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Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin
Nejvìtší muèírna v ÈR,
která bude otevøena ve
sklepních prostorách zámku
v Moravské Tøebové, se
veøejnosti zpøístupní v nedìli
1. dubna.
„Návštìvníci uvidí praktickou ukázku práce kata s inkvizitory, ale i soutìže pro
dìti, dobové ležení,
historickou støelnici nebo
Bradavickou školu kouzel
Harryho Pottera. Dále
Potupná
budou moci shlédnout
maska
scénky o právu útrpném
nebo se zaposlouchají do kramáøských písní
potulných muzikantù. Od 10 do 16 hodin si
na své pøijdou zejména rodiny s dìtmi,"
uvedla øeditelka Kulturních služeb mìsta
Libuše Gruntová. Po 16. hod. bude v prostorách knihovny, která rovnìž sídlí na
zámku, zahájena vernisáž výstavy obrazù
Zuzany Mièkové a program bude dále
pokraèovat slavnostním koncertem žákù
a pedagogù ZUŠ. Ve stejný den se otevøe na
zámku i nová kavárna, která má turistùm
zpøíjemnit návštìvu zámku. Zde budou
vystaveny fotografie Lumíra Mouèky.
Muèírna bude poètem muèících nástrojù
a jejich rozmanitostí nejvìtší v zemi. Veškeré katovo náøadí je plnì funkèní. Jde o repliky vytvoøené podle dobových originálù.
Návštìvníci zámku uvidí napøíklad paleènice, španìlskou botu, drtiè kostí èi popravèí
Starosta mìsta Moravská Tøebová
vyhlašuje výbìrové øízení
na velitele Mìstské policie Moravská
Tøebová
Podmínky výbìru vhodného uchazeèe vèetnì
náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
na www.mtrebova.cz
na úøední desce mìstského úøadu
v Obèanském informaèním centru mìstského úøadu
u personalistky mìstského úøadu, tel. è.:
461 353 027,
E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
u místostarosty JUDr. Miloše Izáka, tel. è.:
461 353 125, e-mail: mizak@mtrebova.cz
Nástup od 1. 6. 2007, pøípadnì dle dohody.
Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí
a pøíloh pøedejte do 16. 4. 2007 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

V muèírnì

meè. Pro expozici je vyrobil umìlecký
kováø Oldøich Bartošek z Køenovic podle
dostupných materiálù a smolných knih, aby
muèící nástroje byly co nejvìrnìjší. „I taková paleènice, pøedstavující jednu z lehèích forem muèení, pùsobí nesnesitelnou
bolest,“ tvrdí kováø, který zaøizoval
kasematy na brnìnském Špilberku, a dodává: „K vidìní zde ale bude napøíklad také
stolièka pro èarodìjnice. Je to nízká
trojhranná stolièka, posetá kolem dokola
kovanými bodlinami. Když nìjakou ženu
obvinili z èarodìjnictví, tak ji kat na ni
posadil a pøivázal ji za nohy a za ruce
vzadu. Nemohla se vùbec pohnout. Takhle ji
tam nechal tøeba tøi dny sedìt a pak teprve
šla k výslechu. Návštìvníci si mohou
vyzkoušet, jak se na takové stolièce sedìlo."
Souèástí muèírny bude také dobová šatlava
s tradièními kavalci a odsouzenci èekajícími
na trest. Sklepení bude doplnìné o zvukové
a svìtelné efekty, autenticitu muèírnì dodají
plastické figuríny, které pro expozici
vytvoøili studenti scénografie Janáèkovy
akademie múzických umìní v Brnì.
Otevøením dobové muèírny dojde k rozšíøení prohlídkových okruhù zámku, mìsto
si od ní slibuje nárùst poètu návštìvníkù.
Døíve ve sklepení nebyla muèírna, ale

klasické vìzení. Útrpné právo mìlo ve
mìstì tradici, i když ne v takovém rozsahu
jako napøíklad pøi èarodìjnických procesech
v blízkých Jeseníkách. V Moravské Tøebové
bydlel i kat, který donucovací prostøedky
používal. „Byl to jeden z nejbohatších
obèanù mìsta, známý po celé Moravì,”
vysvìtlila závìrem Gruntová.
-red-

Zápis z výslechu

Zámecká kavárna
se otevírá v nedìli
1. dubna v 10.00 hodin
v Magdaleninì sále na zámku
v Moravské Tøebové

strana 2

DUBEN 2007

Z P R AV O D A J M Ì S TA M O R AV S K Á T Ø E B O VÁ

Rozpoèet mìsta Moravská Tøebová na rok 2006
Rozpoèet mìsta Moravské Tøebové na rok 2007 byl schválen na zasedání zastupitelstva mìsta dne 5. 3. 2007. Celkové pøíjmy dosahují v rozpoètu výše 206.911 tis.
Kè. Dále jsou do rozpoètových zdrojù zapojeny i zùstatky finanèních prostøedkù na úètech mìsta k 31. 12. 2006 ve výši 22.020 tis. Kè.
Celkové výdaje dosahují výše 214.471 tis. Kè. Kromì toho je poèítáno i se splátkami úvìrù a pùjèek ve výši 14.460 tis. Kè.
Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí finanèního odboru

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
206 911 tis. Kè
daòové pøíjmy

neinvestièní dotace

ostatní pøíjmy

101 050 tis. Kè

82 445,34 tis. Kè

15 045,66 tis. Kè

pøíjmy z daní:
daò z pøíjmù zamìstnancù
daò z pøíjmù podnikatelù
daò z pøíjmù spoleènosti
daò z pøidané hodnoty
daò z nemovitostí
správní a a místní poplatky:
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psù
poplatek ze vstupného
správní poplatky
poplatky za zkoušky v autoškole
atd.

ze státního rozpoètu:
na výkon státní správy
na školství
na výplatu sociálních dávek
od obcí:
na dojíždìjící žáky
na výkon pøenesené pùsobnosti
atd.
ostatní (nedaòové) pøíjmy
7%
kapitálové pøíjmy
4%

kapitálové pøíjmy
8 370 tis. Kè

pronájem:
pozemkù a nemovitostí
pronájem kanalizace
pronájem hrobových míst
ostatní nedaòové pøíjmy:
vratky dotací
splátky pùjèek
sankèní platby
pøíjmy z aquaparku
pøíjmy z úrokù
pøijaté dary
atd.

investièní dotace:
SFŽP tepelná èerpadla
(doplatek z roku 2004)
prodej majetku:
prodej bytù
prodej pozemkù
atd.
Vývoj pøíjmù z daní v letech 2001-2006,
návrh rozpoètu r. 2007 (v tis. Kè)

daòové pøíjmy
49 %

neinvestièní dotace
40 %

ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE

Rozpoèet oèima starosty

214 146 tis. Kè
bìžné (provozní)

investièní (vèetnì rozsáhlejších oprav)

196 146 tis. Kè

18 325 tis. Kè

èinnost Technických služeb mìsta
úklid mìsta a péèe o veøejnou zeleò
sbìr a svoz komunálního odpadu
bìžná údržba a opravy komunikací
veøejné osvìtlení - opravy a údržba
správa aquaparku
veøejné osvìtlení - elektrická energie
zimní údržba komunikací
mìstský høbitov
provoz veøejného WC
školství a zájmová èinnost
základní školy
mateøské školy
základní umìlecká škola
Dùm dìtí a mládeže
Centrum volného èasu
projekt Zdravé mìsto
ostatní
kultura, kulturní památky
kulturní centrum
zámek
muzeum
mìstská knihovna
Turistické informaèní centrum
Moravskotøebovský zpravodaj
propagace mìsta
oslavy 750 let mìsta
sdružení MTJ
tìlovýchovná a sportovní èinnost
provoz a údržba sportovních zaøízení
energetické náklady sport. areálu
pøíspìvek TJ Slovan
sociální záležitosti
sociální dávky
peèovatelská služba
stacionáø Domeèek
územní plánování - projekty a studie
místní správa
èinnost místní správ
mìstská policie
místní zastupitelské orgány
požární ochrana
finanèní operace
splátky úrokù
poskytnuté pùjèky
neinvestièní a èlenské pøíspìvky
vratky dotací
rozpoètová rezerva - ekonom. rozvoj
rozpoètová rezerva - provozní
rozpoètová rezerva - ost. aktivity
rozpoètová rezerva - kriz. øízení
ostatní výdaje

24 775
7 370
5 385
6 050
1 710
1 100
1 100
1 000
870
190
17 598
11 030
3 318
1 460
855
765
90
80
12 967
3 857
2 475
1 105
2 510
430
300
430
1 570
290
10 036
4 530
2 560
2 946
56 680
54 580
1 900
200
4 130
47 910
40 820
4 030
2 555
505
19 494
1 50
4 100
1 100
3 650
5 423
571
2 800
500
2 556

Údolní - rek. a výstavba kanalizace
parkovištì Jevíèská
atletické høištì u ZŠ Palackého - šatny
rekonstr. Zámeckého nádvoøí - 2. etapa
regenerace panel. sídlištì - 2. etapa
ZŠ Kostelní nám. - úpravy soc. zaøízení
atd.

2 500
2 500
2 120
1 600
1 560
1 500

regenerace mìstské památkové rezervace
nám. TGM 39 - výmìna oken
400
Bránská 19 - opravy støechy
100
obnova zámeckého hradebního systému
1 000
opravy hradeb ulice Ztracená
150
kovaná brána ulice Cihláøova
100
atd.
Pozn.: U jednotlivých investièních výdajù jsou v rámci
schváleného rozpoètu zohlednìny pouze vlastní zdroje
mìsta, pøedpokládané cizí zdroje budou pøedmìtem
rozpoètových úprav.

Komunitní plánování sociálních
služeb v Moravské Tøebové
Skupina Komunitního plánování sociálních
služeb (KPSS) v Moravské Tøebové pracuje již
od roku 2004. Usnesením Rady mìsta Moravská
Tøebová è. 2474/300506 ze dne 30. 5. 2006 bylo
schváleno zapojení mìsta Moravská Tøebová do
projektu Komunitní plánování sociálních služeb.
V souèasné dobì skupina komunitního plánování sociálních služeb pøipravuje dle zákona
è. 108/2006 Sb. o sociálních službách, STØEDNÌDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MOR. TØEBOVÉ, který
bude podkladem pro Støednìdobý plán rozvoje
sociálních služeb Pardubického kraje. Na
pøípravì tohoto plánu by mìli spolupracovat ti,
co služby poskytují, co je financují a hlavnì i ti,
kteøí je využívají nebo mohou využívat v budoucnu.
Bez Vás obèanù, uživatelù sociálních služeb èi
jen možných budoucích potencionálních
uživatelù sociálních služeb se neobejdeme. Není
možné dostateènì znát, jaké služby chceme, jak
mají vypadat, kolik jich má být, které nám
v Moravské Tøebové chybí nejvíce.
Uvítáme Vaši spolupráci, námìty, pøipomínky
k rozvoji sociálních služeb v Moravské Tøebové.
V pøípadì zájmu kontaktujte koordinátora KPSS
Zdeòka Navrátila, tel. èíslo 461 353 060, e-mail:
znavratil@mtrebova.cz

Zaèátkem bøezna schválilo zastupitelstvo mìsta
na svém zasedání rozpoèet mìsta na rok 2007.
Obèany zcela jistì zajímá, ve kterých oblastech
budou priority mìsta v letošním roce. Hodláme
pøipravit další zónu pro bydlení v Moravské
Tøebové. Zájemcù o individuální výstavbu je
hodnì a tato situace mì osobnì velmi tìší. Je
dobøe, když obèané chtìjí stavìt rodinné domy ve
svém mìstì. Dávají tím jednoznaènì najevo, že
jsou s podmínkami života ve mìstì spokojeni
a že se jim mìsto líbí. Velkou prioritou v novém
rozpoètu mìsta je položka na údržbu komunikací,
zejména vybudování a opravy mnoha chodníkù.
Samozøejmì budou mít též prioritu investièní
akce, které jsou aspoò èásteènì spolufinancovány
ze státních nebo evropských fondù. Jedná se jako
každoroènì o program regenerace mìstské
památkové rezervace a jiné. Pokud se nám podaøí
získat dotaci na výstavbu parkovištì pod zámkem
na ulici Jevíèské, bude realizována i tato akce.
Mìla by také druhou etapou pokraèovat
regenerace panelového sídlištì na západní stranì
mìsta. Souèástí této etapy bude i parkovištì na
konci ulice Jiráskovì, po kterém obèané bydlící
v panelových domech v okolí již dlouho volají.
Rádi bychom také využili dotací ze státních
fondù na zklidnìní dopravy ve støedu mìsta
i jinde.
Nezapomínáme také na školství. Reagujeme na
nárùst cen energií a závìry energetických auditù
tím, že budeme školy osazovat termoregulaèními
ventily, je pøipravena také rekonstrukce topení na
Základní škole na Palackého ulici.
Samozøejmì je v letošním rozpoètu vìnována
pomìrnì velká èástka jak na propagaci mìsta
obecnì, tak zejména na oslavy 750 let od
založení mìsta. S tím souvisí i finance na
vystoupení kapel a orchestrù bìhem oslav.
Snažíme se ale s úspìchem získat finance od
významných sponzorù a firem na naše oslavy tak,
aby byl rozpoèet mìsta zatížen co nejménì.
Pro øadu pøíznivcù sportu a zejména hokeje,
mùže být zklamáním, že v rozpoètu mìsta není
výstavba východní tribuny. Zde mohu ale slíbit,
že pokud získá TJ Slovan dotaci z programu
Ministerstva školství mládeže a tìlovýchovy, je
mìsto pøipraveno tuto investici významnì
podpoøit z rozpoètové rezervy nebo z jiných
zdrojù.
RNDr. Josef Ošádal, starosta mìsta
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Moravská Tøebová se úèastní prestižního mezinárodního projektu
Moravská Tøebová pøivítala v pondìlí 19. 3. 2007
desetièlennou zahranièní delegaci z ukrajinského
mìsta Romny pod vedením starosty Pavlo Pomarana
a také pìt zástupcù partnerského mìsta Vlaardingen
z Holandska na tøídenní pracovní návštìvì. Spoleènì
se svými kolegy z moravskotøebovské radnice
pracují na mezinárodním projektu, jehož cílem je
podpoøit demokratickou pøemìnu veøejné správy na
Ukrajinì po „oranžové“ revoluci a zároveò se
zamìøit na zlepšení její kvality.

Skupina ukrajinských pøedstavitelù se již v záøí 2006
zúèastnila speciálního tréninkového programu pro
pøedstavitele samospráv, který probìhl v nizozemském Haagu a který organizovalo Sdružení holandských mìst (VNG) za podpory ministerstva zahranièí. VNG se ve snaze zefektivnit transfer znalostí
a zkušeností z Holandska na Ukrajinu rozhodla
angažovat zástupce jednoho z èeských mìst, která se
podobných tréninkových programù v minulosti
zúèastnila. Jejich volba padla na Moravskou
Tøebovou, která se na mnoha významných projektech podílela a jejíž partnerství s Vlaardingenem
patøí mezi ta nejúspìšnìjší. Akce se proto na pozvání
VNG zúèastnil také manažer ekonomického rozvoje
mìsta Moravská Tøebová Miroslav Netolický jako
specialista na mezinárodní projekty.
Mìsto Romny tak opakuje pøíbìh Moravská
Tøebové, jejíž starosta v roce 2001 taktéž nejprve

Poèet dopravních pøestupkù
ani po zmìnì zákona nestoupl
Na ètyøi sta oznámení o pøestupcích pøijal v loòském
roce odbor dopravy. Pokutou bylo øešeno tøi sta
dvacet dva pøestupkù a zákazem èinnosti padesát.
„Uloženo na pokutách bylo 974.000 Kè z toho
909.000 Kè za pokuty a 65.000 Kè za náklady
øízení,“ informuje vedoucí odboru dopravy Petr
Václavík. Podle inventury splácení pokut bylo
k 31. 12. 2006 nezaplaceno za pokuty uložené v roce
2004, 2005, 2006 až sedm set tisíc korun. Do této
èástky se promítá napø. povolení splátek podle
splátkového kalendáøe, poseèkání se zaplacením
pokuty, exekuèní vymáhání nezaplacených pokut
a nepravomocná rozhodnutí do 31. 12. 2006. „K zaplacení nedoplatku pokuty v náhradní lhùtì bylo
vyzváno osmdesát šest pøestupcù. K exekuènímu
øízení je pøedáno ètyøicet sedm nezaplacených
pokut,“ doplnil Václavík.
-ph-

absolvoval teoretické školení v Holandsku a poté
spoleènì s experty vlaardingenské radnice
vybudoval nový koncept služeb radnice, Obèanské
informaèní centrum (OIC). V OIC, které již ètvrtým
rokem funguje jako souèást mìstského úøadu, si
obèané mohou napøíklad vyøídit žádosti o obèanské
prùkazy a cestovní doklady, pøihlásit se do evidence
obyvatel, získat výpisy z katastru nemovitostí, ovìøit
listiny a podpisy, èi uhradit poplatky za odpady
a psy. Zároveò získají informace o èinnosti mìsta
a mìstského úøadu, o spoleèenském, kulturním
a sportovním dìní ve mìstì. Nosnou myšlenkou
projektu bylo soustøedit vìtšinu poskytovaných
produktù a služeb do jednoho centra tak, aby obèané
již nebyli nuceni obíhat spoustu kanceláøí
umístìných v rùzných objektech. Tento koncept byl
a stále ještì je v ÈR unikátní. Radnice v Moravské
Tøebové byla za tento progresivní pøístup ocenìna
Ministerstvem vnitra ÈR Cenou za inovaci ve
veøejné správì za rok 2005.
„Cílem pracovní návštìvy ukrajinských pøedstavitelù
bylo pøedání zkušeností a znalostí, které si odborní
pracovníci MìÚ osvojili díky spolupráci a podpoøe
svých holandských kolegù v oblasti zlepšování
úrovnì služeb poskytovaných radnicí obèanùm,“
vysvìtlil manažer ekonomického rozvoje mìsta
Miroslav Netolický.
„Moravská Tøebová byla díky projektu OIC vybrána
jako jediné mìsto z Èeské republiky jako pøíklad
nejlepší praxe, èehož si velmi vážíme,“ komentoval
mezinárodní projekt starosta Moravské Tøebové
Josef Ošádal. „Je obdivuhodné, èeho vaše mìsto
dosáhlo za tak krátkou dobu. Je to pro nás velmi
inspirující,“ netajil se obdivem Pavlo Pomaran,
starosta Romny.
Vedoucím celého projektu je Jan Hecker (na
snímku), manažer strategického rozvoje mìsta
Vlaardingen, projekt bude pokraèovat tøetím
pracovním semináøem v záøí 2007 v Romny.
Náklady spojené s pobytem zahranièních pracovních
týmù jsou hrazeny z dotace Ministerstva zahranièních vìcí Nizozemského království.
-red-

O lokalitu Tøešòová alej
roste zájem
Mìsto pokraèuje na pøípravách nové lokality
Tøešòová alej, která je urèena k zástavbì rodinnými
domy. Moravskotøebovští mají o tuto lokalitu znaèný
zájem. Požadavky na stavební parcely jsou logickým
signálem toho, že mìsto má pøed sebou slibnou
perspektivu. „Je dobøe, když obèané chtìjí stavìt
rodinné domy ve svém mìstì. Dávají tím jednoznaènì najevo, že jsou s podmínkami života ve mìstì
spokojeni a že se jim mìsto líbí,“ øíká spokojenì
starosta mìsta Josef Ošádal. Letošní rok bude celý
ve fázi projekèních pøíprav a vyøizování veškerých
povolení nutných k zahájení výstavby inženýrských
sítí. Samotná realizace se pøedpokládá v roce 2008.
„Snahou bude v maximální možné míøe získat na
tuto výstavbu dotaèní peníze,“ sdìluje vedoucí
investièního a regionálního rozvoje Tomáš Kolkop.
V souèasné dobì se øeší problematika odvedení
dešových vod. Bližší informace jsou k dispozici na
odboru investièního a regionálního rozvoje.
-ph-

Spolupráce Mìsta Moravská Tøebová se spoleèností EKO-KOM
Akciová spoleènost EKO-KOM, a.s. je autorizovaná
obalová spoleènost, která zajišuje na základì
smlouvy plnìní povinnosti zpìtného odbìru a využití odpadu z obalù. Naše mìsto je také zapojeno
do systému EKO-KOM a v roce 2006 bylo od
obèanù v rámci odpadového systému mìsta svezeno
a sesbíráno: 2.110 t komunálního odpadu, 111 t
plastù, 116 t skla smìsného, 342 t papíru, 1.018 t
kovù a 92 kg nápojového kartonu.
„Za tyto vytøídìné odpady dostává mìsto Moravská
Tøebová od spoleènosti EKO-KOM, a.s. odmìnu,
jejíž výše je závislá na celkovém množství sebraných
vytøídìných odpadù. To znamená, že èím více a lépe
naši obèané tøídí, tím vìtší odmìnu mìsto dostane.
V loòském roce odmìna získaná od spoleènosti
EKO-KOM èinila 1.178.882 Kè, to pøedstavuje
zhruba 105 Kè na každého obèana mìsta,”
vysvìtluje Josef Dvoøák z Technických služeb
Moravská Tøebová, s.r.o.

Z tìchto prostøedkù jsou hrazeny služby týkající se
likvidace separovaných odpadù (nákup nových
sbìrných nádob). „V roce 2007 pøedpokládáme
obdobnou odmìnu. Za tyto prostøedky plánujeme
vybudovat stání pro kontejnery na tøídìný odpad
a nákup dalších kontejnerù na separovaný sbìr,”
dodává Dvoøák.
Øádné tøídìní odpadu má vliv na výši roèního
poplatku obyvatel za svoz komunálního odpadu.
Pokud budeme lépe tøídit, skonèí v našich
popelnicích ménì druhotných surovin, což znamená
menší množství komunálního odpadu vzniklého na
území mìsta. Tedy i pøípadné snížení poplatku za
likvidaci odpadu na jednoho obèana.
V souèasné dobì naše obec vytøídí zhruba 40 %
druhotných surovin z celkového množství obèany
vyprodukovaných odpadù. Úspìchy ve tøídìní máme
zejména u placených druhotných surovin – 26 %
kovy, 9 % papír.
-ph-
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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.
Pište své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám.
T.G.M. 29, Moravská Tøebová nebo e-mailem:
zpravodaj@mtrebova.cz
Vážený pane starosto, mám
rád naše mìsto, ale urèitá vìc
mì dokáže opravdu naštvat.
Když se tak procházím po tom
našem krásném mìstì, kolikrát
se mì stane, že šlápnu do psích
výkalù, které se na chodnících
válejí. Jsem sám pejskaø, a tak
nedokážu pochopit, proè
nìkteøí lidé po svých psích
miláècích neuklízejí. Mìstská police je k tomu
taky slepá a než aby zakroèila, tak dìlá, že nic
nevidí. Nešlo by s tím nìco dìlat?
Rád bych na Vaši otázku odpovìdìl trochu jinak.
Nezastávám se vùbec strážníkù mìstské policie, jistì
i u nich jsou v dohledu na èistotu ve mìstì rezervy,
ale tìžko po nich mùže nìkdo chtít, aby dohlíželi na
pejskaøe na jedné stranì mìsta a o chvíli pozdìji byli
úplnì nìkde jinde na jiném chodníku za stejným
úèelem. Vy i já bychom si nedovolili jen tak své
pejsky vykonat potøebu na ulici bez následného
úklidu. Pøed lety jsem byl v tomto smìru na sídlišti
výjimkou, ale dnes nás jsou již desítky. Doufám, že
pøijde doba, kdy naopak výjimkou budou ti, kteøí po
svém psu neuklízí, protože se budou stydìt za sebe,
co si o nich myslí ti ostatní. Možná jsem trochu
idealista, ale ve vyspìlém civilizovaném svìtì to tak
funguje.
Pane starosto, chci se zeptat, kdy bude v Moravské Tøebové zahájena výstavba slibované
Stanice technické kontroly. Chodím kolem místa,
kde má stát a stále se nic nedìje.
Máte pravdu, pøípravné práce na výstavbu Stanice
technické kontroly nebyly ještì zahájeny. Nìkolikrát
jsem v poslední dobì telefonicky hovoøil s investorem a ten mì ujistil, že projektové a další práce
pokraèují. Je však nyní témìø jisté, že pùvodnì
slibovaný termín otevøení stanice v polovinì tohoto
roku nebude dodržen a stanice bude otevøena
pozdìji. V každém pøípadì by to v letošním roce
mìlo být.

Z jednání zastupitelstva mìsta
ze dne 5. 3. 2007
Zastupitelstvo mìsta schvaluje:
ü Rozpoèet mìsta Moravská Tøebová na rok 2007
ü Upravenou zøizovací listinu pøíspìvkové organizace Sociální služby mìsta Moravská Tøebová podle
pøedloženého návrhu
ü Pøedložený plán èinnosti finanèního výboru na
rok 2007
Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
ü Pøedloženou zprávu o plnìní usnesení zastupitelstva mìsta
ü Pøedloženou zprávu starosty ve vìci možného
porušení podmínek mandátní smlouvy uzavøené
mezi mìstem Moravská Tøebová a Správou
nemovitostí s.r.o.
ü Pøedloženou zprávu pøedsedy výboru zastupitelstva mìsta pro strategický rozvoj ve vìci postupu
zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje
mìsta
ü Pøedložený rozpoètový výhled mìsta na období
let 2008 - 2010
Zastupitelstvo mìsta ukládá:
ü Radì mìsta provìøit možnost realizace projektu
energetických úspor u organizací zøízených mìstem
jako celku
Zastupitelstvo mìsta povìøuje:
ü Místostarostu JUDr. Miloše Izáka øízením
Mìstské policie Moravská Tøebová s úèinností od
6. 3. 2007
Zastupitelstvo mìsta:
ü Odkládá projednání tisku è. 9 (Dohodu o uznání
dluhu a úhradì neinvestièních výdajù na dojíždìjící
žáky mezi mìstem Moravská Tøebová a dlužníkem
obcí Útìchov) na pøíští zasedání zastupitelstva mìsta
Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta
je k dispozici na sekretariátì starosty na MìÚ.
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MATRIKA
Sòatky:
Bøezen:

Jan Maòas - Monika Krèmáøová
- oba M.T.

Kolik nás je
V informaèním systému Mìstského úøadu v Moravské Tøebové bylo k 28. 2. 2007 vedeno celkem
11 160 obèanù ÈR, z toho 46 cizincù s povolením
k trvalému pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc únor se v Moravské Tøebové narodilo 11
dìtí a zemøelo 7 obèanù, pøistìhovalo se 7 obyvatel
a odstìhovalo 20 obyvatel.

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

Technické služby Moravská Tøebová s.r.o. budou
v rámci mobilního svozu odpadu v mìsíci dubnu,
kvìtnu, øíjnu a listopadu 2007 rozmisovat na níže
uvedených lokalitách :
- kontejner na odpad ze zahrad a veøejných
prostranství (listí, vìtve, tráva)
- traktorovou vleèku na objemný odpad (skøínì,
matrace…), nebezpeèný odpad (plechovky od barev)
a elektrotechnický odpad (televizory, lednièky,
praèky, záøivky, výbojky...)
Kontejnery a vleèky budou pøistavovány za stálého
dozoru pracovníkù Technických služeb v pracovních
dnech od 14.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do
12.00 hod. Všichni pracovníci jsou seznámeni a proškoleni, které druhy odpadu mohou pøebírat,
a proto dbejte jejich pokynù a nepožadujte nakládku
jiných druhù odpadù než je uvedeno. Kontejnery
a vleèky nejsou urèeny k odložení smìsného
komunálního odpadu z domácností ani k odložení
tøídìných odpadù (papír, plast, sklo – k tomu jsou
urèeny kontejnery rozmístìné po mìstì).
UPOZORNÌNÍ: nebudou sbírány žádné stavební
odpady (vybouraná bytová jádra, su, eternit,
lepenka...), odpady z automobilù (pneumatiky,
olejové filtry, provozní tekutiny) nebo odpady tekuté
(chemikálie, barvy, oleje). Tyto odpady je možno
uložit za úhradu na sbìrovém dvoøe na ulici
Zahradnická, který je pro obèany otevøen ve støedu od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod., a v sobotu od
8.00 do 14.00 hod.
Termíny:
den
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

datum
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.

Sobota
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota
Pondìlí
Úterý
Støeda

14.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
23.4.
24.4.
25.4.

Ètvrtek
Pátek
Sobota
Pondìlí

26.4.
27.4.
28.4.
30.4.

Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

1.5.
2.5.
3.5.
4.5

Sobota

5.5.

místo pøistavení vleèky a kontejneru
Udánky - u hasièky
Udánky - v horní èásti u è.p.67 Kuba
Lanškrounská u Orky
Josefská - u prádelny
Olomoucká - u è.p. 40
ul. Gorazdova, park. na místì bývalé LŠU
-----------Školní - u kontejnerù naproti ob. Jiráskova
Dr. Janského - parkovištì u è.p. 26
Dr. Janského - mezi domy è.p. 5 a 7
U staré kotelny - naproti zahrádkám
ul. Jiráskova
Západní - park. pøed obchodem Koneèný
Sportovní, Holandská - vedle Apool werke
Høebeèská - u køížku
Sušice - parkovištì u JSK
Sušice - u bytovek, konec ul. Garážní
Sušice za hasièkou
Pod Hamry
Jevíèská - u Domu armády
Alšova - u bytovky è.p. 26
Alšova - u è.p. 1 u kontejnerù na
separovaný sbìr
Polní - u è.p. 1 Lepka
Tovární u høištì
Dukelská naproti kurtùm
Tøešòová alej na konci ulice u sjezdu
na Nové sady
--------Brnìnská na chodníku u autoškoly
Stará
Boršov u retenèní nádrže 1400-1500, parèík
u Ondráèkù“ 1500-1600, u øadových okálù
(šestibytovky) 1600-1700
----------
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NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Na lince 158 Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: npor. Ondøej Vašíèek, ved. obv. odd. PÈR
Zlodìj dopaden!
Tøiapadesátiletému muži z Prostìjova sdìlili podezøení z trestného èinu porušování domovní svobody
a krádeže vloupáním jevíèští policisté. Podezøelý
v noci z pondìlí 26. 2. na úterý 27. 2. vešel do
odemèeného domu v Chornicích, kde násilnì vnikl
do sklepní kóje. Ze sklepa pak odcizil pøes ètyøicet
litrù slivovice, motorovou pilu a další náøadí v celkové hodnotì témìø 27.000 Kè. Èást slivovice na
místì zkonzumoval, ostatní vìci ukryl na rùzných
místech v okolí s úmyslem pozdìji se pro lup vrátit.
Tragédie na silnici
K tragické dopravní nehodì došlo 4. 3. veèer u obce
Gruna. Dvaadvacetiletý øidiè nákladního automobilu, jedoucího od Mohelnice na Moravskou Tøebovou, zaèal pøedjíždìt s vozidlem pøes dvojitou
plnou èáru, dostal se tak do protismìru a èelnì
sestøelil protijedoucí Škodu Felicia. Pøi nehodì
došlo k tìžkým zranìním øidièe Felicie a jeho dvou
spolujezdkyò. Jedna z žen pak ve fakultní nemocnici
v Olomouci zranìním podlehla. Øidiè nákladního
vozidla a jeho dva spolujezdci utrpìli lehká zranìní.
Vìc nadále šetøí kriminální policie Svitavy.

Týral svou ženu i dìti
V nedìli 11. 3. obvinil policejní komisaø ètyøiapadesátiletého muže z Moravské Tøebové z trestného
èinu týrání osoby žijící ve spoleènì obývaném bytì
nebo domì. Po dobu posledních tøí let v Radkovì
psychicky a fyzicky týral svou jednapadesátiletou
manželku a dvì dìti žijící ve spoleèné domácnosti.
Policejní komisaø téhož dne rozhodl o vykázání
násilníka z domu.
Lupièi chyceni pøi èinu
V pátek 9. 3. kolem jedné hodiny ranní dopadli
policisté z Moravské Tøebové bezprostøednì po
vloupání dva mladistvé z Moravské Tøebové.
Mladíci násilnì vnikli do prodejny v Boršovì, odkud
si odnesli cigarety a stravenky v hodnotì témìø
5.000 Kè. Pøi odchodu z prodejny byli vyrušeni
a následnì pronásledováni a dostiženi policisty
z Moravské Tøebové. Kriminalistùm se poté podaøilo
prokázat, že mladíci nebyli v prodejnì poprvé.
V noci na 13. 2. 2007 odsud pøi vloupání odnesli
vìci za témìø 60 tis. Kè. Na poèátku bøezna se pak
spoleènì vloupali do domu v Boršovì, odkud
odcizili peníze a šperky za více než 15.000 Kè.
Starší z mladistvých byl pøitom za obdobnou
trestnou èinnost odsouzen naposledy v øíjnu 2006.
Obìma mladistvým sdìlil policejní komisaø obvinìní
z provinìní krádeže vloupáním, porušování domovní
svobody a poškozování cizí vìci.

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle od
07:00 19:00 hod.
Statistika za období 15. 2. - 14. 3. 2007
14. 2. ve 22:00 hod. byla hlídka MP pøivolána do
výèepu hotelu Morava. Zde obsluhující èíšník sdìlil
hlídce, že z restaurace utekl host bez placení, jehož
útrata èinila 900 Kè. I když byl hlídce dán pøesný
popis uprchlého hosta, nepodaøilo se strážníkùm
tohoto podvodníka dopadnout. Po dlužníkovi bude
MP pátrat i v následujících dnech pøi pravidelných
pochùzkách mìstem.
16. 2. v 01:00 hod. byla hlídka MP upozornìna na
zranìného muže na ulici Svitavská, který krvácel
z hlavy. Po pøíjezdu na místo poskytla hlídka muži
první pomoc. Na místo byla pøivolána RZS a muž
byl pøevezen do nemocnice ve Svitavách. Muž byl
dle šetøení napaden ve Sport Baru na ulici Brnìnské,
pøípad byl pøedán PÈR.
17. 2. v 01:00 hod. zabezpeèovala hlídka MP místo
na køižovatce ulic Jevíèské a Mánesovy. Zde došlo
k pádu sloupu veøejného osvìtlení. Hlídka podnikla
nezbytná opatøení, aby byl v co nejkratší dobì obnoven provoz na komunikaci.
19. 2. v 16:10 hod. byl hlídkou MP nalezen na ulici
Svitavská poblíž èerpací stanice Pohona podnapilý
muž. Hlídka muže probrala a jelikož byl bez zranìní
a komunikoval, byl nasmìrován k domovu.
21. 2. v 17:00 hod. byla hlídka upozornìna na ležícího muže na ulici Lanškrounské. Po pøíjezdu na místo
hlídka zjistila, že se jedná o tìlesnì postiženého,
který zakopl, upadl a stìžoval si na silnou bolest
v levé kyèli. Hlídka na místo pøivolala RZS. Lékaø
zjistil, že pøi pádu si muž zøejmì zlomil kyèelní
kloub. Zranìný muž byl RZS pøevezen do nemocnice ve Svitavách.
Rušno bylo v sociální ubytovnì na ulici Josefská
v noci z 21. 2. na 22. 2. Hlídka tuto ubytovnu musela navštívit celkem tøikrát za noc. Poprvé v 20:50
hod. kdy došlo k hádce mezi nájemníky. Ti posilnìni
alkoholem se nejdøíve hádali a pak i fyzicky napadli.
Hlídka situaci uklidnila a nájemníkùm bylo dùraznì
domluveno. Ve 22:55 hod. došlo opìt k hádce a napadení. Jeden z nájemníkù musel být ošetøen RZS.
V 00:15 hod. pøi tøetím zásahu hlídky byla na místo
pøivolána i PÈR. Situace byla zklidnìna a jeden
z výtržníkù, jehož chování bylo velmi agresivní, byl
PÈR pøevezen na záchytnou stanici do Pardubic.
Pøípadem se dále zabývá PÈR.

25. 2. ve 23:30 hod. byla hlídka MP upozornìna na
øidièe, který v horní èasti Boršova jezdí s osobním
vozidlem nepøimìøenou rychlostí, ohrožuje bezpeènost silnièního provozu a zøejmì nemá oprávnìní
k øízení vozidla. Hlídka v uvedené èásti obce zastavila èervenou Mazdu. Jelikož øidiè u sebe nemìl
potøebné doklady k øízení vozidla, byla na místo
pøivolána hlídka PÈR a pøípad jí byl pøedán.
27. 2. v 21:50 hod. byla hlídka MP pøivolána do
restaurace Excalibur. Zde se nevhodnì choval jeden
z návštìvníkù restaurace a svým chováním obtìžoval ostatní hosty. Hlídka muži domluvila, byl požádán, aby zaplatil útratu a poté vykázán ven z restaurace.
2. 3. v 13:45 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že
pøed hospodou U Dvoøákù na ulici Olomoucké leží
muž. Na místì hlídka nalezla spícího podnapilého
muže, který hlídce sdìlil, že èekal, až otevøou hospodu a pøi èekání usnul. Muž byl vykázán z místa.
3. 3. v dopoledních hodinách došlo na ulici Marxovì
ke znièení sloupu veøejného osvìtlení. Sloup zøejmì
srazilo motorové vozidlo a øidiè z místa dopravní
nehody ujel. MP bude vdìèna za každou informaci,
které by vedla k objasnìní této dopravní nehody.
4. 3. v 02:30 hod. bylo zjištìno poškození dopravního znaèení na ulici Komenského a Lanškrounské.
MP žádá obèany, kteøí jsou svìdky toho, že nìkdo
vyvrací nebo poškozuje dopravní znaèení, aby to
neprodlenì oznámili na tísòovou linku MP è. 156,
nebo PÈR è. 158.
8. 3. v 01:25 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že
nìkdo zøejmì nièí altánek na zahradì mateøské
školky na ulici Jiráskovì. Po pøíjezdu na místo se
podaøilo hlídce MP zadržet dva mladíky, kteøí nièili
døevìný altán, sloužící k zastøešení pískovištì.
Mladíkùm se podaøilo strhnout altánek na zem a dále
chtìli ukrást maskovací sí ze støechy a støechu
altánku. Oba vandaly pøedala hlídka MP k dalšímu
šetøení na PÈR.
11. 3. v 02:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že
na ulici Olomoucké byl napaden a pokousán psem
muž v podnapilém stavu. Jelikož je dùvodné podezøení, že psa na muže poštvala žena bydlící na výše
jmenované ulici, byl pøípad pøedán PÈR. Pokousaného muže odvezla RZS na ošetøení do nemocnice
ve Svitavách.
14. 3. v dopoledních hodinách probìhlo na území
mìsta mìøení rychlosti hlídkou MP. Bìhem dvou
hodin bylo zjištìno 18 pøestupkù. Všem, kteøí pøekroèili nejvyšší povolenou rychlost v obci, byla
uložena bloková pokuta ve výši 1.000 Kè.
strážník František Juriš
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Herec Jan Hájek dostal cenu Thálie
Velký úspìch nejen na jevišti má moravskotøebovský rodák, herec Jan Hájek (roè. 1978). K diváckému potlesku se nyní pøidává také ocenìní
Thálie za výrazný umìlecký výkon pro herce do
tøiatøiceti let, které vyhlašuje Herecká asociace,
jejímž prezidentem je Václav Postránecký.
O jeho cestì k herectví, o rolích,
které ztvárnil,
a o tom, jak samotnou Thálii vnímá,
si mùžete pøeèíst
v následujícím
rozhovoru.
Asi nejèerstvìji
hraješ ve høe
Rock'n'roll v Národním divadle
v Praze. O høe se
hodnì píše, slavnostní premiéra
byla anoncovaná
ve zprávách na ÈT1. Jak dopadla?
Ta premiéra mìla dobré i špatné ohlasy, jak už to
bývá. Bylo to dost slavnostní - byl tam Tom
Stoppard (autor hry, pozn.red.), všichni z Plastic
People (ti hru svou muzikou doprovází, pozn.
red.)... Samozøejmì kromì Mejly Hlavsy. Hra je
to výborná, ten pohled skrze anglické okno na
komunistickou dobu od 60. let mùže být i pro
mladé diváky dost pøínosný a pouèný. Bylo to
hodnì slavnostní a pro Národní divadlo hodnì
pøedìlové. Myslím si, že je moc dobøe, že se to
hraje právì tam.
Jak jsi se vùbec dostal k herectví? Hned po
maturitì ses hlásil na DAMU?
No, jednou za mnou pøišla na gymnáziu
spolužaèka, že mají v ochotnickém souboru
nedostatek chlapù, tak jsem se tam byl podívat.
Naèež se ten soubor asi po ètrnácti dnech rozpadl.
Ale byl tam ještì jiný soubor, který vedla
Heidemarie Sekáèová. Taky v té dobì mì zaujal
literární semináø paní uèitelky Fronkové, kde nám
pøedkládala zajímavé vìci, filmy, „nutila“ nás èíst
kvalitní vìci... Prostøednictvím paní Sekáèové
jsem se dostal do Hradce Králové, kde jsem se
seznámil s Karlou Dörrovou byla, myslím,
øeditelkou Støediska amatérské kultury Impuls,
zároveò manažerkou v Klicperovì divadle, mìla

taky na starosti semináøe na Jiráskovì Hronovì.
Jel jsem tam a poznal zde režiséra Sergeje
Fedotova. Ten mì pak vzal do Hradce Králové,
kde dìlal Mistra a Markétku, a se dívám, jak
zkouší. A dal mi tam malièkou roli. A na pøijímaèky jsem si vzal právì monolog Mistra. A vzali
mì. Na škole jsme mìli se spolužáky a jedním
režisérem takové divadlo pro dìti, kde se veèer
hrálo i pro dospìlé. Tam si mì všiml režisér Juraj
Deák a øekl mi, že mi dá Hamleta (v Národním
divadle moravskoslezském, pozn. red.). To tam
byla taková tradice, pokud pøijde nìkdo nový, tak
dostane hauptku (hlavní roli, pozn.red.). Tu roli
jsem si vùbec neužil. No ale pak mì tam zaèali
zkoušet obsazovat i jiní režiséøi. A dávali mi
dobré role. Tak já už to dopovím celé v Ostravì je
divadelní festival Ostravar, kam jezdí spousta
kritikù a rùznì lidi z divadel. A já jsem tam hrál
v každém pøedstavení a pokaždé nìco vìtšího.
Tak jsem dostal nabídku jít do Národního v Praze.
Takže teï hostuji v Èinoherním klubu, na celý
úvazek jsem v Národním a na tøi ètvrtì v Ostravì.
Takže toho nemálo nacestuješ, viï?
Jo, jo, kilometrických bank já vypoøádám... Ale
mì to zas baví. Když potkáš ve vlaku pìtadvacet
akvabel, jak nacvièují suchou sestavu, tak je ta
cesta hned zajímavìjší.
No a cestují s tebou tvoje role, odnášíš si je
s sebou domù?
V divadle funguje urèitá magie. Je dobré, když si
s kolegy jdeme ještì po pøedstavení nìkam
sednout. To pak èlovìk na spoustu vìcí ještì
pøijde... Jinak jsem ale rád, když se mì postava
nìjak dotýká. Jen z toho dokážu vyplout, dá se to
totiž ovládat. Nìkteré hry dávají dost zabrat.
A jsou zase režiséøi, o kterých vím, že to bude
odlehèené, „dietní“.
A co to ocenìní?
To je za talent roku 2006 do tøiatøiceti vìt. Ne, do
tøiatøiceti let. My si z toho s kolegy dìláme
srandu, že to dostane každý, kdo má v tìch hrách
míò jak tøicet tøi vìt.
Takže z toho nepadáš na zadek. Dìláš si z toho
srandu.
Tak já si z toho nedìlám srandu a jsem rád, že
mùžu být v té spoleènosti lidí, co to ocenìní taky
dostali. Vážím si toho, ale nebýt Ostravy, toho, co
jsem tam dostal, nebyl bych tam, kde teï jsem. Je
to potažmo cena i tìm ètyøem letùm tam
strávených.
-roth-

Neexistence dùkazù není dùkazem neexistence
Vyjádøení k èlánkùm Mgr. Jiøího Šmerala k 750
letùm existence Moravské Tøebové otištìným na
stránkách Svitavského deníku.
Pøíležitost odmítnout neudržitelný výklad nejstarších
dìjin Moravské Tøebové vidí historik Jiøí Šmeral
v souèasných debatách rozvíjejících se v dobì, kdy je
„na spadnutí“ zahájení turistické sezony, s níž je ve
mìstì spojeno odstartování oslav 750. výroèí jeho
založení.
Myšlenka sama o sobì ponìkud zvláštní, uvážíme-li
práci organizaèního týmu, která by v kombinaci s úvahami o správnosti zvoleného termínu byla mírnì
øeèeno zbyteèná. Navazuje-li mìsto na oslavy pøed
tøiceti, ètyøiceti a zejména padesáti lety, logicky si
vybírá letošní rok pro oslavy dalšího uplynulého pùl
století. Zpochybnìní správnosti roku 1957 jako jubilea
sedmistého je možná z hlediska historie logické, nemá
však morální opodstatnìní nyní, kdy jsou letošní
pùlkulatiny naplánované a schválené.
Šmeral se v rozbouøené diskusi se všemi svými kritiky
z øad èlenù mìstské památkové komise, vedení mìsta,
organizátorù oslav a veøejnosti shoduje v jediném
bodì. Neexistuje originál ani kopie zakládací listiny
mìsta. Neslavíme však „falešné výroèí“ založení, ale
existenci mìsta, u níž se dá tato délka trvání
pøedpokládat na základì historických skuteèností.
Jeho vznik lze odvozovat z relevantních historických
listin, které na Tøebovou, popøípadì její úøedníky,
odkazují v souvislosti se zakládáním, obdarováváním
èi prodáváním sousedních lokalit. Ze všech kontextù
pak vyplývá, že mìsto bylo budováno mezi lety 1248,
kdy ho do majetku dostal Boreš z Rýzmburka, po rok
1267, kdy je v zakládací listinì korunského kláštera
uvádìn tøebovský fojt Sedlinus. Jiøí Šmeral se v textu
ve Svitavském deníku ze dne 13. února t.r. domnívá,
že Sedlinus nebyl fojtem mìstským, ale újezdním
(tedy lokality, jíž mohlo být místo budoucí Tøebové
jen jednou z mnoha èástí). Nìkolikrát pak zopakoval,
že i kdyby mìl tøebovský úøedník titul mìstského
fojta, neznamená to nutnì, že mìsto Tøebová muselo
stát. Mìstský fojt bez mìsta, jež spravuje? Nebyl by

na støedovìk s jeho propracovanou zemskou správou
zvláštní anomálií? Datum vstupu lokátora do míst, kde
se v èervnu sejdeme na hlavním programu mìstských
oslav, asi nikdy nikdo nezjistí. Považovat však fakt
chybìjící zakládací listiny za dùvod k neudržitelnosti
výkladu mìstských dìjin je ponìkud pøehnané. Za
udržitelnou se pak mùže považovat jen teorie pøesnì
stanovující termín založení a taková je nejspíš
nemožná. Logika a tøeba jen obecná znalost tehdejších
postupù zakládání sídel hovoøí ve prospìch posunutí
datace vzniku mìsta pøed rok 1260. Dostal-li roku
1248 Boreš lokalitu s místem nynìjší Tøebové do
majetku, èekal by dvacet let, aby vysadil mìsto na tak
pøíhodném místì, které dokonale vyhovovalo
požadavkùm tehdejší lokace? Vzpomeòme navíc, že
o roce 1270 už nikdo nepochybuje jako o datu, kdy
Tøebová mìstem rozhodnì byla. Bìhem kolika let
mohla vyrùst? Listina o založení kláštera v nedaleké
Korunì hovoøí o tøebovském fojtu, který nejspíš byl
vskutku fojtem fungující obce. O vesnici se pøitom
jistì nejednalo, nebo dispozice vnitøního mìsta
dodnes jasnì hovoøí o faktu, že Tøebová byla jako
mìsto budována. Paradoxnì totiž mùže platit jakási
„presumpce existence“. Nikdo nemá jednoznaèný
dùkaz, že Tøebová v roce 1257 existovala, avšak ani
historici nemohou doložit, že neexistovala. Morální
hledisko diskuse vyprovokované na stránkách
Svitavského deníku je druhým aspektem sporu o výroèí. Její kontraproduktivní naèasování je nasnadì.
Nabízí se obligátní otázka „Cui bono?“ V èí prospìch
se rozviøují dohady o oprávnìnosti oslav? Starosta
mìsta Josef Ošádal k tomu øíká: „Neznáme-li pøesné
datum ustanovení Tøebové mìstem, znamená to, že
nebudeme jeho vznik slavit nikdy?“
Nemìli by být spíše Tøebovští – vèetnì historikù –
prostì jen hrdi na její dávnou krásu, význam a slávu,
kterou se snažíme letošními propagaèními akcemi
oživit a ukázat svìtu? Zaslouží si „perla renesance“
devalvaci na stránkách tisku?
Skupina èlenù Komise památkové péèe
Mìstského úøadu Moravská Tøebová

Novofundlandi pošesté v Mor. Tøebové
Ve dnech 7. 4. - 8. 4. 2007 se již tradiènì sjedou
chovatelé a majitelé novofundlaských psù z celé
Èeské republiky, ale i ze zahranièí do Moravské
Tøebové. V areálu rekreaèního støediska „SRNÈÍ“
bude již 6. roèník klubové výstavy tìchto
krásných psù, svod, bonitace.
Letos oèekáváme velkou úèast mladých zvíøat, jak
z ÈR, tak ze zahranièí. Loòský rok se podaøilo
odchovat v ÈR republice 50 štìòat, což je velice
pozitivní. Tento rok také slavíme 40. výroèí znovu
založení Novofundlaského klubu. Pro naši výstavu
byl delegován rozhodèí ze Švýcarska – THEO
RÜESCH. Probìhnou i rùzné soutìže a mimo jiné
i tradièní soutìž „Dítì a pes“. Je ale nutné se do této
soutìže pøihlásit v prùbìhu výstavy do 11 hod. na
stanovišti komentátorù. Soutìžit mohou všechny dìti
do 15 let. Celou výstavou nás slovem bude provázet
SANNY z Vyvolených, která v odpoledních
hodinách pøedvede i svou ohòovou show. Svoji úèast
pøislíbila i Maruška Kovácsová z Vyvolených.
Program: 7. 4. 2007
8:30 - 9:30 – pøejímka psù
9:30 – slavnostní zahájení výstavy - vystoupení
mažoretek agentury ARNIKA
10:00 – posuzování v kruhu
15:30 – soutìž Dítì a pes a další soutìže
16:00 – SANNY a její ohòová show
16:30 – vyhlášení vítìzù, pøedání cen, ukonèení
výstavy
8. 4. 2007
9:00 - 9:45 – pøejímka psù na svod a bonitaci
10:00 – svod a bonitace
12:30 – ukonèení
Obèerstvení zajištìno! Vstup zdarma! Srdeènì Vás
zve Novofundland klub ÈR, hlavní poøadatel ve
spolupráci s mìstem Mor. Tøebová.

Z Egypta do Moravské Tøebové
Na pracovní desetidenní návštìvu na Vojenskou
støední školu a Vyšší odbornou školu MO v Moravské Tøebové pøiletìli z Egypta dva dùstojníci
z vysoké vojenské školy - Technického institutu OS
Egypta plukovník Osama Abdel Badie Hasan
Hammad a podplukovník Hesham Amin Ibrahim
Abdel Al.
Zajímali se o veškeré dìní na škole. Jak pracuje
logistické zázemí, jakým zpùsobem se stravují žáci
školy a zamìstnanci. Byli velmi pøekvapeni, když se
dozvìdìli, že si žáci v poledne mohou vybrat ze šesti
druhù hlavních jídel. Zajímala je výuka i výcvik
žákù, a to pøedevším koncepce a dùraz na branné
prvky. V úvodní prezentaci je velitel školy
plukovník Jiøí Kopeèný seznámil s problematikou
v celé šíøi. Potom už chodili po jednotlivých
oddìleních a spontánnì se zajímali o vše, co se ve
škole dìje.
Velitel školy je pozval do restaurace Excalibur, aby
ochutnali èeské jídlo a mohli si tak udìlat obrázek
i o èeské kuchyni. Sami nepijí žádný alkohol a všude
kam pøišli, žádali pouze o èerný èaj. Byli si
prohlédnout mìsto, zámek, muzeum i radnici. Mìsto
Moravská Tøebová jim pøipadalo malé, ale hezké,
jen zdejší poèasí se jim zdálo pøíliš studené a pozvání do lyžaøského støediska v Èenkovicích odmítli
úplnì. Èerstvì napadaný sníh se jim nelíbil.
Po deseti dnech strávených ve Vojenské škole a plni
dojmù odletìli ve veèerních hodinách 28. 2. 2007
zpìt do Egypta.
Marcela Øeháková, tisk. ml. velitele VSŠ a VOŠ MO

úù UPOZORNÌNÍ
Od 1. 4. 2007 dojde ke zmìnì adresy
Sdružení obrany spotøebitelù na adresu:
Lanškrounská 2a, Svitavy, vchod vedle
Katastrálního úøadu, kanceláø ve 2. poschodí,
tel. 461 530 173, úøední hodiny pondìlí 10.0012.00 a støeda 14.00-16.00.

úù

ROZKVETLÉ MÌSTO 2007

Èeský zahrádkáøský svaz ve spolupráci se
Zdravým mìstem Moravská Tøebová nabízí
obèanùm mìsta úèast v soutìži ROZKVETLÉ
MÌSTO 2007. Jedná se o co nejhezèí a
nepestøejší kvìtinovou výzdobu oken, balkónù,
kolem domkù a firemních budov.
Hodnoceny budou tyto kategorie: Kat. 1: kvìtinová výzdoba pøedzahrádek, balkónù a oken
rodinných a øadových domkù. Kvìtinová
výzdoba balkónù a oken panelových domù.
Kat. 2: zahradní úprava prostorù firemních
objektù. Odmìnami budou hodnotné ceny.
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz

DNY SLOVENSKÉ KULTURY – 12. roèník (20.-28. 4. 2007)
20. 4. pátek Slavnostní zahájení festivalu

Slovenská mše svatá

Populární slovenská hereèka a zpìvaèka
vystoupí s nejznámìjšími muzikálovými
písnìmi.

17.00 hodin, v kostele
sv. Josefa na Svitavské ulici

Prozaièka Denisa Fulmeková – absolventka
žurnalistiky na FFUK, novináøka, dnes
spisovatelka na volné noze a poetka Katarína
Kucbelová vystudovala scénáristiku na
VŠMÚ. Uvádí slovenský prozaik Anton Baláž.
Beseda se uskuteèní ve spolupráci s Gymnáziem Moravská Tøebová.
25. 4. støeda

one man show

Supermarket

11. 4. støeda

pro dìti
19. 4. ètvrtek

Jaroslav Uhlíø
– Hodina zpívání ve zvìøinci
Hodinový komponovaný program urèený
pro malé i velké
uši, ve kterém si dìti
i dospìlí mohou s Jaroslavem Uhlíøem za
jeho klavírního doprovodu zazpívat
známé písnì s texty
Zdeòka Svìráka jako
jsou Holubí dùm, Není nutno, Každý den,
které jsou známé pøedevším z populárního
televizního programu Hodina zpìvu. Poøad je
urèen pro I. st. ZŠ.
8.30 hodin, dvorana, vstupné: 60 Kè

M
Ó
D
N
Í

24. 4. úterý

Literární beseda s mladými
slovenskými autorkami

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.

Jeden z nejvýraznìjších èeských hercù, èlen
èinohry pražského
Národního divadla,
televizí i filmem
velmi vytìžovaný
herec vystoupí v Moravské Tøebové se
svou one man show,
která je složena
z jeho nezapomenutelných pøíhod
z natáèení, pøíbìhù
z divadelního zákulisí i nedivadelního života.
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 150 Kè,
pøedprodej od 1. 3. 2007
Vyprodáno!!!

22. 4. nedìle

Daniela Šinkorová

Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00-19.00, ètvrtek: 9.00-12.00 hod.
+ 1 hodinu pøed zaèátkem každého pøedstavení

Miroslav Donutil
– Cestou necestou

DUBEN 2007

Nejnovìjší zábavný poøad Vlado Kulíška
a Radka Michalka urèený pro mateøské školy.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30 Kè

Daniela Šinkorová

Souèástí programu bude vernisáž výstavy
naivního umìní slovenských Srbù.
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 150 Kè
21.4. sobota

Velká èesko-slovenská show
kvìtinových mistrù
Po loòském úspìchu vám znovu nabízíme
ojedinìlý zážitek umìleckých vazaèù kvìtin,
tentokrát na téma svatba.
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 150 Kè

26. 4. ètvrtek

Zostane to medzi nami - film
Pøíbìh tøí lidí, kteøí neumí žít ve dvojici, ale
nemají odvahu žít sami.
Režie: Miro Šindelka, hrají: Michal Dlouhý,
Tomáš Hanák, Danica Jurèová aj.
19.00 hodin, kinosál, vstupné: 40 Kè
27. 4. pátek

Bluesový koncert
Silvia Josifoská a band
21.00 hodin, hudební klub DUKU DUKU
28. 4. sobota

Politické harašení
– Zuzana Bubílková a Martin Maxa
V populární politické satiøe si Zuzana
Bubílková bere na pøetøes výrazné osobnosti
naší politické scény.
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 200 Kè

Slovenské speciality mùžete ochutnat po celý
týden v restauraci Excalibur a ve Tøebovské
restauraci.
Festival probíhá pod záštitou Rady Pardubického
kraje a Mìsta Moravská Tøebová. Poøádají Kulturní
služby mìsta Moravská Tøebová.

Firma SELLY ve spolupráci
s Kulturními službami mìsta Moravská Tøebová
Vás zvou na

„MÓDNÍ ŠOU“
v pátek 13. 4. 2007 v 19.30 hodin
ve dvoranì muzea
Vstupenky slosovatelné: cena: 200 Kè
rezervace a pøedprodej vstupenek na tel. 461 311 759
v prodejnì SELLY – Dùm odìvù, Cihláøova 14, M. Tøebová
-----------------------------------------------------------------------!! Novinka !!
moderátor veèera Patrik Hezucký z rádia Evropa 2

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

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou
pøedevším ètyøi samurajské meèe a haptická
výstavka kopií staroegyptských artefaktù.
Výstava:
Cuesta bella
Výstava zasvìcená krásám Høebeèského
høbetu – fotografie Lumíra Mouèky a Ondøeje
Šlahaøe, kresby Františka Žáèka, film Lumíra
Mouèky Abstrakce na rezavém potoce.
Výstava potrvá do 27. 4.

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-16.00 h.

Výstava:
Žáci pana Èadílka podruhé – zahájení 31. 3.
v 16 hodin.
Kolektivní výstava autorù, kteøí mají
spoleèného uèitele, ale jejich tvorba je velmi
rozmanitá. Zahrnuje malbu, kresbu, plastiku,
grafické techniky, fotografii, architektonické
projekty, odìvní tvorbu, šperky, keramiku,
hraèky a loutky…

úù

Pozvánka

na minikurz drátkování kraslic - pro
zaèáteèníky - U Krokodýlího ocasu.
Støeda 4. 4. 2007 od 16 hodin.
(s sebou vyfouklé vejce, prosíme o telef.
nahlášení úèasti do úterý 3. 4. na tel.: 737
907 276)

úù

Velikonoèní koncert

Kruh pøátel hudby pøi KS mìsta Moravská
Tøebová srdeènì zve na VELIKONOÈNÍ
KONCERT 12. 4. 2007 v 19.00 hodin ve
farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie.
Úèinkují: svìtoznámý trumpetista
Miroslav Kejmar a vynikající varhanistka
Jiøina Pokorná.
Na programu budou skladby od baroka až
po romantismus, vìtšinou skvosty starší
barokní hudby pro toto nástrojové složení
i sólové varhany.
Pøijïte si poslechnout tento výjimeèný
koncert, nebudete litovat.
Vstupné mimoøádnì ponìkud zvýšené:
80 Kè, dùchodci a studenti 40 Kè, žáci
ZUŠ a ZŠ do 12 let zdarma.

úù

Country veèer

S PROÈ NE BENDEM
V sobotu 14. 4. 2007 ve 20.00 se koná
v hotelu MORAVA country veèer se skupinou Proè ne Band.

úù

Radovan Selinger: Tibean

POD MODROU OBLOHOU
Amerika
u Krokodýlího ocasu
slovem i obrazem
Náladové obrázky Zuzany Mièkové
vystøídají v galerii U Krokodýlího ocasu
v Zámecké ulici fotografie. V dubnu se zde
na stìnách objeví nový umìlecký formát,
který ovšem stejnì jako díla prezentovaná
v uplynulých tøech mìsících vznikl rukama
zástupkynì Welena. Volnému sdružení
moravskotøebovských výtvarníkù patøí
krokodýlí výstavní prostory po celý letošní
rok. Jeho pøedsedkynì Jana Trantírková
vystaví v prvním jarním mìsíci snímky
poøízené pøi nedávné návštìvì Spojených
státù, doplnìné o fotografie z cest po
exotických zemích. V polovinì dubna
bude výstava doplnìna besedou autorky,
která na ní pohovoøí o autentických
zážitcích z cesty po amerických národních
parcích, o pobytu v mìstì her Las Vegas
a také o všedním životì „obyèejných“
Amerièanù.
Na besedu zveme ke Krokodýlímu ocasu
v pátek 13. 4. od 17 hodin.
(daz)

Po velmi úspìšném loòském roèníku v záøí tohoto
školního roku vyhlásila Základní škola Mor.
Tøebová, Palackého ul. ve spolupráci s firmami
Microsoft Praha a OR-CZ a pod záštitou èlenky rady
PaK paní Marie Málkové, vedoucího odboru školství
pana Mgr. Karla Pešky a za podpory vedení mìsta
Moravské Tøebové 2. roèník této soutìže, ve které
je zámìrnì propojena výtvarná práce s využitím
poèítaèe. Tato výtvarná soutìž se stala mezinárodní
soutìží, protože v letošním roèníku se mùžete setkat
i s pracemi dìtí z Holandska, Polska, Slovenska
a ruské školy v Praze, zøízené pro dìti pracovníkù
diplomatického sboru.
Letos žáci 6.-9. roèníkù základních škol a odpovídajících roèníkù gymnázií vytváøejí výtvarné práce
na téma „Promìny“.
Bìhem mìsíce kvìtna touto soutìží bude opìt žít
celé mìsto Moravská Tøebová, výtvarné práce bude
možno zhlédnout v nìkolika výstavních prostorách,
nejlepší práce budou vystaveny v budovì muzea
(Svitavská ul.), dále na Mìstském úøadu MT (ul.
Olomoucká), v cukrárnì Pod Vìží (nám. TGM) a ve
vstupním prostoru domova dùchodcù (ul. Svitavská),
vèetnì poèítaèovì zpracované prezentace celé
soutìže ve výloze Informaèního centra na námìstí.
Jsme velice rádi, že tato zcela výjimeèná, první
a zatím jediná soutìž tohoto druhu má takový velký
ohlas, že se nám podaøilo položit základ pro tradici
jejího dalšího pokraèování. A tím se stává i velmi
úèinnou propagací úrovnì a progresivnosti našeho
školství i našeho mìsta.
Srdeènì zveme na podívanou!
Mgr. Josef Orálek, øeditel školy
a Paeddr. Hana Horská, organizátorka soutìže

Zájezd

Èeský zahrádkáøský svaz v Moravské
Tøebové Vás zve na zájezd
FLORA OLOMOUC
– HORTIFARM 2007
Zájezd se koná v sobotu 21. 4. 2007.
Odjezd od muzea v 8:00 hod. Pøihlášky od
2. 4. v informaèním centru na nám. T.G.M.
Cena zájezdu: zahrádkáøi 75 Kè, ostatní
95 Kè.

úù

Pozvánka na swing

MOTTO: Swing je pohyb a pohyb je
život…..
Zveme všechny pøíznivce swingové hudby
v nedìli 29. 4. od 17.00 hodin na posezení
s moravskotøebovským swingovým
orchestrem Františka Zelenéno.
Zazní melodie G. Millera, D. Ellingtona,
J. Greye aj.
Kde: Hospoda „U KANÁRA“, Nerudova
ulice. Koná se za pøíznivého poèasí.

úù

Prvomájové setkání

Okresní výbor KSÈM a Mìstská organizace KSÈM srdeènì zve všechny obèany
na PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ V SUŠICÍCH dne 1. 5. 2007 od 13.30 hod.
Odjezdy autobusù: Boršov škola 12.50 hod., Písek
12.55 hod., Autoškola 13.00 hod., sídlištì Západní
(u Koneèných) 13.05 hod., autobusové nádraží stanice
è. 1 13.10 hod.

Pøipraveny jsou atrakce pro dìti, mažoretky, obèerstvení a tombola.
Hraje hudební skupina DOMINO.
V pøedveèer 1. máje, tj. 30. 4. od 20.00
hod. na høišti v Sušicích PØEDMÁJOVÁ
VESELICE, poøádá a zve SDH Sušice.

úù

Prvomájové setkání

ÈSSD srdeènì zve všechny obèany na
PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ na zámku
dne 1. 5. 2007.
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Nìkolik poznámek k baroknímu sochaøství v Moravské Tøebové
V poslední dobì se objevil a diskutuje nový názor na
autorství významných moravskotøebovských
barokních památek – sousoší Kalvárie na Køížovém
vrchu, èásti sochaøské výzdoby farního kostela,
pøedevším oltáøe sv.
Køíže, dále kazatelny
a oltáøe sv. Jana Nepomuckého a souboru
polychromovaných
døevoøezeb s pašijovými námìty. Po
vyslovení nìkolika
rùzných názorù v odborné literatuøe 40. 90. let minulého století
zùstali kandidáty na
pøiznání autorství
pøedevším Jiøí František Pacák a Severin
Tischler. Donedávna
byla rozhodující role
pøi realizaci tìchto
Sv. Josef, výklenek nad
umìleckých dìl pøivchodem do kláštera
znávána spíše
Pacákovi, nyní mu díky výzkumné a publikaèní
èinnosti olomouckého historika umìní Martina
Pavlíèka zaèíná opìt významnì „konkurovat“
Severin Tischler. Jisté je, že oba tito následovníci
Matyáše Bernarda Brauna v Moravské Tøebové
pracovali a pravdìpodobnì i spolupracovali. Kdo
z nich je autorem nejobdivovanìjších barokních
sochaøských dìl, zachovaných dodnes ve mìstì,
realizoval-li je sám èi s pomocí jiných sochaøù,
mùže být nadále tématem umìleckohistorického
bádání a diskusí. A je však jejich výsledkem
oslavování kteréhokoliv jména, rozhodující zùstane
výjimeèná kvalita prací a význam jejich
dochování na pùvodním místì do dnešní doby.

úpravách po požáru v roce 1726 mnoho nevíme.
(O S. Tischlerovi a jeho díle podrobnìji informuje
M. Pavlíèek v pøíspìvku zveøejnìném v èasopise
Prùzkumy památek 2006/II, pøedevším diskutovaným moravskotøebovským památkám bude
vìnována jeho pøednáška v muzeu plánovaná na
kvìten t. r. V tìchto souvislostech je ovšem
zmiòována i tvorba J. F. Pacáka).
Braunùv vliv mohl do Moravské Tøebové proniknout
také prostøednictvím Øehoøe Thényho (1695 1759), který vedl klášterní sochaøskou dílnu ve
Žïáøe nad Sázavou, a Pacákova žáka Ignáce
Rohrbacha (1690/91 - 1747), pùsobícího pøedevším
ve východních Èechách. I o nich se uvažovalo jako
o autorech dìl, pøipisovaných nyní Pacákovi nebo
Tischlerovi, autorství žádného sochaøského díla
v Moravské Tøebové však zatím nebylo nikomu
z nich prokázáno. František Josef Seitl (1704 1763), uvádìný jako autor køíže u høbitovního
kostela z roku 1753, pøišel do Moravské Tøebové
z Èech, v roce 1717 si zde koupil dùm a v roce 1738
byl spolu s Tischlerem za svìdka na svatbì Jiøího
Pacáka s dcerou malíøe Christiana Davida.
Pøedpokládá se úzká spolupráce tìchto tøí autorù –
Pacáka, Tischlera a Seitla. Seitl pracoval pro
moravskotøebovské mariánské bratrstvo, jeho práce
jsou však zastoupeny i jinde na Moravskotøebovsku
a Svitavsku, dále napø. ve Vysokých Žibøidovicích
a v Rýmaøovì.

Pøipomeòme si, v èem spoèívá problematiènost
urèování autorství barokních umìleckých dìl. O barokních umìlcích mluvíme dnes; ve své dobì byli
zpravidla øazeni mezi øemeslníky a v korespondenci,
úèetních dokladech apod. jsou málokdy uvádìni
jménem. Zdaleka ne vždy je proto možné urèení
autorství na základì dochovaných písemných
pramenù. Pomìrnì výjimeèné jsou také signatury na
barokních památkách (v Moravské Tøebové fresky
J. T. Suppera, socha sv. Josefa od J. A. Heinze).
Další metodou, jak pøipsat konkrétní osobì
konkrétní dílo, je stylový rozbor tohoto díla. Zde je
však vìtší prostor pro uplatnìní subjektivních názorù
jednotlivých badatelù.
Podle nìkterých reakcí na znovuotevøení problematiky autorství uvedených umìleckých dìl by mohl
vzniknout dojem, že Jiøí Pacák byl jediným
sochaøem pùsobícím v 18. století v Moravské
Tøebové, jehož význam pøesahoval Moravskotøebovsko. Pokusme se s pomocí odborné literatury
o struèné zmapování skuteèné situace.
Jiøí František Pacák (kol. 1670 - 1742) pøišel do
Moravské Tøebové až v pomìrnì pokroèilém vìku,
v roce 1738, kdy pøenechal litomyšlskou dílnu
synovi. To však neznamená, že v Moravské Tøebové
nemohl pracovat již døíve. Do našeho mìsta zøejmì
následoval Severina Tischlera, který se roku 1733
oženil s dcerou tøebovského radního a v roce 1735
koupil dùm v dnešní Cihláøovì ulici (è. 13). Za
Pacákova vrcholná díla bývají považovány napø.
øezby hlavního oltáøe ve Smiøicích, kalvárie v Markoušovicích a mariánský sloup v Polièce. Pacákovo
autorství soch na prùèelí litomyšlského piaristického
kostela bylo na základì archivního výzkumu
vyvráceno už v roce 1979. Svitavský rodák Severin
Tischler (1705 - 1742/43) je písemnými prameny
doloženým autorem významných sochaøských prací,
napø. erbu Piccolominiù na zámecké bránì v Náchodì, hlavního oltáøe v kostele Nanebevzetí P.
Marie v Èeské Skalici, morového sloupu v Unièovì.
Pro tøebovský farní kostel, patrnì jeho tehdejší
hlavní oltáø, zhotovil ètyøi bysty evangelistù
umístìné na konzolách. Oltáø byl v 60. - 70. letech
nahrazen novým, o jeho podobì po prvních

podílel na výzdobì nìkterého z oltáøù farního
kostela. Tento umìlec je však také autorem vysoce
cenìné, na Moravì ikonograficky ojedinìlé jezdecké
sochy na Caesarovì kašnì v Olomouci. Dalším
významným jménem spojovaným s památkami
barokního sochaøství v Moravské Tøebové je Jiøí
Antonín Heinz (1698 - 1759). Tento svitavský
rodák, který pracoval napø. pro klášter Hradisko
a Svatý Kopeèek u Olomouce nebo zámek ve
Velkých Losinách, ostatnì spolupracoval s Tischlerem - pøedevším na morovém sloupu v Unièovì
- a také o nìm se uvažovalo jako o možném autorovi
alegorií Víry a Nadìje ve farním kostele a snad i dalších moravskotøebovských soch. Nesporné (díky
signatuøe) je jeho autorství kamenné plastiky sv.
Josefa s Ježíškem na fasádì františkánského kláštera
v Moravské Tøebové, která je jednou z jeho raných
prací (1721).

Kalvárie na Køížovém vrchu - detail

Víra, oltáø sv. Køíže ve farním kostele
Významní sochaøi se do Moravské Tøebové
dostávali i z Moravy, pøedevším z Olomouce. Je
dobøe známo a písemnými prameny doloženo, že
autorem sochaøské výzdoby moravskotøebovského
morového sloupu (1715 - 1719) je Jan Sturmer
(kolem 1675 - 1729). Už pøed realizací morového
sloupu Sturmer pracoval pro moravskotøebovské
františkány – zhotovil pro klášter zpovìdnice.
Pocházel z pruského Královce, krátce pobýval ve
Svitavách a odtud se v roce 1712 nebo 1713
pøestìhoval do Olomouce. Tam založil dílnu, se
kterou vytvoøil nìkolik morových a trojièních sloupù
– spolu s Tobiášem Schützem je uvádìn také jako
autor mariánského sloupu na Dolním námìstí
v Olomouci – a podílel se na figurální výzdobì
pøedevším olomouckých kostelù. Èlenem
Sturmerovy dílny byl i jeho ze Jiøí Schauberger
(+1740), pùvodem z Vídnì, který pracoval v kameni
i štuce na výzdobì oltáøù po celé Moravì – v brnìnských kostelech sv. Jakuba, sv. Tomáše a u minoritù,
v Holešovì a také v Moravské Tøebové, kde se

V druhé polovinì století byl dotváøen pøedevším
interiér moravskotøebovského farního kostela. Na
sochaøské výzdobì (napø. socha sv. Jana
Evangelisty) pracoval v roce 1762 Jan Kammereit
(1715? - 1769) – ze malíøe J. K. Handkeho. V roce
1768 dostal Antonín Losert zaplaceno za zhotovení
dvou dalších figur – bohužel není známo kterých.
V roce 1772 dodal brnìnský sochaø Jakub Scherz
pro františkánský kostel tabernákl se ètyømi andìly.
Tento autor realizoval v roce 1762 monumentální
hlavní oltáø u sv. Tomáše v Brnì – zakázku pøevzal
po Josefu Winterhalderovi st., jenž byl rovnìž
èlenem zmínìné Sturmerovy dílny a pracoval napø.
pro klášter Hradisko u Olomouce, sv. Kopeèek
u Olomouce, olomoucký dóm, brnìnský kostel
dominikánù.
Z uvedeného pøehledu, který zajisté není úplným
výètem sochaøù zamìstnaných v prùbìhu 18. století
v Moravské Tøebové, je zøejmé, že zde v této dobì
pracovali umìlci, kterým byly svìøovány významné
zakázky a kteøí zanechali velmi kvalitní díla nejen
v Moravské Tøebové, ale i v Brnì, Olomouci, na
zámcích a v klášterech, považovaným dnes za cenné
umìlecké památky. Nabízí se úvahy o souvislostech
jejich tvorby se završováním rekatolizaèního
procesu, s osobnostmi knížat z Liechtensteinu i moravskotøebovských dìkanù, s èinností františkánského øádu, s živelnými pohromami a epidemiemi, které
také podnìcovaly vznik významných umìleckých
památek. Cílem pøedchozích øádkù bylo jen
pøipomenout úèast zhruba desítky více ménì
významných barokních sochaøù na stavebním vývoji
Moravské Tøebové.
-jm-
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Cvièení v tìhotenství

O Zlatou kulku

Termín: každý ètvrtek
16.00 - 17.00 hod.,
Kde: MC Sluníèko,
Kostelní nám. 3,
Moravská Tøebová
Nezapomeòte: pití,
sportovní obuv, pohodlné
obleèení,
tìhotenskou prùkazku
Co je cílem cvièení v tìhotenství?
– Ovlivnit nepøíznivé zmìny neurovegetativního
systému – Posílit bøišní svaly – Posílit prsní svaly –
Posílit svaly dna pánevního a nauèit tyto svaly
uvolòovat – Vytvoøit návyk správného držení tìla –
Zabránit vzniku plochých nohou – Zabránit vzniku
køeèových žil – Udržet, pøípadnì zvýšit vitální
kapacitu plic – Podpoøit peristaltiku støevní, zabránit
vzniku zácpy – Nepøibírat víc, než je nutné.
„Zlepšení vnímání vlastního tìla pomáhá rodící
mamince zamìøit síly, dosáhnout hranic svých
možností a pøekroèit je.“
Kontakt: Dagmar Netolická, diplomovaný fyzioterapeut, tel. 737 779 604.

V sobotu 3. 3. 2007 se ve støelnici støední vojenské
školy konal již 15. roèník soutìže ve støelbì ze
vzduchovky O zlatou kulku Oldy Šetrného, kterou
poøádá pro své èleny Junák – støedisko Moravská
Tøebová. Jak vyplývá z názvu akce, hlavním úkolem
letošních padesáti úèastníkù bylo prokázat pevnou
ruku a pøesnou mušku, hodnou jejího „patrona“ Old
Shatterhanda (v poèátcích akce z praktickorecesních dùvodù poèeštìného na Oldu Šetrného).
Soutìžilo se ve ètyøech kategoriích (mladší a starší
dìti, chlapci a dívky) a každý støílel, jak nejlépe
umìl. Vždy v soutìži jednotlivcù šlo o prestižní
medaile ve tvaru kulky a v soutìži družstev o nic
menšího než opravdové dorty nazdobené do podoby
terèe!
Zatímco se na palebné èáøe støídala jedna støelecká
smìna za druhou, ostatní se mohli zabavit doprovodným programem, kterým letos byly: improvizovaný biograf, ukázky sebeobrany, výklad a praxe na
uèebnì taktiky (orientace, práce s mapou a buzolou)
a návštìva sínì tradic støední vojenské školy.
Vymezený èas ubìhl rychle a pøed polednem již bylo
jasné, kdo vystoupí na stupnì vítìzù a kdo se o to
bude muset pokusit zase až za rok. Samozøejmì
nejoèekávanìjší bylo vyhlášení soutìže družstev,
pøeci jen dort je dort! Letos se z nìj mohli radovat
skauti Panteøi, skautky Antilopy, vlèata z 1. oddílu
a svìtlušky ze 6. oddílu. A ve finále mohli být
spokojeni všichni, vždy správní skauti se pøeci
o sladkou výhru s ménì šastnými kamarády rozdìlí.
Kromì pomíjivých sladkostí a nevšedních zážitkù si
navíc každý úèastník 15. roèníku „Oldy Šetrného“
odnesl upomínkové pøedmìty darované mìstem.
Podìkování poøadatelù patøí Vojenské støední škole
a VOŠ MO v Moravské Tøebové, mìstu Moravská
Tøebová a cukrárnì Linda.
Pavel Navrátil

DOMEÈEK
Denní stacionáø pro zdravotnì postižené obèany
Domeèek má za sebou pùl roku svého provozu.
Vznikl díky finanèní podpoøe Nadace pro rozvoj
obèanské spoleènosti, která tento projekt financovala
z fondù EU, státního rozpoètu a vstøícného pøístupu
zastupitelù mìsta, obèanù i sponzorù. V dobì, kdy
píšeme tento pøíspìvek, není bohužel ještì
rozhodnuto o dalším financování na rok 2007,
protože o další žádosti na financování Krajský úøad
v Pardubicích dosud nerozhodl. Prostory v historické
budovì na tzv. poboèce II. ZŠ jsme si docela hezky
zaøídili a vybavili. Plánovali jsme i další rozšíøení
služeb, tentokrát pro mládež ve vìku 13 až 18 let
s návrhem na vznik nízkoprahového centra pro
mládež a pùjèovnou kompenzaèních pomùcek.
Bohužel jsme se dozvìdìli, že zámìrem mìsta je
tuto budovu prodat, popø. využít k jiným úèelùm,
takže jsem se ocitli opìt ve velké nejistotì. Myslím,
že jsme prokázali opodstatnìnost tohoto zaøízení
v našem mìstì a doufáme, že se najde vyhovující
øešení.
G. Horèíková

úù Burza dìtského obleèení, obuvi a jiného
dìtského zboží. Kde: Mateøské centrum
SLUNÍÈKO ( Kostelní nám. 3, budova fary).
Kdy: pondìlí 16. 4., støeda 18. 4., pondìlí
23. 4., støeda 25. 4. Pøíjem a prodej zboží: 9-12
a 14-18 hod.). Podrobnosti na tel. 736 609 318
úù

Solárium „Sun city“

(1 min. 5 Kè) – Moravská Tøebová, nám. T.G.
Masaryka 16, bud. Èeské pojišovny (1.patro)
otevírací doba: po-pá (10:00-18:00 hod.)
víkend dle dohody
tel.: 605 283 226

Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
Zprávy z knihovny – duben 2007
1. 4.-30. 4. 2007 – Obrazy Zuzany Mièkové
Výstava obrazù moravskotøebovské výtvarnice
a èlenky sdružení Welen, p. Zuzany Mièkové.
Vernisáž probìhne v nedìli 1. 4. 2007 v 16.00 hod.
v mìstské knihovnì rámci zahájení návštìvní sezóny
zámku. Pøístupno v pùjèovní dobì (po-èt: 9.00-17.00
hod., so: 9.00-12.00 hod.)
1. 4.-30.4. 2007 – Chováme se ekologicky
Výstava knih a periodik s ekologickou tematikou.
12. 4. 2007 – S cestovateli Špillarovými na
Havajské ostrovy
Beseda s Lenkou a Václavem Špillarovými o jejich
putování s batohem na zádech po šesti hlavních
havajských ostrovech. Zaèátek v 17.00 hod. v Rytíøském sále na zámku. Poøádáno ve spolupráci
s Kulturními službami mìsta Moravská Tøebová.
17. 4. 2007 – Historický román a skuteènost
Beseda se spisovatelem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., autorem historických románù a odborných publikací. Téma: „Autorská tvorba,
historický román a skuteènost“. Zaèátek v 17.30
hod. ve spoleèenském sále sociálních služeb
(Svitavská ul.). Z knihovního fondu MìK doporuèujeme autorovy knihy: Církevní rok a lidové
obyèeje, Dýka s hadem aneb Tøí zloèiny, Fiorelle
a Bratrstvo køišálu, Letopisy královské komory,
Olomoucký bestiáø, Památky národní minulosti,
Sbìratelé ostatkù, Tradice lidové tvorby, Vražda
v ambitu, Významná sídla èeské šlechty, Zdislava
a ztracená relikvie, Znamení rožmberské rùže, Život
staré Šumavy.
23. 4. 2007 – Šance látkovým plenám
Seznámení s ekologickým pracím plenkovým

systémem (v rámci Dne Zemì 22. 4.). Urèeno
stávajícím a budoucím maminkám, které chtìjí
kvalitu a pohodlí pro své dítì a zároveò se chovají
šetrnì k životnímu prostøedí. Zaèátek v 17 hod.
v dìtském oddìlení MìK.
Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
4. 4. 2007 – Velikonoèní vajíèka
11. 4. 2007 – Korále z tìstovin
18. 4. 2007 – Dekorativní nádoba
25. 4. 2007 – Stolní hra
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.
Pasování do stavu ètenáøského
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Tøebové bude letos poètvrté poøádat slavnost
„Pasování do stavu ètenáøského.“ Smyslem celé
akce je podpoøit zájem dìtí o ètení a ocenit jejich
snahu pøi zvládání základù ètení.
Dìti si pøipraví krátký kulturní program, složí
rytíøský slib a podstoupí slavnostní ceremoniál. Na
každého pasovaného ètenáøe èeká malý dáreèek pro
radost a vzpomínku.
Pasování probìhne v zasedacím sále MìÚ, ul.
Olomoucká 2, a to v následujících termínech:
10. 4. 2007 – I. ZŠ, zaèátek v 11.00 hod., III. ZŠ
zaèátek ve 14.00 hod. a 15.00 hod.
11. 4. 2007 – II. ZŠ
Srdeènì zveme všechny rodièe, prarodièe, pøíbuzné
a pøátele dìtí!
22. 4. 2004 – Dìtský bleší trh
Prodej nebo výmìna hraèek, dìtských knih,
sportovních potøeb, vlastních výrobkù – vše se
souhlasem rodièù. Každý úèastník si svùj „obchod“
zbuduje sám (deka, židle, stolek), zámecké arkády
9.00-12.00 hod.

Církve
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01 Mor.Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj
Uriga OFM, Svitavská 5, 571 01 Moravská
Tøebová
Poøad bohoslužeb: od 16. 4. zmìna
Po
9:00 hod. - klášterní kostel
Ut 18:00 hod. - farní kostel
St 18:00 hod. - farní kostel
Èt 17:00 hod. - klášterní kostel
Pá 18:00 hod. - klášterní kostel
So
7:00 hod. - klášterní kostel
18:00 hod. - klášterní kostel
Ne 8:30 hod. - farní kostel
19:00 hod. - klášterní kostel
Dne 12. 4. 2007 bude v 18:30 hod. ve farním
kostele koncert starozákonní hudby. Organizuje: p. Mánek - KPH. Úèinkují: Miloslav
Kejnar a Jiøina Pokorná.
Dne 22. 4. 2007 bude v 17:00 hod. mše sv.
v klášterní kostele ve slovenském jazyce pøi
pøíležitosti 12. roèníku festivalu o èeskoslovenské vzájemnosti Dny slovenské kultury.
Oblastní charita informuje
Setkání seniorù bude v pondìlí 2. 4. 2007 v 9.00
hod. v klášterním jídelnì. Na programu bude
pøednáška p. Kužílka zamìøená na 750. výroèí
založení mìsta. Nabízíme tuto pøednášku všem,
kteøí se zajímají o historii a památky našeho
mìsta.
Humanitární šatník na Kostelním námìstí je
otevøen každý pátek od 15.00 do 17.00 hod.
Staré šatstvo pøedávejte pouze èisté a neporušené. Dìkujeme.
Setkání lektorù svitavského dìkanátu
V sobotu 3. 3. 2007 probìhlo v refektáøi
františkánského kláštera v Mor.Tøebové setkání
lektorù celého svitavského dìkanátu. Program
zaèal v 9:00 hod. mší sv. v kostele sv. Josefa,
kterou celebroval svitavský dìkan P. Mgr.
Václav Dolák. Spolu s ním koncelebrovalo
dalších šest knìží z celého dìkanátu. Po
skonèení mše sv. a po kratièkém obèerstvení
následovalo slavnostní pøedání „osvìdèení“
všem lektorùm, kteøí úspìšnì absolvovali celý
kurz. Ten probìhl v roce 2005 a sestával ze tøí
bìhù pøednášek a praktického cvièení. Z moravskotøebovské farnosti jej absolvovalo pøes
20 laikù, kteøí tak nyní pøi bohoslužbì slova
mohou pomoci šíøit slávu Boží.
Poté probìhla pøednáška MgA. Martiny
Pavlíkové, pastoraèní asistentky arcibiskupství
olomouckého. Byla zamìøena na praktické
„osvìžení“ znalostí, které jsou nezbytné ke
správnému pøedávání Božího Slova pøi
lektorské službì.
Pøed polednem bylo celé pøíjemné a užiteèné
setkání zakonèeno spoleènou modlitbou Andìl
Pánì a požehnáním.
Dìkujeme za pohostinnost místnímu Øádu
menších bratøí františkána a ochotným
farníkùm, kteøí se podíleli na zdárném prùbìhu
celé Bohulibé akce.
V sobotu 2. 6. 2007 probìhne v arcibiskupském
paláci v Olomouci již 5. setkání lektorù
olomoucké arcidiecéze, na které jsou srdeènì
zváni zástupci všech farností.

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

pondìlí - biblic. hod. - 15:45, domov dùchodcù
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
pátek - náboženství - 14:30, na faøe
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
Každou druhou nedìli v mìsíci jsou bohoslužby
v Tøebaøovì èp. 40 ve 14 hod. – tel.: 603 838
825, 732 817 293
Velikonoèní program bohoslužeb:
5. 4. Zelený ètvrtek v 17 hod.
6. 4. Velký pátek bohoslužby v 9 hod.
s Veèeøí Pánì
8. 4. Boží hod velikonoèní v 9 hod s Veèeøí Pánì
9. 4. Pondìlí velikonoèní v 9 hod.
Všechna shromáždìní se konají na faøe v sále na
ul. Svitavské 40.
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Køižovatka na lyžaøském výcviku
Žáci 7. roèníku a další zájemci z 2. stupnì se ve
dnech 17.-23. 2. zúèastnili lyžaøského výcvikového
kurzu v Deštném v Orlických horách. Letošní
snìhové podmínky nebyly nejlepší, pøesto nám
umožnily seznámit se s místními svahy a procvièit
lyžaøskou techniku. Bìhem 6 dnù, kdy nám nohy
skoro srostly s lyžemi se všichni nauèili zatáèet,
brzdit, ba i sjet sjezdovku bez pádu. Kupodivu se
nikdo vážnìji nezranil (naražené prsty nepoèítáme).
Vysíleni sportem jsme se po veèerech scházeli v nejmenším z pokojù a sledovali DVD.
Už teï se tìšíme na pøíští rok a také na lepší
snìhové podmínky.
Žáci 7. roèníku

úù

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ - SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) zve širokou veøejnost na
Den otevøených dveøí, 24.4.2007 - úterý
Èeská Tøebová, Mlýnská 900, (100 m od Malé
scény) 9.00-16.00 hodin.
Prohlídka uèeben - výstavka kompenzaèních
pomùcek, jejich pøedvedení a prodej pro
nevidomé a zrakovì postižené. Úèast pøislíbily
Tyflopomùcky Olomouc a Tyfloservis Hradec
Králové. Bližší informace – sekretariát SONS
pí.Hurtová - tel. 465 535 325 605 320 604.

úù

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ - MŠ

Vážení rodièe, máte zájem umístit své dítì v MŠ
ve školním roce 2007/2008? Pøijïte se k nám
podívat na: „DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ“
Kdy? Sobota 28. 4. 2007.
Kde? MŠ Jiráskova, MŠ Tyršova.
V kolik? 9.00-11.30 hod.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.

Noc nejen s fyzikou
V noci z 2. na 3. 3. 2007 se na naší škole /ZŠ
Palackého/ konala akce „Noc s fyzikou“ na téma
„Voda“. Tato zvláštní akce byla uspoøádána pro
zájemce z øad èlenù fyzikálního kroužku a nìkteré
nadšence 6.B tøídy – tedy žáky paní uèitelky Mgr.
Jarmily Valentové. Navštívili nás nìkteøí bývalí
devááci, kteøí v loòském roce vyhráli celostátní
fyzikální soutìž.
A jak celá akce probíhala? Po dùkladných
pøípravách ve škole nastal ten toužebnì oèekávaný
podveèer. Po pøíchodu do školní budovy jsme se
pustili do zaøizování našich ložnic. Následovala
práce na projektech. Projekty se týkaly rùzných
vyuèovacích pøedmìtù. Byli jsme rozdìleni do
skupin. Jedna s paní uèitelkou Štefkovou vytváøela
literární èást, ve které jsme tvoøili básnièky, pohádky
i zamyšlení o vodì. Druhá skupina, pod vedením
paní uèitelky Kopøivové, se vìnovala zemìpisu –
tedy pøesnìji vodstvu na planetì. Tøetí skupina se
zamìøila na fyziku – tuto skupinu vedla, jak jinak,
paní uèitelka Valentová. Ètvrtá, kterou vedla bývalá
žákynì Klára Fotrová, se dívala na vodu ze stránky
pøírodopisné, dìjepisné i politické. O krátkých
pøestávkách jsme si mohli vyzkoušet taneèní kreace
a dokonce jsme se mohli i nasvaèit a napít! Což pro
nás bylo velmi dùležité, protože jinak bychom tuto
noc nepøežili a uschli. Hráli jsme rùzné hry. Nejlepší
byla hra Na blázny. Následovaly pokusy, které byly
samozøejmì také o vodì, a proto se nám nepodaøilo
vyhodit školu do vzduchu. V noci, pøesnìji o pùlnoci, pøipravili sedmáci pro šesáky stezku odvahy,
která nebyla dlouhá, ale protože škola v noci je
pøece jen strašidelná, aktéøi se opravdu docela báli.
Báli se i nìkteøí kluci (na zaèátku ze sebe dìlali
borce, ale když vyšli na stezku a slyšeli nìkteré
pazvuky, ihned pøidali do kroku, aby to mìli co
nejrychleji za sebou). Pak jsme se pomalu pøesunuli
do svých provizorních ložnic a chystali se k spánku.
Protože vìtšinì z nás se vùbec spát nechtìlo, znìla
v chlapecké ložnici pro uklidnìní pohádka a holky si
vyprávìly strašidelné pøíbìhy. Veèerem se prolínaly
i písnièky o vodì, hry o vodì. Prostì to všude témìø
šplouchalo. Poté, co jsme se ráno vzbudili, museli
jsme peèlivì uklidit. Ale vody ještì nebylo dost.
Ráno jsme se pøesunuli ven pøed školu a pouštìli
jsme krásnì barevné bubliny, které jsme vyfukovali
ze speciálního roztoku. Až pak jsme se rozcházeli
domù. Na cestu jsme dostali diplom za odvahu
bìhem stezky odvahy. Byl to zajímavì prožitý èas,
nebo jsme poznali rùzné souvislosti týkající se
vody. Pøipomnìli jsme si její dùležitost a taky jsme
se prima pobavili.
Petra Kloudová, Dana Èerná

DUBEN 2007

Z pøedjarních turistických výletù
Letošní netypická zima umožnila našim èlenùm
Klubu èeských turistù vìtší rozsah pìších výletù
i v období zimních mìsícù. Dva z nich se v uplynulém období uskuteènily v místech, kam tak èasto
nesmìøují. Bylo to do míst mezi Boskovicemi
a Blanskem, kde se nachází øada zajímavých lokalit
a objektù.
Únorový výlet vedl na „moravský Øíp“, což je vyšší
vrchol dvou kopulových kopcù v blízkosti Èerné
Hory – Malý chlum. Výlet zaèal již v Boskovicích,
kde byla navštívena zrestaurovaná židovská
synagoga a židovský høbitov, který patøí mezi
nejvìtší ve støední Evropì. Pak již následovalo
putování údolím Bìlského potoka a Svitavy na Malý
Chlum. Na nìm byla v nedávné dobì postavena
jednoduchá vyhlídková vìž. Bohužel, ne zcela dobrá
viditelnost trochu omezila dobré výhledy do
širokého okolí. Pøesto však byl výhled z tohoto
pískovcovitého kopce velmi zajímavý. Pak
následovalo i opékání buøtù, které pøispìlo ke
zlepšení nálady po pøedchozím pøechodu krajem
blátivého pole. Pøed závìrem cesty jsme si pod

Program èinnosti KÈT
Pondìlí 9. 3.
Pìší výlet do oblasti Ústí nad Orlicí – na hrad
Lanšperk. Délka trasy cca 16 km. Sraz zájemcù
v 6.40 hod. na nádraží ÈD, návrat v cca 17.00
hod. Svaèinu s sebou.
Støeda 11. 3.
3. pøátelské posezení v klubovnì odboru, od
19.00 hod. - pøíprava kvìtnového zájezdu na
Šumavu, program na další mìsíc a organizaèní
vìci související s naší èinností.
Sobota 14. 3.
Dálkový a turistický pochod VANDR SKRZ
MALÓ HANÓ. Zahájení 40. roèníku této akce
bude uskuteènìno na námìstí TGM. Pìší trasy
i cyklojízda vedou po upravených trasách
s ukonèením na zámku v Mor. Tøebové.
Novinkou je samostatná trasa pro malé dìti.
Bližší podrobnosti na propozicích a plakátech.
Nedìle 22. 3.
Cyklovýlet ke Dni Zemì ÚDOLÍM BØEZNÉ
NA DROZDOVSKOU PILU.
Sraz zájemcù v 12.30 hod. u autobus. nádraží.
Návrat do 18.00 hod. Délka trasy cca 50 km.
Pøipravujeme na úterý 1. kvìtna
Cykloturistická hvìzdicová jízda do
JAVOØÍÈKA - Individuální jízda do Javoøíèka
po trase Mor. Tøebová - Mìst. Trnávka - Vr.
Lhota - Javoøíèko a zpìt. Setkání úèastníkù
v Javoøíèku 12.00-15.00 hod. Za úèast pamìtní
list akce.
Pøípadné další informace budou zveøejnìné ve
vývìsní skøíòce na budovì holièství, Brnìnská
ulice.

Pøebor SŠ ve stolním tenise
Také v letošním školním roce jsem poøádal na naší
škole turnaj ve stolním tenise. Soutìž se uskuteènila
v novì rekonstruované hernì stolního tenisu.
Celkem se jí zúèastnilo 29 chlapcù a 14 dívek.
Všichni soutìžící si zaslouží pochvalu za velkou
bojovnost a pøedvedené výkony.
Výsledky:
Dìvèata 1. Petra Sojmová
2. Anna Sojmová
3. Veronika Ševèíková
Chlapci 1. Josef Cina
2. David Kováø
3. Kamil Fotr
Mgr. Miroslav Muselík, uèitel speciální školy

Setkání s Václavem Maèátem
„Všechno na svìtì pøejde, všechno zahojí èas…“
toto jsou slova písnì, kterou si Václav Maèát zpíval
pøi vìznìní - a tím se utìšoval a dodával si nadìji, že
pøežije a dostane se ven. Václav Maèát je poslední
žijící svìdek, který v dobì II. svìtové války pùsobil
v odbojové skupinì Adolfa Cihláøe zde – v naší
Moravské Tøebové. Jeho vzpomínky mìli možnost si
vyslechnout žáci 7. roèníku ZŠ Palackého. Naprosté
ticho, které provázelo celé témìø dvouhodinové
vyprávování Václava Maèáta, svìdèí o hrùznosti
doby a okamžikù, které Václav Maèát prožil a které
dokázal pøedat jako svoji vlastní zkušenost setkání
s fašismem této mladé generaci.
ZŠ Palackého Moravská Tøebová

Velkých Chlumem prohlédli i sousoší „husitských
bojovníkù“, které zde kdysi vytvoøil Stanislav
Rolínek, který je i pùvodce jeskynì „Blanických
rytíøù“ v Roudce u Kunštátu. Výlet byl ukonèen
v Doubravici n.S. s tím, že další bude opìt odtud
pokraèovat. Ten se uskuteènil poèátkem bøezna a navazoval v cestì na zøíceninu Doubravického hradu
a pokraèoval pøes Kunièky do Rájce n. Sv., kde byla
na zámku výstava kamélií. Její návštìva byla
jedineèným zážitkem. Krása vystavených kvìtin
v interiérových prostorách byla mimoøádnì pùsobivá
a jaro se tak i touto formou pøihlásilo s pøedstihem.
Ing. Josef Schneeweiss
KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ TJ Slovan
Moravská Tøebová Vás vítá na
40. roèníku turistického a dálkového
pochodu a cykloturistické jízdy

VANDR SKRZ MALÓ HANÓ
14. 4. 2007
Pìší trasy: v délkách pochodù na 13, 21, 31
a 41 km a trasa vycházky v délce cca 5 km pro
rodièe s dìtmi do 6 rokù. Po celé trase vycházky
budou pro dìti pøipravené drobné soutìže
a v Pekle bude možné opékat buøty.
Cyklo trasa: na cca 50 kilometrù s terénními
úseky. Presence: v sobotu 14. 4. 2007 ve vstupní
hale radnice na nám. TGM v Mor. Tøebové od
7.00 do 9.00 hod. Pøi presenci obdrží každý
vandrovnický prùkaz a „nìco dobrého“ na
cestu! Otevøení tras: od 8.00 hod. na námìstí
TGM. Startovné: èlenové KÈT - 10 Kè, dìti do
15 rokù - 15 Kè, ostatní - 20 Kè
Cíl: všechny pìší trasy i cyklotrasa konèí na
zámku v Mor. Tøebové, kde každý úèastník
pochodu èi jízdy obdrží pamìtní list a teplý èaj.
Na zámku probìhne od 12.00 hod. i kulturní
a zábavný program.
Odmìna: pamìtní list akce
Zakonèení akce: v 17.00 hod.

Ohlédnutí za èinností
ZŠ Kostelní námìstí
V uplynulém období se žáci naší školy zúèastnili
nìkolika soutìží, ve kterých se velmi dobøe umístili.
O tom, že jsou naše dìti všestranné, svìdèí výborné
výsledky ze sportovních soutìží a také ze soutìží,
které jsou zamìøeny na znalosti a na umìlecké
nadání žákù. Dìvèata z prvního stupnì dosáhla
velmi pìkných výsledkù ve Švihadlovém ètyøboji
pro dívky 1.-3. tøíd. Akci poøádal DDM v Mor.
Tøebové a v prvních tøídách se umístila na prvním
místì Vendula Bártová, ve druhých tøídách byla
první Aneta Budigová, mezi dìvèaty tøetích tøíd
obsadila druhé místo Renata Krèmáøová. Dívky
z prvního stupnì se zúèastnily také soutìže ve
sportovní gymnastice. V první kategorii (1.-3. tøída)
byla na prvním místì Michaela Pøibylová, na
druhém místì Vendula Bártová a v druhé kategorii
(4.-5. tøída) obsadila Michaela Draesslerová tøetí
místo.
Velmi úspìšné jsou dìti z naší školy také v umìleckých soutìžích. Z oblastního kola ZUÈ v recitaci,
které probìhlo v DDM ve dnech 7. a 8. 3.,
postoupily do okresního kola ve Svitavách Kateøina
Šedá a Sára Svozilová z 1. tøídy, které obsadily ve
své kategorii první místo, dále postupuje Dominika
Draesslerová, která byla rovnìž první v kategorii
druhých a tøetích tøíd. Ze starších soutìžících si
vedla velmi dobøe Pavlína Riemerová. Obsadila
druhé místo v kategorii osmých a devátých tøíd
a také bude školu reprezentovat v okresním kole.
Velkou radost nám udìlal Jakub Trèka z deváté tøídy.
V okresním kole Olympiády v èeském jazyce
skonèil na krásném ètvrtém místì z 35 soutìžících
celého okresu Svitavy. V týdnu od 27. 1. do 2. 2.
2007 absolvovali žáci sedmých tøíd lyžaøský kurz,
který se tentokrát uskuteènil v horském prostøedí na
hranicích Velké a Malé Fatry. Ubytování bylo
zajištìno v rekreaèním støedisku Bystrièka na Orave.
Kromì lyžování v nedalekém støedisku Malá
Luèivná, kde byla k dispozici i sedaèková lanovka,
dìti navštívily i termální koupalištì v Bešeòové.
Jsme rádi, že i pøes nepøízeò poèasí a nedostatek
snìhu v letošním roce se lyžaøský výcvik vydaøil
a dìti mìly možnost zalyžovat si. Fotografie z výcviku jsou k dispozici na webových stránkách školy
(http://www.3zsmt.cz/archiv / unor 07.html ).
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Hokejisté støíbrní
V posledním vítìzném utkání na ledì Hlinska
potvrdili tøebovští dorostenci støíbrnou pozici a odskoèili tøetímu Hlinsku na devìt bodù v koneèné
tabulce krajského pøeboru dorostu.
Je to veliký úspìch našeho mládežnického hokeje.
Tím vìtší, že pøebor dorostu byl nejvyrovnanìjší
hokejovou soutìží v kraji, kde se pozice v tabulce
mìnily kolo od kola a každý dokázal alespoò jednou
porazit každého. Tøebovští dorostenci mìli dobrý
zaèátek, sice první dva zápasy prohráli, ale potom se
šòùrou šesti utkání bez porážky propracovali na
první místo v prùbìžné tabulce. V prosinci se daøilo
ménì. Pøišlo nìkolik proher a remíz. Náš propad se

zastavil na ètvrtém místì, ale v novém roce jsme
nasadili k mohutnému finiši a devíti po sobì
vyhranými zápasy jsme se prodrali na druhou pøíèku
se ztrátou pouhého jednoho bodu na první Chrudim.
Je tøeba vyzdvihnout velikou bojovnost mužstva,
které dokázalo nejednou jen v deseti hráèích otoèit
i nìkolik nepøíznivì se vyvíjejících utkání a výbornou tréninkovou morálku, bez které by nebylo
možné tyhle výkony podávat. Doufáme, že se tato
generace hráèù dokáže v dalších letech prosadit
i v juniorské soutìži a je veliká nadìje, že je jen
otázkou èasu kdy doplní tøebovský Atým.
Jiøí Kaván
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Hokejový stadion osiøel
O smutném louèení „áèka“ jsme psali minule. Cestu
do play-off uzavøela Choceò, když její hráèi byli
šastnìjší v rozhodujících samostatných nájezdech. Hokejistùm
HC Slovan mùže být
útìchou, že nadále patøí
mezi krajskou elitu a že
jejich pøemožitel se
poté prosadil i na úkor
bezkonkurenèní Chotìboøe a ve finále soutìže
i pøes Litomyšl k titulu
krajského pøeborníka.
My dodejme závìrem
zajímavá èísla ze
Jaromír Parolek
statistik:
• nejvíce utkání (18) sehráli R. Hanák, L. Kobza,
M. Husárek a A. König; o zápas ménì M. Øehulka,
S. Horák a P. Havlíèek, na 16 se zastavil poèet
u hráèù M. Koláèka, R. Muselíka, P. Muselíka
a Kutmona L.
• nejlepší støelcem týmu se nakonec stal Robert
Hanák (13), který v závìru pøedbìhl M. Øehulku
(12), M. Koláèka (11) a M. Husárka (10)
• nejvíce asistencí si pøipsali: L. Kobza (12), S. Horák (10), M. Øehulka (8)
• v kanadském bodování pak bylo poøadí: M. Øehulka (20), R. Hanák, M. Koláèek (oba 18), L. Kobza
(16), M. Husárek

Poslední turnaj v sezonì
Dne 3. 3. 2007 se hráèi pøípravky HC Slovan
Moravská Tøebová zúèastnili turnaje v Chrudimi.
Pro hráèe i pro samotné trenéry se zde jevilo porovnání kvality soutìže nejen v regionu, ale i s ohledem
na Královéhradecký kraj, jehož teritorium zde

zastupovalo mužstvo Trutnova a Nové Paky.
Zatímco B družstvo pøípravky HC Slovan Mor.
Tøebová procházelo turnajem vítìznì až do
posledního zápasu s poøádajícím oddílem Chrudimi,
èímž si vybojovali celkovì druhé místo, A družstvo
mìlo cestu pomìrnì složitìjší. V prvním utkání

prohráli s výbìrem Trutnova v pomìru 3:6, kdy naše
družstvo nestaèilo po fyzické stránce na vyspìlejší
soupeøe, v druhém utkání porazili favority turnaje
mužstvo Chocnì v pomìru 4:2. Proto v zápase
posledním bojovali naši chlapci o druhé místo s
domácími z Chrudimi. Od poèátku bylo zøejmé, že
celou hru ovlivòuje domácí rozhodèí, o èemž
svìdèila naøízená trestná støílení, kdy naše družstvo
nejelo ani jediný, zatímco soupeø pìt.
Kontraproduktivní byla naše snaha poukázat na
zásadní nerespektování pravidel rozhodèím, který
namísto aby se zamyslel nad tím, jak poškozuje malé
dìti svým výkladem pravidel, pøijel na naši støídaèku
a upozornil nás, že bude pískat, jak chce, což i následnì uèinil. Nikdy jsem ještì nevidìl u minihokeje
tøi trestná støílení v rozmezí dvou minut, ale
„rozhodèí“ to dokázal, mìl také dùvod (svého syna
v týmu soupeøe)? Navzdory tìmto zásahùm, nás
však v této èásti zápasu významnì podržel gólman
Miroslav Neèas, kterého zastihl tento zápas v excelentní formì a který samostatné nájezdy z velké
èásti pochytal. Pøestože jsme prohrávali dvì minuty
pøed koncem utkání 1:2, naši chlapci se nevzdávali a
do posledních minut byla sestavena a nasazena
nejlepší ètyøka hráèù. Okamžitì jsme dostali soupeøe
pod tlak – Tomáš Ertl po levém køídle vyváží
kotouè, objíždí obránce a nahazuje kotouè pøed
soupeøovu branku. Sem najíždìjící Dominik Cach
skokem do brankovištì zasahuje kotouè a míøí do
odkryté èásti branky. Se soupeøem remizujeme 2:2 a
zejména zásluhou obou zmiòovaných hráèù, kteøí
prošli turnajem shodnì s poètem ètyøech nastøílených branek, jsme se dokázali umístit celkovì na
druhém místì.
Obì naše družstva skonèila tedy na turnaji shodnì na
druhém místì, což je naší dobrou vizitkou práce
s mládeží, jakož i veøejnou odezvou na podporu
hokeje ze strany sponzorù a mìsta Moravská
Tøebová.
Trenéøi Miloš Èerný, Libor Cach

HC Slovan B obstál se ctí
Do závìreèných bojù o umístìní se dostala v okresním pøeboru Ústeckooorlicka také rezerva HC
Slovan. Celou sezonu vykazovalo mužstvo solidní
výkony, jestliže však kolísala forma (dùsledkem
byly nìkteré „divoké“ výsledky“), nedosáhlo
„béèko“ svého loòského skvìlého druhého místa
(své poslední zápasy hráli hokejisté po uzávìrce
MTZ). Nejlepší støelci týmu jsou: Tomáš Daul a Tomáš Kolkop (18).
HC Slovan B - HC Svitavy
5:3
HC Lanškroun - HC Slovan B
7:3
HC Èeská Tøebová - HC Slovan B
3:3
HC Slovan B - HC Žamberk
4:3
HC Slovan B - HC Králíky
7:7
Vítaným zpestøením bohaté aktivity na zimním
stadionu byly kurz bruslení pro dìti a mládež,
„hokejová šaráda“ s HC Olymp (viz MTZ únor
2007) a rovnìž dlouhodobý turnaj neregistrovaných
hokejistù, známý jako mìstská liga.
TECHNO Cup má za sebou další roèník
Organizátorství mìstské ligy pøevzaly Technické
služby – jako provozovatel ledové plochy – a již
podruhé uskuteènily svùj TECHNO cup. Letos se ho
zúèastnilo 8 týmù, které poøadatelé rozdìlili do dvou
skupin. Výsledky byly velice promìnlivé, s výjimkou družstva Abneru, které získalo po koneèném
duelu s Biskupicemi suverénnì prvenství.
Koneèné poøadí:
1. HC Abner, 2. HC Vranová Lhota, 3. HC Kösso,
4. HC Biskupice

Vítìzný tým – HC ABNER
Okresní finále
Uskuteènilo se opìt na našem zimním stadionu v sobotu 10. 3. Úroveò turnaje byla ovlivnìna neúèastí
zástupcù Litomyšle (omluvili se na poslední chvíli).
Výkony celkù nezklamaly, tøebovské reprezentanty
– HC Abner – jen zamrzela tìsná prohra s
polièskými zástupci, která jim zhatila okresní
primát. Za rok si vše míní vynahradit.
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Fotbalisté zahajují jarní èást sezony
Po delší odmlce se dostávají ke slovu fotbalisté.
Pøípravné období, vyplnìné nároènou sérií
turnajù v pøípadì mládežnických celkù v halách,
v pøípadì dospìlých pøátelskými utkáními na
umìlé trávì v Olomouci, Šumperku a Boskovicích, vystøídal ostrý boj o mistrovské body.
Tomu však byla pøíprava podøízena, aby na jaøe
fotbalisté potvrdili své ambice a forma hráèù
gradovala od konce mìsíce bøezna.
Ohlédnìme se tedy letmo za dosaženými
výsledky: Žáci se zúèastnili dosud tøí turnajù –
v Mìsteèku Trnávce skonèili na 2. místì, stejnì
jako v Jaromìøicích. V Mohelnici na nì zùstalo
až 3. místo. Dorostu se vede ponìkud lépe – po
vítìzství na turnaji v Jaromìøicích skonèili na
2. místì na turnaji v M. Trnávce.
Výsledky dospìlých:
SKP Slovan A-m - S. Olomouc D17 0 : 5
HFC Holice B - SKP Slovan
2 : 1 Chlup O.
Urèice - SKP Slovan
2 : 1 Šíp
HFK Holice B - SKP Slovan
2 : 1 Havlík P.
SK Prostìjov (LeRK) - SKP Slovan 4 : 3
Strouhal 3, Králíèek
Vikýøovice - SKP Slovan B
5:2
Cink P., Švanda
D.Újezd - SKP Slovan B
0 : 1 Cink P.
Tøebaøov - SKP Slovan B
2:4
Chlup O. 2, Fikr, Horák

Na uzávìrku zmìn v jednotlivých družstvech je
podle sekretáøe oddílu L. Krenara ještì brzy,
situace není nikterak tragická, aby bylo nutné
drasticky doplòovat kádry. „Samozøejmì, že rozjednaným posilám rádi umožníme start v našich
barvách, vyèkejte ještì do poèátku dubna. Jinak
se domnívám že zimní pøíprava splnila svùj úèel
a že v bojích o body obstojíme se ctí.“
Pøed tradièní pozvánkou na jarní zápasy v domácím prostøedí pøipomínáme ještì stávající
pozici jednotlivých mužstev v tabulkách.
A muži (krajský pøebor P.k.)
Poøadí:
5. místo
15 7 3 5
17:13 24 bodù
B muži (okresní pøebor o. Svitavy):
Poøadí:
8. místo:
13 5 4 4
26:24 19 bodù
A dorost starší (nováèek kraj. pøeboru P.k.):
Poøadí:
6. místo
13 6 2 5
30:35 20 bodù
A dorost mladší:
Poøadí:
4. místo
12 7 2 3
23:16 23 bodù
Starší žáci (krajský pøebor P.k.):
Poøadí:
6. místo
13 6 2 5
44:21 20 bodù
Mladší žáci (krajský pøebor P.k.):
Poøadí:
7. místo
13 6 2 5
32:23 20 bodù
B žáci starší:
Poøadí:
5. místo
9405
8:24 12 bodù
B žáci mladší:
Poøadí:
10. místo 9 1 0 5
5:49 3 body

Pozvánka na fotbal v dubnu:
1. 4. 16:00 SKP Slovan muži A - Moravany
7. 4. 9:30 A dorost - SK Chrudim
14. 4. 9:30 A žáci - MFK Pardubice
15. 4. 16:30 A muži - Letohrad B
21. 4. 17:00 B muži - Bystré u Polièky
28. 4. 9:00 turnaj pøípravky - M.Tøebová
29. 4. 17:00 A muži - AS Pardubice

Úspìch mladých støelcù
Zaèátkem bøezna se v Tišnovì konalo Mistrovství
Moravy a Slezska ve støelbì laserovou puškou.
Soutìžilo se ve ètyøech vìkových kategoriích (12-21
let), štafetovì 3x5 ran na vzdálenost 10 m vleže,
vsedì a vestoje. Mezi 17 tøíèlennými družstvy byli
i mladí støelci z Moravské Tøebové.
Osmnáctka dìtí Støeleckého klubu mládeže brannì
technických sportù a Domu dìtí a mládeže z Moravské Tøebové se pilnì a dlouho pøipravovala.
Jejich snaha nebyla marná, ze 6 družstev se 4 nakonec umístila na stupních vítìzù.
Družstva do 12 let:
2. místo (Lipavský, Kostaòuk, Tomášek - 186,54 b.)
Družstva do 15 let:
3. místo (Mièka, Modrlák, Král - 415,01bodù)
5. místo (Krajíèek, Novák J., Novák T. - 313,32 b.)
Družstva do 18 let:
2. místo (Kadlec, Štol, Pavliš - 535,89 bodù)
4. místo (Koneèný, Žák, Štìpánek - 510,10 bodù)
Družstva do 21 let:
3. místo (Bartošová, Helebrandová, Dubišarová 448,51 bodù).
(M. Paøízek, L. Kadlec)

Cykloman vyjíždí pošesté
Cyklisticky pøíznivá zima správnì nažhavila
všechny vyznavaèe kol. Kdo mohl, nezahálel, jen
aby od zaèátku staèil na rostoucí úroveò tohoto
ojedinìlého seriálu, na jehož konci bude znovu
korunován nejuniverzálnìjší cyklista, který získá
právo honosit se po celý rok výsadním titulem
Moravskotøebovský cykloman. Zatím se této pocty
v absolutním poøadí (vèetnì dílèích titulù dle
vìkových kategorií) dostalo tìmto sportovcùm:
2002 - Petr Štìpaø
2003 - Ludìk Èastulík
2004 - Josef Doležel
2005 - Sandor Pocsai
2006 - Sandor Pocsai
2007 - ?????
Kdo se jím stane, budeme znát v øíjnu po 11 závodech – silnièních (pelotonových, èasovkách),
terénních, dálkových maratónech, krosových (jízda
do vrchu), èi všestranných vícebojích (duatlon,
triatlon). Každý se mùže „vyøádit“ a pøedvést, co
vlastnì umí, potvrdit si své schopnosti…
Soutìží se opìt v šesti vìkových kategoriích (3 mužské do 40 let, do 50 let, nad 50 let, - dvì ženské do
40 a nad 40 let - a junioøi), každému úèastníkovi se
poèítá sedm nejlepších umístìní, poèet úèastí je
libovolný.
V posledních dvou letech se do našeho mìsta sjíždí
na závody seriálu øada hostù ze širokého okolí,
pochvalují si onu povìstnou rodinnou a pøátelskou
atmosféru, která každý závod provází. Jistì tomu
bude i letos, kdy na všechny zájemce – sportovce
trénované i prosté „hobbíky“ èekají:

Termínová listina závodù Cykloman
21. 4.
12. 5.
2. 6.
7. 7.
14. 7.
4. 8.
11. 8.
18. 8.
15. 9.
6. 10.
13. 10.
27. 10.

Terénní èasovka
Poøadatelé: Štìpaø, Horák
Prolog
Poøadatelé: Mièka, Štìpánek
BACH
Poøadatelé: Dokoupil, Machaèová
ORI cup
Poøadatelé: Orálek, Pavlík
Moravskotøebovský maraton
Poøadatelé: Brettschneider
Paperman
Poøadatelé: Štìpaø, Doležel
Cyklo Malá Haná (mimo bodování „cykloman“) - silnièní maratón v rámci ÈP
Poøadatelé: Orálek
Powerman
Poøadatelé: Honzírek, Richter
Babí léto
Poøadatelé: Budig, Žáèek
Silnièní èasovka
Poøadatelé: Rotter, Mikšánek
Závod do strmého vrchu
Poøadatelé: Juriš, Boháè
Kolotoè hvìzd - mimo bodování „cykloman“, bude spojeno s vyhlášením výsledkù
seriálu „cykloman“
Poøadatelé: CK Slovan

„Závody nejsou jenom pøíležitostí pomìøit síly na
trati závodu, ale také hlavnì možností setkat se a podebatovat s kamarády od kol. Pro všechny dílèí
poøadatele jsou zkouškou organizátorských schopností,“ poznamenává V. Dokoupil, prezident CK
Slovan, hlavního garanta této pozoruhodné akce.

Cyklista L. König zmìnil své plány
Nadìjný moravskotøebovský cyklista Leoš König
(1987), který také pro nadcházející sezonu udržel
smlouvu v profi týmu PSK Whirlpool, je v plné
permanenci. Èeká ho závìr školní docházky, ale
zrovna tak spousta sportovní døiny, nebo mu jde
o budoucí angažmá.
Jak jsme informovali v minulém èísle MTZ, v únoru
pobýval s týmem Whirlpool na soustøedìní na jihu
Øecka. Dle jeho slov tu byly ideální podmínky pro
trénink - kopcovitý i rovinatý terén, teploty okolo
20 stupòù. „Trénovali jsme 150-200 km dennì,“
prozradil nám svou stávající tréninkovou zátìž
mladý cyklista.
Další pøedpokládaný program však byl na poslední
chvíli zmìnìn, pøesto zùstal nároèný.
V plánu byl odlet k závodùm Svìtového poháru
druhé kategorie (Trofeo Porto Alegre), ale jak øíká

ASPV – nohejbal
Nohejbal je dalším oddílem, který je pod vedením
ASPV. Tento oddíl byl dlouhou dobu pod vedením
pana Jiøího Èecha. Nyní je oddíl veden p. Jiøím
Lazarem. Nohejbalisté se pravidelnì úèastní rùzných
nohejbalových turnajù. V zimních mìsících se
scházejí každý pátek od 17 hodin v tìlocviènì
místního gymnázia. V letních mìsících se hráèi
scházejí na høišti na Dukelské ulici. Oddíl je urèen
pro dorostence a muže. Pøípadní zájemci jsou zváni
na naši cvièební hodinu.
Monika Plchová

König: „V Brazílii došlo ke zrušení závodu kvùli
finanèním potížím, a tak má náš tým jiný program.“

O víkendu 10. a 11. 3. odjel dva závody v Chorvatsku, poté jej èekal ètyø etapový závod na Istrii Istrian Trophy. Vzápìtí se pøesunul do Èerné Hory
na závody King Nikola (22.-25. 3.). Dodejme, že
všechny závody jsou zaøazeny do Svìtového poháru
druhé kategorie.
Druhá skupina Whirlpoolu pak startovala ve stejném
termínu ve Francii na závodech „Okolo Normandie“.
„Doma zahájíme sezonu 1. 4. tradièním závodem
Brno - Velká Bíteš - Brno. Pochopitelnì se od nás
nic jiného než vítìzství neèeká, nepojedeme však
v plné sestavì. Zbytek týmu bude ještì v Normandii,
poté bych mìl jet v polovinì dubna etapový závod
Okolo Øecka. Stìžejní jsou pro mì závody ME v Sofii
v èervenci a záøijové MS ve Stuttgartu. Tam chci
zajet slušný výsledek vzhledem k mému budoucímu
angažmá,“ nastínil další plány Leoš König.

Sportovní kalendáø na duben
Otevøení turistické sezóny
1. 4. Otevøení støedovìké muèírny na
zámku, sportovní program pro dìti
14. 4. Vandr skrz Maló Hano (40. roèník)
21. 4. Terénní èasovka v rámci seriálu Cykloman 2007 (1. závod)
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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