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Pøípravy na rozšíøení
kanalizaèní sítì spìjí k cíli

Jako velmi prozíravé se ukázalo být dubnové 
rozhodnutí zastupitelstva mìsta, které zrušilo 
veøejné výbìrové  øízení na rozšíøení kanali-
zace  ve  mìstì.   Zastupitelé  uložili  starostovi 
s  okamžitou  platností  ukonèit  smluvní  vztah 
s Oldøichem Vlkem, který na základì mandátní 
smlouvy pøi pøípravì této akce mìsto zastu-
poval. 

„Pøíèinou tohoto rozhodnutí byla skuteènost, že 
vítìzná nabídková cena vzešlá z veøejné soutìže 
v tzv. užším øízení, které pøipravoval zmínìný 
mandatáø, byla témìø 44 mil.Kè. Tato èástka 
pøevyšovala nejen možnosti rozpoètu mìsta, ale 
také pùvodní odhad asi 36 mil.Kè,“ objasnil 
situaci místostarosta mìsta Josef Jílek, 
zodpovìdný za investice do infrastruktury. 
Starosta mìsta Josef Oš�ádal ho však doplòuje: 
„Po jednání s vítìzem výbìrového øízení byla 
cena díla snížena na 37,5 mil. Kè, což nastavení 
rozpoètu nakonec odpovídalo. Výbìrové øízení 
bylo pøesto zrušeno.“
Rada mìsta neprodlenì vyhlásila novou 
veøejnou soutìž, tentokrát v tzv. otevøeném 
øízení, což znamená, že poèet uchazeèù o do-
dávku stavby nebyl omezen. Vítìzem se stala 
firma s nabídkovou cenou 27 mil. Kè. Další 

nabídky se pohybovaly kolem èástky 35 mil. Kè. 
„V celkové cenì zakázky, na kterou byla získána 
státní dotace ve výši šedesáti procent, to 
znamená úsporu 17 mil. Kè. Mìsto tak  ušetøí 
témìø 7 mil. Kè,“ dodal Jílek.
Rada mìsta potvrdila vítìze soutìže na svém 
jednání 4.7.2005.  Nedojde-li  ke komplikacím 
v  prùbìhu  odvolacích  lhùt,  bude  v  nejbližší 

dobì podepsána smlouva s vítìzným uchazeèem 
a ihned poèátkem srpna dojde k zahájení stavby.
Souèástí zdárného prùbìhu stavby je i výbìr 
zástupce investora pro dohled nad zmínìnou 
stavbou. 
„Po zkušenostech z pøedchozího prùbìhu 
pøípravy akce mìsto vybere tuto osobu na 
základì transparentního výbìrového øízení,“ 
upozornil Jílek.
Celá stavba sestává ze souboru nìkolika dílèích 
staveb na celém území mìsta, kterým dominuje 
stoka Sever. 
„Realizace této stavby umožní budoucí 
pøipojení místních èástí Sušice a Udánky na 
veøejnou kanalizaci. Toto pøipojení by mìlo 
mìsto provést do roku 2010 v souladu s platnou 
legislativou Èeské republiky a Evropské unie,“ 
vysvìtlil starosta mìsta Josef Oš�ádal. 

Zbývající stavby na území mìsta øeší nedostatky 
z doby výstavby páteøních stok ve mìstì v 90. 
letech, kdy nebylo provedeno dùsledné 
pøipojení dílèích úsekù kanalizací na novì 
budovanou stokovou sí�.
„Jsem rád, že se realizace nejvìtší investièní 
akce mìsta v letošním roce úspìšnì rozbìhla. 
Pøedpokládám, že práce budou zahájeny ještì 
tento mìsíc. Pùjde-li vše hladce, kanalizace 
bude dokonèena v kvìtnu 2006,“ upøesnil 
starosta. 
Realizace  akce si vyžádá uzavírky komunikací 
a  dopravní omezení ve mìstì, o nichž budou 
obèané i návštìvníci mìsta vèas informováni.

-red-

Tajemník Mìstského úøadu Moravská Tøebová 
vyhlašuje 

NA MÍSTO ÚØEDNÍKA ODBORU 
VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

s nástupem od 15.11.2005

a

NA MÍSTO VEDOUCÍHO ODBORU 
SOCIÁLNÍCH VÌCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

s nástupem od 15.2.2006

Podmínky výbìrového øízení vèetnì náležitostí 
pøihlášky jsou k dispozici:
-       na www.mtrebova.cz

- na úøední desce mìstského úøadu
- v Obèanském informaèním centru MìÚ 
- u personalistky MìÚ, tel.è.: 461353027,
         E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Písemnou pøihlášku v obálce oznaèené 
Neotvírat  výbìrové øízení pøedejte do 12. srpna 
2005 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 ý b ì r o v é   ø í z e n í 
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Výskyt plazù na høbitovì

Obalovna živièných smìsí
bude nakonec v Borušovì

Noví investoøi v Mìstské prùmyslové zónì
Po úspìšném vyjednání vstupu do Mìstské 
prùmyslové zóny se španìlskou firmou 
Treboplast s.r.o., která hodlá v Moravské 
Tøebové investovat více než 155 mil. Kè a vy-
tvoøit až 60 nových pracovních míst, probíhají 
jednání s nìkolika dalšími zájemci, mezi nimiž 
jsou také dva investoøi ze zahranièí. Jde o inve-
story z jiných výrobních oborù než je zpra-
cování plastù, což by mìlo diverzifikovat riziko 
na ekonomické mapì mìsta. 
V zónì je nyní pøítomna èeská firma 
NÁSTROJÁRNA MM, s.r.o., specializovaná 
na výrobu nástrojaøských forem pro auto-
mobilový a spotøební prùmysl, výstavbu 
pøipravuje taktéž èeský výrobce ATEK, s.r.o., 

V posledních dobì se objevují pøípady hlášení 
údajného výskytu zmije obecné na høbitovì a dalších 
lokalitách. Považujeme za potøebné uvést tuto 
záležitost na pravou míru. Nejedná se o zmiji 
obecnou, ale o jeden ze dvou druhù užovek, žijících 
v našem regionu, a to užovku hladkou (Coronella 
austriaca). U tohoto 
druhu zaznamenáváme 
v posledních  20 letech 
expanzi související s 
neobhospodaøováním 
ploch a pravdìpodobnì 
i s oteplujícím se kli-
matem.
Užovka hladká žije pøevážnì na suchých, pro-
slunìných stanovištích, vìtšinou s hojným keøo-
vitým podrostem a kamenitým podkladem. V okolí 
Mor. Tøebové je hojná na „Goldbergu“ u Starého 
Mìsta, na bývalém motokrosovém závodišti a po-
sledních letech jsou údaje i z Køížového vrchu. 
Vycházeje ze znalosti biotopu, pøedpokládáme její 
výskyt zejména v jihovýchodní èásti høbitova, kde 
mùže nacházet doèasnì úkryt v bezprostøedním 
okolí hrobù. Dle zákona se jedná o chránìný druh 
živoèicha, který není pro èlovìka nebezpeèný. 
Žádáme proto o nahlášení každého výskytu užovky 
hladké s pøesnou lokalizací místa výskytu na odbor 
životního prostøedí MÚ Mor. Tøebová (tel: 461 353 
045) -OŽP-

pøímý dodavatel plastových výliskù pro 
automobilové   znaèky  koncernu  Volkswagen, 
a  španìlský TREBOPLAST, s.r.o., výrobce 
plastových èástí pro dodavatele automobilového 
prùmyslu. 
Pokud  budou v souèasnosti probíhající jednání 
s dalšími zájemci o investování v Mìstské 
prùmyslové zónì úspìšná, lze øíci, že veškeré 
volné plochy v zónì budou v letošním roce 
prodány. Souèet již realizovaných a pláno-
vaných investic v zónì by v takovém pøípadì 
pøesáhl èástku 350 mil. Kè a pracovat by tu 
bìhem tøí let mohlo více než 280 zamìstnancù. 

  -net-

Dìtské høištì na zámku

Høištì s houpaèkami a prùlezkami a odpoèinková 
zóna pro rodièe s dìtmi bude stát nakonec v pro-
storách zámeckých zahrad vedle jižní brány zámku. 
Podle starosty mìsta je tato lokalita pro dìtské høištì 
ideální. Realizace akce je v rukou Technických 
služeb  mìsta.  Mìsto  sice  podalo  žádost  o  dotaci 
z Regionálního programu podpory rozvoje 
hospodáøsky slabých a strukturálnì postižených 
regionù, ovšem peníze na tuto akci nedostalo. 
Výstavba høištì tedy probìhne kompletnì v režii 
Mìsta Moravská Tøebová a pøijde na 436 tisíc Kè. 
Høištì by mìlo stát na zámku nejpozdìji za dva 
mìsíce. -gut-

Tolik diskutovaná obalovna živièných smìsí, kterou 
mìla již pøed rokem vybudovat firma SSŽ, a.s. Hra-
dec Králové v objektu bývalého STM v Linharticích 
bude po dlouhých a obtížných jednáních nakonec 
realizována v lokalitì Borušov. Realizace stavby by 
mìla probìhnout ještì v letošním roce jako spoleèný 
projekt firem SSŽ, a.s. a M-SILNICE, a.s. Par-
dubice.
Poté, co se proti pùvodnímu zámìru SSŽ, vybudovat 
obalovnu v Linharticích, razantnì postavila firma 
REHAU, nìkteøí obyvatelé Linhartic a také vìtšina 
zastupitelù z Mor. Tøebové, zaèalo usilovné hledání 
nové lokality v blízkosti pùvodního zámìru. Protože 
souèasnì s tímto projektem probíhaly pøípravy 
obdobné  stavby  v  nedalekém  Borušovì  firmou 
M-SILNICE, došlo celkem logicky ke spoleènému 
postupu obou zmínìných firem tak, aby byla co 
nejdøíve realizována výstavba spoleèné obalovny 
živièných smìsí. Zámìrem obou firem je realizace 
stavby do øíjna 2005. Existence stavby by mìla 
snížit náklady na výrobu a dopravu obalované ži-
vice v regionu  pøi  realizaci  budoucích rekonstrukcí 
a oprav komunikací.

  Ing. Josef Jílek, místostarosta mìsta

Pùjèky z fondu rozvoje bydlení
Nadále  trvá možnost žádat Mìsto Moravská 
Tøebová o poskytnutí pùjèky z fondu rozvoje 
bydlení. Prostøedky fondu lze použít jednak 
ke zvelebování mìstského bytového fondu, 
jednak k  poskytování pùjèek na zlepšování 
bytového majetku jiných vlastníkù obytných 
domù ve mìstì, a� už se jedná o fyzickou 
nebo právnickou osobu. Podmínky poskyt-
nutí pùjèky byly opakovanì aktualizovány, 
zmìna z poèátku roku 2005 spoèívá v snížení 
úrokové sazby u pøevážné vìtšiny pùjèek. 
Pùjèky z fondu rozvoje bydlení jsou 
úèelové a lze je poskytnout na vyhláškou 
vyjmenované úèely s danými podmínkami: 
3 na obnovu støechy starší 20 let (do 40 
tis./dùm, splatnost 3 roky, 3% úrok), 
3 na zøízení plynového, elektrického nebo 
jiného ekologického vytápìní (do 40 tis./byt, 
splatnost 3 roky, 3 % úrok), 
3 na dodateèné izolace domu staršího 10 let 
proti spodní vodì  (do 20 tis./dùm, splatnost 
2 roky, 3 % úrok), 
3 na obnovu fasády vèetnì klempíøských a 
otvorových prvkù u domu staršího 10 let (do 
80 tis./byt, splatnost 4 roky, 3% úrok), 
3 na zateplení obvodového pláštì domu 
staršího 5 let (do 40 tis./byt, splatnost 3 roky, 
3 % úrok), 
3 na zøízení èi rekonstrukci kanalizaèní 
pøípojky na mìstskou kanalizaci vèetnì 
likvidace stávajícího septiku nebo jímky (do 
20 tis. Kè/byt, splatnost 3 roky, 3 % úrok)
3 na vybudování WC, koupelny èi sprch. 
koutu v bytì, kde dosud toto zaøízení nebylo 

(do 50 tis./byt, splatnost 3 roky, 3 % úrok). 
Dále lze poskytnout pùjèku: 
3 na pùdní nástavbu bytù rušící ploché 
støechy (do 250 tis./byt, splatnost 6 let, 4 % 
úrok), 
3 na vestavbu bytu do pùdního prostoru (do 
100 tis./byt, splatnost 6 let, 4 % úrok),
3 na pøístavbu bytu nebo jeho èásti  rozšíøení 
pùdorysu (do 100 tis./byt, splatnost 6 let, 4 % 
úrok).
Z fondu lze dále poskytnout pùjèku na 
likvidaci následkù živelné události (do 100 
tis., splatnost 8 let, 6% úrok)
Pùjèku lze poskytnout i na více úèelù 
najednou (nelze pouze spojit pùjèku na 
obnovu fasády a zateplení obvodového pláštì 
domu), není možné ji ale získat opakovanì na 
stejný úèel a týž dùm nebo byt. 
Pokud tedy jste vlastníkem bytového domu 
stojícího na území mìsta (vèetnì èástí mìsta 
Boršov, Sušice, Udánky) a hodláte provádìt 
jeho opravu èi modernizaci, mùžete se 
ucházet o poskytnutí pùjèky z  fondu rozvoje 
bydlení. Bližší informaci poskytne Obèanské 
informaèní centrum v budovì na Olomoucké 
ulici, kde obdržíte také formuláø žádosti. 
Informovat se mùžete také u vedoucí odboru 
kanceláø starosty a tajemníka, tamtéž. Žá-
dost bude poté zaøazena do výbìrového 
øízení, které probíhá v prùbìhu celého roku. 
O poskytnutí pùjèky rozhoduje zastupitelstvo 
mìsta.

JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru 
kanceláø starosty a tajemníka
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Vy se ptáte, starosta odpovídá

KINEMATOGRAF PODRUHÉ NA NÁMÌSTÍ

Ve Vlaardingenu
jsme byli úspìšní

Své dotazy, námìty a pøipomínky posílejte na adresu 
zpravodaj@mtrebova.cz  nebo na poštovní adresu 
Zpravodaj, MìÚ, nám. T.G. Masaryka 29, Moravská 
Tøebová.
Jak je vùbec možné, že naši 
spoluobèané hrají na námìstí 
fotbal, a� už v denních nebo 
noèních hodinách? Proè se 
tím mìstská policie zabývá 
pouze na zavolání? To je 
snad možné jen u nás ve 
mìstì, nikde jinde jsme se 
nesetkali s tím, aby historické 
centrum sloužilo jako høištì.
Prostor námìstí sleduji pravidelnì a nikdy jsem 
fotbal na námìstí hrát nevidìl. Je pravdou, že nìkdy  
mládež, která hraje fotbal na høišti pod III. základní 
školou, si mezi sebou pinkne nebo  kopne do míèe, 
když prochází námìstím. Toto je však z mého pohle-
du naprosto normální. Jiná situace by však nastala, 
pokud by v dobì po desáté hodinì veèer výraznì 
tímto „pinkáním“ rušila pravidelnì celé okolí.  
Proè neuklidí Technické služby skladištì nepo-
øádku  za  autobazarem naproti Aralu u silnice 
na Olomouc? Pìknì lákáme turisty do našeho 
mìsta.
Pozemky,  o  kterých  píšete  ve  Vašem  dotaze, 
nejsou majetkem  mìsta.  V  souèasné  dobì dochází 
k pøevodu pozemku K.Y. International na nového 
majitele, který chce vybudovat v této lokalitì èerpací 
stanici. Odbor výstavby dával na tuto plochu  
souhlas s rozdìlovacím geometrickým plánem. Další 
èást pozemkù ale zùstane ve vlastnictví izraelské 
firmy K.Y.  Odbor životního prostøedí vyzval firmu 
k úklidu a k urovnání budoucího staveništì. Jelikož 
se tak nestalo, je mìsto oprávnìno tuto firmu 
pokutovat. 

Dávné èasy letních kin si v dobì od 16. do 19. 
srpna budou moci znovu pøipomenout obyvatelé 
Moravské Tøebové. Mìsto už podruhé v historii 

Na námìstí T.G.M. bude opìt umístìno velké plátno, 
na nìmž se budou po ètyøi dny promítat filmy 
výhradnì èeské produkce a tento rok to budou 
opravdu divácké lahùdky: nejlepší snímek roku 2004 
Horem pádem z dílny Høebejk - Jarchovský, 
Èeským lvem ocenìná Nuda v Brnì, na Oskara 
nominovaný film Želary s Aòou Geislerovou a 
Ondøejem Trojanem v hl. rolích nebo animované 
zpracování Werichových pohádek Fimfárum.
Program kinematografu tak jako vloni oživí hudební 
koncerty. V úterý 16. srpna pøijede na námìstí zahrát 
bratr Jiøího Schellingera Milan se svou kapelou 
SCHELLINGER REVIVAL BAND. Uslyšíme 
pecky jako Holubí dùm, Jahody mražený, Jsem prý 
blázen jen a další.
Ve støedu 17. srpna se pak v Moravské Tøebové 
pøedstaví dvì kapely, litomyšlská formace SUNSET 
BLWD. a po ní s flamingovým odpichem a 
ohnivostí sobì vlastní zahraje svitavská kapela 
TOÈKOLOTOÈ.
I ten nejnároènìjší divák si v tomto týdnu pøijde na 
své. Zaèátky filmových pøedstavení jsou v 21 hodin.  
Program kinematografu s èasy zaèátkù koncertù 
najdete ve vkladném listì tohoto zpravodaje.     -gut-

Jezdí ještì na Køížový vrch (na høbitov) autobus, 
který dopravuje špatnì pohyblivé seniory, nebo je 
urèen pouze obyvatelùm Domova dùchodcù?
Dopravu na Køížový vrch organizují Sociální služby 
mìsta.  Ford Transit vyjíždí každou støedu ve 13:30 
z areálu Sociálních služeb. Ve vozidle je 8 míst, 
pøihlásit se lze u peèovatelské služby, která dbá na 
to,  aby se žadatelé o cestu  na  Køížový vrch støídali 
a nejezdili stále ti samí.  Tato služba tedy není pouze 
pro bydlící v Domovì dùchodcù.  
Jaká je èekací doba na pøidìlení mìstského bytu?
Neexistuje žádný právní nárok na pøidìlení 
mìstského bytu. Jsou v naší republice mìsta, která 
dokonce všechny byty již prodala a starostové tìchto 
mìst se chlubí,  že  nemusí  žádné  byty pøidìlovat. 
V Moravské Tøebové pracuje bytová komise, která 
pøedkládá návrhy na pøidìlení bytu radì mìsta.  
Kritérií pro pøidìlení je více, napøíklad sociální 
potøebnost a jiné.  Termín podání žádosti je pouze 
jedním z kritérií. 
Co se bude dít s neupravenými a rozbrázdìnými 
zadními trakty domù na námìstí a v pøilehlých 
ulicích?
Na „vyèištìní“ zadních traktù byla vypracována 
studie v první polovinì devadesátých let. Tato studie 
byla naplnìna jen z èásti, nìkteré úpravy byly 
dokonce pozmìnìny (prostor za Ès. spoøitelnou, 
Telecomem). Nìkteré úpravy zadních traktù se 
provádìly pøi rekonstrukci domù. Bohužel se od té 
doby zmìnily majetkové vztahy a èást tìchto parcel 
je již soukromých. Na nejvìtší nedokonèenou 
plochu, prostor od Komerèní banky k Cihláøovì 
ulici, bylo zahájeno stavební øízení z podnìtu odboru 
investic mìsta, které bylo pozdìji zastaveno. Rád 
bych,  aby  se pøi schvalování rozpoètu na pøíští rok 
s postupnou úpravou zadních traktù poèítalo.

-red-

navštíví putovní kinematograf bratøí Èadíkù, 
provozující pojízdná kina po celé Èeské republice. 
Nenapodobitelná atmosféra pohyblivých obrázkù 
pod širým nebem tak jako vloni jistì pøitáhne 
spoustu filmových fandù z mìsta i širokého okolí. 

Plachtaøské mistrovství regionù ÈR
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Nejvýznamnìjší svátek holandského mìsta 
Vlaardingen, festival plachetnic, navštívila delegace 
z Moravské Tøebové, složená z pøedstavitelù mìsta, 
zástupcù škol a podnikatelù. Souèasnì byl pozván 
také dìtský pìvecký sbor Korunky a sbor dospìlých 
Fermáta, který se svým pásmem zaznamenal na 
festivalu øadu úspìchù. Souèástí pracovní návštìvy 
byla také úèast na konferenci o Evropské unii, jíž 
poctil svou návštìvou velvyslanec ÈR v Nizozemí 
Petr Kubernát.  S velkým ohlasem se rovnìž setkala 
výstava fotografií o Moravské Tøebové, vystavená 
až  do  øíjna  v  prostorách  vlaardingenské  radnice, 
v muzeu a v knihovnì. -gut-

Na soutìžní klání sportovních letadel na letišti ve 
Starém Mìstì je veøejnost už dávno zvyklá nìkolik 
let. Po loòském velkolepém programu mistrovství 
Evropy v letecké akrobacii, kterého se zúèastnilo 
nìkolik tisíc návštìvníkù, pøicházejí poøadatelé s no-
vinkou. Od 31.7. do  13.8. bude na letišti probíhat 
plachtaøské mistrovství regionù ÈR, což jsou v tom-
to sportovním oboru druhé nejvìtší závody v repu-
blice co do poètu závodníkù a nejvìtší soutìž vùbec, 

která se v roce 2005 uskuteèní v ÈR. Pøedpokládá se 
úèast až 65 soutìžících. Jak nám øekl øeditel soutìže 
Pavel Øeøicha, hlavním cílem závodù je porovnání 
výkonnosti pilotù z jednotlivých regionù ÈR a sta-
novení nominací na soutìže v roce 2006. Na závody 
je veøejnost srdeènì zvána.

-gut-

Ukázka z filmu Horem pádem

Starosta mìsta J. Oš�ádal se starostou Vlaardingenu
T. P. J. Bruinsmou

Supermarket Lidl stojící vedle èerpací 
stanice Aral u silnice I/35 zahájí prodej 

ve ètvrtek 18. 8. 2005.

Lidl otevírá
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V informaèním systému Mìstského úøadu v Moravské 
Tøebové bylo k 30.6.2005 evidováno celkem 11 250 
obèanù  Èeské  republiky  a  47  cizincù  s  povolením 
k pobytu na území ÈR. V Moravské Tøebové je tedy 
evidováno celkem 11 297  obyvatel.
Za mìsíc èerven se do Moravské Tøebové pøistìhovalo 
19 obèanù, odstìhovalo 11 obèanù, narodilo se 13 dìtí 
a zemøelo 9 obèanù.

Kolik nás je

N A L I N C E 1 5 8 – P O L I C I E È R
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR 

Statistika za období 15.6.2005 – 15.7.2005
V uvedeném období bylo spácháno:
27 trestných èinù 
52 pøestupkù (evidovaných pøestupkových spisù, 
které je nutno prošetøit)
3 Krádež fotoaparátù
Dne 27.6. doplatila na svoji nepozornost prodavaèka 
jedné prodejny na námìstí T. G. Masaryka v Mo-
ravské Tøebové. Neznámý pachatel jí za provozu 
prodejny odcizil z proskleného regálu dva digitální 
fotoaparáty. Zpùsobená škoda  pøesahuje  8 tis. Kè. 

3 Tragická dopravní nehoda u Mor. Tøebové
Tragická dopravní nehoda, pøi níž zahynulo pìt 
osob, se stala v úterý dne 5.7. v 18.20 hod. na silnici 

I/35 v katastru obce Moravská Tøebová.  Jednalo se 
o srážku osobního auta Renault Laguna s nákladním 
autem Tatra 815. Jako pøíèina dopravní nehody je 
oznaèována nepøimìøená rychlost. Sedmapade-
sátiletý øidiè osobního auta jedoucího od høebeè-
ského tunelu na Moravskou Tøebovou, nepøizpùsobil 
rychlost jízdy stavu vozovky a na silnì mokrém 
povrchu komunikace dostal smyk. Vjel do proti-
smìrné èásti vozovky, kde narazil do protijedoucího 
nákladního auta. Pøi dopravní nehodì došlo ke 
smrtelnému zranìní øidièe osobního auta, jeho  
ètyøiaètyøicetileté manželky a jejich tøí dcer ve vìku 
14, 21 a 23 let. Škoda na osobním vozidle se 
odhaduje na 350 tis. Kè, na nákladním autì vznikla 
škoda 80 tis.Kè.
3 Vloupání do zaparkovaného osobního auta
Na Zámeckém námìstí v Moravské Tøebové došlo  
5.7. k vloupání do zaparkovaného osobního auta 
Renault Clio. Neznámý pachatel z vozidla odcizil 
zabudované autorádio a batoh s obleèením.  Celková 
škoda  èiní 6.800 Kè,  z  toho  škoda na vozidle 
4.700 Kè. 
3 Pøechovával zakázané pøedmìty k výrobì 
drog
Ètyøiadvacetiletý muž ze Starého Mìsta byl obvinìn 
z trestného èinu držení pøedmìtù urèených k výrobì 
omamných a psychotropních látek a jedù. Podezøelý 
neoprávnìnì  pøechovával  shora  uvedené pøedmìty 
a poté je pøedal dalšímu pìtadvacetiletému muži ze 
Starého Mìsta, který za jejich pomoci vyrobil drogu 
metamfetamin  pervitin. Muž je pro tuto trestnou 
èinnost  již vazebnì stíhán. Podezøelému hrozí až 
pìtiletý trest odnìtí svobody.
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Technické služby informují
Zahradnická 21, Moravská Tøebová,
tel: 461 316 509,
e-mail: reditel@tsmt.cz, web: www.tsmt.cz  
Jednatelka: Gabriela Horèíková,  TS MT s.r.o.

3 Spoleènost Technické služby Moravská
Tøebová s.r.o. zavádí systém ÈSN EN ISO 
14001:2005 a ÈSN EN ISO 9001:2001, nyní se 
nachází ve fázi ovìøování systému. Certifikace je 
plánována na srpen 2005.
3 Se zaèátkem prázdnin jsme zaznamenali mnoho 
poškození mobiliáøe mìsta. Spálené koše, zdemolo-
vané lavièky a co nás mrzí nejvíce je likvidace 
letnièek. Krádeže v parku u muzea, rùží na ul. 
Svitavské a letnièek z mobilních kvìtináèù na 
námìstí jistì nejsou dobrou vizitkou obyvatel.
3 Moravskotøebovský aquapark – tobogán, 
kamikadze, vodní atrakce. Vyhøívaná voda na 26 ºC. 
Ostatní vyžití - petanque, stolní tenis, ruské kuželky, 
plážový volejbal, tenis, nohejbal. Možnost výpùjèky 
lehátek a sluneèníkù. Permanentky je možné 
zakoupit pøímo na pokladnì aquaparku, nebo na 
finanèním oddìlení mìstského úøadu.

M A T R I K A
Vítání:
Èerven: Kristýna Šmídová - Boršov
              David Trmaè - M.T.
Èervenec:   Adam Albrecht - Boršov

Svatby:
Èerven: Tomáš Bumbálek-Lenka Khýrová

M.T.-Staré Mìsto
              Evžen Schöber-Jana Kalová - oba M.T.
              Vlastimil Tureèek-Eliška Volková - M.T.
              Zdenìk Horák-Dagmar Královièová  

Dlouhá Louèka-Boršov
              Ladislav Sehnal-Karla Láznièková 

Hradec N/S.-Kunèina
              Tomáš Kadleèík-Jaroslava Sojková

Dl.Louèka-Køenov
              Rostislav Mièík-Irena Fréharová - M.T.
              Milan Štindl-Pavlína Hiklová

Jevíèko-Smolná
              Pavel Grunta-Libuše Scholzová - M.T.
              Josef Sís-Jana Žáèková - Udánky-M.T.
Èervenec:  Radovan Ruml-Daniela Zmeškalová

- oba Dlouhá Louèka

18.6.2005   Zlatá svatba
              Marie a Jan Sekaninovi z Linhartic

Dìkujeme touto cestou všem, 
kteøí se pøišli rozlouèit s Ing. 
Bohumilem Neèasem na jeho 
poslední cestì. Vìnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku. Èest 
jeho památce!

Zarmoucená rodina

H a s i è i – l i n k a 1 5 0
HZS Pardubického kraje, 
požární stanice Moravská Tøebová
Zahradnická 23, Moravská Tøebová
Tel. 461 311 622
e-mail: hzs.mortreb@quick.cz 
Velitel: kapt. Ing. Milan Horòák, velitel požární stanice

Za období od 20.6.2005 do 18.7.2005 bylo usku-
teènìno 22 výjezdù. 
11x k dopravní nehodì, 3x k požáru,  6x k technické 
a jiné pomoci a 2x k planému poplachu. 
Dopravní nehody:
- 22.6. v Zadním Arnoštovì skonèilo  osobní vozidlo 
po dopravní nehodì na støeše,
- 28.6. v Boršovì opìt osobní vozidlo na støeše,
- 30.6. na silnici I/35  pod  tunelem srážka osobního 
a nákladního vozu,
- 3.7. srážka dvou osobních vozidel v Rozstání,
- 5.7. na silnici I/35 pod tunelem srážka os. a nákl. 
vozidla - podrobnosti viz Policie ÈR
- 6.7. na silnici I/35 pod tunelem srážka dvou 
osobních vozidel,
- 6.7. silnice I /35 u Rehau støet dvou os. vozidel, 
jedno dítì a dvì dospìlé osoby utrpìly zranìní,  
- 10.7. silnice I /35 pod tunelem nehoda os. vozidla,
- 11.7. v Útìchovì nehoda osobního vozidla,
- 16.7. ve Slatinì nehoda osobního vozidla,
- 16.7. na ulici Jevíèská v Mor. Tøebové, srážka dvou 

osobních vozidel, jedno zranìní.
Požáry:
-  28.6.  výjezd na požár lesa do Chornic, jednalo se 
o planý poplach, 
- 1.7.  výjezd do Jaromìøic na požár restaurace, 
jednalo se o planý poplach,
- 12.7. požár boudy, postavené bezdomovci a okol-
ního porostu v poli poblíž silnice I/35 u Moravské 
Tøebové, nikdo nebyl zranìn,
- 15.7. požár osobního vozu na silnici I/35 na 
kruhovém objezdu, nikdo nebyl zranìn,
-  16.7. požár nákladního vozidla na silnici I /35 nad 
tunelem.
 Technické a jiné pomoci:
- 27.6. roj vèel na ulici Holandská v Moravské 
Tøebové,
- 6.7. rozøezání  a  odstranìní èásti spadlého stromu 
z vozovky v Rychnovì na Moravì,
-  9.7. drobný únik pohonných hmot pøi tankování do 
osobního vozidla na èerpací stanici Aral v Moravské 
Tøebové,
- 10.7. vytažení utonulé osoby z potoka v Dìtøichovì 
u Mor. Tøebové,
- 12.7.  otevøení  zamèeného  bytu  ulice  Sportovní 
v Moravské Tøebové, v bytì bylo malé dítì,
- 14.7. otevøení bytu na ulici Lázeòská v Mor. 
Tøebové, v bytì se nacházela mrtvá osoba. 
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Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: Po - èt 06: 00 - 03:00, Pá 06:00 - 05:00,
                          So 07:00 - 05:00, Ne 19:00 - 03:00 

Statistika za období 15. 6. – 15. 7. 2005
Poèet zjištìný pøestupkù                                253
- z toho øešeno blokovì                                   49
- z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu       4

15.6. v 11:45 hod. nalezla hlídka MP na ulici 
Poštovní ležet totálnì opilého muže. Po zjištìní 
totožnosti byl muž hlídkou pøevezen domù a pøedán 
rodinì. Byla mu uložena bloková pokuta 500 Kè.
V 19:30 - 01:30 hod. hlídka MP asistovala pøi vážné 
dopravní nehodì na silnici I/35.
16.6. v 07:30 hod. zabezpeèovala hlídka MP místo 
dopravní nehody na ul. Jevíèská do pøíjezdu PÈR.
20.6. ve 22:00 hod. stálá služba PÈR spatøila na 
monitoru kamerového systému potyèku mezi tøemi 
muži pøed hotelem Morava. Pøedáno PÈR.
22.6. v 19:15 hod. pøijala hlídka MP oznámení od 

øidièe kamionu, že u silnice I/35
smìrem na Svitavy leží muž.
Jednalo se o místního bezdomovce.
23.6. v 17:00 hod. strážníci MP urovnávali soused-
ské neshody v Boršovì.
24.6. ve  22:00 hod.  opìt  strážníci  MP  zasahovali 
v Boršovì, kde se vzájemnì napadli sousedé, a chtìli 
tak doøešit problém z pøedchozího dne. 
25.6. v 10:05 hod. pøijala hlídka MP oznámení od 
obyvatele domu na námìstí T.G.M., že na pùdì 
domu  leží  muž.   Hlídka   zjistila   totožnost  muže 
a vykázala ho z domu.
27.6. v 11:30 hod.  byl strážník MP upozornìn na 
dva muže, kteøí ukradli jízdní kolo. Zlodìji byli 
zadrženi.
28.6. v 15:30 hod. zajistila hlídka MP místo doprav-
ní nehody v Boršovì a pøivolala PÈR.
 2.7. v 14:30 hod. zaznamenala kamera dohlížecího 
systému na køižovatce u hotelu Morava ležícího 
muže. Na místì bylo zjištìno, že se jedná o opilce, 
který si ustlal na silnici.  Byl probrán a nasmìrován 
k domovu.
 6.7. v 01:30 hod asistovali strážníci MP pøi doprav-
ní nehodì na silnici I/35.
V 18:00 hod zajiš�ovali strážníci MP místo dopravní 
nehody na køižovatce pøi výjezdu z Linhartic na 
silnici I/35.
 7.7. ve 13:30 hod odchytla hlídka MP agresivního 
toulavého  psa  v  Boršovì  a  odvezla  jej do útulku 
v Podlíš�anech.
 8.7. Ve 20:55 hod. øešila hlídka MP sousedské 
neshody v domì na ul. Olomoucká.
10.7. pøijala hlídka MP oznámení o tom, že za 
restaurací U Matouše je delší dobu odloženo pánské 
jízdní kolo. Kolo bylo pøedáno na ztráty a nálezy na 
MìÚ, ul. Olomoucká.
12.7. v 18:00 hod. kamery dohlížecího systému 
zaznamenaly potyèku mezi mládeží na ulici 
Cihláøova. Díky kamerovému systému se podaøilo 
urèit, kdo šarvátku vyvolal.
15.7. ve 02:00 hod. asistovala hlídka MP u dopravní 
nehody na ul. Jevíèské a zabezpeèila místo do pøíjez-
du PÈR. 

         strážník František Juriš

Podìkování
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Nový informaèní systém znaèení památek v Regionu MTJ

Sjezd atraktivních
plavidel po Tøebùvce

S R P E N  2 0 0 5

Moravská Tøebová pøikroèila jako první mìsto 
v Pardubickém kraji k oznaèování význam-
ných kulturních památek také v anglickém 
jazyce. Od nového systému znaèení infor-
maèními tabulkami si radnice slibuje vìtší 
podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu. 
„Nový systém znaèení by mìl usnadnit 
orientaci èeských  a  zahranièních návštìvníkù 

Nový projekt znaèení se podaøilo rozbìhnout 
díky podpoøe Pardubického kraje, který na tuto 
akci uvolnil prostøedky v rámci své grantové 
politiky.
Oznaèeno bude více než 50 národních 
kulturních památek v celém regionu, z toho 
více než 30 pøímo v Moravské Tøebové. Nové 
oznaèení s popisem dostal také Morový sloup, 

v našem mìstì i celém regionu a lépe je 
informovat o významných památkách,“ øekl 
starosta mìsta Josef Oš�ádal. 
Každá tabulka struènì popisuje datum vzniku, 
tvùrce a výjimeènost toho kterého památ-
kového objektu. Moravská Tøebová, která je 
od roku 1980 mìstskou památkovou rezervací, 
má takových památek na svém území nìkolik 
desítek.

u nìhož byly pøeloženy pùvodní latinské 
nápisy. Pøed zámkem a také poblíž vzácných 
sluneèních hodin na zámeckém nádvoøí budou 
osazeny nové informaèní tabule s fotografiemi 
a popisy v èeštinì a angliètinì. 
Realizace je v souèasnosti ve finální fázi. 
Celková výše projektu èiní 230 tis. Kè, z toho 
polovinu hradí prostøednictvím grantu Pardu-
bický kraj. -net-

Neobvyklá  podívaná se naskytla všem,  kteøí 
v sobotu 9. 7. zavítali do Vranové Lhoty. 
Konal se zde již 12. roèník tradièních závodù 
atraktivních plavidel po øece Tøebùvce. O ku-
riózní plavidla nebyla rozhodnì nouze. 

Aèkoliv vytrvale pršelo již nìkolikátý den, na 
øece se objevili napø. troseèníci, první a po-
slední pomoc, hubiè hmyzu anebo výbornì 
maskovaná housenka, která si pøijela pro 
vítìzství v závodu. „Poèasí nám letos pøíliš 
nepøeje, zøejmì proto se závodu zúèastnilo 
ménì závodníkù než jsme byli zvyklí v pøed-
chozích roènících. Ale atmosféra byla 
vydaøená,“ pochvaloval si po skonèení závodu 
starosta obce Václav Schreiber. Pro závodníky 
i diváky bylo pøipravené odpoledne plné 
hudby a zábavy. Soutìžilo se také v pití piva 
na èas. Tato disciplína kupodivu pøilákala 
spoustu zástupkyò nìžného pohlaví, které v ry-
chlosti pití piva pokoøily nejednoho muže.

-gut-

Pardubický kraj vyhlásil
nejlepší silnièní stavby

Pardubický hotel Zlatá Štika se stal 
místem slavnostního vyhlášení výsledkù 
soutìže Nejzdaøilejší stavby silnièního 
hospodáøství Pardubického kraje za rok 
2004. Dodavatelé silnièních staveb sou-
tìžili ve tøech kategoriích:  nejzdaøilejší 
mostní stavba, nejzdaøilejší moderni-
zovaný úsek silnice a nejzdaøilejší krytová 
vrstva vozovky. Vyhlašovatelem je již 
druhým rokem Pardubický kraj ve spolu-
práci se Správou a údržbou silnic Pardu-
bického kraje.
V kat. „Nejzdaøilejší krytová vrstva 
vozovky“ získal 3. místo soubor staveb:
II/371 Mìsteèko Trnávka – Chornice
II/371 Moravská Tøebová – Chornice
II/368 Moravská Tøebová – Dl. Louèka
dodavatel: Skanska DS, a.s.
projektanti: OPTIMA, spol.s r.o., Vysoké 
Mýto – Ing. Josef Støíteský, Ing. Jiøí 
Šejnoha 

Ing. Josef Jílek, pøedseda Výboru pro 
dopravu Zastupitelstva Pardubického kraje

Propagaèní kampaò turistických produktù
a volnoèasových aktivit Regionu MTJ

Regionální projekt získal podporu ze 
Spoleèného regionálního operaèního 
programu (SROP), tedy z evropských 
fondù. Hlavním cílem je rozsáhlá a kom-
plexní propagace turistických a volno-
èasových aktivit Regionu MTJ. To by 
mìlo vést  ke zvýšení  poètu  návštìvníkù 
v regionu, prodloužení délky jejich pobytu 
a rozvoj chybìjících služeb v cestovním 
ruchu (kvalita ubytování, úschovny kol 
apod.). V pøípadì úspìchu projektu dojde 
ke vzniku nových pracovních míst v tomto 
segmentu místní ekonomiky. Do projektu 
jsou zapojeni jako partneøi místní poboèka 
Klubu èeských turistù a majitelé ubyto-
vacích kapacit, pøedpokládá se spolupráce 
s okolními mikroregiony (Mikroregion 
Litomyšlsko, Mikroregion Svitavsko). 
V rámci projektu budou vytvoøeny ucelené 
produkty cestovního ruchu v regionu, nové 
propagaèní tiskoviny a pøedevším nové 
multimediální DVD, obsahující všechny 
nezbytné informace pro turisty v atraktivní 
podobì. V návaznosti na data na DVD 
bude vytvoøena speciální webová stránka 
pro turisty.

Nové produkty se tématicky zamìøí na:
1. Pálenice Malé Hané
2. Hrady a zámky, hradiska a tvrze na
    pomezí Èech a Moravy

Zdùraznìny budou také další atraktivní 
místa v regionu:
• Santiniho kostel v Køenovì,
• zøícenina hradu Cimburk v Mìsteèku
   Trnávka,
• sportovní letištì ve Starém Mìstì nebo
   poutní místa na Kalvárii v Jaromìøi-
   cích, èi u Mariánské studánky v Rych-
   novì na Moravì.
Celková  výše  projektu  pøesahuje èástku 
2 mil. Kè, která bude z vìtší èásti 
podpoøena dotacemi z evropských, národ-
ních a krajských zdrojù. 
Jedná se v krátké dobì už o druhou 
úspìšnou  žádost  Regionu  MTJ o peníze 
z evropských fondù. Pøedchozím pro-
jektem bylo Informaèní a komunikaèní 
propojení Regionu MTJ v hodnotì 9,6 mil. 
Kè,  podpoøené  dotací  z  více  než 90 %. 
U tohoto projektu momentálnì probíhá 
výbìrové øízení na dodavatele, realizace se 
pøedpokládá koncem letošního roku.
Region MTJ tak zúroèil bohaté zkušenosti 
se získáváním evropských penìz z pøed-
vstupních fondù, kdy na projekt Obnova 
historických budov na centra života a pod-
nikání získal více než 18 mil. Kè z pro-
gramu SAPARD v letech 2003 a 2004.

-net-

SUŠICKÁ POU�
Tradièní Sušická pou� se uskuteèní

o víkendu 13. a 14. 8. 2005.
V sobotu 13. 8. se koná na sušickém høišti 

pou�ová zábava.
K tanci a poslechu zahraje dechová hudba 

Jevíèanka.
Návštìvníky èekají atrakce, bohatá 

tombola, stánkový prodej.
Poøádají sušiètí hasièi.
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COUNTRY FOLK BAND ODPOLEDNE
Nedìle, 7. srpna od 17.00, aquapark
Na speciálním koncertu vystoupí dvì známé 
regionální kapely:  Proè ne Band Mor. Tøebová 
a Vìneband Litomyšl.
Zveme všechny na pøíjemné posezení s dobrou 
muzikou.

PUTOVNÍ
KINEMATOGRAF
podruhé v Morav-
ské Tøebové
(16.-19.8.)
Uslyšíte:
Schellinger Revival
Band, Sunset BLVD.
a Toèkolotoè                         Skupina Toèkolotoè
Viz. vkladný list!!!

FEST POD PAROU 2005 - III. roèník 
Moravská Tøebová
Ve dnech 19. - 20. srpna se koná již III. roèník 
open-air hudebního punkrockového festivalu 
Fest Pod Parou 2005 v Mor. Tøebové, v areálu 
za hájenkou v Udánkách.
Hlavním mottem festu je kvalitní program za 
lidové ceny, což se projevuje jednak výší 
vstupenek a dále pak cenami za obèerstvení. 
Bìhem dvou dnù se na scénì pøedstaví celkem 
29 skupin, z nichž mezi ty nejznámìjší patøí 
Visací Zámek, Aurora (H), Skampararas (PL), 
SPS, Konflikt (SK), Zemìžluè, Èertùf Punk, 
Totální nasazení, N.V.Ú., Red Insect, Naèo 
Názov a øada dalších.
Více na: www.podparou.cz.

Program ve vkladném listì

JEVÍÈSKÝ BIGBAND
Posezení s Jevíèským bigbandem pøi swin-
gových melodiích probìhne 21. srpna od 17 do 
20 hodin v hospodì U KANÁRA na Nerudovì 
ulici v Moravská Tøebové.
Koná se za pøíznivého poèasí.

KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202

e-mail: ks-mt@iol.cz           www.ksmt.wz.cz

PØEDPRODEJ: vždy hodinu pøed zaèátkem 
filmového pøedstavení

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

Upozornìní: Rezervované vstupenky se po uplynutí 7 dní 
vrací automaticky zpìt do prodeje. V pøípadì èasovì 
platné rezervace musí být tyto vstupenky vyzvednuty 
nejpozdìji pùl hodiny pøed zaèátkem pøedstavení, jinak 
budou prodány.

koncert

7. srpna, 18.00, nádvoøí zámku, vstupné: 50,-
V rámci velkého koncertního turné se tento 
populární zpìvák pøedstaví také našemu publiku.
Uslyšíte písnì z novinkového alba „Nápis na štítu 
domu“, ale také Žalmanem proslavené. ( Kdyby tady 
byla taková panenka, Svatý konì z Arranu, Avalon, 
Kytky stále ještì voní a další.)

festival
(7. roè.)

27. srpna, 14.00 - 22.30,  nádvoøí zámku
celodenní vstupné: dospìlí: 50,-; dìti a držitelé 
prùkazu ZTP: 25,-. Poøádají Kulturní služby mìsta 
Moravská Tøebová. Obèerstvení zajištìno.
V programu uvidíte velké Havlíèkovo 
panoptikum, vojenské ležení, døevìný 
kolotoè, soutìže pro dìti vèetnì støelby, tøi 
loutkové pohádky, Železného Zekona, 
taneèní skupinu Romance, Spolek 
elegantních dam s módní pøehlídkou 
renesanèních kostýmù a renesanèního 
spodního prádla, kapelu Rabussu, rytíøskou 
skupinu Meèe a blesky, rakvièkárnu 
Milana  Hugo  Formana  a Spolek sešlých 
s  Commedií  dell arte  aneb  Konec  šejkù 
v Èechách, ve které se mimo jiné pøedstaví 
populární herec Pavel Liška. Program je opravdu 
pestrý. Nezapomeòte! Poslední srpnová nedìle na 
zámku. Podrobný program najdete ve vkladném 
listì.   -IH-

ŽALMAN a SPOL.

ZÁMECKÉ KEJKLE a KRATOCHVÍLE 
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Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní a Kulturní 
služby Moravská Tøebová si vás dovolují pozvat na 
jubilejní setkání s nìmeckou a èeskou kulturou, 
které se uskuteèní od 13. do 23. záøí v budovì 
mìstského muzea.
13. záøí – „Ach wie schön ist  Panama - Ach, jak 

je krásná Panama“
                pohádka pro školní mládež,  ve 

spolupráci s Goethe Institutem Praha
               kinosál KS, 10.00, vstupné 15,-

v Kulturním centru
15. záøí – „Co víš o Nìmecku a Rakousku“
                soutìž pro školáky i neškoláky
                Støedisko ÈNP, 1.patro muzea, 15.00
16. záøí –  „Høebeèský soubor a jeho pøátelé  

lidové tance a písnì“ - 10.výr. souboru
                 dvorana KS, 18.30, vstupné 25,-
17. záøí – „Romantická láska v nìmecké písni a 

poezii“
                 V komponovaném programu úèinkují:
                 Radovan Lukavský  recitace, èlen èinohry 

Národního divadla Praha
Robert Sterba  belcanto tenor, USA

                 Prof. Marek Kopelent  skladatel, 
klavírista

                 Marina Grochovskaja  klavíristka, Rusko
                 V programu zazní skladby a písnì 

L.v.Beethovena, J.W.Goethe, 
F.Schuberta, J.S.Bacha 

                 a v závìreèné èásti „Píseò o lásce a smrti 
Kryštova Kornata Rilka“

                 dvorana KS, 19.00, vstupné: 50,-
v Kulturním centru

18. záøí –  „Sbor Dalibor Svitavy a Fermáta 
Moravská Tøebová“

                 dvorana KS, 18.00, vstupné: 25,-
23. záøí – „Oráè a smrt“
                 Divadelní pøedstavení pro školy v podání 

hercù mnichovského profesionálního 
divadla.

                 Kinosál KS, 10.00, vstupné 20,-
v Kulturním centru

Informace

Dny èesko-nìmecké kultury

Srpnové pranostiky
V srpnu slunce parné – ovoci i vínu zdárné.
Do Vavøince, užij slunce (10.8.).
Èím více puká pùda na Dominika, tím více bude 
ještì svítit slunce. (5.8.)
Po sv. Smilu, slunce ztrácí již svou sílu. ( 14.8.)
Sv. Augustin dìlá z tepla stín. (28.8.)

Z èinnosti Støediska èesko-nìmeckého
porozumìní v Moravské Tøebové

Prázdniny jsou v plném proudu a všude vládne 
dovolenkový èas. Než pozveme návštìvníky na 
programy støediska do druhého pololetí dovolte, 
abychom udìlali malou rekapitulaci práce støediska 
od poèátku roku 2005.
Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní je ne-
zisková,   obecnì  prospìšná  organizace  se  sídlem 
v Moravské Tøebové. Jeho èinnost se však týká 
celého regionu v minulosti nazývaného „Høe-
beèsko“, takže má dobrou spolupráci s okolními 
mìsty a obcemi. Z pravidelné èinnosti bychom 
mohli uvést kurzy nìmecké konverzace pro dìti i 
dospìlé, výstavy s rùzným zamìøením, pravidelná 

ètvrteèní setkání starší generace, folklórní taneèní 
soubor, knihovnické a informaèní služby.
Ve spolupráci s krajanskými spolky jsme v letošním 
roce organizovali pobyty, ubytování i program v na-
šich mìstech a obcích. Na nìkterých místech jsme 
spoleènì s krajany pøedávali penìžité dary na opravy 
historických i církevních budov.
Z  akcí  prvního  pololetí  bychom  mohli  jmenovat: 
v  bøeznu  Høebeèský  semináø  v  Bad  Kissingenu, 
v dubnu uspoøádal Høebeèský taneèní soubor – 
víkendový kurz lidových tancù,  v  kvìtnu  vystoupil 
v Augsburku a v èervnu v Kežmarku na kulturních 
akcích. Nejvìtším zážitkem pro soubor byla úèast na 
60. folklórním festivalu ve Strážnici. V souèasné 
dobì probíhají tábory v Rakousku a Nìmecku. Dále 
výmìnná akce mládeže v Tarjanu (Maïarsko) 
spoleènì se studenty ze Staufenberku.
Na  oslavu  50 let  kmotrovství  mìsta  Göppingenu 
a Høebeèského krajanského spolku jsme se aktivnì 
zúèastnili na slavnostním programu s operní pìvkyní 
Eliškou Weissovou a paní prof. Bachmanovou.
Pøipravujeme pro vás na období záøí-prosinec:
3 kurz nìmecké konverzace pro školní mládež  
zaèáteèníci i pokroèilí
3 kurz nìmecké konverzace pro dospìlé  zaèá-
teèníci i pokroèilí
(Kurzy jsou vedeny odbornými lektory jednou 
týdnì. Bližší informace: 461 316 304, pøihlášky 
pøijímá Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní, 
Svitavská 18, Mor. Tøebová)
3 Høebeèský taneèní soubor pøijímá do svých øad 
dívky a chlapce, kteøí rádi tancují( vìk: od 6 let).
Taneèní soubor má jednou týdnì secvièné pod 
vedením mladých taneèních lektorù.
Soubor nabízí spoleèné výjezdy a kulturnì-
spoleèenské akce v Èesku i jiných zemích.

(kontakt: viz. Støedisko)

Hudební léto na zámku
I v mìsíci srpnu budou pokraèovat koncerty na 
nádvoøí zámku. Pøesný program bude uveøejnìn na 
speciálních plakátech. 10 kapel, 10 žánrù, 10 veèerù, 
10 dní a veèerù snad už bez deštì. Pøijïte, poseïte, 
poslouchejte, bavte se. 

Žalman a spol.
Skupina Žalman a spol. pùsobí na naší folkové scénì 
od roku 1982 (tehdy ve složení Pavel Lohonka, 
Pavlína Jíšová, Antonín Hlaváè). Žalman v té dobì 
pùsobil ještì ve skupinì Minnesengøi a souèasnì 
zaèal vystupovat sám. Bìhem dvacetileté existence 
skupina i jmenovitì Pavel Lohonka nasbírali mnoho 
ocenìní, napøíklad:
Zlatá Porta 1987 za pøínos k rozvoji žánru (Pavel 
Lohonka).
Velká Porta 1992  za celoživotní tvorbu (Pavel 
Lohonka).
Køiš�álová deska vydavatelství Venkow za 50 tisíc 
prodaných nosièù.
Zlaté desky za alba Písnì sebrané pod stolem, 
Pocestný do sedmého nebe, Sbohem romantiko a Ve 
znamení Ryb).
Nìkolik støíbrných a bronzových klíèù ankety 
èasopisu Folk a Country.
Podle desky Láska a Smrt byl Èeskou televizí v roce 
1999 natoèen stejnojmenný hudební film (režie 
Viktor Polesný). V lednu 2004 probíhalo natáèení 
zatím posledního alba s názvem Nápis na štítu domu  
tentokrát autorského  alba. Mimo jiné se zde objevila 
již známá píseò Pálava. 

Doufáme, že všichni  Žalmanovi pøíznivci si pøijdou 
na své a stráví pøíjemný podveèer na nádvoøí zámku 
v Moravské Tøebové.



MUZEUM

Sídlo Mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 311 203, 731 151 786
e-mail: muzeummtr@mtrebova-city.cz

Otevøeno:
úterý - pátek: 9.00-12.00, 14.00-17.00 hod.

sobota: 14.00-16.00 hod.

ZÁMEK

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

Otevøeno dennì kromì pondìlí:
9.00-17.00 hod.

Stálé expozice:
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MÌSTSKÉ MUZEUM

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

Výstava: 
Cyril Bouda, Jiøí Bouda:  Grafika -  3. 8. – 11. 9. 
2005 (reinstalace výstavy pøerušené fotofestivalem)

FOTOFESTIVAL 2005

Prohlídkový okruh - Vývoj životního stylu v 
Moravské Tøebové od 17. století

Venkovský život na Moravskotøebovsku
Humanismus a renesance na Moravskotøebovsku
Geologické pomìry Moravskotøebovska

Výstavy:

Antická Iónie - do 31. 8. 2005 – Rytíøský sál

Letní prázdniny vìtšinou znamenají vìtší provoz na 
hradech, zámcích i v muzejních expozicích. Ani 
Moravská Tøebová není výjimkou, i když návštìv-
nost stále není taková, jakou bychom si pøáli.
Už v èervnu jsme zaznamenali zájem o naše 
expozice ze strany organizátorù školních výletù a 
škol v pøírodì. Školáci z Moravské Tøebové a okolí 
využili nabídku speciálního dìtského programu ve 
dnech 23. a 24. 6. na výstavì „Antická Iónie“.  
Vyslechli si výklad studentek klasické archeologie 
pøizpùsobený svému vìku, své vìdomosti o antic-
kém Øecku si pak mohli ovìøit formou testu. Zvláštì 
u mladších žákù se tìšilo velkému zájmu oblékání 
do iónského chitonu.
V èervenci nás navštìvují zejména výpravy z dìt-
ských táborù a rodinné skupinky od nás i ze za-
hranièí. Velký zájem je stále o mumii. Zájemci o hi-
storii mìsta a regionu míøí na zámek, kde bývají 
èasto pøekvapeni rozsahem muzejních expozic. 
Doufáme, že zájem o naše expozice potrvá i po 
zbytek léta.
Tìší nás však i zájem odborných pracovníkù o naše 
sbírky a jejich prezentaci  nejnovìji, 21. 7. jsme na 
zámku pøivítali Dr. Marii Dufkovou z Národního 
muzea a øeditelku Ústavu pro klasickou archeologii 
FFUK Doc. Ivu Ondøejovou, které si pøijely 
prohlédnout výstavu Antická Iónie a zdokumentovat 
antické pøedmìty z moravskotøebovské sbírky.  -jm-

Léto v muzeu a na zámku
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MOTTO letošního festivalu bylo „VYSTAVUJÍ 
FOTOKLUBY.“
Klubová èinnost se zaèíná slibnì rozvíjet i pøes 
tìžkosti, na které naráží ve svých mìstech 
pøedsedové fotoklubù. Výbìr a kvalita vystavených 
prací  byla  dùkazem  vzestupné tendence festivalu  
a  dùkazem  byla i jeho vysoká  návštìvnost.  Pøijeli 
k nám fotografové z Polska, Slovenska, Nìmecka. 
Naši republiku reprezentovali fotografové od 
Jablunkova pøes Prahu až do Liberce.
Díky festivalu mìlo znaèné množství fotografù 
eminentní  zájem  vystavovat v Moravské Tøebové. 
A pøihlásilo se jich mnoho. Vybráni  byli Josef 
Ptáèek z Brna, Milan Borský ze Zlína, Stanislav 
Marušák z Roztoky u Prahy a další budou 
vystavovat dle plánu výstav Galerie umìlecké 
fotografie.

Výsledky Fotofestivalu
Fotokluby

1.  cena  Èerná sluneènice Praha
2.  cena  Spirála Pardubice
3.  cena  Senior Náchod

èestné uznání
- LÓDZKIE Tovarzystwo Fotografiezne 
   Lódz Polsko
- Okamžiky Zlín

Salon na šòùrách
1.  cena  Radek Lepka - Lanškroun
              Gabriela Kuèerová - Pardubice
2.  cena  Jar. Høebíèek - Borek u Pardubic
              Vladimír Švenda - Zlín
              Mariusz Nowicki - Lódz
3.  cena  T. Gabèan - Ostrava
              Michaela Kuèerová - Pardubice

Èestné uznání - Vladimír Skalický - Lanškroun za 
celkovou fotografickou tvorbu

Rudolf Zukal
správce Galerie umìlecké fotografie

pøipomíná zájemcùm o úèast na programu 
poøádaném k letošním Dnùm evropského kulturního 
dìdictví, že 
– jsou ještì volná místa na zájezd na zámek Nové 
Hrady v sobotu 20. 8. 2005 (omlouváme se za 
chybnì uvedený termín v minulém èísle 
Moravskotøebovského zpravodaje), pøihlášky 
pøijímá Mìstské muzeum v otvírací dobì, je možno 
pøihlásit se telefonicky na è. 461 311 203)
– do 31. 8. 2005 je možno odevzdat v Mìstském 
muzeu fotografie do soutìže „Moravská Tøebová, 
jak ji neznáme“
– výstava soutìžních prací bude zahájena v sobotu 
10. 9. 2005 ve Františkánském klášteøe, souèástí 
vernisáže bude vyhlášení výsledkù a pøedání cen, 
následovat bude vlastivìdné odpoledne – prohlídka 
kláštera s výkladem.

Schodolez, o kterém jsme informovali v minu-
lém èísle, bude na zámku v provozu od  støedy 
3. srpna. Zájemce o jeho využití prosíme, aby 
se pøedem ohlásili na tel. è. 731 151 784 (není 
podmínkou). Návštìvníci, používající vlastní 
invalidní vozík, jej mohou využít i k pøepravì 
na schodolezu, ostatním hùøe chodícím - 
zájemcùm vozík zapùjèíme. Cena vstupného se 
využitím schodolezu nemìní.

Komise památkové péèe
v Moravské Tøebové

Schodolez

TANEÈNÍ ZÁBAVA ZPÍVÁNÍ NA CIMBURKU

areál zøíceniny hradu Cimburk u Mìsteèka Trnávky – 11. roèník

12.-13. SRPNA

CIMBURK  2005CIMBURK  2005
areál zøíceniny hradu Cimburk u Mìsteèka Trnávky – 11. roèník

TANEÈNÍ ZÁBAVA ZPÍVÁNÍ NA CIMBURKU

Program:

12.-13. SRPNA

pátek 12. srpna 2005     od 20.00 hodin

Hraje:

vstupné: 50,-- Kè vstupné: 100,-- Kè (dìti do 15-ti let – 50,-- Kè)

Úèinkují:

Moderuje:

Zvuk a svìtelné efekty:

15:00     DÌDEÈEK – Praha 

16:00     PROÈ NE! BAND  –  Moravská Tøebová

17:00     PALEÈEK  –  JANÍK  –  Praha

18:00     BLÁHA  –   Brno

19:00     FOLTÁN  BAND  –  Brno / Praha / Ostrava

20:00     T.E.BAND  –  Brno

21:00     MIŠÍK  –  HLADÍK  –  HRUBÝ  –  Praha

22:30     THE BUGLES – Beatles revival

              COUNTRY BÁL 

JUDr. Pavel FOLTÁN – Brno

Miroslav HORKÝ – Jevíèko

skupina KROUNEX

DJ Štìpán FRIEDL

sobota 13. srpna 2005      od 15.00 hodin

Antická Iónie – dìtský program
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Moravská Tøebová v Sudetech (1938 – 1945)

k nìmecké øíši. V rámci SdP vznikla organizace 
„Freiwilliger Schutzdienst“, která vytváøela 
nelegální místní skupiny.

Pøipojení Moravské Tøebové k Sudetùm
 V Moravské Tøebové byla taková skupina zalo-
žena v kvìtnu 1938 v rámci Turnvereinu (nìmec-
kého tìlocvièného spolku, který vyvíjel bohatou 
èinnost už od 19. století). Pro její èleny se vžil 
název „ordneøi“. Významnou propagandistickou 
roli hrály i další organizace, napø. Deutscher 
Kulturverband (Nìmecký kulturní svaz). Pøe-
devším èeští demokraté, ale i nìmecká sociální 
demokracie poøádali zejména u pøíležitosti 1. má-
je protestní manifestace proti rozbití èeskosloven-
ského státu. Obecní volby 22. kvìtna pøinesly 
jednoznaèné vítìzství SdP. Po mnichovské konfe-
renci, na zaèátku øíjna 1938, docházelo již k ma-
sovému stìhování èeských obyvatel. 8. øíjna 
pøevzala  pak  SdP  všechny  významné  objekty 
v Mor. Tøebové. Nìmci odstraòovali èeské nápisy 
a zdobili mìsto hákovými køíži. Okresní hejtman-
ství bylo pøemístìno do Boskovic, èetnická stani-
ce a policie do Jevíèka. Státní vojenské reformo-
vané reálné gymnázium bylo vystìhováno a jeho 
areál pøevzaly složky nìmecké branné moci. 
Zabrané území bylo 10. øíjna 1938 zaèlenìno do 
vládního obvodu Opava v rámci Sudetské župy. 

Moravská Tøebová sídlem landrátu
Zpoèátku byla na obsazeném prostoru vojenská 
správa, v listopadu byly pak vytvoøeny místo 
dosavadních okresních hejtmanství tzv. venkov-
ské okresy (Landkreis), spravované „landráty“. 
Sídlem landrátu se stala i Moravská Tøebová. 
Mìnily se názvy obcí, ulic a námìstí. Moravsko-
tøebovské námìstí se do konce války jmenovalo 
Adolf-Hitler-Platz. Byly odstraòovány všechny 
pomníky, nápisy a symboly, které pøipomínaly 

V tomto roce si pøipomínáme konec druhé svìto-
vé války. Na Moravskotøebovsku, souèásti 
nìmeckého jazykového ostrova, probíhalo váleè-
né období jinak než na vìtšinì území Èeskoslo-
venska, obydlené pøevážnì èeským obyvatel-
stvem, která se stala Protektorátem Èechy a Mo-
rava. 

Zájem øíše v Moravské Tøebové vítali
Zásluhou nahromadìných problémù ve vztahu 
vlády k národnostním menšinám a nìmeckého 
nacionalismu, posíleného henleinovskou propa-
gandou, vítali moravskotøebovští Nìmci zájem 
Øíše, kterou Adolf Hitler vyhlašoval za jejich 
ochránce, a prosazování práva na jejich sebeurèe-
ní. Když Hitler navštívil v bøeznu roku 1938 
Vídeò, pøijela mu vzdát poctu krojovaná skupina 
høebeèských  Nìmcù.  Prudce  vzrùstal  poèet 
èlenù Sudetonìmecké strany (SdP), velkou radost 
pøineslo  obsazení  Rakouska  a   jeho   pøipojení 

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

V mìsíci záøí probìhne Nohejbalový 
turnaj chlapcù a mužù a další roèník 
Memoriálu  Jarky Vojíøové. Podrobnosti na 
plakátech.
12.9. „Nemùžeme se bránit…“ vyhlášení 
výtvarné soutìže v rámci Mezinárodního dne 
zvíøat. Podrobnosti v propozicích.
19.9. Moje prázdniny - literární soutìž pro ZŠ 
a SŠ. Více v propozicích.
Koncem záøí se uskuteèní 2. roèník akce 
Rozlouèení s létem plné netradièních disciplín. 
Navštívíte stanovištì indiánù, keltù, domo-
rodcù…  Podrobnosti na plakátech.

DDM NABÍZÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 
TYTO KROUŽKY:
aerobik • aikido • angliètina • atletika • barvínek 
- výtvarné techniky • brouèci - pohybovka • 
cyklistický • cvièení na gym. balónu  • florbal • 
fotografický • gymnastika • horolezecký • 
chovatel • keramika • kondièní posilování • 
kopaná • korálek - dekorace a šperky z korálkù • 
korfbal • košíková • kuchtík • kytara k táboráku 
• maòásek - dramatický kroužek • mladá 
kosmetièka • mladý zahradník (pìstování, 
aranžování, sušení kvìtin atd.) • mladý redaktor  
pøíprava a vedení èasopisu DDM • modeláøi • 
nìmèina • netradièní sporty - petanque, ringo, 
šipky, kuleèník, v zimì lyže, bìžky  apod. • 
nohejbal • plavání, vodní sport • poèítaèe - 
powerpoint, databáze, internet, pošta, excel, 
word) • praktická dívka • praktická žena • 
poèítaèové hry • pøátelé koní • roztleskávaèky - 
úèast na sportovních akcích • sportovky (míèové 
hry, cvièení apod.) • støelecký • šachy • 
švadlenka - základy šití • taneèní • volejbal • 
základy toèení na kruhu • Agiliti – pro dìti i 
dospìlé, pejsci rùzných plemen - vèetnì voøíškù 
• karate
Kroužky budou otevøeny pro žáky 1. i 2. stupnì 
základních škol, v pøípadì zájmu i pro studenty 
støedních škol. Podrobnosti k jednotlivým 
zájmovým útvarùm budou uvedeny ve zpra-
vodaji na mìsíc záøí, vylepeny ve vývìskách 
DDM a ve všech základních školách v Mor. 
Tøebové a okolí. Informace podáváme také 
telefonicky na tel. 461 316 786.

První dva týdny v èervenci probìhly v Domì 
dìtí a mládeže prázdninové pobyty pro dìti 1.-4. 
tøíd.  Dìti hrály celopobytové hry Piráti 7 moøí 
a  Robinsonùv  ostrov,  doplnìné  o  jiné  soutìže 
v klubovnì, v pøírodì nebo v prostorách zahrady 
DDM. „Robinsonùm“ pøálo poèasí, tak  v rámci 
celodenního výletu navštívili Westernové mìs-
teèko v Boskovicích. Úèastníci obou pobytù 
utvoøili super party, proto vìøíme, že s mnohými 
se setkáme opìt pøíští prázdniny.

Pracovníci DDM  

Èeskoslovenskou republiku. Probìhla tzv. ariza-
ce,  která   neznamenala  jen  konfiskaci  továren 
a  obchodù  vlastnìných  Židy,  ale  také  zákaz 
èinnosti židovské inteligence, zejména advokátù 
a lékaøù. Židovské rodiny, které se nezachránily 
vystìhováním, byly odeslány do koncentraèních 
táborù. Perzekvováni byli i èeští a nìkteøí nìmeè-
tí obyvatelé. Nacisté ovládli veškerý spoleèenský 
a kulturní život, pod jejich vliv se dostalo školství 
i církevní instituce. Ke ztrátì svobody se posléze 
pøidaly útrapy spojené s prùbìhem druhé svìtové 
války  pøedevším odvody do armády, ztráty na 
životech vojákù, ale také zhoršení hospodáøské 
situace ve mìstì. Nìmecké muže odvedené do 
armády nahrazovali váleèní zajatci a nucení 
zahranièní pracovníci, kterých bylo tøeba zejména 
pøi budování dálnice Vratislav – Vídeò. V areálu 
bývalého vojenského gymnázia byl v roce 1940 
zøízen zajatecký tábor nejdøíve pøevážnì pro 
francouzské, pozdìji pro anglické dùstojníky. 

8. kvìtna 1945 byla èást Moravské Tøebové 
obsazena ozbrojenou skupinou èeských obèanù 
podporovanou osvobozenými francouzskými 
zajatci. 9. kvìtna èasnì ráno dorazily do mìsta 
první prùzkumné hlídky Rudé armády a setkaly 
se s ustupujícími nìmeckými vojenskými jednot-
kami. 

Kresby Øíšské dálnice
Zajímavé svìdectví o tomto období historie mìsta 
nacházíme i v muzejních sbírkách. Ve sbírce 
moravskotøebovského muzea, v podsbírce nazva-
né „Písemnosti a tisky“, jsou k této problematice 
pøedevším dva zajímavé soubory dokumentù.
Prvním z nich jsou kresby žákù z Moravsko-
tøebovska a širšího okolí (v rámci Høebeèska), 
které vznikaly už od dvacátých let v rámci pro-
jektu, jehož cílem byla výchova žákù rùzných 
typù škol k poznávání nìmeckých tradic regionu 
a k lásce k vlasti v užším slova smyslu, lokálnímu 
patriotismu. Naprostá vìtšina dochovaných kre-
seb se zabývá národopisnou tématikou. Zachycují 
selské usedlosti, kostely a kaple, drobné stavební 
a sochaøské památky, ale i jednotlivé kusy nábyt-
ku, èásti kroje, výšivky, nápisy ve štítech statkù 
apod. Jde zøejmì o torzo velmi rozsáhlého soubo-
ru, které pøedstavuje cenný materiál pro etnogra-
fický výzkum. Zachovalo se však i nìkolik 
žákovských prací, vzniklých v roce 1938 jako 
reakce na obsazení Moravskotøebovska a jeho 
pøipojení k „Øíši“. 
Druhý soubor se vztahuje k nedokonèené stavbì 
„Øíšské dálnice“, která mìla spojovat Vídeò a 
Vratislav. Tentokrát nejde o torzo pùvodního 
souboru, ale o umìle vytváøenou a prùbìžnì 
doplòovanou sbírku. Na jejím poèátku  byl sou-
bor kreseb, které zachycují rùzné úseky budoucí 
komunikace zasazené do krajiny.

-jm-

„Sudetendeutsche Not 1938“
– „Sudetonìmecká bída 1938“

„Osvobození mìsta Moravská
Tøebová 10. X. 1938“

Plánovaný most u Linhartic
– varianta s rozhlednou
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Mimoškolní èinnost
ZŠ Palackého

Ve školním roce 2004/2005 se podílel na 
mimoškolní práci oblíbený školní klub, který 
se zamìøoval na plavání, tvorbu keramiky, 
poèítaèové dovednosti, míèové hry a florbal.
Žáci na naší škole mají velký prostor pro 
sportovní èinnost a dosahují výborných 
výsledkù v rùzných sportovních soutìžích. 
3družstva školy získala všechna medailová 
místa v soutìži atletické všestrannosti žákù 
I.st. ZŠ v moravskotøebovském obvodu
3v postupových soutìžích v kopané /Mc 
Donald,  Coca  cola  cup/   nemìli  žáci  školy 
v obvodu konkurenci a postoupili do okresních 
soutìží.
Výsledky v atletických soutìžích a v kopané 
dokumentují spolupráci školy a oddílù TJ 
Slovan a jsou  výsledkem  spolupráce  uèitelù 
a trenérù, zejména v dobì mimo vyuèování
3žáci souèasné 4.A vybojovali po vyhodnoce-
ní školního roku 2003/2004 Pohár hejtmana 
Pardubického kraje v soutìži tøídních kolek-
tivù, žáci Markéta Pøikrylová a Vladimír 
Èonka zvítìzili ve svých kategoriích jednotliv-
cù
3družstva chlapcù a dívek 6.-7. tøíd vyhrála 
finále v atletickém ètyøboji, žáci Adam 
Schneeweiss a Eva Sekaninová zvítìzili v jed-
notlivcích, starší žáci byli na 4. místì.
3mladší žákynì vyhrály okresní kolo v Po-
háru rozhlasu v regionálním kole  byly mladší 
žákynì støíbrné, mladší žáci krajské kolo 
vyhráli.
3dvì družstva školy byla na základì výsledkù 
nominována na Krajskou olympiádu v plavání 
a jedno z nich obsadilo 2.místo

Mgr. Kvìta  Štefková
Mgr. Josef Orálek, øeditel školy

Umìní žít naplno
i v seniorském vìku

Netradièní formou popøáli senioøi z Domova 
dùchodcù Moravská Tøebová dìtem z mateø-
ských škol k jejich svátku pozvánkou na 
vystoupení “Z pohádky do pohádky“. To za-
hráli a zazpívali spoleènì s žáky paní uèitelky 
Dosedìlové ve spoleèenské místnosti domova 
dùchodcù. Totéž vystoupení mìli možnost 
vidìt všichni, kdo pøišli do parku u muzea 
poslední kvìtnovou sobotu.

Pátek 10. 6. 2005, byl již po šesté zasvìcen 
sportování v Domovì dùchodcù. Sedm 
disciplín zvládlo celkem 83 seniorù za pomoci 
zamìstnancù Sociálních služeb a žákù Støední 
integrované školy M. Tøebová. Odpoledne byli 
všichni úèastníci ocenìni drobnými cenami.
Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na úspìšné 
realizaci tohoto dne, pøedevším všem spon-
zorùm.

Sociální služby mìsta

Mìstská knihovna Ladislava
z Boskovic v Mor. Tøebové

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

Pùjèovní doba – srpen
Pùjèovní doba je ve všech oddìleních 
jednotná. V dìtském oddìlení se rozšiøuje 
po dobu prázdnin o dopolední hodiny:
Dospìlé oddìlení, èítárna – studovna, 
dìtské oddìlení:

Pondìlí - ètvrtek: 9.00  17.00 hod.
       pátek:  z a v ø e n o

     sobota:  9.00  12.00 hod.

Knihovna dìtem – 1.8. – 31.8. 2005
- Cesta za pokladem –  knižní stopovaná 
(hra s odmìnou na závìr)       
- Prázdninový kutil – rukodìlná soutìž 
pro dìti, bližší podmínky v knihovnì
- Prázdninová pošta – dìti radí dìtem, 
kam se vydat o prázdninách
Dìti mohou využívat prostor knihovny k 
hrám (puzzle, pexeso, aj.), soutìžím, 
luštìní kvízù, køížovek a vìdomostních 
testù. K dispozici jsou CD-ROM (napø. 
Encyklopedie vesmíru a psù, Hrátky s 
pøírodou, Lidské tìlo, Memory angliètina), 
internet.

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

tel: 461316350; e-mail: trebova@ofm.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,

Svitavská 5, 571 01  Moravská Tøebová.
Poøad bohoslužeb v srpnu:
PO -    9.00 - klášterní kostel
ÚT - 18.00 - farní kostel
ST -  18.00 - farní kostel
ÈT - 17.00 - farní kostel
PÁ - 18.00 - klášterní kostel
SO - 18.00 - klášterní kostel
NE -   8.30 - farní kostel
         19.00 - farní kostel

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

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

C Í R K V E

C Í R K V E

Sbory zahájily holandský festival
Dìtský pìvecký sbor Korunky byl spolu se 
smíšeným pìveckým sborem Fermáta (obr. 
dole) pozván 16. – 19. èervna do holandského 
Vlaardingenu. Obìma tìlesùm se dostalo cti 
slavnostnì zahájit tzv. Logger festival, tedy 
tamní velký rybáøský svátek. Kromì nìkolika 
dalších vystoupení v domovì seniorù a na 
nìkolika pódiích ve mìstì byl pro nás po dobu 
pobytu pøipraven zajímavý a pestrý program, 
na míru ušitý suchozemským Støedo-
evropanùm. Mohli jsme být svìdky køtu reno-
vované rybáøské plachetnice, absolvovali jsme 
exkurzi po námoøním trajektu Norfolk a 

vychutnali jsme si takøka tøíhodinovou plavbu 
lodí po rotterdamském pøístavu. Dìti ovšem 
nejvíce ocenily pláž v Hoek van Holland a 
ráchání ve vlnách Severního moøe.  
Na pódia i výlety nás provázel místní mužský 
pìvecký sbor, který mìl ryze námoønický 
repertoár a s obrovskou chutí a nasazením 
zpíval kdykoliv a kdekoliv, takže o dobrou 
náladu bylo vždy postaráno. V brzké budouc-
nosti (snad na jaøe pøíštího roku)  bychom jej 
mìli  uvítat u nás v Moravské Tøebové.

ZUŠ Moravská Tøebová
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ø  Geodetická kanceláø Ing. Štusák, s.r.o.

ø Zájezd s Aerobikem do Itálie – Lido Adriano

ø  Kurz  italštiny

otevírá od záøí v Moravské Tøebové v budovì 
bývalých technických služeb u autobusového 

nádraží poboèku. Pro obèany i firmy 
bude provádìt geodetické práce 
týkající se katastru nemovitostí, 
výstavby a inženýrské geodézie. 
Úøední hodiny: pondìlí a støeda 8.30-

15.30. Pøípadnému zájemci - nejlépe se 
støedoškolským vzdìláním zemìmìøického nebo 
stavebního smìru nabízí zamìstnání. 
Kontakt: Ing.Vladimír Štusák, m. 777 743 087,
               gk-stusak@sendme.cz

Zveme všechny sleèny, paní a dámy na  zájezd 
do Itálie. V termínu od 27.8. – 3.9. 2005 se 
mùžete zúèastnit sportovního týdne, plného 
aerobiku, koupání v moøi, sportu a hlavnì 
skvìlé party.  V Itálii v Lido Adriano si pod 
vedením zkušené cvièitelky aerobiku mùžete 
aktivnì odpoèinout od všedních starostí (dìtí, 
manžela, šéfa…)

CENA: 4.550,- Kè / osoba.
Ubytování - v šestilùžkových apartmánech 
(možnost  pøikoupení ètyølùžkových  apartmá-
nù), s kompletnì zaøízenou kuchyní, koupelnou 
a WC, 150 m od moøe. Doprava -  autobusem.
V cenì je zahrnuta doprava busem tam i zpìt, 
ubytování vèetnì spotøeby vody, elektøiny, plynu, 
cvièitelka. Dále ještì: bazén, tenisové kurty, 
vollejball, ping pong, bazén s lehátkem a místo 
na pláži se sluneèníkem a lehátkem. Cvièení v 
bazénu není povinné !!!

Bližší informace o ubytování, fotky 
apartmánù a støediska, v cestovní agentuøe

Mare & Monti - Ester Tesolin
Bránská 18, 571 01 Moravská Tøebová

Tel : 461 313 502  Fax : 461 311 721
Mob. : 731 176 809

E-mail : mare-monti@mtr.cz
po  pá 09.00  -18.00 hod.

         so             09.00 - 12.00 hod.

Od záøí bude zahájen kurz italštiny pro 
zaèáteèníky

Bližší informace na tel. è. 731 176 809 nebo
v cestovní agentuøe Mare & Monti - Bránská 18, 

Moravská Tøebová

180 partnerských cyklokilometrù
Nìmecké mìsteèko Staufenberg má s našim mìstem 
uzavøenou smlouvu o partnerské spolupráci.
V èervenci ho navštívila skupina cykloturistù z naší 
tìlovýchovné jednoty. Tvoøili ji jak èlenové Klubu 
èeských turistù, tak i cyklistického oddílu. Na zá-
kladì døívìjších informativních kontaktù a následné 
vzájemné domluvy se vydala 5-ti  èlenná  skupina 
13. 7. na cestu do Staufenbergu, aby se zde s míst-
ními  cyklisty seznámila  s  jejich  krajinou i zájmy. 
A cesta to byla skuteènì velmi úspìšná. Po 3 dny 
probíhalo cykloputování s poznáním dalších míst, 
která tvoøí sousední mìsta Staufenbergu, jako jsou 
Marburg, Wetzlar,  Grünberg a další  menší zajímavé 
lokality. Za doprovodu místních jsme tak mohli 
poznat zajímavosti jak kulturního, tak i spole-
èenského významu. Všechny výlety se jely na 
cyklostezkách, kterých je v dané oblasti pomìrnì 
hustá sí�, takže odpadl jakýkoliv kontakt s vysokým 
dopravním ruchem na bìžných silnicích. To umoc-
nilo pøíjemnost jízdy i vnímání okolí. V univerzitním 
mìstì Marburgu nás zaujalo zcela zachovalé 
mìstské historické jádro se svými hrázdìnými 
mìš�anskými domy i hrad nad mìstem,  který  tam  
stojí  již  od 12. století. Ve Wetzlaru to byla velmi 
zajímavá katedrála,  ale  také i zcela nové,  moderní 
a rozsáhlé nákupní støedisko, ve kterém by se èlovìk 
zcela ztratil. Grünberg opìt vévodil zachovalým 
historickým jádrem, ve kterém jednoznaènì 
pøevládala pohoda a pìkné prostøedí, okrášlené 
bohatou kvìtinovou výzdobou.
Vìtšina  cest  vedla v údolí øeky Lahn  a  tak jsme 
byli v kontaktu i s tímto tokem. Potkali jsme i øadu 
vodákù, kteøí ji zde využívali pro svá vodácká 
putování. Vzhledem k pomìrnì mírnému reliéfu 
okolní krajiny je celá tato oblast velmi pøíznivá pro 
výlety nejrùznìjšího typu a zamìøení. Na cyklo-
stezkách to bylo pomìrnì znaèné množství cyklo-
turistù,  kteøí  projíždìli  krajem  plnì  nabaleni,  ale 
i velké skupiny rekreaèních cyklistù, se kterými 
jsme se potkávali zejména v sobotu. Ta se vydávaly 
na své  pravidelné  vyjížïky.  Byly  to  jak  celé  

Desátý roèník Fernet Stock Cup 2005
Dvacet týmu se pøihlásilo k jubilejnímu 10. roèníku 
turnaje v malé kopané, který uspoøádal SKP Slovan 
na svém høišti v polovinì èervna. Cyklistické závody 
„Moravskotøebovský cyklomaraton“ doplòovaly 
atmosféru a vlastnì i maraton fotbalový (10 hodin).
Týmy mìly vysoké ambice, mnohé je však nepo-
tvrdily. Boje v jednotlivých skupinách byly drama-
tické a jednoznaèné zároveò. Kdo dokázal støílet 
góly, mìl vystaráno. Mezi posledních osm celkù se 
probojovaly: Oldies, FC Pharma, GIGA, Kafíèko 
(Vysoké Mýto), Žraloci, Válcovny, Stavaøi a Kösso. 
Od poèátku se tak rýsovali hlavní favorité: loòský 
obhájce Kafíèko z Vysokého Mýta a tradiènì silné 
Válcovny, Stavaøi a FC Pharma. Závìr turnaje 
poznamenala nepøízeò poèasí. 
O 3. místo: FC Pharma  -  Válcovny 2 : 4.
Finále: Stavaøi - Kafíèko 1 : 2 (0 : 1)
Nejlepší hráè: Prášilík (Válcovny)
Nejlepší støelec: Zahradník D. (Kafíèko)  10 gólù
Nejlepší brankáø: Vykydal L. (Stavaøi)

Úèast na hokejové akademii
Týdenního hokejového kempu se ve dnech 3. – 7. 7. 
v Mariánských Lázních zúèastnili také nejmenší 
hokejisté HC Slovan Moravská Tøebová. Hlavním 
organizátorem této každoroèní prázdninové akce byl 
bývalý vynikající brankáø èeskoslovenské hokejové 
reprezentace a nìkolikanásobný držitel Zlaté 
hokejky Jiøí Králík.
Hokejový oddíl HC Slovan reprezentovali nadìjní 
malí hokejisté Marek Langhamer, Štìpán Kubín a 
Michal Maška. Spoleènì s nimi se kempu zúèastnili 
nadìje z Ruska, Itálie, Slovenska, Nìmecka, Polska 
a Slovinska. Nutno dodat, že úèast hradili v plné 
výši rodièe. I když to èástka byla pomìrnì vysoká, 
pøinesla pro jednotlivé chlapce cenné zkušenosti, co 
se týèe stylu bruslení, taktiky pøi høe apod. Podle 
slov rodièù malých hokejistù byl hokejový kemp 
velkým pøínosem. Potvrdilo se, že se vyplácí 
mnohdy doslova mravenèí práce s tìmi nejmenšími. 
Hlavním mottem celé akce byl  TEAM: Together – 
spoleènì, Everyone – každý, Achieves – dosáhne, 
More – více. Prestiž kempu podtrhla úèast 
hokejových legend,  Tomáše Vokouna, Roberta 
Reichela nebo Jiøího Šlégra. 

Mgr. Miroslav Muselík

Úspìšné mažoretky
Dne 19. 6. 2005 skonèilo v Podìbradech mistrovství 
ÈR mažoretkových skupin.
Výsledky mažoretek Arnika:
Havlíková Markéta, Henslová Lea – duo seniorky 

-  VICEMISTR ÈR
Havlíková Markéta – sólo seniorky

-  II.VICEMISTR ÈR
Obì postupují na mistrovství Evropy v Itálii.

PaedDr. Marie Blažková

Pohár Èeského rozhlasu:
studentky gymnázia tøetí v kraji

V letošním roèníku atletické soutìže družstev Pohár 
Èeského rozhlasu zaznamenaly studentky nižšího 
stupnì moravskotøebovského gymnázia výrazný ús-
pìch. Družstvo starších žákyò zvítìzilo v obvodním 
kole (11.5. 2005 Mor. Tøebová, 5452 bodù) i v kole 
okresním (18.5. 2005 Litomyšl, 5301 bod) a do 
krajského finále postoupilo z celkového 2. místa.
Krajské kolo probìhlo 1. 6. 2005 v Pardubicích. Ve 
vyrovnané soutìži skonèily starší žákynì na velmi 
pìkném tøetím místì. Za zmínku stojí i výkon 
družstva mladších žákyò, které po zisku tøetího 
místa v obvodním kole a ètvrtého místa v kole 
okresním postoupilo do krajského finále jako osmé. 
V Pardubicích dívky ve vydaøeném závodì vybo-
jovaly koneèné páté místo. Všem zúèastìným stu-
dentkám patøí obdiv a podìkování za výbornou 
sportovní  reprezentaci  školy  i  mìsta.   Fotografie 
z jednotlivých kol si mohou zájemci prohlédnout na 
webu školy: www.gmt.cz. 

rodiny s dìtmi tak i mnoho seniorských jezdcù, které 
všechny spojoval jeden zájem  zdravý pohyb na 
èerstvém vzduchu. Lze øíct, že z tohoto hlediska jsou 
nìmeètí obèané podstatnì více zapojeni do 
spolkového zájmového života a asi se také umí i lépe 
vzájemnì pobavit. V tomto ohledu máme skuteènì 
dost co dohánìt.

Tato první návštìva tak položila základ pro další 
kontakty jak z naší strany, tak i nìmecké k nám do 
kraje, kde se také máme èím pochlubit a co ukázat. 
Celá pøíznivá atmosféra našeho pobytu byla i for-
málnì dovršena oficiálním pozdravením starostou 
mìsta na „Lampionové slavnosti“ místních hasièù, 
která se konala ve mìstì právì na závìr našeho 
pobytu. Naše podìkování patøí pøedevším panu 
Rolandu Hegerovi, který se po celou dobu našeho 
pobytu o nás obìtavì staral, pøipravil výlety i do-
provod s výkladem o všech zajímavostech. 
Domù jsme se vraceli s pocitem, že odjíždíme od 
dobrých pøátel s tím, že tyto styky musí do budoucna 
pokraèovat. Vìøíme, že pøíští rok budeme moci 
pohostinnost nìmeckým partnerùm v plném rozsahu 
oplatit. A na závìr je nutné i podìkovat vedení 
našeho mìsta za podporu, kterou této aktivitì 
poskytuje.

Josef Schneeweiss
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Fotbal

Atletika

Fotbalový los
Nejvyšší fotbalová soutìž mužù Pardubického kraje 
se v pøíští sezonì bude naposledy hrát se 14 úèastní-
ky. Za rok bude rozšíøena o dva týmy. Boj o body 
zaèíná druhý srpnový víkend a skonèí v polovinì 
listopadu 2005.
13.8. 17,00 J. H. Mìstec - SKP Sl. M. Tøebová 
21.8. 17,00  SKP Slovan M.T. - Lanškroun
27.8. 17,00  Stolany - SKP Slovan M.Tøebová
4.9. 17,00  SKP Sl. M.Tøebová - Hlinsko
10.9. 17,00  È. Tøebová - SKP Sl. M.Tøebová
18.9. 16,30  SKP Sl. M.Tøebová - Polièka
24.9. 16,30  Dobøíkov - SKP Sl. M.Tøebová
2.10. 16,00  SKP Slovan  - Skuteè
8.10. 16,00  Vys. Mýto - SKP Sl. M. Tøebová
16.10. 15,30  SKP Sl. M.Tøebová - Tesla Pce
23.10. 15,30  SKP Sl. M.Tøebová - Prachovice
29.10. 14,30  Litomyšl - SKP Slovan M.Tøebová
6.11. 14,00  SKP Slovan M.Tøebová - Holice
 
Pozvánka na stadion v srpnu
14.8 . 17,00 SKP Slovan B muži  Choceò B
14.8. dorost l.A - Sebranice
21.8. 17,00 SKP Slovan A - Lanškroun
28.8. 17,00 SKP Slovan  B  Rychnov
28.8. dorost (1.A.)- Pomezí

Setkání staré gardy
Radost ze sportu zùstává. 
Shodli se na tom úèastníci 
s e t k á n í  m o r a v s k o t ø -
ebovských klubù, aby  si 
pøipomnìli zaèátky fotbalu 
ve mìstì. Tehdy,  uprostøed 
roku 1945, vznikl fotbalový 
SK. Prvé vzpomínkové 
setkání se uskuteènilo v led-
nu 1995.
H l a v n í m i  a k t é r y  f o t -
balového vzpomínání byli 
bývalí funkcionáøi a hráèi 
m o r a v s k o t ø e b o v s k ý c h  
klubù.
„Smyslem našeho setkání 
nemohou být jen nostalgické 
vzpomínky, ale doèasný 
návrat do èasù, kdy jsme se 
„mazlili“ s tím kulatým 
nesmyslem, bìhali po høišti 
sobì pro radost, divákùm pro zábavu a funkcio-
náøùm pro nervy,“ osvìtlil v úvodu nejstarší z fun-
kcionáøù L.Malík. Nejstarší pøítomný hráè, Kvì-
toslav Machálek (80), souhlasnì pøikyvoval. 
L.Malík se dotknul i dalších etap fotbalového vývoje 
ve mìstì: 
„Když skonèil SK, vznikly Sparta pøi Sandriku, 
Jiskra pøi Hedvì a Tatran pøi OSP. V roce 1956 
pøišlo rozumné rozhodnutí a oddíly se spojily v jed-
notný  Slovan,  což  garantovalo vyšší úroveò sportu 
a jeho rapidní rozvoj do dnešní podoby.“

Kontinuitu s fotbalovou souèasností na setkání 
fotbalových matadorù pøedstavovaly informace 
stávajícího prezidenta J.Širùèka. Akcentoval 
mezinárodní zkušenosti trenéra A mužù P.Mrázka, 
systém výchovy mládeže, garantovaný osobou 
M.Komonì, utìšenou èlenskou základnu (pøes 320 
èlenù a 10 mužstev v soutìži) i jasné cíle: hrát trvale 
o èelo krajského pøeboru. Areál se dle jeho slov 
neustále zdokonaluje, ve výstavbì je tøetí tréninkové 
høištì. Mladí talenti dostávají pøíležitosti v reno-

Medailové žnì
Dne 11. 6. 2005 probìhly na atletickém stadionu 

v Hradci Králové krajské pøebory Pardubického 
kraje kategorie dorostu. Skvìle se na nich uvedli 
moravskotøebovští atleti v dresu Hvìzdy Pardubice. 
Získali celkem osm medailí (2x 1 místo, 6x 2. místo 
a dvì 4. místa) – ve vìtšinì pøípadù v osobních 
rekordech. 

Z výsledkù:
1. místo: Kateøina Klímová – koule – 13,03 m

Michal Havlík – 400 m pø. – 58,91 s.
2. místo: K. Klímová – disk – 24,53 m

Petra Mrvová – trojskok – 10,10 m
Zuzana Šatníková – 100 m pø. – 16,56 s.
Martin Hlaváè – 800 m – 2:05,73 min.
Pavel Niedoba – dálka – 600 cm
P. Niedoba – trojskok – 11,98 m

4. místo: P. Mrvová – dálka – 483 cm
Z. Šatníková – oštìp – 24,95 m.

Klímová, Havlík a Hlaváè se tìmito úspìchy 
kvalifikovali na mistrovství republiky.

Støíbrné medaile
Dne 25.–26. 6. 2005 se v Pardubicích konalo 

Mistrovství ÈR dorostu a juniorù v atletice. 
Dorostenci – Michal Havlík a Martin Hlaváè – 
navázali na loòský zlatý úspìch Jana Èonky v hodu 
oštìpem a to ziskem  støíbrných  medailí ve štafetì 
na 4x400 m. Úspìchem byli finálové úèasti Havlíka 
a juniorù Potyše a Èonky.

Memoriál Františka Helebranda

Zleva Michal Havlík, Milan Neèas (další èlen
atletické skupiny), Martin Hlaváè jen malou chvilku
po slavnostním vyhlašování.

Z výsledkù:
2. místo: Brýdl, Havlík, Hlaváè, Hrstka

– 4x400 m – 2:28,23 min.
6. místo: Michal Havlík – 400 m pø. – 58,14 s.

Petr Potyš – dálka – 682 cm
8. místo: Jan Èonka – oštìp – 52,43 m
10. místo: Kateøina Klímová – koule – 12,45 m

P. Potyš – koule –13,54 m
15. místo: P. Potyš – oštìp – 47,55 m.

V pøíštím èísle se rozepíšeme, jak si na tom stojí 
atleti moravskotøebovského Slovanu v žákovských 
kategoriích.

Radek Pavliš

Štefan Dirgas (vpravo)

Druhou desítku zaèal odpoèítávat již tradièní 
mezinárodní turnaj juniorù v boxu v Moravské 
Tøebové, pøipravovaný oddílem boxu jako Memoriál 
Františka Helebranda, bývalé legendy boxu ve mìstì 
v druhé polovinì 20. století. I tentokráte se 
dvoudenní sportovní podnik uskuteènil za úèasti 
družstev Nìmecka, Slovenska, Maïarska a Èeské 
republiky A a B (32 boxerù) pod  záštitou starosty 
mìsta. 
Atmosféra turnaje i v 
novém prostøedí bor-
šovského kulturního 
domu byla sympatická. 
V sobotu 2.7. probíhaly 
vyøazovací boje, v ne-
dìli dopoledne byly na 
poøadu  semifinálové a 
finálové boje. Ty pøi-
nesly líté souboje a 
spoustu dramatických 
okamžikù. Boxovalo se 
v osmi váhových kate-
goriích, èeští borci zí-
skali 5 prvenství, 4 støí-
brné a 3 bronzové 
umístìní. Dvakrát se radovali slovenští boxeøi, 
jedinkrát maïarský host.
Vyvrcholením   tøíhodinového  nedìlního   maratonu 
a symbolickou teèkou za úspìšným turnajem byl 
poslední zápas v supertìžké váze nad 81 kg mezi 
domácím odchovancem Štefanem Dirgasem a jeho 
slovenským soupeøem. Toho neohrožený Štefan 
doslova smetl ve tøetím kole r.s.c. Bylo to jeho 
poslední vystoupení v ringu pøed  Mistrovství 
Evropy juniorù, které probìhlo ve dnech 27.7. – 8.8. 
v Estonsku.
Spokojeni byli všichni, kdo zavítali do boršovského 
kulturáku za mužným sportem. Spokojenost se 
zraèila i ve vždy stoicky klidném oblièeji P. Beleje, 
resp. R. Šmucera, mecenášù a garantù moravsko-
tøebovského boxu.
Výsledková listina (finálové výsledky)
54 kg 1.Bosý Marek (Èeská republika B),

2. Duraj Petr (Èeská republika A)
57 kg 1.Balasz Janosz (Maïarsko)
60 kg 1.Velký Evžen (Èeská republika A),

2. Èermák Josef (Èeská republika B)
64 kg 1.Harnádek Peter (Slovensko),

2. Stach Ondøej ( Èeská republika A)
69 kg 1.Šichor Martin (Èeská republika A)
75 kg 1.Vodárek Michal (Èeská republika A)
81 kg 1.Franek Michal (Slovensko),

2.Vašek Michal (Èeská republika A)
+81 kg 1. Dirgas Štefan (Èeská republika A)

movaných klubech. Velmi výraznì finanènì fotbalu 
pomáhá Mìsto Moravská Tøebová.
V následné vzpomínkové èásti se pìtadvacítka 
sveøepých sportovcù navzájem podìlila o své bohaté 
fotbalové zážitky.  Sekání  bylo nepatrnou inspirací 
k dalším pøipravovaným sportovním výroèím. V ro-
ce 2006 oslaví TJ Slovan 50 let od svého vzniku.  

Fotbalové prázdniny
Tradièních fotbalových prázdnin v areálu SKP 
Slovan Moravská Tøebová se od 18. do 22. èervence 
zúèastnilo témìø 50 chlapcù (roèník narození 1990  
1999). Na pøípravì pestrého programu se podíleli 
fotbaloví trenéøi mládeže oddílu kopané pod 
vedením šéftrenéra Martina Komonì. Úèastníci mìli 
možnost kromì pilování fotbalových dovedností 
navštívit exhibici travních lyžaøù ÈR a následnou 
autogramiádu èeského  reprezentanta a mistra svìta 
Martina Štìpánka nebo zhlédnout ukázky Light-
Kickbox clubu. Vyzkoušeli si také horolezeckou 
stìnu a další sporty  tenis,  florbal nebo stolní tenis. 
S týdnem plným her, soutìží a zábavy byli spokojeni  
nejen malí fotbalisté, ale i jejich rodièe. „Fotbalové 
prázdniny poøádáme už poètvrté a zájem o úèast na 
nich každý rok roste, což nás tìší. Je vidìt, že jdeme 
správnou cestou,“ pøiblížil filozofii akce Martin 
Komoò.                             Mgr. Miroslav Muselík
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Léto ve znamení cyklistiky
Moravskotøebovský cyklomaraton

Týden cyklistiky

Tøebovští cyklisté sbírají úspìchy
po celé republice

Novinkou v oblíbeném seriálu cyklistických závodù 
Tauer Elektro Cup se stal v letošním roce 
Moravskotøebovský maraton. Jeho organizátoøi - 
Pavel Brettschneider a František Juriš -  jej zvolili 
jako  náhradu  za  døívìjší  MTB  Cup.  Ve srovnání 
s ním však mìl mnohem nároènìjší podobu. 
„V poslední dobì se rozšíøily závody horských kol na 
delších trasách nad 50 km, resp. nad 100 km, 
nazývané cyklistické maratony. Mìli jsme za to, že 
tento typ závodu by tøebovskému seriálu rovnìž 
slušel a dlouhodobì se mùže stát pro zdejší cyklisty 
pøínosem,“ vyjádøil se Brettschneider.
Úvahy došly realizace v sobotu 25. èervna, kdy se na 
start 1. roèníku Moravskotøebovského cyklo-
maratonu postavila stovka jezdcù rùzných vìkových 
kategorií z celé ÈR, z toho 11 žen; jádro ovšem 
tvoøili domácí cyklisté. Závod získal na pøitažlivosti 
i atraktivními cenami, napø. vítìz vrchaøské prémie 
na kopci Hušák (625 m n.m) získal od hlavního 
sponzora barevnou televizi, v tombole startovních 
èísel pak jeden z úèastníkù vyhrál 10-denní zájezd 
na ostrov Korfu.
Obtížný profil tratì pøedstavoval celkové pøevýšení 
1460 m na trase 80 km a 760 m na 50km trase. 
Nároèný byl zejména sjezd z kopce Hušák.
 „Uspoøádat tento závod byl vynikající nápad. Bude 
jen a jen dobøe, pokud se podaøí navázat na tradici 
seriálu závodù horských kol z minulých let, které tím 
nejlepším zpùsobem propagovaly mìsto,“ dodal na 
závìr starosta mìsta Josef Oš�ádal.

Moravskotøebovský cyklomaraton (25.6.) byl 
bezesporu zdaøilou akcí zkušených organizátorù ve 
mìstì. Byl však jen souèástí „Týdne cyklistiky“, 
který pokraèoval ve dnech 28.-29.6. závody pro dìti 
a mládež.
První den se uskuteènil v areálu Moravskotøe-
bovského aquaparku a pøilehlém okolí triatlonový 
závod. Své síly vyzkoušelo ze zdejších škol 35 
„borcù“ (plavání 150/200m dle vìku, kolo 8 km a 
bìh 1 km).
Výsledky
Mladší žáci: 1. Fikr Zdenìk II.ZŠ

2. Chlup  Štìpán Gymnázium
3. Macháèek Ivoš Gymnázium

Ml. žákynì: 1. Vojtová Jana II.ZŠ
2. Pechová Veronika Gymnázium
3. Pokorná Romana III.ZŠ

Starší žáci: 1. Keclík Petr Gymnázium
2. Váòa Ondøej III.ZŠ
3. Vacek Martin II.ZŠ

Dìjištìm druhé mládežnické cykloakce bylo 
moravskotøebovské námìstí.  Zúèastnilo se jí 96 dìtí  
Výsledky

ZŠ Palackého
Chlapci: 1. Moravec Michal, 2. Radimecký Filip, 

3. Knoll Pavel
Dívky: 1. Horáková Petra, 2. Wendligová

Denisa, 3. Jílková Alena
ZŠ Kostelní námìstí

Chlapci: 1. Cvrkal Richard, 2. Mièín Jakub
3. Chlup Jiøí

Dívky: 1. Rachidová Karolína
2. Šípová Petra, 3. Bilièová Ivana

Zkušený  cyklista  Josef Doležel,  který již nìkolik 
let patøí k nejlepším  jezdcùm  mìstského  pelotonu 
v seriálu Cykloman, resp. Tauer Elektro Cup, letos 

sbírá úspìchy i jinde. Dobøe mu v tom sekunduje 
dosavadní lídr seriálu Jiøí Kadidlo.
Pøipomeòme nìkteré z nich:
14.5.  MAMUT TOUR 2005 Pøerov  maratón 82 km, 
1. místo Josef Doležel (MASTERS)
30.5.  Velká cena mìsta Znojma – XC okruhy, 2. 
místo Josef Doležel (MASTERS II); 3. místo Jiøí 
Kadidlo (MASTERS I)
11.6. E.ON Madridy Grand Prix Brno – maratón 63 
km, 1. místo Josef Doležel (MASTERS II); 3. místo 
Jiøí Kadidlo (MASTERS I)

Již poètvrté se postavili cyklisté na start stále 
populárnìjšího ORI Cupu, který byl zaøazen do 
celoroèního seriálu Tauer Elektro Cup 2005 o nej-
univerzálnìjšího cyklistu Moravské Tøebové jako 
pátý závod. Stalo se tak v sobotu 9. èervence a 
tøebaže akci zrovna poèasí nepøálo, o místo na 
výsluní a body do seriálu se poprala sedmdesátka  
jezdcù, z toho 9 žen. Pøed hlavním závodem byly 
odstartovány i mládežnické kategorie.
Na startu chybìl loòský vítìz, mladý Leoš König, 
který se úèastnil ME juniorù v Moskvì. „Je to jistì 
velká škoda, udìlal by poøádný vítr. Pøijela ovšem 
další cyklistická esa, nìkdejší reprezentant Radovan 
Foøt, nebo René Andrle (stáj Liberty Seguros), 
nìkolikanásobný úèastník MS, Giro di Italia, Vuelty  
èi francouzské Tour de France,“ prozradil  pøed 
startem hlavní organizátor a souèasnì závodník 
Dušan Orálek. 
Trasa závodu doznala proti pøedešlým tøem 
roèníkùm zmìn. Byla prodloužena z Mìsteèka 
Trnávky pøes Chornice až do Jevíèka, odkud se pøes 
arnoštovský kopec a Maøín dostali jezdci do 
Køenova a dále na Moravskou Tøebovou. Jedno kolo 
tak mìøilo 39 km a ti nejlepší jej ujeli tøikrát. 
Hobbíci podle své zdatnosti zvolili kratší tra� s 
menším poètem kol. 
Kompletních 108 km odjela dvacítka jezdcù, ostatní 
skonèili  svùj nároèný boj o kolo døív (73km), resp. 
ženy po jednom kole. „Tra� se mi líbila, kopcovitý 
terén mi vyhovoval více než v døívìjších letech,“ 
vysvìtlil svou spokojenost D. Dvoøák. 
Výsledky – ORI Cup (108 km, 3 kola)
M 1 (muži do 40 let)
1.  Orálek Dušan         2:59:08
2.  Andrle René 2:59:09
3.  Rucker Dan 2:57:47
M 2 (muži nad 40 let)
1.  Doležel Josef 2:59:58
2.  Orner Zdenìk (Zlín) 3:09:53
3.  Hanák Jaroslav 3:25:55
M 3 (muži nad 50 let)
1.  Palatka Edward 4:00:39 
2.  Boháè Petr 4:01:52
3.  Nìmèík Vítìzslav 4:10:10

ORI Cup se stal koøistí Dušana Orálka

Výsledky – Tauer elektro Cup (2 kola, 73 km)
M 1 (muži do 40 let)
1.   Pocsai Sandor 1:59:25
2.   Kadidlo Jiøí 1:59:25
3.   Andrle René 1:59:28
M 2 (muži nad 40 let)
1.  Doležel Josef 1:59:25
2.  Orner Zdenìk 2:05:36
3.  Pavlík Miroslav 2:09:20
M 3 (muži nad 50 let)
1.  Budig Norbert 2:13:48
2.  Durák Lubomír 2:21:21
3.  Palatka Edward 2:25:37
Ženy (1 kolo, 39 km)
1.  Schneiderová Bedøiška 1:08:00
2.  Mizerová Olga 1:20:01
3.  Votøelová Rùžena 1:23:36
Pøíští závody seriálu Tauer Elektro Cup: 
6.8. Aquapark ve 13 hod., triatlon Paperman (plavání 
200 m-kolo 20 km-bìh 3 km)
20.8. Kunèina ve 13hod., duatlon Powerman (bìh 
2km-kolo 14 km-bìh 2 km-kolo 14 km-bìh 2 km)

Mezi úèastníky mistrovství Evropy byl také mladý 
moravskotøebovský cyklista Leopold König (1987), 
jemuž jsme položili nìkolik otázek, abychom zjistili, 
jak se rodí pøíští cyklistická superstar.
Jaké je tvé postavení v souèasném juniorském 
pelotonu ÈR? V seriálu Èeského poháru, skláda-
jícího se z 15 závodù, mi patøí prùbìžné 6. místo. Ale 
není to koneèná stanice, na konci sezóny bych chtìl 
být na stupni nejvyšším. Splnil jsem vypsaná kriteria 
pro evropský šampionát, vlastnì se mi podaøilo 
vyhrát i jednu etapu Závodu míru juniorù v Terezínì, 
který byl zaøazen do Svìtového poháru. Na základì 
tìchto výsledkù jsem byl ústøedním trenérem 
Svatoplukem Henkem nominován jako jeden z trojice 
èeských. reprezentantù.
Jaký dojem na tebe udìlala desetimilionová 
Moskva? Moskva je velké mìsto, moc jsme z nìho 
však nepoznali. Snad jedinì už pøi vstupu z letištì 
jsme pocítili všudypøítomný smog, který nám všem 
na zdraví moc nepøidal. Èasto nás trápily dýchací 
potíže. Celé martyrium okolo se odehrávalo na 
Krylatském,  dìjišti OH 1980,  ubytováni  jsme  byli 
v olympijské vesnici.

Co konkurence? Ta byla úctyhodná a hlavnì 
kvalitní, protože šlo o dùležitý test pøed blížícím se 
srpnovým MS ve Vídni. Na trati dlouhé 122 km se 
sešlo 120 cyklistù, z toho tøi Èeši.
Mùžeš nám pøiblížit prùbìh závodu?  Ve  druhém 
z celkem devíti kol došlo k rozhodujícímu úniku 
ètyøèlenné skupiny, v níž byl kromì tøí domácích 
závodníkù také jeden z Italù.  Náskok, který si vypra-
covali, nakonec udrželi až do cíle. V dalším prùbì-
hu bylo možné zaznamenat i další pokusy o únik, 
které však byly záhy zlikvidovány. V závìru se 
utvoøila patnáctièlenná skupina vèetnì mì, která 
dojela s pùlminutovým mankem. O poøadí na 5.-20. 
místì tak rozhodoval závìreèný spurt.
Jsi s výsledkem spokojen? Rozhodnì jsem 
spokojen. V minulém týdnu mì ještì trápily potíže 
zpùsobené virózou, ztráta na nejlepší v závodì ale 
nebyla nikterak velká.  Posledních pìt kilometrù 
jsem se potýkal s køeèemi, které jsem na této silovì 
tìžké trati podcenil,  takže  jsem se bez boje spokojil 
s 20. místem. Myslím si, že mìsíc pøed MS jsem 
dobøe pøipraven a dokáži držet krok s tìmi nejlep-
šími. Ve Vídni bych se rád vešel do desítky nej-
lepších. Jezdím vlastnì zlomovou sezónu, naposledy 
s juniory, a rád bych si vyjel dobré body UCI. 
Cyklistika je krásný sport, ale taky obrovská døina.

ME juniorù v silnièní cyklistice v Moskvì

   Poøadí Pøíjmení a jméno Obec Roèník Kat. Skupina Èas Prùmìr
      1. Doležel Josef Moravská Tøebová 1963 M2 Cykloman 3:11:38 25,05
      2. Orálek Dušan Moravská Tøebová 1975 M1 Cykloman 3:11:39 25,05
      3. Zavadil Luboš Vyškov 1977 M1 3:11:41 25,04
      4. Kadidlo Jiøí Moravská Tøebová 1972 M1 Cykloman 3:19:34 24,05
      5. Hons Libor Hroubovice 1965 M2 3:23:26 23,59
      6. Dvoøák Dušan Tatenice 1976 M1 Cykloman 3:34:52 22,34
      7. Ston Martin Boršov 1969 M1 Cykloman 3:35:28 22,28
      8. Hons Miloš Hroubovice 1961 M2 3:38:42 21,95
      9. Rotter Michal Staré Mìsto 1971 M1 Cykloman 3:39:33 21,86
    10. Štìpaø Petr Moravská Tøebová 1964 M2 Cykloman 3:41:00 21,72

Výsledky Moravskotøebovského cyklomaratonu
Celkovì (Úèastníci na 50km trati byli klasifikováni až po jezdcích na delší trati)


