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strážníci   dokonale   seznámili   s  obsluhou 
a technickými možnostmi pøístroje. „Bìhem 
února bylo využito pøíznivìjších povìtrnost-
ních podmínek a první namìøení pøestupci 
byli  pøedáni k øešení  odboru  dopravy,  kde 
s nimi bude zahájeno správní øízení,“ uvedl 
strážník mìstské policie Jiøí Dopita.  
Nejvyšší namìøená rychlost už v dobì 
zkušebního provozu byla témìø 80 km/h na 
ulici Brnìnské, pøi jednom z posledních 
mìøení v mìsíci únoru 70 km/h na ulici 
Olomoucké.
Pøipravovanou novinkou v této oblasti je, že 
od 1. èervence vstoupí v platnost nový 
zákon o provozu na pozemních komunika-
cích, který umožní strážníkùm mìstské 
policie øidièe zastavit a uložit mu na místì 
blokovou pokutu.  „Pøi  mìøení  rychlosti se 
v žádném pøípadì nebudeme maskovat èi 
skrývat. Naši strážníci budou viditelnì 
oznaèeni a záleží na øidièích, jak odpovìdnì 
se k bezpeènosti provozu ve mìstì postaví,“ 
uzavøel Juriš.
Podle jeho slov bude mìstská policie 
spolupracovat s Policií ÈR zejména v rámci 
dopravnì-bezpeènostních akcí.
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S pøicházejícím jarem budeme v ulicích 
mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské 
policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat 
nedodržování  pravidel  silnièního  provozu 
a zamìøí se na pøekraèování nejvyšší 
povolené rychlosti v obci. „Z hlediska 
bezpeènosti chodcù a zvláštì dìtí je 
nedodržování stanovené rychlosti ve mìstì 
stále velký problém,“ vyjádøil se vedoucí 
strážník  mìstské   policie   František  Juriš 
a dodal: „Nejkritiètìjší situace je na hlavním 
prùtahu mìstem ve smìru Lanškroun  
Letovice, kde sídlí tøi školy - Integrovaná 
støední škola, speciální škola a ZŠ ÈS 
armády. Podobná situace je ovšem i na ulici 
Svitavská,  kde je další základní škola, 
gymnázium, ale i poliklinika.“
Protože je v zájmu mìsta zvýšit bezpeènost 
v Moravské Tøebové a Policie ÈR tuto 
problematiku nemùže pokrýt, rozhodla se 
radnice pro mìstskou policii zakoupit 
laserový mìøiè rychlosti ProLaser 3, který 
bude úèinnì mìøit rychlost motorových 
vozidel. Radar byl poøízen už v loòském 
roce díky dotaci Ministerstva vnitra ÈR, 
která èinila 480 tisíc Kè, dalších 86 tisíc ze 
svého rozpoètu vìnovalo mìsto. 
Mìøiè je vybaven záznamovým zaøízením, 
které vozidlo nafotí a zároveò zmìøí 
rychlost, kterou v daném momentì okolo 

radaru projíždí. Pøi pøekroèení rychlosti je 
automaticky poøízena digitální fotografie se 
všemi údaji potøebnými k dokumentaci 
pøestupku. 
Bìhem zimy provedla mìstská policie 
zkušební provoz zaøízení, aby se zaškolení 

MÌØENÍ RYCHLOSTI ZVÝŠÍ
BEZPEÈNOST PROVOZU VE MÌSTÌ

Populární Michal Nesvadba z oblíbeného 
televizního poøadu Kouzelná školka 

pøijede zahrát
své pøedstavení

také moravskotøebov-
ským dìtem.

Michal zapojí dìti do 
magické hry

s rekvizitami vyrobenými 
ze samolepící pásky.

Ve støedu 22.3. v 8.30 a 10.00 hod.
v budovì muzea.

Michal 
zahraje dìtem

z Kouzelné školky

MICHAL NA HRANÍ
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Pro všechny pejskaøe

Prostøednictvím Informaèních míst pro 
podnikatele mohou podnikatelé využít 
komerèní službu Elektronická aukce, která 
nabízí podnikatelùm možnost on-line realizace 
výbìrových øízení na dodávku libovolného 
zboží,  vyhlášených „vyhlašovatelem“ 
(klientem InMP). Hospodáøská komora ÈR 
osloví jménem vyhlašovatele dodavatele, kteøí 
mu v rámci e-aukcí prezentují aktuální 
nabídky za úèelem získání zakázky. 
Elektronická nákupní aukce, jako souèást 
výbìrového nebo poptávkového øízení je 
speciální postup, umožòující pøípadným 
dodavatelùm stlaèovat proti sobì cenu smìrem 
dolù v reálném èase a to díky informaèním 
technologiím a internetu nezávisle na místì, 
kde se jednotliví úèastníci aukce v daný 
okamžik nachází. Všichni úèastníci vidí, zda je 
jejich  nabídka  konkurenceschopná  a  mohou 
ji  podle  toho  stále vylepšovat.  Jako vedlejší 
(i když neménì dùležitý) efekt získává 
zadavatel on-line  aukcí velmi  pøesný nástroj 
k nejlepšímu pasivnímu marketingovému 
prùzkumu možností jednotlivých segmentù 
trhu a také prostøedek k certifikaci a hodnocení 
svých dodavatelù. Zájemci z øad podnikatelù 
pøitom nemusí uèinit nic jiného, než navštívit 
jedno z Informaèních míst pro podnikatele, 
kde vyškolený pracovník aukci zadá. Vý-
sledkem aukce je setøídìný pøehled vhodných 
dodavatelù dle pøedem definovaných kritérií se 
závaznými cenami poptávaného zboží 
(služby). Každý zájemce a� již z øad potencio-
nálních dodavatelù nebo zadavatelù tìchto on-
line výbìrových øízení má nyní možnost 
sledovat každý pátek od 10:00 hod. prùbìh 
jedné vybrané aukce, a to na kterémkoli 
Informaèním místì pro podnikatele, kam staèí 
pouze v urèený èas pøijít a sledovat na 
monitoru poèítaèe,  jak  taková aukce probíhá 
z pohledu zadavatele. Informace ke komerèní 
službì E-aukce získáte na Informaèním místì 
pro podnikatele ve Svitavách, Kijevská 423/8, 
568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239, e-mail: 
RMSvitavy@inmp.cz.  

I v letošním roce má Mìstský úøad M. Tøebová 
pro všechny pejskaøe pøipraveny pytlíky na psí 
exkrementy pro podporu èistoty mìsta. 
Majitelé psù, kteøí zákonné poplatky za své 
ètyønohé kamarády platí pøímo v Obèanském 
informaèním centru (OIC) v budovì MìÚ na 
Olomoucké ul., dostanou pytlíky hned, ostatní 
si pro nì mohou dodateènì do OIC pøijít. 
Stejnì jako èistota po našich miláècích také 
pro bezproblémové vztahy mezi pejskaøi a 
lidmi, kteøí podobný zájem nemají, je dùležité 
i vychování držených psù. V našem mìstì je 
nìkolik organizovaných skupin, které se vìnují 
rùzným èinnostem celých týmù (páníèek + 
pes). Pøi rùzných sportovních (výcvik, 
zdolávání pøekážek) a zábavných (agility, 
tanec se psy) èinnostech se velmi pøíznivì 
ovlivní jak vztah v týmu, tak chování 
samotných psù ve smeèce i lidské spoleènosti. 
Urèitì je velmi zajímavé nìkterou z tìchto 
aktivit alespoò vyzkoušet.

Zdravé mìsto
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Pøíprava na I. etapu regenerace sídlištì Západní
Zamìstnancùm odboru investièního a regionálního rozvoje MìÚ v Moravské Tøebové se podaøilo úspìšnì 
ukonèit 1. èást svého úkolu a 20. 1. 2006 doruèit žádost o poskytnutí dotace z programu „Regenerace 
panelových sídliš�“ na regeneraci sídlištì Západní spoleènì se všemi povinnými pøílohami na Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Nyní probíhá posouzení žádostí hodnotitelskou komisí, která na základì bodového 
ohodnocení doporuèí seznam a výši pøidìlené dotace a pøedloží jej ministrovi, který uèiní závìreèné 
rozhodnutí o pøidìlení dotace.
Mìsto musí nyní postupnì èinit kroky vedoucí k zadání veøejné zakázky, èemuž pøedchází vypracování 
projektové dokumentace I. etapy. Možnost  vyjádøit se k finální podobì øešené èásti sídlištì budou mít 
obyvatelé 8. 3. v zasedacím sále Mìstského úøadu Olomoucká 2. Prezentace bude zaèínat v 16 hod. Tìšíme se 
na Vaši úèast a spolupráci pøi vytváøení pøíjemného prostøedí sídlištì Západní.

Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí odboru investièního a regionálního rozvoje

Z jednání rady mìsta dne 14. 6. 2006
Rada mìsta schválila:

ü  Vyvìšení tibetské vlajky na radnici v Mo-
ravské Tøebové v rámci celosvìtové akce Vlajka 
pro Tibet dne 10.3. 2006
ü  Pøedložený plán èinnosti komise památkové 
péèe rady mìsta na rok 2006
ü  Pøedložený návrh vnitøního pøedpisu  smìrnice 
rady mìsta è. 1/2006, kterou se stanoví pravidla 
pro pøijímání a vyøizování petic a stížností
ü  Zadání veøejné zakázky Rekonstrukce hlav-
ního nádvoøí zámku Moravská Tøebová dle 
pøedloženého návrhu
ü  Organizaèní øád Kulturních služeb mìsta 
Moravská Tøebová.

Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu mìsta:
ü  Schválit rozpoèet mìsta Moravská Tøebová na 
r. 2006
ü  Schválit pøedložený Plán odpadového hospo-
dáøství  pùvodcù  odpadù  mìsta  Moravská  Tøe-
bová
ü  Schválit pøedložený návrh obecnì závazné 
vyhlášky mìsta Moravské Tøebové è. 1/2006, kte-
rou se  mìní obecnì závazná vyhláška è. 9/2005, 
o  stanovení   podmínek   pro   poøádání,   prùbìh 
a ukonèení veøejnosti pøístupných taneèních 
zábav,  diskoték  a   jiných   kulturních   podnikù 
k zajištìní veøejného poøádku s provedenými 
zmìnami.

Rada mìsta vzala na vìdomí:
ü  Pøedloženou informaci starosty mìsta o postu-
pu zástupcù mìsta v Komanditní spoleènosti 
Moravská Tøebová
ü  Pøedloženou zprávu o výkonu pøenesené 
pùsobnosti v oblasti pøestupkové agendy odporu 

dopravy, odboru kanceláø starosty a tajemníka, 
odboru vnitøních vìcí a odboru školství a kultury
ü  Pøedloženou  zprávu odboru kanceláø starosty 
a tajemníka o vyøizování stížností a petic za II. 
pololetí 2005
ü  Pøedložené informace øeditelky Kulturních 
služeb mìsta Moravská Tøebová o provedených 
zmìnách a opatøeních v této organizaci od 
1.1.2006
ü  Pøedložený dopis Karla Müllera ze dne 
11.1.2006 ve vìci jeho uplatnìní jako strážníka 
Mìstské policie Moravská Tøebová
ü  Pøedloženou informaci týkající se stavu v øe-
šení reklamaèních závad v objektu kláštera  na 
ulici Svitavské è.o. 7 v Moravské Tøebové.

Rada mìsta uložila:
ü  Starostovi mìsta zajistit odborné posouzení 
dopravní  situace  ve  mìstì vèetnì návrhu øešení 
k jejímu zlepšení.
ü  Starostovi mìsta vyvolat pracovní jednání ve 
vìci aktualizace zámìru rozvoje sportu ve mìstì.

Rada mìsta jmenovala:
ü  Jozefa Fuliera èlenem bytové komise rady 
mìsta.
ü  Mgr. Kvìtu Štefkovou èlenkou komise rady 
mìsta Sbor pro obèanské záležitosti
ü  Hodnotící komisi pro výbìrové øízení na akci  
„Rekonstrukce hlavního nádvoøí na zámku v Mo-
ravské Tøebové“ ve složení: 
  1. RNDr. Josef Oš�ádal (náhr. Ing. Josef Jílek)
  2. Ing. Josef Marek (náhr. Ing. Marie Nechutová) 
  3. Ing. Dušan Sejbal (náhr. Ing. Pavel Charvát)
  4. Eva Štìpaøová (náhradník Ing. Tomáš Kolkop)
  5. Ing. Rudolf Rada (náhradník Ing. Josef Jílek).

Jednotlivé etapy realizací regenerace sídlištì
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Ochrana spotøebitele

Vy se ptáte, starosta odpovídá

Vlajka pro Tibet

Sdìlení pro žadatele o dávky
sociální podpory

Zámek jako
renesanèní perla

Rekonstrukce ulice Zámecká odstartuje v dubnu

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, MT nebo e-mailem zpravodaj@mtre-
bova.cz.
Veøejné osvìtlení  ve 
mìstì nefunguje dobøe, 
bìhem vánoc nìkolikrát 
vypadlo na polovinì Svi-
tavské  ulice,   naposledy 
v polovinì ledna o víken-
du dokonce dvì noci ne-
fungovalo osvìtlení na celé ulici Bránské. 
TS sice, vìtšinou velmi opoždìnì a až po 
nìkolika dnech, svìtla opraví, ale za pár dní 
nesvítí zase. Co s tím budete dìlat?
Pamatuji si na situaci  kolem vánoc,  kdy byly 
s veøejným osvìtlením tyto problémy. Já sám 
jsem øešil na základì pøipomínek situaci na 
ulici Míru. Problém je v tom, že obèané 
výpadky osvìtlení neoznamují provozovateli, 
tedy technickým službám.

10.3. si pøipomeneme 47. 
výroèí krvavì potlaèeného 
povstání v Tibetu. Na 
uctìní památky padlých 
nevinných obìtí zavlaje v 
demokratickém svìtì tibetská vlajka. V roce 
2005 zavlála na 272 radnicích, obecních 
úøadech, magistrátech, krajských úøadech nebo 
mìstských èástech v Èeské republice jako 
tichá pøipomínka 80 000 Tibe�anù, kteøí 
zemøeli bìhem povstání a jako podpora zemi, 
ve které je napøíklad i pouhý odkaz na slovo 
demokracie na internetových stránkách Èíòany 
soustavnì blokován. Tibetské vlajky zavlály na 
radnicích i ve stovkách evropských mìst - 
napø. v Nìmecku (571), Francii (více než 500). 
Rakousku (75), Švýcarsku (20), Lucembursku 
(20). V nìkterých zemích má øada radnic 
tibetskou vlajku vyvìšenou trvale: v Itálii 
(206), Nìmecku (154), Maïarsku (18), Belgii 
(12), Španìlsku (4), Albánii (3), Švýcarsku (2) 
a Chorvatsku (1).
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Ode dne  13.3. bude kontaktní 
místo  státní  sociální  podpory 
v Moravské Tøebové pøesu-
nuto  do  budovy  úøadu  práce 
na ulici Cihláøova 6/13 a to do 
2. nadzemního podlaží nad pracovištì úøadu 
práce.

sociální podpora
Kontaktní místo Mor. Tøebová

Cihláøova 6/13, 571 01  Mor. Tøebová
tel. 461 316 243  fax: 461 312 195

Úøední hodiny:
     Pondìlí, støeda                  8,00   -   17,00 
     Úterý, ètvrtek, pátek         8,00   -   13,00

Investièní akce „Rekonstrukce pøístupové 
cesty k zámku Moravská Tøebová“ je po 
obtížných pøípravách týkající se vyøizování 
žádosti o dotace z fondu Evropské Unie Phare 
2003 v plném proudu. V tìchto dnech probíhá 
výbìrové øízení na dodavatele stavby, se 
kterým bude smlouva uzavøena v polovinì 
dubna. Èasový harmonogram celé stavby je 
omezen podmínkami dotaèního titulu a je 
nastaven na 4 mìsíce. Nároèná rekonstrukce 
bude zahrnovat vybudování jednotné hloub-
kové kanalizace s napojením stávajících kana-
lizaèních pøípojek a deš�ových støešních 
svodù, bude položen nový vodovodní øád s pøí-
pojkami a v koneèné fázi nový povrch z žulo-
vých kostek. Vzhledem ke stísnìným pod-

Má se upravovat sídlištì na Západní. Co 
konkrétnì se plánuje udìlat letos?
Letos by mìly být v první etapì zahájeny 
úpravy v nejstarší výstavbì mezi ulicemi 
Západní a Jiráskova.
Nejsme spokojení se službami a chováním 
zamìstnancù Správy nemovitostí a nejsme 
jediní, budete situaci tam nìjak øešit?
Již jsem myslím jednou na podobný dotaz 
odpovídal. Bez uvedení konkrétního problému 
se tìžko dá cokoliv ve vztahu ke Správì 
nemovitostí øešit.
Plánujete na tento rok nìjaké velké inves-
tièní akce?
Ano plánujeme. Mìlo by dojít k rekonstrukci 
Zámecké ulice. Dále by mìla být zahájena prv-
ní etapa revitalizace sídlištì Západní. U obou 
tìchto akcí, stejnì jako u zahájení úprav 
zámeckého nádvoøí máme zažádáno o dotace 
ze státních a evropských fondù.

Jedním z významných pilíøù, který je nedílnou 
souèástí tržní ekonomiky v zemích Evropské 
unie, je ochrana spotøebitelù. Významný podíl 
zde pøísluší nejen vládním a státním, pøípadnì 
samosprávným orgánùm, ale v neposlední øadì 
i rozlièným obèanským aktivitám, mezi nìž 
lze zejména pøiøadit spotøebitelské organizace.
Vládním institucím a orgánùm pøísluší zej-
ména odpovìdnost za legislativu a dozor nad 
jejím dodržováním. Nevládním, nepolitickým 
a zpravidla i neziskovým spotøebitelským 
organizacím pak pøísluší pøedevším vytváøet 
tlak na dosažení takového stavu, aby opráv-
nìné a právem chránìné zájmy spotøebitelù 
byly respektovány a úèinnì prosazovány. 
Nezávislí poradci spotøebitelù vytváøí v tržním 
prostøedí významný, nezastupitelný a nezá-
vislý segment a zaujímají významné místo ve 
vytváøení obèanské spoleènosti. V našem 
mìstì Vám ve spotøebitelských vztazích 
odbornì a nezávisle poradí Mgr. Josef Šmíd, 
vedoucí odboru Obecní živnostenský úøad.
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Zcela nový propagaèní materiál o moravsko-
tøebovském zámku vydala v tìchto dnech 
radnice. Ètyøiadvacetistránková publikace na-
zvaná Zámek Moravská Tøebová – renesanèní 
perla ÈR, jejíž autorkou je Vladislava Øíhová, 
komplexnì zachycuje historii moravskotøebov-
ského zámku a odkrývá nové souvislosti.
Jde  o  vùbec  první  souhrnný  image  materiál 
o zámku, který velmi pøívìtivým jazykem 
zaøazuje moravskotøebovský zámek mezi 
skvosty renesanèní architektury u nás.
Publikace bude v prodeji v Turistickém 
informaèním centru a po zahájení sezóny také 
na zámku.

-gut-

Okresní kolo soutìže ZUŠ
Ve støedu 8. 2. hostila Základní umìlecká škola 
v Moravské Tøebové okresní kolo celostátní 
soutìže ZUŠ. Letošní roèník je urèen dechovým 
nástrojùm, sólovému a komornímu zpìvu. Své 
zastoupení zde mìli samozøejmì 
i naši žáci a jejich výsledky 
svìdèí o tom, že se pod vedením 
svých uèitelù pøipravovali velmi 
peèlivì:
Sólový zpìv:
I. kategorie: 2. místo - Adam Vaòkát
II. kategorie: 2. místo - Josef Valach

              - Magdaléna Kužílková
3. místo - Zuzana Šertlerová

IV. kategorie: 2. místo -Marcela Chaloupková
VI. kategorie:2. místo - Petra Helebrandová
VII. kategorie:2. místo - Lucie Mièková
VIII. kategorie:
1. místo s postupem do krajského kola

               - Lucie Badalová
Komorní zpìv:
II. kategorie: 1. místo s postupem
                   Lucie Mièková a Markéta Rodová
Zobcová flétna:
IV. kategorie:1. místo s postupem

Šárka Chaloupková
Alena Jílková
2. místo -Alice Hájková

VI. kategorie:1. místo s postupem
Kateøina Fafílková
Romana Zmeškalová

Všem soutìžícím a jejich uèitelùm srdeènì 
blahopøejeme a pøejeme hodnì úspìchù i v kraj-
ských kolech (7.3. ve Vysokém Mýtì dechové 
nástroje).

ZUŠ Moravská Tøebová

mínkám ulice Zámecké bude nutné provádìt 
rovnìž pøeložky NTL plynovodu, el. vedení a 
sítí Èeského Telecomu. Celá stavba je díky 
obtížnosti stavebních prací a èasovému 
harmonogramu hodnocena jako velmi nároèná 
a vyžádá si investici za zhruba 14 milionù. 
Koneèná cena vzejde z výbìrového øíze-
ní.

Ing.Tomáš Kolkop, vedoucí odboru
investièního a regionálního rozvoje MìÚ 

Zámecká ulice
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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 15.1.2005 - 15.2.2006
V uvedeném období bylo spácháno:
15 trestných èinù 
27 pøestupkù (evidovaných pøestupkových 
spisù, které je nutno prošetøit)

Píchl nožem ženu do oka
Dne 18.1. kolem šesté hodiny veèer nezvládl 
své emoce ètyøiašedesátiletý muž. Ve spo-
leèném bytì v Jevíèku po vzájemné rozepøi 
hodil po své o tøi roky mladší manželce 
nožem, který ji zasáhl do oka. Zranìní 
poškozené si vyžádalo operaci na 
oèní klinice. Jevíèští policisté vìc 
kvalifikují jako podezøení z trest-
ného èinu ublížení na zdraví. 

Loupež v Moravské Tøebové
Dne 19.1. o pùl druhé odpoledne 
vnikli    do    neuzamèeného    bytu 
v centru Moravské Tøebové ètyøi 
maskovaní dosud neznámí pa-
chatelé. Na místì prohledali 
obyvatele bytu, ètyøiasedmdesáti-
letou ženu a šestašedesátiletého 
muže, kterému odcizili z náprsní 
kapsy finanèní hotovost ve výši 
témìø 6 tis. Kè. Policie ve vìci 
zahájila úkony trestního øízení pro 
podezøení z trestného èinu loupeže 
a porušování domovní svobody, po pachatelích 
intenzivnì pátrá. 

Vloupání do rekreaèních chat
Na poèátku mìsíce února dosud neznámý 
pachatel násilnì vnikl do ètyø zahradních 
chatek v Boršovì. Na odcizených vìcech a za-
øízení zpùsobil majitelùm škodu témìø 10 tis. 
Kè. Dalšího vloupání se dopustil neznámý 
pachatel  v Pohledech. Z rekreaèní chalupy 
odcizil elektrické spotøebièe a zahradní náøadí 
v hodnotì 55 tis. Kè, na zaøízení zpùsobil 
škodu 10 tis. Kè. Po vìcech i pachatelích 
policie nadále pátrá.

Další smrt na silnici
Dne    8.2.    veèer    došlo    na    silnici    I/35 
u Moravské Tøebové k tragické dopravní 
nehodì (obr. dole). Osmaètyøicetiletý øidiè 
vozidla Citroen Jumper, který jel od Moravské 
Tøebové smìrem na Svitavy, z dosud ne-
známých pøíèin vjel náhle do protismìru, kde 
se støetl s protijedoucím nákladním vozidlem 
Volvo. Pøi srážce došlo k tìžkému zranìní 
øidièe Citroenu, kterému na místì podlehl. 
Alkohol u sedmapadesátiletého øidièe 
nákladního automobilu byl vylouèen dechovou 
zkouškou. Vìc nadále šetøí kriminální policie 
Svitavy.

Pokusila se podvést úøad
Jednadvacetiletá žena z Moravské Tøebové se 
pokusila  obohatit  na  úkor  Mìstského úøadu 
v Moravské Tøebové. Dvakrát písemnì za-
žádala  na  odboru  sociálních vìcí a  zdra-
votnictví o   jednorázový  pøíspìvek  na  uhlí.  
Sociální  pracovnici  pøedložila  vždy  pøe-
psaný doklad o zaplacení uhlí a celkem tak 
neoprávnìnì   požadovala   zaplacení   èástky 
14 984 Kè. Podvodné jednání sociální 
pracovnice odhalila, a proto k vyplacení 
požadované èástky nedošlo. Policejní komisaø 
sdìlil podezøelé ženì obvinìní z trestného èinu 
podvodu.

M A T R I K A
Vítání:
Leden: Denisa Janošová - M.T.

Justýna Miková - M.T.
Nikola Benešová - M.T.

Únor: Nicole Oyelakin - M.T.
Michaela Katy Hegerová - M.T.

Sòatky:
Únor: Jiøí Rusek - Lenka Kubínová

- oba M.T.
Lubomír Pokorný - Natalija Šobejová
- Staré Mìsto
Michal Kudyn.- Eva Prusáková
- Mladìjov-M.T.

M Ì S T S K Á P O L I C I E – L I N K A 1 5 6
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 
hodin 

Statistika Mìstské policie
za období 15. 1. - 15. 2. 2006
Poèet zjištìných pøestupkù – 195
Z toho øešeno blokovì                         –   35
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu

–   15

16. 1. v 22:10 h.  pøijala hlídka MP  oznámení 
o ležícím muži na ulici ÈSA. Na místì bylo 
zjištìno, že muž je totálnì opilý, jelikož se na 
místì nepodaøilo zjistit jeho totožnost, byl 
pøedán PÈR.
18. 1. v 07:15 h. zajiš�ovala hlídka MP místo 
vážné dopravní nehody na silnici I/35 do 
pøíjezdu PÈR. V 18:15 h. zajiš�ovala hlídka 
další dopravní nehodu, která se stala na ulici 
Svitavské.
19. 1. v 22:10 h. pøi pravidelné kontrole 
èerpací stanice Aral požádal hlídku MP o po-
moc muž, jemuž ujel mezinárodní autobus, 
který zde mìl bezpeènostní pøestávku. Hlídka 
MP se spojila s pohranièní policií na èesko - 
slovenské  hranici a uèinila nezbytná opatøení 
k zajištìní dokladù a osobních vìcí, které mìl 
neš�astník v autobuse.
20. 1. v 17:00 h. byla hlídka pøivolána do OD 
Billa, kde zákazník si spletl vlastní kapsu s 
nákupním košíkem. Za tento úsporný èin pøi 
nakupování byl ohodnocen blokovou pokutou.
21. 1. v 13:00 h. byla hlídka MP pøivolána na 
ulici 9. kvìtna, kde pes ohrožoval chodce. 
Hlídka vyhledala majitele a ten si psa zajistil.
24. 1.  v 21:00 h.  spolupracovala   hlídka  MP 
s HZS pøi havarijní situaci na ulici Západní, 
kde v bytì praskla voda.
1. 2. v 15:30 h. hlídka MP zajiš�ovala místo 
dopravní nehody na ulici Jiráskovì.
2. 2.  v  21:30 h.  byla   hlídka  MP  pøivolána 
k èerpací stanici Pohona, kde obsluha zadržela 
mladíka z posádky vozidla, které po natan-
kování odjelo bez placení. Jelikož zadržená 
osoba nebyla schopna prokázat svoji totožnost 
a byla podezøena z protiprávního jednání, byla 
pøedána na OOPÈR.
V 23:10 h. pøistihla hlídka MP skupina mla-
díkù rušící noèní klid na ul. Cihláøovì. Jejich 
chování bylo ohodnoceno blokovou pokutou.
7. 2. v 16:00 h. pøedala hlídka MP PÈR 
agresivního opilce, který byl nalezen na ulici 
Brnìnská. Muž byl pøevezen na záchytnou 
stanici.
8. 2. v 10:25 h. byla hlídka MP pøivolána do 
OD Penny Market, kde došlo ke krádeži zboží. 
Pøestupek byl vyøešen na místì blokovou 
pokutou.
9. 2. v 21:00 h. hlídka MP zasahovala v restau-
raci Na rùžku, kde podnapilá žena napadla 
jednoho z hostù. Po vyøešení situace byla 
vykázána z restaurace.
11. 2.  v  05:00 h.  hlídka  MP  spolupracovala 
s HZS pøi vyproš�ování osobního vozidla, 
jehož øidiè nezvládl øízení a sjel do hlubokého 
snìhu mimo vozovku.
13. 2. v 20:10 h.  pøijala  hlídka MP oznámení 
o ležícím muži na ulici Bezruèovì. Na místì 
bylo zjištìno, že muž je totálnì opilý. Stráž-
níkùm se podaøilo zjistit jeho totožnost a pøe-
dat ho rodinì. 
V  23:30  h.  pøivolala  hlídku  MP  nájemnice 
z domu na ulici Holandská, kde spal u výtahu  
muž. Hlídka zjistila jeho totožnost a vykázala 
ho z domu.                                                         

strážník František Juriš

V informaèním systému MìÚ v Moravské Tøebové 
bylo k 31.1.2006 vedeno celkem 11 249 obèanù 
Èeské republiky,  z  toho  49  cizincù  s  povolením 
k trvalému pobytu na území ÈR.
Za  mìsíc  leden se  v  Moravské Tøebové narodilo 
9 dìtí, zemøelo 8 obèanù, pøistìhovalo se 14 oby-
vatel a odstìhovalo 29 obèanù.

Dne 31.1. kolem pùlnoci došlo v Mo-
ravské Tøebové k havárii topení v našem 
bytì následkem silných mrazù. Po zavo-
lání na tísòovou linku dorazili hasièi v plné 
zbroji a perfektnì vybavení, v zápìtí také 
policie. Je vidìt, že tyto složky  jsou dobøe 
pøipravené ve dne i v noci. Všechno dobøe 
dopadlo a škody jsou minimální.
Chtìli bychom tímto hasièùm i polici 
podìkovat   a   pøejeme   nejménì   dùvodù 
k zásahùm.

Rodina Soupouškova,
Svitavská 21,  Moravská Tøebová

Kolik nás je

Podìkování

B Ø E Z E N 2 0 0 6
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA rentgenolog. pracovištì  tel. 461 352 330
(budova bývalé polikliniky)     pracovna lékaøe  RDG tel. 461 352 256

ultrazvukové pracovištì tel. 461 352 326
Pøízemí LSPP pro dospìlé tel. 461 352 400 gastroenterologické pracovištì

    pondìlí  pátek    17.00 - 21.00 tel. 461 352 467
    so, ne, sv.             8.00 - 17.00 ortopedická ambulance
LSPP  pro dìti tel. 461 352 220 MUDr. Nádeníèek

                     pondìlí  pátek   17.00 - 21.00     pracovna sestry     tel. 461 352 244
                     so, ne, sv.            8.00 - 21.00 ambulance krèní, nosní, ušní

RLP    nonstop tel. 155 - dispeèink MUDr. Randula    tel. 461 352 386
                     stanovištì RLP tel. 461 352 402     pracovna sestry     tel. 461 352 243

dispeèer DZS, pokladna tel. 461 352 260
IV. podlaží

I. podlaží MUDr. Alois Hloušek - øeditel gynekologická ambulance
                     tel. 461 352 327 sestra tel. 461 352 391

fax 461 318 318 lékaø       tel. 461 352 270
                      e-mail: alois.hlousek@seznam.cz neurologická ambulance

p. Stanislav Pastýø - námìstek HTS MUDr. Šnajdrová tel. 461 352 392
tel. 461 352 252
fax 461 318 318 interní ambulance  diabetologie, revmatologie, 

                    e-mail:  nemocnice@cmail.cz kardiologie
finanèní úètárna        tel. 461 352 251 MUDr. Pol          tel. 461 352 397
mzdová úètárna         tel. 461 352 350     pracovna sestry   tel. 461 352 381
referent pro ZP          tel. 461 352 245 MUDr. Kelèa      tel. 461 352 333

    pracovna sestry   tel. 461 352 451
MUDr. Berková, MUDr. Steffanová

POLIKLINIKA tel. 461 352 453
I. nemocnièní budova alergologická ambulance

MUDr. Macášek tel. 461 352 259
I. podlaží (suterén) gynekologická ambulance
oèní ambulance tel. 461 312 569 MUDr. Machánek tel. 461 352 290
psychiatrická ambulance tel. 461 352 300 urologická ambulance

MUDr. Hammer tel. 461 352 291
II. podlaží praktiètí lékaøi pro dospìlé kožní ambulance

MUDr. Køíž - ordinace tel. 461 352 388 MUDr. Bláhová tel. 461 352 443
    pracovna sestry    tel. 461 352 393
MUDr. Marossy - ord. tel. 461 352 387
    pracovna sestry    tel. 461 352 444 II. nemocnièní budova
MUDr. Klug - ordinace tel. 461 352 394
    pracovna sestry    tel. 461 352 390 Léèebna dlouhodobì nemocných a lùžka 
MUDr. Labounková - ord. t. 461 352 396 následné péèe  prim. MUDr. Král
    pracovna sestry    tel. 461 352 337 stanice I.- II. poschodí tel. 461 352 312
MUDr. Navrátilová - ord. tel. 461 352 385 stanice II.-I. poschodí tel. 461 352 237
   pracovna sestry    tel. 461 352 395 vrchní sestra                   tel. 461 352 450

dìtská kardiologie     tel. 461 352 228
dìtská psychiatrie        tel. 461 352 228
logopedická poradna   tel. 461 352 228 III. nemocnièní budova
plicní ambulance

MUDr. Dvoøáková       tel. 461 352 262 Léèebna dlouhodobì nemocných a lùžka 
    pracovna sestry tel. 461 352 261 následné péèe

gynekologický zákrokový sál I. poschodí  - stanice III.
    sestra tel. 461 352 321     pracovna sestry   tel. 461 352 348

chirurgický zákrokový sál     pracovna lékaøe      tel. 461 352 344
    sestra tel. 461 352 316

III. podlaží praktiètí lékaøi pro dìti a dorost pøízemí
MUDr. Hloušková  tel. 461 352 214
nefrologická ambulance tel. 461 352 214 Rehabilitaèní pracovištì
MUDr. Hájková      tel. 461 352 223 tìlocvièna      tel. 461 352 360
MUDr. Randulová  tel. 461 352 221 elektroléèba    tel. 461 352 331

chirurgická ambulance tel. 461 352 336 Oddìlení klinické biochemie      tel. 461 352 235

V  lednu  vyšla  kolekce  nových  turistických  známek  urèených  pro  propagaci  v  oblasti  cestovního  ruchu 
v mikroregionu Moravsko-tøebovsko a Jevíèsko. Jedná se tak celkem již o 7 titulù turistických známek, které 
spoleènì se dvìma dalšími výroèními propagují náš region mezi turisty z celého svìta. Nové známky 
propagují turistické cíle v Jaromìøicích, Køenovì a Rychnovì.

V pøíštím èísle MTZ bude uveøejnìn struèný pøehled všech vydaných turistických známek v našem 
mikroregionu.            Josef Jílek, místostarosta mìsta

Telefonní seznam
Nemocnice následné péèe Moravská Tøebová

Nové turistické známky

Cesta Sandry
k Vyvoleným

Sandra Bartošová (21) je 
moravskotøebovská rodaè-
ka, známá jako polykaèka 
ohòù. Její popularita vzrostla, když se 
pøihlásila do druhé øady reality show TV 
Prima Vyvolení.
Televize o ní natoèila medailon a v roz-
støelu by se podle slov své maminky Zdeny 
Bartošové  mìla  utkat  se  svými  soupeøi 
5. bøezna.
Do vily se touží dostat! V druhé øadì 
Vyvolených se totiž soutìží o pohádkovou 
výhru 15 milionù Kè.

Jak tì vùbec napadlo se do této reality 
show Vyvolení II. pøihlásit?
Chtìla jsem se pøihlásit už do první øady 
Vyvolených, ale èasovì jsem to nestihla. 
Když Tereza Pergnerová vyhlásila druhé 
kolo castingu, neváhala jsem ani minutu. 
Tento projekt mì opravdu zaujal.
Jaké byly pocity z castingu?
Mùj první pocit? Hrozný! V ohromném 
množství zajímavých tváøí jsem se cítila 
naprosto ztracená a bez šancí na jakýkoliv 
úspìch.  Ale  do klidu mì dostal perfektní 
a milý pøístup celého štábu TV Prima.
Jak jsi se dozvìdìla, že jsi postoupila do 
užšího výbìru?
„My se ozveme“. To byla poslední slova, 
která jsem slyšela a která mi dala nadìji na 
další postup. A oni opravdu zavolali!
V lednu se  v Moravské Tøebové natáèel 
tvùj medailonek do finální volby Vyvolení 
II. Jak probíhalo natáèení?
Natáèet 7 hodin v mrazu není nic 
pøíjemného, ale zvládli jsme to. V mém 
medailonku uvidíte rozhovory s moji 
rodinou a pøáteli, kaskadérské kousky, 
které byly velice nebezpeèné, obzvláš� pro 
kameramana, který riskoval jak svùj život, 
tak drahé vybavení. Samozøejmì uvidíte 
mojí fire show, která byla z celého 
natáèení nejnároènìjší. Myslela jsem, že 
umrznu.
Co by jsi vzkázala obèanùm Moravské 
Tøebové?
Posílejte hlasy! Posílejte hlasy! Posílejte 
hlasy! A Hlavnì držte palce.

B Ø E Z E N 2 0 0 6
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KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202

Pøedprodej:
pondìlí a støeda   14:00 - 19:00 hod.

ètvrtek   9:00 - 12:00 hod.
vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.

E-mail: kino@ksmt.cz

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

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

Zajímavé nekomerèní snímky svìtové 
kinematografie zamíøí v rámci projektu 
100 poprvé v historii také do kina v Mo-
ravské Tøebové. Unikátní putovní 
pøehlídka uvedla za více než 10 let své 
existence pøes 100 mimoøádných filmo-
vých titulù pøedevším na plátnech velkých 
kin.
Projekt 100 umožòuje také mladým 
divákùm seznámit se s klenoty svìtového 
filmu i se žhavými novinkami, které byly 
na programu loòského mezinárodního 
filmového festivalu v Karlových Varech.
Filmy budou promítány v prùbìhu bøezna 
a dubna v páteèní veèery.
  3.3. pátek  Až pøijde kocour                
17.3. pátek Dvojí život Veroniky  
31.3. pátek         U konce s dechem                                                   
  7.4. pátek Na východ od ráje
14.4. pátek Motocykl
28.4. pátek Dítì

-gut-

Michal Nesvadba z „Kouzelné školky“ ve 
svém poøadu nauèí dìti poøádku ve svých 
hraèkách. Bez dìtí to ale nejde a tak jsou od 
zaèátku až do konce zapojeny  do magické hry 
s rekvizitami vyrobenými ze samolepící pásky.
Urèeno pro MŠ a I.st.ZŠ., délka cca 55 min.

zábava

10.3., pátek, 20.00 hod.
 vstupenka 100,- + místenka 20,- 
K tanci i poslechu zahraje moravskotøebovský 
swingový orchestr Františka Zeleného a sku-
pina Kontakt.
Další program: vystoupení bøišních taneènic, 
dražba obrázkù dìtí ze Speciální školy v Mo-
ravské Tøebové, tombola.  
Bál se uskuteèní pod záštitou starosty mìsta 
RNDr. Josefa Oš�ádala.

1 . Mìstský bál

pro dìti

4.3., sobota, 15.00 hod., vstupné: 35,-
Divadelní pohádka pro celou rodinu. Uvádí 
Hravé divadlo Brno.

18.3, sobota, 15.00 hod., vstupné: 60,-
Na brýlatého teenagera èíhají draci, zákeøní 
zemní mágové i jedna pùvabná dívka. 

22.3., støeda, 8.30 a 10.00 hod., vstupné: 70,-
Mimoøádná  pøíležitost  pro  všechny  dìti, 
které milují Michala Nesvadbu a jeho hrátky 
v televizní „Kouzelné školce“.

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. 
Michal umí bìhat, umí stát, umí mluvit 
i tancovat. Kouzelný Michal je první hraèkou 
na svìtì, která si mùže vybrat, kdo si s ní bude 
hrát! Nebudeš to právì ty? 

Když jde kùzle otevøít

Harry Potter a Ohnivý pohár

„Michal na hraní“

V pátek 
zajdìte do kina
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Michal Nesvadba

Na vlnách Èeského rozhlasu Pardubice mùžete 
týden co týden slýchat hitparádu Krajský 
výbìr. Každé úterý po 17. hodinì v premiéøe a 
v nedìli po 17. hodinì v repríze se v hodino-

vých blocích pøedstaví 10 hudebních skupin, 
které soutìží o pøízeò posluchaèù. Novinkou 
28. kola je také moravskotøebovská kapela 

, která se snaží získat sympatie 
svých pøíznivcù spolu s dalšími 9 nasazenými 
country nebo rockovými skupinami, mezi 

Proè ne band

PROÈ NE BAND v hitparádì Èeského rozhlasu
nimiž je napø. Toèkolotoè, One Brain èi Deset 
oèí.
Skupina Proè ne band vznikla na poèátku 
bøezna roku 2000 renesancí "legendární" 
moravskotøebovské country kapely Kámoši 
díky jejím èlenùm Jaromíru Mikešovi a Josefu 
Žilkovi. Jak vlastnì vznikl název PROÈ NE 
BAND? „Tìžko øíct, jak k tomu vlastnì došlo, 
ale pøi vymýšlení všemožných názvù pro 
vznikající country kapelu se snad na každý 
dotaz na vhodný název, dostalo stejné 
odpovìdi: proè ne! Tak Proè ne! Ovšem jak to 
tak obèas chodí, došlo i v této kapele k histo-
rické zmìnì a 16. záøí roku 2002 se zmìnil 
název Proè ne na PROÈ NE Band. Ke konci 
roku 2005 jsme natoèili první cédéèko s náz-
vem Z mìsta ven. Jedná se o jakýsi prùøez 
dosavadní tvorby, nebo lépe øeèeno prùøez 
hudebního zamìøení skupiny PROÈ NE 
BAND,“ vyjádøil se Petr Šesták. Kapela 
nejvíce hraje v M. Tøebové, Kvìtné a Jevíèku.
Pro kapelu Proè ne band mùžete hlasovat 
prostøednictvím SMS ve tvaru: PCE mezera 
HIT mezera ÈÍSLO SONGU na èíslo 907 77 07, 
hlasy mùžete posílat také na korespondenèním 
lístku na adresu: Hitparáda  KV, Èeský rozhlas 
Pardubice, Sv. Anežky Èeské 29, 530 02 Pardu-
bice, http://www.rozhlas.cz/pardubice/hitparada

-gut-

– hodinu pøed každým pøedstavením, kinem 
èi koncertem je otevøený divadelní bar

– první a tøetí sobotu v mìsíci jsou pro 
nejmenší pøipravena dìtská pøedstavení - 
filmové pohádky nebo divadlo

– pro dìti je vždy pøed pøedstavením k dis-
pozici dìtský koutek

– šatna je pro všechny diváky zdarma

Služby návštìvníkùm
kulturních poøadù v muzeu:



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

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 

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

Pozor!   V bøeznu budou expozice a výstavní
sály na zámku uzavøeny!
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropského 
umìní 
Staroegyptská sbírka („hrobka“) bude pøís-
tupna po celou dobu plánované rekonstrukce 
ostatních èástí expozice.

MUZEUM

ZÁMEK

Rozšíøení zámecké expozice Moravskotøebovské
vlastivìdné listy

Obèanské sdružení
Spoleènost pøátel galerie

umìlecké fotografie
v Moravské Tøebové

Od 1. dubna budou opìt zpøístupnìny stálé expozice 
na zámku. Expozice „Venkovský život na Mo-
ravskotøebovsku“   bude  k  tomuto  datu   rozšíøena 
o další dvì místnosti, vìnované domácímu tkal-
covství, které bylo v našem regionu významným 
zdrojem obživy obyvatel ještì ve dvacátých letech 
minulého století.
Tato èást  expozice  tedy  pøedstaví  chudý  pøíbytek 
z 19. - 20. století, kterému dominuje tkalcovský stav 
a všechny ostatní potøeby rodiny musí ustoupit do 
pozadí. „Tkalcovská jizba“ bude doplnìna dalšími 
exponáty  z  oblasti  textilní výroby a  panely s texty 
a ikonografickým materiálem pøibližujícím tuto 
problematiku.

 -jm-

David Vích
Archeologické nálezy uložené v Mìstské 
knihovnì v Jevíèku
Pavel Onderka
Vešebty z Holzmaisterovy sbírky
Jiøí Šmeral
Záhada rùže vyøešena? Nìkolik poznámek k in-
terpretaci heraldické výzdoby rytíøského sálu 
zámku v Moravské Tøebové
Ladislav Kryl, Martin Pokorný
Restaurování kamenných sluneèních hodin: 
Moravská Tøebová - zámek
Jiøí Fomín
Kamenné sluneèní hodiny v Moravské Tøebové
Vladislava Øíhová
Skupina štukatur poèátku 17. století na 
Moravskotøebovsku
Jana Martínková
Autor nejstarší fotografie v moravskotøebov-
ském muzeu
Karel Koneèný
Èeskoslovenská strana lidová na Moravsko-
tøebovsku v letech 1948 až 1960
ZPRÁVY

PLÁN VÝSTAV GALERIE UMÌLECKÉ 
FOTOGRAFIE NA ROK 2006

PLÁN VÝSTAV STÁLÉ EXPOZICE NA 
ROK 2006

17. 6. 2006 - FOTOFESTIVAL
                     MORAVSKÁ TØEBOVÁ 2006

9. 2. 2006 - 31. 3. 2006
Vlastislav    BALCAR Náchod          
6. 4. 2006 - 30. 5. 2006
Jaroslav      PETRÁŠ Litovel
8. 6. 2006 - 30. 7. 2006
Rudolf        ZUKAL Moravská Tøebová
17. 6. 2006 - 30. 7. 2006
FOTOFESTIVAL  Moravská Tøebová 2006
10. 8. 2006 - 30. 9. 2006
Milan         DVOØÁK Litomyšl
12.10.2006 - 30.11.2006
Jiøí  ŠTRAJT Javorník
7. 12. 2006 - 30.1. 2007
FOTOKLUB LITOVEL Litovelsko a jeho lidé   

Bývalá poliklinika
Rudolf   Zukal Mor. Tøebová
Galerie umìlecké fotografie
Jiøí  Platenka Holice
Mìstský úøad, nám, T. G. M.
Josef   Lonèák Pardubice
Mìstský úøad, nám. T. G. M.
Milan   Borský Zlín
Mìstský úøad, nám. T. G. M.
Petra   Kamenická Pardubice
Vestibul Sociálních služeb
Miroslav   Pinkava Litovel
Mìstský úøad, Olomoucká ul.
Josef   Ptáèek Brno
Úøad práce, Cihláøova ul.
Rudolf   Zukal Mor. Tøebová
ORKA s. r. o., Gorazdova ul.
Petr   Šesták Mor. Tøebová

Rudolf Zukal
Správce Galerie umìlecké fotografie
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Domácí tkadlec pøi práci. Z archivu muzea.

Country veèer s kapelou Proè ne band
Se uskuteèní v restauraci hotelu Morava

v sobotu 18.3. v 19:30 hodin.

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 prùbìhu mìsíce bøezna se uskuteèní OTEV-
ØENÝ FLORBALOVÝ TURNAJ, místo konání 
a termín budou upøesnìny v propozicích.
3.3. Keramika pro veøejnost - 15:30 - DDM, 
modelování, toèení na kruhu, více na plakátech.
6. - 7. 3. Finále LETEM SVÌTEM. Podrobnosti 
ve výsledkových listinách základního kola.
8.3. Poznávání pøírodnin 3. - 4. tøídy ZŠ, 
nepostupová, od 13:00 hod v DDM, v pøípadì 
potøeby možno dohodnout jinou hodinu.
Podrobnosti v propozicích.
8.3. Basketbalový turnaj chlapcù 8. a 9. tøíd 
ZŠ, od 14:00 hod na ZŠ Palackého
9.3. Basketbalový turnaj dívek 6. - 9. tøíd ZŠ, 
od 14:00 hod na ZŠ Palackého
15. 3. Masopustní karneval - akce o jarních 
prázdninách od 15:30 hod. v sále Na Písku. 
Vyhodnocení masek, tombola (5,- Kè.),  vystou-
pení kroužkù pøi DDM a dramatického kroužku 
pøi ZŠ Palackého ul. (Krkonošská pohádka), 
diskotéka, obèerstvení zajištìno, vstupné zdarma, 
pøedpokládaný konec v 18:00 hod.
20. - 24.3. Keramická dílna pro tøídní kolektivy 
1.st. ZŠ - dennì mezi 8:00-12:00 hod v DDM.  
Pøihláška: telefonicky do 10.3.
Podrobnosti v propozicích nebo DDM. 
22. 3.  Florbalový turnaj chlapcù 6. - 7. tøíd ZŠ, 
na Gymnáziu Mor. Tøebová
23. 3. Florbalový turnaj chlapcù 4. - 5. tøíd ZŠ, 
na ZŠ Palackého
27. 3. Okresní kolo basketbalu chlapcù, Svitavy
29.3. Zpíváme  si  pro  radost  -  od  13:30 hod. 
v koncertním sále ZUŠ v M. Tøebové
30. 3. Okresní kolo basketbalu dívek, Mìsteèko 
Trnávka

Dùm dìtí a mládeže nabízí letní tábory:
Øadov u Brandýsa nad Orlicí
Termín: 29.7. - 12.8.2006
Program: mimo klasické náplnì tábora (hry, 
sport, disco, koupání), výlety do krásného 
pøírodního okolí. 
Úèast: dìti od 7 let  (po ukonèení 1. tøídy ZŠ)
Cena: celkové náklady na tábor, vèetnì, ubyto-

vání, dopravy, stravy, pojištìní, zajištìní progra-
mu atd. èiní  3 000,-Kè.
Dìti  navštìvující  záj.  kroužky DDM a zaplatily 
I. a II. pololetí mají slevu 200,- Kè tedy 2 800,-
Kè, podrobnosti v DDM - J. Chadimová

PRÁZDNINOVÝ POBYT V DDM PRO DÌTI 
1.-3. TØÍD. Termín: 10.-14.7.2006, dennì od 
7,30 do 17,00 hod. Výlety vlakem a autobusem, 
hry v klubovnì a v pøírodì, koupání.
Strava: 2x svaèina, balíèky na výlety, obìdy v res-
tauraci, pitný režim neomezen. Cena: 750,- Kè. 
Pøedbìžné pøihlášky: do 30.4.2006. Bližší 
informace v DDM - Zdena Tauerová.

LETNÍ TÁBOR V UNIÈOVÌ pro dìti od 11 
let. Termín: 14.-21.8.2006
LT je turisticky zamìøen.Výlety do vybraných 
lokalit vlakem, autobusem, pìšky (max. 5 km 
dennì). Napø. Úsov, hrad Sovinec s programem, 
arboretum a nauèná stezka v Bílé Lhotì, 
Mladeèské jeskynì, Rešovské vodopády, Velké 
Losiny apod. Souèástí budou i hry.
Ubytování: vybavená budova DDM (ložnice, soc. 
zaøízení, kuchyòka, klubovna, zahrada). Strava: 
5x dennì. Doprava na místo: autobus. linka.
Cena: 2.200,- Kè. Pøedbìžné pøihlášky: do 
31.3.2006 (kapacita 15 osob). Více na letácích 
nebo v DDM - Zdena Tauerová. 

LETNÍ FLORBALOVÝ TÁBOR urèený dìtem 
4. - 9. tøíd, v termínu 17.7. - 23.7.2006.
Ubytování v Gymnáziu v Rájci-Jestøebí, tradièní 
náplò tábora: florbal, celotáborová hra, turistika, 
doplòkové sportovní aktivity. Strava 5 x dennì, 
spaní na postelích, k dispozici soc. zaøízení, 
tìlocvièna, høištì, zahrada. Cena LT: 2.000,- Kè. 
Pøedbìžné pøihlášky do 31.3.2006. Více na 
letácích nebo v DDM - B. Davidová.

LETNÍ TÁBOR  KREATIV urèený dìtem 1.- 9. 
tøíd, v termínu 7.8. - 13.8.2006. Ubytování na 
DDM Mor. Tøebová. Náplò tábora: výtvarné 
techniky, celotáborová hra, doplòkové sportovní a 
další aktivity. Strava 5 x dennì, spaní na 
postelích, k dispozici soc. zaøízení, klubovny, 
zahrada. Cena LT: 1.500,- Kè. Pøedbìžné 
pøihlášky do 31.4.2006. Podrobnosti opìt na 
letácích nebo v DDM - B. Davidová.
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Historie vzdìlávacího spolku a muzea v Moravské Tøebové II.
Zmìna koncepce muzea
Zakládající èlenové spolku mìli pøedstavu, že 
drobní výrobci, kteøí nejsou schopni konkurovat 
tovární velkovýrobì v oblasti cen, musí vyšší 
cenu svých výrobkù vyvážit nejvyšší možnou 
kvalitou. K tomu ovšem potøebují odpovídající 
znalosti. Ve skuteènosti však vzdìlání tìchto 
drobných živnostníkù na zaèátku sedmdesátých 
let 19. století spoèívalo jen ve výuce ètení, psaní 
a poètùm,  a  to  na úrovni,  závisející  na  úrovni 
a  snaze  jednotlivých  uèitelù.  Mnozí  øemeslníci 
a živnostníci se však pøes hrozivý vývoj situace 
nechávali jen neradi vyrušovat z klidu a pohodlí, 
pøetrvávalo u nich konzervativní, „pøedbøeznové“ 
uvažování. Z letargie je mìlo vytrhnout založení 
pokraèovací školy, knihovny a cyklus pøednášek 
pro veøejnost hned v prvním roce existence 
vzdìlávacího spolku. 
Pokraèovací škola byla zpoèátku hojnì 
navštìvována, a když 
zájem na konci sedm-
desátých let zaèal opadat, 
pomoh la  i n t e rvence  
starosty a poèet poslu-
chaèù opìt stoupl. 16. 10. 
1885 získala škola od 
ministerstva vyuèování 
definitivní statut, podle 
k t e rého  „mì la  Ž iv -
nostenská pokraèovací 
škola Spolku pro další 
vzdì l áván í  ž ivnos t -
nického a obchodnického 
stavu v Moravské Tøe-
bové za úkol poskytovat 
uèòùm a pomocníkùm 
živnostníkù     teoretické 
a  v  rámci  možností  
také praktické vyuèování 
v umìleckoøemeslných, 
technických a komerè-
ních oborech, které jim 
mohou pøispìt pøi výkonu  
jejich  povolání a zvy-
šování kvalifikace“. V ro-
ce 1905 bylo na základì 
specifických potøeb re-
gionu zøízeno samostatné 
oddìlení pro tkalcovství. 
Školy zùstaly ve správì 
vzdìlávacího spolku do 
r o k u  1 9 0 8 ,  k d y  j e  
pøevzalo mìsto.
Úspìch mìlo také založení knihovny. S myš-
lenkou na založení ètenáøského spolku pøišel jako 
první uèitel tìlocviku  Josef  Gabriel  pøi posezení 
s nìkolika mladými muži u piva v oblíbeném 
hostinci „V lochu“ (Lochwirtshaus). Knihovna se 
rozrùstala velmi rychle pøedevším zásluhou 
dlouholetého pøedsedy spolku Josefa Brislingera. 
První katalog, vydaný v tøetím roce trvání spolku, 
obsahoval 1242 svazkù, do Zámecké ulice se už 
stìhovalo o tisíc svazkù více, od roku 1879 byl 
katalog èlenìn do sedmi skupin podle obsahu 
knih a brožur. Po 25 letech existence mìla 
knihovna 7472 svazkù a zaznamenávala více než 
8000 výpùjèek roènì.
Už  v  prvních stanovách z roku 1878,  ostatnì už 
i v první zprávì o èinnosti 1875, bylo zmínìno 
plánované založení „sbírek“ jako jeden z bodù 
programu spolku. Jak jsme již uvedli, tento úkol 
byl zpoèátku plnìn velmi liknavì. Mohutným 
impulsem se stala až okresní výstava v roce 1875. 
V dùsledku poøádání výstavy vzrostl poèet 
sbírkových pøedmìtù na více než 600, byly 
rozdìleny do tøí skupin a zpøístupnìny veøejnosti. 
Hned v dalším roce se poèet pøedmìtù 
zdvojnásobil. K technologické èásti bylo 
pøièlenìno oddìlení výrobkù nejrùznìjších 
prùmyslových  odvìtví.  Sbírky   byly  vystaveny 
v prvním patøe domu v Zámecké ulici, kde 

„muzeum prožilo své dìtství a mládí“. Zaèalo se 
mu zde daøit zásluhou místních osvícených 
obèanù, podpory brnìnského muzea a darù, které 
pøicházely z nejrùznìjších míst a obohacovaly 
pøedevším umìleckoøemeslnou sbírku. Místní 
øemeslníci mìli nepøetržitì možnost vystavovat 
své výrobky a tyto výstavy vzbuzovaly zájem 
veøejnosti. Našli se i lidé, kteøí byli ochotni 
vystavit vzácné kousky, jež byly souèástí 
vybavení jejich domácnosti. Ministerstvo 
obchodu poskytlo spolku subvenci na poøízení 
nejnutnìjšího mobiliáøe. Muzeum mìlo ve svém 
fondu pøedmìty, se kterými se mohlo pochlubit i 
na výstavách poøádaných v Brnì a dalších 
mìstech. Využívána byla pøedevším sbírka 
umìleckých øemesel, která po ètvrtstoletí 
existence vzdìlávacího spolku èítala 1000 kusù, 
zapsaných pod 976 inventárními èísly. 
Geologická  sbírka  však  stále  zùstávala  ukryta 

je i dnes sídlem poboèky Èeské spoøitelny), kde 
bylo pro muzejní sbírky k dispozici šest pìkných 
místností. V té dobì tvoøily sbírkový fond sbírka 
pøedloh pro øemeslnou výrobu, geologická, tech-
nologická a umìleckoøemeslná sbírka. Z umì-
leckoøemeslné sbírky byla pozdìji vyèlenìna 
sbírka numismatická, zatímco sbírka pøedloh byla 
spolu se starými tisky a písemnostmi pøiøazena ke 
spolkové knihovnì. V souvislosti se zanikáním 
øemeslnických cechù se do muzea dostávalo stále 
vìtší množství cechovních památek. Kromì 
finanèní hotovosti a dokumentù cechy vlastnily 
pøedevším peèetidla, truhlice, do kterých byly 
peníze, písemnosti, peèetidla a peèetní vosk 
ukládány, dále cínové nádobí, vývìsní štíty 
používané k oznaèení cechovní hospody a re-
kvizity používané pøi výpravných cechovních 
pohøbech  pøíkrovy, štíty a køíže na rakev a ko-

rouhve nošené v èele 
prùvodu.  Cechovní  
organizace øemeslné 
výroby byla formálnì 
zrušena v roce 1859, 
kdy už se ve skuteè-
nosti - pokud jde o or-
ganizaci vlastní výroby 
a  odby tu  -  dávno  
p ø e ž i l a .  T r a d i c e  
cechovní organizo-
vanos t i  v šak  by l a  
natolik silná, že v nì-
k t e r ý c h  p ø í p a d e c h  
trvalo další tøi dese-
tiletí, než byl cech 
definitivnì rozpuštìn. 
Pøi té pøíležitosti se 
øešil také další osud 
spoleèného majetku 
mistrù a tovaryšù. Tak 
byly napø. v roce 1890 
pøedány muzeu do 
trvalého užívání ce-
chovní truhlice morav-
skotøebovských mlyná-
øù a ševcù i s písem-
n o s t m i  a  d a l š í m  
obsahem, v roce 1893 
získalo muzeum køíž na 
rakev mlynáøského 
cechu, v následujícím 
r o c e  b y l y  s b í r k y  
obohaceny o  vìtš í  

množství cechovních památek, které spolku 
pøedalo živnostenské spoleèenstvo, rùzné 
pøedmìty z nìkdejšího majetku cechù se však do 
muzea nadále dostávaly i jednotlivì. Jako dárci 
byli oznaèováni jednotlivci, cechy, obec nebo 
opìt živnostenské spoleèenstvo. Sbírky se 
rozrùstaly také jinými dary soukromých subjektù 
– pøírodninami, numismatickým materiálem, 
starožitnostmi, suvenýry pøivezenými z dalekých 
cest.  Kolem  roku  1895  už  muzeum  v  souladu 
s novou koncepcí nakupovalo souèásti høebeè-
ského kroje, další etnografické pøedmìty do-
stávalo darem. V roce 1896 byl do muzea pøedán 
malovaný epitaf rodiny Schartovy ze høbitovního 
kostela, muzejní sbírky byly obohacovány i dal-
šími církevními památkami. Je patrné, že si 
vzdìlávací spolek získal dùvìru a uznání 
obyvatel a institucí Moravskotøebovska a mìl své 
pøíznivce i mimo vlastní region Høebeèska.
V roce 1897 vyslovil kustod muzea pøání, aby 
mohl v následujícím roce zapsat do inventární 
knihy èíslo 1000, a to se mu také splnilo. Ve 
tøicátém roce trvání spolku, v roce 1902, 
pøekroèil již poèet inventárních èísel sbírkových 
pøedmìtù 1100.
Tento  rok  byl  ovšem  pro  muzeum  pøelomový 
z jiného dùvodu - do jeho vývoje zasáhl mecenáš 
Ludvig Holzmaister.  -jm-

v bednách, pro její vystavení chybìly prostory.  
Pøesto v této dobì vznikl plán zmìnit charakter 
muzea. Cílem mìlo být nezamìøovat se nadále 
tolik na vývoj øemesel, ale vybudovat „župní“, 
dnes bychom øekli regionální muzeum, které by 
bylo zamìøeno na etnografii a vlastivìdu 
Høebeèska. K této zmìnì koncepce jistì nemalou 
mìrou pøispìlo zklamání zakladatelù spolku, 
když jejich èinnost, zamìøená na podporu 
drobných živnostníkù a obchodníkù,  nevzbudila 
u této vrstvy obyvatel oèekávaný zájem. 
Napøíklad ve výroèní zprávì za rok 1894 bylo 
hoøce pøipomenuto, že „právì naši páni 
živnostníci by pøece mìli využívat sbírku pøedloh 
a spolkovou knihovnu“. Skuteènost však byla 
taková, že i když návštìvnost knihovny byla 
uspokojivá, právì øemeslníci pro nì shro-
mažïované pøedlohy a publikace vùbec 
nevyužívali a èítárna, která byla za tímto úèelem 
otevøena, byla nejprve doèasnì, pak definitivnì 
zrušena. 
Plánované rozšíøení akvizièní èinnosti muzea 
mohlo být ovšem uskuteènìno jen díky opìtnému 
získání nových prostor. 

Pøestìhování muzea na námìstí, rozrùstání 
sbírek
1. 7. 1896 se vzdìlávací spolek pøestìhoval do 
budovy mìstské spoøitelny na námìstí è. 14 (dùm 
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Jeden z výstavních sálù muzea v budovì spoøitelny. Z archivu muzea.
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Øímskokatolická církev

Èeskobratrská církev evangelická

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:
Po/    9:00 hod. klášterní kostel
Út/  18:00 hod. klášterní kostel
St/  18:00 hod. klášterní kostel
Èt/  17:00 hod. klášterní kostel
Pá/  18:00 hod. klášterní kostel
So/  18:00 hod. klášterní kostel
Ne/   8:30 hod. farní kostel
       18:00 hod. klášterní kostel
V nedìli 26.3. v 15:45 hod. bude v klášterním 
kostele mše sv. pro rodiny s dìtmi.
1.3. – Popeleèní støeda - zaèátek postního 
období pøed Velikonoèními svátky.
Akce: Postní duchovní obnovy ve františkán-
ském klášteøe – o.Augustin OFM

-  pro mládež - 3.-4.3.
-  pro ženy - 24.-25.3.
-  pro muže - 31.3.-1.4.

Kontakt: 739 524 310
Oblastní charita informuje:
Charitní šatník je otevøený každý pátek od 15:00 
do 17:00 hod. Dobrovolní pracovníci sbírají pro 
humanitární úèely èisté a nepoškozené odìvy.
Setkání seniorù bude opìt první pondìlí v mì-
síci, tj. 6.3. v 10:00 hod. v jídelnì františkánské-
ho  kláštera.  Zveme Vás  na  posezení pøi kávì 
a na povídání o nejvìtších svátcích køes�anù, 
kterými jsou Velikonoce. Dále se zamìøíme též 
na velikonoèní zvyky a duchovní pøípravu. 
Vážení tøíkráloví pøátelé, dìkujeme všem, kteøí 
se podíleli na pøípravách a prùbìhu Tøíkrálové 
sbírky 2006. Jak jsme již informovali vynesla 
tato sbírka 94.779,50 Kè. O rozdìlení 
finanèních podílù pro mìsto Moravská Tøebová 
a okolí Vás budeme prùbìžnì informovat. 
Køídami, posvìcenými pøi zahájení Tøíkrálové 
sbírky 2006, psali „Tøi králové“ nad dveøe domù 
písmena K+B+M. Nejsou to iniciály jejich jmen 
Kašpar, Melichar a Baltazar, ale je to latinské 
„Christus mansionem benedicat“, což lze 
pøeložit jako „A� Kristus žehná tomuto domu“. 
Všem dárcùm patøí ještì jednou podìkování.

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

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

1.3. - 31.3.  - Výstava výtvarnice Marty Maškové
V prostorách mìstské knihovny si mùžete pro-
hlédnout kresby, malby a grafiku studentky výt-
varné katedry Pedagogické fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Otevøeno v pùjèovní dobì MìK.
3.3. - Litva oèima cestovatele Martina Stillera
Beseda s cyklocestovatelem Martinem Stillerem 
probìhne  ve spoleèenském sále Sociálních služeb 
mìsta  Moravská Tøebová v 17. 30 hod.  Zajištìno 
promítání dataprojektorem.

 
Bøezen mìsíc Internetu
Mìstská knihovna se pøipojuje k celostátní akci 
Bøezen  mìsíc Internetu s následující nabídkou:
1.3. - 31.3. - Svìt Internetu
Výstava knih a èasopisù, bibliografie
1.3. - 31.3. - Internet za babku
* Každý, kdo pøivede nového ètenáøe  bude mít  pro 
sebe a pro nìho dennì ½ hod. internetu  zdarma  a to 
celý mìsíc ode dne, kdy registrace probìhne.
* 1.3. - 15.3. - v tìchto dnech mohou návštìvníci 
využít výhodného poplatku za pøipojení na internet  
30 min./5,- Kè. Možnost objednání pøedem!
24.3.  -  Setkání knihovníkù místních knihoven 
regionu - Internetové minimum pro knihovníky, 
zaèátek ve 14. hod.
3., 10., 17.,  24., 31. 3.  - Internet pro všechny
Lekce pro zaèínající uživatele internetu, vždy od 
9.00 hod. do 11.00 hod. 

To si pøeètìte …
Bøezen býval dlouhá léta Mìsícem knihy. Myslíte, 
že už to neplatí? Mìstská knihovna chce v této 
tradici pokraèovat.  Proto pro vás pøipravila novou 
službu, ve které nám mùžete pomoci i vy, naši 
ètenáøi. Každý, komu se líbila nìjaká kniha, mùže ji 
doporuèit dál. Do pøipraveného zápisníku napíšete 
autora a název knihy, pøípadnì své dojmy. Pomùžete 
tak dalším ètenáøùm, kteøí právì nevìdí, co si vybrat 
a váš tip jim napoví. 

Podìkování
Mìstská knihovna oslovila v minulém roce rùzné 
firmy ve mìstì s prosbou o finanèní èi hmotný dar. 
Všem (i tìm, kteøí nechtìli být jmenováni) chceme 
podìkovat za podporu. S jejich pomocí mohla 
knihovna rozšíøit  nabídku èasopisù, poøádat rùzné 
soutìže a tvùrèí dílny pro dìti, pasování prvòáèkù na 
ètenáøe  a motivovat je ke ètenáøství.

Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
  1.3.   Papírový šperk 
  8.3.   Tisk provázkem
15.3.   Modelujeme pravìká zvíøata
22.3.   Výrobky ze slaného tìsta
29.3. DÌTI DÌTEM – keramická dílna, ve 
spolupráci se speciální školou
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìtském oddìlení!

Jarní prázdniny v knihovnì
V dobì jarních prázdnin od  13.3.  do 16.3. zveme 
do knihovny dìti, které rády soutìží, hrají si a 
malují. Na každý den je pro nì pøipraven zajímavý 
program:
13.3.   Soutìž ve skládání puzzle (po celý den)
14.00-16.00 hod. – dìtská výmìnná burza 
poštovních známek
14.3.   Soutìžíme v pexesu (dopoledne)
Hrajeme Kris-kros, Scrabble (odpoledne)
14.00-16.00 hod. – výmìna kartièek (hokejistù, 
Pokémonù, aj.)
15.3.   Stolní hokej  soutìž (dopoledne)
Modelujeme pravìká zvíøata (odpoledne)
14.00-16.00 hod. – výmìna pohlednic a samolepek
16.3.   Soutìž ve Èlovìèe, nezlob se (dopoledne)
Luštíme sudoku – soutìž o ceny (odpoledne)
14.00-16.00 hod. – výmìna plakátù a èasopisù
V prùbìhu uvedených dnù si mohou dìti v knihovnì 
vymìòovat písmenka do soutìže „Kdo ète, ten se 
nenudí“.  Také luštìní sudoku je možno trénovat již 
od pondìlí. Otevøeno: 9.00 - 17.00 hod.

Pasování do stavu ètenáøského
Již tøetím rokem bude Mìstská knihovna Ladislava z 
Boskovic  v Moravské Tøebové oceòovat úsilí 
prvòáèkù, kteøí zvládli základy ètení. Slavnost 
„Pasování do stavu ètenáøského“ má podchytit 
zájem dìtí o knihy a ètení.
Dìti si vyposlechnou krátký kulturní program, složí 
rytíøský slib a podstoupí slavnostní ceremoniál. Na 
každého ètenáøe èeká malý dáreèek pro radost a 
vzpomínku.
Pasování probìhne v zasedacím sále MìÚ 
Olomoucká 2 a to v následujících termínech:
21.3.   –  II. ZŠ, zaèátek v 15.00 a 16.00 hod.
22.3.   –  I. ZŠ, zaèátek ve 13.30 hod.
23.3.   – III. ZŠ, zaèátek ve 13.30 a 14.30 hod.
Srdeènì zveme všechny rodièe, prarodièe, pøíbuzné 
a pøátele dìtí!

Mladý ètenáø 2006
MìK Ladislava z Boskovic vyhlašuje pro žáky a 
studenty literární soutìž nazvanou  „I malí mohou 
dìlat velké vìci“. 
Podmínky soutìže:
Napsat:  úvahu - zamyšlení nebo pøíbìh na uvedené 
téma
Inspirovat vás mohou uvedené výroky a citáty: 
„I malý úsmìv potìší.“ * „Velikost èinu je závislá na 
síle lásky.“ (J.W. Goethe) * „Malá skuteènost je lepší 
než velká pøedpovìï. (Petronius) * „Malá teèka 
ukonèí tu nejdelší vìtu.“ Práce musí obsahovat: 
jméno, adresu bydlištì, název školy a tøídy.
Hodnocení bude probíhat ve 3 kategoriích: I. stupeò 
ZŠ + speciální škola, II. stupeò ZŠ a víceleté 
gymnázium, støední a uèòovské školy. Termín 
odevzdání: do 10. bøezna 2006 v mìstské knihovnì. 
Soutìž „I malí mohou dìlat velké vìci“ je pøihlášena 
do celorepublikového projektu „Kde konèí svìt“, 
kterou poøádá Klub dìtských knihoven pøi Sdružení 
knihovníkù a informaèních pracovníkù. Vítìzové 
mìstského  kola   mohou  postoupit  do  regionálního 
a pøípadnì se úèastnit slavnostního vyhodnocení na 
Pražském hradì.

30.3.  – Vyhodnocení 23. roèníku soutìže Mladý 
ètenáø 2006
Zasedací sál MìÚ Olomoucká 2, od 15.00 hod.          

Moravskotøebovský Ámos 
I v letošním roce probìhne v bøeznu na školách 
anketa Moravskotøebovský Ámos aneb Uèitel, 
kterého si vážím, mám rád. 
Každý žák a student dostane na své škole anketní 
lístek,  aby mohl  dát  hlas  oblíbenému  pedagogovi 
a vyjádøit, proè si ho váží. Volba Moravskotøe-
bovského Ámose 2006 se uskuteèní pøi slavnostním 
vyhlášení výsledkù školních kol koncem bøezna a 
rozhodnou o nìm pøítomní žáci a studenti.
Pøipomínáme, že v minulém  roce se vítìzkou stala 
p. uè. Bedøiška Schneiderová ze Støední technické 
školy MO, kterou pøišla podpoøit øada jejích 
studentù a kolegù. 

30.3. – Vyhlášení výsledkù ankety a volba 
Moravskotøebovského Ámose 2006 
Zasedací sál MìÚ Olomoucká 2, od 15.00 hod.

Pùjèovní doba
Oddìlení pro dìti
pondìlí - ètvrtek 12.00 hod.  17.00 hod.
sobota                    9.00 hod.  12.00 hod.
Oddìlení pro dospìlé     
Studovna,èítárna            
pondìlí - ètvrtek    9.00 hod.  17.00 hod.
sobota    9.00 hod.  12.00 hod.

Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
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Životní styl pøedstavuje z hlediska ovlivnìní zdraví 
jeden z nejvýznamnìjších faktorù. Jeho vliv se 
uplatòuje v celé øadì oblastí života - v rodinì, ve 
škole, na pracovišti, volnoèasových aktivitách atd.
Na neuspokojivém zdravotním stavu se dosud 
významnì podílí nevhodná skladba výživy 
(nadmìrný energetický pøíjem, pøevaha živoèišných 
tukù, jednoduchých cukrù, soli, stále ještì 
nedostateèná konzumace vlákniny, zeleniny a 
ovoce), i když v posledních letech došlo ke zmìnám 
ve spotøebì potravin, které je možno pokládat za 
pozitivní (zvýšená spotøeba zeleniny, ovoce, 
drùbežího masa, pokles spotøeby vepøového masa, 
trvanlivých salámù, másla, vajec, cukru). Pøesto se 
vyskytuje pøíliš èasto nadváha až obezita u mužù i 
žen. Souvisí to i s nízkou pohybovou aktivitou 
populace. Více než polovina èeské populace 
nesplòuje doporuèovanou úroveò pohybové aktivity. 
Nedostatek støednì intenzivní pohybové zátìže 
zpùsobuje èasté vady držení tìla, podílí se na vzniku 
mnoha chronických neinfekèních onemocnìních 
(obezity, kardiovaskulárních nemocí, diabetu, 
osteoporózy aj.).
Jedním z cílù projektu Zdravé mìsto M. Tøebová je 
zlepšení životního stylu obyvatel mìsta. Tento 
dlouhodobý závazek vychází z požadavkù Svìtové 
zdravotnické organizace a spoèívá v aktivitách, které 
podpoøí snížení výskytu nemocí i úrazù. Mimo 
jiných pravidelných akcí na téma zdraví je v 
Moravské Tøebové každoroènì poøádána celostátní 
kampaò Dny zdraví, která obyvatelstvu mìsta všech 
vìkových kategorií nabízí rùzné formy zdravìjšího 
pøístupu k životu.  Zdravé mìsto

Zdravý životní styl

Dík pedagogùm ZUŠ
Dìkuji uèitelùm ZUŠ v Moravské Tøebové, 
Vladimíru Èadílkovi, Jaroslavì Èadílkové a 
Františku Žáèkovi a studentce Gabriele Pokorné 
za pomoc pøi pøípravì na talentové zkoušky na 
Støední školu umìleckých øemesel v Brnì.

Nikola Kalinová
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Integrovaná støední škola Moravská Tøebová a mezinárodní projekty

Cestování po republice

Odpoledne na bowlingu

Zápis prvòáèkù v II. ZŠ

Karneval na ledì

Spolupráce se školami v zahranièí je pro každou 
školu ideální možnost,  jak  porovnat zpùsob výuky 
a procvièit vìdomosti a dovednosti získané ve 
vyuèování v reálné praxi. Tohoto závìru si bylo 
vìdomo vedení školy, když v loòském roce podalo 
pøihlášku do mezinárodního projektu Evropské unie 
s názvem Socrates. Konkrétní projekt, na kterém 
pracují uèitelé a žáci naší školy, má název „Nové 
uèení v Evropì“ a jeho cílem je pomocí spolupráce 
mezi školami v rùzných státech EU obohatit 
každodenní práci ve tøídì o moderní a kvalitní 
vyuèovací metody.
Spoleènì s ISŠ Moravská Tøebová jsou do projektu 
zapojeny školy z Rakouska (Vídeò), Nìmecka 
(Pocking, Saarbrucken) a Holandska ( Vlaardingen). 
Každá škola má za úkol zavést do vyuèování 
moderní a netradièní formy výuky a o zkušenosti se 
pak podìlit s ostatními školami.
Uèitelé a žáci naší školy se do této èinnosti zapojili 
velmi aktivnì a v souèasné dobì pracujeme na cca 
10 projektech, které rozšíøí výuku v øadì pøedmìtù 
(dìjepis, obèanská nauka, cizí jazyky, výpoèetní 
technika i øada odborných pøedmìtù )
Mezi nejzajímavìjší projekty patøí práce PhDr. 

Lopourové  (Mìsto - evropské kulturní tradice), 
Mgr. Pekárikové (Pojïte s námi pomáhat), Mgr. 
Markové a Mgr. Cvrkalové (Tradice, zvyky a ku-
chynì v anglicky  a  nìmecky  mluvících  zemích), 
p. Zelinkové, DiS. (Profesionální chování sociálního 
pracovníka), Ing. Muselíková (Fiktivní rozpoèet 
rodiny) a spousta dalších.
Bìhem školního roku se koná nìkolik setkání 
zástupcù z øad øešitelù projektù v jednotlivých 
mìstech úèastníkù. Na podzim minulého roku se 
konala nìkolikadenní konference ve Vídni, na jaøe 
pojedou delegáti z naší školy do Vlaardindgenu a na 
podzim bude organizátorem setkání škol ze všech 
zúèastnìných zemí ISŠ Moravská Tøebová.
Práce na tomto projektu je pro žáky i uèitele velkým 
pøínosem, díky projektùm jsme zjistili, jaké máme 
ve škole dobré uèitele, podpoøili jsme aktivitu a 
samostatný pøístup žákù k výuce, vytváøíme vlastní 
uèební pomùcky a metodické materiály, navázali 
jsme užiteèné kontakty s partnerskými školami, 
získali  jsme  pøedstavu  o  materiálním  zabezpeèení 
i zpùsobu výuky v jiných zemích a jsme nadšeni, že 
tuto èinnost financujeme z grantu EU.

Mgr. Libor Èáp, zástupce øeditele ISŠ

To  je  název  etapového  „putování“  na  rotopedech 
v domovì dùchodcù. V lednu jsme zahájili první 
etapou toto cestování, které pokraèuje každou 
støedu. K úèasti jsme vyzvali také obyvatele 
penzionu. Do akce se zapojili i zamìstnanci, kteøí 
rádi jezdí na kole a pøidají nìjaký kilometr. 
Pøíkladem a výzvou pro všechny kdo se ostýchají 
pøijít šlapat do naší tìlocvièny na rotopedech je 
obyvatelka DD paní Františka Janotová, která 
8.2.2006 oslavila 95 narozeniny. A to jak? No pøece 
na kole, jak sama øíká ! 

Sociální služby M. Tøebová

To strávili internátní a družinoví žáci Speciální 
základní školy v Moravské Tøebové. Kromì toho, že 
si do sytosti užili všech lákadel, které toto zaøízení 
skýtá, vychutnali si malé obèerstvení a obdrželi 
drobné dárky od sponzorù. Nadšení a radost v oèích 
úèastníkù byly odmìnou organizátorùm akce.

Mgr. Peter Kopunecz

V pátek 10.2. probìhl na naší škole zápis dìtí do 
1.tøídy. Dìti se svými rodièi pøicházely v oèekávání 
nìèeho nového, neznámého. Brzy však obavy 
ztratily. Zatímco rodièe vyplòovali dokumenty nutné 
pro zápis, dìti navštívily koutek družiny. Za 
asistence starších spolužaèek modelovaly, kreslily, 
lepily a cvièily. Za splnìné úkoly dostaly drobné 
odmìny a diplom. Pak se jich ujaly vyuèující 
1.stupnì, které je nenásilnou hravou formou 
provedly úskalím zápisu. Po úspìšném výkonu byly 
dìti opìt odmìnìny a vesele odcházely s nadšením, 
že se do školy na podzim vrátí. Dìti byly velmi 
šikovné a pøipravené, což svìdèí o dobré práci 
rodièù a péèi mateøských škol.

Denisa, Petra, Nikola, Pe�ka, Markéta
- starší spolužaèky

Úterní odpoledne 31. l. náležela ledová plocha 
zimního stadionu pohádkovým a filmovým 
bytostem. Dìti pøedškolního a mladšího školního 
vìku se zde úèastnily ètvrtého roèníku ledního 
karnevalu, který již tradiènì poøádají Technické 
služby mìsta ve spolupráci se speciální školou.
Rytíøové, králové, princezny, berušky a roztodivná 
pohádková havì� v 
doprovodu rodièù, 
starších sourozencù 
nebo vychovatelù 
mìøili své bruslaø-
ské schopnosti pøi 
zdolávání zálud-
ných a nároèných 
sportovních úkolù. 
Odhodlanì se potý-
kali s pøekážkami, 
slalomem, basket-
balovým košem, 
støelbou na bránu, 
metali a sbírali pu-
ky, a to vše na brus-
lích.
Za každý splnìný 
úkol byly dìti odmì-
nìny bonbónem a v 
cíli soutìživých her 
na nì èekala sladká 
odmìna.
V závìru odpoled-
ního karnevalového 
reje byly vyhlášeny 
a odmìnìny nejzda-

úù Národní program poèítaèové gramotnosti
Základy práce s poèítaèem
- 4 dvouhodinové kurzy dotované Minister-
stvem informatiky ÈR /úèastník hradí 400 Kè/.
Jednotlivé èásti:
Jak na poèítaè - základ. poèítaèové pojmy, 
spouštìní programù, základní ovládání PC
Texty v PC - napsání textu, tisk dokumentu,zá-
klady textového editoru
Internet a e-mail - práce s internetem, 
používání elektronické pošty, vlastní email. 
schránka.
Portál veøejné správy -NOVÌ!!! - vyhledávání 
potøebných informací pro obèana po internetu - 
bez obcházení úøadù.
Pøihlášky: Turistické informaèní centrum, 
nám.TGM 33, M.Tøebová, tel. 461 315 794, 736 
681 693

úù PODÌKOVÁNÍ
Výbor ZO ÈZS Moravská Tøebová dìkuje 
sponzorùm za dary do tomboly na Zahrádkáøský 
ples, který probìhl 14.1. v KD v Boršovì. Dík 
patøí také èlenùm zahrádkáøùm, kteøí s podíleli 
na pøípravì a konání plesu.

Zdenìk Kadlec, èlen výboru ZO ÈZS

úù PODÌKOVÁNÍ
MO KDU-ÈSL v Moravské Tøebové dìkuje 
všem, kteøí se svou èinností podíleli na zdárném 
prùbìhu 58. Lidového plesu konaného dne 4. 2. 
v Kulturním domì v Boršovì.
Zejména patøí náš dík štìdrým sponzorùm 
tomboly, poøadatelùm, organizátorùm a všem 
ostatním pøíznivcùm, kteøí nezištnì poskytli 
svoji pracovní sílu ke zdaru spoleèného díla.

úù POZVÁNÍ
Mìstská organizace KSÈM zve všechny 
zájemce na tradièní spoleèenský veèer, který se 
koná 11.3 v 19:30 hodin v sále Na Písku.
K tanci a poslechu hraje Domino p. Bayera, 
obèerstvení zajištìno.

Program èinnosti KÈT
Støeda 1.3.
Pracovní schùzka k pøípravì DP VANDR 
SKRZ MALÓ HANÓ, Klubovna, od 18.00 
hod. 
Sobota 4.3.
Pìší výlet do okolí Moravské Tøebové – Po 
Høebeèovském høebeni na Roh.
Odjezd linkovým autobusem na Svitavy v 8.20 
hod. z aut. nádr. i od nemocnice. Délka cca 12 
km. Svaèinu s sebou. 
Støeda 8.3.
Pøátelské posezení v klubovnì - pøíprava 
programu na mìsíc duben. Zaèátek v 18. hod.
Sobota 18.3.
Zájezd na turistický pochod  Jarní pøírodou do 
Jaromìøic. Sraz zájemcù v 7.20 hod. na 
autobusovém  nádraží ÈD. Návrat odpoledne. 
Délka tras dle zájmu od cca 7 do 23 km.  Jízdné 
- èlenové KÈT - 30 Kè, ostatní - 50 Kè 
Nedìle26.3.
Zahájení cykloturistické sezóny – výlet do 
údolí Moravské Sázavy. Sraz zájemcù v 13.00 
hod. u autobus. nádraží. Délka cca 40 km.
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øilejší masky a pøevleky. Následovala tombola, pøi 
které byla vylosována jednotlivá úèastnická èísla, 
takže odmìnìny byly skuteènì všechny zúèastnìné 
dìti. Pro poøadatele byla odmìnou spokojenost a 
radost úèastníkù.  O  oblibì  této,  již  tradièní  akce,  
svìdèí i úèast témìø dospìlých dorostencù v kostý-
mech „teletabís“ a jejich hasièské vedoucí, coby 
Zlatovlásky.

„Teletabís“
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Úspìch nadìjné atletky Kateøiny Klímové
Je studentkou ve tøídì 5.AV na zdejším gymnáziu. 
„Zprvu byla osvobozena od Tv, vzhledem k jisté 
zdravotní komplikaci, pozdìji objevila sport pro sebe 
a ten dnes dìlá naprosto svìdomitì, peèlivì, 
ctižádostivì. Je to skvìlá atletka a milá holèina, 
která nezkazí žádnou legraci,“ dokreslil její cha-
rakteristiku uèitel H.Kodeš.
Menší úspìchy již získávala v žákovských 
kategoriích - v roce 2004 se na MÈR žactva v Ostra-
vì umístila ve vrhu koulí na 16. místì. V roce 2005 
se stala krajskou pøebornicí v dorostenecké kate-
gorii, v ženách skonèila druhá, na MÈR dorostu 
(venku) skonèila desátá.
O víkendu 19.2. se tato vynikající koulaøka 
zúèastnila halového mistrovství ÈR dorostencù a 
juniorù ve vrhu koulí. Do závodu nastupovala jako 
jedna z favoritek. Nadìje, do ní vkládané, nebyly 
zbyteèné, výkonem 13,37 m se umístila na  2.  místì  
za  Kateøinou  Šafránkovou z Kolína.
Se svým výkonem pøesto nebyla pøíliš spokojená: 

„Dìlala jsem technické chyby a po dvou prvních 
pokusech jsem dokonce pochybovala o svém postupu 
do finále. Teprve tøetím pokusem se mi podaøilo 
zdolat tøináctku a postoupit, tím ze mì spadla  
nervozita a závod jsem si dobøe prožívala,“ podìlila 
se s námi Kateøina.
Položili jsme jí nìkolik zvídavých otázek.
Kdo tì objevil pro atletiku, udìlal z tebe 
koulaøku?
Vedoucí atletického kroužku DDM Radek Pavliš. 
Všechno bylo tehdy v pocitové rovinì, amatérských 
podmínkách. Od léta 2005 se vše zmìnilo; tehdy 
jsem se „dostala do rukou“ kvalitního trenéra P. 
Studnièky, jehož jsem upoutala na krajských 
pøeborech.
Jaká byla konkurence na závodech?
Velice tvrdá, zejména vítìzka z Kolína. Ale pokud 
bych házela na hranici svého osobního rekordu, 
mohlo vše dopadnout jinak.
S jakými ambicemi a pocity jsi závodila?
Vìøili mi všichni a já jsem je nechtìla zklamat. Byla 
jsem ovšem hodnì nervózní Jiné pocity jsem si 
neuvìdomovala. Je to sport, záleží na mnoha 
okolnostech, jednou zvítìzí jeden, podruhé zase 
nìkdo jiný.
Jak se pøipravuješ, dbáš o svùj výkonnostní 
vzestup?
Pøipravuji se formou pravidelných soustøedìní 1x za 
ètvrt roku pod pøísným vedením státního trenéra 
P.Studnièky v Pardubicích. Mám šanci se prosadit 
na vyšší úrovni, vše rozhodne letní MÈR pod 
otevøeným nebem na zaèátku èervence t.r.
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Fotbalisté zahajují jarní èást sezony

Korfbalová sezona
je ve druhé pùli

Pøíprava
Fotbalová pøíprava SKP Slovan na jarní èást sezony 
se odbývá úèastí na turnaji v Boskovicích. V kon-
kurenci dalších šesti úèastníkù (týmù z krajských a 
vyšších soutìží) zatím Tøebovští pokulhávají za 
svými pøedstavami, a to výsledkovì i herními 
experimenty (v dùsledku nemocnosti hráèù a neúpl-
ného kádru).
Výsledky
Svitavy - SKP Slovan 4 : 0; Boskovice - SKP Slovan 
4 : 1; Blansko - SKP Slovan 2 : 2; Rájec/Jestøebí - 
SKP Slovan 1 : 2; Postøelmov - SKP Slovan 3 : 1.
Turnaj, v nìmž se utkává každý s každým, zahájil 
21. ledna a potrvá do 25. února t.r., SKP Slovan má 
sehrát ještì utkání s CAF Brno ).
„První bøeznový den zavítáme na umìlou trávu do 
Letohradu, 12. bøezna se utkáme s nováèkem 1.A 
Sokolem Libchavy, 18. bøezna provìøí naše možnosti 
„kotel“ v Dolním Újezdì a o víkendu 25. a 26. 
bøezna už jedeme pro ostré a dùležité body do 
Holic…“ sdìlil nám sekretáø oddílu L. Krenar
Zmìny v kádru
„Není  jich  pøíliš,  ale  jsou  podstatné.  Z hostování 
v Brnì se vrací talentovaný Petr Šíp a ze Sokola 
Rychnov pøestoupil Marcel Pánik. Oba jsou 
zárukou, že hra Slovanu bude mít vzrùstající 
tendenci“ uvedl L. Krenar.

Pøipomínáme aktuální poøadí moravskotøebovských 
družstev soutìžích
A - muži (Krajský pøebor P.k.)
Prùbìžné poøadí podzimu:

5. místo 13 7 2 4 -  24:19 23 (2)
                    (1.Hlinsko 27, 2.Skuteè 25, 3.È.Tøebová 24, 4. Holice 24)

Senioøi se po základní èásti umístili na 2. místì ve 
skupinì B se ztrátou jednoho bodu na vedoucí VKC 
Kolín a s pøehledem si tak pojistili postup do Play 
off. V bojích o Extraligu se tak utkají s týmy Tábora, 
È. Budìjovic, Lužin Praha B a C a Kolínem. V prv-
ním kole se moravskotøebovští utkali s se silným 
týmem z Tábora. V oslabené sestavì nestaèili na 
domácí tým a podlehli 14:11 a 20:13.

Poøadí po základní èásti 1.ÈKL „B“:
1. VKC Kolín      8  6  2  0  117:93   14b
2. KC M. Tøebová      8  6  1  1    98:87   13b
3. SK Hala Lužiny „C“   8  4  0  4  106:103   8b
Dorostenci po 7. kole vedou tabulku nejvyšší 
soutìže. Na druhém místì je s jednobodovou ztrátou 
TJ Znojmo MS YMCA. Pokud si udrží toto 
umístìní, zahrají si 26. 3. finále v Brnì. 
Tabulka po 7. kole dorostenecké extraligy:
1. KC M. Tøebová       14  12  2  0  209:121  26b
2. TJ Znojmo MS Ymca   14  12  1  1  242:126  25b
3. KKC È. Budìjovice     14   8   0  6  172:133  16b
Starši žáci ve skupinì „B“ nemají velkou 
konkurenci a s pøehledem vedou skupinu.
Tabulka po 5. kole:
1. KC M. Tøebová 13  13   0  0   169:18   26b
2. SK Kutná Hora 13   7    1  5   109:63   15b
3. KC Havíøov 13   7    0  6    81:65    14b
Mladší žáci navazují na skvìlé výsledky z pøed-
chozích let a bojují o postup do finále. V tìžké 
skupinì drží 2. místo.
Tabulka Ligy mladších žákù „A“ po 7. kole:
1. Bìlá p/Bezdìzem 18  17   2   1  137:48   34B
2. KC M. Tøebová 14  10   1   3  100:37   21b
3. KC Bílina 14   7    0   7   51:56    14b
Na zaèátku února odjela èeská seniorská i juniorská 
reprezentace na soustøedìní do Nizozemí. Náplní 
juniorské reprezentace na tomto soustøedìní byl 
hlavnì svìtový pohár do 23 let. Do reprezentaèního 
výbìru se probojovali také tøi moravskotøebovští 
korfbalisté: Ivan Vávra,  Jiøí Ševèík a Milena 
Mašínová (neúèastnila se kvùli zranìnému kotníku). 
Souèástí pøípravy juniorù na turnaj byl i oficiální 
zápas proti stejnì starým Nizozemcùm, který dopadl 
podle oèekávání 21:8 v neprospìch mladých Èechù. 
Èeská republika v minulosti pøivezla ze svìtového 
poháru témìø vždy cenný kov, ale tentokrát se 
nepodaøilo vyhrát dùležité zápasy v tìžké skupinì. 
Po prohøe s výbìrem Nizozemí 3:9 a Nizozemí-
východ 2:9 a po vítìzství nad reprezentací Maïarska 
6:5 a Portugalska 9:3 skonèil èeský výbìr na tøetím 
místì ve skupinì a šel do bojù o 5-9 pøíèku. Po 
výhøe nad Velkou Británií 5:2 a remízou s dalším 
Nizozemským týmem 3:3 obsadil èeský výbìr 
koneèné 6.místo. 
Oba hráèi KC Moravská Tøebová Ivan Vávra i Jiøí 
Ševèík nahlédli také do seniorské reprezentace. V je-
jím dresu odehráli shodnì po jednom zápase, ve 
kterém hlavnì sbírali potøebné zkušenosti.
Naše korfbalisty mùžete povzbudit: 1.4. KC M. 
Tøebová  Lužiny Praha a 8.4. KC M. Tøebová  Èeské 
Budìjovice. Zápasy zaèínají vždy v 10:00 a 12:00 v 
tìlocviènì SOU, ulice J. K. Tyla. 
Finále seniorské a dorostenecké Extraligy se koná 
26.3. v Brnì, Vodova ulice. Dorostenci se o ligový 
titul utkají se silným soupeøem ze Znojma. Pokud 
máte zájem vidìt finálový den, mùžeme do Brna 
vypravit autobus. Kontaktujte nás na emailové 
adrese: kcmtrebova@seznam.cz, další informace 
naleznete na našich webových stránkách:

www.sweb.cz/kcmtrebova. 
Pavel Jeøábek, KC M. Tøebová

B - muži (1.b tøída P.k.)
Prùbìžné poøadí podzimu:

14.místo 13 1 2 10 12:34 - 5 (-13)
Dorost A (1.A tøída P.k.)
Prùbìžné poøadí podzimu:

1.místo 13 11 1 1 43:12 34 (16)
Dorost B
Prùbìžné poøadí podzimu:

2.místo 14 11 0 3 50:15 - 33 (12)
Krajský pøebor P.k. - žáci A starší
Prùbìžné poøadí podzimu:

2.místo 11 9 1 1  30:8 - 28 (10)
(1. Svitavy B 31)

Krajský pøebor P.k. - žáci A mladší
Prùbìžné poøadí podzimu:

7.místo 11 3 2 5 15:18 - 12 (-6)
Okresní pøebor žákù (Bž)
Prùbìžné poøadí podzimu:

1.místo 11 11 0 0  83:8 - 33 (18)

Jarní rozlosování 2006
– Am SKP Slovan
Ne 26.3. 15:00 Holice - Muži A
Ne 2.4. 16:30 Muži A - Heømanùv Mìstec
Ne 9.4. 16:30 Lanškroun - Muži A
Ne 16.4. 16:30 Muži A - Stolany
Ne 23.4. 17:00 Hlinsko - Muži A
Ne 30.4. 17:00 Muži A - Èeská Tøebová
Ne 7.5. 17:00 Polièka - Muži A
Ne 14.5. 17:00 Muži A - Dobøíkov
So 20.5. 17:00 Skuteè - Muži A
Ne 28.5. 17:00 Muži A - Vysoké Mýto
Ne 4.6. 17:00 Tesla Pce - Muži A
So 10.6. 17:00 Prachovice - Muži A

Perspektivní moravskotøebovský cyklista Leo-
pold Konig ml., úèastník MSJ získal po loòském 
závodu v Itálii možnost  profesionální smlouvy 
v pøedním italském týmu od r. 2007. Pro letošní 
rok se stal novým èlenem profitýmu PSK Whirl-
pool (Continental cycling club Hradec Králové). 
Ten byl založen r. 1993. Od té doby se v nìm 
objevily skuteèné cyklistické „hvìzdy“, které se 
prosadily v terénu (Zdenìk Mlynáø), na silnici èi 
na dráze - René Andrle, Zdenìk Mlynáø, Petr 
Benèík, Lubor Tesaø, Radek Sosenka, Jan 
Faltýnek. Další jezdecká esa získala mistrovské 
tituly na domácích šampionátech - Jaromír 
Friede, Ondøej Fadrný, Michal Vodièka, Milan 
Bìhùnek, František Raboò, Tomáš Bucháèek aj.
V této excelentní spoleènosti se nyní hodlá 
prosazovat i talentovaný Leoš König. Jezdci této 
stáje startují na kolech Author.
Poprvé se v kompletní sestavì pro rok 2006 
sešli cyklisté již v listopadu 2005 ve Špindlero-
vì Mlýnì. V souèasnosti skonèila pøíprava na 
nových   celokarbonových   kolech   zn.   Author 
v Øecku ve mìstì Loutraky asi 100 km od 
Athén a 4 km od Korintského prùplavu.

Cyklista König na
soustøedìní v Øecku

Kateøina Klímová
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Jejich cesta skonèila po vítìzných duelech s Nácho-
dem až v semifinále KL Pardubického kraje, kde na 
nì èekal soupeøe nadmíru zdatný: HC Chotìboø. 
Utkání s tradièním soupeøem nepostrádala drama-
tiènost, výsledky byly jako na houpaèce, zdánlivì 
jednoznaèné i pøekvapivé…

Branky: Opletal 3, Husárek, Hanák

Branky: Horák

 Branky: Kobza, Opletal, Syrový, 
Husárek (15 s. pøed SN)

Rozhodující pátý zápas semifinálové série, v nìmž 
se mìlo rozhodnout o postupu do finále KL proti 
Dvoru Králové n/L., o pøeborníkovi Pardubického 

kraje a úèastníku kvalifikace o ba-
ráž do II. ligy,  byl  nìkolikrát 
odkládán v dùsledku narušení 
statiky ZS v Chotìboøi èi  
uzavøeného ZS v Havlíèkovì 
Brodì. Po mnoha peripetiích byl 
zápas nakonec sehrán na ledì HC 
Slovan Moravská Tøebová za 
poèetné úèasti domácího publika, 
které  hnalo  tøebovské hokejisty  
k vítìzství. Nicménì ani to ne-
staèilo, v koneèném úètování se 
více sportovního štìstí pøiklonilo 
na stranu Chotìboøských.
Chotìboø si v rozhodujícím 
zápase vystøílela titul pøeborníka 
Pardubického kraje, postup do 
finále a zároveò i postup do 
kvalifikace o úèast v baráži o II. 
ligu, kde ji èeká pøeborník Jižních 
Èech (soupeø vzejde z tria 
Sobìslav, Èeský Krumlov, Hlu-
boká n. Vlt.).
Tøebovští hokejisté však prokázali 

své  kvality a úspìch  se  rovná  tomu  historickému 
z r. 2001, kdy v KL skonèili na druhém místì. Potíže 
(tentokráte zatížení ZS v M. Tøebové) provázely i 
vzájemná utkání s Jaromìøí.Vítìzstvím  v Jaromìøi  
Tøebovští dobøe vyšlápnuli k celkovì 3. místu je 
spojené krajské lize Pardubického a Hradeckého 
kraje.

Branky: Kobza 2, Muselík R., Kutmon
HC Slovan  - Jaromìø
(hráno 23.2. - po uzávìrce MTZ)
Oficiální zhodnocení sezony managementem oddílu 
hokeje vám nabídneme v pøíštím èísle.

HC Chotìboø - HC Slovan 4 : 5 (0:0,3:2,1:3)

HC Slovan - HC Chotìboø 1 : 6 (1:2, 0:3,0:1)

HC Chotìboø - HC Slovan 5 : 0 (0:0,3:0,2:0)
HC Slovan - HC Chotìboø 4 : 3 (2:0,1:1,0:2,
1:2-prodloužení)

HC Chotìboø - HC Slovan 0 : 6 (0:0,0:3,0:3)

Jaromìø - HC Slovan 3 : 4 (3:1,0:1,0:2)

Hokejisté zakonèili sezonu úspìšnì

HC Slovan B zaznamenal úspìch

Lanškroun - HC Slovan B 3 : 6 (0:3,2:3,1:0)

HC Slovan B - HC Vodìrady 11: 7(4:3,3:1,4:0)
HC Slovan B - HC Žamberk 8 : 1 (3:0,1:1,4:0)
HC Choceò B - HC Slovan B 12:1
HC Øetová-  HC Slovan B 5:11 (3:3,2:1,0:7)

Také rezerva Slovanu si vedla dobøe, v závìru 
základní èásti mìla slabší soupeøe, což jí vyneslo v 
okresním pøeboru Orlickoústecka (14 úèastníkù) 
koneèné ètvrté místo a postoupila do finálové sku-
piny, v níž se rozhodovalo o umístìní na 1.-7. místì. 
Do finálové èásti vstoupila tøebovská rezerva velmi 
úspìšnì, když oplatila prohru ze základní èásti celku 
Lanškrouna. I nadále pokraèovala ve velmi slibných 
výkonech, podlehla pouze rezervì Chocnì. Za ní pak 
obsadila v soutìži skvìlé druhé místo!

 
Branky: Sodomka, Štìpaø 2, Kolkop, Radimecký, 
Dosedìl

Branky: Daul, Ploc 3, Dosedìl, Sodomka 2, 
Radimecký,  Štìpaø
HC Tisová - HC Slovan B  (utkání se hraje 24.2.t.r.)

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Mládežnický hokej
s mezinárodní úèastí

V dobì vánoèních svátkù uspoøádali trenéøi jednot-
livých kategorií oddílu ledního hokeje vánoèní 
turnaje, kde mimo jiných startovaly i hokejové oddí-
ly ze Záhøebu v Chorvatsku. Byla tedy možnost míry 
srovnání nejen s regionálními celky, ale i s hráèi 
vyrùstajícími mimo území ÈR. V kategorii 4.-5. tøíd, 
kteøí turnaj poøádali dokonce jako dvoudenní, 
nakonec skonèilo družstvo HC Slovan Mor. Tøebová 
na 4. místì a  jen stupínek  pøed  nimi bylo družstvo 
z Chorvatska. Nejlépe si však vedla družstva domá-
cího celku v kategorii pøípravky tzn. 1.-3 tøíd, a pro-
to jsme se zeptali na vyhodnocení výsledkù pøípravky 
trenérù Miloše Èerného a Libora Cacha.
Kolik máte vlastnì dìtí ve vaší kategorii?
Máme  jich  asi  30,  ale  vzhledem  k  tomu,  že  jde 
o hráèe 1-3. tøíd, pøipadá jich tak 10 hráèù na roèník. 
Je to takový problém malých mìst, kde prostì hráèi 
chybí, protože si již nìjaký jiný hlavní sport zvolili. 
Pøitom v zimním období je hokej ideálním doplòko-
vým sportem. Uvítáme každého zájemce, a� již pøi 
náboru každý ètvrtek v 16.30 hod. nebo v nedìli pøi 
poøádaném kurzu bruslení od 15 hod.
Jak tedy skonèila vaše družstva?
V kategorii nejmladších, tedy 1.-2. tøíd, jsme 
dokázali zvítìzit. V kategorii 3. tøíd jsme byli tøetí, 
což se také považuje v dané konkurenci za úspìch.
Kdo vám byl nejvìtší konkurencí pøi Vánoèním 
turnaji?
Pøedevším to bylo družstvo HC Šumperk, jejichž 
dìti hrají žákovskou ligu, a kteøí, vzhledem k pøed-
cházející trenérské spolupráci, jsou pro nás trénin-
kovými metodami jistým vzorem. V neposlední øadì 
i družstva HC Choceò a HC Chrudim, jejichž 
mužstva již nìkolik let vévodí krajským mládežnic-
kým tabulkám I. Vè. ligy.
Mají vaše dìti úspìchy i mimo tyto turnaje?
Úspìchy rozhodnì máme, nebo� v soutìži se 
pohybujeme na 4. místì tabulky, právì v sousedství 
s celky Chocnì a Chrudimi.  Potìšením pro nás byla 
i slova chvály po zápase posledního kola od trenéra 
Pardubic, který s obdivem poukazoval na výborné 
technické bruslení s kotouèem u našich hráèù.
Jsou tedy výsledky vaší hlavní motivací? 
To v žádném pøípadì! Nikdy se mládežnický sport 
nedá dìlat jen pro výsledky. Musí se jít komplexní 
cestou, kdy všichni hráèi musí hrát, zdokonalují si 
své pohybové a obratností dovednosti, a to a� již na 
ledì, tak i cestou letní pøípravy. Nemohou totiž hrát 
jen ti nejlepší, protože by to odrazovalo na poèátku 
jejich sportovní cesty ty ménì talentované. Je 
prokázáno, že i hráèi, kteøí na poèátku kariéry nebyli 
výjimeènì talentovaní se propracovali cílevìdomým 
a poctivým tréninkem na vrchol. Hlavní motivací 
tedy pro nás je poznání, že naše dìti nìco umí, že se 
zvedá jejich výkonnost a obratnostní dovednost. 

B Ø E Z E N 2 0 0 6

Jméno Romana Langra z Linhartic (29let, èlen 
ÈHS HK Kletr) je veøejnosti dostateènì známé.
Nìkolikanásobný Sportovec roku, vysokohorský 
nosiè (letos MS Itálie), úèastník horolezeckých 
expedicí z Himalájí, pokoøitel osmitisícovky Broad 
Peak v Pakistánu v roce 2005.
S poèátkem roku 2006 nejen odhalil, ale také 
sebevìdomì odstartoval své letošní projekty. 
Obsahují dva výstupy, což podle nìj je ideální varianta 
pro úspìšné dosažení cíle z hlediska aklimatizace, 
team buildingu a lezeckých zkušeností. Oba výstupy 
provede se svými kolegy alpským stylem a bez použití 
umìlého kyslíku. První výstup bude na horu 
Aconcagua 6.962 m. n. m. Nachází se v Jižní 
Americe, v pohoøí And v Argentinì. Je to nejvyšší hora 

amerického kontinentu a západní polokoule. Druhý 
výstup bude na Dhaulagiri I. 8.167 m.n.m., 
mimoøádnì nebezpeènou osmitisícovku. Na žebøíèku 
nejvyšších hor svìta je na sedmém místì. Nachází se v 
pohoøí Himaláje v Nepálu. 
 Expedice Acongcagua  je již v plném proudu.  Trojice 
horolezcù Roman Langr, Zdenìk Coubal a Ján 
Rosa se vydala na cestu 9. února, návrat plánují 
poèátkem bøezna. 
Aconcagua je v mnohém výjimeèná. Z klimatického 
hlediska odpovídá nižším osmitisícovkám v Hima-
láji. Okolní vrcholy pøesahuje o cca 1.000 m. Na-
chází se na otevøeném prostranství, kde se  støídají 
oceánské vìtry, dosahující nìkdy rychlosti vìtší než 
200 km/h. (známý vítr Vieto Blanco). Je proslulá 

chladnými vysokohorskými bouøemi a èastými ná-
hlými a prudkými zmìnami poèasí. Bývá podceòo-
vaná jako snad žádná jiná vysoká  hora  na  svìtì.  
Na vrcholu už byli i psi, až do 6.600 m  lze dojet  na 
motorce. Nelze ji však v žádném pøípadì podcenit, 
vždy� mnozí z tìch, kteøí její hrozby nebrali vážnì, 
se nevrátili... „Letadlem se dostaneme pøes Madrid 
do argentinské metropole Buenos Aires, autobusem 
do horké Mendózy (teplota 30ºC) a dále do okolního 
pohoøí vysokého  cca  6.000 m,  kde  nás  èeká  akli-
matizace, v teplotách pro zmìnu –20 ºC. Po návratu 
do Mendózy  následnì zamíøíme do Punta de Vacas 
(140 km), dále už pìšky a s mulami smìr Aconca-
gua,“ nastínil svùj plán Roman pøed odjezdem.
Horolezci  pùjdou na vrchol tzv. polskou cestou (ze 
severovýchodu). Pøi sestupu  použijí tzv. normální 
cestu (severozápadní), mnohem jednodušší. Složité to 
mají v tom, že veškerou výstroj a výzbroj pøenášejí 
vlastnì pøes vrchol, cesta vede pøevážnì ledem a 
mixovým terénem a patøí k nároèným.

Pøejeme horolezcùm návrat ve zdraví a v pohodì
a pokud se podaøí i s úspìšným výstupem na vrchol.

ROMAN LANGR NA EXPEDICI V JIŽNÍ AMERICE

Miroslav Koláèek

Patrik Syrový

„A“ tým

„B“ tým


