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Manažeøi prùmyslových zón se sešli v Moravské Tøebové
Moravskou Tøebovou si jako místo pro konání
dvoudenního øíjnového semináøe „Pøímé
zahranièní investice a rozvoj prùmyslových
zón v ÈR“ pro manažery zón vybrala agentura
CzechInvest. Jde o vládní agenturu zøízenou

Ministerstvem prùmyslu a obchodu k podpoøe
pøílivu zahranièních investic a podnikání.
„Moravskou Tøebovou jsme zvolili zámìrnì.
Pro tøicet manažerù prùmyslových zón z celé
Èeské republiky posloužila jako dobrý pøíklad,
jak úspìšnì pøitáhnout zahranièní investory i
do ménì atraktivních oblastí s malým místním
trhem práce,“ vysvìtlil Miroslav Kotek,
vedoucí oddìlení regionální spolupráce
agentury CzechInvest.
Semináø umožnil jednotlivým mìstùm
prezentovat své úspìchy pøi lákání investorù
a podìlit se o problémy, které jsou si v mnohém podobné. A už jde o zónu v Chebu,
v Písku nebo ve Zlínì.
S informací, že volných ploch pro další rozvoj
je v ÈR obecnì nedostatek, souhlasil Miroslav
Kotek z CzechInvestu: „Stávajících dva a pùl
tisíce hektarù podpoøených prùmyslových zón
nestaèí. Registrujeme silnou poptávku po

dalších velkých plochách, výrobních halách
i kanceláøských prostorách.“
Na tvorbì obsahové náplnì semináøe se kromì
CzechInvestu podílely pøední konzultantské
spoleènosti na poli ekonomického rozvoje
BermanGroup a DHV
CR, které spolupracovaly
s radnicí na vypracování
strategického plánu
rozvoje mìsta, resp.
mikroregionu.
„O Moravské Tøebové
jste si pøed pár lety mohli
pøeèíst pouze samé
negativní informace. Jak
se nic nedaøí, kolika
nepøekonatelným problémùm musí mìsto èelit
a
podobnì.
Takže
investor byl okamžitì
odrazen od úmyslu
dozvìdìt se o investièních
podmínkách nìco více,“
pøibližuje svùj názor Dušan Kulka, výkonný øeditel BermanGroup, a dodává: „V poslední dobì
však došlo k zásadnímu
obratu. Zmizely negativní
informace a to, èemu já
øíkám náøky. Ty možná
platily na státní instituce,
ale zcela jistì neprospívaly byznysu. Dnešní image
mìsta je naprosto odlišný.
Novì vzniklé firmy a pøilákaní investoøi rychle
mìní ekonomickou situaci
ve mìstì. Na øešení
dílèích problémù, které
má každé mìsto, cílevìdomì pracujete a máte
jasnou pøedstavu o ekonomické budoucnosti
mìsta. To je ta nejlepší reklama, jakou mùžete
mít.“
Semináø volnì navázal na speciální tréninkový
program z roku 2003, bìhem nìhož bylo
vyškoleno více než tøicet manažerù prùmyslových zón z ÈR podle nejpøísnìjších evropských mìøítek a akreditovány prùmyslové
zóny, jež spravují. Mezi nimi i zóna v Moravské Tøebové. Úèastníci programu se tehdy
v prùbìhu pìti mìsícù seznámili s širšími
souvislostmi místního ekonomického rozvoje,
úlohou a „logikou“ pøímých zahranièních
investic, strategickým plánováním, marketingem a propagací, vèetnì vyjednávacích
procesù a následné péèe o investory.
Pro úèastníky semináøe v Moravské Tøebové,
mezi nimiž byli i pøedstavitelé vysokých škol,
byla zorganizována krátká prohlídka mìsta a
Mìstské prùmyslové zóny na Svitavské ulici,

jež se zvolna zaplòuje. Èeskou firmu
Nástrojárna MM, která dává práci padesáti
lidem a zamìøuje se na výrobu nástrojaøských
forem pro automobilový a spotøební prùmysl,
brzy doplní další èeská spoleènost Atek,
vyrábìjící plastové výlisky pro pøední
automobilky. Momentálnì buduje dvì výrobní
haly. V listopadu se rozbìhne výstavba
výrobních prostor firmy Treboplast, vlastnìné
pøedním španìlským výrobcem plastových
souèástí pro automobilový a spotøební
prùmysl. V pøípadì úspìchu v jednáních s nìkolika dalšími zahranièními investory, které
v souèasnosti intenzívnì probíhají, bude do
konce roku plocha Mìstské prùmyslové zóny
zcela zaplnìna. V takovém pøípadì by tu
v následujících tøech letech mohlo najít práci
na tøi sta zamìstnancù a celková výše
investovaných prostøedkù by pøesáhla èástku
450 mil. Kè.
-red-

Støíbrný manažer
O titul nejlepšího manažera prùmyslové
zóny roku 2004, který
vyhlásila vládní agentura CzechInvest a
Asociace pro pøímé
zahranièní investice,
sdružující zahranièní
investory v ÈR, se
ucházelo více jak 30 akreditovaných
manažerù z celé republiky. Mezi nimi
nechybìl ani manažer prùmyslové zóny
v Moravské Tøebové Miroslav Netolický.
Hlavním hodnotícím kritériem bylo
nejprogresivnìjší zlepšení obsazování
prùmyslové zóny. Porota ocenila pøístup
moravskotøebovského manažera velmi
vysoce a odmìnila ho 2. místem v celkovém poøadí.
„Ocenìní chápu jako výraz uznání
profesionální práce zamìstnancù radnice,
kteøí se na pøípravì vstupu nových
investorù do Mìstské prùmyslové zóny
podíleli,“ sdìlil své bezprostøední dojmy
støíbrný manažer po vyhlášení výsledkù
25.10.2005.
-gut-
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Z jednání rady mìsta
z mimoøádné schùze Rady mìsta Moravská
Tøebová, která se konala v pátek 14.10.2005
Rada mìsta odvolala
Mgr. Ivo Horkela z funkce øeditele Kulturních služeb mìsta Moravská Tøebová
ze schùze Rady mìsta Moravská Tøebová,
která se konala v úterý 18.10.2005
Rada mìsta schválila
3 Uzavøení smlouvy o dílo s vítìzem
výbìrového øízení firmou Technické služby
Moravská Tøebová s.r.o., Zahradnická 21,
571 01 na investièní akci Zøízení chodníku
u hradební zdi na ulici Jevíèská Moravská
Tøebová
3 Rozpoètové opatøení è. 11/2005 poskytnutí finanèního pøíspìvku CK Slovan
Moravská Tøebová ve výši 5.000,- Kè na
uskuteènìní cyklistické akce Moravskotøebovský kolotoè hvìzd. Finanèní pøíspìvek
bude uhrazen z vyèlenìné rozpoètové rezervy
3 Uzavøení dodatku è. 1 k dohodì o poskytnutí finanèního pøíspìvku mezi mìstem
Moravská Tøebová a Sdružením výtvarníkù
Welen. Pøedmìtem dodatku bude zmìna
úèelu poskytnutého finanèního pøíspìvku
z pùvodního zámìru (tvorby katalogu) na
poøízení výtvarných panelù a podstavcù.
Rada mìsta souhlasila:
S poøádáním trhù na nám. T.G.Masaryka
v Moravské Tøebové
Rada mìsta vzala na vìdomí
3 Pøedložený rozbor hospodaøení mìsta
Moravská Tøebová k 30.9.2005
3 Pøedloženou informaci o zpùsobu usmìròování stavební èinnosti na území mìsta
Moravská Tøebová
3 Pøedloženou informaci o øešení odkanalizování aglomerace Moravská Tøebová
3 Pøedloženou informaci o stavu vymáhání
pohledávek za období do 31. 8. 2005
3 Pøedloženou petici obèanù Mor. Tøebové,
èásti Sušice, pøijatou dne 12.10.2005, vèetnì
informace o uèinìných krocích k jejímu
øešení
Úplné znìní usnesení rady mìsta je
k dispozici na sekretariátu starosty na MìÚ.

Neplatièùm poplatku za
odpady hrozí pokuty
Ti, kteøí ještì nezaplatili poplatek za likvidaci
a svoz domovního odpadu musejí poèítat s nemalou pokutou. Ke konci øíjna nesplnilo svou
povinnost 538 obèanùm mìsta. Dlužná èástka tak
na výbìru poplatku
èiní více než 237 tisíc
Kè. Ke konci loòského roku dlužilo na
poplatku celkem 219
obèanù èástku 96 tisíc
Kè. „Dlužníkùm, kteøí
poplatek neuhradí, je
možné navýšit poplatek až o 50%. Nìkteøí dlužníci poplatek po
navýšení uhradí, jiní jej uhradí až po obdržení
výzvy pøed podáním návrhu na výkon rozhodnutí.
Ostatní jsou pøedáni k soudnímu vymáhání,“
uvedla Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku
mìsta MìÚ a dodala, že tito lidé by si mìli
uvìdomit, že v dùsledku okrádají hlavnì sami
sebe. Na poplatcích za likvidaci odpadu by mìlo
být letos vybráno více než 4 miliony 900 tisíc Kè.
Poplatek za odpady èinil 468 Kè.
-gut-

Obalovna živièných smìsí
Spoleènost OMT - Obalovna Moravská Tøebová
s.r.o. byla založena Spoleèenskou smlouvou
spoleèníkù Stavby silnic a železnic, a.s. a MSilnice a.s. dne 7.10. v Praze. Ve ètvrtek 20.10.
byl požádán Živnostenský úøad v Moravské
Tøebové o vydání živnostenských listù pro
èinnost obalovny. Následnì bude zapsána do
obchodního rejstøíku.
Výstavba obalovny byla zahájena v srpnu 2005,
generální dodavatel PD je ATEKO Hradec
Králové, generální dodavatel stavební èásti je
spoleènost VHOS a.s.,Moravská Tøebová,
dodavatel objektù komunikací jsou M-Silnice a.s.
Hradec Králové, závod Chrudim. Strojní èást je
zajištìna zaøízením BENNINGHOVEN 160 s výrobní kapacitou 130 tun obalovaných smìsí za
hodinu. Souèástí výstavby obalovny je úprava
silnice III/36820 a køižovatky I/35 z dùvodù
bezpeèného napojení provozu na stávající
dopravní infrastrukturu a s ohledem na ochranu
vodního zdroje Èervená hospoda.
10.10. byly již zkolaudovány objekty pøípojky
VN a stožárové trafostanice, do 27.10. by mìla
být zkolaudována naprostá vìtšina stavebních
objektù a mìly by být povoleny provozní
zkoušky zaøízení.
Vzhledem k pøedchozím prùtahùm pøi schvalování stavebního povolení, souèasném vyhlášení
PHO v dané lokalitì a hledání øešení vzniklé
situace, nebude s nejvìtší pravdìpodobností letos
zahájen komerèní provoz zaøízení.

Výrobní kapacita by mìla uspokojit v tomto
regionu poptávku po obalovaných smìsích v pøíštích letech a to i s ohledem na budoucí zahájení
výstavby silnice R 35. Celkové investièní
náklady se pohybují kolem 60 mil. Kè.
Ing. Josef Jílek, místostarosta mìsta

Pøerušení dodávky elektrické energie

Upozornìní obèanùm

Dne 3.11. v dobì od 7.30 do 17.30 hodin
bude pøerušena dodávka elektrické energie
na ul. Rybní a Anénské Údolí v Mor. Tøebové
z dùvodu provádìní plánovaných prací na
zaøízení distribuèní soustavy vn 22 kV .

1) Dne 31.12.2005 konèí doba platnosti u následujících obèanských prùkazù bez strojovì
èitelných údajù:

Vážení spoluobèané,
v minulém èísle Moravskotøebovského zpravodaje
jste se na titulní stránce mohli doèíst, že Støední
technická škola Ministerstva obrany v Moravské
Tøebové zùstane do budoucna jedinou støední
vojenskou školou v Èeské republice. Toto rozhodnutí Ministerstva obrany nám nespadlo z nebe
ani není dílem náhody.
Dovolte mi alespoò touto formou vyjádøit obdiv a
podìkování všem tìm, kteøí se na tomto
obrovském úspìchu našeho mìsta podíleli.
Nechci zde jmenovat, abych snad na nìkoho
nezapomnìl, ale ujišuji Vás, že se jedná o výsledek dlouholeté a trpìlivé práce mnoha obèanù
a institucí, a to nejen z našeho mìsta.
Vìøme spoleènì, že pøítomnost této prestižní školy
v Moravské Tøebové bude dlouhodobá a povede
k dalšímu prohlubování oboustrannì prospìšné
spolupráce mìsta a armády.
Ing. Josef Jílek, místostarosta mìsta

Rada mìsta Moravská Tøebová
vyhlašuje výbìrové øízení
na místo
øeditele Kulturních služeb mìsta
Podmínky výbìrového øízení vèetnì náležitostí
pøihlášky jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz
- na úøední desce mìstského úøadu
- v Obèanském informaèním centru Mìú
- u personalistky mìstského úøadu, tel.è.:
461353027, E-mail:
hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup dle dohody.
Písemnou pøihlášku v obálce oznaèené
Neotvírat – výbìrové øízení pøedejte do 14. 11.
na podatelnu mìstského úøadu,
ul. Olomoucká è.o. 2
nebo zašlete poštou na adresu:
Mìstský úøad
Helena Brziaková
nám. T. G. Masaryka è.o. 29
571 01 Moravská Tøebová

- obèanské prùkazy typu „knížka“ s vyznaèenou
dobou platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
prodloužena bez omezení“ vydaných do
31.12.1994
- obèanské prùkazy typu „identifikaèní karty“
(rùžové barvy) vydaných od 1.5.1993 do
31.12.1994, s vyznaèenou dobou platnosti „bez
omezení“.
O obèanský prùkaz je tøeba požádat nejpozdìji mìsíc pøed skonèením jeho platnosti,
tzn. u výše uvedených obèanských prùkazù
do 30.11.2005.
2) Dne 1.10.2005 nabyla úèinnosti zmìna
zákona o obèanských prùkazech, která se týká
výmìny obèanských prùkazù u obèanù starších
70 let. Obèané, kteøí vlastní obèanský prùkaz
bez strojovì èitelných údajù s vyznaèením
doby platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
prodloužena bez omezení“ a narodili se pøed
1.1.1936, nemají povinnost provést výmìnu
obèanských prùkazù.
3) Od 1.1.2006 nelze k zahranièním cestám do
státù Evropské unie jako cestovní doklad
používat obèanské prùkazy typu „identifikaèní
karty“ rùžové barvy bez strojovì èitelných
údajù.
Žádost o nový obèanský prùkaz, je možné podat
na Mìú v Moravské Tøebové, budova ul.
Olomoucká è. 2, Oddìlení obèanského informaèního centra. Úøední hodiny OIC jsou v pondìlí a ve støedu v dobì 8.00-17.00 hod., úterý a
ètvrtek od 8.00-15.00 a v pátek od 8.00-14.00
hodin. Pøípadné informace je možné získat na
mìstském úøadì, oddìlení OIC rovnìž telefonicky na tel. 461 353 111.
-OIC-
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
V této rubrice Vám starosta mìsta zodpoví Vaše
dotazy. Otázky posílejte na adresu Zpravodaj,
nám. T.G.M 29, Moravská Tøebová nebo emailem na zpravodaj@mtrebova.cz.
Pane starosto, má
otázka se týká ceny za
odvoz komunálního
odpadu. J e pravda, že
tato èástka je
prakticky srovnatelná
s o k o l n í m i m ì s t y.
Rozdíl je ovšem v tom,
že jinde se popelnice
vyváží každý týden, u nás je tomu tak jednou
za ètrnáct dní. Nepovažuji tento stav za
uspokojivý z hlediska hygieny, v létì se z nich
line silný zápach, v zimì mì to také
neuspokojuje. Døíve se popelnice vyvážely
každý týden. Za souèasné situace je tato cena
pøíliš vysoká. Nedá se s tím nìco dìlat, jaký je
Váš názor?
Nemyslím si, že vývoz popelnic jednou za 14 dní
je málo. Zatím týdenní cyklus nikdo
nepožadoval. Já sám bydlím na sídlišti a máme
pro náš vchod bytového domu, tedy pro 24 rodin
jeden kontejner, který je vyvážen sice jednou
týdnì, ale co se týèe porovnání objemù, je to
zcela srovnatelné s 14 denním cyklem pro
popelnice. Navíc je nyní je ve mìstì rozmístìno
mnoho kontejnerù na tøídìný odpad. Využívání
tìchto kontejnerù nám všem jednak šetøí naše
penìženky, ale také samozøejmì snižuje nutnost
využívání obyèejných popelnic na netøídìný
odpad. Každý si navíc mùže poøídit tolik
popelnic, kolik chce. Je možné také zakoupit
igelitové pytle od Technických služeb.
Vyšlo najevo, že jste teï zaplatili p. Vlkovi
další peníze, pøes 80 tisíc, za dozor nad

kanalizací. Proè jste mu takové peníze dali,
když už je pùl rok z akce odvolán?
Ing. Vlk mìl platnou mandátní smlouvu, která
byla rozdìlena na jednotlivé etapy jeho práce.
Jedna z etap, o které se asi zmiòujete, mìla
být završena podpisem smlouvy s dodavatelem.
I když již tento akt nemohl být proveden, pøesto
ostatní práce v této etapì provedl. Rada mìsta
k tomu mìla i odborný posudek odboru
regionálního rozvoje. O proplacení této etapy
práce rozhodla témìø jednomyslnì na svém
øádném zasedání.
Jak dlouho bude ještì mìstská policie bez
velitele? Dáte mìstské polici pod stromeèek
nového velitele, který koneènì ve mìstì udìlá
poøádek?
Mìstská policie má svého zastupujícího velitele,
se kterým èasto komunikuji a nevidím v jeho
práci žádné vážnìjší nedostatky. Již i jinde jsem
si trochu stìžoval, že vzhledem k poètu obyvatel
máme mìstských policistù ve srovnání s jinými
mìsty velmi málo. Nevím, co myslíte ve Vašem
dotazu slovem „poøádek“. Mìl jsem setkání s obèany, bydlícími v centru mìsta a domluvili jsme
se na krocích, které by mìly vést ke zvýšení
klidu v této èásti mìsta.
Pane starosto, proè nezajistíte, aby se ve
mìstì, pøedevším v centru, poøádnì uklízelo.
Obzvláštì o víkendu, kdy sem pøijíždìjí
turisté, je zde neuvìøitelný nepoøádek.
S tím nemohu souhlasit. Technické služby mají
na rozdíl od minulosti pohotovostní službu v turistické sezónì dokonce i v nedìli ráno.
Samozøejmì, pokud nìkdo vysype v noci na
vozovku obsah celého odpadkového koše nebo
popelnice, chvíli trvá, než je uklizen. Mìstská
policie je v kontaktu s pracovníky Technických
služeb a upozoròuje je na tyto situace.

Rekonstrukce silnièních
mostù v Mor. Tøebové
V kvìtnu 2004 byla dokonèena rekonstrukce
mostu U Nadìje na silnici 2. tøídy II/371 na
výjezdu ve smìru Linhartice. Investorem stavby
byl Pardubický kraj zastoupený Správou a údržbou silnic a realizaci díla v hodnotì cca 10 mil.
Kè provedla firma SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s.

... pøedtím

… a potom

Úzkokolejka se chystá na pøíští sezónu
Unikátní technická památka regionu, Mladìjovská úzkokolejka, má nového provozovatele.
Po mìsících sporù firmy Keramspal, která je
vlastníkem pozemkù okolo úzkokolejky, a Muzeem prùmyslových železnic z Brna, které dosud

Moravské Tøebové Josef Jílek a dodal: „V areálu
bude otevøeno obèerstvení a pøipravují se také
atrakce pro dìti. Zmìnou k lepšímu by mohlo být
také pøesunutí nástupního místa pøímo do prostor
šamotky.“
Úzkokolejka bude jezdit od úterý do nedìle.
V prùmyslovém muzeu budou vystaveny technické unikáty z 19. a poèátku 20. století. Podle
autora projektu rozvoje Mladìjovského centra
Milana Zemana by chtìli jeho provozovatelé do
zaèátku pøíští sezóny postavit šest nových
výletních osobních železnièních vozù, uvést do
provozu dvì parní a dvì dieselové lokomotivy
a otevøít muzeum historie tìžby nerostných
surovin a muzeum lokomotiv a parních strojù.
V prùbìhu pøíštího roku by v Mladìjovì mìlo být
vybudováno také vhodné sociální zázemí.
-gut-

jízdy parním vláèkem v Mladìjovì zajišovalo, je
již dnes jasné, že úzkokolejka nezanikne.
Muzeum prùmyslových železnic Brno se nedohodlo na nájemní smlouvì s Keramspalem a
odstìhovalo se do Zastávky u Brna. Stoupenci
majitele areálu v Mladìjovì a èást èlenù Muzea
prùmyslových železnic založili nové sdružení
Mladìjovská prùmyslová dráha, které bude v
následujících letech úzkorozchodnou dráhu
provozovat. V Mladìjovì tak vznikne turistickovzdìlávací centrum, kterému slíbila pomoc mìsta
Moravská Tøebová, Lanškroun, obec Mladìjov,
ale i mikroregion Orlickoústecko a region
Moravskotøebovsko a Jevíèsko, finanèní podporou by mìl pøispìt také Pardubický kraj.
„Novinkou je propojení železnice a prùmyslového
muzea, které dosud vystavovalo historické
exponáty. V plánu roku 2006 je rovnìž zvýšení
poètu jízd na patnáct,“ sdìlil místostarosta

Na základì podnìtù obèanù, zejména cykloturistù, byl proveden rozbor vzorkù vody ve tøí hojnì
užívaných studánkách v okolí našeho mìsta.
Jedná se o studánku „v Pekle“, tzv. „Lojzùv
pramen“ u Studené Louèky a pramen u hájenky
v Boršovì. Výsledek ovšem není pøíliš lichotivý,
takže doporuèujeme našim obèanùm radìji brát
s sebou na cesty zásoby tekutin z domova nebo
využívat èetné „osvìžovny“ po cestì.
Po stránce chemického rozboru voda odpovídá ve
stanovených ukazatelích požadavkùm Vyhlášky
ministerstva zdravotnictví è. 252/2004.
Po stránce mikrobiologické bylo ojedinìle
zjištìno fekální zneèištìní. V pøípadì studánky
„v Pekle“ a pramenu „hájenka Boršov“ se však
prokázal masivní výskyt mikrokokù. Jedná se
o pozitivní koky, které jsou obvyklé v pùdì a ve
vìtšinì pøípadù nejsou patogenní. Pøesto nelze

V souèasné dobì probíhá celková rekonstrukce
mostu pøes Hranièní potok na komunikaci II/368
u Mor. Tøebové ve smìru na Staré Mìsto.
Investici si vyžádal celkový špatný stav mostu,
zejména mostního svršku, izolace, zábradlí a
èásteènì špatného stavu nosné trámové konstrukce. Most byl postaven v roce 1947.
Vzhledem k nemožnosti pøevedení veøejné
dopravy na objížïku, jsou práce provádìny po
polovinách, což komplikuje práce, které byly
zahájeny v èervenci 2005 a budou dokonèeny na
podzim 2005.
Investorem akce je Pardubický kraj zastoupený
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
Zhotovitelem je SaM silnice a mosty Litomyšl,
a.s. Celkový náklad stavby je více než 7 milionù
Kè.
Ing. Josef Jílek,
pøedseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva PK

Rozbory studánek v Moravské Tøebové
vodu z tìchto uvedených pramenù doporuèit bez
desinfekce ke konzumaci vzhledem k možnosti
další kontaminace (napø. po dešti, apod.).
Bez vážnìjších výhrad se obešel tedy pouze
„Lojzùv pramen“, který však svým umístìním
pøímo u frekventované silnice 1. tøídy I/35
rozhodnì nepatøí k bezrizikovým zdrojùm pitné
vody.
Nezbývá nám tedy nic jiného, než konzumovat
nezávadnou vodu z veøejného vodovodu provozovaného profesionální firmou (komu vadí
chlórový zápach staèí nechat chvíli odstát). Ti
movitìjší si mohou radìji kupovat balenou vodu
v nevratných PET-lahvích, která je svým
složením v podstatì stejná, ale asi 300x dražší.
Prázdnou lahev nezapomeòte vyhodit do
kontejneru na plasty.
Ing. Josef Jílek, místostarosta mìsta
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MATRIKA
Vítání:
Záøí:
Sòatky:
Záøí:

Øíjen:

Petr Medøík - M.T.
Andrej Boledoviè
- Veronika Crháková Slovensko-M.T.
Miroslav Rovnej - Petra Dvoøáèková
oba Útìchov
Petr Hrubý - Pavlína Tichá
oba Radišov
Jiøí Kosina - Petra Blabolilová
M.T.-Jevíèko
Jan Dupal - Šárka Blechová oba M.T.
Ladislav Uhrovi - Rùžena Záplatová
oba Svitavy
Tomáš Rajcsanyi - Zuzana Bosáková
M.T.-Lanškroun

Kolik nás je
V informaèním systému Mìstského úøadu v Moravské Tøebové bylo k 30.9.2005 evidováno celkem
11 255 obèanù Èeské republiky a 48 cizincù s povolením k pobytu na území ÈR. V Moravské
Tøebové je tedy evidováno celkem 11 303
obyvatel.
Za mìsíc èervenec se do Moravské Tøebové
pøistìhovalo 11 obèanù, odstìhovalo 16 obèanù,
narodilo se 12 dìtí a zemøelo 11 obèanù.

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

Certifikace systému øízení jakosti
Technické služby Moravská Tøebová s.r.o. obdržely
v záøí letošního roku certifikát ve shodì s požadavky
ÈSN EN ISO 14001:2005 a ÈSN EN ISO
9001:2001. Vìøíme, že oceníte zlepšení øízení jakosti
výrobku, kvalitu výroby, systém vedení organizace
a systému enviromentálního managementu.
Kontejnery
Technické služby Moravská Tøebová s.r.o. budou
v mìsíci listopadu 2005 rozmisovat kontejnery
- kontejner na odpad ze zahrad a veøejných
prostranství (listí, vìtve, tráva)
- traktorovou vleèku na objemný a nebezpeèný odpad
(skøínì, matrace, televizory, lednièky, záøivky, výbojky, plechovky od barev)
Kontejnery a vleèky budou pøistavovány za stálého
dozoru pracovníkù Technických služeb v tìchto
hodinách : všední den 14.00-17.00
sobota
8.00-12.00
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
sobota
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
sobota
pondìlí
úterý
støeda
pátek
sobota
pondìlí

1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
14.11.
15.11.
16.11.
18.11
19.11.
21.11.

Jevíèská - u Domu armády
Udánky - u hasièky
Udánky - horní èást è.p. 67
Alšova - u è.p. 1
Alšova - u bytovky è.p. 26
Školní - naproti obchodu U Koneèných
Dr. Janského - parkovištì u è.p. 26
Dr. Janského - mezi domy è.p. 5 a 7
Lanškrounská
Boršov - u bývalé pošty
Sportovní, Holandská - vedle obchodu
Boršov - U Drbalù
Boršov - u rybníka
U staré kotelny - naproti zahrádkám
Gorazdova - parkovištì (bývalá LŠU)
Západní - parkovištì pøed obchodem
Sušice - za hasièkou

Pøi uložení odpadu do pøistavených nádob obdržíte
kytièku. Kytièku prosím pøedejte svým dìtem nebo
vnouèatùm. Další kytièky obdrží dìti vždy pøi uložení
separovaného odpadu na sbìrovém dvoøe. Za získání
5 kytièek si mohou dìti vyzvednout odmìnu na
Technických službách Moravská Tøebová s.r.o.
Nejlepší „kvìtinoví sbìraèi“ budou odmìnìni v prosinci hodnotnou cenou.
Gabriela Horèíková,
jednatelka Technických služeb MT, s.r.o.
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NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR

vyžádala pouze lehké zranìní øidièky. Škoda na
havarovaném vozidle 250 tis. Kè, škoda na domì
15 tis. Kè a škoda na telefonním sloupu 5 tis. Kè.

Statistika za období 15.9.2005-15.10.2005
V uvedeném období bylo spácháno:
20 trestných èinù
32 pøestupkù (evidovaných pøestupkových spisù,
které je nutno prošetøit)
Krádež osobního vozidla v Jevíèku
V prùbìhu noci na 26.9. došlo v Jevíèku ke krádeži
zaparkovaného osobního auta VW Passat bílé barvy,
s registraèní znaèkou 1E81781. Poškozený mìl
vozidlo zaparkované na parkovišti na Soudní ulici.
Celková zpùsobená škoda èiní více jak 251 tis. Kè.
Ve vozidle se nacházelo speciální elektrikáøské
náøadí v hodnotì pøes 51 tis. Kè. Policie ve vìci
zahájila úkony trestního øízení pro trestné èiny
neoprávnìného užívání cizí vìci, neoprávnìného
držení platební karty a krádeže. Po vozidle bylo
vyhlášeno celostátní pátrání. Intenzivní pátrání je
vedeno také po pachateli.
Z odstaveného návìsu zmizela rezerva
V ranních hodinách 26.9. odcizil neznámý pachatel
v Moravské Tøebové kompletní rezervní kolo z odstaveného návìsu Berger. Návìs stál na odstavném
pruhu na silnici první tøídy èíslo 35 za benzinovou
èerpací stanicí Aral. Provozovatelské firmì s ruèením omezeným z Karvinska tak vznikla škoda
pøes 21 tisíc korun. Policie vìc kvalifikuje jako
trestný èin krádeže. Po pachateli a odcizené vìci se
nadále pátrá.
Auto se zmìnilo v letadlo
Kuriózní nehoda osobního vozu se stala 27.9.
dopoledne na silnici I/35 v katastru Koclíøova.
Øidièka Citroenu C3 jedoucí smìrem od Moravské
Tøebové dostala na mokré vozovce smyk a vyjela
vpravo mimo komunikaci, kde se nìkolikrát
pøevrátila pøes støechu. Vozidlo v letu pøerazilo
telefonní sloup, spadlo ze srázu a pøistálo na domì.
Nakonec skonèilo pøevrácené na støeše ve dvoøe.
Dramaticky vyhlížející nehoda (viz foto) si naštìstí

Krádež reklamního poutaèe
Reklamní poutaè v hodnotì 90 tis. Kè odcizil
neznámý pachatel 1.10. pøímo z prostranství ve
støedu obce v Biskupicích, pøi konání Biskupického
kaléšku. Jednalo se o pøenosný textilní nafukovací
reklamní poutaè ve tvaru koule o prùmìru ètyø
metrù. Policie ve vìci zahájila úkony trestního
øízení pro trestný èin krádeže. Po odcizené vìci a
pachateli se nadále pátrá.
Je podezøelý z okradení družky
Pìtatøicetiletý muž z obce na Moravskotøebovsku je
podezøelý ze spáchání trestného èinu krádeže.
Podezøelý údajnì odcizil své družce v Kunèinì
motorovou pilu Stihl a malý motocykl Babeta.
Odcizené vìci údajnì v dobì od 26.9. do souèasné
doby prodal a peníze použil pro svoji potøebu.
Zpùsobená škoda má èinit 20 tis. Kè. Policie již ve
vìci zahájila úkony trestního øízení pro trestný èin
krádeže. Zákon v této vìci stanovuje až dva roky
vìzení nebo penìžitý trest.
Upøesnìní: V minulém èísle jsme informovali o mrtvém 75letém muži z Rozstání. Nepocházel z Rozstání,
ale z Rozhrání.

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: Po - Èt 07: 00 - 03:00, Pá 07:00 - 07:00,
So 07:00 - 07:00, Ne 19:00 - 03:00

Statistika za období 15.9-15.10.2005
Poèet zjištìných pøestupkù
190
Z toho øešeno blokovì
41
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu
4
15.9. v 19:30 hod. byl hlídkou odchycen toulavý pes
a umístìn na MP
ve 22:45 hod. byl nalezen na ul. Svitavská opilý
muž. Nepožadoval ošetøení a byl nasmìrován k domovu.
ve 23:40 byl na ulici Cihláøova nalezen opilý muž
a taktéž poslán domù.
16.9. v 02:00 øešen problém mezi hosty v baru „25“
na ul. Bránská.
v 03:20 øešena potyèka mezi alkoholem posílenými
hosty diskotéky v Duku-Duku.
17.9. v 09:00 odchycen nìmecký ovèák v potravinách u Kubíka. Pes byl pøedán majiteli.
ve 22:40 a v 23:20 hlídka asistovala HZS pøi zásahu
na ul. Západní.
18.9. v 00:15 øešeno rušení noèního klidu na ul.
ÈSA
20.9. v 08:30 odchycen pes na nám. TGM. Pes
pøedán majiteli.
21.9. v 08:00 øešen problém se srnou na ul. Tøešòová
alej. Srna probìhla pøes garáž a ukryla se na zahradì.
Po delší dobì byla neztotožnìná srna z nemovitosti
vyhnána.
v 15:00 øešen majitel psa, který nechal svého
rotvajlera volnì bìhat po parku u muzea.
22.9. MP zajišovala bezpeènost dìtí pøi Evropském
dni bez aut.
23.9. v 07:50 odchycen volnì pobíhající pes. Byl

pøedán majiteli.
ve 23:15 øešena obsluha v hernì
Nevada kvùli rušení noèního klidu.
v 04:15 øešen muž v hotelu Morava, který se snažil
bez zaplacení pøespat. Tato jeho snaha byla náležitì
finanènì ohodnocena.
24.9. v 01:00 spolupráce s PÈR pøi zajišování
dopravy u dopravní nehody na ul. Gorazdova.
29.9. v 17:00 øešen podnapilý host v hernì na ul.
Brnìnská.
30.9. ve 23:10 finanènì ohodnocen opilý muž, který
dìlal problémy na ul. Brnìnská.
1.10 v 00:40 zajištìní místa smrtelné dopravní
nehody u Boršova.
3.10. v 17:30 zjištìna dívka u Boršovského rybníka.
Dívka prokazovala pøíznaky otravy, a proto jí byla
pøivolána RLP.
6.10. v 22:30 øešeno rušení noèního klidu v areálu
firmy na ul. Olomoucká.
7.10. ve 14:30 regulace dopravy pøi dopravní nehodì
na ul. Komenského.
ve 22:40 pátrání po starším zmateném muži z ul.
Tyršova. Muž byl nalezen ve Starém Mìstì
11.10. v 21:30 øešena krádež v restauraci hotelu
Morava. Vìc pøedána pøíslušnému orgánu.
12.10. ve 20:00 asistence HZS pøi likvidaci požáru
na nám. TGM
13.10. v 19:30 odchycen a následnì pøedán pes,
který volnì pobíhal u OD Billa.
v 21:00 byl na ul. Brnìnská nalezen totálnì opilý
muž. Hlídkou MP byl probuzen a odeslán domù.
14.10. v 03:45 na ul. Marxova zjištìno rozbité zadní
okno u zaparkovaného vozidla. Pøedáno PÈR.
v 05:20 øešen podnapilý muž v hernì hotelu Morava.
15.10 v 11:20 øešena krádež v OD Billa.
v 01:30 pomoc mladíkovi napadeného na diskotéce
v Duku-Duku. Vìc byla pøedána PÈR.
strážník František Juriš
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Mistrovství Evropy v šachu mládeže
v Herceg Novi

Kámen v botì
Je název nové rubriky, kterou jsme pro Vás na
stránkách Moravskotøebovského zpravodaje
pøipravili. Každý mìsíc se mùžete na redakci
zpravodaje obrátit, jestliže máte nìjaký
problém, který Vás v našem mìstì trápí a
potøebujete ho øešit.
Dotaz: Obyvatelé domova dùchodcù na téma
rušení noèního klidu
Minulý mìsíc vyšel v místním tisku èlánek o noèním
životì na ulici Lanškrounské a Cihláøovì. K èlánku
se pøipojujeme i my, obyvatelé domova dùchodcù.
I zde je nainstalovaná kamera a objekt z èásti sídlí
hned vedle stanice Policie ÈR. A právì zde se
zpravidla od ètvrtka do soboty od pùlnoci do 4 hodiny ranní odehrávají noci hrùzy. Party mladíkù a
dívek pøímo u Policie ÈR a pavilonu domova
dùchodcù, kde jsou ubytovaní tìžce nemocné
babièky a dìdeèkové, provádìjí své výtržnosti.
Pískají, øvou a klacky tluèou do pøízemních oken.
Jednou je noèní sestra napomenula a odpovìdìli jí:
„Drž hubu, babo, nebo Vám tady vymlátíme okna.“
K tomu pøeci nemùže být policie lhostejná. Na co
jsou kamery, které pøišly na statisíce? Uvìdomte si,
Vy všichni èinitelé mìsta i zástupci policie, že
takové chování mládeže je pøímo útisk a ohrožování
životù tìchto bezmocných starých lidí neklidem,
stresem a nevyspáním. Co podniknete proto,
abychom se nebáli a mohli v klidu spát?
Odpovídá: Major Ondøej Vašíèek, velitel oddìlení
Policie ÈR v Moravské Tøebové
Na tento rozhoøèený dotaz obyvatel domova
dùchodcù se mi odpovídá velmi tìžce, ne snad proto,
že by Policie ÈR mìla „špatné svìdomí“, ale hlavnì
proto, že pøípady rušení noèního klidu a veøejného
poøádku jsou v našem mìstì již nìkolik let velmi
èasté a policie s tìmito lidmi svádí èasto nerovný

Moravskotøebovská
univerzita 3. vìku
Pøijmìte pozvánku k úèasti na zajímavých
odborných pøednáškách Moravskotøebovské
univerzity 3.vìku v rámci programu AKTIVNÍ
STÁØÍ. Program letošního roèníku pøipravili
pedagogové Gymnázia Mor. Tøebová ve
spolupráci s dalšími významnými osobnostmi
mìsta a okolí. Vìtšina pøednášek se bude konat
ve velké spoleèenské místnosti Sociálních
služeb M. Tøebová, pøíspìvek je 200,- Kè na
celý roèník 2005/2006.
Prosíme o pøihlášení úèastníkù pomocí
pøihlášky, kterou mùžete obdržet a vyplnìnou
odevzdat v Obèanském informaèním centru
Mìstského úøadu na Olomoucké ulici nejpozdìji
10. 11. 2005.
Pøehled témat pøednášek:
3 14. 11. 2005 Slavnostní zahájení - ve
velkém sále Základní umìlecké školy na zámku,
od 14:00 hod.
3 18. 11. 2005 Knihovna posluchaèùm
Moravskotøebovské univerzity 3. vìku, od 9:30
hod. v Mìstské knihovnì Ladislava z Boskovic
3 28. 11. 2005 Adventní a vánoèní vazba –
Ing. D. Sobotková
3 12. 12. 2005 Možnosti využití internetu,
jóga a senioøi – RNDr. A. Plocová, Mgr.
I. Štaffová, Mgr. M. Landa
3 9. 1. 2006 Léèivé rostliny a jejich vliv na
zdraví èlovìka – Pharm Dr. V. Pokladníková
3 23. 1. 2006 Jóga a senioøi, možnosti využití
internetu – RNDr. A. Plocová, Mgr. I. Štaffová,
Mgr. M. Landa
3 6. 2. 2006 Zásady první pomoci – MUDr.
I. Kechrtová
3 20. 2. 2006 Nejèastìjší kardiovaskulární
nemoci a možnosti jejich prevence – MUDr.
P. Kelèa
3 6. 3. 2006 Zásady chovu koèek a psù,
prevence a léèba bìžných chorob – MVDr.
J. Kubín
3 20. 3. 2006 Rostliny zahrádek a pøedzahrádek (výsadba, péèe a návody pro pìstování)
– Ing.D.Sobotková
3 3. 4. 2006 Volné téma dle výbìru posluchaèù – exkurze, beseda s významnou osobností

boj. Musím pøiznat, že o tomto konkrétním
pøípadu Policie ÈR nebyla nikým
informována a do souèasné doby také
neevidujeme jediné oznámení od obyvatel
domova dùchodcù. Kamerový systém
pøispìl pouze èásteènì ke zklidnìní situace,
zejména na ulicích sledovaných kamerami, ale
pøipouštím, že mohlo dojít k tomuto ojedinìlému
pøípadu. Nesouhlasím však s tvrzením, že na této
ulici (Komenského) a pod okny Policie ÈR se
odehrávají noci hrùzy. Policisté našeho oddìlení
vykonávají dennì noèní obchùzkovou službu a vždy
jsou veleni do støedu mìsta a okolních ulic spoleènì
se strážníky mìstské policie. V této službì jsou
èasto kontrolováni svými nadøízenými a výsledky
jejich èinnosti jsou øádnì evidovány. Naši aktivitu
mùžeme dokladovat pøehledem šetøených èinù a
pøestupkù, který vychází pravidelnì v moravskotøebovském zpravodaji. V drtivé vìtšinì pøípadù se
jedná o narušení veøejného poøádku a o majetkovou
trestnou èinnost.
Musím však všem obyvatelùm domova dùchodcù
slíbit, že obchùzkovou èinnost spoleènì se strážníky
mìstské policie zamìøíme více na okolí jejich
domova, aby k tìmto zavrženíhodným událostem
nedocházelo. Ke zlepšení situace chci vyzvat také
personál domova dùchodcù, aby vždy pøi zjištìní
nìjaké mimoøádné situace bezodkladnì informoval
službu konající policisty na lince 158. Pokud se snad
pøípad bude opakovat, rád se sejdu s vedením
domova.
-red-

Silnice bez zimní údržby
Rada na svém zasedání dne 6.9.2005 schválila
pøedložený návrh Naøízení mìsta Moravská Tøebová
è.1/2005, o silnicích a místních komunikacích na
území správního obvodu mìsta Moravská Tøebová
jako obce s rozšíøenou pùsobností, na kterých
nebude provádìna zimní údržba. Tímto naøízením se
vymezují úseky silnic a místních komunikací, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišuje sjízdnost a schùdnost odstraòováním
snìhu a náledí.
Jmenovitì se jedná o tyto úseky pozemních
komunikací:
Oznaèení
Silnice

Úsek místopisnì

strana 5

Úsek (km)

III/37322 hranice okr. Olomouc (po køížení se
silnicí III/37332) - Hartinkov
2,736
III/36615 Jaromìøice - Velké Opatovice
2,122
III/36825 Moravská Tøebová - Rozstání
2,965
III/31520 Svojanov - hranice okr. Šumperk 1,912
III/37110 Biskupice - Nectava
2,210
Toto naøízení nabylo úèinnosti 01.11.2005 a jeho
platnost konèí 31.03.2006.
Odbor dopravy MìÚ

Ve dnech 13.-29.9. 2005 se v srbsko-èernohorském
pøímoøském mìsteèku Herceg Novi uskuteènilo
Mistrovství Evropy v šachu mládeže. V kategorii
chlapcù do 12 let nechybìl ani Vojta Plát z Mor.
Tøebové. Startovalo v nìm
celkem 79 hráèù. V devítikolovém švýcaru se Vojta
držel velmi dobøe. V prùbìhu
turnaje se totiž pohyboval na
konci první desítky. Po tøetím
kole zaèal mít ale Vojta
zdravotní problémy. Pokud
nechtìl turnaj vzdát, musel ho
dohrát pod odbornou péèí
lékaøe, který Vojtovi píchal
antibiotika. Vojta je velký
bojovník a tak i pøes tuto krizi si vybojoval krásné
20. místo, i když v poslední partii s Ukrajincem
Zherebjukem byl lepší, tato partie skonèila remízou,
nedovolila mu postup do první desítky.
Celkovì se ve své vìkové kategorii 11letých hráèù
umístil na 3.-6. pøíèce. Jeho hra byla hodnocena
velmi vysoko a lépe než samotný výsledek. To nyní
Vojta potvrzuje v dorostenecké extralize, kde i pøes
svùj vìk (je nejmladším hráèem extraligy) je oporou
Slovácké šachové školy a na nejsilnìjší první
šachovnici Vojta dominuje s plným poètem bodù.
Teï na mladého, talentovaného šachistu èekají
zápasy v druhé lize dospìlých, kde hostuje za
Kromìøíž a následnì zápasy v první lize dospìlých,
kde je kmenovým hráèem Starého Mìsta.
Závìrem patøí dík Mìstu Moravská Tøebová, které
Vojtovi poskytlo èástku 5 tisíc Kè na pøípravu a
úèast v soutìži.

Nedokonèená reforma veøejné
správy se nelíbí krajským
radním ani starostùm
V jednacím sále Zastupitelstva Pardubického
kraje v Pardubicích se ve ètvrtek 20.10. sešli
èlenové Rady Pardubického kraje se starosty a
tajemníky obcí s rozšíøenou pùsobností v kraji.
Tématem diskuze byla vzájemná spolupráce
obecních a mìstských úøadù s krajským úøadem
a také téma reformy veøejné správy.

Dobrá zpráva pro lyžaøe
Urèitì dobrou zprávou pro všechny, kteøí si zimní
sezónu nedokáží pøedstavit bez snìhu a lyží, je
skuteènost, že koneènì probíhá kompletní rekonstrukce silnice z Lanškrouna smìrem na Výprachtice a Èenkovice. Vy,
kteøí jste tuto trasu v uplynulých letech absolvovali,
zajisté dobøe víte, v jakém
stavu povrch této komunikace byl. Urèitou zajímavostí je to, že byla na
tuto rekonstrukci využita
netradièní technologie, tzv.
recyklace za studena. Jedná Fréza pro studenou
se o takový zpùsob rekon- recyklaci
strukce, kdy je stávající vozovka rozfrézována do
potøebné hloubky a zároveò doplnìna potøebným
množstvím asfaltové emulze, cementové suspenze
a drceným kamenivem. Smìs je dùkladnì promíchána, rozprostøena do pøedepsaného sklonu a zhutnìna. Výsledkem této bezodpadové technologie je
únosná podkladní vrstva, na kterou se položí již jen
potøebná asfaltová vrstva nebo souvrství. Obrovskou
výhodou této technologie je rychlost a jedineèná
šetrnost k životnímu prostøedí.
-joj-

Krajští radní i starostové se shodli, že
nedokonèená, tzv. 3. etapa reformy veøejné
správy pøináší problémy místním i krajské
samosprávì. Z centrálních úøadù nebyly ještì
pøevedeny všechny potøebné kompetence a pøedevším finanèní prostøedky. Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas vyzval starosty, aby
vyslali spoleèný signál k centrálním orgánùm,
který bude vyjadøovat jejich nespokojenost se
souèasným stavem a bude volat po urychleném dotažení reformy do konce. Pøedstavitelé
mìst se také s krajskou radou názorovì shodli v
otázce zámìru zøídit 8 dalších územních
jednotek - jakési “staronové“ kraje s pùsobností
pro finanèní úøady, policii, soudy apod.
Starostové i radní považují tento krok odporující
ústavì.
Zástupcùm mìst byla také tlumoèena informace
o možnosti získat finanèní prostøedky z Evropských fondù na komunitní plánování v oblasti
sociálních služeb.
-Pk-
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202
e-mail: ks-mt@iol.cz
www.ksmt.wz.cz
(e-mailem nelze objednávat vstupenky, tato adresa
slouží pouze k informaci o kulturních akcích KS)
Pøedprodej vstupenek od 1. záøí:
pondìlí a støeda 14:00 - 19:00 hod.
ètvrtek 9:00 - 12:00 hod.
vždy hodinu pøed zaèátkem filmového pøedstavení
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
POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
(22.11., 8.30 a 10.00, vstupné: 25,-)
Ve starém mlýnì bydlí dvì nesmírnì líná strašidla
Ježibaba a Hastrmanka. Jejich pohodlíèko a líný
život naruší vesnická dívka Anièka, kterou do mlýna
poslala lakomá selka Tereza hledat poklad. Strašidla
však chtìjí za každou cenu získat poklad pro sebe.

móda
PØEDVÁNOÈNÍ MÓDNÍ PØEHLÍDKA SVÌŽÍ
ELEGANCE
(25.11., 19.30, vstupné: 100,-)
Módní inspirace, kadeønická a kosmetická poradna.
Pøedvádìné modely jsou prodejné.
Modely salonu ATOL Jany Štursové jsou pøevážnì
šity na zakázku, s dùrazem na originalitu, ale také
kvalitu materiálu a precizní vypracování. Na letošní
módní pøehlídce uvidíte mimo jiné obleèení vhodné
pro nastávající plesovou sezónu a dùležité životní
události jako promoce, svatba, taneèní. Program

Jubilejní X. roèník ŠTRONZO (5. – 6.11.)
Je to už deset let od doby, kdy èlenové
divadelního souboru J.K.Tyla pøi Kulturních
službách mìsta Moravská Tøebová, po nedobrovolné pauze, zaèali znovu hrát divadlo.
Nìkteøí divadelníci se již do znovuzrozeného
souboru nevrátili, noví pøišli. Všichni byli plni
elánu a plánù. A tak se hrálo divadlo a vznikaly
nové poøady. Napøíklad o historických postavách
mìsta, kterými byli Ladislav z Boskovic se svou
chotí Magdalenou
nebo tragická postava Anny Gromesové. Hrály se
veselé scénky v poøadech pro dùchodce,
hrají se pohádky. Tìm se náš soubor v poslední
dobì vìnuje nejvíc. Dìti patøí k divákùm
nejvdìènìjším a do divadla vždy pøijdou. Za
nìkterými dìtmi vyjíždí ochotníci do okolních
obcí. Navštívit divadelní pøedstavení ve své obci
je záležitostí všech obyvatel a pohádku tak
sledují všechny vìkové kategorie. Lidé jsou
vdìèní a pøátelští a je tak položen základ nové
tradice. Také proto vznikla divadelní pøehlídka
pro dìti Štronzátko, která se v èervnu konala
podruhé. Pøejme Štronzátku, aby byl o nìj takový
zájem jako o Štronzo.
Štronzo je zemská pøehlídka divadla jednoho
herce a jednoaktových her. Právì taková
pøehlídka na amatérském divadelním „trhu“ chybìla a pro zázemí a scénu sídla moravskotøebovských ochotníkù byla jako stvoøená. Hned
první roèníky Štronza se ukázaly být dobrou
trefou. Divadelní soubory, které se vìnují
uvedeným žánrùm, pøehlídku uvítaly.
Tak se stalo Štronzo pøehlídkou postupovou a
výbìrovou, ze které lze postoupit na pøehlídku
národní. Od prvního roèníku, až po letošní
jubilejní, stojí v èele poroty uznávaný divadelní
odborník Prof. Jan Císaø. Zpravidla s režiséry
Františkem Laurinem a Alexandrem Gregarem
pøedstavení nejen hodnotí a doporuèují, ale
poskytují i cenné rady pro další vývoj
amatérského divadla.
Také na tradièního hosta festivalu se kromì
soutìžních her mùžeme tìšit. Je jim oblíbený
divadelní soubor Èerní šviháci, vedený autorem a
režisérem Josefem Tejklem, jehož hry
diváky nejednou oslovily. Letos se bude se svým
souborem prezentovat hrou „Èilimník“. Èerní
šviháci potìší i dìti. Na nedìlní odpoledne jsme
v rámci desátého výroèí Štronza zaøadili jejich
pohádku „Jak èerti lechtali Rampušáka“.
Na pøehlídku Štronzo srdeènì zveme naše velké
i malé diváky.
Pøehlídku poøádá divadelní soubor J.K.Tyla pøi
Kulturních službách mìsta Moravská Tøebová za
podpory Mìsta Moravská Tøebová, Pardubického
kraje a Støediska pro amatérskou kulturu
IMPULS Hradec Králové. Všem patøí podìkování.
Heidemarie Sekáèová, Kulturní služby mìsta

Program:
Sobota 5.11.
09.30 Zahájení
10.00 Jarka Holasová, Václavice
Karel Jaromír Erben - Hrneèku vaø!
10.50 Divadlo R.K.N., Kuøim
René de Obaldia - Velkovezír
11.40 DS Havlíèek Neratovice
L.S.Buttler - Paní Nasmelilová kupuje
starožitnosti (Kanadské žertíky)
13.00 DS TRIARIUS, Èeská Tøebová
Mazací hlava
13.45 OLDSTARS, Praha
Christiane Brücknerová - Gudrun
Ensslinová nebude mít pomník (aréna)
14.30 (a)Maák Pardubice
Tennessee Williams - Už dávno nejsem
dítì
15.45 ZUŠ Ilji Hurníka Praha
Karl Valentin - Jdeme do divadla
16.30 DS pøi TJ Sokol Láznì Toušeò
Mirko Stieber - Svatební noc
17.45 Homotronní neškvor, Velký Osek
Pavel Beneš - Nežerte Clinta Eastwooda
20.00 Host pøehlídky - DS Èerní šviháci,
Kostelec nad Orlicí
Èilimník

Jana Štursová se svými modely
vznikl ve spolupráci s kadeønicí Jaromírou Vraspírovou, majitelkou renomovaného kadeønického
salonu Jára, a s vizážistkou Renatou Køivou, které
budou k dispozici i pro zodpovídání individuálních
dotazù. Modely urèené ke slavnostním pøíležitostem
doplní ukázky vhodných kvìtinových vazeb.

divadlo
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁÈKU
(26.11., 19.30, vstupné: 150,-)
Je podveèer. Byt dobøe situovaných manželù. Je to
dvojice, která spolu žije øádku let a pomalu jí hrozí
nuda. Rozhodnou se, že si zpestøí život nevìrou.
Jsou konèiny, kde v tìchto chvílích hrozí krveprolití,
rozvody, nebo alespoò kravál. My jsme však v Paøíži
a náš pøíbìh napsal právì Marc Camoletti, který
z banálních situací spøádá hry, které šumí jako
šampaòské.
Uvádí divadelní spoleènost HÁTA Olgy Želenské.

Nedìle 6.11.
10.00 Hodnocení poroty
15.00 DS Èerní šviháci, Kostelec nad Orlicí
Jak èerti lechtali Rampušáka

Pøipravujeme:
koncert
BLUES O VÍØE A NADÌJI
(2.12., 19.30, vstupné: 80,- )
Koncertní vystoupení Vladimíra Merty a Slávka
Klecandra
koncert
HANA ZAGOROVÁ SE SKUPINOU
(8.12., 19.30, vstupné: 200,-)
Úèinkují: Petr Rezek, Lída Nopová, Miloš Nop,
Mikoláš Nop, Pavel Ryba, Alfred Bittner, Jiøí
Bøezík, Markéta Vítková, Jana Koutová.
koncert
VÁNOÈNÍ KONCERT COUNTRY KAPELY
PROÈ NE BAND A SWINGOVÉHO
ORCHESTRU F. ZELENÉHO
(16.12., 19.00, vstupné: 100,-)
Pøedprodej na všechny uvedené akce zahajujeme
2.11.2005
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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.: 461 311 203, 731 151 786
e-mail: muzeummtr@mtrebova-city.cz
Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 14.00-16.00

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropského
umìní (hrobka s mumií egyptské princezny
Hereret)
Výstava:
Lidové umìní Bengálska – do 18. 11. 2005
Hana Horská – Obrazy a grafika zahájení
25. 11. 2005 v 17.00 hod.
Po výstavách v Polsku, Holandsku, v Praze,…
máte možnost vidìt olejomalby a igeloryty
Hany Horské opìt i u nás v Moravské
Tøebové. Bude to už její 16. samostatná
výstava.

Pøednáška o sluneèních hodinách
Pøednáška bude vìnována kamenným sluneèním hodinám, které kdysi stávaly v parku
pøed muzeem, dlouhá léta byly tìžce poškozené uloženy v prostorách zámku a v záøí 2004
po provedení restaurátorských prací instalovány na zámeckém nádvoøí. Jednotliví pøednášející se zamìøí jednak na problematiku
restaurátorského zásahu a pøedcházejících odborných výzkumù, ale také na výklad funkce
šesti rùzných sluneèních hodin, ze kterých se
tento v Èesku ojedinìlý soubor skládá.

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 461 312 458
Otevøeno: úterý - pátek: 9.00-16.00 hod.
sobota, nedìle: 13.00-16.00 hod.

Prohlídkový okruh - Vývoj životního stylu v
Moravské Tøebové od 17. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku
Humanismus a renesance na Moravskotøebovsku
Geologické pomìry Moravskotøebovska
Výstavy:
Antická Iónie – derniéra 4. 11. 2005 v 18.00
Na programu je nezbytná obì patronce
výstavy bohyni Artemis a stínové divadlo,
úspìšný „Oidipus“ a jako novinka živé obrazy
„Z øeckých váz“.
Zveme spokojené návštìvníky kvìtnové
vernisáže a muzejní noci a prosíme je, aby
derniéru doporuèili svým známým. I když
bude program tentokrát probíhat pøevážnì
v interiéru, bude pro zahøátí podáván
osvìdèený nápoj, vyrobený podle staroøecké
receptury.

Pøednáška:
Zámecké sluneèní hodiny – 10. 11. v 17.00
hod., kinosál

Z muzejní noci – stínové divadlo

O nejkrásnìjší strašidlo pro moravskotøebovský zámek – 2.- 9.11.
Výstava soutìžních prací. Zahájení 2.11. v 15
hod., vyhodnocení soutìže 9.11. v 15 hod. Po
celou dobu trvání výstavy mohou návštìvníci
udìlovat hlasy jednotlivým výrobkùm!

Instalace sluneèních hodin na zámeckém nádvoøí

8. AUKCE VÝTVARNÝCH
PØEDMÌTÙ
GRAFIKA, OBRAZY, PODPISY
A ZAJÍMAVOSTI
ZÁMEK MORAVSKÁ TØEBOVÁ

Stálé expozice:

Hana Horská

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

Pøipravujeme:
Na listopad je plánováno zahájení výstavy
polského umìlce Jana Bortkiewicze, do
uzávìrky však nebylo známo pøesné datum
vernisáže – sledujte plakáty!

Sobota 5.11.2005
v 10.00 hodin v GALERII LUKART
Prohlídka pøedmìtù v galerii Lukart
také v den dražby od 9.00 hodin.
STRÁŽNICKÝ - TAUSCHINSKI - BUKÁÈEK
- BAUCH - MÉZL - LIESLER - KOMÁREK PILEÈEK - ISTLER - JIØINCOVÁ - TRNKA
KUBIŠTA - SVOLINSKÝ - JANOUŠEK JANEÈEK - BORN - KONÙPEK - KOBLIHA
- A MNOHO DALŠÍCH AUTORÙ
Aukèní katalog k dostání pøímo v galerii
nebo na internetu
www.lukart.com

Pozvánka WELENu
Sdružení Moravskotøebovských výtvarníkù
„Welen“ spoleènì se sdružením výtvarníkù
Choceòska a Boskovicka Vás zve na spoleènou pøedvánoèní výstavu. Akce se bude konat
v kapli františkánského kláštera v Moravské
Tøebové na Svitavské ulici (naproti muzeu).
Na slavnostní vernisáži
vystoupí folková
skupina „Dojem“ z Prostìjova, úèastník letošní
poroty.
Vernisáž: 25. 11. 2005 v 17.00 hod.
Trvání:
26. 11. - 27. 11. 2005
od 10.00 do 17.00 hod
Na velmi zajímavé výstavì budou zastoupeni:
malíøi, keramici, øezbáøi, restaurátor nábytku a
umìlecký skláø.
Díla mohou být zakoupena po skonèení výstavy,
sklo a keramika bude dále k dostání v prodejnì
bytových doplòkù „Tara“ na ulici ÈSA v Moravské Tøebové.
Dobrovolné vstupné bude vìnováno na adaptaci
kaple na stálý výstavní a hudební prostor.
Budete-li nám naklonìni a dobrá vìc se podaøí,
mùžete se s námi tìšit na jarní velkou výstavu,
na které Vám pøedstavíme nové a zajímavé
ukázky výtvarného umìní.
Tìšíme se na Vaši návštìvu!
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Na dušièkové téma
Svátek „Dušièek“, vìnovaný památce
zesnulých, byl zaveden jako církevní svátek už
v raném støedovìku a udržel se dodnes. Také
moravskotøebovský høbitov, pozoruhodný
vzácnými náhrobky i pøíbìhy, které jsou
spojeny s nìkterými hroby, se každoroènì
koncem øíjna a zaèátkem listopadu zaplní
množstvím vìncù, kytic a zapálených svíèek.
Na své již nežijící blízké v této dobì vzpomene
vìtšina lidí bez rozdílu vyznání. Nìkteøí z nás
se zamyslí i nad tím, jak se se svými zesnulými

je zajímavý náhrobek Josefa Ruperta Wondry
s dosud èásteènì èitelnými nápisy).

louèili a jak na nì vzpomínali obyvatelé
Moravské Tøebové v èasech, které již nemají
pamìtníka.

cechù. Dùkazem jsou dodnes uchované
cechovní památky (pøíkrovy, štíty a køíže na
rakev).
Pozdìji pohøby obstarával pohøební spolek.
Pùvodnì byly poøádány jen „nesené pohøby“,
kdy èlenové malé obce nebo jiného cechu v èerných pláštích a cylindrech nesli rakev na
marách na Køížový vrch. V roce 1878 získal
Vinzenz Pelzl koncesi k provozování pohøebního vozu. Pamìtníkem Franzem Fritscherem

Høbitov
V Moravské Tøebové se pùvodnì pohøbívalo
u farního kostela Nanebevzetí P. Marie, který
velmi pravdìpodobnì vznikl hned v poèátcích
existence mìsta, tedy v druhé polovinì 13. století. Kolem roku 1500 byl høbitov spolu s kaplí
sv. Markéty pøenesen na Køížový vrch. Pozdnì
gotický kostelík byl tehdy rozestavìn, dostavìl
jej však až Ladislav Velen ze Žerotína. Dokládá
to deska nad vchodem s letopoètem 1603 a se
znaky Žerotína a jeho první manželky Bohunky
z Kunovic. Také pohøbívání se definitivnì
soustøedilo na nový høbitov zøejmì až v 17. století. Na Køížovém vrchu se pohøbívalo v kryptì
pod kostelem i kolem nìho. Døevìný plot ohrazující høbitov byl v roce 1690 nahrazen kamennou zdí. Kryté schodištì vedoucí z mìsta ke
høbitovu, zvané Schody mrtvých (Totenstiege),
vzniklo již v roce 1575. Høbitov byl rozšíøen
koncem 19. století a znovu v roce 1912.
Náhrobky
Na høbitovì v souèasné dobì na vnìjších zdech
kostela Nalezení sv. Køíže a v lapidáriu,
zøízeném v roce 1911 z nìkdejší høbitovní
kaple, se zachoval jedineèný soubor
renesanèních kamenných náhrobníkù a epitafù.
Ty však nepocházejí ze høbitova, ale z interiéru
kostelù (kromì høbitovního možná i farního),
kde byly vsazovány do podlahy nebo do stìn.
Hroby na høbitovì byly ještì v období
renesance opatøovány pravdìpodobnì jen køíži.
Litinové køíže se zachovaly i z pozdìjšího
období, v 18. století však již byly užívány také
kamenné náhrobky (poblíž vchodu do lapidária

Pohøby
Zvláštì výpravné bývaly cechovní pohøby.
Úèast na pohøbu mistra nebo jeho manželky
patøila k základním povinnostem èlena cechu.
Ti se také støídali v nošení rakve na márách na
Køížový vrch. Ménì zastoupená povolání
založila tzv. malou obec a její èlenové pak mìli
stejnì okázalé pohøby jako èlenové ostatních

bylo zaznamenáno, že jako první vezl 8. srpna
1878 dceru øezníka Franze Wirschicha,
provdanou Dvoøákovou, jako druhý byl na nìm
vezen obchodník Josef Holzmaister (zøejmì
strýc mecenáše Ludwiga Holzmaistera). Vùz
táhli konì v èerných postrojích, patøící rodinì
zemøelého nebo povozníkovi. Konì a vùz byli
ozdobeni podle toho, jaké tøídy byl pohøeb. Pøi
pohøbu první tøídy mìli konì na hlavách

chocholy z èerných per. Jednodušší pohøby byly
„zpívané“, pøi výpravnìjších hrála kapela
smuteèní pochody a pøi nejvýpravnìjších svítily
pohøebnímu prùvodu na cestu lampy mìstského
osvìtlení zahalené do smuteèního flóru.
Odbývaly se ovšem ovšem i „chudé pohøby“,
kdy byl nebožtík uložen ve høbitovní kapli
a brzy ráno byla rakev spuštìna do hrobu bez
hudby a zpìvu.
Prùvod vycházel z domu zemøelého, kde byla
v pøedsíni rakev požehnána knìzem. Požehnání
bylo doprovázeno hudbou a zpìvem. Potom se
pøed domem vytvoøil prùvod a vydal se ke
høbitovu. Vpøedu šel policista, aby zajistil
klidný prùchod smuteèního prùvodu mìstem.
V èele prùvodu byl nesen køíž, za ním
následovala kapela, která vyhrávala smuteèní
pochody. Za kapelou šli pøedstavitelé spolkù –
poøadí spolkù v prùvodu se vìtšinou urèovalo
podle data založení. Spolkové prapory byly také
zahaleny do smuteèního flóru. Ve starším
období šla pøi pohøbu svobodného èlovìka za
spolky èernì odìná dívka s tváøí zahalenou
závojem, nìkdy i dvojice bíle odìných dìtí.
Následoval kostelní sbor, který vyplòoval
mezery mezi jednotlivými pochody zpìvem
žalmù. Za sborem šel duchovní s ministranty –
jejich poèet a vybavení závisel rovnìž na tøídì
pohøbu. Za nimi jel pohøební vùz, doprovázený
muži v èerných, støíbrnì lemovaných „diplomatických“ kloboucích tzv. „Piäteter“, kteøí
nìkdy nesli louèe. Mohli být nahrazeni èleny
spolku zemøelého. Nevešly-li se na pohøební
vùz všechny kvìtiny, jel pøed ním ještì jeden
„kvìtinový“ vùz. Prùvod uzavírali pøíbuzní a
další truchlící.
Dokud prùvod procházel mìstem, zvonily
zvony farního kostela. Když došel k sousoší
Louèení Krista s P. Marií v Jevíèské ulici, zaèal
zvonit zvonek na høbitovním kostelíku. Sousoší
bylo údajnì v roce 1722 postaveno úmyslnì na
místì, kde pohøební prùvody opouštìly mìsto.
Když pohøební vùz zaèal pøekonávat strmý svah
kolem Olivetské hory (tzv. „Leichenweg“ –
slovo „Leiche“ nebylo užíváno jen pro tìlo
zemøelého, ale i pro pohøební obøad), mnozí
pìší si zkrátili cestu na høbitov po Schodech
mrtvých. Tudy šla také kapela, která pak pøivítala poslední skladbou pohøební vùz u vchodu
na høbitov. Vùz zùstal stát tìsnì u brány, rakev
na márách odnesli k otevøenému hrobu
„Pietäter“ nebo èlenové spolku. Po církevním
obøadu se ujali slova smuteèní øeèníci a každý
úèastník pohøbu hodil na rakev tøi hrsti hlíny.
Zemøelým veteránùm a hasièùm byla vypálena
ještì „èestná salva“ – kdysi z miniaturního
kanonu, který byl vyroben jen pro tento úèel.
Na závìr se pozùstalí shromáždili k modlitbì,
aby se pak ještì vrátili k hrobu, zatímco ostatní
úèastníci pohøbu už opustili høbitov a cestou
chválili dobré vlastnosti a skutky nebožtíka.
Spolky se vracely do mìsta pochodem od
Schodù mrtvých.
Dušièky
Svátek Památky zesnulých, tedy „dušièek“, je
v øímskokatolické církvi odedávna spojen s bohoslužbami a modlitbami za zemøelé.
Zvyk osvìtlovat u pøíležitosti svátku Dušièek
hroby zavedl v Moravské Tøebové týž Josef
Holzmaister, o kterém byla zmínka v souvislosti
s pohøebním vozem, pøedseda kostelního
konkurenèního výboru, který se zasloužil napø.
také o výsadbu zelenì na høbitovì. Svìtla byla
zažíhána od roku 1862 už v pøedveèer svátku,
tedy 1. listopadu, na den Všech svatých.
-jm-
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám.1, Moravská Tøebová,
tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

1.11.-30.11. – Veselé obrázky Zlaty
Berkovcové
Výstava obrázkù klientky Denního stacionáøe pøi
Farní charitì v Polièce. Dospìlé oddìlení MìK,
otevøeno v pùjèovní dobì.
1.11.-22.12. – Pozdrav od nás
Prodej originálních vánoèních pohlednic, které
vyrobila firma CHAS a namalovaly dìti z Moravskotøebovska. Výtìžek prodeje poputuje do
Nadace Klíèek na podporu prvního dìtského
hospice v Malejovicích.
15.11.-16.12. – Albatros dìtem
Prodejní výstava knih z produkce nakladatelství
Albatros. Dospìlé oddìlení MìK v pùjèovní dobì.
Knihy lze zakoupit se slevou!
17.11.-30. 11. – Studentské týdny
Pro studenty zdarma registrace na rok 2005
Závislosti, toxikomanie … Výstava literatury z fondù MìK + bibliografie.

22.11. –Veèer pøi svíèkách
14. setkání zaèínajících autorù, zaèátek v 18.30
hod. v mìstské knihovnì.
29.11. – Vánoèní vazby
Adventní vìnce a vánoèní výzdoba, aranžování
bude pøedvádìt Ing. Dana Sobotková.
Zaèátek v 17.00 hod. v prostorách MìK.
29.11.-31.12. – Prodejní výstava keramiky
Výstava a prodej výrobkù OU z Velkých Opatovic
v prostorách a pùjèovní dobì mìstské knihovny.
Vkusné a levné vánoèní dárky.
Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
2.11. – Drak
9.11. – Podzimní strom
16.11. – Lampion
23.11. – Èert a Mikuláš
30.11. – Adventní výzdoba
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.

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

8.11. – Stolní tenis, soutìž jednotlivcù 4.-5.tøíd. Od
14,00 hodin hala TJ Slovan u koupalištì
9.11. – Stolní tenis, soutìž jednotlivcù 6.-7.tøíd.
Od 14,00 hodin hala TJ Slovan u koupalištì
10.11. – Stolní tenis, soutìž jednotlivcù 8.-9.tøíd.
Od 14,00 hodin hala TJ Slovan u koupalištì
11.11. – Den boje proti drogám – lanové a jiné
aktivity v prostorách DDM a zahrady pro ZŠ a SŠ
v rámci svìtového dne boje proti drogám.
Podrobnosti budou uvedeny v propozicích. Školy se
v uvedeném termínu nahlásí telefonicky.
11.11. – Batikování pro veøejnost. Od 15,00 hod.
v DDM. S sebou bílé triko, manikurní nùžky. Batika
vyvazovaná + sypaná.
18.11. – Studentské schody – tradièní akce ke Dni
boje studentù, orientaèní bìh na Køížovém vrchu pro
ZŠ a SŠ, podrobnosti na propozicích.
18.11. – Výroba adventních vìncù. Od 15,30 hod.
v DDM. S sebou pøízdoba, 4 svíèky, mašle, polyst.
kruh - libovolná velikost 20,- Kè.
23.-30.11. – Krása podzimu výtvarná soutìž
24.11. – Obvodní kolo v halové kopané 6.-7. tøíd.
Od 9,00 hodin v tìlocviènì I.ZŠ
25.11. – Za ledovou krou – netradièní disciplíny pro
MŠ a 1. stupeò ZŠ na zimním stadionu. Podrobnosti
na propozicích.
1.12. – Obvodní kolo v Halové kopané 8.-9. tøíd.
Od 9,00 hodin v tìlocviènì I.ZŠ
Zájmové útvary jsou k dispozici v DDM, na
webových stránkách DDM, http://ddm-mt.wz.cz, ve
školách, ve vitrínách DDM a na tel. 461 316 786.
Tradièní Pejskiáda se konala 8.10. v areálu ZKO
308 v lomu. Sešlo se na ètyøicet soutìžících se
svými ètyønohými kamarády, kteøí si mezi sebou
zmìøili síly v Pøekážkové dráze. Byli zvoleni tøi psi
Sympaáci. Zpestøením pro diváky byl Závod
Agility klubu, ukázka Tance se psem a tombola.
Obvodní kolo pøespolního bìhu
Ve støedu 5.10. probìhlo obvodního kolo
pøespolního bìhu. Pøesnì ve 14.30 odstartovali
chlapci 6-7. tøíd a v tom pøišlo rozèarování.
Neznámý vtipálek pøedìlal znaèení cesty a výsledkem bylo, že závodníci bloudili, bìželi jinou
tra, nìkteøí ani nedobìhli. Naštìstí se nám vše
podaøilo odhalit vèas a zabránili jsme vážnìjším
problémùm. Pøesto se závod vydaøil a postupujícím
pøejeme mnoho úspìchù v okresním kole .
Memoriál Jarky Vojíøové
Sobota 1.10., pìkné poèasí s nevídaným poètem 110
závodníkù a velká divácká kulisa byla pøíjemným
pøekvapením pro poøadatele – DDM, AK Slovan M.
Tøebová a Komise Zdravé mìsto. Závodníci se jim
pak odvdìèili nìkolika hodnotnými výkony. V
dívèích kategoriích pøedvedla nejlepší výkon
„páaèka“ Nikola Paøilová (300 m - 50,4 s), dále na

300m trati zaujaly Markéta Pøikrylová (52,2 s),
Andrea Hájková (52,8 s), Hana Podhorná (v kat. do
9 let - 1:01,37 min.) a na 600m trati Veronika
Pechová (1:58,8 min.). V chlapeckých kategoriích
pøedvedl nejlepší výkon „osmák“ Michael Pavliš
(600 m - 1:52,4 min.), zaujaly èasy na 300m trati
René Fishera (v kat. do 9 let - 1:01,6 min.), Milana
Davida (51,6 s) a Jaroslava Žouželky (52,5 s).

A kdo zvítìzil? V nejmladších kategoriích Vojtìch
Wölfel, Adam Vala a David Mikšánek. V dívèích
kategoriích Jitka Dulajová, Hana Podhorná, Nikola
Paøilová, Veronika Pechová a Andrea Kuncová a v
chlapeckých kategoriích Patrik Mikšánek, René
Fisher, Milan David, Michael Pavliš a Jakub
Makovec.

CÍRKVE
Øímskokatolická církev
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám.è.3, 571 01 Moravská Tøebová
tel: 461316350; e-mail: trebova@ofm.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,
Svitavská 5, 571 01 Moravská Tøebová.

Poøad bohoslužeb - zmìna od øíjna 2005
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel - mše sv. pro dìti
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
2.11. - Památka zesnulých mše sv. v 16.00 hod.
v kostele Povýšení sv. Køíže na høbitovì.
Oblastní charita v Mor. Tøebové informuje:
Sbìr obnošeného šatstva pro humanitární úèely
je každý pátek 15.00-17.00 hod. na sbìrném
støedisku na faøe, Kostelní nám. è.3
Køesanský klub seniorù bude opìt první
pondìlí v mìsíci listopadu, tj. 7.11. hned po mši
sv. v klášterní jídelnì na Svitavské ul. è.5.
Diskutovat budeme tentokrát s P. Petrem
J.Wachem OFM o církevních øádech a øeholních
spoleèenstvích. Chcete-li se pobavit i pouèit
tìšíme se na Vaší úèast. Kontakt: p. Horèíková,
tel.: 461 312 551.
Mateøské centrum „Sluníèko“ oznamuje
Firma AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., která
bude realizátorem bezplatného poèítaèového
kurzu pro matky s dìtmi na mateøské dovolené,
ženy dlouhodobì nezamìstnané a ženy nad 50
let vìku oznamuje, že všechny schválené
projekty vèetnì projektu Vzdìlání nová šance
pro ženy vracející se na trh práce jsou stále na
Ministerstvu práce a sociálních vìcí a èekají
na dokonèení administrativních úkonù. Prosíme
o strpení, pokud se smlouva do konce øíjna
nepodepíše, první kurz se uskuteèní až po
novém roce. Více informací u p. Liškové na tel:.
461 311 360, mobil: 736 609 318, e-mail:
hseda@agrokonzulta.cz, informace ohlednì
poèítaèové školy IdeaHELP na adrese:
www.ideahelp.cz
Návštìva v centru
3.10. v našem MC probìhla návštìva starosty
RNDr. Ošádala, místostarostky Ing. Nechutové
a místostarosty Ing. Jílka a vedoucí mìstské
knihovny L. Koláèkové. Setkání s vedoucí MC
p. Liškovou a duchovním správcem øímskokatolické farnosti P. Petrem J. Wachem za
úèasti maminek probìhlo v poklidné a pøátelské
atmosféøe. Pan starosta se zajímal o provoz
centra, jeho èinnost, sponzory a problémy
spojené s úhradou provozních nákladù. Byl
pøekvapen velkým zájmem o toto zaøízení ze
strany maminek a doslova byl bombardován
èetnými dotazy, které mu maminky pokládaly.

ZUŠ Moravská Tøebová
Ještì nestaèily vyprchat zážitky z prázdnin
a máme dva mìsíce školního roku za sebou.
Pøipomeòme nìkolik kulturnì spoleèenských akcí,
které v této dobì probìhly a jichž se aktivnì
úèastnili naši žáci.
3 V rámci Dnù èesko-nìmecké kultury v nedìli
18.9. vystoupily spoleènì v dvoranì muzea pìvecké
sbory Fermáta a Dalibor. Jejich koncert doplnilo
svým programem trio našich souèasných i bývalých
žaèek: houslistky Julie Svobodová a Helena
Heèková a klavíristka Vendula Vrátilová.
3 23.9. pøipravila ZUŠ kulturní veèer pro poèetnou
holandskou delegaci, v jejímž èele stál starosta
našeho partnerského mìsta Vlaardingen Tjerk
Bruinsma. Program svým divadelním pøedstavením
v nizozemském jazyce doplnila tøída pana uèitele
Jaroslava Jarùška ze II. ZŠ.
3 30.9. se ve Vídni na Velvyslanectví ÈR uskuteènil
koncert talentovaných klavíristù do 14 let. Dìlo se
u pøíležitosti životního jubilea známé klavíristky a
profesorky Viktorie Švihlíkové, která je mimo jiné
èestnou pøedsedkyní soutìže Prag junior note. Mezi
vybranými mladými umìlci byla i žákynì naší ZUŠ
Kristina Stepasjuková.
Stejnì jako v pøedchozích letech se ZUŠ podílela na
výzdobì a krátkém kulturním programu na tradièní
krajské výstavì ovoce, zeleniny a zahradní techniky,
kterou poøádal Èeský svaz zahrádkáøsky z Moravské
Tøebové.
-ZUŠ-

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

ø BESEDA
Èeský zahrádkáøský svaz v Mor. Tøebové Vás
zve 9.11. v 16.30 hodin do muzea na besedu na
téma Okrasná architektura zahrady. Pøednáší
Lucie Nìmeèková, DiS.
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ø VZDÌLÁVÁNÍ:
KURZY ANGLIÈTINY
Úterý v 15.30 hod. - PRO MÍRNÌ
POKROÈILÉ - ZŠ Kostelní nám.
Úterý v 17.00 hod . - PRO ZAÈÁTEÈNÍKYZŠ Kostelní nám.
Poslední volná místa
POÈÍTAÈOVÉ KURZY:
POÈÍTAÈOVÁ GRAMOTNOST - dotované
Ministerstvem informatiky
KURZY PRO ZAÈÁTEÈNÍKY-35 hod.
KURZY PRO POKROÈILÉ - 35 od.
Pøihlášky: Turistické informaèní centrum, nám.
TGM 33,Tel: 461 315 794, 736 681 693

ø AGENTURA ARNIKA

- Angliètinu - pro pøedškoláky od 5 letseznámení s výslovností, s urèitými anglickými
pojmy
- Angliètinu - pro žáky ZŠ, kteøí mají problémy
s cizím jazykem
Zahájení, každé pondìlí v 16.00 hod.
- Rehabilitaèní cvièení pro ženy a muže, každé
pondìlí od 18.30 19.30 hod.v tìlocviènì I.ZŠ,
Ès.armády (naproti autobusovému nádraží).
- Rehabilitaèní plavání každý pátek od 17.15
18.15 hod. na II.ZŠ, Palackého ul.
Potøebuje doplnit: nejmladší mažoretkovou
skupinu - vìk od 6 let.
Perspektiva: vystoupení na veøejnosti, výjezdy
do zahranièí, soutìžní i nesoutìžní pøehlídky,
exhibice atd.
Bližší informace o všech aktivitách: PaedDr.
Marie Blažková,Dr.Loubala 10, Mor. Tøebová
Tel: 461 316 285, mobil: 606 223 855

ø POZVÁNKA:
40 LET MATEØSKÉ ŠKOLY
Dne 1. 11. 2005 se koná
„Den otevøených dveøí“ u pøíležitosti
40ti let otevøení MŠ na ulici Jiráskova (bývalé
spoleèné zaøízení jesle – mateøská škola Hedva)
Zveme nejen absolventy naší mateøské školy,
ale i jejich pøíbuzné, pøátele a známé.
Po celý den mezi 6.00 - 16.00 hod. je pro Vás
naše mateøská škola otevøena. Mùžete shlédnout
práci uèitelek s dìtmi, ochutnat dobroty ze
zdravé výživy èi se jen podívat, jakých zmìn
dosáhla „Naše – Vaše“ mateøská škola
Srdeènì zve celý kolektiv II. MŠ
Jiráskova 1141, Moravská Tøebová

ø Støední odborná škola, Støední odborné uèilištì

a Odborné uèilištì
Moravská Tøebová, Brnìnská 1405
zve rodièe a žáky 9. tøíd na
Dny otevøených dveøí
10. 11. 2005
od 14.00 do 18.00 hodin
11. 11. 2005
od 08.00 do 17.00 hodin
Souèástí akce budou ukázky prací žákù a malé
pohoštìní.

ø Gymnázium Moravská Tøebová

srdeènì zve
žáky 5. a 9. tøíd ZŠ a jejich rodièe na
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
9.11. 2005 od 14 do 17 hodin
Upozoròujeme, že dne 11. 1. 2006 v rámci Dne
otevøených dveøí probìhnou pøijímací zkoušky
naneèisto – z matematiky (15.00) a èeského
jazyka (16.00)

ø PÁKISTÁN 2005

Expedice Broad Peak (8.047 m.n.m.)
Pøednáška s diapozitivy o expedici v Pákistánu a nejen o expedici. O zážitky z výstupu na
osmitisícovku se s vámi podìlí úèastník èeské
expedice Roman LANGR.
Beseda se uskuteèní v Kulturním domì
Linhartice ve støedu 9.11. v 16.00 hod.

ø JEDNODENNÍ SEMINÁØ BØIŠNÍHO TANCE

PRO ZAÈÁTEÈNICE
Sobota 12.11.2005 (9.00 -11.00 a 13.00 -15.00
hodin). Vede: Zuzana Vocásková
Cena: 290 Kè
Informace a pøihlášky na tel: 777 810 734
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Studenti gymnázia opìt v Holandsku

Program èinnosti KÈT

Další návštìvì studentù moravskotøebovského
gymnázia v holandském Maassluis, novém umístìní
partnerské školy, pøedcházela intenzivní práce na
pøípravì zvláštního dáreèku. Pracovalo se na
poèítaèové prezentaci, vycházející z výsledkù tzv.
LIFE STYLE QUESTIONNAIRE. Tento dotazník
se snažil mapovat rozdíly v názorech a v životním
stylu mladých lidí u nás a v Holandsku. Údaje do nìj
byly shromáždìny bìhem jarního pobytu
holandských studentù v Moravské Tøebové. Projekt
byl samostatným dílem našich studentù, jejichž
odmìnou za mnohahodinovou práci byl potlesk
holandských pøátel pøi vlastní prezentaci dotazníku
na úvodním setkání v Maassluis. Nutno ještì dodat,
že toto CD, které dostal každý holandský student a
uèitel zapojený do výmìnného programu,
obsahovalo také spoustu pøekrásnì zpracovaných
fotografií a videosekvencí z našeho jarního
programu.
Struènì k pobytu v Holandsku. Pøes víkend byli
studenti v péèi svých hostitelských rodin a v pondìlí
ráno jsme se všichni sešli ve škole. Absolvovali jsme
hodinu holandštiny (uèili jsme se navzájem nìkolik
skuteènì potøebných frází v jazyce svého kamaráda),
dále hodinu zemìpisu (práce s mapou) a nakonec
hodinu hudební výchovy, kde jsme si spoleènì
zazpívali. Potom následovala cyklojízda po okolí.
Rozdìleni do skupin, navštívili jsme nìkteré typické
holandské prvky: rozsáhlé skleníky èi vìtrný mlýn.
A nakonec byl sport: veslování za mìstem a softbal
na školním høišti. Pondìlní program byl završen
spoleènou veèeøí v èínské restauraci.
Úterní program byl vyplnìn návštìvou Amsterdamu,
jež se skládala z èásti turistické a vzdìlávací
(Muzeum van Gogha, Historické muzeum, Muzeum
divadla, Dùm Anny Frankové). Dovršení
pøekrásného dne obstarala školní disko party, kde
jsme si všichni spoleènì zatanèili.
Poslední den støeda zahrnoval cestu lodí do
Rotterdamu a spoleènou procházku mìstem. Následoval dlouho oèekávaný rozchod po obchodech.
A bylo skuteènì z èeho vybírat. Skvìlý holandský
sýr pro rodièe, pìkná drobnost pro pøátele èi výborné
stroopwafels pro sourozence. Zpìt jsme se vraceli
vlakem a potom už následovalo jen balení, louèení
a odjezd. Rozlouèení bylo velmi upøímné a dojemné.
Urèitì není fráze, øekneme-li na závìr, že z pohledu
nás, zúèastnìných uèitelù, novì nabytá upøímná
pøátelství stavíme stejnì vysoko jako zkušenosti
a jazykové dovednosti, které si studenti z pobytu
v Holandsku pøivezli.
Gymnázium, uèitelé AJ

Sobota 15.11.
Pìší výlet do okolí ÈESKÉ TØEBOVÉ
Kozlovský vrch. Sraz zájemcù na nádraží ÈD
v 8.40 hod. Návrat v odpoledních hodinách
Støeda 9.11.
Pøátelské posezení v klubovnì, pøíprava programu na prosinec a pøíští rok. Zaèátek v 18.00
hod.
Sobota 12.11.
Vlakový zájezd pro rodièe s dìtmi a mládež do
PRAHY s návštìvou divadla pro dìti,
hvìzdárny na Petøínì a dalších zajímavostí.
Odjezd z nádraží ÈD v 5.13 hod. Pøihlášky do
25. 10. u L. Weinlicha, tel. 603 733 322.
Ètvrtek 17. 11.
Výletová hra pro dìti a mládež „Nebojte se
strašidel“. Sraz zájemcù u obøadní smuteèní
sínì na Køížovém vrchu, zaèátek hry v 18.00
hod.
Sobota 19.11.
Úèast na turistické akci KÈT ve Velkých Opatovicích Zamykání turistických cest. Sraz zájemcù na nádraží ÈD v 8.40 hod. Návrat v odpoledních hodinách.
Sobota 26.11.
Pìší výlet pro rodièe s dìtmi na Cimburk – Za
èertovským perníkem
Pøíchod na zøíceninu hradu Cimburka individuální dle vlastní volby trasy. Setkání s èerty
v dobì od 13.00 do 14.30 hod. Opékání buøtù.
Návrat vlakem do 16.00 hod.
Ing. Josef Schneeweiss

Nástup do nového školního
roku ZŠ na Palackého ulici
3 Školní rok se pomalu rozjel a žáci tøídy pana
uèitele Jarùška, letos už pááci, zaèali naplno,
naplno i s mimoškolní èinností. V rámci Dnù èesko nìmecké kultury navštívili divadelní i folklórní
pøedstavení. Sami pak zahráli na flétny a zazpívali
na nedìlní mši ve farním kostele.
Zahráli na flétny i pøátelùm z Holandska, kteøí
k nám pøijeli na tradièní výmìnnou návštìvu. Pááci
se letos skvìle pøedvedli. Provedli totiž divadlo
v holandštinì. O èem bylo? No pøece o tom, jak šel
hloupý Honza do svìta. Pøi nácviku se opírali o pomoc a konzultace jedné z uèitelek vlaardingenské
školy.
3 Pøi pøíležitosti návštìvy delegace z partnerského
Vlaardingenu pøevzali tøi žáci naší školy, jako jediní
vyhodnocení reprezentanti moravskotøebovských
škol, z rukou pana starosty Vlaardingenu uznání
a ceny vlaardingenské odborné komise za umístìní
ve výtvarné soutìži na motivy èlenství v Evropské
unii a pøátelství obou mìst.
3 Další úspìchy patøí atletùm. V tradièní Zátopkovì
štafetì byla naše štafeta A první a B štafeta se
v rámci mìsta objevila na 3. místì. Po dlouhé dobì
se podaøilo vytrhnout prvenství z rukou
reprezentantù gymnázia.
3 Obrovským úspìchem našich sportovcù bylo to,
že za nì mohl pan øeditel Mgr. Josef Orálek pøevzít
dne 5.10.2005 medaile a pohár pøi pøíležitosti
slavnostního vyhlášení výsledkù soutìže II. roèníku
atletického trojboje základních škol. Je to soutìž,
která probíhá pod záštitou hejtmana Pardubického
kraje a ve které žáci letošní 5.A obhájili své loòské
prvenství.
Redakèní rada šk. èasopisu

Sdružení pøátel Kulturního domu
v Boršovì
Zve všechny zájemce dne 20.11. v 15.00 hodin
na divadelní pøedstavení Cesta kolem svìta parodii na známý pøíbìh zahraje ochotnický
spolek ZAKLEP ze Svitav.
Dále pøipravuje:
4.12.
Mikulášskou besídku
17.12.
vánoèní koncert pìveckého sboru
Fermáta a žákù ZUŠ
31.12.
Silvestrovskou zábavu

Výbor Místní organizace Èeského rybáøského
svazu Moravská Tøebová
Vás zve na

RYBÁØSKOU ZÁBAVU
19.11. od 19 30 hod.
v sále Na Písku
- tradièní rybí obèerstvení
akce bude plakátována

Ètyøboj fyzické zdatnosti
Jednou z prvních akcí, která v letošním roce
probìhla na naší Speciální škole (ul. Nová) bylo
provìøení fyzické zdatností našich žákù. Soutìžilo se
ve ètyøech disciplínách (sed-leh, sklapovaèky, dívèí
kliky a døepy). Fyzický výkon byl mìøen u každého
žáka/žákynì po dobu jedné minuty v každé z výše
uvedených disciplín. Porovnatelným mìøítkem, zda
se žáci pøes zimu zlepší bude opakovaný ètyøboj
fyzické zdatnosti, který probìhne na jaøe roku 2006.
Chtìl bych jako organizátor soutìže podìkovat všem
žákùm (z toho 18 dívek) za obrovskou bojovnost pøi
absolvování jednotlivých disciplín.
Výsledky: L. Houser (5.A), D. Drdúl (5.B ), J. Nárožný (6.A), M. Košina (6.B), J. Heger (7.A), J. Sojma (7.B), L.Šumbera (8.A), J. Èonka (8.B), J. Baják
(9.A), P. Heger (9.B)
Nejlepší chlapci bez rozdílu vìku:
1. místo J. Nárožný (6.A)
2. místo M. Košina (6.B)
3. místo J. Baják (9.A)
Nejlepší dívky bez rozdílu vìku:
1. místo H. Èesáková (9.A)
2. místo M. Holubovská (7.B)
3. místo R. Podmanická (6.B)
Absolutním pøeborníkem ètyøboje ve fyzické
zdatnosti se stal J. Nárožný (6.A).
Mgr. Miroslav Muselík, uèitel Speciální školy
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Sport na gymnáziu

Tøebovský víceboj
Zajímavá sportovní akce se uskuteènila v sobotu
5.10. na atletickém høišti pøi II. ZŠ. Pøed èasem se
sportovní nadšenci atletiky kolem Radka Pavliše,
rozhodli uspoøádat atletický devítiboj (z klasického
desetiboje chybìla jen tyè). Uskuteènily se dva
roèníky víceménì pro skalní pøíznivce. Letos operativnì organizátoøi dali akci i další dimenzi a pøizvali
„z hecu“ cyklisty a ono to vyšlo!
Hlavnì poèasí nabídlo pøíznivou atmosféru, tím
pádem více než tøicítka sportovcù všech vìkových
kategorií svedla lítý boj v „Tøebovském víceboji“
o prestiž, i o výsledky. Organizátoøi byli spokojeni
a smìle už nyní zvou na pokraèování za rok.
Poøadí:
1. Podhorný Libor - 4258 bodù, 2. Pavliš Radek 3979, 3. Šmeral Milan - 3863, 4. Køupka Jindøich 3612, 5. Legát P. - 3457
Nejlepší výsledky:
Koule
Peøina P.
15,30 m
100m
Podhorný L.
12,5 s
oštìp
Šmeral M.
46,52 m
60 m pø. Podhorný L.
9,4 s
dálka
Šmeral M.
5,30 m
200 m
Podhorný L.
26,7 s

výška
disk
1000 m

Køupka J.
Peøina P.
Pocsai S.

1,70 m
39,80 m
3:22,4 min.

Poøadí dle kategorií
Muži do 29 let:
1. Srnec 3077
2. Køupka R. 2526
3. Neèas 1622
Muži 30-39 let:
1. Podhorný 4258
2. Pavliš 3979
3. Køupka J. 3612
Muži 40 49 let:
1. Šmeral 3863
2. König L. 2510
3. Skoupý 2390
Muži 50 a více let:
1. Ježek 1513
2. Koschata 1057
Ženy (30-39 let): 1. Hrbatová Jana 1719,
2. Slavíèková Lucie 830, 3. Rolencová Dita 639

Fotbal: Ústup z pozic
Jestliže zaèátek soutìžního roèníku byl témìø
impozantní, v prùbìhu podzimu rozkolísaná forma
zahnala moravskotøebovské fotbalisty mnohdy do
úzkých. Zejména pøekvapuje zpùsob, jakým áèko
ztratilo punc neprùstøelnosti (ve 3 zápasech 12 obdržených branek, totální propad B celku. Úspìch
dorosteneckých celkù je povinností, vezmeme-li
v úvahu soutìž a soupeøe (1.A tøída). Vysokou laku
i nadále drží žáci v krajské pøeboru, což je velmi
potìšitelné.
Do konce podzimu zbývá nìkolik kol. Analýzu a zhodnocení první èásti soutìže vám v souèinnosti s managementem oddílu nabídneme za mìsíc.
Kaleidoskop výsledkù:
Dobøíkov - A muži
4:0
A muži - Skuteè
3:4
Vysoké Mýto - A muži
2:1
A muži
Tesla Pardubice
2:0
Prùb. poøadí: 4.místo 10 6 0 4 17:16 18 (3)
B muži - Kamenná Horka
0:4
Rybník - B muži
3:1
B muži - Králíky
1:2
Vysoké Mýto B - B muži
3 : 1 (1:1)
Prùb. poøadí: 14.místo 10 1 1 8 9:23 4 (-11)
Dorost A - Janov
4:1
Bøezová n/Sv. - Dorost A
2:4
Dorost A - È. Heømanice
3:1
Žamberk - Dorost A 0 : 1

Prùb. poøadí: 1. místo 10 9 1 0 34:5 28 (+13)
Linhartice - B dorost
4:0
B dorost - Opatov
4:0
Jaromìøice - B dorost
2:1
B dorost - Rohozná
8:0
Prùbìžné poøadí: 2. místo 10 8 0 2 39:10 24
Chocen - žáci st.
0:3
Žáci A - MFK Pardubice
2:1
Svitavy B - áci A
3:0
Žáci A - Polièka
4:0
Tøemošnice - Žáci A
0:3
Žáci A - FK AS Pardubice B
2:1
Prùb. poøadí: 2. místo 8 6 1 1 21:8 19
Choceò - žáci ml.
1:1
žáci ml. - AFK Chrudim B
5:3
Lanškroun - žáci ml.
0:6
žáci ml. - MFK Pardubice
0:1
Svitavy B - žáci ml.
4:0
žáci ml. - Polièka
0:0
Tøemošnice - žáci ml.
1:0
žáci ml. -FK AS Pardubice B
1:1
Prùb. poøadí: 7. místo 8 2 3 3 13:11 9 (-3)
Linhartice - Žáci B
3:5
Jevíèko - Žáci B
1:5
Žáci B - Bøezová n/Sv.
4:1
Bystré - Žáci B
0:5
Žáci B - Opatov
12 : 0
Prùb. poøadí: 1. místo 8 8 0 0 61:7 24

Hokej opìt na scénì
Tìsnì pøed zahájením nové sezóny jsme vyzpovídali
management oddílu, který se svìøil mj. s pøípravnou fází, vyjádøil se k hráèským zmìnám, zhodnotil
pøátelská utkání a vypoèetl kádr.
Družstvo dospìlých se pøipravovalo na sezónu
2005/2006 již od jara suchou kondièní pøípravou a
od zaèátku záøí tvrdì pracovalo na ledì zimního
stadionu v M. Tøebové. Do pøípravy s dospìlými pod
vedením trenéra Pavliše vstoupili kromì tradièních
odchovancù i mladíci Dosedìl a König A. Ostatní
pøespolní hráèi se mimo sezónu pøipravovali
individuálnì. Hráèský kádr zaznamenal oproti
loòskému roku nìkolik zmìn. Po nìkolika sezónách
byla ukonèena spolupráce s dvojicí brankaøù
Plánièka - Šauer. Post brankaøské jednièky obsadil
Petr Bureš a záda by mu bude krýt moravskotøebovský Petr Krbušik. Na post beka se vrátil po roèní
odmlce zavinìné zranìním Tomáš Brumar a novì
naskoèil již zmínìný junior Dosedìl. Útoèné øady
citelnì zasáhl odchod dvou kvalitních hráèù loòské
sezóny – Šejby (ukonèil èinnost) a pravidelného
brankového støelce Sirùèka (Unièov). Novými
tváøemi v útoku jsou tøebovský junior König,
prostìjovký Matoška, pøerovský Horák, po zranìní
se postupnì zapojuje Koláèek.
Herní systém 1.KL po letech zaznamenal dost
zásadní zmìnu, a to zejména v zaøazení momentálnì
hernì slabších soupeøù, kteøí však mohou pøekvapit.
Vzhledem k tomu, že jsou to družstva z našeho
okolí, urèitì vzbudí vzájemné duely vìtší divácký
zájem. Otázkou však je, jaká bude sportovní úroveò
zápasù. Druhá finálová èást hraná systémem play off
pøinese snad více dramatiènosti.
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

HC Slovan MT chce v nové sezónì bojovat o postup
do finálové osmièky Pardubického a Hradeckého
kraje, zároveò dát pøíležitost mladým tøebovským
odchovancùm, zkusit atmosféru a zápasovou zátìž
1.KL tak, aby postupem èasu byli schopni dùstojnì
pokraèovat v moravskotøebovském hokeji.
Pøátelská utkání HC Slovan MT: MT-Chotìboø 7:3,
Hlinsko-MT 5:4, Chotìboø-MT 5:4, MT-Boskovice
5:3.
Mužstvo A HC Slovan Moravská Tøebová:
(soupiska)
Brankáøi: Petr Bureš - HC MT
Petr Krbušik - HC MT
Obránci: Tomáš Brumar - HC MT, Jaromír Parolek
- HC MT, Vladimír Dosedìl - HC MT,
Lukáš Kutmon - hostování HC Prostìjov,
Petr Havlíèek - hostování HC Šumperk
Útoèníci: Roman Muselík (kapitán) - HC MT,
Petr Muselík - HC MT, Lukáš Moravec
- HC MT, Aleš König - HC MT,
Miroslav Husárek - HC MT, Miroslav
Koláèek - HC MT, Libor Kobza - HC MT,
Michal Štìpaø - HC MT, Robert Hanák
- hostování HC Pøerov, Patrik Syrový
- hostování HC Šumperk, Stanislav
Horák - hostování HC Pøerov, Milan
Matoška - hostování HC Prostìjov
Trenér:
Bohumil Pavliš
Vedoucí mužstva: Vlastimil Motýl
Ostrý soutìžní start a body pøihrál tøebovským za
soupeøe loòského vítìze KL a úèastníka baráže
o 2. ligu. HC Litomyšl. V minulosti byly zápasy
vìtšinou velmi vyrovnané, tak tomu bylo i tentokrát.
HC Slovan - HC Litomyšl
3 : 3 (2:1, 0:1, 1:1)
Branky: Horák, Moravec, Matoška

Jak známo, aktivita studentù gymnázia je celoroènì
znaèná. Studenti jsou rozprostøeni do vìtšiny
moravskotøebovských sportovních klubù (fotbal,
hokej, korfbal, volejbal, stolní tenis, cyklistika aj.),
nadto se zúèastòují Støedoškolských her v mnoha
sportech a dalších sportovních podnikù, z nichž sami
mnohé poøádají.
ZÁTOPKOVA DESÍTKA
Ve stávajícím školním roce pøipravilo gymnázium na
konci záøí tradièní Zátopkovu desítku. Využilo k tomu umìlohmotné dráhy na høišti pøi II.ZŠ. Forma
štafetové bìhu byla jako vždy velmi strhující a pro
diváky atraktivní. Sami organizátoøi dosáhli rovnìž
nejlepšího èasu.
Kategorie ZŠ:
1. ZŠ Palackého Mor. Tøebová „A“
28:58,8 min.
2. Gymnázium Mor. Tøebová
30:22,1 min.
3. ZŠ Palackého Mor. Tøebová „B“
31:23,9 min.
Kategorie SŠ:
1. Gymnázium Moravská Tøebová
27:11,2 min.
2. SOŠ, SOU a OU Mor. Tøebová
31:40,6 min.
V soutìži Zátopkova štafeta (štafetový maratón)
dosáhlo družstvo gymnázia èas 2:30:20,3 hod.
STØEDOŠKOLSKÝ POHÁR V ATLETICE
Okresní kolo Støedoškolského poháru v atletice
probìhlo v Litomyšli na konci záøí za úèasti
šestnácti družstev – osmi dívèích a osmi
chlapeckých a studenti moravskotøebovského
gymnázia v nìm dopadli více než dobøe.
Družstvo dívek zvítìzilo a se ziskem 7004 bodù
postoupilo do krajského kola. Vybojovalo rovnìž
postup získaným 2. místem (9145 bodù), avšak v dùsledku výmìnného zájezdu do Nizozemí, kam odjela
v dobì konání krajského kola vìtšina atletù,
pøepustilo úèast Gymnáziu Polièka.
Pøestože se dívky krajského klání zúèastnily v oslabené sestavì, podaly však perfektní výkon a skonèily ziskem 6979 bodù na výteèném 2. místì za
Gymnáziem Pardubice. Škoda neúèasti dvou opor
(M.Rodová, J.Reslerová), nebo postup do republikového kola byl na dosah. Vše je vyváženo
možnými úspìchy v pøíštích roènících, družstvo je
velmi mladé a perspektivní.
Na výrazném úspìchu se podílely studentky s tìmito
výkony:
60 m:
Mrvová Petra
8,3 s
Klímová Kateøina
8,3 s
200 m:
Dostálová Jana
30,2 s
Továrková Petra
30,5 s
800 m:
Lopourová Marie
2:49,4 min
Èápová Barbora
2:49,6 min
Výška:
Dostálová Jana
136 cm
Lopourová Marie
132 cm
Janïourková Radka 132 cm
Dálka:
Mrvová Petra
474 cm
Ondrová Iva
420 cm
Koule:
Klímová Kateøina
12,51 m
Vašková Hana
9,30 m
Štafeta 400 m x 300 m x 200 m x 100 m: 2:41,8 min
(Mrvová Petra, Dostálová Jana, Továrková Petra,
Klímová Kateøina).

Zadní øada (zleva): Vašková, Klímová, Resslerová,
Rodová Markéta, Ondrová, Janïourková. Pøední
øada (zleva): Trubaèová Eliška (ved. družstva),
Lopourová, Èápová, Dostálová, Továrková .

Sportovní nabídka
• Fotbal
5.11.
• Hokej
2.11.
9.11.
16.11.
27.11.

9.30
14.00

žáci A - SK Chrudim
muži A - Holice

18.30
18.30
18.30
17.00

HC Slovan - Staré Jesenèany
HC Slovan - Svìtlá n/Sáz.
HC Slovan - HC Skuteè
HC Slovan - HC Polièka
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Basketbal v Moravské Tøebové
Basketbal v Moravské Tøebové se hraje již tøetí
sezónu. Mladší dorostenci BK ASPV Slovan
Moravská Tøebová jsou úèastníky krajského pøeboru
Pardubického kraje.
V loòském roèníku se dokázali mladí chlapci
prosadit až na 4. místo.V soutìži byli rovnìž muži, ti
letos z technických dùvodù soutìž neobsazují.
Naopak novì bylo vytvoøeno družstvo kadetek.
Basketbal nepatøí ke sportu, který se rodí ze dne na
den. Je to kolektivní sport se vším všudy a vyžaduje
hodnì píle jak ze strany hráèù, tak organizátorù.
Dovolujeme si vás požádat o jakoukoliv pomoc
organizátorskou, sponzorskou, trenérskou, hledáním
nových talentù. Rozšíøením èlenské základny
bychom vás chtìli pozvat na mistrovské zápasy.
Pravidelnì vás budeme informovat o výsledcích a
vývoji BK ASPV. Doufáme, že do konce roku 2005
si všechny informace budete moci najít i na web.
stránkách.
Kontaktní spojení: MOB 724 007 047 Král M.
http://www.volny.cz /basket.vco/kadetky.htm
Rozlosování
OP kadetky
(vždy dvojzápas) Hrací doba: od 15 h. v tìlocviènì
na ul. J.K.Tyla
24.09.
BK ASPV M.T. - Nová Paka
22.10.
BK ASPV M.T. - Litomyšl
19.11.
BK ASPV M.T. - Trutnov
03.12.
BK ASPV M.T. - BK Studánka
28.01.
BK ASPV M.T. - Sokol Hr. Králové B
25.02.
BK ASPV M.T. - Trutnov A
08.04
BK ASPV M.T. - Jièín
Krajský pøebor mladší dorostenci
(vždy dvojzápas)
08.10.
BK ASPV M.T. - Havlíèkùv Brod
05.11.
BK ASPV M.T. - Tesla Pardubice
19.11.
BK ASPV M.T. - Chrudim
10.12.
BK ASPV M.T. - Litomyšl
17.12.
BK ASPV M.T. - Vamberk
21.01.
BK ASPV M.T. - Heømanùv Mìstec
04.03.
BK ASPV M.T. - Choceò

Úspìchy duatlonistù
V sobotu 17.9. se vydali naši duatlonisté Petr Štìpaø
a Martin Berka na Dolnorakouský pohár, jehož
finále se konalo nedaleko Vídnì. Závod nebyl
dlouhý (3 km bìh, 20 km kolo, 3 km bìh), ale svým
kopcovitým terénem pøi bìhu byl docela nároèný.
Nadto po celou dobu pršelo.
Petr Štìpaø si odvezl další 1. místo ve své kategorii,
když v absolutním poøadí z 90 závodníkù skonèil na
5. místì. „Nemám rád bìh do kopcù, protože jsem
tìžký a na kole mi vadili
pomalejší závodníci,
kteøí se vezli v háku,
tøebaže to bylo zakázáno. Domácí rozhodèí
si nás „cizákù“ všímali
více než domácích,
takže to poøád smrdìlo
žlutou kartou. Na pøílišný zájem rozhodèích
v cyklistické èásti také
trochu doplatil Martin,“ zhodnotil Štìpaø.
Martin Berka skonèil
v kategorii juniorù na
3. místì, v absolutním
poøadí byl jedenáctý. „Bìželo se mi dobøe, na kole
jsem však trochu ztratil, ale i tak jsem se oproti
loòsku dost zlepšil.“
***
Na mistrovství Pk v duatlonu v sobotu 1.10. v Žamberku nenechal náš sportovec nikoho na pochybách
o svých kvalitách. Ve své kategorii (nad 40 let)
získal prvenství a stal se mistrem Pardubického kraje
pro rok 2005. Nejlepší byl i v Poháru Pardubického
kraje.
Dodejme, že ještì téhož dne, témìø neunaven, se
zúèastnil silnièní èasovky v rámci cyklomanu 2005,
tra projel rychlostí 34,55 km/hod. a skonèil ve své
kategorii ètvrtý.

Seriál Tauer elektro cup v cíli
Desetidílný celoroèní seriál o nejlepšího cyklistu
Moravské Tøebové dospìl do svého závìru.
Posledními podniky v mìsíci øíjnu se staly silnièní
èasovka a atraktivní jízda do vrchu. Oba závody
probìhly za ideálního poèasí a s tradièní úèastí (70
jezdcù všech vìkových kategorií) a jen potvrdily
oblibu podobným akcí.

3. Steklý Josef
Ženy (7 úèastnic)
1. Schneiderová Bedøiška
2. Moravcová Vìra
3. Mizerová Olga

Vítìz èasovky pøijel z Jablonného nad Orlicí

Nároènost závodu neoslabilo ani nádherné poèasí,
které si vybralo 15.10. za svùj den. Tra sjezdovky
u Aralu byla suchá a pøilákala 72 jezdcù z Mor.
Tøebové a okolí, Svitav, Lanškrouna, Zlína, aj.
Závod poøádaný organizátorským tandemem Juriš F.
– Boháè P. nepostrádal nároènost, na 200m trati
lyžaøské sjezdovky bylo nutné pøekonat pøevýšení
48 m, což bylo nad síly vìtšiny. V soupeøení tìch
nejlepších ovšem nechybìly napìtí a dramatiènost,
v každé z kategorií celoroèního seriálu Tauer elektro
cup bylo ve høe celkové vítìzství, které by spadlo
do klína tomu nejlepšímu.
Závod mìl vysokou kvalitu v obou jízdách na
samotný TOP se nakonec dostal nevídaný poèet 16
jezdcù (loni pouhých 8, rok pøedtím 3). Mezi nimi se
rozhodovalo v paralelním finále: všichni se vydali na
tra soubìžnì a rozhodovalo mj. kdo bude na vrcholu nejdøíve. To se nakonec podaøilo Sándoru
Pocsaiovi, jehož sportovní forma v posledních dvou
mìsících nevídanì kulminovala. Odmìnou mu bylo
nejen toto vítìzství, ale i celkové prvenství v seriálu
Cykloman 2005. Své pocity v cíli zhodnotil lakonicky a výstižnì, pøesto nevídanì skromnì: „Gratuluji
svým soupeøùm, že mì tolik potrápili. Snad mi nohy
neupadnou. Bolest vyvažuje spokojenost z toho, že
jsem to zvládl.“ Mezi ostatními se rozhodovalo v povìstných centimetrech.
Výsledky
Celkové poøadí*
1. Pocsai Sandor, 2. Doležel Josef (M2); 3. Dvoøák
Dušan, 4. Orálek Luboš, 5. Kadidlo Jiøí, 6. Wolf Jiøí;
7. Štìpaø Petr, 8. Kubìnka Radek, 9. Rotter Michal,
10. Orner Zdenìk; 11. Horák Michal, 12. Nìmèík
Martin, 13. Vyroubal Pavel, 14. Prudil Jiøí, 15.
Sedlák Jiøí, 16. Èastulík Ludìk, (všichni 400m) - 17.
Štìpánek Petr 354,00
*s výjimkou J.Doležela platí i pro kategorii M 1
(muži do 40 let)
První ženou v celkovém poøadí byla na 19. místì
Schneiderová Bedøiška (celkem 8), na další místech
skonèily: 2. Štìpánková Veronika, 3. Hrbatová Jana.
M2 (muži nad 40 let)
1. Doležel Josef
400,14 m
2. Štìpaø Petr
400,09 m
3. Orner Zdenìk
400,06 m
M3 (muži nad 50 let)
1. Nìmèík Vítìzslav
222,48 m
2. Budig Norbert
122,30 m
3. Kubín Jan
122,21 m
Nejstarším úèastníkem byl J. Kubín (1946),
nejmladší M. Dvoøák (2000) – ujel dohromady 15m!

Ideální poèasí, pro nadržené cyklisty nepøekonatelná
atmosféra. Tak to vypadalo zaèátkem øíjna, když na
novou 23km tra (Linhartice-Chornice) vyrazila tradièní sedmdesátka jezdcù, aby naplnili své ambice.
V pøedposledním 9. závodì šlo do tuhého, nebo
z deseti uskuteènìných podnikù se každému jezdci
nejhorší umístìní škrtala. Silnou ekipu jezdcù
vyslaly do Moravské Tøebové Svitavy, loòskému
vítìzi P. Kudovi ze Svitav se ovšem nepodaøilo
pøekonat jiného hosta R. Paukerta, který trasu absolvoval bezmála prùmìrnou 40km rychlostí. Domácí
fandy potìšil stále se lepšící S.Pocsai, ostatní zajeli
své maximum a ve vìtšinì lepší èasy než pøed
rokem. Mezi desítku nejlepších se ze starších jezdcù
dokázal vklínit pouze J. Doležel, nejlepší ženou byla
na 26. místì Bedøiška Schneiderová (0:40:30), s výjimkou jediného závodníka (roèník 1994) se všichni
vešli pod hodinový limit.

Trojice nejlepších èasovkáøù: zleva Radek Paukert,
Pavel Kuda a Sándor Pocsai
Nejlepší v jednotlivých kategoriích
M 1 (34 úèastníkù)
1. Paukrt Radek
00:33:23
2. Kuda Pavel
00:34:20
3. Pocsai Šándor
00:34:49
M2 (17 úèastníkù)
1. Doležel Josef
00:36:36
2. Hanák Jaroslav
00:38:05
3. Dobeš Stanislav
00:38:08
M3 (14 úèastníkù)
1. Budig Norbert
00:38:27
2. Partyš Miloslav
00:40:38

00:40:40
00:40:30
00:44:45
00:45:17

Výsledkový servis: http://nakole.orcz.cz/cykloman/

Závod do vrchu svìdèil Pocsaiovi

Má mládežnický hokej budoucnost?
„Ano, má!“ Pøesnì tak odpovìdìl na otázku novì
pøíchozí hlavní trenér mládeže ledního hokeje
Slovanu Moravská Tøebová Petr Vrána.
Co Vás vedlo zrovna do Moravské Tøebové?
Byla to skuteènost, že se zde s mládeží pracuje
velice dobøe a chtìl jsem tedy v zapoèaté práci
pokraèovat. Navíc zde v Moravské Tøebové jsem
hlavním trenérem, což je pro mì výzva, zatímco ve
Vsetínì jsem byl trenérem pouze konkrétní kategorie
dìtí.
Jaký na Vás udìlal dojem zdejší hokej?
Jak jsem již øekl, s mládeží se zde pracovat umí
dobøe, samozøejmì nìco bych zmìnil, ale to bych
ani nebyl trenér, kdyby se mi zde vše líbilo. Jedná se
o systémové zmìny, které se týkají mì a dalších
trenérù.
Co øíkáte na zázemí?
Zázemí ledního hokeje je tøeba zmìnit ihned, je
vidìt, že se zde již mnoho udìlalo, støecha,
mantinely, ale je zapotøebí co nejdøíve dobudovat
i tribunu a šatny pro dìti, jakož i hostující mužstva.
Je totiž neúnosné, aby dvì kategorie dìtí sdílely
jednu šatnu, navíc bez sociálního zaøízení. Bez
tohoto zázemí zde totiž nebudou dìti a ani diváci.

A bez divákù se hokej dìlat nedá!
Jaké konkrétní zmìny tedy chystáte?
Jsem zde pøíliš krátce na to, abych mìl nìjaké
zásadní zmìny, poøád se ještì rozkoukávám. Nelíbí
se mi však, že trenéøi pøecházejí z kategorie do
kategorie, podle toho, jak jim odrùstají vlastní dìti.
Chci udìlat vše pro to, aby konkrétní trenér v kategorii zùstával a nabíral tak v této kategorii
zkušenosti, které samozøejmì další praxí zúroèí.
Jaký je rozdíl mezi dìtmi zde a ve Vsetínì?
U mladších dìtí, tedy pøípravky a elévù, bych žádné
velké rozdíly nevidìl. Rozdíly ve výkonnosti jsou
dány až ve starších roènících. Ve Vsetínì se hraje
extraliga, zatímco zde 1. Vè liga, což rozdíl je. Ti
nejlepší zde nemají další motivaci mezi svými
vrstevníky, chybí jim konkurence, kdy by se ti
nejlepší vzájemnì pomìøovali.
A na závìr, èeho byste rád dosáhl?
Mým cílem je vybudovat tým juniorù, nebo jedinì
ti jsou øádnì pøedurèeni jako budoucnost A týmu.
Chci vychovat vlastní hráèe do A týmu, které bude
každý znát, a na které bude s radostí chodit celá
sportovní veøejnost, tak jak se nám to v minulosti
podaøilo ve Vsetínì.
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