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IV. roèník

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena
Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí
neuslyšíte. Investièní akce „Rekonstrukce pøístupové cesty k zámku
Moravská Tøebová,“ byla totiž dokonèena, a to v rekordním èase 98 dnù.
Celá stavba byla provedena za podpory Pardubického kraje a evropského
fondu PHARE. První práce zaèaly 9. kvìtna 2006 na spodním úseku ulice
Zámecké napojením nové kanalizace a vodovodního øadu na stávající sítì
v ulici ÈSA. V celé trase byla položena jednotná kanalizace a vodovodní
øad s napojením všech pøípojek k jednotlivým nemovitostem a dešových
vpustí z komunikace. Velmi nároèná byla koordinace jednotlivých prací
z dùvodu znaèného poètu stávajících inženýrských sítí, které práci
komplikovaly. Díky vysoké odbornosti a mnohaletým zkušenostem
technického dozoru investora Antonína Hrabala a svìdomitému pøístupu
dodavatele stavby COLAS CZ se podaøilo 14. srpna 2006 dokonèit
poslední èást, kterou bylo napojení na ulici Bránskou. „Pozitivní zprávou
je, že z pùvodního rozpoètu, který èinil 15,300.000,- Kè bylo ušetøeno
celých 30 procent, informoval Antonín Hrabal. „Již pøi zpracování
nabídky na tento projekt bylo pracovníkùm naší firmy jasné, že se nejedná
o jednoduchou záležitost. Stavba je ve staré zástavbì s množstvím
inženýrských sítí, navíc s pomìrnì krátkou dobou výstavby. Ihned po
zahájení bylo zøejmé, že skuteènost je ještì horší než pøedpoklad. Veškeré
technické potíže a problémy provázející stavbu se ale podaøilo vyøešit.
Bylo tomu tak nejen díky profesní zkušenosti našich pracovníkù a subdodavatelù, ale také díky vzorné spolupráci zástupcù objednatele Evy
Štìpaøové a technického dozoru stavby Hrabala, kteøí pružnì a neprodlenì reagovali na vzniklou situaci na stavbì a neodkladnì øešili
vzniklé problémy. Stavba tak byla dokonèena s mírným pøedstihem pøed
smluveným termínem. Za dobu, co pùsobím u firmy COLAS CZ, tak mohu
øíct, že spolupráce s mìstem Moravská Tøebová byla opravdu výjimeèná,
hodnì nám to usnadnilo práci,“ dodal Milan Jiroušek, zástupce firmy
COLAS CZ.
Finální zadláždìní bylo ponecháno na slavnostní otevøení, které probìhlo
18. srpna 2006 pøestøižením pásky a položením posledních kostek.
Slavnostního otevøení se kromì vedení mìsta Moravská Tøebová a starosty našeho partnerského mìsta Vlaardingenu zúèastnil také ministr
Radko Martínek z Ministerstva pro místní rozvoj, technický dozor
Antonín Hrabal, zástupci firmy COLAS CZ a zastupitelé mìsta Moravská
Tøebová. „Rekonstrukce Zámecké ulice a Zámeckého námìstí byla jednou
z mých nejvìtších priorit ve funkci starosty mìsta. Loni jsem psal všem
obèanùm na této ulici dopisy se slibem, že do konce volebního období
bude rekonstrukce provedena. Jsem rád, že byl slib splnìn a všechny
komunikace historického jádra mìsta jsou nyní opravené. Dìkuji všem,
kteøí se na této investièní akci podíleli,“ sdìlil starosta Josef Ošádal.
Vzhledem k vývoji stavby se podaøilo ušetøit nemalé finance na
pøeložkách VÈP a ÈEZu, díky èemuž budou dodateènì provedeny
projektem neøešená zbylá místa na ulici Zámecké (pøístupové komunikace k objektùm). Závìrem lze konstatovat, že se podaøil uskuteènit jeden
z dalších velmi nároèných krokù v samotném støedu mìsta, kterým se opìt
zvedl kredit Moravské Tøebové.
RNDr. Josef Ošádal - starosta mìsta Moravská Tøebová
Ing.Tomáš Kolkop - Odbor investièního a regionálního rozvoje MìÚ
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Jednostranné zvýšení
nájemného z bytu
Rada mìsta schválila zvýšené mìsíèní nájemné
za 1m2 podlahové plochy bytu pro období od
1.1.2007 do 31.12.2007 v Moravské Tøebové
pro byt do 31.12.2006 vedený jako byt s:
regulovaným nájemným I. kat.
19,22 Kè/m2
regulovaným nájemným II. kat.
15,49 Kè/m2
neregulované nájemné I. kat.
28,25 Kè/m2
neregulované nájemné II. kat
25,35 Kè/m2
pro byt se sníženou kvalitou do 31.12.2006
vedený jako byt s:
regulovaným nájemným III. kat. 12,49 Kè/m2
regulovaným nájemným IV. kat.
9,71 Kè/m2
Zákon è. 107/2006 Sb. upravuje postup pøi
jednostranném zvyšování nájemného, které je
možno uplatnit bìhem ètyøletého období.
Pronajímatelé mohou podle tohoto zákona
postupovat ètyøi roky, tj. od 1.1.2007 do
31.12.2010, kdy zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu pozbude platnosti.
Pokud se pronajímatel na zmìnì nájemného
s nájemcem nedohodne, mùže jednostrannì
zvýšit nájemné pouze jedenkrát roènì, a to
poèínaje 1.1.2007. Následující roky mùže
pronajímatel jednostrannì zvyšovat nájemné
vždy k 1.1., popøípadì pozdìji, nikoli však
zpìtnì. Není tedy vylouèeno, aby pronajímatel
jednostrannì, v souladu s tímto zákonem, zvýšil
nájemné nikoli k 1.1., ale v pozdìjších mìsících
(napø. v pøípadì, že se mu nepodaøí doruèit
nájemci oznámení o zvýšení nájemného),
nemùže však žádat zvýšené nájemné i za pøedchozí mìsíce, které uplynuly od 1.1. Oznámení
o jednostranném zvýšení nájemného musí mít
vždy písemnou formu (jeho vzor je k dispozici
na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj)
a pronajímatel jej musí nájemci doruèit.
Odbor majetku mìsta
a komunálního rozvoje MìÚ

Z jednání zastupitelstva
mìsta ze dne 14. 8. 2006
Zastupitelstvo mìsta schválilo:
ü Poskytnutí stipendia v souladu s usnesením
mìstského zastupitelstva è. 4/S/010797 následujícím studentùm: Janì Èížkové z Moravské
Tøebové, studentce Vysoké školy ekonomické
v Praze a Kateøinì Lachmanové také z Moravské Tøebové, studentce Vysoké školy pedagogické v Èeských Budìjovicích
ü Zámìr úèasti mìsta Moravská Tøebová
v novì zøizované obecnì prospìšné spoleènosti,
která bude Vzdìlávací a zábavné centrum
Mladìjov provozovat.
Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
ü
Pøedložený rozbor hospodaøení mìsta
Moravská Tøebová k 30. 6. 2006
ü
Pøedložené srovnání cenové nabídky
Komplexních služeb nakládání s odpady na rok
2006 LIKO Svitavy a. s. v návaznosti na místní
poplatek za provoz systému nakládání s odpadem.
ü Zpùsob, náklady a termín realizace opravy
místní komunikace v Sušicích v souvislosti s peticí obèanù Sušic.
ü
Pøedloženou informaci o realizaci
marketingové studie cestovního ruchu ve mìstì.
Zastupitelstvo mìsta:
ü Odkládá projednání tisku è. 19 (nesouhlas
obèanù s odprodejem pozemku p.è. 935 na ul.
Lázeòské) na pøíští zasedání zastupitelstva
mìsta.
Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta
je k dispozici na sekretariátì starosty na MìÚ
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Význam silnice R35 pro Moravskou Tøebovou
Ministerstvo dopravy v souèasné dobì považuje
urychlení pøípravy a realizaci výstavby rychlostní
silnice R35 za prioritní projekt dopravní infrastruktury v ÈR. Pro splnìní cíle je pøipraveno garantovat
mimoøádný pøístup i finanèní prostøedky na
výstavbu. Silnice R35 má pro Mor. Tøebovou
zásadní význam ve zrychlení silnièní dopravy
smìrem do segmentu západního (Pardubice - Praha)
a severozápadního (Hr. Králové Jièín - Ml. Boleslav

vyhovující I/35 (Mohelnice - Olomouc). Z hlediska
tranzitní dopravy (Praha - Olomouc - Ostrava Slovensko) dojde k výraznému odlehèení D1, což
pøevede tranzit do blízkosti Mor. Tøebové. Ovšem
zásadní význam R35 pro Mor. Tøebovou nastane
v okamžiku realizace dálnièního køíže Staré Mìsto,
který umožní propojení R35 a R43. Tím dojde k definitivní realizaci myšlenky bývalé "exteritoriální
øíšské dálnice" - dálkovému propojení Wien Wroclaw (pøes Brno Mor. Tøebovou - Hr. Králové)
a kýženému severojižnímu propojení D1 a R35.
Právì teprve existence dálnièního køížení R35 s R43
se jeví z hlediska strategického významu jako výrazný potenciál rozvoje území a "lákadlo" pro investory. Bohužel se již asi nikdy nedoèkáme pokraèování R43 severním smìrem do Polska (pøes
Lanškroun a Králíky), protože tato trasa zùstala dnes
již z hlediska skuteèné realizace jen zbožným
pøáním.
Ing. Josef Jílek, místostarosta mìsta

Pálení v zahradách
Místostarosta Josef Jílek na tiskové konferenci
- Liberec). Zejména ménì medializovaný smìr SZ je
dùležitý pro rozvoj podnikatelských aktivit v automobilovém prùmyslu vzhledem ke spojení s Mladou
Boleslaví. Významné bude i spojení do Polska
(Walbrzych, Wroclaw) a Nìmecka (Dresden).
Naopak výstavba R35 není pøíliš významná pro
opaèný smìr, kde v souèasnosti existuje kapacitnì

PRONÁJEM
Mìsto Moravská Tøebová zveøejòuje zámìr
pronájmu nebytových prostor
na nám. T.G.Masaryka è.o. 39
v Mor. Tøebové o celkové výmìøe 112,50 m2.
Odbor majetku
a komunálního hospodáøství MìÚ

Upozornìní
VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ
Od roku 2005, kdy nabyla úèinnosti novela
Zákona o provozu na pozemních komunikacích,
jsou stanoveny lhùty pro výmìnu øidièských
prùkazù. Chtìli bychom pøipomenout obèanùm,
že se blíží termín pro povinnou výmìnu starých
øidièských prùkazù vydaných v období od 1.
èervence 1964 do 31. prosince 1993. Jedná se o
„rùžové tøídílné rozkládací øidièské prùkazy,“
vydávané v letech 1964-1986 a „rùžové
papírové øidièské prùkazy,“ vydávané v letech
1986 - 1993. Termín jejich povinné výmìny
bez zaplacení poplatku je do 31. prosince 2007.
K provedení výmìny øidièského prùkazu je
potøeba se dostavit na odbor dopravy MìÚ se
starým øidièským prùkazem, jednou fotografií a
u pøepážky vypsat Žádost o výmìnu ØP. Lhùta
pro vyhotovení a vyzvednutí nového øidièského
prùkazu (a zároveò výmìnu za starý ØP) je 20
dnù.

Døíve bylo zvykem v dobì uklízení spalovat
nejrùznìjší rostlinný materiál (listí, trávu,
oøezané vìtvì a další) na zahradách èi mezích.
V souèasné dobì jsou lidé k ochranì životního
prostøedí podstatnì vnímavìjší, a proto je pálení
pøedmìtem stížností. Vzhledem k tomu, že tato
oblast je rámcovì upravena zákonem, chceme
všem, které uvedená problematika zajímá, podat
základní informaci.
Z hlediska zákona è. 185/2001 Sb. o odpadech
je rostlinný odpad vzniklý pøi èinnosti obèanù
na zahrádkách, polích, pøi úklidu høbitovních
míst apod. (tedy nikoliv pøi èinnosti podnikatelských subjektù) považován za odpad komunální. Obèané mohou tyto odpady odkládat na
místech k tomu urèených, kterými jsou sbìrné
dvory na ulici Zahradnická a v Boršovì. Dále je
pravidelnì dvakrát roènì pøistavován na urèená
místa mobilní kontejner èi traktorová vleèka,
kam mohou obèané tento rostlinný odpad
odkládat. Termíny a místa jsou obèanùm vždy
pøedem oznamovány. V lednu je navíc poøádán
mimoøádný mobilní svoz vánoèních stromkù. Je
také možné, že si likvidaci rostlinného odpadu
mùže provést každý obèan sám napø. kompostováním, samozøejmì v souladu s citovaným
zákonem.
Jedním z možných zpùsobù likvidace rostlinných materiálù je i jeho spalování podle zákona
è. 86/2002 Sb. o ochranì ovzduší který øíká, že
v otevøených ohništích, zahradních krbech nebo
otevøených grilovacích zaøízeních, lze spalovat
jen døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné
materiály a plynná paliva urèená výrobcem,
pøièemž uvedená paliva nesmìjí být kontaminována chemickými látkami (lepidla, nátìry
apod.). Za porušení tìchto základních povinností je ze strany orgánu obce možné uložit
pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kè podle
§ 40, odstavec 10, zákona o ovzduší.
Odbor životního prostøedí MìÚ
– ochrana ovzduší

Stacionáø pro klienty s kombinovaným zdravotním postižením
Za užiteèné spolupráce øeditelky Oblastní charity a
øeditelky Speciální školy M. Tøebová, zástupcù
Komunitního plánování sociálních služeb a projektu
Zdravé mìsto vznikl projekt s názvem Stacionáø,
jehož cílem bylo získat finanèní prostøedky z Evropské unie na odbornì vedenou pøípravu našich
spoluobèanù s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením pro samostatný pracovní i osobní
život, souèasnì rozvoj jednotlivých stránek
osobnosti tak, aby se jejich život podobal bìžnému
zpùsobu života lidí bez postižení. Pøedpokladem je
aktivní úèast až deseti klientù, kteøí díky projektu
získají samostatnost, kvalitní smysl života a šanci na
vhodné zamìstnání v návaznosti na poptávku
místních i okolních zamìstnavatelù. Právì šance na
úspìšné zapojení na trhu práce je také hlavním cílem

projektu. Po dalších jednáních Komise sociální,
zdravotní a péèe o dìti, Sdružení mentálnì
postižených a ostatních partnerù projektu Stacionáø
zajistí pøedpoklady pro budoucí zøízení chránìné
dílny, která také vychází z pøání a potøeb obyvatel
našeho mìsta a okolí.
Na základì doporuèení výbìrové komise Nadace
rozvoje obèanské spoleènosti a schválení
Ministerstva práce a sociálních vìcí byl tento projekt
vybrán k podpoøe v celkové výši 612 000,00 Kè
z prostøedkù Globálního grantu v rámci Operaèního
programu Rozvoj lidských zdrojù, spolufinancovaného ze státního rozpoètu Èeské republiky a Evropského sociálního fondu.
Kontakt pro bližší informace: Oblastní charita Mor.
Tøebová, tel. 461312551, 603350811
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Do Moravské Tøebové míøí italští turisté
Moravskou Tøebovou zaèali objevovat turisté z Itálie. Je to zásluhou Ester Tesolin, která v Moravské
Tøebové provozuje cestovní agenturu Mare & Monti,
a na italskou klientelu se soustøedí. „Organizuji
poznávací zájezdy italských turistù do Moravské
Tøebové a okolí, ale zároveò nabízím pobytové a
poznávací zájezdy do Itálie èeským turistùm,“ øíká
Ester Tesolin. Její nová kanceláø na Cihláøovì ulici
vedle budovy Úøadu práce si na nedostatek klientù
nemùže stìžovat. „Je to super, že se zájezdy tak, jak
je organizuji, lidem líbí. Využívám svých pøímých
kontaktù s ubytovateli a majiteli restaurací v celé
Itálii, èímž mohu zaruèit prvotøídní služby. Klienti
jsou spokojeni a rádi se vracejí,“ dodává spokojenì.
Nárùst italských turistù v regionech mimo Prahu
vysvìtluje Tesolin následovnì: „Italové se rádi seznamují s jiným zpùsobem života a s lidmi vùbec
zblízka. Praha je sice nádherná, ale tohle nabídnout
nedokáže, je to trošku umìlý turistický ráj. Neustále
roste již dnes poèetná skupina, která je Prahou
pøesycena a hledá originální a autentické zážitky.
Moravská Tøebová se svým nádherným okolím má
dle mého soudu vynikající turistický potenciál, chybí
jí však dobudovat základní infrastrukturu,“ dodává.
Ve mìstì je k dispozici pouhých ètyøicet pokojù
rozesetých po penzionech v rùzných èástech mìsta,
které mají pro italskou klientelu pøijatelnou úroveò.

Standard poskytovaných služeb je navíc v øadì
z nich velmi rozkolísaný. Pro nìkteré z nich je problém zajistit takové samozøejmosti jako je satelitní
TV, nebo èistý sprchový kout. Jazyková vybavenost
personálu je minimální. To vše dohromady prozatím
mìsto ve tvrdém boji o turisty znaènì handicapuje.
„Jsem ale optimistka. S tím, jak bude návštìvnost
mìsta narùstat, zlepší se snad i nabízené služby.
Byla by škoda, kdybych pro své klienty, kterým se
líbí Moravská Tøebová, shánìla ubytování ve
Svitavách nebo v Litomyšli. Je to pro poskytovatele
služeb v cestovním ruchu v Moravské Tøebové velká
výzva,“ dodává Tesolin.
Právì na cestovní ruch je zamìøen nový rozsáhlý
projekt, který pøipravuje moravskotøebovská radnice
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Projekt, do nìhož jsou zapojena také mìsta
Litomyšl, Polièka a Svitavy, by mìl napomoci
dobudovat chybìjící infrastrukturu a umožnit
investovat do rozvoje jazykových znalostí personálu
restaurací a penzionù. Starosta mìsta Josef Ošádal
k tomu øíká: „Okres Svitavy byl vybrán pro pilotní projekt cestovního ruchu, na nìmž by se mìly
demonstrovat možnosti komplexního financování
z evropských penìz. Zvažovaný objem projektu
dosahuje výše asi 600 mil. Kè.“
-net-

Vlaardingen vìnoval Moravské Tøebové hasièský speciál
Ve dnech 17.-20. srpna navštívila Moravskou
Tøebovou poèetná návštìva z partnerského
mìsta Vlaardingen. Celkem se ve mìstì
pohybovalo více než 150 Holanïanù. Nejpoèetnìjší skupinou byli mladí fotbalisté, kteøí
se zúèastnili Mezinárodního fotbalového turnaje
mládeže v areálu TJ Slovan, tenisté zmìøili své
síly s reprezentanty místního oddílu. „Kromì
týmù z partnerských mìst Vlaardingen a Staufenberg jsme na turnaj pozvali oddíly z Boskovic
a Brna-Líšnì, které turnaji dodaly novou
dynamiku,“ vysvìtlil Jaroslav Širùèek, pøedseda
fotbalového oddílu.
Soubìžnì s turnajem se konala prezentaèní akce
holandského mìsta, která probìhla v pátek
a která mìla za cíl seznámit tøebovské obèany
s holandskou kulturou, zvyky a zpùsobem
života. „Prezentace Moravské Tøebové u nás
vloni sklidila velký úspìch, proto jsem se se
starostou Ošádalem domluvil na obdobné
prezentaci Vlaardingenu ve vašem krásném
mìstì,“ øekl s úsmìvem starosta Vlaardingenu
Tjerk Bruisma. Slavnostní vernisáží byla na
zámku zahájena výstava prací vlaardingenských
výtvarníkù, kterou v prostorách radnice doplòují
vystavené práce dìtí. Návštìvníci informaèních
stánkù na námìstí si pochutnávali na tradièních
vlaardingenských specialitách, „ocelových“
sušenkách, naložených sledích a likéru Schelvispekel, bez nìhož námoøníci odmítali v dávných
dobách vyrážet na moøe. Mnohasetletou tradici
pøipomnìli rybáø s rybáøkou, odìní do tradièních
honosných krojù.
Obrovský úspìch sklidilo vystoupení skotského
dudáka a také pochodové kapely Show Band
Liberté, která návštìvníka nadchla složitými
rytmickými obrazci, preciznì pøedvádìnými za
zvuku dechových nástrojù.
Po èesko-holandské kvìtinové show Slávka
Rabušice a Jaca Verkuila, organizovaného
Kvìtinovým studiem Vìry Weinlichové, prezentace Vlaardingenu vyvrcholila velkým pøekvapením. Na námìstí se za zvuku sirén a s blikajícími majáky vøítilo hasièské auto, z nìhož
vyskoèil starosta Vlaardingenu Tjerk Bruinsma
a spoleènì s velitelem hasièù pøedal starostovi
našeho mìsta klíèky od vozu. Bruinsma se
posadil za volant a ještì se dvìma kolegy
absolvoval celou cestu z Holandska èítající více
než tisíc kilometrù. „Auto již má sice pár let
odježdìno, ale Volvo je dobrá znaèka, která vám

jistì ještì dlouhou dobu poslouží. Koneckoncù
celou trasu šlapalo jako hodinky,“ smál se
Bruisma. Speciál v plné výbavì dostane na
starosti poloprofesionální jednotka hasièù ve
Starém Mìstì. Cenný dar v hodnotì vyšší než
milion korun tak bude zasahovat nejen v Moravské Tøebové, ale pøed ohnivým kohoutem
bude chránit také Staré Mìsto a okolní obce.
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí.
Pištì své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám.
T.G.M. 29, MT nebo e-mailem
zpravodaj@mtrebova.cz.
Chtìla bych se zeptat pana
starosty, zda-li si už všimnul
toho, že morový sloup na
námìstí slouží nejen jako
dominanta a okrasa námìstí,
ale také jako prolézaèka pro
dìti a místo k sezení pro
dospìlé. Pøed opravou námìstí byl kolem morového sloupu øetìz a kvìtinový záhon, nyní zde není ani jedno a to pøímo
láká dìti k jeho prolézání a dokonce i k houpání
se na møíži pøipevnìné na výklenku (13. 8. 2006
pøed promítáním filmu Skøítek). Myslím, že
taková památka si zaslouží více pozornosti a šetrného zacházení, abychom ji uchovali pro další
generace.
Vážená paní, souhlasím s Vámi v tom, že kulturní
památka si zaslouží šetrné zacházení a pozornost.
Naši pøedkové však tyto objekty stavìli, aby byly
otevøeny lidem, nebo je chránily pøed nemocemi a
obèané se proto k nim chovali s pokorou a úctou.
Nièení kulturních památek bohužel nezabrání ani
záhony, øetìzy, møíže apod. Je plnou odpovìdností
nás všech nauèit naše dìti k úctì k historickým
hodnotám mìsta. Tento dotaz tedy spíše pøevedu
jako apel na všechny spoluobèany: Nenième si naše
kulturní dìdictví – je to odkaz našich pøedkù.
Nauème se k nìmu chovat s úctou a dùstojností
a uème tomu i naše dìti.
Na ulici Bránské u zadních traktù domù na
námìstí stojí už dva mìsíce stará popelnice, do
níž hází odpadky kde kdo, a která kvùli
nadmìrnému horku velice zapáchá. Popeláøi ji
sice vyvezou, ale kdo jde kolem, nahází do ni
jakékoliv odpadky. Na Správì nemovitostí nám
sdìlili, že popelnice patøí p. Dirrovi, ten se o ni ale
vùbec nestará. Co máme dìlat proto, aby celá
ulice nezapáchala?
Okamžitì jsem celou situaci zaèal øešit s øeditelkou
Technických služeb. Na Bránské ulici ale žádná
taková popelnice nalezena nebyla. Myslím, si, že
dotazy nebo spíše stížnosti obdobného typu je lépe
øešit ihned telefonicky. S pøíslušnými pracovníky
mìstského úøadu nebo klidnì se mnou.

Stanice TK v Moravské Tøebové
Souèástí delegace byla poèetná skupina holandských podnikatelù, která zkoumala možnosti rozvojových investic a seznámila se s novými pøipravovanými projekty ve mìstì a okolí.
Byznysmeni se setkali s øeditelem španìlské
spoleènosti Treboplast, která vyrábí v Mìstské
prùmyslové zónì, navštívili Rehau a poté nový
rekreaèní areál Motýlek na Svojanovì, jež má
po letošní velmi úspìšné sezónì velké rozvojové plány. „Zvažujeme rozšíøení areálu, který
v souèasnosti disponuje 140 lùžky, také o autokemp. Lokality pro nìj jsou již pøipravené,
momentálnì oslovujeme potenciální spoluinvestory z Holandska, kteøí by do tohoto
projektu šli s námi,“ øekl Jiøí Bárta, majitel
areálu.
Holanïané si návštìvu pochvalovali. „Moravská Tøebová je pøekrásné mìsto, které èeká
velký rozvoj a úspìšná budoucnost. Jsme rádi,
že se naše prezentace lidem líbila a že ji
navštívili v tak hojném poètu,“ tvrdil spokojenì
starosta Vlaardingenu Bruinsma. Starosta
Ošádal mìl radost nejen z úspìchu holandské
show ale také z hasièského vozu: „Hasièi ve
Starém Mìstì nové auto potøebovali jako sùl
a speciál z Vlaardingenu, aè není úplnì nový,
znaènì pøispìje ke zvýšení požární ochrany
v celém regionu.“
-net-

Vybudování první a zároveò poslední Stanice technické kontroly v regionu Moravskotøebovska a Jevíèska znamená pro majitele osobních aut a dodávek
do 3,5 tun znaèné ulehèení s dojíždìním na STK až
do Svitav. Nová stanice STK bude vybudována v západní èásti mìsta na ulici Svitavská vedle firmy
DGF. Tento pozemek odkoupila firma ABERA spol.
s r.o. do svého vlastnictví od mìsta za vzájemnì
dohodnutou kupní cenu ve výši 903.800,- Kè. Prodej
byl schválen Zastupitelstvem mìsta Moravská
Tøebová nadpolovièní vìtšinou hlasù všech èlenù.
Smlouvu na vybudování nové STK podepsal s jednatelem firmy ABERA spol. s.r.o. Alešem Beranem
starosta mìsta Josef Ošádal 26. 7. 2006. „Stanice
technické kontroly je pro Mor. Tøebovou i okolní
obce se spádovostí témìø 30 tisíc obyvatel velice
dùležitá. Z grafických návrhù, které jsem mìl
možnost vidìt, vyplývá, že se máme v našem mìstì a
okolí opravdu na co tìšit,“ øekl starosta.
Ke stanici technické kontroly bude patøit také stanice
mìøení emisí pro silnièní motorová a pøípojná
vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2 a zvláštní
motorová a pøípojná vozidla kategorií T, OT1, OT2,
OT3 a OT4. „Podle našich zkušeností, u již vybudovaných STK v jiných mìstech, víme, že v Moravské Tøebové vytvoøíme do budoucna ètyøi až pìt
pracovních míst,“ sdìlil jednatel firmy Aleš Beran.“
S výstavbou STK bychom chtìli zaèít ještì tento rok
v listopadu nebo v prosinci,“ dodal Beran.
Samotnou výstavbu stanice technické kontroly bude
firma hradit z vlastních prostøedkù. Smluvní strany
se dále dohodly, že spoleènost ABERA spol. s r.o.
nejpozdìji do 31. 12. 2007 na území mìsta Mor.
Tøebová v lokalitì, kterou urèí prodávající, vybuduje
dìtské høištì v hodnotì 150.000,- Kè. Oficiální
spuštìní STK se plánuje na 1. 7. 2007.
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MATRIKA

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR

Vítání:
Èervenec: Patricie Neumanová M.T.
Srpen:
Michal Koláèek M.T.

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

Sòatky:
Èervenec: Tomáš Kolkop
- Barbora Pøichystalová oba M.T.
Martin Zemánek - Markéta Pagáèová
M.T. - Starý Naletím
Zdenìk Dostál - Jarmila Hovorková
M.T. - Rychnov
Josef Antl - Lenka Petrová
oba Staré Mìsto
Tomáš Uher - Petra Tichá
M.T. - Útìchov
Štefan Váradi - Marie Hamplová
oba Tøebaøov
Srpen:
Josef Klíè - Eva Svobodová
Šlapanice - Rokycany
Lukáš Daul - Edita Ordeltová
oba M.T.

Chytili zlodìje
Svitavští kriminalisté dopadli pachatele vloupání.
Ètyøiadvacetiletý muž z obce u Moravské Tøebové
spoleènì s dalším dosud neznámým pachatelem
v noci na 25. 7. 2006 násilnì vnikli do bývalé
restaurace v Rozhraní. Z místa si odnesli vybavení a
elektroniku za témìø 70 tis. Kè. Policejní komisaø
muži sdìlil obvinìní z trestného èinu krádeže
vloupáním. Po dalším z pachatelù a odcizených
vìcech policie nadále pátrá.

Kolik nás je

Posílal si stovky tisíc
Policejní komisaø sdìlil v minulých dnech obvinìní
z trestného èinu zpronevìry dvaatøicetiletému muži
z Bystrého. Bývalý zamìstnanec MìÚ v Bystrém
po dobu témìø pìti let zasílal peníze z úètu mìsta na
svùj soukromý úèet. Platby vykazoval jako mzdu
neexistujícího zamìstnance. Celkem si pøišel na 817
000 Kè. Podezøelý se ke svému jednání doznal a
zavázal se nahradit škodu v plné výši.

V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo ke konci 1. pololetí vedeno
11227 obèanù ÈR, z toho 49 cizincù s
povolením k trvalému pobytu na území Èeské
republiky. Za první pololetí se v Moravské
Tøebové narodilo 54 dìtí, zemøelo 55 obèanù,
pøistìhovalo se 84 obyvatel a odstìhovalo
113 obèanù.
Prùmìrný vìk obèana Moravské Tøebové je
39,97 let (muži 38,06 let a ženy mají
prùmìrný vìk 41,74 let).

Plachtaøské mistrovství poznamenala tragická
havárie
V prùbìhu 5. discipliny Plachtaøského mistrovství
Èeské republiky došlo ve støedu 16. srpna v pozdních odpoledních hodinách k havárii vìtronì, pøi níž
tragicky zahynul pilot, èlen Aeroklubu Mladá
Boleslav Aleš Hájek.
Po rozsáhlé pátrací akci jednotek SAR a Aeroklubu
Moravská Tøebová byl plachtaø nalezen ve znièeném
kluzáku mrtev. Komise Ústavu pro zjištìní pøíèin

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod.
Statistika za období 15. 7. – 14. 8. 2006
Poèet zjištìných pøestupkù
Z toho øešeno blokovì
Z toho pøedáno správnímu orgánu

197
49
5

15.7. v 00:40 h. byla hlídka MP upozornìna obyvatelkou z ulice Jiráskova na to, že se zøejmì nìkdo
vloupal do školy na ulici Palackého. Jelikož se
jednalo o podezøení z trestné èinnosti, byla pøivolána
i hlídka PÈR. Obìma hlídkám se podaøilo na místì
pøímo ve škole zadržet mladíka, který rozbil okno,
vnikl do pøízemí a chtìl vykrást automat na nápoje a
cukrovinky.
V 17:45 h. byla hlídka MP pøivolána ke rvaèce do
Boršova, kde došlo k bitce mezi tøemi muži.
Záležitost byla pøedána k doøešení PÈR.
V 02:20 h. øešila hlídka MP domluvou rodinu
v Udánkách, která hlasitou hádkou mezi sebou rušila
ostatní obyvatele.
17.7. v 14:50 h. byla na ulici Lanškrounské nalezena
ležící opilá žena. Na místo byla pøivolána hlídkou
MP RZS. Žena byla ošetøena a ve spolupráci se
strážníky MP pøevezena domù a pøedána rodinì.
18.7. v 22:15 h. øešila hlídka MP blokovou pokutou
rušení noèního klidu na ulici Cihláøova.
21.7. v 22:00 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Lidickou, kde ležel na chodníku opilý muž. Hlídka
muže probrala, zjistila jeho totožnost, a jelikož
nemìl žádné zranìní, byl nasmìrován k domovu.
V 01:00 h. bylo hlídce MP oznámeno rušení noèního
klidu z rodinného domu v Sušicích. Zde podnapilý
muž rušil své sousedy hlasitou hudbou. Jelikož se
pøestupku dopustil opakovanì, byl pøedán k doøešení
ke správnímu øízení na MÚ.
22.7. v 23:30 h. byla hlídka MP pøivolána do
Boršova, kde podnapilá žena obtìžovala své pøíbuzné. Po zjištìní totožnosti byla žena pøevezena do
svého bydlištì.
24.7. v 00:55 h. pøijala hlídka MP oznámení o ležícím muži na ulici Západní u Dìtského domova. Muž
byl probuzen, zjištìna jeho totožnost a nasmìrován
k domovu.

25.7. v 13:40 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Dukelskou, kde došlo k rodinným neshodám. Muž
který obtìžoval své pøíbuzné a nemìl v domì trvalé
bydlištì, byl vyøešen domluvou a vykázán z domu.
26.7. v 01:00 h. byla hlídka MP pøivolána do herny
Slavia na námìstí T.G.M., kde došlo ke rvaèce mezi
hosty. Vše bylo vyøešeno na místì ve spolupráci
s PÈR. Úèastnící rvaèky byli vykázáni z herny.
29.7. v 17:05 h. byla hlídka MP pøivolána na autobusové nádraží, kde ležel v podnapilém stavu na
vozovce moravskotøebovský bezdomovec. Jelikož se
hlídce MP nepodaøilo muže probrat, byla na místo
pøivolána RZS. Muž byl pøevezen na ošetøení do
nemocnice ve Svitavách.
1.8. v 03:40 h. zajišovala hlídka MP místo trestného
èinu do pøíjezdu technikù PÈR na ulici ÈSA, kde
došlo k vykradení obchodu.
3.8. v 17:00 h. pøijala hlídka MP oznámení o ležícím
podnapilém muži na ulici Piaristická. Hlídka zjistila
jeho totožnost a muže pøevezla a pøedala rodinì.
4.8. v 08:10 h. byla hlídka pøivolána do objektu
polikliniky na ulici Svitavská, kde se ve výtahu
nacházel pes, který vbìhl do budovy. Pes byl odchycen a doèasnì umístìn v kotci MP.
V 13:30 h. byla hlídka MP pøivolána do OD Kubík
a požádána personálem obchodu, aby vykázala
bezdomovce, kteøí se usadili ve vestibulu prodejny.
Hlídka jejich pøání vyhovìla.
V 03:00 h. zadržela hlídka MP u Boršova muže,
který ukradl dva nákupní vozíky u OD Lidl. Krádež
byla vyøešena blokovou pokutou a vrácením vozíkù.
5.8. v 13:35 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Høebeèská, kde muž napadl svoji družku. Vzhledem
k jeho agresivitì byl pøevezen na PÈR a pak následnì na záchytnou stanici.
9.8. v 12:00 h. pøijala hlídka MP oznámení o tom, že
v Udánkách nákladní vozidlo strhlo zábradlí na
mostì u hospody. Oznámení bylo postoupeno PÈR.
10.8. v 19:00 a pøijala hlídka MP oznámení o podezøení, že došlo k vloupání do chaty v blízkosti rekreaèního støediska Srnèí. Pøi kontrole hlídka zjistila
otevøené dveøe. Na místo byla pøivolána PÈR a byl
vyrozumìn majitel chaty.
11.8. v 16:00 h. pøijala hlídka MP oznámení, že po
silnici è. 35 ve smìru na Svitavy se pohybuje zmatený muž. Hlídka na místì zjistila jeho totožnost a
bydlištì. Muž byl pøevezen a pøedán do Domova
dùchodcù v Moravské Tøebové.
strážník František Juriš

leteckých nehod spolu s Policií ÈR provedla šetøení.
O závìrech budeme informovat po skonèení vyšetøování, které potrvá nejménì mìsíc. Vyšetøovací
komise shledala, že k pochybení ze strany poøadatele
nedošlo a pøedpisy porušeny nebyly. Po seznámení
s dílèími závìry vyšetøování se organizaèní štáb
rozhodl po jednodenní pøestávce pokraèovat podle
plánu. Na veèerním briefingu byli závodníci se
zjištìními komise seznámeni.
Poslední disciplína mistrovství byla vyhlášena v sobotu 19. srpna.

Epitaf
Ve støedu v prùbìhu 5. discipliny Plachtaøského
mistrovství ÈR tragicky zahynul pøi havárii vìtronì
náš kamarád, pilot a èlen Aeroklubu Mladá
Boleslav Aleš Hájek. Vyjadøujeme hlubokou
soustrast všem blízkým, pøedevším èlenùm rodiny a
pilotùm i kamarádùm, kteøí ho znali. Vìnujte
vzpomínku našemu kamarádu a pøíteli, který byl
jedním z nadšených propagátorù plachtìní a velkým leteckým nadšencem.
Èest jeho památce.
Organizaèní tým a závodníci PMÈR 2006
Ing. Eva Maixnerová – tisková mluvèí PMÈR

Mìstská policie zmìøí
øidièùm tachometry
Ve ètvrtek 28. 9. 2006 nabídne mìstská policie
øidièùm, kteøí budou mít zájem, ovìøení pøesnosti
tachometru jejich vozu. Akce probìhne od 9.00 do
12.00 hodin dopoledne na bývalé silnici è. 35 za
podnikem Rehau. Instrukce k mìøení poskytnou
strážníci mìstské policie na místì. Výsledek mìøení
se pak øidièi dozví pøímo od policistù. Mìøení bude
probíhat za bìžného silnièního provozu a øidièi jsou
povinni respektovat veškerá pravidla silnièního
provozu.
Mìstská policie Moravská Tøebová

Kvalita pitné vody
Pøítomnost manganu a železa v pitné vodì mùže
být pøíèinou jejího zákalu. Jejich pùvod je buï
v horninovém podloží vodního zdroje nebo se
jedná (v pøípadì železa) o produkt koroze
vodovodního potrubí. Oba kovy nejsou
významné z hlediska pùsobení na zdraví, mohou
však zhoršovat chuové a pachové vlastnosti
vody, pøi vyšších koncentracích napø. zabarvení
textilií a keramických materiálù, se kterými
pøijdou do styku. Vyhl. MZd. è. 252/2004 Sb.
stanovuje mezné hodnoty pro ukazatel železo
0,2 mg/l, pro mangan 0,05 mg/l. Namìøené
koncentrace železa (mg/l) ve vodovodní síti
mìsta:
Odbìrné místo

2005 (roèní prùmìr)

2006

MŠ Piaristická
0,05
<0,05
ZŠ Palackého
<0,05
0,14
Udánky
0,18
0,45
Sušice
0,14
<0,05
Boršov
0,10
0,11
Koncentrace manganu namìøené ve vzorcích
vody odebíraných pøímo ze zdrojù i na
odbìrových profilech vodovodní sítì jsou trvale
výraznì nižší nežli povolený limit.
VHOS
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Na námìstí si zakejklovaly
ètyøi tisíce lidí
Nejvìtší festival Moravské Tøebové Kejkle a
kratochvíle úspìšnì skonèil. Letošní roèník byl tak
trochu neobvyklý. Za prvé zmìnil místo konání a za
druhé byl spojen s kulturním programem poèetné
delegace z Holandska, která byla v Moravské
Tøebové na pøátelské návštìvì. V pátek 18.8. ožilo
námìstí bohatým komponovaným programem,
pøedstavila se holandská pochodová kapela Liberté
nebo holandský dudák, na prezentaèních stáncích
bylo možné ochutnat typické holandské herinky,
sušenky nebo tradièní mok zvaný Jenever. K vidìní
byla exhibice mažoretek agentury Arnika, èeskoholandská kvìtinová show, domácí i svìtové šlágry
zahrála kapela Lotus a neobyèejné ovace sklidila
také Sanny z Vyvolených se svou ohòovou show.
Druhý den se nesl ve znamení støedovìkého
kejklování. Šermíøi, kejklíøi, stánky s lidovými
øemesly, vìštírna, stylová alchymistická laboratoø
nebo dobová støelnice upoutali pozornost nejednoho
diváka. „Kejkle byly tentokrát opravdu vydaøené.
Líbilo se mi, že byly na námìstí a lidé se nemuseli
maèkat ve stíšnìnìjších prostorách zámku, ocenili
jsme také zajímavý a poutavý program a poèasí se
po tìch lijácích nakonec také umoudøilo,“ shodovali
se návštìvníci. Nejvìtší lahùdkou byl samozøejmì
rytíøský turnaj na koních, který promìnil historický
prostor námìstí na mimoøádnì okázalou podívanou.
„Festival se tìšil triumfální návštìvnosti. V pátek
jsme na námìstí pøivítali více než dva a pùl tisíce
návštìvníkù, v sobotu se námìstí zaplnilo až ètyømi
tisíci osobami,“ zhodnotila poøadatelka akce a
øeditelka Kulturních služeb mìsta Libuše Gruntová a
dodala: „Pøesvìdèili jsme se, že téma festivalu je
stále aktuální, oslovilo nejen místní obyvatele, ale
díky propagaci také mnoho pøespolních rodin.
Návštìvníci z Brna, Znojma, Hradce Králové,
Boskovic, Svitav èi Chrudimi nebyli výjimkou.“
-redfoto: Jiøí Košál
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 316 202
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej: vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení
Upozornìní: Rezervované vstupenky se po uplynutí 7 dní
vrací automaticky zpìt do prodeje. V pøípadì èasovì
platné rezervace musí být tyto vstupenky vyzvednuty
nejpozdìji pùl hodiny pøed zaèátkem pøedstavení, jinak
budou prodány.

Kinematograf porazilo poèasí
Rozmarné poèasí si tak trošku zalaškovalo s putovním kinematografem bratøí Èadíkù a jeho
doprovodným programem v Moravské Tøebové.
Silný a vytrvalý déš, chlad, ale i neukáznìnost
nìkolika málo návštìvníkù zpùsobily, že koncert
kapely Burani z New Jersey se prostì nekonal.
Film Román pro ženy pøišla za tìchto nepøíznivých podmínek shlédnout jen hrstka otužilých divákù. Druhý den se nakonec pøeci jen
hrálo: Metallica revival opìt pøesvìdèila, že její
fanoušci si na ni udìlají èas rádi a kdykoliv
a snímek Skøítek, který byl od zaèátku do
konce prost verbálních projevù svých protagonistù, v pravidelných intervalech rozesmíval
tisícovku návštìvníkù. Poslední den pøijeli
oblažit moravskotøebovské publikum Psí vojáci,
studenti JAMU, kteøí po letní mìsíce tvoøí
ansámbl kinematografu, zazpívali øadu známých
muzikálových melodií a pohádka Andìl Pánì
pohladila po duši nejen dìtského diváka.
Filmového léta s kinematografem bratøí Èadíkù
se zúèastnilo více než dva tisíce lidí, pro
charitativní úèely se na dobrovolném vstupném
vybralo více než 9 tisíc Kè a vypilo se více než
1500 piv.
-gut-

TRNFEST

Pro dìti
2.9. sobota

Povídání o sluníèku
Pohádkový pøíbìh o sluníèku, které náhodou spadne
na zem. Sluníèko prožije mnoho pøíjemných i ménì
pøíjemných situací. Setká se s jezevèíkem Ferdou, s
jedním velice smutným zajícem Ušákem, koníèkem
z dìtského kolotoèe, kvìtinou Jiøinou a s jedním
hodným pánem.
Nebojte se. Nakonec všechno dobøe dopadne.
Uvádí DIVADLO Matìje Kopeckého Praha.
15.00 hodin, vstupné: 30,- Kè, kinosál
20.9. støeda

Auta
Animovaná komedie ze svìta autíèek od tvùrcù
filmù Hledá se Nemo nebo Úžasòákovi.
17.00 hod., vstupné: 65,- Kè, kinosál

Pøipravujeme:

Opereta
14.9. ètvrtek

Ples v operetì
Hudebnì zábavný poøad. Zpívají: Jana Hošáková,
Eva Zbrožková, Jan Drahovzal a Václav Morys
/sólisté operety Národního divadla
moravskoslezského v Ostravì/.
Slovem provází: Alena Bastlová a Petr Miller
/sólista operety Národního divadla
moravskoslezského v Ostravì/. Tanèí: Darina
Migašová a Dája Roncová.
Doprovází: èlenové orchestru NDJM v Ostravì,
dirigent: Josef Kostøiba.
19.30 hodin, vstupné: 60,- dvorana

Divadlo
21.9. ètvrtek

BESÍDKA 2006
Besídka je tradièní forma pøedstavení Divadla Sklep,
která je každoroènì obmìòována tìmi nejlepšími
nápady, písnìmi a scénkami v podání samotných
autorù, kterými jsou: Tomáš Hanák, David Vávra,
Jiøí Burda, Robert Nebøenský, Lenka Vychodilová,
Tereza Kuèerová, Barbara Trojanová.
19.30 hodin, vstupné: 200,- Kè, kinosál

IV. roèník divadelního festivalu v Mìst. Trnávce
Letošní roèník divadelního festivalu Trnfest se
uskuteèní oproti tradici v pozmìnìném datu, a to
15. a 16. záøí. I letos se pøíznivci alternativního,
studentského a loutkového divadla doèkají dvou dnù
naplnìných divadlem. Oproti minulým roèníkùm,
kdy se hrálo i v prostorách zøíceniny hradu Cimburk,
bude program situován do místního kulturního domu
a do blízkého šapitó. Diváci se mohou tìšit na
pøedstavení Nepokojíèky a Bomba divadla DNO
z Hradce Králové, pohádku
O kohoutkovi a
slepièce souboru Zfleku z Rakovníka, ale i
promítání
nìmého filmu
Kabinet doktora Caligariho
s originálním hudebním doprovodem a mnoho
dalších umìleckých lahùdek. Velice se osvìdèilo do
programu zapojit žáky trnávecké základní školy.
V minulých letech se mohli úèastnit umìleckých
dílen (žonglování, tanec, tvùrèí psaní, divadlo, …).
Letos budeme v této tradici pokraèovat. Náplní
workshopu bude „výchova k diváctví“. Žáci nejen
základní, ale i mateøské školy budou moci zhlédnout, mimo oficiální program, divadelní pøedstavení,
na jejichž vývoji se budou moci i aktivnì podílet
(napø. inscenace Urhamlet Dramatické školièky
Svitavy).
Zveme všechny pøíznivce divadelního umìní k pøíjemnì strávenému víkendu v Mìsteèku Trnávce.
Pøesný program mùžete najít na www.jevik.cz
a nebo v knihkupectví Selinger.
Zdeòka Henslová

Originální a dnes už vlastnì legendární pražské
divadlo Sklep, které je spíše umìleckým generaèním
hnutím než klasickým divadlem, zahraje poprvé v
historii také moravskotøebovským divákùm.
Divadlo má za sebou letitou historii. Pøed 30. lety
zaèínali hrát David Vávra a Milan Šteindler ve
sklepì Vávrovy babièky v Praze 4 Na Dobešce.
Pozdìji se k nim pøidávaly vìtší skupiny studentù a
od poèátku 80. let divadelníci hráli pro veøejnost
pravidelnì. První Besídka se datuje r. 1978, poté
následovali Šediváci, Carmen, Mazaný Filip a další.
K jádru souboru, který hostoval po r. 1989 na mnoha
pražských scénách, aby se Na Dobešku opìt vrátil,
patøí vedle Vávry a Šteindlera Tomáš Vorel, Tomáš
Hanák, Jan Slovák, Eva Holubová a další.
Filosofií souboru je jedineèný humor, originální
scénky a skeèe propojené s písnièkami.
-gut-

Jakub Smolík

Divadlo Sklep poprvé
v Moravské Tøebové

6.10.,19:30 dvorana muzea

Koncert Jakuba Smolíka
s kapelou
Sedmnáct vydaných alb, stejný poèet Zlatých desek,
trvale vyprodané sály a romantické písnì o životì to je Jakub Smolík. Jeho hudební dráha, jež mu
pøinesla øadu hitù jako Až se ti jednou bude zdát, Jen
blázen žárlí, Ave Maria a další èítá více než 25 let
své existence. To je dobrý dùvod pro bilancování a
dárek fanouškùm z Moravské Tøebové.
Vstupné 80,- Kè

POZVÁNKA
DNY
ÈESKO-NÌMECKÉ
KULTURY
13.9.-19.9. 2006
Srdeènì zvou Mìsto Moravská Tøebová,
Spoleènost èesko-nìmeckého porozumìní a
Kulturní služby mìsta Moravská Tøebová.
Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní
pøipravuje od záøí

kurzy nìmecké konverzace
pro zaèáteèníky, mírnì pokroèilé i pokroèilé
studenty i dospìlé
pod vedením odborných lektorù.
Bližší informace a pøihlášky ve Støedisku
a nebo telefonicky na èísle: 461 316 304.

Bližší informace najdete na vkladném listì
tohoto èísla zpravodaje.
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MUZEUM
Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Na schodišti vedoucím k výstavním sálùm je
instalována výstava fotografií Vlaardingenu,
jejichž autorem je Arie Wapenaar.
Výstavy pøipravil Jeroen ter Brugge, øeditel
Rybáøského muzea ve Vlaardingenu.

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:
14.00-16.00 h.

Stálá expozice:
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou
pøedevším ètyøi samurajské meèe a haptická
výstavka kopií staroegyptských artefaktù.
16. a 17. 9. je expozice u pøíležitosti Dnù
evropského dìdictví otevøena od 9 do 12
hod. a od 13 do 16 hod. Vstup zdarma.

úù

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-17.00 h.

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

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

Výstavy
Do nedìle 10. 9. je pøístupna výstava obrazù
Marjon Hoogendijk a Joopa Stigtera,
výtvarníkù z nizozemského partnerského
mìsta Moravské Tøebové Vlaardingenu.
Marjon Hoogendijk vystavuje abstraktní a
figurální kompozice vytvoøené technikami
malby a kresby, Joop Stigter je malíøem
moøe, pobøeží, lodí a pøístavù. Jeho olejomalby
a sítotisky jsou prodejné.

Zleva Jeroen ter Brugge, Marjon Hoogendijk
a Joop Stigter. Foto J. Martínková

úù Dny evropského kulturního dìdictví
V sobotu 9. 9. ve 14 hod. bude v kapli františkánského kláštera zahájena výstava fotografií
pøihlášených do soutìže „Moravská Tøebová,
jak ji neznáme“, tradiènì spojená s vyhodnocením a pøedáním cen. Zájemci o prohlídku historické budovy radnice a výklad o jejím vývoji
zveme k úèasti na letošním vlastivìdném odpoledni, které probìhne rovnìž v sobotu 9. 9. Sraz
úèastníkù v 15 hod. pøed radnicí.
Komise památkové péèe

Starostové Moravské Tøebové a Vlaardingenu
zahajují výstavu obrazù Marjon Hoogendijk
a Joopa Stigtera. Foto J. Hecker

Ve støedu 13. 9. v 18.00 bude zahájena výstava
keramiky Ewy Granowské, poøádaná ve spolupráci se Støediskem kultury a umìní ve
Wroc³awi a Dolnoslezským umìleckým festivalem. Výstava potrvá do 15. 10. a bude
poslední výstavou této zámecké sezóny.
16. a 17. 9. jsou všechny muzejní expozice a
výstava na zámku u pøíležitosti Dnù evropského dìdictví otevøeny už od 9 hod. Vstup
zdarma.
Volné sdružení moravskotøebovských
výtvarníkù WELEN
srdeènì zve na VÝSTAVU
JOSEFA RÙŽIÈKOVÁ – kresba, grafika
PAVEL ALEXANDER
TAOUN – obrazy
PAVEL KOPECKÝ – obrazy
která se koná od 21. do 30. záøí 2006
v kapli františkánského kláštera
v Moravské Tøebové na ulici Svitavská
•
vernisáž s kulturním vystoupením
ve ètvrtek 21.9. v 18 hodin
•
výstava bude pøístupna dennì:
10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod.

Memoriál Josefa Hubáèka

Sbor dobrovolných hasièù Moravská TøebováSušice srdeènì zve všechny pøíznivce požárního
sportu na V. roèník „MEMORIÁLU JOSEFA
HUBÁÈKA“. V sobotu 9. záøí od 13.00 hodin
na høišti v Sušicích probìhnou soutìže v požárních disciplínách – štafetový bìh a požární útok
v kategoriích muži, ženy a možná i veteráni. Pro
všechny kategorie jsou pøipraveny hodnotné
ceny a zajištìno bohaté obèerstvení.

úù

MO KDU-ÈSL v Mor. Tøebová

poøádá již tradièní spoleèenské setkání a zve své
pøíznivce na SVATOVÁCLAVSKÉ POHOŠTÌNÍ. Dvouhodinový program s cimbálovou
muzikou, pohoštìním ve formì burèáku a domácích zákuskù se opìt uskuteèní v Koncertním
sále ZUŠ na Zámku v Mor. Tøebové. Ètvrtek
28. 9. 2006 v 15. 00 hod. - vstupné dobrovolné.
Pøijïte si poslechnout písnièky v podání cimbálovky FRGÁL Olomouc. Na pøíjemné setkání
se tìší poøadatelé KDU-ÈSL Mor. Tøebová.

úù

PODÌKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasièù v Moravské Tøebové
-Sušicích tímto vyslovuje upøímné podìkování
všem firmám i jednotlivcùm, kteøí pøispìli
sponzorským darem do tomboly u pøíležitosti
Sušické pouti.

úù

ITALSKÉ ZÁØÍ

Na ulici ÈSA poblíž námìstí návštìvník mìsta
narazí na zajímavé a pøíjemné místo. V 1. patøe
se tu skrývá internetová kavárna s èajovnou,
jediná svého druhu ve mìstì. Po pìti letech strávených v cizinì si ji zde otevøela Ivana Crháková, která se pøed nedávnem vrátila zpìt do
Moravské Tøebové. Procestovala ètyøi kontinenty a ze svých cest si dovezla obrovskou spoustu
zážitkù, které chce veøejnosti pøedstavit formou
výstav, ochutnávek typických nápojù a dalších
pøekvapení. Každá ze zemí, jež procestovala,
bude mít pro sebe vyhrazen jeden mìsíc. První
na øadì bude Itálie, zemì veselá a bezstarostná,
kde lidé tanèí a umìjí se skvìle bavit. Zahájení
„italského záøí“ v M. Tøebové probìhne v internetové kavárnì s èajovnou na ulici ÈSA
5. 9. a potrvá celý mìsíc.
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V Ý R O B A K L AV Í R Ù V M O R AV S K É T Ø E B O V É
V Moravské Tøebové, známé zejména textilní
výrobou a kovovýrobou, pùsobil nìkolik
desetiletí také významný výrobce klavírù,
pianin a harmonií. Firma Gebrüder Hansmann
byla založena v roce 1877 a sídlila v Brnìnské
ulici. Pod stejným názvem firma pokraèovala i
po roce 1912, kdy ji odkoupil Alfons Stepanik
z Vídnì. Už pøed první svìtovou válkou si
získala vynikající povìst a èelní postavení
mezi výrobci klavírù. Po válce se podaøilo
obnovit výrobu natolik úspìšnì, že renomé
firmy se ještì zvýšilo. Ve tøicátých letech 20.
století vyrobila firma roènì 60-65 klavírù.
Výrobky firmy Hansmann byly uznávány a
používány svìtoznámými umìlci. Firma
poskytovala snad všechny pøedstavitelné
služby - pronájem klavírù, opravy, ladìní,
odkupovala starší nástroje, umožòovala
nezávaznou prohlídku a vyzkoušení nástroje
spojené s dopravou potencionálního zákazníka
na místo firemním vozem. Na zaèátku
tøicátých let bylo u firmy zamìstnáno více nìž
40 lidí. Továrna musela být tehdy rozšíøena,
také z toho dùvodu, že bylo nutno skladovat
velké množství døeva. To si majitelé osobnì
vybírali v liechtensteinských lesích. Naøezaná
prkna byla vždy opatøena letopoètem, který
usnadòoval spolehlivé posouzení, zda je
materiál dostateènì vyschlý a použitelný pro
výrobu nového nástroje.
Po Alfonsovi Stepanikovi pøevzal firmu jeho
syn Alf. Vyuèil se umìní výroby klavírù,
mnoho potøebných znalostí mu ovšem pøedal
i otec, Alf Stepanik se však projevil jako neobyèejnì tvùrèí osobnost. Nespokojil se s výrobou kvalitních nástrojù podle osvìdèeného
vzoru, usiloval o neustálé zdokonalování
technologie, což se mu také daøilo. Firma
Gebrüder Hansmann se úèastnila mnoha
výstav a získávala za své výrobky vysoká
ocenìní. Zlaté medaile si odvezla napø. v roce
1934 ze Šumperka, 1935 ze Šternberka, 1936
z Olomouce a z Králík a 1937 z Mohelnice.
V tomto roce, ve kterém slavila 60. výroèí
svého vzniku, obdržela firma zlatou medaili
i na výstavì v Brnì.

Jeden z výrobkù firmy Gebrüder Hansmann
v mìšanském interiéru

Reklama v Høebeèských novinách z roku 1937

Zvláštì cenného úspìchu dosáhla firma na
velké mezinárodní výstavì øemeslných
výrobkù v Berlínì v roce 1938. Køídlo, které
vzbudilo zaslouženou pozornost, bylo dlouhé
150 cm, mìlo rozsah 7 1/3 oktávy a bylo
bohatì zdobeno. Splòovalo nejvyšší nároky na
snadnost hry a kvalitu tónu. Po výstavì zùstalo
v Nìmecku; bylo odkoupeno pro kulturní dùm
v hesenském Kasselu. Berlínský tisk ocenil
úspìch rukodìlného výrobku, který svými
vlastnostmi pøedèil prùmyslovì vyrábìné
klavíry. Další úspìch firma zaznamenala na
lipském jarním veletrhu v roce 1939.
Stejnì dobré vlastnosti jako køídla mìla i pia-

K A M PA Ò
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A DEN BEZ
AUT 2006 V MORAVSKÉ TØEBOVÉ s tématem
„Chraòme klima Zemì.“ Poselstvím kampanì je
skuteènost, že i jednoduchá rozhodnutí, která mùže
uèinit každý z nás ve svém každodenním životì,
mohou v dùsledku znamenat významnou pomoc pro
klimatický systém planety.

2. 9.
Cykloturistický výlet do oblasti Opatova, v délce
cca 45 km. Sraz zájemcù je v 8 hod. u autobus.
nádraží, návrat je možný vlakem. Poøádá Klub
turistù Mor. Tøebová
9. 9.
Spoleèná procházka historickými èástmi mìsta
s odborným výkladem - zamìøená na odstranìní
„bariér“, poøádá Svaz tìlesnì postižených, Domov
dùchodcù
15. 9.
Pøijïte si vyzkoušet SIMULÁTOR NÁRAZU pøi
slavnostním otevøení dopravního høištì od 14 hod.
v areálu Autoklubu M. Tøebová
16. 9.
Zábavná akce pro dìti a mládež (DDM M. Tøebová)

16.-22. 9.
Výstava na téma Chraòme klima Zemì v Mìstské
knihovnì Ladislava z Boskovic
19. 9
Veøejné jednání o v dopravì problémových místech
našeho mìsta s klíèovými zástupci MìÚ a dalších
organizací
20. 9.
Soutìž pro chodce i cyklisty + anketa - jak vnímají
kampaò, jak nejèastìji cestují, který problém v místní dopravì je nejvíce trápí (dìti ze Sboru dobrovolných hasièù Udánky)
22. 9.
Pøednáška o správném vybavení jízdního kola +
soutìž pro dìti na téma „I ty ovládáš zmìny
klimatu“ (Mìstská policie, DDM) V tento DEN
BEZ AUT bude pro automobily uzavøena èást
mìsta, proto prosím zvažte nutnost jeho využívání!
23. 9.
Autobusový zájezd na Zlínsko, Baovo muzeum,
ZOO Lešná, pìší výlet do okolí Vizovic. Odjezd od
autobus. nádraží v 6:30 hod. je nutné se pøihlásit na
tel. 603733322 (Klub èeských turistù, Speciální
škola M. Tøebová)
Kampaò podporuje Ministerstvo životního prostøedí. Podrobnìjší informace o jednotlivých akcích
budou na plakátech nebo u koordinátorky projektu
Zdravé mìsto a Místní agenda 21 Moravská Tøebová
MìÚ, t.è.: 461 353 044

nina vyrábìná firmou Gebrüder Hansmann. Na
výše uvedené výstavì v Králíkách bylo zlatou
medailí ocenìno pianino Mignon (114 cm
vysoké, 138 cm široké, 7 oktáv).
Koncem tøicátých let byla firmì Gebrüder
Hansmann prorokována skvìlá budoucnost.
Druhá svìtová válka však naplnìní tìchto
proroctví zhatila. Továrna na klavíry už pøed
válkou zabírala budovy è. 28-30 v Brnìnské
ulici. Vila v Brnìnské ulici è. 20 patøila údajnì
Ottovi Stepanikovi, tehdejšímu majiteli firmy.
Rodina Stepanikova odešla z Moravské
Tøebové pravdìpodobnì v roce 1946, v rámci
odsunu nìmeckého obyvatelstva. Zaøízení
továrny bylo rozprodáno rùzným stolaøùm
stejnì jako sklad drahého døeva.
V souèasnosti pùsobí firma na výrobu klavírù
„Alfons Stepanik“ v Mnichovì.
-jm-

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

Poøad bohoslužeb
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. farní kostel
St/ 18:00 hod. farní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel – mše sv. pro dìti
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
19:00 hod. klášterní kostel
Oblastní charita informuje:
V mìsíci záøí bude setkání seniorù opìt první
pondìlí v mìsíci tj. 4.záøí. Pøi kávièce si budeme
povídat o prázdninových zážitcích, které farnost
poøádala. Byly to výlety na poutní místa na
Slovensku, v Polsku, na Svatém kopeèku v Olomouci …. Pokud jste se zúèastnili, èekáme na
Vaše zážitky a postøehy.
V mìsíci záøí zaèneme opìt provozovat každý
pátek sbìr šatstva pro humanitární úèely
v dobì od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Kontakt: G. Horèíková tel: 461 312 551, mobil:
603 350 811

Èeskobratrská církev evangelická
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

ZÁØÍ 2006
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Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 , e-mail:ddm.mt@atlas.cz,
http://ddm-mt.wz.cz

Akce na záøí:
16.9. – Rodinné sportovní hry 2006 – høištì u ZŠ
Palackého (prezentace rodinných týmù od 14.00
hod., symbolické vstupné 20 Kè/rodina)
30.9. – Memoriál Jarky Vojíøové – høištì u ZŠ
Palackého (prezentace od 9.30 hod.)
V mìsíci záøí probìhne akce „Rozlouèení s létem“.
Podrobnosti k výše uvedeným akcím najdete na
plakátech a v DDMáèku.
V prùbìhu letních prázdnin se mimo jiné uskuteènily
i specializované letní tábory FLORBALTEAM
2006 a KREATIV. Florbalový tábor v RájciJestøebí nabízel kromì florbalu i tradièní celotáborovou hru, tentokrát LABYRINT SVÌTA.
Letní tábor Kreativ se již ètvrtým rokem nesl v tradièním duchu "šikovných ruèièek", tentokrát na
téma KELTSKÉ SVÁTKY. Tvoøili jsme z pøírodních
materiálù, hlíny nebo tøeba vyrábìli šperky. Dìti si
z tábora kromì vzpomínek odnesly i spoustu
výrobkù a nových zkušeností.

Biskupické kaléšek – 7. 10. 2006
8. roèník festivalu slivovice a 5. roèník jízdy
velocipedistù Od pálenice k pálenici
PROGRAM:
08.30-09.30 hod. Kanceláø závodu – obecní úøad
Biskupice, prezentace, pøihlášky
09.30 hod. Sídlo HaPe sportu – Brno, Štefánikova
38 – sraz a následnì odjezd cyklistù k vyjížïce do
Biskupic
10.00 hod. Zahájení propagaèní jízdy JEVÍÈANKOU, startují všichni úèastníci. Sraz v 9.45
hod. u hasièky, zastavení ve spodní pálenici.
11.00 hod. Hasièka na návsi – zahájení programu.
Uvádí Vojta Polanský, pøedstavení hostù, velocipedistù a úèinkujících, pøípitek starosty Dalibora
Šebka, rozdání tradièních kaléškù úèastníkùm.
Následuje jízda elegance jednotlivci a dvojice
12.30 hod. Závod velocipedistù – 5. roèník –
èasovka na 1020 m, kategorie plášová kola muži
a ženy, vysoká kola a kuriozity
14.00 hod. Po skonèení závodu vyhlášení vítìzù
jízdy elegance, èasovky a ankety divákù.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
KAMARÁDI, jízda aerovek, dìtský skákací hrad
zdarma, možnost projížïky na koních a v koèáøe,
vystoupení westernu – ukázka práce s bièem, ukázka
vozù Škoda. Anketa divákù v jízdì elegance
velocipedistù
15.00-17.00 hod. Pøedstavení poroty, degustace
finálových vzorkù, vyhlášení vítìzných vzorkù

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

Upozoròujeme všechny zájemce o zájmové útvary
Domu dìtí a mládeže, že pøehled kroužkù na školní
rok 2006/2007 s termíny prvních schùzek výjde na
samostatných letácích zaèátkem záøí 2006, bude k
dispozici na DDM a dále ve vývìskách Domu dìtí a
mládeže Mor. Tøebová. Využijte svùj volný èas a
vyberte si z široké nabídky naší èinnosti.
Tìšíme se na shledání v novém školním roce!
Kolektiv DDM

Mateøské centrum Sluníèko
Po prázdninové odmlce pokraèuje mateøské
centrum Sluníèko od záøí 2006 zase ve své
èinnosti. Své starší ratolesti rodièe nasmìrují do
škol a pokud mají doma holèièku nebo
chlapeèka, který se nehodí ještì do pøedškolního
zaøízení, protože mu nejsou ani tøi roky, rádi je
uvítáme v našem mateøském centru na faøe na
Kostelním námìstí. Zaèátkem letošního roku
prošla farní budova rekonstrukcí a mimo jiné se
poøídily dva nové plynové kotle, které pøinesou
úsporu nákladù na vytápìní, jakožto i lepší
pøehled o konkrétní spotøebì plynu uživateli
jednotlivých prostor budovy. Jeden kotel se
nachází v pøízemí budovy a druhý kotel je
v prvním patøe a slouží k vytápìní prostor
mateøského centra. Poøízení tìchto kotlù pøedstavovalo pro farnost znaènou investici. Díky
aktivitì hrstky farníkù se podaøilo oslovit
sponzory nejenom našeho mìsta a za jejich
finanèní pomoci jsme mohli nové topení pro
„Sluníèko“ uhradit. I touto cestou dìkujeme
sponzorùm, kteøí pøispìli na rekonstrukci topení
nebo na provozní náklady mateøského centra:
INSTA Prostìjov – 30.000 Kè, Ing. Josef Jílek –
30.000 Kè, Pardubický kraj – 24.000 Kè, Mìsto
Mor. Tøebová – 20.000 Kè, firma COLAS-JIH –
20.000 Kè, Stavby silnic a železnic Praha –
10.000 Kè, M-SILNICE – 10.000 Kè, Ing. Jan
Matoušek-Agrostav Jevíèko – 3.000 Kè, KÖSSO
König – 3.000 Kè, APOOL WERKE – 3.000 Kè,
VHOS – 2.000 Kè, Pavel Severa – 1.000 Kè.
No a potom jednotlivé zdi oblékly také nový
kabát a zazáøily pestrými barvami. Na faøe se
líèilo a uklízelo. V hernì se objevily nové
hraèky a v teplých èervnových dnech maminky
s dìtmi využívali už také velkou farní zahradu
s pískovištìm a vybavení této zahrady ještì není
zdaleka u konce!
Mateøské centrum provozuje svoji èinnost
nadále v pondìlí a ve støedu od 9:00 do 12:00 a
od 14:00 hod. do 18:00 hod. Jste srdeènì zváni!

Pùjèovní doba knihovny:
Dospìlé oddìlení
pondìlí-ètvrtek: 9.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod.
Studovna, èítárna
pondìlí-ètvrtek: 9.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod
Dìtské oddìlení
pondìlí-ètvrtek: 12.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod.
1.-30. 9. 2006 – Fotografie Jana Odehnala
Výstava moravskotøebovského fotografa Jana
Odehnala, pøístupno v pùjèovní dobì knihovny.
1.-15. 9. 2006 – Týdny pro pedagogy a vychovatele
Výstava pedagogické a psychologické literatury.
Urèeno pedagogické a rodièovské veøejnosti, otevøeno v pùjèovní dobì mìstské knihovny (oddìlení pro
dospìlé). Na vyžádání vytiskneme výbìrovou
bibliografii.
15.-30.9. 2006 – Chraòme klima Zemì
Výstava ekologické literatury (v rámci kampanì
Evropský týden mobility a Dne bez aut 2006 –
22. 9.). Otevøeno v pùjèovní dobì knihovny.
Knihovna dìtem
Ète celá tøída
Již po 9. se mohu tøídní kolektivy základních a
speciálních škol a víceletého gymnázia pøihlásit do
soutìže Ète celá tøída. Soutìžící tøídy ve sledovaném
období, tj. od 1. 10. 2006 do 10. 6. 2006 mají
spoleènì navštívit mìstskou knihovnu a vypùjèit si
co nejvíce knih. Dále se sleduje, kolik žákù ve tøídì
se stalo ètenáøi knihovny. Hodnocení probíhá
ètvrtletnì ve dvou vìkových kategoriích (1. stupeò
ZŠ a speciální škola, 2. stupeò základních škol a
víceleté gymnázium). Na vítìznou tøídu èeká dort
a pro každého žáka, který se na výsledku aktivnì
podílel pìkná kniha.
Uzávìrka pøihlášek je 30. 9. 2006. Vyzvednout si je
mùžete spolu s podmínkami soutìže v dìtském
oddìlení knihovny.
Soutìž má podporovat dìtské ètenáøství, vést dìti
k návštìvám knihovny a podporovat vzdìlávání.
Soutìž získala již opakovanì finanèní podporu
Ministerstva kultury ÈR, stejnì tomu bylo i ve
školním roce 2005/2006.
1.-30. 9. 2006 – Škola volá
Výstava knih na doplnìní a zopakování uèiva
matematiky, èeského jazyka a dalších pøedmìtù
základní školy. Pøístupno v pùjèovní dobì dìtského
oddìlení knihovny.

slivovice a pøedání cen. Dražba vítìzných vzorkù ve
prospìch Dìtského domova Mor. Tøebová
17.00-18.00 hod. Vylosování hlavní ceny tomboly.
První cena v tombole a vítìz 8. roèníku festivalu
slivovice – let balonem. Ceny pro vítìze: Let
balonem. Finanèní èástky pøipravil STATEK s.r.o.
Biskupice. Vìcné ceny zajišuje obec. 1. cena
3000,- Kè + vìcný dar; 2. cena 2000-, Kè + vìcný
dar; 3. cena 1000, Kè + vìcný dar.
Vzorky k letošnímu roèníku je nutno odevzdat
nejpozdìji do 30. 9. 2006 na níže uvedené kontaktní
adresy. Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno
jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeò
alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy:
STATEK s.r.o., 569 43 Biskupice 9
p. Václavek, tel. 461 325 304
STILL s.r.o., 569 43 Biskupice 98
pí Zámeèníková, tel. 461 327 815
Obec Biskupice, Biskupice 11, starosta,
úèetní obce, tel. 461 326 521
Nejlepší vzorky budou ocenìny hodnotnými vìcnými
cenami
EASY&FAST – výuka anglického jazyka
Ing. Martin Vystavìl (737 775 036)
Lenka Vystavìlová (736 779 224)
Skupinky o 4 až 6 studentech • Výuka
v anglickém jazyce • Od zaèáteèníkù až po
pokroèilé (možnost obchodní angliètiny) •
Kvalitní a profesionální pøístup • Pøíprava na
mezinárodní zkoušky • Uèebny v centru mìsta
(Brnìnská 7, M.T.) • Výukové materiály, CD,
slovníky, anglická knihovna
Od záøí 2006 poboèka ve Svitavách
(Lizard, Bc. Ondøej Komùrka)

Železný Ridgeback
Do Svojanova u Moravské Tøebové se sjeli nadšenci
psího plemene Rhodesian Ridgbeck, aby vyzkoušeli
kondici nejen svého psího miláèka, ale i svoji.
Závodit o titul železného psa není jednoduché. Pán
a jeho pes musí spoleènì zvládnout 600 m bìh, 400
m kolo a 500 m plavání, i když to možná zní
jednoduše, pøesto s tím nìkteøí závodníci mìli
problém. Jednou si postavil hlavu pes a podruhé pán.

„Tento závod poøádáme již poètvrté, ale letos kvùli
velkému zájmu poprvé na Svojanovì a myslím, že to
byla trefa,“ øekl organizátor soutìže Petr Kotìra.
Závodu se zúèastnilo pøes sto psù v doprovodu
svých pánù z Èeské republiky, Slovenska, Polska a
Rakouska. „Moc jsme se sem tìšili, ale trochu jsme
zanedbali trénink, nejde nám plavání, ale v ostatních
disciplínách si vìøíme, tak jen doufám, že nezklamu
a Berenice to nezkazím,“ øíká závodnice z Prahy.
Mezi divácky nejvíce sledovaný závod patøil štìnìèí
závod se spoustou zábavy a legrace. „Nevím jak to
zvládneme s vodou, moc ji nemusí a je v ní teprve po
tøetí, ale snad ji dostanu na piškot, tak uvidíme“,
øíká Lukáš z Teplic. „Ale jinak je to tu úžasný, jsme
z toho tady naprosto nadšeni, skvìlá organizace,
pìkné místo, vøele doporuèujeme všem i jen tak na
dovolenou,“ dodává Lukášova manželka. Celodenní
snažení pánù a jejich psù bylo odmìnìno cenami,
a pro ty nejlepší na prvních místech byly pøipraveny
putovní poháry mìsta Moravská Tøebová a mìsta
Lanškroun, které osobnì pøedali starostové tìchto
mìst. „Chtìl bych podìkovat starostovi Josefu
Ošádalovi, že nás podpoøil a jeden z putovních
pohárù nám za mìsto Moravská Tøebová vìnoval,“
øíká Kotìra. Závod sice skonèil, ale poøadatelé se už
tìší na pøíští rok a na další rekordní poèet
pøihlášených psù.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Mezinárodní výmìnný tábor Staufenberg 17. - 24. 7. 2006

Èeský zahrádkáøský svaz
ve spolupráci
se Zdravým mìstem
Moravská Tøebová
nabízí obyvatelùm mìsta
úèast v soutìži
ROZKVETLÉ MÌSTO 2006
Jedná se o co nejhezèí a nejpestøejší kvìtinovou výzdobu na balkónech, kolem domkù
a firemních budov.
Odmìnami budou hodnotné ceny.
Hodnoceny budou tyto kategorie:
Kategorie 1: pøedzahrádky, balkóny a okna
rodinných a øadových domù, kvìtinová výzdoba
oken a balkónù panelových domù
Kategorie 2: zahradní úprava prostorù
firemních objektù
Pøihlásit se mùžete do 20. 9. 2006 na Mìstském
úøadì v kanceláøi Zdravého mìsta,
t.è.: 461 353 044, vcapalova@mtrebova.cz

Svitavsko chce sí cyklostezek
Litomyšl, Moravskou Tøebovou, Polièku a Svitavy
by mohla v budoucnu spojovat rozsáhlá sí
cyklostezek doplnìná novými ubytovnami èi hotely.
Starostové ètyø mìst na Svitavsku se domluvili, že se
spoleènì pokusí získat od Evropské unie stamiliony,
které by do regionu pøilákaly turisty. Nejdùležitìjší
stavbou by mìlo být propojení mìst cyklostezkami.
Celý projekt má stát stovky milionù korun. „Zatím
se neví, kudy cesty povedou. Domluvili jsme se, že
necháme u odborné firmy zpracovat studii, která by
nám øekla, kde by cyklostezky mìly být vybudovány.
Každopádnì to budou samostatné vyasfaltované
cesty vedle silnice,“ uvedl starosta Moravské
Tøebové Josef Ošádal. Lidé na Svitavsku ocení
každý kilometr nové cyklostezky. Dosud tam
pohodlné cesty pro cyklisty chybí. „Kdyby vyrostly
stezky kdekoliv, bylo by to jen dobøe. Když nìkam
jedu, vìtšinou spíš využívám turistické trasy pro pìší
v lese, což není úplnì nejlepší. Støetávám se tam
s turisty a pak si všichni navzájem vadíme,“ uvedl
cyklista Jan Pokorný z Litomyšle. Souèástí
chystaných plánù je vybudovat nejen cyklostezky,
které by spojovaly velká mìsta regionu, ale i trasy,
které povedou k menším obcím. „Mìl by to být
nadregionální projekt. Napøíklad mìsto Svitavy
plánuje trasy k okolním obcím. Jedna z cyklostezek
by mìla jít od Javorníku smìrem na Kukle, Mikuleè,
kde je už studie cesty. A druhá z nich je cesta smìrem
na Vendolí,“ øekl starosta mìsta Svitav Václav
Koukal. Peníze, které chtìjí ètyøi mìsta získat od
Evropské unie, by ale nemìly sloužit jen na
vybudování nových cyklostezek. Mají být urèeny
i na stavbu nových ubytoven èi podporu rùzných
regionálních akcí. „Moravská Tøebová by peníze
užila na dobudování zámeckých zahrad, vybudování
parkovištì pod zámkem, ale i na Biskupický kaléšek,
každoroèní festival slivovice. V rámci regionu by
peníze mìly být urèeny vedle cyklostezek i na zlepšení ubytování a propagaci a zvýšení atraktivity
jednotlivých mìst pro turisty,“ uvedl starosta M.
Tøebové Josef Ošádal. Ve všech mìstech nyní
politici pøemýšlejí nad tím, co všechno by mohli do
chystaného projektu zahrnout. „Zatím je to dohoda
zastupitelstev ze ètyø mìst, že se takový projekt
pokusí pøipravit a podají žádost o evropské peníze.
Ve mìstech jsou pracovní skupiny, které jsou tvoøené
z obcí a podnikatelù nebo jejich zástupcù a pokouší
se vyjádøit, co je dobré pro povzbuzení turistického
ruchu,“ øekl starosta Svitav Václav Koukal.
Petra Pášová, Mladá fronta Dnes

Osm dní na výmìnném táboøe v našem partnerském
mìstì Staufenbergu uteklo jako voda. Bylo to osm
dní plných zábavy a nových zkušeností. Z Moravské
Tøebové jsme odjíždìli 17. 7. v šest hodin ráno,
cesta byla dlouhá a horká, protože právì bylo období
tropických veder, a trvala celých 14 hodin. Spolu
s námi se tábora v Staufenbergu zúèastnilo ještì
další družební mìsto z Maïarska Tarjan a samozøejmì také dìti ze Staufenbergu. Celkem nás ze
všech státù (Èeska, Nìmecka a Maïarska) bylo
kolem sta úèastníkù. Po pøíjezdu jsme se ubytovali,
vyslechli pøivítání a organizaèní plány na další dny.
Hned druhý den jsme se jeli koupat na jezero a
sjíždìt 16 km dlouhou øeku, bylo to super. Další dny
byly uspoøádány výlety. Jeli jsme se podívat na
bývalé hranice Západního a Východního Nìmecka.
Odtamtud jsme jeli na dvì bobové dráhy, kde jsme
se my i vedoucí dobøe vyøádili. Cestou zpìt se nám
ale stala malá nehoda, píchli jsme kolo u autobusu.
To byla rána. Museli jsme se tedy rozdìlit a
nasednout do autobusu Nìmcù a Maïarù.

Nezapomenutelným zážitkem pro nás byl zábavný
park – MOVIE PARK. Zde byla nejvìtší atrakcí
horská dráha, obøí houpací lavice a spousta jiných
lákadel. Také jsme navštívili matematické muzeum
v Giessenu. Po prohlídce následovala soutìž. Dostali
jsme plánek mìsta a na nìm vyznaèená místa, u kterých byla vždy jedna otázka, na kterou jsme museli
zjistit odpovìï.
Poslední dny pobytu už probíhaly ve sportovním
duchu. Uskuteènil se turnaj týmù ve fotbale, v házené a volejbale, veèer vystoupili 4 místní rockové
skupiny. Osmý den našeho pobytu pøišel odjezd.
Myslím, že se nikomu z nás nechtìlo odjet domù.
Moc se nám tam líbilo. Nìmci se o nás starali velmi
dobøe a o zábavu nebyla nouze. My, co jsme absolvovali výmìnný tábor poprvé, jsme poznali spoustu
nových pøátel a obohatili naši nìmèinu o pár nových
slovíèek a frází. Všichni se moc tìšíme na pøíští rok,
kdy bude tento pobyt probíhat u nás v Moravské
Tøebové.
Andrea Štìpaøová

Program èinnosti KÈT

Náš cíl: ULM
– rodištì Alberta Einsteina

ZÁØÍ
sobota 2. 9.
Cykloturistický výlet do oblasti Opatova. Sraz
zájemcù v 8.00 hod. u autobus. nádraží.
Pøedbìžná trasa: M. Tøebová - Nová Ves Opatov - Opatovské lesy - Kozlovský kopec È.Tøebová v délce cca 45 km (možnost návratu
zpìt vlakem). Akce je souèásti kampanì
„Evropský týden mobility“ v rámci projektu
Zdravého mìsta.
støeda 13. 9.
Pøátelské posezení v klubovnì odboru KÈT od
19.00 hod. Informace o letních akcích a upøesnìní programu na øíjen. Pøineste s sebou
fotografie a jiné zajímavosti z absolvovaných
letních výletù.
pátek-nedìle 15. - 17. 9.
Tøídenní zájezd na Bílé Karpaty. Pìší putování
po moravskoslovenském pomezí v oblasti Velké
Javoøiny, Lopeníku atd… Odjezd pøihlášených
úèastníkù od autobus. nádraží v pátek 15. 9.
v 6.20 hod., návrat v nedìli okolo 20.00 hod.
sobota 23. 9.
Autobusový zájezd na Zlínsko. Návštìva
Baova obuvnického muzea, ZOO v Lešné, pìší
výlet v okolí Vizovic. Odjezd od autobus.
nádraží v 6.30 hod. Pøihlášky u L. Weinlicha na
tel: 603733322 do 17. 9. Jízdné: pro èleny
odboru KÈT 100,- Kè, pro ostatní 150,- Kè
ètvrtek 28. 9.
Pìší výlet do Jeseníkù na trase: Kouty – vodní
elektrárna Dlouhé Stránì – Švýcárna –
Kouty. V délce cca 17 km. Vzhledem k limitovanému poètu úèastníkù (kvùli dopravì) nutné
závazné pøihlášení do 20. 9. u J. Schneeweisse,
tel: 605213917. Pøedpokládaný odjezd v 6.30
hod. od autobus. nádraží, návrat do 19.00 hod.

Výmìnné zájezdy moravskotøebovských gymnazistù
do Nizozemí èi Nìmecka jsou již dlouhou tradicí.
Také letos pøed koncem školního roku skupina deseti
studentù spolu s uèitelkami Nedbalovou a Pavlištovou nasmìrovala svùj týdenní pobyt do jihonìmeckého Ulmu v Bádensku - Württembersku.
Byla to cesta za poznáním, zkušenostmi, zážitky
a pro zdokonalení se v jazyce pøátel, kteøí nás
vyhlíželi po dvanáctihodinové cestì na ulmském
nádraží, aby nás ubytovali ve svých rodinách.
Každý den jsme se úèastnili školní výuky, která
se v mnohém liší od té naší.
Naše putování zaèalo v samotném mìstì Ulmu
romantickou procházkou støedovìkým mìstem,
jemuž dominoval gotický Münster, katedrála stejnì
slavná jako pražský Vít. Stejnì jsme obdivovali
renesanèní radnici, typické nìmecké hrázdìné domy
v centru mìsta i moderní Stadthaus, který byl spolu
s dalšími budovami postaven až po druhé svìtové
válce, bìhem níž bylo mnoho historických domù
znièeno pøi bombardování.
Mìli jsme štìstí, že jsme byli v Nìmecku v dobì
svìtového šampionátu ve fotbale. Ani na ulmském
námìstí nechybìla velkoplošná obrazovka, na níž
jsme se stali svìdky, jak Nìmci prožívají „svátek“
fotbalu a neochvìjnou víru, že zvítìzí.
Pøíjemný relax znamenala cesta na Affenberg –
Opièí horu, kde jsme pozorovali, fotografovali a
krmili volnì pobíhající opice a byli doslova nadšeni.
Zážitkem pro nás byla plavba lodí po Bodamské
jezeru a návštìva nedalekého historického mìsteèka.
Výlet to byl velmi zajímavý, poznali jsme mnoho
nových lidí, zajímavou krajinu. Každému návštìvu
tohoto malebného mìsteèka v BádenskuWürttembersku a jeho okolí mohu jen doporuèit.
Tereza Holanová, Gymnázium Moravská Tøebová
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Úspìšný start do sezony

Nový fotbalový roèník 2006/2007 zahájil své soutìže
o mistrovský body. Zaèátek se moravskotøebovským
fotbalistùm zdaøil.
A muži (krajský pøebor Pk)
Moravany - M. Tøebová
0 : 1 (0:1)
Aberle
M. Tøebová - Živanice
2 : 2 (1:2)
Šatník P., Aberle
Prùb. poøadí: 7. místo 2 1 1 0 3:2 +1
4 body
B muži (okresní pøebor Svitavy)
M. Tøebová - Dlouhá Louèka 2 : 1 (1:0)
Švanda 2
Jaromìøice - M. Tøebová
1 : 0 (0:0)
Prùbìžné poøadí:
6. místo: 2 1 0 1 2:2 3 body
Dorost (nováèek krajského pøeboru P.k.)
A dorost starší
SK Chrudim - M. Tøebová
4 : 1 (3:1)
Sedláèek J.
A dorost mladší
SK Chrudim - M. Tøebová
2 : 2 (0:1)
Trefil, Koneèný Z.

Fotbal v záøí na stadionu SKP Slovan
St 30.8. 17.30 A muži - Lanškroun
So 2.9. 9.30 A žáci st., ml. - AFK Chrudim
12.45 B žáci - Ústí n/O.
(høištì v Linharticích)
Ne 3.9. 17.00 A muži - Polièka
So 9.9. 12.45 B žáci - Dolní Újezd
(høištì v Linharticích)
Ne 10.9. 9.00 pøípravka - turnaj v M.T.
9.30 A dorost st., ml. - Polièka
17.00 B muži - Janov
So 16.9. 9.30 A žáci st.,ml. - Choceò
Ne 17.9. 16.30 A muži - Èeská Tøebová
So 23.9. 9.30 A žáci st., ml. - Tøemošnice
12.45 B žáci - Žamberk
(høištì v Linharticích)
Ne 24.9. 16.30 A muži - Vysoké Mýto
Èt 28.9. 9.30 A dorost st., ml - Vysoké Mýto
So 30.9. 9.30 A dorost st., ml - Ústí nad Orl.
Ne 1.10. 16.00 B muži - Cerekvice n/L.

Plachtaøské Mistrovství ÈR skonèilo
Po dvoutýdenním soutìžním
maratónu skonèilo
plachtaøské mistrovství
republiky 2006 poøádané
Aeroklubem Moravská Tøebová. Piloti klubové tøídy
pøi nìm odlétali šest disciplin, závodníci kombinované tøídy o jednu ménì.
Mistrovství se zúèastnilo 39 soutìžících v klubové
tøídì, 27 ve tøídì kombinované. V silné konkurenci,
mezi níž se na startovním roštu objevili i èlenové
èeského reprezentaèního týmu a medailisté z mistrovství svìta a Evropy v plachtìní (Hana
Vokøínková, Jana Vepøeková, Alena Netušilová,
Miloš Dedera, Petr Krejèiøík, Pavel Loužecký), si
vedli velmi dobøe plachtaøi z domácího aeroklubu:
Michal Lešinger vybojoval v klubové tøídì støíbro,
Jiøí Štìpánek byl v kombinované tøídì osmnáctý.

Støíbrný Michal Lešinger, mj. Sportovec mìsta za
rok 1999
Mistrem republiky v kombinované tøídì se stal
držitel bronzové medaile z MS v plachtìní 2006
Miloš Dedera z AK Jihlava (2. Pavel Loužecký, AK
Pøibyslav; 3. Bronislav Smatana, AK Zbraslavice).
Mistrovský titul v klubové tøídì vybojoval Ivan
Novák (2. Michal Lešinger, AK Moravská Tøebová;
3. Daneš Grula, AK Brno-Medlánky).

Tituly mistryò republiky pøevzaly rovnìž ženy.
Poøadí v kombinované tøídì: 1. Alena Netušilová,
AK Zbraslavice 2. Lenka Kuthanová, AK Hosín
3. Jana Vepøeková, AK Dvùr Králové
Poøadí v klubové tøídì: 1. Dana Nováková. AK Ústí
nad Orlicí 2. Hana Vokøínková, AK Hodkovice nad
Mohelkou 3. Pavlína Horáèková, AK Šumperk.
mev

Streetball již poètvrté
Partì místních pøíznivcù „basketbalu pod jedním
košem“ se letos již po ètvrté podaøilo zorganizovat
turnaj ve streetballu, který se konal 29. 7. na høišti
u základní školy na Palackého ulici. Poøadatelé
rozdìlili družstva do dvou kategorií dívky a chlapci
do 16 let a muži a smíšená družstva nad 16 let.
V první ze jmenovaných kategorií, kde se zúèastnily
ètyøi družstva, hrál každý s každým dvakrát. Již od
zaèátku bylo zøejmé, že tým Kachna Crew z Uherského Hradištì si jde pro jasnou výhru. Po odehrání
všech zápasù v mladší kategorii naplnilo družstvo
Kachna Crew oèekávání všech pøítomných a zvítìzilo s 6 výhrami a žádnou prohrou.
Ve druhé kategorii se zúèastnilo družstev devìt. Po
základní èásti, kde hrál každý s každým nebylo
vùbec jasné, kdo by mohl být letošním vítìzem. Do
play off nepostupovalo družstvo, které zaujalo 9. pozici. Ostatní hráli systémem pavouka. Po urputných
bojích nakonec zvítìzil tým Otevøených deštníkù
z Pardubic, 2. místo zaujali místní Knickers. O tøetí
místo se poprala Legie zkázy z Blanska s Pøerovskými JaB Team, kde lépe obstáli Blanenští.
Na turnaji nechybìly ani dovednostní soutìže, do
kterých se mohli zapojit i diváci. V soutìži trojek
zvítìzil „Kep“ z Pøerova, šestky vyhrál domácí
„Pepe“ a nejatraktivnìjší soutìž ve smeèování
vyhrál o jeden jediný bod „Pippen“ z Havlíèkova
Brodu. Celý turnaj provázelo pøíjemné poèasí.
Poøadatelé by touto cestou rádi podìkovali
sponzorùm, úèastníkùm, fanouškùm a dobrovolníkùm, kteøí se na turnaji podíleli.
Milan, Pepe
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Atletická mistrynì ÈR
je z Moravské Tøebové
V únoru t.r. jsme o ní psali jako o atletické nadìji.
Tehdy skonèila na 2. místì v halovém mistrovství
ÈR. Øeè je o Kateøinì Klímové (1989), èerstvé
absolventce 5.AV zdejšího
gymnázia. Právì se stala
dorosteneckou mistryní ÈR ve
vrhu koulí. Dvoudenní
šampionát dorostu a juniorù
pod otevøeným nebem se
konal v Ostravì zaèátkem
èervence. Káèa, jak jí všichni
dùvìrnì øíkají, se moc tìšila
na úspìch. „Od halového
MÈR jsem moc myslela na to,
jak bych chtìla vyhrát. Celé
jaro jsem se peèlivì pøipravovala, jednou týdnì jsem
jezdila na tréninky do Pardubic, obèas jsem tu
trávila i víkendy. Nevyhýbala jsem se ani úèasti na
krajských pøeborech žen, kde jsem se vždy
umisovala na 2. až 3. místì. Kromì koule jsem
zkoušela i další dvì disciplíny, které trénuji
souèasnì: disk a kladivo. V disku mám již hozeno
33,29 m, v kladivu 47,39 m.“
Svùj osobák z halového MÈR (13,37 m) Kateøina
pøekonala již v polovinì kvìtna v l. kole krajských
pøeborù, když jí koule „ulétla“ až do vzdálenosti
14,10 m. Tím se dostala v tabulkovém hodnocení
v ÈR na první místo. „Krize pøišla týden pøed MÈR
v Ostravì. Na tréninku jsem mìla problémy, technika
selhávala, pøestala jsem si vìøit. Nicménì do
Ostravy jsem jela se super kolegynìmi, s nimiž se
navzájem povzbuzujeme“. To jí ohromnì pomohlo,
a tak nalézt znovu ztracenou sebedùvìru nebylo tak
složité. Samotný závod ve vrhu koulí zaèal v 9.30
hodin. Do finále se Kateøina probojovala tentokráte
již druhým vrhem, to ji výraznì uklidnilo. Ve finále
byla prùbìžnì dlouho první výkonem 14,20 m.
Posledním pokusem ji však dvì nejvìtší konkurentky pøehodily a rázem byla až tøetí. To ji zdravì naštvalo, chtìla vyhrát, být maximálnì druhá, ale tøetí?
„Možná jsem ten výbuch vzteku tentokráte naèasovala úplnì akorát! A když mi po mém vrhu rozhodèí
chladnì oznámili, že jsem první – 14,87 m (krajský
rekord je 14,88 m), následoval další „výbuch“ –
tentokráte emoce štìstí – ani jsem je nechtìla kontrolovat, prostì jsem si to jen vychutnávala“. Odpoledne si pak Kateøina zkusila ještì disk, skonèila na
9. místì. Následovala šastná cesta domù.
Zatímco si kdekdo o prázdninách užívá, Kateøina
nadále tvrdì „maká“. Každou volnou chvíli tráví
v Pardubicích na tréninku, pøed mìsícem se
zúèastnila svých prvních mezinárodních závodù –
svým slovenským a maïarských soupeøkám nedala
šanci a k prvenství staèil výkon 14,70 m. Chybìt
nebude ani na týdenním soustøedìní mladých vrhaèù
v Kolínì. „Bude to speciální pøíprava na MÈR
atletù do 22 let. Také ovšem již pomýšlím na
evropský Junior Cup, který se uskuteèní v pøíštím
roce. Je to ještì dlouhá doba a mezitím kus tvrdé
práce a poøádné døiny.“

Roman Langr útoèí na Nepál
V roce 2005 se zúèastnil expedice Broad Peak
(8.047 m n.m), v letošním roce o zkušenostech i
zážitcích realizuje øadu pøednášek. Zaèátkem roku
2006 slezl alpským zpùsobem, tzn. bez použití
kyslíku, v argentinských Andách nejvyšší horu Jižní
Ameriky Aconcaguu (6.962 m). Ta byla pouze první
a snazší èástí projektu A.D. 2006. V rámci pøípravy
na druhou èást trénoval sílu a vytrvalost v rùzných
sportovních podnicích:
1. v závodech nosièù "Memoriál Juraja Petranského" z Hrebienka na Zámkovského chatu ve Vys.
Tatrách se 100kg vynáškou skonèil na 5. místì.
2. v Moravskotøebovském cyklomaratónu na trati
50 km ve své kategorii skonèil na 10. místì
3. v Bartošovicích v závodech Ocelový muž
splnil kritéria a stal se ocelákem
4. v 25. roèníku Bìhu do Zámeckého vrchu
v Lanškrounì skonèil v kategorii na 1 míli druhý.
Nyní se cele vìnuje pøípravì na vrchol sezóny, cílem
expedice bude totiž Dhaulagiri (8.167 m n. m.)
v Nepálu. Této druhé èásti – projektu A.D. 2006 se
zúèastní se svými kolegy – Kamilem Bortelem a
Radkem Jarošem v termínu 16.9. - 15.11.2006. Ještì
pøed 150 lety byla Dhaulagiri, v pøekladu Bílá Hora,
považovaná za nejvyšší na svìtì, ve skuteènosti je až
sedmá. „Naším cílem je pokusit se o výstup severozápadním høebenem,“ plánoval Langr tìsnì pøed
odjezdem.
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Cyklistické léto v plném proudu
Papírák koøistí Štìpaøe
Podeváté se jel letos „papírák“, specifický závod šitý
na míru zejména hlavnímu organizátoru P. Štìpaøovi.
Popáté byl zaøazený do celomìstského seriálu
Cyklomana o nejuniverzálnìjšího cyklistu mìsta –
Tauer elektro cup TEC 2006. Jako jeho šestý závod
se uskuteènil v sobotu 5. 8. Tradièní vítìz Petr
Štìpaø si i letos dìlal „èáku“ na vítìzství.
Triatlonový sprint se skládal z 200m plavání, 20 km
jízdy na kole a 3 km bìhu. Jestliže v úvodních dvou
roènících dominoval J.Doležel, nyní se pìtkrát po
sobì prosadil vždy Petr, závod neznal jiného vítìze.
Silnou konkurenci mu zaøídili kromì domácích
jezdcù hosté odjinud (Svitavy, Lanš-kroun), na
startu byli nadìjní mladíci, profesionální plavci èi
urputnì vyježdìní cyklisté.
Mezi desítku nejlepších v celkovém poøadí se
nakonec dostali jen ètyøi Tøebováci – vítìz Štìpaø
Petr, Doležel Josef, Kadidlo Jiøí a Pocsai
Sandor.
Nejrychlejší plavci:
Tomanec 2:21, Keclík 2:46, Hrstka 3:09, Král 3:21,
Knap 3:29,
Nejrychlejší kolo:
Kadidlo 30:20, Kubìnka 30:54, Doležel 31:00,
Pocsai 31:03, Polák 31:10
Nejrychlejší bìh:
Štìpaø 10:53, Král 11:02, Tomanec 11:48, Polák
12:08, Kadidlo 12:34
Z výsledkù:
M 1(muži do 40 let) 23 úèastníkù
1. Král Jindøich
0:46:42 (Lanškroun)
2. Tomanec Filip
0:46:52 (Svitavy)
3. Polák Tomáš
0:46:54 (Tatenice)
M 2(muži nad 40 let) - 11 úèastníkù
1. Štìpaø Petr
0:45:37
2. Doležel Josef
0:47:19
3. Hanák Jaroslav
0:52:44
M 3(muži nad 50 let) - 7 úèastníkù
1. Steklý Josef
0:51:56 (Svitavy)
2. Budig Norbert
0:57:57
3. Durák Luboš
0:58:51
Z 1 (ženy do 40 let) - 7 úèastnic
1. Hannlová Jana
0:59:46 Lanškroun
2. Mizerová Olga
0:59:47 Hoštejn
3. Olivová Eva
1:10:42 Hoštejn
Z 2 (ženy nad 40 let) - 1 úèastnice
1.Schneiderová B.
0:52:59
J (junioøi) - 9 úèastníkù
1. Novotný Radek
0:50:09
2. Keclík Petr
0:53:54
3. Schneider Ondøej 0:55:35
Juniorky - 2 úèastnice
Štìpánková Veronika

Start Kunèinského duatlonu, zleva: Berka, Kadidlo, Novotný, Pocsai, Doležel
všeobecný boom, tudíž jsme dali šanci silovìjším
typùm. Jinak si ráz závodu zachovává obvyklou
délku i v èase, tzn. zhruba hodinové úsilí každého
sportovce. Diváci na fotbalovém stadionu, kde je
komfortnìjší zázemí, uvidí jistì dramatický a napínavý konec v závìreèném 300m bìhu,“ vysvìtlil
zámìry organizátorù L. Honzírek, zatímco jeho
organizaèní kolega R. Richtr se pustil do reálného
zápolení s ostatními.
Dva a pùl kilometrù úvodního bìhu rozøedilo peloton, který se vydal terénem na 20km jízdu s vrcholem na mladìjovském Hradisku. Nìkteøí ztratili
slibný náskok z bìhu, jiní naopak razantní jízdou
v nebezpeèném, mnohdy i blátivém, terénu ukrajovali sekundy zpoždìní v bìhu. „Pøi bìhu se ozvaly
natažené vazy v kolenì, nicménì zkusil jsem to
rozjet. 5 km pøed cílem mì dojel Doležel, byl prostì
lepší,“ komentoval svùj výkon v cíli jeden z
favoritù Petr Štìpaø. Domácí favorit Martin Berka,
který po bìhu byl druhý, pøipustil, že na ty nejlepší
nemìl. Nic na tom nemìní fakt, že jej pøibrzdil
defekt, po nìmž se propadl, a tak bodoval jen mezi
juniory. Poklonu zaslouží B.Schneiderová, která
dobìhla celkovì ètvrtá!
Výsledky:
M1 (22 úèastníkù)
1. Pocsai Sandór
0:58:32
2. Kadidlo Jiøí
0:58:47
3. Ston Martin
1:00:51
M2 (7 úèastníkù)
1. Doležel Josef
0:58:55
2. Štìpaø Petr
0:59:41
3. Pavlík Miroslav
1:05:23
M3 (2 úèastníci)
1. Sopoušek Kamil
1:18:54
2. Koschata Roland
1:36:49
Z1 (7 úèastnic)
1. Mizerová Olga
1:03:57
2. Olivová Eva
1:09:51
3. Duráková Marie
1:10:18
Z 2 (2 úèastnice)
1. Schneiderová Bedøiška
0:59:07
J (6 úèastníkù)
1. Novotný Radek
0:59:55
2. Berka Martin
1:03:07
3. Sedláèek Michal
1:07:02

S ORIM Malou Hanou
Muži M l. Zleva: Tomanec F., Král J., Polák T.

Kunèinský duatlon
Sedmým podnikem celoroèního seriálu o cyklomana
mìsta Tauer elektro cup 2006 byl duatlon (kolobìh). Letos se uskuteènil s øadou novinek, pøesto
pøilákal o tøetinu více úèastníkù. Nechybìli zejména
ti, kteøí si dìlají èáku na pøední umístìní v
celoroèních souètech nebo ti, jimž tento druh závodu
vyhovuje a mínili zmnožit svùj bodový zisk..
„Zámìrnì jsme snížili objem bìhu, koneènì
Cykloman je seriál cyklistický! Horská kola zažívají
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Nabídka cyklistických podnikù v našem mìstì se
rozrùstá, úmìrnì tomu, jak se prohlubuje obecný
zájem o cyklistiku. Moravská Tøebová se tak patrnì
stala mìstem s nejvìtším poètem cyklistických
závodù za rok. Celoroènì táhne seriál „Tauer elektro
cup“, nyní nad jeho rámec byl testován další
cyklistický maratón, jehož se zúèastnilo celkem 90
závodníkù. Trasa 100 km vedla z M.Tøebové pøes
Tøebaøov, Tatenice, Heømanice, Výprachtice, Èenkovice do Èervené Vody a pøes Œtíty zpìt. Odvážlivci –
a bylo jich 31 – pokraèovali z Èervené Vody na
Hanušovice, Šumperk, Úsov, Bouzov, Biskupice,
Jevíèko, Køenov do cíle delší 200km trasy. (s pøevýšením 2454 m). „Musím pochválit výbìr trati. Pro
mnoho z nás to byla objevná cesta a zajímavá

projížïka krásnou krajinou. V pøíštím roce mùžete
oèekávat tøikrát více zájemcù,“ prozradil P. Drahoš
z Hlinska. Poèasí bylo k úèastníkùm pøíznivé,
zmokli jen opozdilci, ale ti si rovnìž pochvalovali
kvalitu trati i startovního pole.
Výsledky:
100 km (58 úèastníkù)
M1
1. Mièek Radomír CK Brno
2:34:49
2. Mráz Kamil
Silný tým Unièov
2:36:51
3. Matìjka Marek
EtapeDacia-Vingu 2:36:52
M2
1. Drahoš Petr
Family team Hlinsko 2:38:34
2. Matìjka Libor
Etape Dacia-Vingu 2:38:35
3. Mazel Petr
Køenovice
2:38:42
M3
1. Janoušek Vít
TOMA Olomouc
2:55:34
Ženy
1. Nováková Pavla Lanškroun
3:14:24
2. Petøíèková Alena CK Orlík
3:26:10
3. Votøelová Rùžena Cykloman
4:22:26
200 km (31 úèastníkù)
M1
1. Rucker Daniel
Whirlpool
5:45:06:48
2. Vítek Martin
YOGI Ostrava 5:45:07:23
3. Polanský Daniel Pardubice
5:45:07:51
7. Pocsai Sandór
CK CMT Cykloman 5:45:08:20
8. Orálek Dušan
CK CMT Cykloman 5:49:30:00
Rùžièka Michal
M2
1. Jírek Miroslav
Okolek Hlinsko 6:06:18:00
2. Cvrkal Richard
Mor. Tøebová
6:56:44:00
3. Hanák Jaroslav
CK CMT Cykloman 7:04:18:00
M3
1. Orner Zdenìk
KCK Zlín
6:42:51:00
2. Mareš Jan
Vinohradské šlapky
7:52:29:00
3. Boháè Petr
CK CMT Cykloman 8:30:29:00

Babí léto 2006
sedmý závod seriálu Tauer elektro cup
16.9. od 13.00 cyklistické Babí léto 2006
(Cyklotrasy na 50 a 35 km v terénu). Start na
fotbalovém stadionu. Pøedtím závody mládeže
(modifikované krátké tratì). Poøadatelé: Budig
Norbert, tel. 603 515 118, Žáèek Mojmír, tel. 604
959 087
Tratì: po zpevnìných polních a lesních cestách ve
dvou variantách.
1. delší (cca 50 km Udánky - vrstevnicí nad Køenov
- silnicí smìr Pohledy - odboèka na cestu znaèenou
èervenou turistickou znaèkou (U Mariánského
obrazu, Pod Rohem, Høebeè, Høebcov, Nad
Vysokým Polem, Víska u Dìtøichova, stále po
èervené) - odboèka na spojovací cestu k cestì
znaèené zelenou turistickou znaèkou (Mladìjovské
hradisko, rozcestí) - dále po žluté - odboèka na
neznaèenou cestu ústící na silnici nad Novou Vsí Nové Ves - Kunèinský rybník - polní cesta vedoucí
do Moravské Tøebové.
2. kratší (35 km): až po Høebeè je stejná jako delší
trasa, odtud se sjíždí pøes Udánky do M. Tøebové
Kategorie: M 1, M 2, M3, Z 1, Z 2, J + dìtské
kategorie pøed startem hlavního závodu.
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