v Duku 
Duku. Tradièní vyhodnocení masek, pøíchod 
Mikuláše,  vystoupení taneèního kroužku, 
roztleskávaèek a aerobiku pøi DDM, tombola a 
diskotéka. Vzhledem k omezené kapacitì míst je 
akce poøádaná pro dìti do 12 let v maskách. 
Pøedpokládaný konec v 16:30 hod. Obèerstvení 
zajištìno, vstupné 10,- Kè. (slosovatelné v tombole). 
Akce ve spolupráci s Duku Duku. 
5.12. - Mikuláš pro MŠ
7.12. - Okresní kolo HALOVÉ KOPANÉ 6. a 7. 
tøíd  v Mìsteèku  Trnávce. 
16.12. - JEŽÍŠEK  DÌTEM – akce urèená všem 
dìtem i dospìlým na nám. TGM. Zábavný program  
s bohatou tombolou. 
VÁNOÈNÍ TURNAJ VE FLORBALE -   
pøípravný turnaj zájmových útvarù florbalu DDM na 
otevøený turnaj FLORBALCUP 2006. Podrobnosti v 
propozicích a u vedoucích ZÚ. 
22.12. - Vánoèní dílna v 15:00 hod. v DDM 
(svícen, silvestrovská prskavka, ozdoba z  korálkù)  
S sebou: pøezùvky, nùžky, svíèka, pøízdoba (køížaly, 
oøíšky… dle vlastní fantazie), terakotový (hlinìný) 
nebo poglazovaný menší kvìtináè, mašle, 1 pome-
ranè, 1 sáèek koøení-høebíèek, 1 jednobarevná baòka 
z umìlé hmoty. 15,- Kè. 
Ve dnech 27. - 30.12. je již od rána pøipraven pro 
zájemce prázdninový program na DDM: 
aranžování vánoèních svícnù, vánoèní balení 
dárkù apod.  

 
Stále probíhá nábor do zájmových útvarù Domu dìtí 
a mládeže. Novì otevíráme kroužek „Malý florbal“ 
pro dìti 1.  3. tøíd ZŠ.  Zájmové útvary jsou k 
dispozici v DDM,  na webových stránkách DDM, 
http://ddm-mt.wz.cz, ve školách, ve vitrínách DDM 
a jakékoli informace ohlednì èinnosti DDM ve 
školním roce 2005-2006 vám pøípadnì rádi 
zodpovíme telefonicky na tel. 461 316 786.

11.11. se uskuteènil  DEN BOJE PROTI 
DROGÁM. Na stanovištích jako lanová lávka a 
umìlá stìna mnozí zvedli svùj adrenalin, na 
stanovištích alkoholismu, rizika AIDS a stanovišti 
prevence drogové závislosti mohli  pro zmìnu  
zábavnou formou vyzkoušet své vìdomosti ohlednì 
tìchto ožehavých témat

P R O S I N E C 2 0 0 5

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 Moravské Tøebové.
Sdìlujeme proto všem, kteøí si toto svìtélko 

chtìjí pøenést do svých domovù, 
že k nám dorazí 

ve ètvrtek 22.12. v 17 hodin 
(park pøed muzeem, svíèky nebo lampièky s 

sebou).
Plamínek bude poté hoøet také v klášterním 

kostele Sv. Josefa na ul. Svitavské.

Moravskotøebovští skauti.

Betlémské svìtlo
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Program èinnosti KÈT

Branný den ve speciální škole

Úspìch pøespolních bìžèù
ZŠ Kostelní námìstí

Paøíž a Versailles aneb spoleèný poznávací zájezd studentù

Atletika zaznamenala historický úspìch
støeda 7. 12.
Pøátelské posezení v klubovnì, pøíprava 
programu na pøíští rok, zajištìní nové registrace 
èlenské základny. Úèast co nejvìtšího poètu 
èlenù nezbytná. Zaèátek v 18:00 hod.
sobota 10. 12. 
Autobusový zájezd do pøedvánoèní Vídnì. 
Odjezd pøihlášených v 6:00 hod. od autobu-
sového nádraží, návrat okolo 23. hod. Platný 
cestovní doklad sebou. Na programu – volná 
prohlídka centra mìsta, možnost návštìvy 
muzeí nebo Hofburgu, návštìva vánoèního trhu 
u Nové radnice. Dodateèným zájemcùm o úèast 
podá informaci dr. Doleželová, tel. 461 316 755.
støeda 28.12.
Pøedsilvestrovské posezení v klubovnì Klubu 
èeských turistù. Vzpomínky na letošní 
turistickou sezónu.  Setkání zájemcù od 18:00 
hod. Obèerstvení sebou.

V podzimním období každoroènì probíhá v naší 
speciální škole branný den. Ten letošní navazoval na 
èervnovou akci, pøi které probíhala praktická ukázka 
hasièù, a to evakuace osob z ohnìm ohroženého 
prostoru. Celé brannì zamìøené dopoledne 
„otevøelo“ vyhlášení chemického resp. požárního 
poplachu. Po této èásti pøišel mezi naše žáky 
profesionální hasiè npor. Jiøí Buchta, který na 
školním høišti seznámil všechny pøítomné s druhy 
hasících pøístrojù a jejich použitím. Branné 
dopoledne po ukázce hašení pokraèovalo 
dopoledním programem na stanovištích, kde se 
støídaly jednotlivé tøídy. Zde se žáci dozvìdìli nìco 
o požární technice, praktickém použití chemické 
masky a orientaci v pøírodì.  Jsem velice rád, že 
naše spolupráce s místním hasièským záchranným 
sborem je na dobré úrovni. Cíl, který jsme si 
vzájemnì vytyèili se daøí plnit. 

Mgr. Miroslav Muselík,  Speciální škola MT

Letošní roèník pøespolního bìhu je pro žáky školy 
na Kostelním námìstí velmi úspìšný. Již obvodní 
kolo 5.10. naznaèilo, že se naši závodníci v kon-
kurenci neztratí.
Velmi dobøe si vedla zejména dìvèata 6. a 7. tøíd, 
která v soutìži družstev zvítìzila a v soutìži jed-
notlivcù obsadila pøední místa. Družstvo ve složení 
R. Pokorná, L. Halmová, N. Faltusová, L. Hrbáè-
ková a R. Odehnalová se výbornì umístilo i v okres-
ním  kole,  které  se  uskuteènilo  v  Polièce  11.10. 
V jednotlivcích zvítìzila Romana Pokorná.

Abychom nezapomnìli na chlapce, je tøeba ocenit 
první místo Tomáše Skøebského v kategorii žákù 
osmých a devátých tøíd. Toto vítìzství ostatnì není 
prvním Tomášovým úspìchem.
Nejvíce si ovšem ceníme velkého úspìchu v kraj-
ském  kole,  které  se  konalo  19.10. ve Slatiòanech 
u Chrudimi. Naši školu opìt reprezentovala výše 
jmenovaná dìvèata, která navázala na své výborné 
výkony z obvodního a okresního kola. Družstvo 
dívek obsadilo v kraji vynikající 2. místo a mezi 
jednotlivci dokonce R. Pokorná zvítìzila a pøivezla 
zlatou medaili.
Všem úspìšným závodníkùm dìkujeme za reprezen-
taci školy a dík patøí také vyuèujícím tìlesné 
výchovy, kteøí dìti na sportovní soutìže pøipravují. 
Zejména uèiteli Martinu Hájkovi.       M. Snášelová

Ve dnech 9.-13.10. se studenti gymnázia a støední 
odborné školy zúèastnili poznávacího zájezdu, který 
smìøoval do jedné z nejatraktivnìjších lokalit 
Francie  Paøíže a nedalekého zámku Versailles.

V Eiffelovì vìži, dominantì Paøíže, jsme strávili 
pondìlní dopoledne. Vyjeli jsme do výšky 130 z cel-
kových 320 metrù. Ze druhého patra Eiffelovky jsme 
dolù sešli pìšky pøímo konstrukcí vìže složené z 15 
000 kovových èástí. Dole u vìže na Martových 
polích jsme si udìlali krátký piknik, který nám 
umožnil alespoò krátce odpoèinout si pøed dalším 
putováním, které smìøovalo na nejslavnìjší paøížský 
boulevard Les Champs Éllyssés. Prošli jsme ho celý, 
tedy od Napoleonova Vítìzného oblouku pøes 
Námìstí svornosti (La place de la Concorde), kde se 
v dobì francouzské revoluce na konci 18. století 
hojnì popravovalo. Putování bylo tento den 
zakonèeno u nejslavnìjšího muzea Louvre. Spatøili 
jsme nejvíce støežený klenot muzea  obraz Leonarda 
da Vinci Mona Lisa.  
Úterní dopoledne bylo ve znamení krále Slunce, 
Ludvíka XIV. Odjeli jsme obdivovat jeho královské 
sídlo Versailles vzdálené asi 30 km od Paøíže. 

ø  Rybáøská prodejna
Schön Miroslav – tel. 603 83 88 25
na ulici Zámecké nabízí vánoèní slevy na:

–  kompletní rybáøskou výbavu
–  pruty 15 % sleva
–  navijáky 15 % sleva
–  akvarijní potøeby 50 % sleva

prodej vánoèních stromkù od 6.12.
prodej kaprù 20.-23.12.
Otevøeno: dennì od 9 do 18 hodin
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Interiéry i zahradami jsme byli ohromeni.  Výzdoba 
a okázalost  interiérù spoèívá ve velkých plátnech a 
v nádherných kobercích. Po prohlídce interiérù jsme 
se odebrali do versailleských zahrad. Na svém 
kouzlu z èasù krásné  Angeliky neztratily vùbec nic 
a staly se vzorem pro tzv. zahrady francouzského 
typu, tedy zahrady se symetrickým uspoøádáním 
jezírek, fontán, kvìtin, keøù, rybníèkù a dalších 
prvkù. Z Versailles jsme odjeli poznávat novodobou 
stránku Paøíže, konkrétnì moderní mrakodrapovou 
ètvr� La Defense.
V pozdním odpoledni se pøed naším obzorem 
objevila pøekrásná bazilika Sacré Coeur na kopci ve 
ètvrti Montmartre, postavená na konci 19. století a 
typická svou neustále èistou bílou barvou. Prohlídku 
této ètvrti jsme zakonèili u svìtoznámého zábavního 
klubu Moulin Rouge. Vstupné sem èinilo 170 Eur. 
Veèer jsme absolvovali pøímo fascinující projížïku 
na lodi po øece Seinì, ze které byl každý naprosto 
uchvácen. Osvìtlené dominanty Paøíže nezklamali. 
Závìreèný den jsme obešli budovu slavné paøížské 
univerzity La Sorbonne stojící v tzv. Latinské ètvrti, 
která  byla  pojmenována  dle  vyuèovacího  jazyka 
na univerzitì. V této ètvrti se mimo jiné nachází 
chrám Pantheon postavený podle antických vzorù. 
Jsou v nìm uloženy ostatky významných francouzù 
(Voltaire, V. Hugo, J. J. Rousseau, E. Zola, a další).
Poslední námi navštívenou památkou byl chrám 
Notre Dame, dìjištì románu Victora Huga Chrám 
Matky boží v Paøíži.
Veèer se studenti SOŠ seznamovali v Remeši, 
pøesnìji øeèeno v tamìjším vinném sklípku, s výro-
bou a chutí svìtoznámého šampaòského vína  
Pommery. Gymnazisté se odebrali do centra Remeše 
podívat se na katedrálu, ve které byli korunováni 
francouzští králové. Poté jsme už bohužel museli 
odjet domù. Vìtšina z nás opouštìla Francii s tím, že 
ji urèitì ještì v budoucnu navštíví.
Tento poznávací zájezd pøispìl mimo jiné i k pro-
hloubení spolupráce mezi obìma školami a ukázal 
nám  cestu  pro  budoucí projektovou práci studentù 
z obou škol. V jarním období se plánuje  poznávací 
zájezd do slunné Provence, místa malíøù a básníkù. 
Tato projektová práce, která bude plnì v rukou 
studentù, rozšíøí jejich organizaèní schopnosti, 
prohloubí jazykové dovednosti a pøispìje k vìtší 
motivaci žákù pro studium francouzského jazyka, 
jehož studium je umožnìno žákùm již od letošního 
školního roku na obou školách.

Mgr. Martina Pavlištová, Mgr. Soòa Marková

Bramborová medaile
Vladimír Èonka vybojoval v Jablonci n./Nisou pøi 
MÈR staršího žactva ve vrhu koulí v osobním 
rekordu 14,64 m 4. místo. Neztratil se ani v dalších 
disciplínách: oštìp - 40,26 m - 9. místo, disk - 36,72 
m - 12. místo.
Pøevládlo zklamání
Šance získat 11.9. v Litomyšli pøi krajském finále 
družstev mladších žákyò 3. nebo 4. místo vzalo 
rychle za své. Nedostavilo se nìkolik opor a ostatní 
dìvèata o dva až tøi roky mladší na soupeøky 
nestaèila.
Vyzdvihnout lze pouze nìkolik individuálních 
vystoupení: skok vysoký Nikoly Paøilové, skok 
daleký Veroniky Pechové a Evy Kroèilové, 1500 m 
Michaely Štegnerové a Zdenky Šunkové. V koneèné 
hodnocení obsadilo družstvo 6. místo.
Zlaté medaile zùstaly doma
Na našem školním stadionu probìhlo 25.9. finále 
družstev nejmladších atletických nadìjí. Žákynì se 
pokoušely vylepšit loòskou støíbrnou pozici, žáci 
naopak koneènì získat medaili.
Žákynì – od zaèátku nenechala dìvèata nikoho na 
pochybách, že to budou právì ony, které celkovým 
poètem 5370 bodù vyhrají. Sestava ve složení: 

Nikola Paøilová (60 m - 9,1 s, dálka - 380 cm, míèek 
- 33,63 m, 600 m - 1:54,6 min.), Markéta Pøikrylová 
(9,1-378-32,86-2:01,5), Andrea Hájková (9,1-339-

28,14-2:12,0), Martina Šmídová (9,9-341-27,20-
2:11,8), Zdena Šunková (10,2-330-17,74-2:07,7) a 
Adéla Gerišerová (9,5-316-22,03-2:29,2) se blýskla 
pøedevším dobrými výkony v obou bìzích. Paøilová 
a Pøikrylová navíc obsadila i první dvì místa v 
hodnocení jednotlivkyò.
Žáci – pravý opak dìvèat. Z bojù o medaile je 
vyøadila absence tøí opor. Zlepšení Jana Schneidera 
(60 m - 9,8 s, dálka - 358 cm, míèek - 37,75 m, 800 
m - 2:49,8 min.), Radka Holuba (8,9-385-29,20-
3:20,9), Davida Gregora (10,1-341-39,68-3:22,7) 
spolu s Davidem Burdou (míèek - 30,44 m) a 
Martinem Šmeralem (800 m - 3:05,6 min.) staèily na 
koneèné 5. místo. Schneider obsadil v hodnocení 
jednotlivcù 5. místo.

Markéta Pøikrylová a Nikola Paøilová
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Hokej v plném proudu

Sportovní ohlédnutí

Hokejisté si vybrali od 4. kola slabší chvilky a nyní 
se snaží dohnat své soupeøe, aby postup do finálové 
èásti byl reálný. Pøi znaèné nevyrovnanosti soupeøù 
se konstituuje silná „pìtka“, z níž ovšem postoupí do 
finálové èásti jen ètyøi. Komu zùstane „èerný Petr“? 
HC Slovan - HC Svitavy 17:2 (7:1,5:1,5:0)
Sršni Kutná Hora - HC Slovan 3:3 (1:2,2:1,0:0)
Branky: Syrový 2,Hanák
HC Slovan  - HC St. Jesenèany 2:8 (1:4,0:4,1:0)
Branky: Brumar, Muselík P.
HC Hlinsko - HC Slovan 3:1 (1:1,1:0,1:0)
Branky: Kobza
HC Slovan - HC Svìtlá 5:2 (2:0,2:1,1:1)
Branky: Syrový 2, Muselík P., Štìpaø, Matoška
HC Chotìboø - HC Slovan 3:5 (1.2,2:0,0:3)
Branky: Syrový 3, Koláèek, Husárek
HC Slovan - HC Skuteè 17:0 (3:0, 8:0, 6:0)

Každý aktivní sportovec si svou bilanci úspìchù 
èi neúspìchù vytváøí sám. Indikátorem je jeho 
spokojenost, zdraví, psychická odolnost z 
pøípadných neúspìchù. Sportovní subjekty mìøí 
poètem uskuteènìných akcí, pøípadnì jejich 
zdaøilostí a významem. My vám v krátkém 
pøehledu nabízíme galerii  uskuteènìných 
sportovních akcí, výsledkù a sportovcù
3 své soutìže pravidelnì absolvovali fotbalisté i 
hokejisté  se støídavými úspìchy. O to více se upnuli 
na novou sezónu, která právì probíhá. Nejvíce zaujal 
strmý postup fotbalových žákù do krajského 
pøeboru; ten se nezastavil ani v souèasnosti (2.místo)  
3 organizaènì složitý, ale rovnìž úspìšný byl 
cyklistický seriál o nejlepšího cyklistu mìsta Tauer 
elektro cup, pøedstavující 10 rùzných atraktivních 
závodù; akce pøilákala dvì stovky  úèastníkù a 
celoroènì naplòovala stránky místního tisku, ale 
hlavnì srdce zúèastòovaných cyklistù, resp. jen 
hobbíkù
3 letošním cyklomanem se stal po zásluze Sandor 
Pocsai. Obdiv ovšem zaslouží i další nejlepší v 
jednotlivých kategoriích (Doležel,  Budig, 
Schneiderová)
3 Petr Štìpaø trùní na špici krajského pelotonu 
duatlonistù
3 talentovaný Leoš König uspìl na juniorském 
mistrovství svìta v silnièní cyklistice, odrazem 
èehož jsou nabídnuté smlouvy v profesionálním 
pelotonu
3 žák Vojtìch Plát byl úspìšný na evropském 
šampionátu šachistù
3 pøední místo mezi ès. elitou i nadále drží ètyøi 
družstva moravskotøebovských korfbalistù; pìtice z 
nich se uplatòuje v èeské reprezentaci
3 tradiènì vysokou sportovní úroveò si udržují 
travní lyžaøi  Russwurm, Kolouch, Brýdl - èlenové 
našeho TJ  Slovan si pøipsali øadu skvìlých umístìní 
na ME, MS i ve Svìtovém poháru
3 dobøe si v soutìžích vedou volejbalistky, mladí 
stolní tenisté (Ertl J., Zítka P., Skácelík J. ad.)
3 úspìchy zaznamenávají ve stále vìtší míøe atleti 
(žáci II.ZŠ a studenti gymnázia); vùbec školní sport  
se ctí naplòuje dosavadní tradici
3 nejúspìšnìjším boxerem se stal svìøenec Pavla 
Beleje Štefan Dirgas
Zdá se, že úroveò moravskotøebovského sportu jde 
vzhùru jen zvolna, pøestože podmínky pro vìtšinu 
sportù jsou vytvoøeny na velmi solidní úrovni. 
Nebylo našim cílem vyjmenovat všechny sportovní 
akce roku, úspìchy  èi sportovce, ale ty nejvýraznìj-
ší. Jasnìjší pøedstavu získáte za mìsíc, kdy 
jednotlivé oddíly navrhnout své kandidáty do 
každoroèní ankety Sportovec roku.

Stolní tenisté zahájili novou sezónu

• 

•  

Hokej
  7.12. 18,30 HC Slovan - Sršni K. Hora
14.12. 18,30 HC Slovan - HC Hlinsko
21.12.  18,30 HC Slovan - HC Chotìboø
  4.1. 18,30 HC Slovan - HC Choceò

  4.12. 17,00 HC Slovan B - Dlouhoòovice
11.12. 17,00 HC Slovan B - Králíky
18.12. 17,00 HC Slovan B -Tisová
25.12. 17,00 HC Slovan B - Nekoø
28.12. 18,30 HC Slovan B - Vermìøovice
30.12. 18,30 HC Slovan B - Semanín

Stolní tenis (herna na koupališti)
  3.12.   9:00   M.Tøebová B -   Chrast A
  3.12. 14:00   M.Tøebová B -   Holice B
10.12.   9:00   M. Tøebová E  -  M. Tøebová D    
10.12. 12:00   M. Tøebová E  -  M. Tøebová C
11.12.   9:00   regionální pøebory starších žákù
18.12.   8:00   M. Tøebová C  -   Vidlatá Seè B               
18.12. 10:00   M. Tøebová D  -   Vidlatá Seè B          
18.12. 12:00   M. Tøebová D  -    Korouhev A  
18.12. 14:00   M. Tøebová C  -  Korouhev A

Sportovní nabídka

A  muži (divize)
M.Tøeb. A - Synth. Pardubice A 10 :5  
M.Tøebová A - So Chrudim A 4 : 10  
Skuteè A - M.Tøebová A  10 : 8  
Hlinsko A -  M.Tøebová A  8 : 10  
È.Tøebová A -  M.Tøebová A  10 : 4 
Prùbìžné poøadí:  8. místo  10 bodù
Prùbìžná úspìšnost:
1. Madìra J. 78.95%, 2. Ertl J. 52.94%,  3. Kalandra 
M., ml. 27.78%, 4. Mrva M.  14.29%
***
B  muži (1A tøída)
M.Tøebová B -  È.Tøebová B  10 : 6  
M.Tøebová B -  Synth. Pardubice B 10 : 7  
M.Tøebová B -  Loko Pce B  5 : 10  
Trojovice A -  M.Tøebová B  10 : 2   
Linea B - M.Tøebová B   10 :  3 
Prùbìžné poøadí:  6. místo   10 bodù
Prùbìžná úspìšnost:
1. Ertl L.  47.06%, 2. Pøichystal I. 43.75%, 3. Zítka 
P. 33.33%, 4. Palatka E. 29.41%
***
Regionální pøebor - žáci
Svitavy B - M.Tøebová A 2 : 8
Vidlatá Seè A - M.Tøebová A 2 : 8
Prùbìžné poøadí: 2. místo:  6 bodù
Prùbìžná úspìšnost:
1. Riemer T. 100.00%, 2. Šafaøík D. 100.00%,  3.  
Potyš K.  33.33%,  4.  Jankù Š. 0.00%
***
Regionální pøebory dorostu: M.Tøebová 13.11.2005
   1. Patrik Zítka Slovan Mor.Tøebová
   2. Smetana Jaroslav Slovan Mor.Tøebová
   3. Padyásek Petr Jiskra Litomyšl
P. Zítka a J. Smetana si tímto úspìchem vybojovali 
start na krajské pøebory dorostu!

Fotbal pøed zimní pøestávkou
Ústup  z pozic. Ovšem dodejme, že to není tak 
tragické. Áèko je stále na dostøel špici tabulky 
(bude-li jaro takové jako v roce 2005), bude i šance 
na postup. Béèko je na tom nejhùøe. Mládežnická 
družstva válí. U dorostu se s tím poèítalo, nejvìtším 
pøekvapením jsou žáci v krajském pøeboru. Všechny 
ovšem nyní èeká nároèná zimní pøíprava a v kvìtnu 
pøíštího roku budeme chytøejší.

Jiskra Litomyšl - SKP Slovan A 2 : 2
Branky: Fikr, vlastní
SKP Slovan A - Holice 0 : 0
Prùbìžné poøadí: 5. místo 13 7 2 4   24:19  23 (2)
(1.Hlinsko 27, 2. Skuteè 25, 3. È.Tøebová 24)

SKP Slovan B - È.Tøebová B 1 : 1
Semanín - SKP Slovan B 3 : 2
Prùb. poøadí: 14. místo 13 1 2 10 12:34  5 (-13)

SKP Slovan dorost A - D. Újezd 5 : 0
Prosetín - SKP Slovan dorost A 6 : 0
Prùbìžné poøadí : 1. místo 13 11 1 1  43:12 34 (16)

SKP Slovan dor. B  - Morašice 1 : 3
SKP Slovan dor. B -  Kunèina 5 : 1
Prùbìžné poøadí: 2. místo 14 11 0 3  50:15  33 (12)

Krajský pøebor žáci A starší
SKP Slovan - SK Chrudim 4 : 0
Prùbìžné poøadí: 2. místo 11 9 1 1   30:8  28 (10) 

Krajský pøebor  žáci A mladší
SKP Slovan - SK Chrudim 2 : 0
Prùbìžné poøadí: 7. místo 11 3 2 5  15:18  12 (-6)

Okresní pøebor žákù
Prùbìžné poøadí: 1. místo 11 11 0 0  83:8  33 (18)
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Branky: Syrový 4, Moravec 3, Horák 2, Muselík P. 
2,Brumar 2, Opletal 2, Petrù, König A.

Prùbìžné poøadí k 19.11.
1. HC Jiskra Litomyšl 9 7 1 1 66 : 21 15
2. TJ Sokol Staré Jesenèany 8 6 1 1 55 : 24 13
3. HC Chotìboø 8 6 2 0 45 : 29 12
4. HC Hlinsko 8 5 3 0 43 : 23 10
5. HC Slovan M. Tøebová 8 4 2 2 42 : 25 10
***
HC Slovan B - HC Ústí n/O 9 : 4
*snadné vítìzství na úvod soutìže
HC Slovan B  HC Lanškroun 3 : 6
*trápení a první prohra

Poøadí po 2. kole:
6. HC Slovan M. Tøebová B 2 1 0 1 12 : 10 2

Travní lyžaøi mìli závìreènou
Loòská symbolická teèka za úspìšnou sezónou 
travních lyžaøù byla napsána 11.11. na spoleèenském 
veèeru v mìstském muzeu. V Moravské Tøebové, ve 
mìstì, odkud kdysi expandovalo travní lyžování 
dále, se sešla elita èeské travního lyžování. 
Vzpomeòme nìkolikanásobného juniorského 
šampióna Michala Maèáta; Dan Maèát  je státním 
trenérem a „bafuòáøem“, v sekci TL se stal i 
expøedseda TJ Slovan V. Maèát. Zhodnocení 
loòských výsledkù a stanovení nových nároèných 
cílù. 
3 rok 2005 byl ve znamení intenzivních pøíprav na 
dva vrcholy: juniorské MS v Novém Mìstì na 
Moravì a MS v Iránském Dizinu. Døívìjší úspìchy 
pøedurèovaly  reprezentaci k zisku medailí
3 posedmé se travní lyžaøi zúèastnili také 
Svìtového poháru (Itálie, Švýcarsko). Reprezentaèní 
družstva se zúèastnila centrální pøípravy, vybraných 
závodù FIS, úplného Svìtového poháru,  dále 
jednotlivých závodù Èeského poháru a Mistrovství 
ÈR.
3 mezi šesticí reprezentaèního A-týmu mužù byl i 
èlen TJ Slovan Jiøí Russwurm (Jeseník), za národní 
B-tým  startovali další èlenové, Lukáš Brýdl 
(Svitavy) a Tomáš Kolouch (Vendolí)

3 èeští reprezentanti na MS v Iránu vybojovali 2 
zlaté, 2 støíbrné a 2 bronzové medaile (Jan Nìmec, 
Zuzana Gardavská, Jindøich Jež, Petra Mlejnková) I 
tøebovští lyžaøi potvrdili svou sílu: v obøím slalomu  
13.místo Russwurm, 18. místo Brýdl; v superobøím 
slalomu  7.místo Russwurm, 19.místo  Brýdl

3 Mistrovství svìta juniorù v Novém Mìstì na 
Moravì, prokázali èeští reprezentanti svou 
sounáležitost se svìtovou špièkou. Už 14 
šampionátù  v øadì získali cenné kovy (zlato – Jan 
Gardavský). Umístìní tøebovských závodníkù: 
superobøí slalom: 3.místo Brýdl, 7. místo  Kolouch; 
slalom  6.místo Brýdl, 13. Kolouch. V kombinaci 
patøilo Brýdlovi 4.místo, Kolouch skonèil desátý.
3 travní lyžaøi se prosadili rovnìž v každém z osmi 
závodù Svìtového poháru. Celkem 13 x se dostali na 
stupnì vítìzù, prvenství v kategorii mužù získal Jan 
Nìmec. Mezi absolutní svìtovou špièku se vešlo 
ještì šest našich reprezentantù, mj. na sedmém místì 
tøebovský Russwurm; Brýdl skonèil na 22.místì
„Akcí èíslo jedna v roce 2006 pro travní lyžaøe bude 
èervencové MSJ v Èeské republice. Zúèastníme se 
8.roèníku „zeleného cirkusu“ (SP), jehož jeden 
závod bude i v ÈR. Tradiènì bude v prùbìhu celé 
sezóny probíhat Èeský pohár, který je složen z pìti 
závodù s vrcholem v polovinì záøí. Všechny závody 
jsou zapracovány do „Grasski-kalendáøe 2006, 
dostupné  na  www.grasski.cz,“ sdìlil nám na závìr 
Dan Maèát, reprezentaèní trenér TL
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Kolotoè hvìzd
Podruhé se moravskotøebovští cyklisté ze seriálu 
Cykloman sešli na závìr sezony k divácky 
vdìènému kritériu ulicemi mìsta, tentokráte pod 
záštitou Mìsta Moravská Tøebová. V sázce byla 
možnost porovnat se s profesionály,  zajímavé ceny 
a zejména prestiž. Závod odstartoval generální 
sponzor celoroèního seriálu TE cup Ivan Tauer. Proti 
oèekávání nìkterá jména v pelotonu chybìla. 
Nejvìtší magnet René Andrle byl zastoupen 
darovanou kombinézou, kterou v dražbì (pøi 
vyhlášení výsledkù  získal jako cennou trofej známý 
Petr Štìpaø.
Po startu vyrazil vpøed Jan Faltýnek (PKS 
Whirlpool), aby otestoval síly svých soupeøù. V 
následných kolech stejnou zkušenost získali další 
reprezentanti - silnièáøi: Tomáš Bucháèek (PKS 
Whirlpool), M. Mareš, R. Blahut, Petr Herman 
(Hervis Sport) a  triatlonista Petr Vabroušek (Author 
Team, úèastník IronMana na Hawai).
Následného zvolnìného tempa poté využili domácí 
jezdci, na èele se objevili napø. Zdenìk Orner, Dušan 
Orálek. V desáté minutì se „urvali“ krátce Jiøí 
Kadidlo a Pavel Kuda (Svitavy); druhý jmenovaný 
byl lepší v prémiovém spurtu.
Zaèalo se znovu. Faltýnek, Hermann, ve 12. kole se 
pøidali i Foøt a Doležel. Poté poprvé udeøili bikeøi 
Radim Koøínek (Ès.spoøitelna, reprezentace 
OH,MS,ME) a Milan Spìšný (Merida biking 
team,úèastník MS, ME, mistr republiky). Ovšem 
neuhlídali ve 20. minutì opìt finišujícího Kudu v 
druhém prémiovém spurtu. Potøetí se radoval 
Bucháèek.
Pak teprve zkušený bikerský tandem Koøínek  
Spìšný a Faltýnek definitivnì zaveleli k útoku, 
jemuž už nikdo neodolal. Jejich náskok narostl až na 
30 sekund. Peloton nevídanì zrychlil a pøibývalo 
tìch, kteøí byli dojeti o kolo a povinnì museli 
odstoupit ze závodu. Do cíle tak dojelo jen 26 z 
celkových 40 závodníkù. Ve spurtu se prosadil Milan 
Spìšný, který se vrátil do Moravské Tøebové 
(nìkolik let jezdil za profi stáj Rubena Merida) a 
svùj návrat oslavil vítìzstvím. Získal tak zvláštní 
cenu starosty mìsta.  
Závod mìl velkou odezvu mezi pøihlížejícími 
diváky, líbil se i samotným profesionálùm, kteøí 
svou úèast pøislíbili opìt za rok. Pøed hlavním 
závodem  zmìøilo své síly 25 dìtí ve vìku od 5 do 
15 let. Zdá se, že se v Moravské Tøebové rodí nová 
tradice.  

Celkové poøadí
1. Spìšný Milan
2. Faltýnek Jan
3. Koøínek Radim
4. Orálek Dušan
5. Bucháèek Tomáš

Výsledky mládežnických kategorií
(1998-99):

1.Sedlák Jiøí
2.Mikšánek Patrik
3.Rolenc Vít

(1996-97)
1.Dvoøáèek Adam
2.Richter Robin
3.Rotterová Aneta

(1994-95)
1. Schneider Jan
2. Kubìnka Jan
3. Zatloukal Stanislav

(1992-93)
1. Turek Dan
2. Køivka Jakub
3. Øehùøek Tomáš

(1991-90)
1. Sedláèek Michal
2. Bureš Filip

Cyklistická sezona v Moravské Tøebové skonèila. Po 
Kolotoèi hvìzd (cyklistické kritérium za úèasti 
profesionálù)  se uskuteènil spoleèenský veèer, na 
nìmž byly slavnostnì vyhlášeny výsledky 
celoroèního seriálu Taeur elektro cup 2005 o 
nejlepšího cyklistu mìsta. Ceremoniál byl lahùdkou 
pro všechny zúèastnìné, korunoval jejich celoroèní 
úsilí, pøinesl  spoustu dobré zábavy, nových nápadù 
a zážitkù.
Statistiky:
Celkem se zúèastnilo minimálnì jednoho závodu 
187 cyklistù všech vìkových kategorií, z toho:
v kategorii M1 (muži do 40 let)  97, v kategorii M2 
(muži nad 40 let)  38, v kategorii M 3 (maži nad 50 
let )  28 a 26 žen
tìch, kteøí odjezdili maximální poèet bodovaných 
závodù (7), bylo více než 50
V jednotlivých kategoriích celoroèního seriálu byli 
nejlepší: 
M 1 1. Pocsai Sándor  683 bodù

2. Kadidlo  Jiøí 677
3. Dvoøák  Dušan 643 

4.Rotter Michal (638), 5. Kubìnka Jan (632), 
6.Polák Tomáš (610), 7. Orálek Dušan (607), 8. Ston 
Martin (603), 9. Rolenc Stanislav (586), 10. Horák 
Michal (584)
M2     1. Doležel  Josef  697 bodù
     2. Štìpaø Petr 661
     3. Schneider Ludìk 659
4. Pavlík Miroslav (652), 5. Hanák Jaroslav (652), 6. 
Šimon Jan (636), 7. Prudil Jiøí (626), 8. Vojta Jan 
(621), 9. Horáèek Miroslav (606), 10. Dokoupil 
Vladimír  (603)
M 3     1.  Budig  Norbert 697 bodù
     2.  Steklý Josef 663
     3.  Nìmèík Vítìzslav 663
4. Sopoušek Kamil (656), 5. Šustr Josef (646), 6. 
Koschata Roland (620), 7. Ondra Josef (610), 8. 
Matoušek František (599), 9. Ježek Jaromír (550), 
10. Durák Lubomír (469)
Ženy    1.  Schneiderová Bedøiška 700 b.
    2.  Mizerová  Olga 677
    3.  Votøelová Rùžena 654
4. Olivová Eva (639), 5. Rolencová Dita (633), 6. 
Slavíèková Lucie (559), 7. Hrbatová Jana (442), 8. 
Duráková Marie (364), 9. Vojtková Marie (363), 10. 
Štìpánková Veronika (356)
Celkovým vítìzem (bez rozdílu kategorií) se stal  
Pocsai Sándor, který pøevzal putovní pohár od 
loòského vítìze J.Doležela. Ke svému vítìzství 
dodal: „Líbila se mi široká úèast po celý rok. O 
ataku na stupínek nejvyšší jsem zaèal uvažovat až po 
Babím létì (pozn.redakce: ujel svým soupeøùm o 4 
minuty!), na celkové prvenství jsem vùbec nemyslel. 
Vím, že pøípadná obhajoba v pøíštím roce bude 
tìžká, ale pokusím se o to. Všem pøíznivcùm sportu a 
zejména cyklistùm tlumoète mùj vzkaz. Pøijïte mezi 
nás, bude to perfektní.“
Souèástí spoleèenského veèera byla dražba 
cyklistického overalu Reného Andrleho, jeho novým 
majitelem se stal nejlepší moravskotøebovský 
duatlonista Petr Štìpaø.
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Vyhlášení cyklomana
***
O zhodnocení skonèeného seriálu jsme požádali 
prezidenta CK TJ Slovan M.Tøebová Vladimíra 
Dokoupila., který nám na otázky odpovìdìl:
Jaký byl letošní seriál TE cup 2005?
Jako celek lze považovat celý roèník za úspìšný. 
Podaøilo se stabilizovat kádr úèastníkù závodù z 
mìsta i jeho okolí. Znatelný byl také výkonnostní 
posun celého pelotonu, což nám zase na druhé 
stranì odrazuje „hobíky“, kteøí jezdí jen tak pro 
radost. Tìm bych chtìl vzkázat, aby se nebáli pøijít si 
zazávodit, protože složení pelotonu cyklomanu je tak 
pestré, že každý si mùže najít toho svého soupeøe. 
Nejdùležitìjší však je porazit jednoho z nejtìžších 
soupeøù a to je vlastní pohodlnost a lenost.

Který ze závodù na Vás udìlal nejvìtší dojem?
Nerad bych vyzdvihoval nìjaký závod pøed 
ostatními, protože každý má své kouzlo a  
specifickou atmosféru. Je to velice pestrá a zajímavá 
paleta cyklistických a atletických disciplín, které 
provìøí nejen fyzické, ale i morální síly závodníkù. 
Ale pokud bych mìl pøece jen  nìco vyzdvihnout, tak 
to byla finálová jízda závodu do vrchu, kdy šlo 
opravdu o všechno a v pøímém souboji se 
rozhodovalo o titulu cyklomana až na cílové pásce. 
Obdiv a uznání zaslouží neporazitelná B. 
Schneiderová.
Chystáte zmìny pro pøíští roèník?
Rozhodnì pøibude kategorie juniorù a také ženy se 
doèkají rozdìlení zatím jedné kategorie. Je možné, 
že bude vypsána zvláštní prémie pro tu dívku èi ženu, 
které se podaøí pøekonat zatím neporazitelnou Béïu. 
Definitivní podobu pøíštího roèníku budeme znát až 
v únoru, což je relativnì dost èasu a jak znám svoje 
spolupracovníky z okruhu poøadatelù, tak urèitì 
pøijdou z øadou námìtù. Takže se máte na co tìšit.
Co byste øekl závìrem?
Cyklistùm bych chtìl popøát zasloužený odpoèinek a 
pak mnoho úspìchù pøi ladìní formy na pøíští 
roèník. A všem ètenáøùm obecnì? Hlavnì pevné 
zdraví, veselou mysl a umìní se radovat i z 
malièkostí, stejnì jako nároèné zkoušky vùle a 
zdatnosti.

Celkové výsledky Tauer elektro cup 2005
Zdroj: http://nakole.orcz.cz/cykloman/ Tomáš SedláèekSportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Kolotoè hvìzd roztoèil na startu starosta mìsta J. Oš�ádal


