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Podle starosty mìsta Josefa Oš�adala by tato 
akce mìla zámek dál zkultivovat a mìla by 
pøispìt ke zvelebení jedné z naších nejvìtších 
turistických atrakcí. Zámek v Moravské 
Tøebové, respektive jeho portál z roku 1492, je 
totiž jednou z nejstarších renesanèních 
památek ve støední Evropì. „První etapa 
úprav nádvoøí a zámeckých zahrad vytvoøí 
lepší podmínky pro konání kulturních akcí“, 
vysvìtluje starosta. Rekonstrukce zámku, 
kterou provede firma COLAS,  jež  zvítìzila 
ve výbìrovém øízení, bude z 50% financována 
z dotaèního titulu Ministerstva pro místní 
rozvoj, dalších 50%  uhradí mìsto z  vlastních 
zdrojù mìsta. Práce budou zahájeny bìhem 
kvìtna a ukonèeny do záøí 2006.
Dále bude probíhat rekonstrukce pøístupové 
cesty k zámku a to na ul. Zámecké a na 
Zámeckém námìstí. „Stav Zámecké ulice je 
dlouhou dobu velice  špatný.  Jelikož se jedná 
o pøístupovou cestu k zámku, je nutné, aby 
nikoho od prohlídky zámku neodrazovala. Po 
rekonstrukci volali již delší dobu také 
obyvatelé domù na Zámecké ulici,“ sdìlil 
starosta. Rekonstrukce spoèívá v položení 
nové jednodílné hloubkové kanalizace a vodo-

Radnice v Moravské Tøebové v souèasné dobì 
pøipravuje  tøi zásadní investice, které by mìly 
být realizovány v letošním roce. Jedná se  
pøedevším o  rekonstrukci nádvoøí zámku, kde 
bude provedeno odvodnìní nádvoøí do 
stávající deš�ové kanalizace, položení nutných 
kabelù a trubek  pro budoucí osvìtlení zámku 
a položení nové dlažby ze žuly a køemence. 

Prioritní investièní akce mìsta
v letošním roce

vodu, pøeložky vedení Èeského Telecomu, 
plynovodu a elektrického vedení, dále prove-
dení povrchu ze žulových dlažeb.
Rekonstrukce bude financována z evropských 
penìz, z programu PHARE 2003 a pøíspìvku 
Pardubického  kraje.   Práce   budou   zahájeny 
v mìsíci kvìtnu a ukonèeny závìrem letošního 
roku.

Tøetí investièní akcí je rozšíøení kanalizace 
mìsta Moravská Tøebová, která byla zahájena 
již v minulém roce. Jde zvláštì o  realizaci 
stavebních objektù kanalizace, která probíhá 
dle odsouhlaseného èasového plánu. Mìsto 
získalo dotaci od Státního fondu životního 
prostøedí ve výši 60 % z celkových nákladù. 
Zbylou èástku ve výši 40 %, tedy 10 mil. Kè, 
uhradí mìsto formou bezúroèného úvìru, který 
bude splácet ve ètvrtletních splátkách v prù-
bìhu let 2007–2008.
K dnešnímu dni byly ukonèeny tyto stavební 
objekty: ul. Na Stráni, ul. Textilní, ul. Tyršova, 
ul. Dukelská, ul. Údolní, ul. Jevíèská, ul. 
Gorazdova. Práce dále probíhají na stavebních 
objektech : ul. Textilní - úsek RŠ 9 – RŠ 13,  
úsek RŠ 14 – RŠ 15, stoka A4 a ul. Gorazdova 
- úsek RŠ 31 – RŠ 36, ul. Svitavská - úsek RŠ 
st. – RŠ 42
A v neposlední øadì zbývají realizace na 
stavebních objektech: ul. Lanškrounská - úsek 
RŠ 9 – RŠ 18, ul. Jevíèská - výustní objekt a 
terénní úpravy, ul. Olomoucká - úsek RŠ 20 – 
RŠ 23, ul. Tyršova - ÈS technologická èást, 
propojení stávajících stok a povrch. Úpravy, 

Ulice Zámecká Zámecké nádvoøí

Na zaèátku dubna na-
stoupila do své funkce 
nová  t i sková  mluvèí  
mìsta. Je jí 27 let a jme-
nuje se Pavlína Horáè-
ková. Je absolventkou 
Èeské zemìdìlské univer-
zity v Praze, bakaláøského 

oboru zootechnika. Na starosti bude mít 
komunikaci s médii a propagaci mìsta. 
„Myslím, že práce mluvèí mìsta je zodpovìdná 
funkce, kde èlovìk mùže ukázat, co umí a na co 
opravdu má. Proto doufám, že nezklamu,“ 
svìøila se na zaèátku své kariéry.               -gut-

Nová tisková mluvèí úøaduje

ul. Na Stráni - povrchové úpravy, ul. 
Dukelská, ul. Údolní - povrchové úpravy.
Zastupitelstvo mìsta na svém posledním dub-
novém zasedání rovnìž schválilo prostøedky 
na vybudování parkovištì u aquaparku v cel-
kovém objemu 1,2 mil Kè. Tato akce by mìla 
být v polovinì roku ukonèena.

-hor-
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Obèanské informaèní centrum pøipravuje prostory
pro pøíjem žádostí o vydání cestovních dokladù s biometrickými údaji

Program regenerace MPR pro rok 2005
a Program záchrany architektonického dìdictví

V Obèanském informaèním centru (OIC) na ulici Olomoucké byly zahájeny stavební úpravy k vybudování 
zcela nových pracoviš� pro pøíjem žádostí o vydání cestovních dokladù s biometrickými údaji (od 1.9.2006  
digitální fotografie žadatele poøízená ve fotokabince, od roku 2008  digitální otisk prstù žadatele). Došlo tak k 
odstavení dvou pøepážkových pracoviš� v levé èásti OIC, kde budou umístìny dvì fotokabinky pro poøízení 
biometrických údajù. Stavební práce a další úpravy interiéru budou probíhat v mìsíci dubnu až èervnu tohoto 
roku a samotná výroba cestovních dokladù s biometrickými prvky bude zahájena 1.9.2006.
Do této doby je zajištìno vydávání klasických cestovních dokladù u pøepážek v pravé èasti OIC a nebude v 
žádném pøípadì po dobu stavebních prací pøerušeno ani omezeno.
Cestovní doklady vydávané v souèasné dobì:
ü pas se strojovì èitelnou zónou - platnost dokladu 10 let, lhùta pro vydání: 30 dní, správní poplatek 

200 Kè (u dìtí do 15 let 50 Kè a platnost 5 let) 
ü pas bez strojovì èitelné zóny - platnost dokladu 1 rok, lhùta pro vydání: vìtšinou do následujícího 

úøedního dne, správní poplatek 600 Kè
Cestovní doklady, které se budou vydávat po zmìnì od záøí 2006: 
Zmìna zákona o správních poplatcích na úseku cestovních dokladù.
ü Vydání cestovního pasu se strojovì èitelnými údaji a s nosièem dat      600,- Kè (platnost 10 let)
- obèanùm starším 5 let a mladším 15 let           100,- Kè (platnost 5 let)
ü Vydání cestovního pasu bez strojovì èitelných údajù     1 500,- Kè (platnost 6 mìsícù)
-  obèanùm  mladším 5 let          50,- Kè (platnost 1 rok)
-  obèanùm starším 5 let a mladším 15 let     1 000,- Kè (platnost 6 mìsícù)

Od 1.9.2006 nebude možné provést zápis dìtí mladších 15 let do cestovního dokladu rodièù.

1 objektu ve vlastnictví církve 
Obnova fasády kláštera – èást církev 850.000,- Kè
a prozatím 8 objektù ve vlastnictví soukromých 
majitelù 
p. Paøízek, nám. TGM 165/40 – sanaèní omítky 
fasády
p. Koudelková, Bránská 53/3 – obnova mazhauzu
p. Blaha, ul. Krátká 1 – obnova fasády vè. otvo-
rových prvkù
p. Lièeníková, ul. Bránská 40/6 – obnova èásti domu  
sklep
p. Kouøil, ul. Cihláøova 6 – rekonstrukce støechy vè. 
klemp. prvkù
p. Podhorný, nám. TGM 77/3
   – obnova pískovcového soklu 120.000,- Kè
p. Lujka, ul. Bránská 49/13 – výmìna støešní krytiny                          
260.000,- Kè
p. Š�astný, nám. TGM 145/24 – celková obnova 
domu                              
Dále mìsto Mor. Tøebová obdrželo  státní finanèní 
podporu z Programu záchrany architektonického 
dìdictví pro rok 2005 ve výši 3,000.000,- Kè. Z roz-
poètu mìsta byla pro zámek vyèlenìna èástka 
700.000,- Kè.  Z  tìchto finanèních prostøedkù je 
navrženo provedení I. etapy obnovy støešního pláštì 
a celková sanace krovu.

Mìsto Mor. Tøebová obdrželo státní finanèní 
podporu z Programu regenerace pro rok 2005                                                                                                
ve výši 2,450.000,- Kè, což je o 1,930.000,- Kè 
ménì než v loòském roce.
Z  tìchto finanèních prostøedkù je navržena   obnova 
6 památkovì chránìných objektù v majetku 
mìsta 
Obnova fasády kláštera  – èást mìsta 1,600.000,- Kè
Obnova hradebního portálu
   – jižní brána zámku                       450.000,- Kè
Obnova konírny na zámku 230.000,- Kè
Obnova dvorany muzea 300.000,- Kè
Obnova mazhauzu Bránská 10 100.000,- Kè
Obnova mazhauzu Farní 1 100.000,- Kè

Mezinárodní cvièení vzdušných sil

Informace o uzavírkách a objízdných
trasách v Moravské Tøebové

PS schválila nový zákon
o sociálních službách

V termínu od 22. kvìtna do 1. èervna 2006 se 
bude konat mezinárodní cvièení vzdušných sil 
„Létající nosorožec“ ( Flying Rhino).  Jedná  se 
o spoleèné cvièení pøíslušníkù Armády Èeské 
republiky a ozbrojených sil Velké Británie. 
Bìhem cvièení dojde k nárùstu poètu letù v ma-
lých výškách nad èástí území naší obce, což 
znamená  urèité zvýšení  hlukové  zátìže.  Pùjde 
o nárùst pouze minimální.               -hor-

Od zaèátku dubna do konce kvìtna letošního roku 
jsou provádìny výkopové práce na kanalizaci v ulici 
Lanškrounské v úseku od mostu (u hotelu ORKA) 
po ulici Na stráni. Výkop je veden v polovinì 
vozovky za øízeného provozu semafory pro vozidla s 
tonáží nad 3,5 t (vždy jednosmìrnì), osobní 
automobily budou odklonìny na objízdnou trasu po 
ulicích Nádražní, Tyršova a Sluneèní. 
Koncem dubna se zaène s rekonstrukcí mostu na 
ulici Brnìnské u autoškoly (demolice stávajícího a 
výstavba zcela nového mostu s chodníkem). Od 
prodejny Kössa po ulici Nové sady bude ulice 
Brnìnská neprùjezdná pro vozidla po celou dobu 
výstavby - to jest asi do konce záøí, pro pìší bude 
zøízena provizorní lávka. Objízdná trasa pro vjezd 
do mìsta povede od kruhového objezdu po silnici 
I/35 ke køižovatce u Linhartic a odtud po silnici 
III/3711 (ulici Olomoucké) do centra mìsta, 
pøípadnì smìr Lanškroun. Tato akce bude trvat do 
konce øíjna 2006.
Obì akce budou øádnì zajištìny dopravním 
znaèením, pøesto je tøeba po tuto dobu  poèítat se 
zvýšeným provozem v ulicích, ve kterých je jindy 
provoz minimální. Rádi bychom proto požádali 
obèany o trpìlivost a nabádáme je ke zvýšené 
opatrnosti pøi pohybu na tìchto komunikacích. 

Odbor dopravy MìÚ

Poslanecká snìmovna schválila nový zákon o sociál-
ních službách. Nový zákon bude úèinný od 1.1.2007.
Sociální služby jsou urèeny lidem,  kteøí  se ocitnou 
v nepøíznivé sociální situaci. Vìtšinou se jedná o ná-
sledky nepøíznivého zdravotního stavu, krizové so-
ciální 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 závis-
losti na pomoci jiné osoby. Podle tohoto stupnì 
pøizná žadateli pøíslušný obecní úøad obce s rozšíøe-
nou pùsobností odpovídající výši pøíspìvku na péèi.
Pøíspìvek na péèi nahradí dosavadní zvýšení 
dùchodu pro bezmocnost a pøíspìvek pøi péèi o blíz-
kou nebo jinou osobu. Nová právní úprava poèítá se 
ètyømi stupni jeho výše, a to od 2 000,- Kè (pro oso-
by mladší 18 let vìku od 3 000,- Kè) pro osoby, kte-
ré vyžadují èásteènou pomoc, až po 11 000,- Kè pro 
lidi, kteøí jsou na pomoc jiné osoby zcela odkázáni. 

Mgr. Irena Škardová, vedoucí OSVZ MìÚ

Delegace z partnerského mìsta Bánská Š�iavnica 
navštívila starostu a místostarostku mìsta na 
radnici u pøíležitosti konaného festivalu Dny 
Slovenské kultury, aby si pohovoøili o vzájem-
ných partnerských vztazích a plánovaných akcích.

Z jednání zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová dne 18. 4. 2006
Zastupitelstvo mìsta schválilo

ü  Dílèí kroky vedoucí k øešení petice obèanù Sušic ve vìci provozu na místní komunikaci, zejména 
opravu  opravu výtlukù na místní komunikaci,  snesení 0,22 m pøevrstvené vozovky na mostì, pravidelné 
týdenní sledování technického stavu mostu, umístìní dopravních znaèek dle statického posudku
ü Zámìr vyhlášení stavební uzávìry pro prùmyslovou zónu Sušice a to formou zmìny územního plánu
ü Pøíspìvky  z rozpoètu mìsta na opravu nemovitých kulturních památek v roce 2006
ü Pøedložený návrh na poskytnutí pùjèky z fondu rozvoje bydlení 
ü Ukonèení èlenství mìsta Moravská Tøebová ve Sdružení obcí støední Moravy
ü Uzavøení smlouvy o partnerství mezi Gymnáziem Moravská Tøebová a mìstem Moravská Tøebová, 
pøedmìtem které je spolupráce na projektu „Pøíprava systému celoživotního vzdìlávání na Gymnáziu 
Moravská Tøebová“.

Zastupitelstvo mìsta uložilo:
ü Starostovi mìsta pøedložit výslednou komplexní zprávu zabývající se náklady na vytápìní bytového 
domu na ul. Svitavské è.o. 7 v Moravské Tøebové
ü Starostovi mìsta vstoupit do jednání s obcí Linhartice ve vìci pøípravy prùmyslovou zóny v k.ú. obce 
Linhartice
ü Starostovi mìsta pøedložit variantní øešení rekonstrukce stávajícího stavu mostu a místní komunikace 
v Sušicích a také pøedložit posouzení realizace varianty zøízení nové pøístupové komunikace
ü Starostovi mìsta pøedložit návrh smlouvy s obcí Staré Mìsto o sdružení prostøedkù k zajištìní 
plošného pokrytí katastrálního území mìsta Moravská Tøebová jednotkou požární ochrany JPO II. 
ü Místostarostovi mìsta pøedložit podklady pro variantní øešení modernizace ÈOV a zprávu prùbìhu 
prací na pøepoètu stokové sítì (generelu kanalizace)

Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
ü Informaci starosty mìsta o vývoji jednání ve vìci zprávy Státní energetické inspekce, jednání 
finanèního výboru a následném jednání se Správou nemovitostí s.r.o. v záležitosti bytového domu na ul. 
Svitavské è.o. 7 v Moravské Tøebové
ü Informaci starosty mìsta o možných lokalitách pro další prùmyslovou zónu v Moravské Tøebové a 
nejbližším okolí  

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

Sociální služby mìsta Moravská Tøebová 
oznamují:

Pravidelné jízdy na Køížùv vrch pro dùchodce 
mìsta budou pokraèovat i v roce 2006.
Od 3.5.2006 každou støedu v 13:30 hod. (z ná-
dvoøí domova dùchodcù).
Zájemci se mohou nahlásit : 
- osobnì na støedisku peèovatelské služby
- telefonicky na èísle 461 318 252
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Vy se ptáte, starosta odpovídá

POD MODROU OBLOHOU – Celostátní výtvarná soutìž

U Høebeèského tunelu už odtìžili zeminu ze sesutého svahu

Zmìny v oblasti sociálních dávek

Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá, upo-
zornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí. Pište 
své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, 
MT nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz.
Fandil jste Sandøe ve Vyvo-
lených?
Fandil. Už pro to, že se znám 
dobøe s maminkou Sandry 
Zdenou. Chodili jsme spolu 
do  tøídy  na  základní  škole 
a velice si vážím toho, co pro 
naše mìsto jako organi-
zátorka výstav novofund-
landských psù udìlala a dìlá. O tom jsem se již 
poètvrté mohl opìt osobnì pøesvìdèit v polovinì 
dubna na Srnèí. Sandra ve svém medailónku pøed 
vstupem do vily také propagovala mìsto a hlavnì 
zámek a za to ji chválím. Jinak se musím pøiznat, že 
tuto soutìž nesleduji.
Kdy bude koneènì otevøeno dìtské høištì na 
zámku. Slibovali jste to už loni, je jaro a poøád nic.
Chystáme slavnostní otevøení 1.6.2006, tedy k Me-
zinárodnímu dni dìtí. Souèástí otevøení bude i do-
provodný program. Koncem dubna byly dokonèeny 

Poslanecká snìmovna schválila návrhy zákona o ži-
votním  a  existenèním  minimu  a zákona o pomoci 
v hmotné nouzi. Úèinnosti by mìly nabýt 1.1.2007. 
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 prokážou 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, 
která 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 (v Kè za 
mìsíc):
první osoba v domácnosti 2 880,-; druhá osoba v do-
mácnosti (od 15 let vìku, která není nezaopatøeným 
dítìtem)  2 600,-;  nezaopatøené  dìti  -  15 až 26 let 
2 250,-; 6 až 15 let 1 960,-; - do 6 let 1 600,-
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 zavede-
ného institutu existenèního minima. Jde o prosa-
zení 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 OSVZ MìÚ

poslední stavební práce. Nyní ještì bude probíhat 
oprava trávníku. Je potøeba, aby mìl trávník èas 
vzrùst a zesílit. 
Jak vidíte výsledky komunálních voleb, které se 
blíží? Myslíte, že budete dál starostou? Která 
politická strana bude nejúspìšnìjší?
Je to pøíliš mnoho otázek najednou. Myslím si, že se 
u nás ve mìstì za poslední  4 roky mnoho  podaøilo 
a do voleb ještì podaøí. Nemám však ve své povaze 
pronášet žádná velká prohlášení o jasném vítìzství. 
Dávám pøednost pokoøe a skromnosti. V prùbìhu 
voleb je králem vždy každý obèan a lidská pøízeò je 
vrtkavá. Navíc máme pøed sebou ještì volby 
parlamentní a ty mnoho napoví.  Jsem však ale 
optimista a vìøím, že u nás ve mìstì vyhraje tak, 
jako pøed ètyømi roky ODS. Rád bych opìt 
kandidoval na starostu, abychom mohli dokonèit to, 
co jsme v tomto volebním období zahájili.
Kdo a kde se mùže pøihlásit, aby se pøipojil k levné-
mu internetu v regionu?
Pøihlásit se mùže samozøejmì každý obèan regionu 
Moravskotøebovska a Jevíèska. Existuje internetová 
adresa www.internetmtj.cz, kde se dovíte vše 
dùležité.

„Nejdøíve se v øíjnu do soutìže jednotlivé školy 
pøihlásily a potom do konce února pøicházely 
výtvarné  práce  žákù v tištìné i elektronické po-
dobì. Koneèné èíslo zúèastnìných škol je 137 s té-
mìø 2 000 obrázky,“ uvedla dále Horská.
Porota, která se sešla 29.3. ve složení zástupcù firem 
Microsoft a OR – CZ, zástupcù poøádající školy a 
starosty mìsta, mìla velmi tìžký úkol. Nebylo vùbec 
jednoduché vybrat ty nejlepší.
Celostátní výtvarné soutìže se zúèastnili žáci ve 
dvou kategoriích: 6.-7. a 8.-9. tøíd ZŠ a odpo-
vídajících roèníkù víceletých gymnázií. Vybráno 
bylo v každé  kategorii  8  nejlepších a udìlena byla 
i zvláštní cena pro tìlesnì postiženou žákyni.
V úterý 2. kvìtna probìhne u nás v Mor. Tøebové 
slavnostní vyhodnocení, na kterém pøislíbil svoji 
úèast i ministr Radko Martínek, generální øeditel 
firmy Microsoft Jiøí Devát a generální øeditel 
OR-CZ Václav Maèát. Souèástí bude i vernisáž 
nejlepších výtvarných prací na zámku.
„Po celý mìsíc kvìten pøi svých procházkách 
nezapomeòte navštívit výstavní prostory na zámku, 
dále Obèanské informaèní centrum Mìstského úøadu 
(Olomoucká  ul.), cukrárnu Pod Vìží  (nám. TGM) a 
vestibul Domova dùchodcù MT (Svitavská ul.), kde 
všude bude možné vidìt celkem 130 vybraných 
výtvarných prací. Poèítaèovì zpracovaná prezentace 
celé soutìže bude ve výloze Turistického informaèní-
ho centra na námìstí TGM,“ vzkázala Hana Horská.
A bude se na co dívat! Letošní téma „Krajina mých 
snù“ dalo možnost rozvinout fantazii dìtí mnoha 
smìry. Myšlenkovì jsou výtvarné práce rùznorodì 
pojaty - nejen jako konkrétní místa, která mají rády, 
ale i místa vysnìná, vytvoøená jejich fantazií, 
vypovídající o jejich srdíèku, o tom, co cítí, jaký sen 
si s sebou nesou  tøeba i životní. Mnohdy se v jejich 

Moravská Tøebová si získala celorepublikovou 
pozornost soutìží, kterou vyhlásila a uspoøádala 
Základní škola na ul. Palackého.
„Pod modrou oblohou je název výtvarné soutìže, ve 
které je zámìrnì propojena výtvarná práce s využi-
tím poèítaèové techniky. Jde o možnost vyjádøení 
výtvarného cítìní také moderní technikou. Když byla 
na zaèátku tohoto školního roku celostátnì 
vyhlášena, nikdo netušil, že bude mít tak velký 
ohlas,“ sdìlila poøadatelka soutìže Hana Horská.

1. roèník této celostátní výtvarné soutìže vyhlásila  
ZŠ Mor. Tøebová  Palackého ul. ve spolupráci s fir-
mami Microsoft a OR-CZ a pod záštitou ministra 
pro místní rozvoj Radko Martínka, èlenky rady PaK 
Marie Málkové, vedoucího odboru školství PaK 
Karla Pešky a za podpory Mìsta Moravská Tøebová. 

Lenka Kùrková 1.místo - I. kat.
(Základní škola Rožmitál pod Tøemšínem)

Ve støedu 19. dubna 2006 se uskuteènil kontrolní den 
zabezpeèovacích prací  u  Høebeèského tunelu,  kde 
1. dubna 2006 došlo pøi výjezdu smìrem na 
Moravskou Tøebovou k sesuvu skalního masivu. Od 
té doby tu na základì naøízení hejtmana probíhají 
stavební práce, které mají odstranit následky sesuvu 
a zajistit jeho bezpeènost.
Již 1. dubna zaèaly na svahu odvodòovací práce, 
skalní masiv i samotný tunel jsou nepøetržitì 
monitorovány a odborníci provádìjí laboratorní 
zkoušky zeminy. Do dnešního dne bylo z místa 

3odvezeno na 10 tisíc m  zeminy a na hranì skalního 
masivu bylo pokáceno 29 stromù, které hrozily 
zøícením.
„V tìchto dnech na místì pracují horolezci. Na svah 
totiž není možno pustit tìžkou techniku a tak ruènì 
tìží uvolnìný skalní masiv. Takto už bylo odstranìno 

3 300 m skály,“ øekl Ivo Toman, námìstek hejtmana 
Pardubického kraje zodpovìdný za dopravu.
Práce na tzv. hrubém zaèištìní skály budou 
pokraèovat pøibližnì do poloviny kvìtna 2006. Poté 
bude do tunelu vpuštìn jednosmìrný provoz smìrem 

na Moravskou Tøebovou, druhý smìr bude jezdit po 
souèasné objížïkové trase. Ve druhé polovinì 
kvìtna bude skalní masiv zasí�ován, budou 
vybudovány drenáže a zatìžovací lavice, které svah 
zpevní a zadrží. Tyto práce skonèí pravdìpodobnì 
do léta 2006.

Do dnešního dne bylo na této akci profinancováno 
minimálnì 20 mil. Kè.    -pk-
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krajinì objevuje i zvíøe, pøítel, kterého potøebují.
„Dìti dokázaly spojit svùj vnitøní prožitek s výtvar-
ným pohledem zpracovaném pouze v základním 
programu Malování operaèního systému Windows. 
Tím prokázaly nejen výtvarné nadání, ale i svoji 
dovednost v práci na poèítaèi  a to je fantastické,“ 
uzavøel øeditel poøádající školy Josef Orálek.

H. Horská s èleny poroty mìla pøi výbìru nejlepších 
výtvorù nelehkou úlohu

Tato celostátní výtvarná soutìž je zcela výjimeènou, 
první a zatím jedinou celostátní soutìží tohoto druhu 
a již v pøíštím roèníku mùžeme poèítat s mezinárod-
ní úèastí! -red-
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M A T R I K A
Sòatky:
Duben: Vladimír Èernocký - Žaneta Klímová 

- Frýdek-Místek-M.T.
David Polách - Eva Hrazdirová 
Matenice-Staré Mìsto
Rudolf Svora - Ivana Klempová
 - oba M.T.
Michal Nìmec - Martina Milenovská
-  oba Chornice
Rudolf Leinweber - Ludmila Šebková
-  oba M.T.
Josef Vrána- Lenka Maurerová
-  M.T.-Boršov
Jan Kuèera - Markéta Abrlová
- oba M.T.
Pavel Baiza - Michala Rùžková
-  oba Paseky

22.4.2006 - Diamantová svatba
Anna a František Vedmochovi
z Moravské Tøebové

   - slavnostní obøad v obøadní síni
   Mìstského úøadu

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:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod. 

Statistika za období 15.3. - 15.4. 2006
Poèet zjištìných pøestupkù                          165
Z toho øešeno blokovì                                   49
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu     10

15.3. v 09:45 h. pøijala hlídka MP oznámení o le-
žícím muži na ulici Brnìnské. Na místì byl nalezen 
zcela opilý muž, kterého hlídka pøivedla k vìdomí. 
Jelikož nemìl žádné zranìní, byl nasmìrován ke 
svému  bydlišti  v  azylovém  domì  na  Brnìnské 
ulici.

Ve 20:00 h. byla hlídka MP pøivolána
do OD Billa, kde muž pod vlivem
alkoholu testoval pozornost  ochranky a nákup se 
pokoušel pronést pøes pokladnu pod bundou.
18.3. v 01:30 h. pøistihla hlídka MP skupinu mladíkù 
rušící noèní klid na ulici Komenského. Jejich 
chování bylo ohodnoceno blokovou pokutou.
25.3. v 19:00 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici 
Lanškrounskou, kde ležel totálnì opilý muž. Se 
zranìním na hlavì byl pøedán do péèe RZS.
29.3. v13:00 h. byla hlídka MP pøivolána do 
Boršova, kde pod vlivem alkoholu napadl muž svoji 
družku. Žena utrpìla zranìní, proto byla záležitost 
pøedána PÈR.
31.3. v 05:30 h. byla hlídce MP nahlášena rvaèka na 
ulici Cihláøova. Dva úèastníci rvaèky byli zranìní,  
na místì zasahovala RZS. Pøípad byl pøedán PÈR.
1.4. v 09:00 h. hlídka MP zajiš�ovala prostor u Høe-
beèského tunelu, kde došlo k sesuvu pùdy na vozovku.
3.4. v 15:10 h. byla hlídka MP pøivolána do OD 
Penny Market, kde došlo ke krádeži zboží. 
V 20:10 h. zabezpeèovala hlídka MP místo dopravní 
nehody na ulici Gorazdova do pøíjezdu PÈR.
4.4. v 19:45 h. vykázala hlídka MP ven z èekárny 
RLP  podnapilou  ženu,  která  se  chovala  vulgárnì 
a nevìdìla, co chce.
5.4. v 20:45 h. øešila hlídka MP hádku a rodinné 
neshody v domì na ulici Jiráskova.
12.4. v 22:20 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici 
Boženy Nìmcové, kde podnapilý muž napadl svoji 
pøítelkyni. Pøípad byl pøedán PÈR.
13.3. v 08:45 h. byla hlídce MP oznámena dopravní 
nehoda na ulici Dvorní. Hlídka zajistila místo DN do 
pøíjezdu PÈR.
15.4. ve 13:00 h. asistovala hlídka MP, RZS  pøi 
ošetøování zranìného agresivního opilce u hotelu 
Morava.            strážník František Juriš

Nedovolené pálení na zahradách 

V otevøených ohništích, zahradních krbech nebo 
otevøených grilovacích zaøízeních lze spalovat jen 
døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné materiály a 
paliva urèená výrobcem, pøièemž uvedená paliva 
nebo materiály nesmìjí být kontaminovány 
chemickými látkami. V pøípadì zjištìní nedovolené-
ho pálení obecní úøad ukládá pokutu ve výši od 500 
do 150 000 Kè fyzické nebo právnické osobì. 
Možný je odvoz listí, vìtví, trávy atp. z vašich 
zahrad na sbìrné dvory v Mor. Tøebové, ul. Zahrad-
nická (otevírací doba ve støedu 8.00 - 17.00, sobota 
8.00 - 14.00) a v Boršovì (v sobotu, lichý týden, 1x 
14 dní 8.00 - 12.00 hod.). Lze využít i pravidelných 
sezónních mobilních sbìrù z pøedem stanovených 
míst (dle rozpisu) na jaøe a na podzim (viz. 
www.tsmt.cz). 

V informaèním  systému  MìÚ  v  Moravské Tøe-
bové bylo k 31.3.2006 vedeno celkem 11 236 obèa-
nù ÈR, z toho 43 cizincù s povolením k trvalému 
pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc bøezen se v Mor. Tøebové narodily 3 dìti, 
zemøelo 6 obèanù, pøistìhovalo se 16 obyvatel a 
odstìhovalo 23 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  

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 

Vloupaèka do auta
Odložená dámská kabelka zlákala v pátek 31.3. 
kolem poledne dosud neznámého pachatele. Na 
parkovišti u høbitova v M. Tøebové násilnì vnikl do 
osobního automobilu Škoda Octavia, odkud odcizil 
kabelku s osobními doklady, penìzi a platebními 
kartami. Tøicetileté ženì z M. Tøebové zpùsobil 
odcizením kabelky škodu cca 12 tis. Kè, na vozidle 
pak vznikla dvoutisícová škoda. 
Objasnìno vloupání do kanceláøe
v Moravské Tøebové
Dùvìry svého zamìstnavatele zneužil dvaatøicetiletý 
muž z Moravskotøebovska. Dne 1.4.2006 v dopo-
ledních hodinách si svìøeným klíèem odemkl 
kanceláøskou budovu na Lanškrounské ulici v Mo-
ravské Tøebové. Násilnì vnikl do uzamèené 
kanceláøe, odkud odcizil pøíruèní pokladnu a další 
vìci, svým jednáním zpùsobil témìø tøítisícovou 
škodu. Muž je podezøelý z trestného èinu krádeže 
vloupáním. 

Využil dùvìøivosti seniorky
Kolem tøetí hodiny odpoledne 31.3.2006 navštívil 
pìtaosmdesátiletou ženu v M. Tøebové v jejím bytì 
dosud neznámý pachatel. Ženu pøesvìdèil o tom, že 
jej posílá její syn pro peníze na opravu jeho auta, 
které jí ještì ten den vrátí. Poškozená muži pøedala 
17 tis. Kè. Policisté ve vìci zahájili úkony trestního 
øízení pro podezøení z trestného èinu podvodu, po 
pachateli se nadále pátrá. 
Krádež kolového rypadla
Dosud  neznámý  pachatel  odcizil  bìhem  víkendu 
8.-9.4. z nezajištìného dvora firmy v Borušovì 
kolové rypadlo KOMATSU. Poškozenému zpùsobil 
témìø škodu takøka 750 tis. Kè. Policie po stroji i pa-
chateli nadále pátrá.
Smrtelná nehoda
K tragické dopravní nehodì došlo v sobotu 8.4. pøed 
jedenáctou hodinou dopolední. Tøicetiletý øidiè 
osobního automobilu Audi z Moravské Tøebové pøi 
pøedjíždìní vozidel ve smìru od Svitav na Morav-
skou Tøebovou se v protismìru èelnì støetl s proti-
jedoucím nákladním vozidlem. Pøi støetu na místì 
zemøel øidiè osobního automobilu.
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Ceník vstupného KVÌTEN A ZÁØÍ 2006
Provozní doba: 10.00 - 18.00 hodin
Od 10.00  do 18.00 hod.
celodenní vstupné dospìlí 55,-
celodenní vstupné dìti, dùchodci 40,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Od 12.00 hod. do 18.00 hod.
odpolední vstupné dospìlí 35,-
odpolední vstupné dìti, dùchodci 30,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Ceník vstupného
ÈERVEN, ÈERVENEC, SRPEN 2006
Provozní doba:   8.00-21.00 hodin
Od 8.00 hod. do 21.00 hod.
celodenní vstupné dospìlí 55,-
celodenní vstupné dìti , dùchodci 40,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Od 12.00 hod. do 21.00 hod.
odpolední vstupné dospìlí 35,-
odpolední vstupné dìti, dùchodci 30,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Od 19.00 hod. do 21.00 hod.
veèerní vstupné dospìlí 25,-
veèerní vstupné dìti, dùchodci 20,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Pøedplatné vstupù  bez èas. limitu:
Dospìlí dìti a dùchodci

10 zvýhodnìných vstupù 390,- (á 39,-) 280,- (á 28,-)
20 zvýhodnìných vstupù 700,- (á 35,-) 480,- (á 24,-)
30 zvýhodnìných vstupù 890,- (á 29,50) 560,- (á 18,50)
40 zvýhodnìných vstupù 1100,- (á 27,50) 660,- (á 16,50)
50 zvýhodnìných vstupù 1210,- (á 24,-) 710,- (á 14,-)

Vstupné kurt – tenis 30 Kè/1 hod.
Vstupné kurt – plážový volejbal 100 Kè/1 hod.

aaa
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Dny Slovenské kultury oèima fotografky

Zmìna Ústavní pohotovostní služby
v nemocnici ve Svitavách

Do vily se jednadvacetiletá polykaèka ohòù 
Sandra Bartošová z Moravské Tøebové ne-
smírnì tìšila. Získat si celé osazenstvo vily 
nebylo pro Sanny zpoèátku vùbec tìžké. Staèila 
k tomu dobrá nálada a obrovská povznesenost. 
VyVoleným nevadilo ani to, že je na holky a že 
váží pár kilo navíc. Postupem èasu však stále 
více propadala depresím a VyVolení si zaèali 
stìžovat, že už s ní taková legrace není a dali jí 
nìkolik palcù. Sanny si z taktických dùvodù 
vzala do prvního duelu Danu, kterou odtrhla od 
Petra. Vrátila se zpìt. Z druhého duelu s Tonym 
se už do vily nevrátila. 

Co Ti úèast v soutìži dala a co naopak vzala?
Pøinesla mi hlavnì nové zážitky, vzala mi ovšem 
soukromí,  ale  také  iluze o lidech ve vile napø. 
o Pittym. Co se týèe pøátelství, Tony mùže být 
dobrý chlap, ale jenom venku.
Dalo se èekat,  že se staneš veøejnou osobou. 
V mediích jsi byla nesèetnìkrát opìvovanìjší 
než kdejaká celebrita. Na druhou stranu 
všechny èlánky o Tobì nebyly lichotivé. Èetla 
jsi je?
Pøeèetla jsem pár èlánkù, úèastnila jsem se 
diskusních fór na internetu, chatovala. Musím 
øíct, že nìkteré pøíspìvky jsou hodnì hrubé a 
sprosté, u nìkterých jsem se ale fakt pobavila.
Jak se vyrovnáváš s nenadálou popularitou?
Tady v Moravské Tøebové je to v klidu, lidi mì 
až tak nezastavují. Ale napøíklad v Praze mì 
oslovovali na každém kroku. Zjistila jsem, že 
mám spoustu fanynek a je to pøíjemné.
Jaké máš plány do budoucna?
Chtìla bych pokraèovat v tom, co jsem dìlala 
pøedtím. Dìlat ohnivou show na profesionální 
úrovni. Nebráním se tøeba i práci v rádiu. 
Uvidíme, jaké nabídky pøijdou.
Pøipravuješ nìjaké vystoupení také pro 
moravskotøebovské diváky?
Stoprocentnì bych chtìla vystoupit po skonèení 
Vyvolených s mými spolubydlícími z vily  
Maruškou nebo Plutem. Mám v plánu udìlat 
vìtší program.
Máš nìjaký opravdu nejhorší zážitek z vily?
Z vily jsem si jedno trauma skuteènì pøinesla. 
Vidím všude kamery a porty. Budu muset 
navštívit psychologa, protože zaèínám být 
paranoidní. Stále èekám, že mi pøijde pokyn: 
“Sanny, utáhni si konektor.“ Kouknu se do 
zrcadla a myslím, že za ním nìkdo stojí.
Den po Duelu mì vzali do studia. Vidìla jsem ty 
desítky lidí v štábu, stojící za okny a uvìdomila 
jsem si, že jsme tam byli jako zvíøata v obrov-
ském teráriu.
Odhodlala by ses jít do podobné soutìže 
znova?
Ne, už bych do toho nešla. I když jsem vlastnì 
na vážkách. Teï když èlovìk ví, jak všechno je, 
našla bych si jinou cestu. Je totiž úplnì jedno, 
jak se chováte, ten štáb si tvoøí vlastní pøíbìh, 
vystøíhá a poskládá život ve vile tak, jak 
potøebuje.
Komu pøeješ vítìzství?
Samozøejmì Marušce. Ale myslím si, že nej-
žhavìjšími kandidáty jsou Tony, Martin a 
Marcy.

-gut-

K V Ì T E N 2 0 0 6

12. 6.
17.00 hod. vernisáž výstavy prací žákù 

speciální školy
 

15. 6.
10.00 hod. školní akademie pro mateøské 

školy
15.00 hod. školní akademie pro veøejnost
19.00 hod. charitativní dražba – draží 

hereèka a zpìvaèka Zora Jandová

16. 6. pøijetí absolventù u starosty mìsta
19.00 hod. spoleèenský veèer v sále Na Písku

– hraje skupina Kontakt

a

a

Vzpomínková akce
Mìstská organizace KSÈM

srdeènì zve všechny obèany našeho mìsta
na vzpomínkovou akci konanou u pøíležitosti 

61. výroèí osvobození.
Vzpomínkový akt se uskuteèní

dne 8. 5. 2006 v 9.30 hodin
u památníkù v parku u muzea.

Od 1. 5. 2006 v Nemocnici ve Svitavách dochází ke 
zmìnì ústavní pohotovostní služby na urologickém 
a ORL oddìlení (ušní, nosní, krèní).
Samostatná urologická služba bude nahrazena 
spoleènou chirurgicko-urologickou službou, na které 
se budou podílet lékaøi obou oddìlení a bude slou-
žena ve dvou osobách. Ve dnech, kdy nebude v této 
službì zapojen lékaø s urologickou odborností, bude 
tato služba posílena urologickou pøíslužbou. 
Služba na ORL oddìlení bude nahrazena pøíslužbou 
lékaøe s odborností ORL s tím, že pøedevším pro 
ambulantní  potøeby  bude  ve  všední  den  tento 
lékaø standardnì fyzicky pøítomen 15.30 - 19.30 
hodin, v sobotu, nedìli a svátky 8.00 - 14.00 hodin.

Už 11. roèník festivalu Dny slovenské kultury je úspìšnì za námi. Na fotografiích Petry Zápecové Vám 
pøinášíme nìkolik atraktivních snímkù z prùbìhu jednotlivých veèerù. Rozhodnì to byla pøíjemná 
podívaná!

Slovenský mim a baviè Vlado Kulíšek vtáhl na 
jevištì také diváky, své herecké sklony nezapøeli 
pedagog speciální školy Miloslav Muselík a 
místostarosta Banské Štiavnice Ivan Gregáò

Hvìzda zahajovacího veèera Yvetta Blanarovièová

Mimoøádný zážitek si z klubu Duku Duku odnesli 
návštìvníci koncertu jazzového zpìváka Petera 
Lipy

Netradièní vazby kvìtin v kvìtinové show

Speciální škola oslaví 
45 let svého vzniku

„Ve vile jsme byli
jako zvíøata v teráriu,“

øíká Sanny
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KULTURNÍ CENTRUM 
tel.: 461 311 127, 461 544 282, 461 544 284
fax: 461 544 287  e-mail: 

Pøedprodej:
pondìlí a støeda   14.00 - 19.00 hod.

ètvrtek   9.00 - 12.00 hod.
a vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.

kultura@ksmt.cz

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

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.

Pro dìti

3.5. støeda

      
Pohádka na motivy Boženy Nìmcové vypráví 
o nešikovném andìlovi, který je v doprovodu 
škodolibého èerta poslán na zem, aby napravil 
alespoò jednoho høíšníka.
Režie: Jiøí Strach, hrají: Ivan Trojan, Jiøí 
Dvoøák a další
17.00 a 19.00 hodin, vstupné 55,-
                     
13.5. sobota

                                  
Veselá divadelní pohádka pro celou rodinu.
15.00 hod., kinosál, vstupné: 35,-

20.5. sobota

                                                    
V pokraèování úspìšné animované pohádkové 
komedie se vrací mamut Manny, lenochod Sid, 
šavlozubý tygr Diego i prehistorická veverka.
15.00 hod., vstupné: 35,-              
 
22.5. pondìlí

Pohádka pro nejmenší diváky, uvádí Malé 
divadélko Praha.
Urèeno pro MŠ a I.st.ZŠ, délka cca 50 min.
8.30 a 10.00 hod., vstupné 30,-                                    
   

Šance (nejen) pro dámy
12.5. pátek

Firma SELLY ve spolupráci s Kulturními 
službami mìsta Moravská Tøebová zve 
všechny pøíznivce na  MÓDNÍ  "ŠOU" plnou 
elegance a barev, spojenou s ukázkami vazby 
kvìtin, nehtového designu, nabídkou 
kosmetiky a tvorbou úèesù.
19.30 hod.  dvorana  muzea, vstupné 130,-
Vstupenky v pøedprodeji: Kulturní služby a 
Dùm odìvù, Cihláøova 14, tel. 461 311 759.

Andìl Pánì

Když jde kùzle otevøít 

Doba Ledová 2 

Snìhurka a sedm trpaslíkù

Módní „šou“
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Divadlo
14.5. nedìle

Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží 
jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po èase na 
nìj padla hrùza a pocítil nepøekonatelnou 
potøebu utéct. Aby své svìdomí alespoò èá-
steènì utišil, uzavøel ve prospìch své ženy 
vysokou životní pojistku a pøedstíral, že se na 
rybách utopil. Stejný trik úspìšnì použil v ži-
votì dvakrát a právì se ho chystá zrealizovat 
potøetí. Jenomže tentokrát mu osud postaví do 
cesty problém v podobì dobrého pøítele z dìt-
ství, který ho pozná podle náhodné fotografie 
v novinách a navštíví ho. Christian, který mìl 
vždy vše dopodrobna naplánováno, musí 
najednou improvizovat a ke své hrùze se ocitá 
tváøí v tváø se svými „vdovami“ i novou 
snoubenkou. Podaøí se mu tuto nezávidìníhod-
nou situaci zvládnout i potøetí? 

Režie: Petr Palouš, hrají: Ondøej Vetchý, 
Kateøina Hrachovcová /Klára Jandová/, 
Jaromír Dulava, Nela Boudová/Dana Èerná, 
Martina Hudeèková/Gabriela Filipi, Bob 
Klepl/Otmar Brancuzský/Petr Ètvrtníèek.
19.30 hod., kinosál, vstupné 180,-

Velká zebra aneb Jakže se to 
vlastnì jmenujete?

Koncerty
19.5. pátek

Josef Klíè je rodákem z Moravské Tøebové. Je 
mimoøádným talentem ve svém oboru. Absol-
voval pardubickou konzervatoø a brnìnskou 
JAMU hrou na violoncello. Studoval také na 
japonské Toho Gakuen Academy v Toyamì, 
kde následnì pùsobil jako asistent. Je 
laureátem mnoha   interpretaèních  soutìží, 
napøíklad mezinárodní interpretaèní soutìže 
YAMAHA v Londýnì (1998, 1. místo) a 
mnohé další. Autorské skladby Josefa Klíèe 
pro sólové violoncello jsou emocionálnì 
nabitým zážitkem, nespoutaným jakoukoliv 
hudební konvencí a pøerùstajícím žánrová 
oznaèení.
Koncert poøádají Kulturní služby ve spolupráci 
s Kruhem pøátel hudby.
19.30 hod, dvorana muzea, vstupné 50,-, 
studenti 30,-

   

27.5.sobota

Hraje: Moravskotøebovský swingový orchestr 
Františka Zeleného.
Zaèátek v 17.00 hod. do 20.00 hod. Hospoda 
„U kanára“, Nerudova ul.
Pouze za pøíznivého poèasí.

9. a 10.6.  Kulturní služby pøipravují 

17. 6. -  Galerie  umìlecké  fotografie  ve  
spolupráci s Kulturními službami poøádá 

 – vystavovat budou 
pøední èeští fotografové V. Birgus, J.Štreit, 
M.Vojíø, …
1 - 2.7.  - 

  v rámci doprovodného programu 
pøipravuje na fotbalovém høišti koncerty 
moravskotøebovských kapel Proè ne band a 
Kaderus Blues, Kulturní služby chystají na 
veèer opravdovou lahùdku - koncert skupiny 
Dìda Mládek Illegal Band
V muzeu se po oba dny bude konat 
Mezinárodní turnaj v boxu juniorù
12. - 14.8.   s 
kon-certem pøed každým promítáním (zahrají 
kapely Burani z New Jersey, Metallica revival 
a Psí vojáci)
18. - 19.8.  se koná punkový festival nazvaný 

19.8. -   z dùvodu rekon-
strukce zámeckého nádvoøí budou probíhat na 
námìstí T.G. Masaryka

Májový koncert Josefa Klíèe

Posezení pøi swingových
melodiích

oslavy ke 
100. výroèí otevøení budovy muzea

Mezinárodní fotofestival

TJ Slovan plánuje oslavy 50 let 
svého vzniku 

Kinematograf bratøí Èadíkù

Fest Pod parou
Kejkle a kratochvíle

Pøipravujeme:

Kulturní služby
MÌSTA MORAVSKÁ TØEBOVÁ

hledají

ZVUKAØE A OSVÌTLOVAÈE
Zájemci mohou volat na telefonní èíslo

461 544 281
nebo psát na e-mailovou adresu:

reditel@ksmt.cz

Nabídka pracovního místa

Módní pøehlídka

Josef Klíè

Nela Boudová a Ondøej Vetchý



Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:                14.00-16.00 h.
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropského umìní 
Staroegyptská sbírka („hrobka“) bude pøístupna od 
9.6.2006.

Výstava:
Èínská tradièní malba – vernisáž ve støedu 
10. 5. v 16 hod., výstava potrvá do 11. 6.
Výstava je poøádána ve spolupráci se Sdružením 
umìlcù Moravy a Slezska a Velvyslanectvím Èínské 
lidové republiky v ÈR. Vystavena bude kolem 20 
kopií èínských svitkových maleb význaèných autorù 
z rùzných historických období. Malby jsou 
provedeny na plátnì nebo na hedvábí, námìtem je 
vìtšinou japonská pøíroda – hory, jezera, flóra i 
fauna.
Výstava je první akcí poøádanou v rámci oslav stého 
výroèí budovy muzea. Hlavní oslavy významného 
výroèí plánujeme na víkend 9. - 11. 6. 
V pátek 9. 6. bude v rámci celodenního programu 
oslav muzea slavnostnì otevøena nová expozice 
Holzmaisterovy sbírky. 

MUZEUM

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

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

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. 

Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-16.00 h.
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www.zusmt.cz

Kateøina Šebelová

MEZINÁRODNÍ ÚSPÌCH
KRISTINY STEPASJUKOVÉ
Ve dnech 5. - 12. bøezna 2006 probíhal v Plzni již 
27. roèník Mezinárodní smetanovské klavírní 
soutìže. Základní umìleckou školu v Moravské 
Tøebové tam reprezentovala zkušená a øadou cen 
z obdobných soutìží ovìnèená Kristina Stepas-
juková.  Ani  zde  nenechala nikoho na pochy-
bách o  svém  hráèském  umìní  a  získala  2.  ce-
nu  v I. kategorii,  ke které jí byla ještì pøidána 
Zvláštní  cena za  nejlepší  interpretaci  hudby 20. 
století.

BAROKNÍ KONCERT
V pondìlí 3. dubna 2006 mìli obèané Moravské 
Tøebové možnost úèastnit se Slavnostního 
zahájení sezóny na moravskotøebovském 
zámku, na kterém se podílely Kulturní služby 
mìsta Moravská Tøebová, ZUŠ Moravská Tøe-
bová a Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic. 
V 17 hodin mohli návštìvníci posedìt na 
pøednášce manželù Špillarových o Austrálii v ry-
tíøském sále a poté se pøesunout do koncertního 
sálu ZUŠ, kde program pokraèoval barokním 
koncertem. Úèinkovali zde žáci a uèitelé ZUŠ. 
Návštìvníci mohli vyslechnout dvacet skladeb od 
jedenácti autorù italské, nìmecké a francouzské 
barokní hudby. Svoji premiéru zde mìlo nové 

školní cembalo (mùžete znát také 
pod názvem harpsichord èi 
clavecin), nástroj, který dosáhl 
vrcholného rozkvìtu v 17. a 18. 
století, než jej vynález kladívkového klavíru 
zatlaèil do pozadí. Pro posluchaèe to byl urèitì 
nový a nevšední zážitek. Naplnìni hudbou mohli 
pak pokraèovat prohlídkou stálých expozic a 
výstavy grafiky L. Jiøincové a O. Janeèka.

POZVÁNKA NA KVÌTEN
Základní  umìlecká  škola  poøádá  ve  spolupráci 
s obèanským sdružením Fermáta již 6. roèník 
festivalu sborového zpìvu Moravskotøebovské 
arkády. Uskuteèní se v sobotu a v nedìli 20.-21. 
kvìtna 2006. Sobota bude vìnována chari-
tativním  vystoupením  v  ústavech  sociální  péèe 
v Anenské Studánce, Šebetovì a Moravské 
Tøebové, v nedìli v 15.00 festival vyvrcholí 
pøehlídkou dìtských pìveckých sborù na nádvoøí 
moravskotøebovského zámku. Pozvání letos 
pøijaly sbory ze Svitav, Mohelnic, Orlové-Poruby, 
Havíøova, Horního Benešova, Rousínova a Brna. 
Tímto vás srdeènì zveme, pøijïte a prožijte s ná-
mi pøíjemné nedìlní odpoledne.
 

ZUŠ Moravská Tøebová

Okénko pro ZUŠ

Muzeum èekají oslavy 100 let vzniku
Budovu muzea nechal postavit v roce 1906 
mecenáš a cestovatel L.V. Holzmaister, 
významný moravskotøebovský rodák.  
Vystavena zde byla mimo jiné mimoevropská 
sbírka, kterou Holzmaister shromáždil pøi 
svých cestách kolem svìta a vìnoval mìst-
skému muzeu v Moravské Tøebové. Sbírka je 
v muzeu prezentována dodnes. U pøíležitosti 
stého výroèí otevøení této budovy pøipravují 
Kulturní služby mìsta na 9. a 10. èervna 
oslavy, spojené se zajímavým kulturním 
programem.

 - vystoupí výjimeèné hudební 
uskupení JUMPING DRUMS, které roztanèí 
své publikum rytmickou podívanou na více 
než 60 bubnech. K vidìní budou ukázky 
bojových umìní nebo soutìže pro dìti. 
Vrcholem dne bude japonská show s Tomiem 
Okamurou, majitelem nejvìtší cestovní kan-

pátek 9.6.

Expozice  Venkovský  život  na  Moravskotøebovsku 
v minulosti je rozšíøena o další dvì výstavní 
místnosti, vìnované tradici textilní výroby a zejména 
domácímu tkalcovství.

celáøe zamìøené na incoming japonských 
turistù do ÈR (kaligrafie, pøednáška o Ja-
ponsku, ochutnávka sushi, ...). Veèer probìhne 
vernisáž nové expozice Holzmaisterovy 
sbírky.

Tomio Okamura 

 - pøijede do muzea L.V. Holz-
maister osobnì. Shlédnete napø. módní 
pøehlídku rukavic a rukavièek, na kterých 
Holzmaister vydìlal velké jmìní èi speciální 
hudební program nazvaný “Tanec s mumií“. 
Veèer bude zakonèen divadelním pøedstavením 
„Motýli“ s Vojtou Kotkem a Valerií Za-
wadskou v hl. rolích. „Abychom upoutali 
pozornost nejen místních, ale také pøespolních 
návštìvníkù, rozhodli jsme se uspoøádat dvou-
denní slavnosti, které na význam Holzmaiste-
rových sbírek upozorní a více pøiblíží tyto po-
zoruhodné artefakty lidem,“ uvedla øeditelka 
Kulturních služeb mìsta Libuše Gruntová. 
Podrobnìjší program oslav pøineseme v pøí-
štím èísle.              -red-

sobota 10.6.
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Prezidenti republiky a Moravská Tøebová
Koncem minulého roku se v našem mìstì 
hodnì diskutovala otázka, doèkala-li se 
Moravská Tøebová nìkdy v minulosti návštìvy 
prezidenta republiky, anebo zažila v roce 2005 
„premiéru“.  Dospìli jsme k závìru, že do 
loòského roku skuteènì žádný z prezidentù 
Moravskou Tøebovou nenavštívil,  v  pøípadì 
T. G. Masaryka a Edvarda Beneše však 
pøetrvávaly jisté pochybnosti, protože se 
vìdìlo, že se bìhem svého státnického 
pùsobení v okolí Moravské Tøebové pohybo-
vali. Snažili jsme se proto zjistit, jak tyto jejich 
cesty probíhaly.

T. G. Masaryk
V èervnu a èervenci roku 1929 podnikal 
prezident Masaryk bìhem pobytu ve své letní 
rezidenci – židlochovickém zámku  návštìvy 
moravských mìst. 16. èervna navštívil 
Jevíèko. Na jeho uvítání zde se pøedem peèlivì 
pøipravovali moravskotøebovský okresní 
hejtman Hovùrka, jevíèský starosta, èlenové 
okresního výboru, legionáøi i øeditel ruského 
gymnázia v Moravské Tøebové. Okresní 
zastupitel Viktor Hickl z Mìsteèka Trnávky 
pozdravil prezidenta jménem nìmeckých 
obyvatel okresu. Prezidentova odpovìï znìla: 
„Prosím vás, abyste svým nìmeckým 
spoluobèanùm vyøídil mé srdeèné pozdravy. 
Také co nejsrdeènìji dìkuji za pozdravy a 
pøání, které jste mi pøedal. Budu usilovat o mír 
a spolupráci mezi èeským a nìmeckým 
obyvatelstvem.“

Po návštìvì jevíèského sanatoria, kde po-
obìdval, pokraèoval prezident do Chornic. Nì-
mecké obyvatelstvo a èeská menšina z Chornic 
i okolí se k jeho pøivítání shromáždily na dvou 
rùzných místech. Prezident pomalu projel obcí 
a zastavil jen na okamžik, aby pøijal kvìtinové 
dary. 
V Trnávce byl prezident pøivítán zøejmì 
èeským obyvatelstvem, jedním nìmeckým 
dítìtem a žáky ruského gymnázia v Moravské 
Tøebové. Na Bouzovì jej èekalo okázalé pøijetí 
biskupem a velmistrem Øádu nìmeckých 
rytíøù Dr. Kleinem. Pak se prezident vracel 
pøes Litovel, Námìš� na Hané a Prostìjov do 
Židlochovic. 
Návštìva  Moravské  Tøebové  nebyla v plánu 
a také se neuskuteènila, aèkoliv mìstská rada 
odeslala do prezidentské kanceláøe písemné 
pozvání. Tøebováci proto doufali, že prezident 
mìsto navštíví na zpáteèní cestì z Židlochovic 

do Prahy. Byli však opìt  zklamáni.  Prezident  
se  9. èervence zúèastnil v doprovodu pøedsedy 
vlády Udržala a dalších pøedstavitelù státu   
slavnosti ve Vysokém Mýtì a zhlédl východo-
èeskou krajinskou výstavu v Litomyšli. Poté 
vyhovìl pozvání mìsta Svitavy, kde byl 
slavnostnì pøijat okresním hejtmanem a  výbo-
rem i starostou Lickem. Jak v Litomyšli, tak ve 
Svitavách se shromáždilo i nìmecké obyvatel-
stvo z okolí a jeho zástupci ve svých projevech 
pøipomínali existenci  jazykového ostrova,  
historii  jeho vzniku a svou loajalitu a dobrou 
vùli ke spolupráci s èeským obyvatelstvem. 
Prezident reagoval v obou pøípadech podobnì  
–  hovoøil nìmecky a vyjádøil svou radost z 
dobrých vztahù mezi obìma národnostmi, ale 
zároveò pøipomnìl, že soužití rùzných 
národností je bìžné i v jiných státech na celém 
svìtì a že doufá, že brzy se o bezproblémovém 
soužití Èechù a Nìmcù v Èeskoslovensku 
nebude muset vùbec mluvit, protože se stane 
naprostou samozøejmostí… Na závìr svého 
projevu ve Svitavách vyjádøil nadìji,  že brzy 
opìt zavítá do zdejšího kraje a navštíví i 
Moravskou Tøebovou. Po zhruba hodinovém 
pobytu ve Svitavách odjel vlakem pøímo do 
Prahy. 

Edvard Beneš
22. srpna 1937 se prezident Beneš v doprovo-
du manželky  vydal  na  plánovanou  cestu  po  
Moravì a Slezsku. Zaèala v Uherském 
Hradišti, pokraèovala v Olomouci, kde se 
prezident ubytoval. Druhý den navštívil 
Ostravu, Vítkovice, Mariánské Hory a Opavu. 
Všude byl vítán tisíci obèanù èeské i nìmecké 
národnosti.  V projevech pøišla opakovanì øeè 
i na problematiku národnostních menšin. 
Prezident  ujiš�oval,  že  on sám i vláda usilují 
o spravedlivé øešení  problému,  situace  však  
vyžaduje stateènost, vytrvalost a trpìlivost. 
Prohlašoval také, že vìøí v zachování míru a 
obnovení  hospodáøské  prosperity.  24. srpna 
se prezident – nyní jako vrchní velitel 
ozbrojených sil – zúèastnil vojenských 
manévrù v prostoru Malé Hané. Sídlem velení 
byla Mor. Tøebová. Prezident však s velitelem 
manévrù, divizním generálem Lužou sledoval 
prùbìh  bojových  operací  z  hlavní  pozoro-
vatelny u Chornic. Asi po dvou hodinách jel 
prezident Beneš na Bouzov, aby se po obìdì a 
krátkém pobytu vrátil do dìjištì manévrù.
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Obyvatelé  Moravské  Tøebové  a  okolí  oèekávají  24. 8. 1937  v  Brnìnské  ulici  pøíjezd  prezidenta  Beneše. 
V popøedí vpravo zástupci vojenského gymnázia.  –  Fotografii laskavì zapùjèil pan Dalibor Sopoušek.

Na rozdíl od mìst, kterými prezident projíždìl 
v pøedešlých dvou dnech, nedostaly Litovel, 
Chornice, Trnávka ani Moravská Tøebová 

pøíležitost k slav-
nostnímu   pøivítání 
a setkání se stát-
níkem. Všude se 
shromáždili  zás-
tupci  úøadù,  spol-
kù,  školní mládež a 
mnoho dalších oby-
vatel z okolí. V Mo-
ravské Tøebové byla 
u mostu v Brnìnské 
ulici postavena sla-
vobrána s mìstským 
znakem a nápisem 
„Mìsto Moravská 

Tøebová vzdává hold panu prezidentu 
republiky“ („Die Stadt Mähr.-Trübau huldigt 
dem Herrn Staatspräsidenten“). Mìsto bylo 
vyzdobeno vlajkami, lidé èekali na preziden-
tùv pøíjezd v hustém špalíru od slavobrány až 
ke Svitavské ulici, takže bylo nutno zajistit 
poèetnou poøádkovou službu. Pøijeli také 
zástupci Svitav a mnoha venkovských obcí. 
Údajnì   kvùli   programu,   organizovanému 
„z èistì vojenského hlediska“,  však  prezident 
v Moravské Tøebové ani ostatních obcích 
nezastavil, jen pøátelsky kynul davùm z uza-
vøeného automobilu. Smìøoval do Ústí nad 
Orlicí, odkud se asi v 19 hodin vracel do 
Olomouce opìt pøes Moravskou Tøebovou; 
tentokrát projíždìl Komenského (tehdy Orlí, 
Adlergasse) a Olomouckou ulicí.
25. srpna pobýval prezident opìt na Malé 
Hané. Jevíèský starosta a nìmecký zástupce 
mìstské rady využili této pøíležitosti, aby jej 
alespoò krátce pozdravili. Vojenské manévry a 
s nimi i pobyt prezidenta Beneše na Moravì 
skonèily 26. srpna.

Oba   prezidenti   „první  republiky“   tedy  
pobývali v bezprostøední blízkosti Moravské 
Tøebové, Edvard Beneš dokonce mìstem 
projíždìl, ani jeden z nich však mìsto nepoctil 
oficiální návštìvou. Moravskou Tøebovou 
nenavštívil ani žádný z dalších prezidentù 
Èeskoslovenské a Èeské republiky až do 7. 12. 
2005, kdy naše mìsto pøivítalo prezidenta 
Václava Klause s chotí. 

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

V prùbìhu mìsíce kvìtna
a èervna ARTETERAPIE  ZÁBAVA  I  SEBEPO-
ZNÁVÁNÍ  –  výtvarný program urèený pro 
kolektivy tøíd 1. stupnì ZŠ, dle zájmu a pøedbìžného 
telefonického nahlášení skupiny. Více na propo-
zicích.
2.5. – MC DONALDS CUP 1.-3. tøíd - Minifotbal 
na høišti TJ SLOVAN od 8:30h - obvodní kolo
4.5. – MC DONALDS CUP 4.-5. tøíd  - Minifotbal 
na høišti TJ SLOVAN od 8:30h - obvodní kolo
8.5. – MALÝ DÌTØICHOVSKÝ MEMORIÁL  
tradièní akce pro i nejmenší dìti na nám TGM od 
8:30 h., zaèátek prezentace v 8:00 h., pro vítìze jsou 
pøipraveny drobné ceny a diplom.
5.-19.5. – DEN  SLUNCE -  výtvarná soutìž pro 
ZŠ. Více v propozicích.
10.5. – KVÌTINOVÝ DEN - celorepublikový 
prodej kvítkù mìsíèka lékaøského za symbolickou 
èástku 20,- Kè. Výtìžek pùjde na  podporu boje proti 
rakovinì. Akce probìhne tradiènì ve spolupráci se 
SOŠ,SOU a OU v M. Tøebové.
10.5. – POHÁR ROZHLASU - atletická soutìž pro 
6.-7.tøídu na høišti ZŠ Palackého v 8:30 h.
11.5.  POHÁR ROZHLASU - atletická soutìž pro 
8.-9.tøídu na høišti ZŠ Palackého v 8:30 h.
13.5. – MUZIKÁL TØI MUŠKETÝØI  divadlo v 
Praze Brodway, odjezd v 10:00 h z autobusového 
nádraží cena 750,- Kè, pøihlásit se mùžete na 
telefonu 461 316 786, (8 volných míst )
18.5. – OKR. KOLO MC DONALDS CUP 4.-5. 
tøíd - Minifotbal na høišti TJ SLOVAN od 8:30 h .
17.5. – POZNÁVÁNÍ ROSTLIN - termín úèasti je 
nutné pøedem ohlásit z dùvodu hladkého prùbìhu 
akce. Postupová akce urèená pro kategorie 5.-9. tøíd 
ZŠ a pøíslušné roèníky gymnázií. 
27.5. – POHÁDKOVÝ LES - tradièní akce pro 
širokou veøejnost. Prezentace 9:00-9:45 h. v DDM. 
S sebou sportovní obleèení dle poèasí, 10,- Kè na 
zakoupení glejtu. V Pekle možnost zakoupení 
obèerstvení.
Bližší informace na plakátech nebo v DDM.

FLORBALCUP 2006 
V sobotu dne 8.4.2006 se ve velké tìlocviènì 
základní školy Ès. armády uskuteènil druhý roèník 
otevøeného florbalového turnaje FLORBALCUP 
2006. Jak sám název napovídá, byl tento turnaj 
otevøen pro všechny, kteøí mìli zájem hrát a kteøí 
splòovali podmínky vyhlášených kategorií. Po lítém 

Dùm dìtí a mládeže

Øímskokatolická církev

Èeskobratrská církev evangelická

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

tel: 461316350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz

Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,
Svitavská 5, 571 01  Moravská Tøebová

Poøad bohoslužeb:
Po/    9:00 hod. klášterní kostel
Út/  18:00 hod. farní kostel
St/  18:00 hod. farní kostel
Èt/  17:00 hod. klášterní kostel
Pá/  18:00 hod. klášterní kostel
So/  18:00 hod. klášterní kostel
Ne/   8:30 hod. farní kostel
       19:00 hod. klášterní kostel
V mìsíci kvìtnu budou pøede mši sv. májové 
pobožnosti. 

Oblastní charita v Mor. Tøebové
Setkání seniorù bude v pondìlí 8.5. od 10:00 
hod. v jídelnì františkánského kláštera. Pop-
ovídáme si o mariánských pobožnostech. Jste 
srdeènì zváni!

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

C Í R K V E

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

kvìten 2006
1.5. - 31.5. - Výstava kreseb
V prostorách knihovny vystavuje své kresby  
Miluše Veèeøová.
Výstava je pøístupná v pùjèovní dobì knihovny 
(po-èt: 9.00-17.00 hod., so: 9.00-12.00 hod.).
1.5. - 31.5.  - Moderní je nekouøit
Mìstská knihovna v dospìlém oddìlení pøi-
pravila výstavu literatury o zdravém životním 
stylu a škodlivosti kouøení. Zapojuje se tak ke 
Svìtovému dni bez tabáku, který na 31.5. 
vyhlásila Svìtová zdravotnická organizace 
(WHO) v roce 1988. 
17.5. - Veèer pøi svíèkách
14. setkání pøi svíèkách bude vìnováno Karlu 
Hynku Máchovi, jehož 170. výroèí úmrtí si v le-
tošním roce pøipomínáme. Dále se svou tvorbou 
mohou pøedstavit moravskotøebovští autoøi. 
Sejdeme se v knihovnì 17. 5. 2006 v 18.30 hod.
18.5. - Astrologie v denním životì
Pøednáška astrologa Milana Gelnara se usku-
teèní v Rytíøském sále zámku, zaèátek v 17.30 
hod. Poøádáno ve spolupráci s mìstským 
muzeem.
24.5. - Vlastivìdná vycházka
Procházka mìstem s odborným výkladem M. 
Kužílka, sraz úèastníkù v 15.00 hod. v kni-
hovnì.

Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
  3.5.   Spirála
10.5.   Dárek pro maminku
17.5.   Beruška 
24.5.   Malovaný kvìtináè
31.5.   Barevný kamínek  
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìtském oddìlení!

23. Roèník Mladý ètenáø 2006
23. roèník soutìže Mladý ètenáø mìl tentokrát 
literární charakter, pod názvem „I malí mohou 
dìlat velké vìci.“
Podmínkou  soutìže bylo napsat úvahu, 
zamyšlení nebo pøíbìh na uvedené téma.
Hodnocení probìhlo ve tøech kategoriích:
I. stupeò ZŠ+speciální škola, II. stupeò 
ZŠ+víceleté gymnázium a  støední školy. Do 
soutìže se zapojilo celkem 35 žákù a studentù.
Vítìzi se stali:
1. kategorie   Petra Šípová
2. kategorie   Adéla Skoupá - 1.místo 

     Sandra Sedláková - 2. místo
     Vendula Pejøová - 3. místo

3. kategorie   Petr Porket - 1. místo
     Lucie Purketová - 2. místo
     Vendula Poláchová - 3. místo

Snaha ocenìných soutìžících byla odmìnìna 
knihou a propagaèními materiály Mìsta 
Moravská Tøebová

Moravskotøebovský Ámos 2006 – Uèitel, 
kterého si vážím, mám rád.
Organizátory 14. roèníku ankety  Moravsko-
tøebovský Ámos byli: Mìstská knihovna 
Ladislava z Boskovic a  Zdravé mìsto a místní 
Agenda 21 MìÚ. Zúèastnilo se jí letos 8 škol.
Celkem bylo odevzdáno 1 344 správnì 
vyplnìných anketních lístkù, všechny vulgární, 
neèitelné hlasovací lístky byly vyøazeny.
Objevilo se na nich  170 jmen pedagogù. Na 
slavnostním setkání 30. 3. 2006 byli pøedstaveni 
vítìzové školních kol, z nichž titul obdržel pan 
uèitel  Ivan  Viktoøík.  Podrobné  výsledky  jsou 
k dispozici v knihovnì. 
Pøíjemnou atmosféru doplnily odmìny, které 
darovali: Agentura Arnika, Mìsto Moravská 
Tøebová, komise Zdravé mìsto.

Podìkování
Mìstská knihovna vyjadøuje touto cestou 
podìkování všem, kteøí jí pomohli zajistit svými 
sponzorskými dary slavnost pro dìti, které byly 
pasovány na ètenáøe (Policie Ondra, Úèetnictví 
V. Netolická) a velikonoèní tvùrèí dílnu 
(cukrárna Zdena). 
Podìkování patøí rovnìž p. uèitelce ZUŠ 
Jaroslavì Èadílkové a jejím žákùm za pøípravu a 
pomoc pøi Noci s Adersenem.

boji „každý s každým“ nakonec v kategorii mladších 
zvítìzilo družstvo Èerných panterù pod vedením 
Moniky Mazlové, druhou pøíèku obsadilo družstvo 
Výprachtic, tøetí skonèily Holice. Jamné nad Orlicí 
skonèilo ètvrté, je však tøeba podotknout, že to byli 
vùbec nejmladší a nejmenší úèastníci turnaje, kteøí 
ovšem hráli s nadšením sobì vlastním.

V kategorii starších byly boje do poslední chvilky 
velmi napínavé. Bylo nahlášeno 7 družstev. O vítìzi 
musel  rozhodnout až výsledek vzájemného utkání 
mezi družstvem Námoøníkù a Kunèiny. V nìm byli 
lepší Námoøníci pod vedením Martina Krejèího. Na 
druhém místì pak skonèila Kunèina, na tøetím 
družstvo Zvigegroup pod vedením Luboše Mazla. 
Na dalších místech pak bylo poøadí následující: 
Velké Opatovice, Vranová Lhota, ASPV Mor. 
Tøebová a Holice. Celý florbalový turnaj zpestøilo 
svým vystoupením družstvo roztleskávaèek DDM 
Mor. Tøebová. 

Dùm dìtí a mládeže v Moravské Tøebové
ve spolupráci s AK Moravská Tøebová,

AVZO Technické sporty a Komise Zdravé mìsto
vás zvou na

24. roèník MALÉHO 
DÌTØICHOVSKÉHO MEMORIÁLU

Termín: pondìlí 8. kvìtna 2006
Místo: námìstí T.G.Masaryka, Mor. Tøebová

Prezentace: 8:00-8:30 hodin
Start: od 8:30 hodin

14 vìkových kategorií na rùzných délkách
tratí (50 m, 100m, 1 kolo, 2 kola, 3 kola)

Vìcné ceny vìnují Komise Zdravé mìsto, firma 
MOBI a AK Moravská Tøebová
Na vaši úèast se tìší poøadatelé!

DDM stále nabízí volná místa na letních 
táborech: 
LETNÍ TÁBOR V UNIÈOVÌ pro dìti od 11 
let. Termín: 14.-21.8.2006
LT je turisticky zamìøen.Výlety do vybraných 
lokalit vlakem, autobusem, pìšky (max. 5 km 
dennì). Napø. Úsov, hrad Sovinec s programem, 
arboretum a nauèná stezka v Bílé Lhotì, 
Mladeèské jeskynì, Rešovské vodopády, Velké 
Losiny apod. Souèástí budou i hry. Ubytování: 
vybavená budova DDM (ložnice, soc. zaøízení, 
kuchyòka, klubovna, zahrada). Strava: 5x 
dennì. Doprava na místo: autobus. linka. Cena: 
2.200,- Kè. Více na letácích nebo v DDM  
Zdena Tauerová. 
LETNÍ FLORBALOVÝ TÁBOR urèený 
dìtem 4.  9. tøíd, v termínu 17.7.-23.7.2006. 
Ubytování na Gymnáziu v Rájci- Jestøebí, 
tradièní náplò tábora: florbal, celotáborová hra, 
turistika, doplòkové sportovní aktivity. Strava 
5x dennì, spaní na postelích, k dispozici soc. 
zaøízení, tìlocvièna, høištì, zahrada. Cena LT 
2.000,- Kè. Více na letácích nebo v DDM  B. 
Davidová.
LETNÍ TÁBOR  KREATIV urèený dìtem 1.- 
9. tøíd, v termínu 7.8.-1.8.2006. Ubytování na 
DDM Mor. Tøebová. Náplò tábora: výtvarné 
techniky, celotáborová hra, doplòkové sportovní 
a další aktivity. Strava 5 x dennì, spaní na 
postelích, k dispozici soc. zaøízení, klubovny, 
zahrada. Cena LT 1.500,- Kè. Podrobnosti opìt 
na letácích nebo v DDM  B. Davidová 
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Akce na „Køižovatce“

Mažoretky Arnika
na francouzské Riviéøe

Koncert školního orchestru z Lipska

Již v bøeznu probìhlo pod patronátem zdejší 
knihovny Pasování prvòáèkù do stavu 
ètenáøského, za pøítomnosti rodièù na mìst-
ském úøadì. Dìti se pøedstavily i krátkým 
kulturním programem.
V dubnu mìl zelenou sport.
6. 4. se konal Švihadlový ètyøboj, zejména pro 
chlapce 1. - 3. tøídy naší školy.
7. 4. se uskuteènil zájezd do Èeské Tøebové na 
bazén, kterého se zúèastnili i rodièe mladších 
žákù.
Žáci 5. - 9. tøíd se zúèastnili soutìže Letem 
svìtem, kterou organizuje DDM v Mor. 
Tøebové. Ve finálovém kole se nejlépe umístili:
kategorie 6. - 7. tøíd:  5. místo L. Zikmundová
kategorie 8. - 9. tøíd:  5. místo F. Schmeiser

PØIPRAVUJEME:
Soutìž,   kterou   si  s  oblibou  mnohdy  zahrají 
i mnozí dospìlí – Èlovìèe, nezlob se, si budou 
moci vyzkoušet dìti z družiny, pøivítáme i žáèky 
z Linhartic.
Zúèastníme se soutìže Zelená tøída, vyhlášené 
DDM.
Pro velký úspìch budeme opakovat návštìvu 
bazénu v Èeské Tøebové.
V  kvìtnu  probìhne  ve  venkovních  prostorách 
u školy Bleší trh.

Školní samospráva

Zaèátkem dubna strávila skupina mažoretek Arnika 
IV z Moravské Tøebové spoleènì s dechovou 
hudbou mládeže ZUŠ Velké Opatovice pøekrásný 
týden na francouzské Riviéøe. Vìnovali se nejenom 
nácviku na blížící se soutìže, ale také podnikli 
výlety do známých francouzských letovisek.
Spoleèným vystoupením na pøehlídce v Cannes, 
Biot, Marinelandu v Antibes rozdávali radost a potì-
šení pøihlížejícím divákùm .
Za vydaøený týden patøí díky nejenom malým 
mažoretkám, ale i muzikantùm a rodièùm dìvèat.                             

Za rodièe mažoretek Arnika IV

Program èinnosti KÈT
KVÌTEN

pondìlí 1. 5                       
Cykloturistická hvìzdicová jízda do JAVO-
ØÍÈKA, 29. roèník
Sraz v Javoøíèku od 12.00 do 15.00 hod. Pøípad-
ní zájemci o spoleènou jízdu - odjezd v 10.00 
hod. od autobusového nádraží v Mor. Tøebové. 
Délka trasy do Javoøíèka a zpìt cca 65 km.
pondìlí 1. 5                          
Vodácký výcvik pro mládež na Boršovském 
rybníku - retenèní nádrži. Výcvik bude pro-
bíhat v dobì od 13.30 do 15.00 hod. Mladí 
zájemci o vodáckou èinnost si mohou vyzkoušet 
jízdu na kanoi i kajaku.
sobota - pondìlí 6. - 8. 5
Tradièní kvìtnový zájezd  - pìší putování NA 
JIZERSKÉ HORY. Podrobnosti o zájezdu na 
propozicích ve vývìsní skøíòce.Odjezd v sobotu 
6.5. v 5.00 hod. od autobusového nádraží, 
návrat v podveèer v pondìlí 8. 5.  
støeda 10. 5
4. pøátelské posezení v klubovnì odboru, od 
19.00 hod. - pøíprava programu na mìsíc èerven 
a další organizaèní vìci související s naší 
èinností.
sobota 13. 5                        
Úèast na DP v Èeské Tøebové ZA TØEBOV-
SKÝM KOHOUTEM. Doporuèený odjezd 
vlakem z nádraží ÈD v 6.53 hod. nebo 8.48 hod. 
Návrat v odpoledních hodinách. Poøadatel 
pøipravuje pìší trasy v délce od 5 do 50 km, pro 
cyklisty od 30 do 100 km.
sobota 20. 5 
Výletová hra pro rodièe s dìtmi  ŠLAPE CELÁ 
RODINA.  Sraz  úèastníkù  v  dobì  od  13.00 
do 14.00 v prostoru  motokrosového  závodištì 
v Mor. Tøebové
Pøípadné další informace budou zveøejnìné ve 
vývìsní skøíòce na budovì holièství, Brnìnská 
ulice.

Úspìch žákù ZŠ

úù Hledáme
Zavedená rocková kapela hledá zpìváka. 
Zájemci hlaste se na èíslo 605 953 338
Nadšení nutné!
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V rámci vzájemné spolupráce školy na Kostelním 
námìstí s 65. Mittelschule z Lipska pøijela do Mor. 
Tøebové kapela z lipské školy, aby vystoupila na 
koncertì, který se konal 11.3.2006 v Duku Duku.
Koncert zaèínal v 18 hodin. V klubu se sešli 
posluchaèi nìkolika generací. Žáci školy na 
Kostelním námìstí si s sebou pøivedli i známé a 
rodièe. Nejprve byli všichni zdrženliví, ale pozdìji 
mnohé hudba natolik zaujala, že zaèali i tanèit.
Kapela z Lipska mìla deset èlenù, kteøí jednak hráli 
na hudební nástroje /akustická kytara, kybord, bicí, 
baskytara, kytara/, jednak zpívali. Na koncertì 
zaznìly moderní i starší skladby. Velký úspìch mìly 
písnièky od slavné anglické skupiny Beatles, 
napøíklad Hey Jude.
Ke konci koncertu si nìkteøí žáci z naší školy 
zazpívali s orchestrem známou píseò Beatles Let it 
be.
Vystoupení orchestru konèilo kolem dvacáté hodiny 
a úèastníci koncertu si ještì vyžádali jednu píseò 
jako pøídavek. Nìmeètí hudebníci se pak odebrali do 
restaurace Excalibur, kde setkání s èeskými pøáteli 
pokraèovalo.
Akce byla velmi zdaøilá a tìšíme se na pokraèování 
spolupráce s žáky a uèiteli školy z Lipska.

Tereza Coufalová a Radek Koèí,
žáci IX.B ZŠ Kostelní námìstí

Žáci 9. roèníkù ZŠ se úèastnili srovnávacích  
zkoušek  CERMAT,  které  se  konaly v pøihlášených 
devátých tøídách základních škol a soubìžných 
roènících gymnázií z celé republiky. Testovaly se 
znalosti z matematiky, èeského jazyka a studijní 
dovednosti, ve kterých se žáci  II. ZŠ a ZŠ Kostelní 
nám. umístily nad prùmìrem kraje i republiky. Celé 
testování mùže být poznamenáno i prokazatelným 
utajením øešených úkolù, zabránìní spolupráce žákù 
a odpovìdností toho kterého žáka k vyøešení úkolu.

         % úspìšnosti      M          ÈJ         SD
       ÈR                      43,2          66,5      61,5
       kraj                     43,9          68,0      61,7
       2.ZŠ                   47,2         70,1     58,6
       ZŠ Kostelní        46,9          62,5      72,5      

-hor-

Moravská Tøebová tøetí
nejlepší web v kraji

Jak jsme vyhánìli zimu

I tento rok se mìsto Moravská Tøebová zúèastnilo 
soutìže o nejlepší webové a elektronické služby 
mìst a obcí, nazvané Zlatý erb. Cílem soutìže je 
podpoøit modernizaci místní a regionální veøejné 
správy prostøednictvím rozvoje informaèních služeb 
poskytovaných obèanùm i specifickým skupinám 
uživatelù s využitím internetu a ostatních elektronic-
kých médií, a pøispìt tak k rozvoji kvality života ve 
mìstech, obcích a krajích Èeské republiky. „V letoš-
ním osmém roèníku jsme v kategorii o nejlepší 
webové stránky mìsta obsadili tøetí místo. O stu-
pínek výše jsme se dostali za nejlepší elektronickou 
službu, kde jsme si za RSS - aktuality na Váš poèítaè 
odnesli cenu za druhé místo,“ sdìlil starosta mìsta 
Josef Oš�ádal. Na prvním místì se v této kategorii 
umístila Polièka a na tøetím Sebranice. Kromì toho 
byla udìlena Cena veøejnosti, kterou získala obec 
Rokytno. -hor-

• Vynášení zimy (Moreny) patøilo døíve ke starým 
zvykùm. V posledních letech se k tìmto zpùsobùm 
her v pøedvelikonoèním období zase vracíme. Také 
dìti ze II.A MŠ Jiráskova vyrábìly velkou Morenu. 
Ve ètvrtek 30.3.2006 se s ní vydaly k Udánskému 
potoku za mohutného pokøiku „Zimo, zimo, táhni 
pryè.“ Na pomoc jim pøispìchali i pøedškoláci ze 
III.A s nástroji, protože èím vìtší rámus je pøi 
vynášení Moreny, tím spíš se zima vyžene ze všech 
koutù.  Když  prùvod  za  zvukù nástrojù a øehtaèek 
v èele s Morenou dorazil k potoku, rozlouèily se dìti 
s Paní zimou a hodily ji do vody. Proud ji okamžitì 
sebral a než jí dìti staèily zamávat, už plavala… 
Ještì jí zazpívaly „Pøišlo jaro do vsi“ a pomalu se 
vydaly se zpìt.
Ani naši nejmenší benjamínci z I.A nepøišli o tento 
zvyk. S paní uèitelkou si vyrobili malé Moreny z pa-
píru a utopili je v improvizovaném rybníèku na 
školní zahradì.
• V sobotu 8.4.2006 nám pomohli zimu vyhánìt 
nìkteøí z našich rodièù. Využili jarního sluníèka, 
pohrabali, zametli celou zahradu a pustili se do 
úprav pískovištì. Pøestože brigády v poslední dobì 
nejsou pøíliš v módì, ta naše se zdaøila a svùj úèel 
splnila. Všem rodièùm, kteøí sobotní dopoledne 
vìnovali naší školní zahradì, patøí velký dík!!                                     

Kolektiv uèitelek MŠ Jiráskova

Èeská strana sociálnì demokratická v Moravské Tøebové
Vás srdeènì zvou na oslavu  SVÁTKU PRÁCE

PROGRAM:

Doprovodný program:

LØtající balónky plnìnØ heliem  zdarma

11.15   Hudební skupina KONTAKT
13.00   TaneŁní skupina BERU�KY
13.30   Hudební skupina DO VÌTRU
14.30   MalohanÆckØ taneŁní kró�ek  1. ŁÆst

15.00   Hudební skupina PRO¨ NE BAND
16.00   PozvÆnka k volbÆm RADKO MART˝NEK
                                                                         ministr pro místní rozvoj

16.20   MalohanÆckØ taneŁní kró�ek  2. ŁÆst

16.30   PozvÆnka k volbÆm BOHUSLAV SOBOTKA
                                                                         ministr financí

17.00   METALICA REVIVAL

18.00   PETR SP`LENÝ  a APOLLOBAND

�   Antonín Charouz � ukÆzka zÆvodních aut,
                                         simulovanÆ jízda na trena�eru
�   SkÆkací hrad
�   Jízdy na ponících

Nádvoøí zámku v Moravské Tøebové

1. KVÌTNA 2006

MÁJ

VSTUP ZDARMA
BOHATÉ OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO

ÁLI NC ÌO  DS EA MN OA

KR

RT
S A TÁ IK CS KE ÁÈ

Nadaèní fond poutního místa Kalvárie
a firma Statek Biskupice

Vás zve na

NADAÈNÍ KONCERT
pro Kalvárii

nedìle 7. kvìtna 2006
v Biskupicích

Program:      14.00 – 19.00 hod.
Jevíèský Big Band, Etien Band ZUŠ Jevíèko, 
Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Jevíèko a 
V. Opatovice, cimbálová kapela JEÈMÍNEK, 
country kapela KÁZEÒ, vèetnì programu pro 
dìti
                      19.00 – 3.00 hod.
BÁRA BASIKOVÁ, Dr. Sova, Black Rose, 
Krounex, B - Speciál, Veruna, Marasd, 
Metallica - revival

Výtìžek koncertu bude vìnován na opravu 
poutního místa na Kalvárii.

Tímto snímkem si ještì jednou pøipomínáme
5. roèník klubové výstavy novofundlandských psù
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Žáci ( krajský pøebor)
SK Chrudim - žáci starší 0 : 0
Žáci starší - Choceò 5 : 0
Poøadí: 2.místo   13 10 2 1   35:8   32 bodù (11)
(1.místo. Svitavy: 34 b.)

SK Chrudim - žáci mladší 1 : 2
Žáci mladší - Choceò 4 : 1
Poøadí: 7.místo   13 5 3 5    22:21   18 bodù (-3)

Investièní akce TJ Slovan – sociální zázemí pro tenis a volejbal

Fotbalisté koneènì zahájili jarní èást

TJ Slovan se permanentnì stará o rozvoj sportovní infrastruktury ve mìstì. Posledním dokladem je zahájení 
investièní akce "Výstavba sociálního zázemí pro tenis a volejbal a výstavba dvou  antukových volejbalo-
vých kurtù“. Zakázku získala na základì výsledkù výbìrového øízení místní firma J&S.
Zaèátkem listopadu 2005 bylo firmì J&S pøedáno staveništì a zahájeny pøípravné práce; termín dokonèení 
celé investièní akce vèetnì volejbalových kurtù je 30. èervna 2006.
Financování celé akce ve výši  asi 4 milionù Kè je zajištìno z vlastních zdrojù investora, poèítá se s využitím 
dotací Pardubického kraje, mìsta M. Tøebová a rovnìž je požádáno o dotaci ze státního rozpoètu prostøednic-
tvím MŠMT.

V dùsledku nevlídné zimy a následnì kalamity 
zatopených høiš� došlo k odložení zaèátku jarní 
sezony. Teprve  o víkendu 8. a 9.dubna fotbalisté 
vybìhli do bojù o mistrovské body. Trávníky hrací 
plocha nepøipomínala, fotbal také nebyl pøíliš vábný. 
Výsledky moravskotøebovských družstev strohé a 
rozpaèité, nicménì je patrný vzrùstající výkonnostní 
trend . 

Kaleidoskop výsledkù (uzávìrka 17.4.2006)
Dospìlí (A muži   krajský pøebor)
Lanškroun  -  A muži 1 : 0 (0:0)
A muži  - Stolany 1 : 0 (0:0)
Branky: Strouhal
Poøadí: 5. místo  15 8 2 5   25:20   26 bodù (2)
(1.-3.místo :Hlinsko,È.Tøebová, Skuteè  28 b.)

Dospìlí (B muži  1. B. tøída)
Choceò B -  B muži 1 : 0

B muži -  Zámrsk
                     1 : 0 (0:0)
Branky: Pánik
Rychnov -  B muži
                     3 : 1 (1:1)
Poøadí: 
14. místo
16 2 2 12  
14:36  8 bodù (-13)
(12.-13.místo  Rybník, 
È.Tøebová B  12 b.)

dorost (I.A. tøída)
SKP - Zámrsk

                             5 : 0 (1:0)  

Pomezí -  A dorost 1 : 2 (1:1) 
Branky: Novotný, Havlík
Poøadí: 1. místo   15 13 1 1   50:13  40 bodù(19)

Dorost B (okresní pøebor
SKP  Slovan - Vendolí 6 : 1
Poøadí: 2. místo   15 12 0 3   56:16   36 bodù (12)
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Již 17. roèník tradièního a oblíbeného mo-
ravskotøebovského  turnaje smíšených družstev 
v odbíjené  O POHÁR OSVOBOZENÍ,  letos 
k 61. tému výroèí osvobození Èeskoslovenska 
od  fašismu  a  ukonèení  druhé  svìtové  války, 
se  bude  konat  v  den   státního   svátku,   tedy 
v pondìlí 8. kvìtna od 9.00 hodin na høištích 
s umìlým povrchem u 2. základní školy na 
Palackého ulici.
V pøípadì nepøíznivého poèasí v nedìli 14.15 
tamtéž. Prezentace hráèù probìhne od 8.30 hod. 
Kompletní 6ti èlenná družstva (minim. 2 ženy a 
max. 2 registrovaní) se mohou pøihlásit pøedem 
u  p.  Rudolfa  Mánka,  tel.  461 315 378,  nebo 
u Mgr. Horymíra Kodeše, mob. 737 855 921.
Mimo naplnìný putovní pohár pro vítìze získá 
vìtšina hráèù hodnotné ceny místních firem a 
organizací. Pøijïte si zahrát, nebudete litovat. 
Možnost nákupu obèerstvení na místì, diváci 
jsou vítáni.

Srdeènì zvou poøadatelé

Pozvánka na volejbal

Korfbalový klub letos veleúspìšný

Horolezecké závody

Louèení s halovými sporty
na gymnáziu Mor. Tøebovál

Korfbaloví dorostenci z Moravské Tøebové se 
mohou  radovat  z  titulu  mistra  Èeské republiky 
v Èeské dorostenecké extralize v sezónì 2005/2006. 
Ve finále, které se konalo 26. bøezna v Brnì, porazili 
rivaly z jihomoravské kolébky korfbalu Znojma 7:6. 
Dorostenci celou sezónu vedli tabulku soutìže a poté 
nezaváhali ani ve finále. Proto se nyní mùžeme 
radovat z historického korfbalového úspìchu v Mo-
ravské Tøebové. Ivan Vávra se s 86 koši stal 
nejlepším støelcem soutìže.
Dovolte mi tímto podìkovat všem hráèùm, 
jmenovitì: Ivanovi Vávrovi, Kristýnì Nedvìdové, 
Lukáši Schönbaumovi, Milenì Mašínové, Jiøímu 
Ševèíkovi, Ivanì Kulhavé, Martinu Procházkovi, 
Petøe Sekaninové, Adéle Tiché a pøedevším trenérce 
Vladimíøe Juraèkové, která již nìkolik let svìdomitì 
trénuje všechny kategorie korfbalového klubu. 
Nemohu také opomenout další èinovníky klubu, 
Dagmaru Nedvìdovou a Matìje Kunce, nizozemské 
trenéry z partnerského klubu KV Tempo, rodièe 
hráèù, fanoušky a ostatní pøátele korfbalu, kteøí 
bìhem finálového dne vytvoøili bájeènou a neza-
pomenutelnou atmosféru.
Umístìní týmù, finále ÈDKE  2005/2006:

1. místo KC Moravská Tøebová
2. místo TJ YMCA Znojmo MS
3. místo KKC Èeské Budìjovice
4. místo VKC Kolín

Na  našich  internetových stránkách naleznete fotky 
z finálového dne. http://www.sweb.cz/kcmtrebova

Pavel Jeøábek

Horolezecký oddíl Moravská Tøebová ve spolupráci 
se Zdravým mìstem uspoøádal 25. 3. 2006 závody 
ve sportovním lezení na umìlé stìnì. Celkem se 
zúèastnilo 16 žen a 38 mužù s tìmito výsledky:

Ž 6 - 10 LET
1. Schejbalová Tereza, 2. Kroppelová Dominika,
3. Randisová Dominika

Ž 11 - 15 LET
1. Šunková Zdenka, 2. Paøilová Nikola,
3. Ambrozová Petra

Ž NAD 15 LET
1. Šrautová Kateøina, 2. Kroppelová Hana,
3. Kadlecová Petra

M 6 - 10 LET
1. Dosedìl Jan, 2. Myslíkovjan Jan,
3. Kubálek Pavel

M 11 - 15 LET
1. Schiller Pavel, 2. Pálka Jiøí, 3.Kadlec Petr

M NAD 15 LET
1. Mareèek Roman, 2.Kobylka Jan, 3. Drexler Petr

Martin Èervinka

Posledními halovými sporty probíhajícího školního 
roku ve školních postupových soutìžích byly 
košíková a florbal v kategorii žákù šestých a sed-
mých tøíd, žákyò šestých až devátých tøíd a košíková 
v kategorii žákù a žákyò.
V  košíkové  se  tøebovští  žáci i žákynì po vítìzství 
v obvodních kolech neztratili ani v kole okresním. 
Obsadili svornì druhá místa - chlapci prohráli ve 
finále o jeden koš s družstvem Svitav a dívky velice 
tìsnì podlehly hráèkám z Litomyšle.

Ve florbale  chlapci šestých a sedmých tøíd skonèili 
v okresním kole na 2. místì za Jevíèkem. Neèe-
kaného úspìchu a tím úspìšné teèky za celou 
sezonou nakonec dosáhly dívky z šestých až 
devátých tøíd ve florbale. Ve svitavské hale Na 
Støelnici nenašly pøemožitele a v následném krajské 
kole – ve Slatiòanech – skonèily za domácím 
družstvem a skvìlém 2. místì.

Stav v polovinì dubna 2006Prostor, v nìmž k výstavbì sociálního zázemí dochází

Nahoøe (zleva): Oš�ádalová, Bártová M., Kubínová, 
Muselíková. Dole(zleva): Králová, Procházková, 
Pechová, Václavková. Chybìjí: Bártová K., ŠmídováMarcel Pánik
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Starosta ocenil nejlepší sportovce a talenty za rok 2005

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

K V Ì T E N 2 0 0 6

Seriál: 50 let TJ Slovan (2. èást)
Vývoj v letech 1945–1956

Jednotlivá nìmecká sportovištì pøebraly po roce 
1945 èeské organizace, aby zajistily èeskému 
obyvatelstvu  dosídlenému vìtšinou z Moravy 
sportovní vyžití.  I  to  se  mìlo stát prostøedkem 
k nalezení vztahu lidí v nové lokalitì.
Tìlovýchova byla pøevážnì organizovaná v rámci 
jednotlivých podnikù (firem), které také dotovaly 
potøebné náklady. Pøi podniku. Sandrik vznikla TJ 
Jiskra, pøi stìžejním podniku. Hedva TJ Spartak, 
tøetí TJ, co reprezentovala podnik OSP. Už od roku 
1945 se Spartak a Jiskra zúèastòovaly pravidelnì 
soutìží Brnìnského kraje.
Fotbalisté Jiskry disponovali høišti na ul. Kolonie 
(dnes B.Nìmcové, høištì II. ZŠ) a „spartakovci“ 
využívali hrací plochy na ul. Nádražní (stávající 
areál SKP Slovan). Významnou prestiž kromì 
fotbalistù získaly po r. 1945:
a)  kuželkáøský sport
Jeho vyznavaèi se ke svým zápasùm 1.zemské ligy 
scházeli na hernì (dnes turistická klubovna KÈT na 
ul. Piaristické  høištì bývalé SZeŠ). Boom „kolkù“ 
trval až do konce 50.let.
b)  oddíl rohování (boxu)
Vyvíjel svou èinnost v návaznosti na sportovní 
aktivitu  vojenské  støední  školy  (dnes  STŠ  MO). 
V jeho støedu se objevila øada reprezentantù. 
Pravidelná utkání byla hojnì navštìvována a k jejich 
realizaci bylo využíváno mìstské kino, sál Na Písku. 
c)  stolní tenis
Stolní tenis nikterak nezaostal v tradici fotbalu. 
Ostatnì patøí k nejstarším oddílùm ve mìstì. Jeho 
vývoj ovšem probíhal v jistým vlnách, vysokou 
úroveò si udržuje tento sport dodnes.

V roce 1956 vznikla TJ Slovan, která sdružovala  
více než desítku oddílù ve mìstì.

Jednotliví pøedsedové TJ Slovan od r. 1956.
Viz.  Kronika TJ Slovan je tè. k nedosažení a dosud 
k nenalezení. Touto cestou vyzýváme každého, kdo 
o jednotlivých dílech a dìní uvnitø TJ Slovan v mi-
nulosti nìco podstatného nìco ví, aby pøispìl k de-
šifrování pravdivého stavu.Co je dosud známé?

1. Olžbut Karel  (1956 –????)
2. Mrva Karel  (1962–1978)
3. Hlaváè Eduard, Ing.  (1978–1988)
4. Beneš Josef, Ing.  (1988–1990)
5. Maèát  Václav ml., Ing.  (1988–2005)
6. Charvát Pavel, Ing.  (2005–dosud)

Nejlepší sportovci 
m ì s t a  M o r a v s k á  
T ø e b o v á  p o d l e  
hlasování sportovních 
fanouškù byli ocenìni 
a  o b d a r o v á n i  
v ì c n ý m i  c e n a m i  
bìhem slavnostního 
veèe ra ,  k t e rý  s e  
uskuteènil ve velkém 
koncertním sále ZUŠ 
v pátek 7. dubna. 
Anketa Sportovec 
roku mìsta Moravská 

Tøebová si již získala mezi moravskotøebovskými 
obèany znaènou oblibu, což dokládá rostoucí zájem 
hlasujících, kteøí letos ve tøech kategoriích rozdìlili 
celkem 981 hlasù.
Mimo tøi soutìžní kategorie získal ocenìní starosty 
mìsta také Václav Maèát nejst., nestor sportovního 
dìní ve mìstì, v kategorii Sportovní osobnost za 
celoživotní oddanost sportu a jeho propagaci.
Ocenìn byl také horolezec Roman Langr za 
mimoøádný sportovní výkon, zdolání vrcholu Broad 
Peak (8.047 m n.m.). 

Bedøiška Schneiderová

Kromì sportovních osobností byla zvláštní cenou 
starosty mìsta ocenìna Kristina Stepasjuková za 
mimoøádné úspìchy v klavírních soutìžích a vzor-
nou reprezentaci mìsta. „Podpoøen by mìl být každý 
sportovní èi kulturní poèin, který vede k rozvoji a 
podpoøe talentu, obzvláštì u mládeže,“ øekl starosta 
mìsta Josef Oš�ádal a dodal: „Všichni ocenìní 
úèastníci disponují nejen velkým talentem, ale také 
silnou vùlí a tréninkovou pílí, která jim pomohla 
dosáhnout jejich úspìchù. Jsou tak pøíkladem pro 
ostatní.“ 

Vítìzové jednotlivých kategorií:

1. Bedøiška Schneiderová 
2. Zdenìk Fikr 
3. Lukáš Brýdl 

1. Michal Sedláèek 
2. Patrik Zítka 
3. Nikola Paøilová 

1. Mgr. Martin Komoò 
2. Ing. Vladimír Dokoupil 
3. Mgr. Iva Kodešová 

Sportovec roku 2005, kategorie dospìlí

Sportovec roku 2005, kategorie mládež

Nejlepší trenér, funkcionáø

Sportovní osobnost

Zvláštní ocenìní starosty mìsta za mimoøádný 
sportovní výkon

Zvláštní ocenìní starosty mìsta na poli kultury 

Václav Maèát - za celoživotní oddanost sportu a 
jeho propagaci

Roman Langr - za úspìšné zdolání osmitisícovky 
Broad Peak (8.047 m n.m.) 

Kristina  Stepasjuková   -   za  mimoøádné  úspìchy 
v klavírních soutìžích a vzornou reprezentaci mìsta 

-net-

Zleva: Komoò M., Kodešová I., Belej, Èerný M.,
Maèát D.

Zleva: Sedláèek M., Kulhavý L., Zítka P., Paøilová N.,
Mašínová M., M., Kadlec P., Šaøecová M.

Kristina Stepasjuková

Václav Maèát

Roman Langr

SPINNING® CENTRUM
 

Mor. Tøebová, Komenského 20
(Stavebniny VYKO)

Na jednotlivé hodiny
je tøeba se objednat 

pøedem na tel. 

602 571 755

Jednotlivé vstupné               85,- Kè
Permanentka: 10x vstup    700,- Kè
Permanentka: 20x vstup  1300,- Kè + 1hod. ZDARMA

Otevøeno:
Pondìlí 16 - 17 hod. 17.30 - 18.30 hod. 19 - 20 hod.  
Úterý 14.30 - 15.30 16 - 17 hod. 17.30 - 18.30 hod. 19 - 20 hod.  
Støeda 16 - 17 hod. 17.30 - 18.30 hod. 19 - 20 hod.  
Ètvrtek 16 - 17 hod. 17.30 - 18.30 hod. 19 - 20 hod.  
Pátek 16 - 17 hod. 17.30 - 18.30 hod. 19 - 20 hod.  
Sobota 10 - 11 hod. 16 - 17 hod. 17.30 - 18.30 hod.       
Nedìle     10 - 11 hod. 16 - 17 hod. 17.30 - 18.30 hod.  


