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Oslavy 750. výroèí budou gigantické
Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto
Moravská Tøebová do významného roku,
v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì
silvestrovské pùlnoci mohli obèané mìsta
poprvé slyšet znìlku oslav, kterou pro

Moravskou Tøebovou složil frontman skupiny
Èechomor Karel Holas. „Pana Holase jsme
o znìlku požádali, protože z Moravské Tøebové
pochází. Pøi její tvorbì jsme mu dali zcela
volnou ruku. Znìlka je slyšet pøi každém
hlášení mìstského rozhlasu,“ øekla tisková
mluvèí mìsta Pavlína Horáèková.

Oslavy tohoto ojedinìlého výroèí se budou
prolínat kulturním a spoleèenským životem
mìsta po celý rok 2007. „V programu se objeví
i akce, které se v Moravské Tøebové konají
každý rok, jako je Vandr skrz Maló Hanó, Dny
slovenské kultury, festival sborového zpìvu
Moravskotøebovské arkády, Fotofestival èi

Kejkle a kratochvíle. Rádi bychom také u pøíležitosti oslav obnovili tradici nìkdejšího
vyhlášeného folk - country festivalu Moravskotøebovský bramborák, který míval veliké
jméno, ale zanikl v devadesátých letech.

Pøipravujeme ho na konec èervence,“ uvedla
Libuše Gruntová, øeditelka Kulturních služeb
mìsta a dodala: „Mezi akce oslavující
významné jubileum mìsta zaøadíme také
otevøení nové støedovìké muèírny na zámku
s doprovodným programem, které probìhne
v dubnu nebo festival Domácí zabíjaèka, který
se v zámeckém areálu poprvé uskuteèní
v kvìtnu.“
Nejvìtší oslavy mají pøijít 14. až 17. èervna
a pøinesou na námìstí opravdu nabitý kulturní
program. Kromì místních interpretù a umìleckých souborù zde probìhnou prezentace
partnerských mìst. „Rádi bychom zde pøivítali
rùznou kulturu našich zahranièních partnerù –
holandského Vlaardingenu, nìmeckého
Staufenbergu a slovenské Banské Štiavnice,“
sdìlil starosta mìsta Josef Ošádal. V tìchto
dnech se ve mìstì setkají jeho rodáci vèetnì
tìch, kteøí se proslavili i daleko za humny.
„Kromì Karla Holase se skupinou Èechomor
se v programu objeví i nìkdejší Tøebováci
Pavel Trávníèek, Zdenìk Mahdal nebo operní
pìvkynì Eliška Weissová,“ uvedl dále starosta.
Kulturní program by mìli dle plánu dále
obohatit svým vystoupením hvìzdy showbusinessu jako napø. Bára Basiková, Zdenìk Izer,
Jiøí Schmitzer nebo kapela Laura a její tygøi.

V jednání jsou další kapely, které budou
pøekvapením. Na zámku je pøipraven
samostatný program pro dìti se spoustou her,
soutìží a pohádek. Chystá se také nìkolik
výstav napø. o akademickém malíøi Františku
Strážnickém nebo výstava fotografií tøebovské
autorky Petry Zápecové o prezidentu Václavu
Klausovi, který je rovnìž mezi pozvanými
hosty oslav.
K 750. výroèí vzniku mìsta vydává radnice
celou øadu zajímavých propagaèních materiálù. Vedle samolepek, balonkù èi tužek
s logem mìsta se rodí pøíležitostné razítko
nebo raznice a pamìtní medaile. Nástìnný
kalendáø, který porovnává ve dvanácti
pohledech Moravskou Tøebovou døíve a nyní,
vzešel z historických pohlednic a souèasných
fotografií Jana Vermouska a v prodeji bude od
února v Turistickém informaèním centru.
Moravská Tøebová vznikla nìmeckou
kolonizací v polovinì 13. století. Historické
prameny ovšem neuvádìjí pøesné datum. Víme
však, že v roce 1957 mìsto slavilo 700. výroèí
od svého založení.
-redTajemník Mìstského úøadu
Moravská Tøebová
vyhlašuje výbìrové øízení na místo
úøedníka odboru sociálních vìcí a
zdravotnictví
Podmínky výbìru vhodného uchazeèe
vèetnì náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
na www.mtrebova.cz
na úøední desce mìstského úøadu
na OIC mìstského úøadu
u personalistky MìÚ,
tel.è.: 461353027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1.3.2007, pøípadnì dle dohody.
Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí a pøíloh pøedejte do 14.2.2007 na
podatelnu mìstského úøadu, ul. Olomoucká è.o. 2 nebo zašlete poštou na
adresu:
Mìstský úøad – Brziaková Helena
nám. T.G.Masarzka è.o. 29
571 01 Moravsk8 Tøebová

Zveme na výstavu
V rámci výroèí 750. let mìsta Moravská
Tøebová se v pátek 2.2.2007 v 16 hodin
uskuteèní v mìstském muzeu vernisáž
výstavy fotografií moravskotøebovského
rodáka žijícího v Paøíži, Milana Ešnera,
pod názvem Okem Paøížana. Výstava
bude spojená s veøejným promítáním
nového filmu o Moravské Tøebové.
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Regiontour 2007
Mìsto Moravská Tøebová spolu s Regionem MTJ se
v druhém lednovém týdnu zúèastnilo veletrhu
cestovního ruchu a turistických možností Regiontour
v Brnì. Zamìøilo se na propagaci zámku v Moravské
Tøebové, aquaparku, cyklotras èi Mladìjovské
úzkokolejky. Už tøetí sezónu lákalo návštìvníky
veletrhu ochutnávkou biskupické slivovice, není
proto divu, že stánek Moravské Tøebové byl v permanentním obležení.
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Radnice opìt soutìží
Odbor investièního a regionálního rozvoje v Moravské Tøebové se pøihlásil do soutìže o cenu za
nejlepší pøípravu a realizaci programu regenerace
mìstské památkové rezervace (MPR) a mìstské
památkové zóny (MPZ) za rok 2006. Tato soutìž se
koná pod záštitou Ministerstva kultury Èeské
republiky. Obsadit první místo by znamenalo nejen
velký úspìch, ale také možnost získat až 1 mil. Kè.
„Byla to pro nás velká výzva, protože již od roku
1996 se aktivnì zapojujeme do programu regenerace
MPR a MPZ vyhlášeným Ministerstvem kultury
ÈR,“ øíká Eva Štìpaøová z odboru investièního a
regionálního rozvoje mìsta a dodává: „Vìnujeme
velké úsilí a prostøedky na obnovu historického
jádra mìsta, které považujeme za jeden z potenciálních zdrojù pøíjmù. Tato mìstská oblast je v souèasné dobì v hluboké hospodáøské recesi s velmi
vysokou nezamìstnaností (pøibližnì 14%) a velmi
nízkými mzdami.“ Cílem regenerace je oživit
jednotlivé objekty mìsta a zabezpeèit co nejlepší
podmínky pro rozvoj cestovního a turistického
ruchu.
V Moravské Tøebové se nachází asi 115 objektù
zapsaných v seznamu nemovitých kulturních
památek. Od roku 1995 byly pøidìleny z tohoto
programu prostøedky na celkovou nebo èásteènou
obnovu asi 80 objektùm. V období 1995-2006 byly
opraveny v nákladu, který pøesáhl 105 mil. Kè.
Mìsto Mor. Tøebová postupuje v regeneraci MPR po
etapách – v první etapì, která byla dokonèena
pøevážnì v roce 1998, šlo o kompletní rekonstrukci
infrastruktury v MPR. Druhá etapa probíhala od
roku 1998. Zamìøovala se na postupnou obnovu
jednotlivých objektù v MPR, a to také prostøednictvím finanèní pomoci soukromým vlastníkùm tìchto
kulturních památek. Ve tøetí etapì, která byla
zahájena v minulém roce, došlo k úplné rekonstrukci
ulice Zámecké, jejích inženýrských sítí a Zámeckého

námìstí. Také bylo opraveno hlavní nádvoøí zámku
a nainstalováno jeho osvìtlení. „Pøi tíživé hospodáøské situaci, v níž se naše mìsto již nìkolik let
nachází, je velice dùležitá každá finanèní pomoc
státu, která podnítí stavební èinnost v historickém
jádru a okolí,“ vysvìtluje Štìpaøová a dodává: „Do
oprav se podaøilo díky programu regenerace zapojit
jak církev, tak i soukromé majitele domù v historickém jádru. Opravy památek jsou také zdrojem
pøíjmù pro místní stavební firmy a skýtají urèité
øešení souèasné hospodáøské situace.“
V roce 2006 byla z programu regenerace provedena
obnova celkem 15 objektù, z toho 6 objektù je
z majetku mìsta, 3 objekty jsou majetkem sdružení
vlastníkù pod správou Správy nemovitostí s.r.o.,
1 objekt vlastní církve a 5 objektù se nachází ve
vlastnictví soukromých osob.

To, jak nakonec Odbor investièního a regionálního
rozvoje v Moravské Tøebové v soutìži uspìje, se
dozvíme v dubnu 2007, kdy na Pražském hradì
probìhne slavnostní vyhlášení.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
(red. upraveno)

Upozornìní pro firmy a podnikatele

Expedice Sensor
Mt. Keòa 2007
Zaèátkem ledna 2007 vyrazil Roman Langr na
mezinárodní (èesko-slovenskou) expedici do Afriky.
Hlavním cílem této expedice je zdolání nìkolika cest
na hoøe Mt. Kenya (5.199 m n.m.). „Je to ideální
pøíprava pro jarní výstup na Dhaulagiri, protože jde
o lezení ve vysoké nadmoøské výšce,“ øíká Langr.
Druhým cílem výpravy je pøechod Kilimandžára
(5.895 m n.m.), nejvyšší hory afrického kontinentu.
Tato expedice má Romana Langra pøipravit na
znovuzdolání sedmé nejvyšší hory svìta, Dhaulagiri
(8.167 m n.m.), o kterou se pokusili již bìhem záøí
a øíjna 2006. Kvùli špatnému poèasí však museli
výstup 300 metrù pod vrcholem ukonèit. „Jsme
pouèeni z této expedice na Dhaulagiri v minulém
roce, kdy nám utekli nosièi a nechali celý náklad
roztroušen v délce 2 kilometrù. Byli jsme proto
nuceni sestoupit 2.500 výškových metrù zpìt do

Marphy,“ vysvìtluje Langr a dodává: „Také musíme
navýšit náklady na expedici, protože potøebujeme
kompletnì zakoupit novou výstroj a výzbroj. Tu jsme
totiž museli zanechat v jednom z výškových táborù
pøi našem prvním výstupu na Dhaulagiri z dùvodu
velmi špatného poèasí.“ Zdolat Dhaulagiri severovýchodním høebenem se Roman Langr s Kamilem
Bortelem pokusí 25. 4. – 15. 6. 2007.
Další zprávy z této expedice pøineseme pøíštì.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
(red. upraveno)

Mìstský úøad Moravská Tøebová, odbor životního
prostøedí jako pøíslušný orgán státní správy
v odpadovém hospodáøství, vede evidenci
nakládání s odpady (podle zákona è. 185/2001 Sb.
o odpadech). Pùvodci odpadù a oprávnìné osoby
jsou (dle § 39 odst. 2) povinni zaslat roèní
hlášení o produkci a nakládání s odpady, a to
do 15. února 2007 na pøíslušný obecní úøad obce
s rozšíøenou pùsobností, jestliže vyprodukovali,
nebo nakládali v uplynulém roce s více než 50
kilogramy nebezpeèných odpadù, nebo s více než
50 tunami ostatních odpadù.
Odbor životního prostøedí jako pøíslušný orgán
státní správy v ochranì ovzduší vymìøuje a vybírá
poplatky (podle zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì
ovzduší). Pro provozovatele malých a støedních
zdrojù zneèišování ovzduší vyplývá (dle § 12 a

Co se událo v CVÈ?
Dìti navštìvovaly Centrum volného èasu bìhem
celého roku, kde pro nì byly vždy pøipraveny
volnoèasové aktivity (hry, fotbal, plavání, vaøení
pokrmù, na kterých se samy podílely) a kde se také
mohly pøipravovat na vyuèování (psaní úkolù,
douèování). V srpnu jsme si udìlali výlet a spoleènì
navštívili Moravský kras a zámek v Boskovicích.
Podzim jsme pøivítali výstavou výtvarných prací,
kterou dìti upoøádaly pro své rodièe a za niž sklidily
velkou chválu. Vánoèní svátky jsme jako tradiènì
odstartovali vánoèní besídkou s posezením u stromeèku a vlastnoruènì upeèeného cukroví.
V minulém roce jsme navázali spolupráci s pracovníky MìÚ v Chrudimi - konkrétnì s kurátorem
pro dìti a mládež a terénním sociálním pracovníkem. Úèelem spolupráce bylo pøedání informací,
poznatkù a zkušeností z oblasti sociální práce a
èinnosti Centra volného èasu. Vìøíme, že i nadále
bude tato pøínosná spolupráce mezi mìsty Mor.
Tøebová a Chrudim pokraèovat .
Po šesti letech jsme se rozlouèili se zdravotnì
postiženými klienty a jejich rodièi. Ti totiž zaèali
navštìvovat novì otevøený denní stacionáø
Domeèek. Nadále se však s klienty scházíme dle
èasových možností pøímo v Domeèku.
Vìøíme, že letošní rok 2007 bude stejnì úspìšný
jako ten minulý.
Pracovnice Centra volného èasu

§ 19) povinnost odevzdat na pøíslušný obecní úøad
obce s rozšíøenou pùsobností do zákonné lhùty
15. 2. 2007 oznámení o technickém stavu
zdroje a množství vypouštìných emisí na
základì údajù z pøedchozího roku. Oznámené
a zpracované poplatky, jejichž výše nebude
dosahovat 500 Kè, nebudou vymìøovány a øízení
o poplatku se pro tento rok zastaví.
Potøebné formuláøe najdete na www.mtrebova.cz,
v tištìné podobì v kanceláøi odpadového
hospodáøství a ochrany ovzduší nebo na vyžádání
je možné formuláø poslat e-mailem.
Za nesplnìní oznamovací a ohlašovací povinnosti
je ukládána pokuta (podle § 40 zákona o ochranì
ovzduší a podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech).
Odbor životního prostøedí

Grantový systém Zdravého mìsta
a Místní Agendy 21 M. Tøebová
Výbìrové øízení na poskytování Interních grantù
v rámci projektu Zdravé mìsto a Místní Agenda 21
vyhlašuje mìsto Moravská Tøebová každoroènì na
vybrané konkrétní spoleèensky prospìšné akce a
programy, které pøispívají ke zdraví a udržitelnému
rozvoji mìsta. Dotace jsou poskytovány na aktivity s
menší finanèní nároèností nebo na potøeby dùležité
pro èinnost organizace nebo realizaci zmínìných
aktivit. Pøedkladatelé žádostí mohou být fyzické
osoby, neziskové organizace, obèanská sdružení se
sídlem v Moravské Tøebové nebo i mimo, pokud
jejich aktivity pøinášejí prospìch obyvatelùm mìsta
M. Tøebová.
Pøedtisky žádostí naleznete na internetových
stránkách mìsta http://www.mtrebova.cz (v odkazu
Zdravé mìsto a MA 21 – Základní informace o projektu). Stejné formuláøe, popøípadì bližší informace
získáte u koordinátorky projektu Zdravé mìsto a
Místní Agenda 21, Mìstský úøad M. Tøebová.
Žádosti odevzdejte na adresu kanceláøe Zdravého
mìsta (na podatelnì OIC Mìstského úøadu,
Olomoucká 2) nejpozdìji do 16. 3. 2007.
Komise Zdravého mìsta vyhodnotí podané žádosti
dne 22. 3. 2007 a pøedloží návrh pøidìlení grantù ke
schválení Radì mìsta dne 2. 4. 2007. Poté bude
žadatel vyrozumìn o výsledku povìøeným
pracovníkem odboru školství a kultury Mìstského
úøadu M. Tøebová.
Zdravé mìsto
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Mìsto pøipravuje lokalitu Tøešòová alej
k výstavbì domù pro bydlení
Mìsto Moravská Tøebová nechalo na konci roku
2006 zpracovat urbanistickou studii lokality
Tøešòová alej, která bude sloužit jako podklad pro
plánovanou zástavbu daného území. „Ve studii je
navrženo 30 rodinných domù a rovnìž domy bytové,
souhrnnì tedy asi 90 bytových jednotek,“ vysvìtluje
Tomáš Kolkop, vedoucí odboru investièního a
regionálního rozvoje. „Celková plocha pro bydlení
v návrhu èiní asi 3,48 hektarù (prùmìrná plocha
stavební parcely èiní 800 m2). Cena za pozemek bude
stanovena s ohledem na výši investice, kterou bude
mìsto muset vložit do vybudování infrastruktury
výše této investice vzejde z výstupu realizaèního
projektu a následného výbìrového øízení na
dodavatele stavby,“ dodal Kolkop.
Pøíjezd do nové lokality bude v 1. fázi zajištìn
z ulice Tøešòová alej a ulice Dr.Loubala. Pøístup pro
pìší a cyklisty bude navíc ještì možný z ulice
Údolní. Pøi rozšíøení výstavby do lokality Jihozápad
budou napojeny další komunikace smìrem k ulici
Svitavské.
„Rodinné domy mohou být doplnìny stavbami, které
plní vedlejší funkci. Menší èást pùdorysné plochy
rodinného domu mùže být využita jako obèanské
vybavení a služby, které nepøesahují rámec a význam
daného území a nenarušují pohodu bydlení, øíká
Kolkop a dodává: „Každý rodinný dùm bude mít
garáž (pøípadnì otevøené stání) pro minimálnì jedno
auto. V bytových domech budou øešeny garáže

zpùsobem 1 stání/1 byt s napojením na obslužnou
komunikaci. Parkovací stání v poètu cca 1 stání/5
bytù je možno øešit v rámci veøejných prostranství.
Velikost bytù v této fázi pøíprav není øešena.“ Studie
se zabývá nejen objekty k bydlení, ale také
obèanskou vybaveností, kde mezi pøípustné èinnosti
patøí obchodní zaøízení do 800 m2 prodejní plochy,
zaøízení pro veøejné stravování, ubytování,
zdravotnická, sociální, kulturní, školská, sportovní
a církevní zaøízení, budovy administrativy, správy,
bankovnictví a objekty nezbytného technického
vybavení. Další neopomenutelnou souèástí je
veøejná zeleò, která musí být pøístupná veøejnosti
bez omezení a plnit funkci rekreaèní, izolaèní
a èásteènì také ekologickou.
“Pøed zahájením 1. etapy výstavby bude muset mìsto
rovnìž zajistit bezpeèné odvedení srážkových vod
z dané lokality. V souèasné dobì se tak dìje
potrubím vedeným ulicí Údolní, køižující ulici
Brnìnskou a ústící do toku Tøebùvky za Integrovanou støední školou,“ vysvìtluje Kolkop. Dle
informací provozovatele kanalizaèní sítì Vhos a.s. je
potrubí v úseku ulice Údolní ve špatném technickém
stavu a je nutné je zrekonstruovat, nebo zvolit jinou
trasu odvodnìní. Dalším krokem musí být výstavba
záchytné nádrže (poldru), která bude regulovat odtok
dešových vod z daného území.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
(red. upraveno)

První etapa regenerace sídlištì Západní je hotova
Na sídlišti Západní byla v loòském roce zahájena
velkorysá investièní akce, která má za cíl
podstatným zpùsobem zlepšit kvalitu bydlení
v této lokalitì. Rozpadlé betonové dlaždice
chodníkù, zdevastovaný mìstský mobiliáø a špatnì
vybavená dìtská høištì budou nahrazeny novou
zámkovou dlažbou, bezbariérovými cestami pro
pìší a novou veøejnou zelení. Vznikne zde celkem
devìt dìtských høiš, splòujících pøísné bezpeènostní a hygienické normy EU. Jedná se o nejvìtší
projekt rekonstrukce od výstavby sídlištì.
Celá akce byla vzhledem k pøedpokládanému
rozsahu, který èiní 20 mil. Kè, rozdìlena na pìt
etap. První z nich za 4,5 mil. Kè úspìšnì probìhla
v roce 2006, další budou následovat v letech 2007
až 2010. Mìsto na první etapu regenerace sídlištì
získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 3,2 mil. Kè.
Projektovou studii vyhotovil tým odborníkù pod
vedením architekta Rozehnala, vlastní provádìcí
dokumentaci první etapy vypracoval projektant
Jiøí Kuliè z Pardubic. Na stavební zakázku mìsto
vypsalo výbìrové øízení, které vyhrála firma
Swietelsky stavební s.r.o. s cenou 4,5 mil. Kè.

Stavební èety stihly práce realizovat bìhem
pouhých ètyø mìsícù v období mezi srpnem a
listopadem loòského roku.
Konkrétním místem pøestaveb a úprav byl prostor
mezi ulicemi Západní a Jiráskova. Položeny byly
nové chodníky, vysazena nová veøejná zeleò,
bezbariérovì upraveny pøechody pro chodce.
Nevzhledná kontejnerová stání byla kompletnì
zrekonstruována a oplocena a rozšíøeno bylo také
veøejné osvìtlení. Pøedevším však bylo novì
vytvoøeno 53 parkovacích míst, která na sídlišti
citelnì chybìjí. Projekt pamatuje i na zlepšení
obèanské vybavenosti.
„V kvìtnu 2007 budou otevøena tøi nová dìtská
høištì a také dvacetimetrová lanová dráha,“
sdìlil Karel Musil, pracovník odboru investic a
regionálního rozvoje MìÚ.
Pokud nedojde ke zmìnám v dotaèní politice
Ministerstva pro místní rozvoj, zmìní se sídlištì
Západní do konce roku 2009 k nepoznání
a nabídne svým obyvatelùm mnohem kvalitnìjší
podmínky pro bydlení.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
(red. upraveno)
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá, upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí. Pište své
dotazy na adresu MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT
nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz
Velmi se nám líbil ohòostroj na
námìstí, kterým mìsto uvítalo
významné oslavy M. Tøebové.
Šokující ovšem bylo, že na Nový
rok nebyl absolutnì zajištìn úklid
námìstí. Spousta lidí chodila na
procházky a brodila se v nepoøádku. Vrcholem absurdnosti situace
bylo, že po námìstí jezdil jeden èlovìk s dvoukolákem a nepoøádek odstraòoval. Tipujeme, že úklid
ná-mìstí by mu samotnému trval týden. Copak
vedení mìsta není schopno naøídit technickým
službám, aby po takových akcích øádnì a vèas
uklidily?
Tìžko se mi odpovídá na Vaši zcela oprávnìnou
kritiku. Technické služby se na úklid pøipravily tak
jako v minulých letech, stav na námìstí byl však na
Nový rok mnohem horší než døíve. V této chvíli Vám
mohu slíbit, že udìlám vše pro to, aby se situace na
námìstí z 1. ledna v budoucnu nikdy neopakovala.
Budete se koneènì zabývat výbìrem nového
velitele mìstské policie?
Bezpeènost mìsta a mìstskou policii má v novém
vedení mìsta v kompetenci místostarosta JUDr. Izák.
Výbìrové øízení na nového velitele MP by mìlo být
dle naší domluvy jednou z priorit v tomto roce.
V pondìlí 15.1. v 7.15 hod. jsem byl naprosto
zdìšen, když jsem na vlastní oèi vidìl, jak popeláøi
na ulici Farní u rybáøské bašty vyklopili kontejnery s tøídìným odpadem na papír a plast do
svážecího vozu na smíšený odpad!!! Je tohle
normální? Proè dìláte akce, které mají podporovat
tøídìní odpadu, když ho sami zamìstnanci nasypou
mezi smíšený? Nebo to bylo nìèí naøízení?
Chápu Vaše zdìšení i rozhoøèení. Ihned jsem po
Vašem dotazu i dotazu novináøe z regionálních novin
celou situaci øešil. Kontejner na ulici Farní u bašty je
sice urèen pro separovaný odpad, ale bohužel k tomuto úèelu již delší dobu vùbec neslouží, protože
obèané do nìj hází vše možné. Proto byl vyprázdnìn
spolu s normálním komunálním odpadem. V pøípadì,
že by obsah takového kontejneru byl odvezen spolu se
separovaným odpadem k uložení specializované firmì, pak je tato firma oprávnìna celý obsah svozového
vozu vrátit. Rostou tak náklady na svoz odpadu. Rád
bych, aby obèané brali mou odpovìï na Váš dotaz
také jako apel k tomu, aby separaèní kontejnery byly
používány pouze k úèelu, pro který jsou urèeny.

Zámek v Moravské Tøebové
nabízí svatební obøady
Od 1. 4. letošního roku mají všichni zájemci,
kteøí se rozhodnou vstoupit do svazku manželského, možnost realizovat svùj velký den v okázalých prostorách renesanèního zámku v Moravské Tøebové. Krásné a dùstojné prostøedí
Rytíøského sálu jistì vytvoøí tu nejlepší kulisu
k prožití této významné události.
„Èasem bychom
chtìli služby novomanželùm rozšíøit.
V této chvíli jsme
schopni zajistit tøi
varianty obøadù a
zapùjèení stylového
koèáru s konìm,
který novomanžele dovoze až na zámek,“ uvedla
Libuše Gruntová, øeditelka Kulturních služeb
mìsta, které zámek spravují.
Snoubenci se mohou rozhodnout pro klasický
obøad v zámeckém interiéru za 3 tisíce Kè, nebo
je pro nì pøipraven veèerní obøad za 5 tisíc Kè,
anebo mohou mít svatbu zcela netradièní, kdy je
budou oddávat zástupci mìsta v historických
kostýmech. Zde je cena závislá na nároènosti
požadavkù ženicha a nevìsty a pohybuje se
mezi 6 a 12 tisíci korunami. Novomanželé pak
dostanou od oddávajících pamìtní glejt a
repliky støedovìkých pohárù. Volný termín
svatebního obøadu lze zjistit a zarezervovat
u vedoucí zámku. Úøední záležitosti se vyøizují
standardnì na matrice MìÚ v M. Tøebové.
Kontakt: Bc. Irena Lišková vedoucí zámku
Tel. +420 732 303 853, E-mail: zamek@ksmt.cz
-red-
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NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR

Dopadeni podezøelí ze série vloupání
Dne 2.1. se podaøilo svitavským kriminalistùm
zadržet pøi pátrací akci na Moravskotøebovsku
dvì osoby podezøelé ze série vloupaní.
Tøiatøicetiletý muž ze Starého Mìsta a
jednatøicetiletá žena z Otrokovic jsou
podezøelí z vloupání do šesti rekreaèních
objektù v Petrušovì a Starém Mìstì–
Goldberku. V období od 26.11.2006 podezøelí
násilnì vnikali do chat a chalup, odkud
odnášeli potraviny, alkohol, odìvy a v jednom
pøípadì mìdìné kabely. Celkem byla
majitelùm zpùsobena škoda témìø 70.000,- Kè.
Policejní komisaø sdìlil muži obvinìní
z trestného èinu krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a poškozování cizí vìci.
Žena pøevzala obvinìní z trestného èinu
krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody. Vìc nadále šetøí kriminální policie
Svitavy.

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod.

Statistika za období 15.12.2006 – 14.1.2007
15.12. ve 03:15 hod. pøi kontrole ulice
Svitavské zadržela hlídka MP skupinu šesti
mladíkù, kteøí rušili noèní klid, kopali do
odpadkových košù, jeden z výtržníkù byl
spatøen, jak nièí informaèní tabuli u parkovištì
Penny Market. Pøípad byl pøedán k doøešení ve
správním øízení.
16.12. v 00:10 hod. zajišovala hlídka MP
místo dopravní nehody na nám. T.G.M. Zde
øidiè vozidla nezvládl øízení a narazil do
kamenných sloupkù pøed radnicí.
18.12. ve 20:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení o poškození sloupu veøejného osvìtlení
na ulici Gorazdovì. Pachatel byl zadržen hlídkou PÈR ve spolupráci s MP.
Ve 22:00 hod. zasahovala hlídka MP na ulici
Holandské. Zde opilý muž napadl svého otce
a nièil zaøízení bytu. Pøípad byl pøedán k doøešení PÈR.
19.12. ve 12:00 hod. byl pøed poliklinikou na
ulici Svitavské bezdùvodnì napaden a zranìn
muž. Po ošetøení byl muž pøevezen MP na
PÈR, zde podal na násilníka trestní oznámení
kvùli ublížení na zdraví.
20.12. v 19:20 hod. pøijala hlídka MP oznámení z internátu ISŠ na ulici Brnìnské, že došlo
k fyzickému napadení a zranìní jedné studentky pøi návratu z vycházky. Zranìná dívka byla
pøevezena sanitkou na ošetøení do nemocnice
ve Svitavách. Hlídka MP dostala podrobný
popis pachatele a již za 30 minut tohoto podnapilého násilníka zadržela a pøedala PÈR.
22.12. ve 22:15 hod. byla hlídka MP pøivolána
do Boršova, kde podnapilá žena rušila køikem
noèní klid v domì a nièila nábytek. Hlídka
ženu dùraznì napomenula a upozornila, že
jestli bude ve své èinnosti pokraèovat, bude
pøevezena na záchytnou stanici.
23.12. ve 23:15 hod. byla hlídka MP pøivolána

na ulici Holandskou. Podnapilý muž zde napadl svoji manželku, její kamarádku a dìti. Na
místo se dostavila i hlídka PÈR, která muže
pøevezla na záchytnou stanici do Pardubic.
28.12. v 19:30 hod. pøijala hlídka MP od
nájemníkù domu na ulici Západní oznámení,
že z bytu, kde žije starý muž, se ozývá volání
o pomoc. Na místo byla pøivolána PÈR, HZS a
RZS. Bylo zjištìno, že muž leží na zemi,
nemùže vstát a otevøít. Proto byl byt hasièi
násilnì otevøen a muži byla poskytnuta první
pomoc, poté byl pøevezen do nemocnice ve
Svitavách.
31.12. zajišovala hlídka MP ve veèerních
hodinách poøádek bìhem oslav pøivítání nového roku 2007 na nám. T.G.M.
1.1. ve 13:00 hod. vylovila hlídka MP dva
nákupní košíky z potoka u zimního stadiónu
a tyto koše vrátila k OD Billa.
2.1. ve 14:15 hod. byla hlídka MP pøivolána na
nám. T.G.M., kde nalezla ležet na zemi podnapilého muže se zranìním hlavy. Hlídka muži
poskytla první pomoc a pøivolala RZS.
3.1. v 18:00 hod. byla hlídka MP pøivolána do
OD Billa. Zde ochranka prodejny zadržela
muže, který se pokoušel pøes pokladnu pronést
zboží bez placení. Zlodìj byl za svùj výkon
odmìnìn hlídkou MP blokovou pokutou.
5.1. v 15:30 hod. byla hlídka MP pøivolána do
výèepu hotelu Morava. Zde dva mladíci okradli podnapilého návštìvníka restaurace. Pøípad
byl pøedán PÈR.
6.1. v 18:30 hod. bylo hlídce MP oznámeno,
že nìkdo ze skateparku hází kameny na auta
projíždìjící po ulici Piaristické. Na místì byli
pøistiženi dva nezletilí chlapci, kterým se
naštìstí nepodaøilo žádné vozidlo zasáhnout.
Chlapci byli pøedáni rodièùm.
10.1. v 21:25 hod. byla hlídka MP pøivolána
do sociální ubytovny na ulici Josefské kvùli
potyèce mezi nájemníky.
14.1. ve 03:00 hod. byla hlídka MP pøivolána
do Duku Duku kvùli rvaèce. Pobili se tu ètyøi
podnapilí mladíci. Zranìní jednoho z nich si
vyžádalo pøevoz do nemocnice ve Svitavách.
Záležitost øeší PÈR.
strážník František Juriš

Okradl radnici o devadesát tisíc
Ètyøicetiletého muže z obce u Moravské
Tøebové usvìdèili kriminalisté z podvodu.
Podezøelému byly od øíjna 2004 do èervence
2006 neoprávnìnì vypláceny MìÚ v Mor.
Tøebové dávky sociální péèe, celkem získal
pøes 90.000,- Kè. Muž pøi žádosti o pøiznání
dávek v èestném prohlášení opakovanì uvedl,
že nevlastní žádný automobil. Kriminalisté ale
zjistili, že v pøedmìtném období byl vlastníkem sedmi automobilù a valníku. Policejní
komisaø sdìlil podezøelému obvinìní z trestného èinu podvodu.
Dopaden podezøelý z vloupání
Sedmnáctiletého mladíka z Moravské Tøebové
viní kriminalisté ze tøech vloupání. Na zaèátku
prosince se vloupal do hospody v Boršovì, kde
zpùsobil majiteli škodu více než 7.000,- Kè.
Mimoto na pøelomu roku násilnì vnikl do
rekreaèní chalupy v Boršovì, odkud odjel
Škodou 100, kterou zde majitel parkoval. Na
poèátku roku se pak opìt vloupal do hospodì
v Boršovì, kde tentokrát zpùsobil škodu za
necelých 5.000,- Kè. Policejní komisaø sdìlil
mladistvému podezøení z trestného èinu
porušování domovní svobody, neoprávnìného
užívání cizí vìci a krádeže vloupáním. Mladík
se obdobné trestné èinnosti dopouštìl již
v minulosti.
Školák vbìhl pøímo pod auto
Dne 11.1. odpolednì došlo k tìžkému zranìní
devítiletého dítìte, a to pøi dopravní nehodì
v Mìsteèku Trnávka. Øidièi Fordu Transit
jedoucímu od obce Lazy vbìhl zprava pøed
pøední èástí autobusu, stojícího v autobusové
zastávce, chlapec pøímo pod kola. Narazil do
pøedních dveøí jedoucího vozidla a zùstal ležet
na vozovce se zlomenou nohou. Požití
alkoholu bylo u úèastníkù nehody na místì
vylouèeno. Vìc nadále šetøí skupina dopravních nehod Policie ÈR Svitavy.
Policisté mají oprávnìní vykázat násilníka z bytu
Od 1.1.2007 vstoupila v úèinnost novela zákona
o Policii ÈR, která dává policistùm nová
oprávnìní v pøípadech domácího násilí. Policisté
mohou novì nejenom vykázat násilnou osobu ze
spoleèného obydlí, ale také jí sem po dobu deseti dnù zakázat vstup. Toto rozhodnutí policisty je
úèinné okamžitì, jakmile se o nìm osoba, proti
které smìøuje dozví. Jednou z podmínek
vykázání je pøedpoklad, že dojde k nebezpeènému útoku proti osobám sdílejícím spoleèné
obydlí. Tato osoba je povinna vydat policistovi
všechny klíèe od spoleèného obydlí. Soud toto
rozhodnutí mùže prodloužit až na jeden rok. Proti
rozhodnutí o vykázání lze podat odvolání podle
správního øádu, avšak bez odkladného úèinku.
Vrchní inspektorka nprap. Mgr. Martina Simonová,
Policie ÈR

MATRIKA
Vítání:
Leden:

Tobiáš Kligl

Sòatky:
Prosinec:
29.12.2006 Zlatá svatba
Miroslav a Jarmila Prokešovi
z Moravské Tøebové

Kolik nás je
V informaèním systému Mìstského úøadu v Moravské
Tøebové bylo k 31. 12. 2006 vedeno celkem 11.186
obèanù ÈR, z toho 46 cizincù s povolením k trvalému
pobytu. Za loòský rok se v Moravské Tøebové narodilo
109 dìtí a zemøelo 121 obèanù.
Pøistìhovalo se 167 obyvatel a odstìhovalo se jich 214.
Prùmìrný vìk obèana v Moravské Tøebové je 40,12 let
- z toho u mužù 38,23 let a u žen 41,88 let.
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Informaèní místo pro podnikatele
a jeho expozitury na Svitavsku
Okresní hospodáøská komora Svitavy provozuje
v rámci projektu Informaèní místa pro
podnikatele 1 RM ve Svitavách a 3 expozitury v Litomyšli,
Polièce a Moravské
Tøebové.
InMP
poskytne MSP
bezplatnì pomoc a
obecné informace týkající se podnikatelského
prostøedí v ÈR a EU, legislativy ÈR a EU,
poradenství pøi zahájení podnikání, programù
podpory MSP na regionální a celostátní úrovni,
vzdìlávacích programù v rámci regionu a
centra, produktù Centra pro evropskou integraci
Hospodáøské komory ÈR, CEBRE,
EuroInfoCentra, BusinessInfoCentra,
CzechTradu, ÈMZRB a dalších institucí na
podporu MSP.
RM Svitavy sídlí na adrese Kijevská 423/8, 568
02 Svitavy, tel.: 461 568 239, fax: 461 568 240,
e-mail: RMSvitavy@inmp.cz.
Expozitura v Moravské Tøebové sídlí v budovì
Mìstského úøadu na ulici Olomoucká 2, 571 01
Moravská Tøebová, Odbor dopravy, tel.: 461
353 195, mobil: 605 700 631, úøední hodiny
jsou v úterý od 8:00-11:30 hod.
V nepøítomnosti pracovníka je možné
kontaktovat kanceláø ve Svitavách na
uvedených èíslech nebo volat na mobilní
telefony 605 700 631, 605 700 635.
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Muèírna bude na zámku už v dubnu
Útrpné právo, nebo-li zpùsob, jak vymoci
z obžalovaného doznání, bude pøedmìtem
zbrusu nové expozice ve sklepích moravskotøebovského zámku. Paleènice, španìlská bota,
drtiè kostí, popravèí meè, to je jen struèný
výèet donucovacích
prostøedkù, které budou
k vidìní ve støedovìké
muèírnì. Výrobou tìchto
muèících nástrojù se v tìchto
dnech intenzívnì zabývá
umìlecký kováø Oldøich
Bartošek z Køenovic
s jediným cílem – vybavit
dobovou muèírnu
v Moravské Tøebové, jež
bude svým rozsahem nejvìtší
v celé Èeské republice.
„Všechny nástroje, které
vyrábím, jsou plnì funkèní.
Potupná
Návštìvníci si je budou moci
maska
vyzkoušet na vlastní kùži. Ze
zkušenosti mohu øíci, že napø. taková
paleènice, pøedstavující jednu z lehèích forem
muèení, pùsobí nesnesitelnou bolest,“
prozradil umìlecký kováø.
Souèástí muèírny bude také dobová šatlava
s tradièními kavalci a odsouzenci èekajícími
na trest. Sklepení bude rovnìž doplnìno o zvukové a svìtelné efekty.

Otevøením dobové muèírny tak dojde k rozšíøení prohlídkových okruhù zámku a zatraktivnìní této unikátní renesanèní památky.
„Naším cílem je zvýšit prestiž zámku a vzbudit
zájem turistù o mìsto jako takové. Støedovìká
muèírna v Moravské Tøebové s uceleným
souborem muèících nástrojù je unikátní
projekt, který by nemìl mít na celém území
republiky obdoby. Od zøízení muèírny si
slibujeme nìkolikanásobný nárùst poètu
návštìvníkù zámku,“ uvedla øeditelka
Kulturních služeb mìsta Libuše Gruntová.
Slavnostní otevøení muèírny, které se uskuteèní v nedìli 1.4.2007, bude spojeno se zprovoznìním stylové zámecké kavárny a doplní
ho zajímavý kulturní program. V tento den
bude rovnìž slavnostnì zahájena turistická
sezóna na zámku spoleènými akcemi
Kulturních služeb mìsta, mìstské knihovny
a ZUŠ.
-red-

Eliška Weissová se tìší na koncert v Paøíži
V rámci 750. výroèí od založení mìsta Vám
budeme pøinášet rozhovory s nìkterými
významnými a úspìšnými osobami a zároveò
rodáky z Moravské Tøebová.
V tomto mìsíci otiskujeme rozhovor s operní
pìvkyní Eliškou Weissovou (roè. 1979). Výèet
jejích úspìchù je opravdu dlouhý, namátkou
v roce 2004 vyhrála 1. místo na Mezinárodní
pìvecké soutìži v Karlových Varech (v onom
roce šlo o 39. roèník) v kategorii opera a zaøadila
se tak po bok napø. Evy Urbanové èi Magdalény
Kožené, které se tohoto nároèného klání bìhem
svých zaèátkù také zúèastnily.
Bývala jste žákyní zdejší základní umìlecké
školy. Jak na své první hudební krùèky a tuto
školu vzpomínáte?
Musím øíct, že vzpomínám moc a velmi èasto.
Pøedevším na pana profesora Šturma, který mì
vyuèoval na housle, a pak následnì na jeho ženu,
která mì pøipravovala na konzervatoø. Chodila
jsem tam moc ráda, i když hudební nauka nebyla
zrovna mým oblíbeným pøedmìtem. Navštìvovala jsem také devìt let kroužek kreslení, kde
mì uèil pan profesor Èadílek.

Nadaná jste byla už od dìtství, nebo to byla
právì ZUŠ, kde rozpoznali Váš talent?
Abych byla upøímná, již od dìtství jsem zpívala,
ale ne moc intonaènì dobøe. Od malièka jsem
hrála na housle a ty mi pomohly mùj sluch
vytøíbit. Na pøijímacích zkouškách na základní

umìleckou školu si mì právì pan profesor
Šturm vybral a zaèal se mnou pracovat… Devìt
let jsem hrála na housle a zpìvu jsem se zaèala
vìnovat až v posledním roèníku gymnázia.
Považujete nìjaký okamžik ve své kariéøe
èi bìhem studia) za pøelomový, napø. soutìž,
roli? Nebo svùj úspìch hodnotíte jako
výsledek tvrdé práce a teprve postupného
zlepšování?
Nemohu øíci, že je nìjaký okamžik, který bych
považovala za pøelomový, snad moje první
jevištní zkušenost na profesionální scénì. Spíš
bych øekla, že pìvkyní se èlovìk nestává ze dne
na den, ale je to výsledek dlouhodobé, nebo spíš
celoživotní tvrdé práce.
Nyní vystupujete v Národním divadle v Rusalce, kde zpíváte Ježibabu, mimo jiné také
úèinkujete ve Stavovském divadle v Kouzelné flétnì. Máte nìjakou vysnìnou roli?
Jsem velmi šastná, že mám možnost zpívat na
naší pøední èeské scénì. Vystupuji tu asi ve
4 inscenacích a velice si toho vážím. Pro mladého èlovìka je to spousta nových zkušeností,
které jsou velice dùležité pro budoucí práci.
Mezi mé vysnìné autory patøí pøedevším
Giuseppe Verdi a jeho úžasné opery. Mìla jsem
možnost mezi svými prvními rolemi zpívat
v jeho opeøe Trubadur, roli Azuceny. To je jeden
z nejkrásnìjších italských partù pro mezzosoprán. Tuto roli jsem pøipravila pro Plzeòské
divadlo a dnes na pozvání Petera Dvorského
zpívám tuto roli v divadle v Košicích.
Kdybyste nemìla svùj krásný hlas a hudební
sluch, èemu byste se pravdìpodobnì
vìnovala?
Urèitì by to bylo kreslení. Již od malièka jsem
navštìvovala kroužek kreslení a bìhem studia
na gymnáziu jsem se rozhodovala právì mezi
tìmito dvìma umìleckými smìry.
Na co se bìhem nejbližší doby skuteènì nejvíc
tìšíte?
Velice se tìším na koncert v Paøíži v opeøe
Bastille, kde budu zpívat Leoše Janáèka –
Zápisník zmizelého a jeho písnì. Dále je to role
Carmen, kterou mi nabídnul nový šéf košické
opery pan Dvorský.
-roth-

Pøiložení paleènic
Vážení obèané, do práce Obvodního oddìlení
Policie Èeské republiky v Moravské Tøebové je
od zaèátku roku 2007 zavádìn projekt
„Community policing“. Tento plán práce má za
cíl pøedevším zlepšit spolupráci a komunikaci
s obèany, vedením mìsta a policií, zkvalitnit
jednotlivé procesy nejen uvnitø policie, ale
zejména èinnost smìrem k obèanùm. Èlovìk,
který se obrátí na policii, se tak nebude setkávat
s otráveným hlasem policisty na telefonu èi
arogancí. Dùraz bude totiž položen právì na
slušné, korektní a vysoce profesionální
vystupování každého policisty. Chceme, aby
obèan, který pøijde na policejní služebnu, pøišel
do vlídného, pøíjemného prostøedí a setkal se
s èlovìkem, který mu pomùže øešit jeho problém,
je ochotný a slušný. Chceme, aby naši policisté
trávili více èasu pìší službou na ulicích, abyste
je dobøe znali a vìdìli jste, že se na nì mùžete
kdykoliv s dùvìrou obrátit.
Naším pøáním je, aby nás veøejnost brala jako
službu všem slušným lidem, aby k nám obèané
znovu našli dùvìru a nebrali nás jenom jako
represivní složku státu. Chtìli bychom s Vámi
všemi vést otevøený, konstruktivní, partnerský
dialog zamìøený na dlouhodobì tíživé problémy
bezpeènosti ve mìstì a hledání spoleèných cest
k jejich øešení. Rádi pøivítáme jakýkoliv Váš
námìt k zlepšení naší práce a zvýšení bezpeènosti ve mìstì.
Vrchní komisaø mjr. Ing. Ota Høebíèek,
velitel služby poøádkové a dopravní policie
okresního øeditelství PÈR Svitavy
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová

kapela povìstná svými show i širokým
repertoárem (lidovky, country, disko, rock…).
Zlatým høebem bálu budou taneèní vystoupení
Anife Vyskoèilové.
19.30 hodin, dvorana muzea, vstupné 70 Kè
+ 20 Kè místenka

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00–19.00, ètvrtek: 9.00–12.00 hod.
+ 1 hodinu pøed zaèátkem každého pøedstavení

Pøipravujeme:
21.3., støeda - divadlo

Pro dìti
5.2. pondìlí - film

Lovecká sezóna

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.

Do života Booga, zdomácnìlého medvìda
grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nutných
k pøežití v divoèinì, vtrhne jako uragán
vychrtlý a upovídaný jelenec Elliot. Když
Elliot Booga pøesvìdèí, aby opustil svùj
pohodlný život v garáži správce parku a okusil, jak chutná život v opravdové pøírodì, vìci
se zaènou vymykat kontrole.
Oba hrdinové jsou pouhé tøi dny pøed
zaèátkem lovecké sezóny pøemístìni do lesa,
kde jsou nuceni co nejrychleji se aklimatizovat. Oba musí udìlat vše proto, aby se jim
podaøilo rychle sjednotit ostatní zvíøata a získat les zpátky.
17.00 hod., kinosál, vstupné: 65 Kè

divadlo
9.2., pátek

Piš Kafka, piš!
Po loòském mimoøádném úspìchu divadla
Sklep v Moravské Tøebové jsou tu Sklepáci
znovu - ve složení David Vávra, Monika
Naèeva, Jan Slovák a Lenka Vychodilová, a to
s pøedstavením Piš Kafka, piš! Jde o originální, mnohachuovou zaváøku autorù inspirovanou známými i neznámými díly Franze Kafky,
dramatickými situacemi popsanými v jeho
denících èi vzpomínkami životopisce. Vše
aromatizováno výòatky z milostných dopisù
Felice èi Milenì. Melange celého pøedstavení
je kolorována jednak lyrickými písnìmi èi
burácením ochozù, jednak valícím se rytmem
zvukù. Její esprit se skrývá jak v miniaturní
rekvizitì, tak ve fyzickém zápase. Nìkdy
neradostná zpráva o svìtì není autory
pojímána trudnomyslnì, dle obvyklých cliché,
ale má støih kdysi Kafkou zamýšlené absurdní
grotesky.

které by se ještì pan Dušek nedotkl. Skvìle
ztìlesní jakoukoliv postavu, zvíøe, rostlinu,
vìc, pojem, ideu. Naprosto neuvìøitelnì
dokáže rozehrát napøíklad hru vlastních
malíèkù anebo ztvárnit "Promìnu", za kterou
by se nemusel stydìt ani Franz Kafka.
19.30 hod., kinosál, vstupné: 150 Kè
PØEDPRODEJ OD 1.3.!

17.2. sobota - film
Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek
a Divadlo VIZITA
Jaroslav Dušek - podle svých vlastních slov
pouhý maturant a kosmický mudrlant, hybná

Spláchnutej
Hlavním hrdinou je rozmazlený myšák z lepší
spoleènosti Roody St. James, který si užívá
status domácího mazlíèka. Když se v luxusní
rezidenci jeho páníèkù objeví kanálová krysa
jménem Sid a dostane chu na jeho místo,
pøipraví Roody ïábelský plán na vetøelcovo
vyhoštìní, jehož hlavní èástí je spláchnutí Sida
záchodovou mísou zpìt do kanálu. Jenže kdo
jinému jámu kopá… Režie: D. Bowers a Sam
Fell
15.00 hod., kinosál, vstupné: 60 Kè
22.2. ètvrtek - divadlo
Èlenové divadla Sklep
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 150 Kè
16.3., pátek

2. mìstský bál
Už 2. roèník mìstského bálu, který probíhá
pod záštitou starosty mìsta Josefa Ošádala, se
uskuteèní v bøeznu.
Známé melodie z domácí i zahranièní scény
zahraje skupina Galaxy, oblíbená plesová

Divadelní soubor J. K. Tyla
hledá nové tváøe.
Zkoušky každý ètvrtek
od 18 hodin v budovì muzea.
Mužská posila vítána!

Kašpárek a drak
páka celého projektu, improvizující génius,
nadšený hudebník - perkusista, nezaškatulkovatelný zpìvák, originální taneèník, filmový
herec, scénárista, režisér a pedagog, mim,
postpopulární televizní baviè, mistr pøevlekù
a masek, slovní ekvilibrista, moderátor,
polyhistor a bosonohý fešák. Od ledna 2001
též vzpurný otloukánek M. Zbrožka a urputný
usmìròovaè jeho bohužel pouze prvoplánového (i když geniálního) humoru.
Každé pøedstavení divadla Vizita je premiéra.
Jaroslav Dušek pronáší, co mu jeho plodná
slina na jazyk pøinese, a dále vyøèené rozvíjí
do neuvìøitelných konstrukcí, které do sebe
nejen zapadají a mnohdy se i rýmují, ale èasto
mají i smysl a hloubku.
Mnohdy ovšem taky ne a to je na pøedstavení
fascinující. Snad neexistuje obor nebo oblast,

V pohádce se dìti setkají s tradièním dìtským
hrdinou Kašpárkem. Tentokrát musí Kašpárek
spolu s dobromyslným dráèkem vysvobodit ze
zakletí princeznu a krále a pøemoci zlou
èernoknìžnici. Jako vždy v pohádce zvítìzí
vtip a dobré srdce nad zlobou a chamtivostí.
Uvádí divadelní spoleènost Julie Jurištové
Praha, urèeno pro MŠ a I.st. ZŠ, délka cca
50 min.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 40 Kè
24.2., sobota - divadlo

Obušku, z pytle ven!
Veselá, ale také pouèná pohádka pro celou
rodinu. Uvádí Divadlo Oblázek.
15.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kè
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
Na zámku se pøipravuje nová expozice:
Welen bilancuje

Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:
14.00-16.00 h.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou
pøedevším ètyøi samurajské meèe a haptická
výstavka kopií staroegyptských artefaktù.
Výstava:
Z grafické sbírky MUDr. Ladislava Loubala
(20. 2. – 18. 3. 2007).
Vernisáž v pátek 16. února v 16 hod.
Beseda:
V úterý 27. 2. v 16 hod. se v kinosále budovy
muzea uskuteèní beseda k dìjinám
Moravské Tøebové, zamìøená na dvì úzce
provázaná témata – vznik Moravské Tøebové
a oslavy jeho 700. výroèí v roce 1957.
V úvodu se bude Mgr. Jiøí Šmeral z FF UP
v Olomouci zabývat nejstarší a dosud ponìkud
nejasnou zmínkou o Moravskotøebovsku
z roku 1234. Problematika poèátkù mìsta a
první písemné zmínky, které byla v poslední
dobì vìnována dostateèná pozornost, bude
pouze struènì pøipomenuta, v návaznosti na
téma oslav 700. let mìsta v roce 1957. Mgr.
Šmeral je samozøejmì pøipraven zodpovìdìt
pøípadné dotazy k tìmto tématùm.
Hlavním bodem programu bude beseda
o oslavách sedmistého výroèí Moravské
Tøebové v roce 1957. Vìøíme, že ve mìstì žijí
pamìtníci této významné akce, i když ji tøeba
zažili jako dìti. Poøadatelé besedy proto
doufají, že se pamìtníci i další zájemci o nové
poznatky, diskusi a výmìnu osobních
vzpomínek a zkušeností dostaví v hojném
poètu a pokud možno s sebou pøinesou
materiály a fotografie pøímo z prùbìhu oslav
nebo i jiné, dokumentující život v Moravské
Tøebové v padesátých letech minulého století.
Velmi zajímavým tématem, úzce souvisejícím
s oslavami v roce 1957, je nároèná rekonstrukce radnice a další opravy objektù v památkové
rezervaci. Jakékoli dokumenty a vzpomínky
k této problematice budou zvláštì vítány.
K úèasti jsou samozøejmì zváni všichni
zájemci o danou problematiku i ti, kteøí oslavy
pamatovat nemohou, ale chtìjí se o poèátcích
mìsta a jejich pøipomínání v nedávné
minulosti dovìdìt více.
V muzeu, turistickém informaèním centru,
v Knihkupectví Selinger a v Musilovì knihkupectví je v prodeji sedmnácté èíslo
Moravskotøebovských vlastivìdných listù,
které obsahuje také dva pøíspìvky vìnované
výše zmínìné problematice. Bìhem besedy
bude ovšem také k dispozici a úèastníci budou
mít možnost zakoupit i starší èísla MVL. -jm-

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

Expozice do konce bøezna uzavøeny. Pøedem
ohlášeným skupinám umožníme návštìvu po
pøedchozí dohodì tel. 461 544 285.

STØEDOVÌKÁ
MUÈÍRNA
Slavnostní otevøení
s doprovodným
programem
poprvé dne 1.4. 2007 !!!

Hledají se prùvodci na zámek
Kulturní služby mìsta hledají na letošní
turistickou sezónu (duben–øíjen) externí
spolupracovníky pro práci prùvodcù na zámku
v Moravské Tøebové. Podmínky: komunikativní znalost anglického nebo nìmeckého jazyka,
pøíjemné vystupování, spolehlivost. Zájemci
mohou zaslat svùj životopis s dùrazem na
stupeò jazykových znalostí a praxi na adresu:
Kulturní služby mìsta, k rukám øeditelky,
Svitavská 18, Moravská Tøebová nebo na
e-mail reditel@ksmt.cz.

Upotøebíte vitríny?
Kulturní služby mìsta nabízejí za odvoz 9 ks
starších výstavních vitrín – stolových, s proskleným, skoseným uzamykatelným víkem.
Šest vitrín je opatøeno bílým nátìrem. Zájemci
se mohou hlásit na tel. èísle 731 151 786
pouze do 15. 2. tohoto roku.

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

„MÓDNÍ ŠOU“
v pátek 13. 4. 2007 v 19.30 hodin
ve dvoranì muzea

Minulý rok byl pro nás úspìšný - díky pronájmu
kaple sv. Josefa pøi františkánském klášteøe
v Moravské Tøebové se nám podaøilo uskuteènit
pìt výstav. Smlouva na rok 2007 nám byla
prodloužena, za což tímto chceme podìkovat.
Mùžete se tedy tìšit na další výstavní sezonu.
Ale vrame se do roku 2006. Výstavní èinnost
zahájila rodina Zamazalových svou keramikou,
která byla krásnì doplnìna broušeným sklem
Ivy Majvaldové. Tito vystavující bydlí a tvoøí
v Letohradì. Poté se pøedstavil v prùøezu své
celoživotní tvorby náš kolega, malíø Jiøí Ondra.
Zajímavá byla také následující výstava - na ní se
podíleli Jana Èubrdová /obrazy/, Zuzana
Mièková /keramika a obrazy/ a nováèek Jan
Païour. V srpnu k nám zavítala malíøka, prof.
Eva Málkovská z Chýnova u Tábora. Její
výstavu doprovázela prezentace keramiky Jany
Trantírkové. Úspìšný výstavní rok uzavøela
spoleèná výstava hosta a malíøe fantasy pana
Taouna, pana Pavla Kopeckého a naší kolegynì Josefy Rùžièkové. Dle našich záznamù
všechny expozice navštívilo cca 1 400 obèanù.
Kromì výstav v kapli se naši výtvarníci
zúèastnili spoleèných i samostatných akcí ve
Svitavách /oblastní pøehlídka/, v Letohradì,
Brnì, Jevíèku a Blansku.
Pro rok 2007 máme naplánováno: v kvìtnu
výstavu tøí hostujících keramièek, v èervnu
spoleènou výstavu Welenu k oslavám výroèí
založení mìsta Mor. Tøebové, v èervenci malíøe,
pana Èiháka ze Svitav. V srpnu se mùžete
v kapli ochladit a potìšit øezbami pana Kosiny
z M. Tøebové. V jednání se nachází velmi zajímavá výstava s názvem „Køišálové kouzlo“.
Sdružení výtvarníkù získalo nový výstavní
prostor v kavárnièce „U Krokodýlího ocasu“ na
ulici Zámecké. Zde budou v mìsíèních
intervalech poøádány autorské výstavy. V lednu
2007 pùjde o expozici obrazù Anny Sekaninové.
Na závìr zbývá Vám všem popøát hodnì zdraví
a spokojenosti v novém roce a doufáme, že nám
zachováte svou pøízeò.
Jana Trantírková
(red. upraveno)

úù

Èeská strana sociálnì demokratická

v Moravské Tøebové Vás srdeènì zve na
XVI. spoleèenský ples v sobotu 3.2.2007
ve 20 hodin sál „NA PÍSKU“.
K tanci a poslechu hraje HUDEBNÍ SKUPINA
„ABC“ ze Svitav. Svìtelná diodová show,
ŠERMÍØSKÝ SPOLEK ze Šumperka
Vstupné: 30,- KÈ + 20,- Kè místenka
Tradiènì bohatá tombola.
Obèerstvení v bufetu i u baru zajištìno.

úù

Ples KDU-ÈSL

Sdružení pøátel Kulturního domu v Boršovì
Vás zve 3. 2. 2007 od 20.00 hodin na ples
KDU-ÈSL.
Hraje skupina DOMINO, obèerstvení a tombola
zajištìna.
Ples se koná v Kulturním domì v Boršovì.
Srdeènì zve Sdružení pøátel Kulturního domu
Boršov.

Vstupenky slosovatelné:
cena: 200,- Kè
rezervace a pøedprodej vstupenek na tel.
461 311 759 v prodejnì SELLY – Dùm
odìvù, Cihláøova 14, M. Tøebová
-------------------------------------------------!! Novinka !! : moderátor veèera Patrik
Hezucký z Rádia Evropa 2

úù

Rej masek

Sdružení pøátel Kulturního domu v Boršovì
Vás zve 24. 2. 2007 od 14.00 hodin na dìtský
karneval
a obecní ples. Vystoupí mažoretky agentury
ARNIKA, Bílkova taneèní škola a na závìr se
uskuteèní velký rej masek. Místo konání:
Kulturní dùm v Boršovì.
Tìšíme se na Vás!
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K desátému výroèí úmrtí MUDr. Ladislava Loubala
2. února 2007 vzpomínáme desátého výroèí
úmrtí MUDr. Ladislava Loubala, významné a
charismatické osobnosti Moravské Tøebové
padesátých až devadesátých let minulého
století.

MUDr. Ladislav Loubal v roce 1989
Ladislav Loubal se narodil 23. prosince 1924
v Novém Mestì nad Váhom, kde byl jeho otec
støedoškolským profesorem. Po válce
vystudoval medicínu na Masarykovì
univerzitì v Brnì a po atestaci v oboru
neurologie pùsobil v Tišnovì a Uherském
Hradišti.
Do Moravské Tøebové pøišel v roce 1954. Ve
svých tehdejších tøiceti letech se zde stal
nejmladším primáøem v republice. Pøednostou
zdejší neurologie zùstal až do odchodu do
dùchodu, poté ještì pùsobil jako praktický
lékaø v Domovì dùchodcù a Léèebnì
dlouhodobì nemocných.

Dr. L. Loubal uvádìl výstavu Adolfa Borna
v roce 1976…
MUDr. L. Loubal se už od mládí zajímal
pøedevším o výtvarné umìní a historii. Chtìl
studovat dìjiny umìní, to mu však nebylo
umožnìno pro špatný „kádrový posudek“ -

jeho otec, za nacistické okupace perzekvovaný, se po válce stal pøedsedou Zemského
národního výboru v Brnì, po pøevratu v roce
1948 byl uvìznìn a zemøel v jáchymovských
uranových dolech.
Osobnost Ladislava Loubala je kulturní
veøejnosti známa v souvislosti se sbìratelstvím
ex libris a grafiky vùbec. V Moravské Tøebové
pomáhal organizovat výtvarné výstavy
využíval pøitom jednak svou sbírku, jednak
èetné kontakty a pøátelské vztahy s pøedními
výtvarníky a pøedevším vìtšinu výstav sám
zasvìcenì uvádìl. Svùj zájem o historii,
zejména o umìlecké památky, také uplatòoval
ku prospìchu mìsta. Pùsobil v komisi
památkové péèe, dlouhá léta byl jejím
pøedsedou. Publikoval stovky èasopiseckých a
novinových èlánkù s regionálnì-historickou
tématikou. Publikaèní, ale také prùvodcovskou
èinností pøibližoval moravskotøebovské
umìlecké památky nejširší místní veøejnosti i
návštìvníkùm mìsta a dalším zájemcùm o jeho
minulost.
Dr. Loubal byl dlouholetým spolupracovníkem
muzea. V roce 1968 spoluzakládal tehdejší
Vlastivìdné listy a stal se jedním z hlavních
pøispìvatelù. Po jejich obnovení pod názvem
Moravskotøebovské vlastivìdné listy v roce
1995 se opìt stal aktivním èlenem redakèní
rady i pøispìvatelem. Byl autorem textù
nìkolika drobných publikací vìnovaných
památkám Moravskotøebovska a Høebeèska,
poslední, vìnovaná barokním památkám
Høebeèska, vyšla již po jeho smrti. Pùsobil
také jako mìstský kronikáø.
Grafická sbírka MUDr. Ladislava Loubala
pøipadla po jeho smrti dcerám, které ji v roce
1998 zapùjèily na deset let mìstu Moravská
Tøebová s tím, že má být zpøístupòována
veøejnosti. Sbírku spravuje Mìstské muzeum.
Dosud uspoøádalo nìkolik výstav – první,
zahajovací, pøedstavila prùøez celou sbírkou,
další byly vìnovány umìleckým osobnostem,

ve sbírce nejvíce zastoupeným – Josefu
Lieslerovi, Cyrilu a Jiøímu Boudovým, Otu
Janeèkovi a Ludmile Jiøincové. Tyto výstavy
doplnily drobné expozice zamìøené na
zajímavé soubory – novoroèenky Jiøího Boudy
s tématikou Moravské západní dráhy a novoroèenky vytvoøené pro Bohumíra Lifku.
K výroèí Loubalova úmrtí muzeum pøipravilo
další výstavu z jeho sbírky, která opìt
pøedstaví širší výbìr ve sbírce zastoupených
výtvarníkù a jejíž souèástí bude také fotodokumentace pùsobení dr. Loubala v Moravské
Tøebové.
-jm-

… i výstavu Josefa Istlera v roce 1996.
Mìstské muzeum dìkuje ètenáøùm, kteøí
reagovali na výzvu k darování èi zapùjèení
dokumentù, zveøejnìnou v prosincovém
zpravodaji, a pøispìli tak k poznávání
historie Moravské Tøebové. Tìšíme se na
další nabídky!

Pøíspìvek MUDr. Ladislava Loubala do prvního èísla Vlastivìdných listù, které vyšlo v dubnu 1968, je
typickým projevem jeho zájmu o nové poznatky v oblasti kultury a umìní a jeho snahy podìlit se o nì
s nejširší veøejností. Byl vìnován památkám, které se nadále tìší znaèné pozornosti a zvláštì v poslední
dobì i péèi. Bìhem témìø ètyøiceti let, která uplynula od napsání èlánku, se portál i medailony doèkaly
dalších publikací v odborné literatuøe. Originály medailonù už dávno nejsou osazeny na portále, kde je
nahradily kopie, ale uloženy v muzejních sbírkách. Od roku 1999 jsou souèástí stálé expozice nazvané
Humanismus a renesance v Moravské Tøebové. I v expozici však bývají èas od èasu nahrazovány
kopiemi, protože je o nì zájem pøi poøádání výstav vìnovaných renesanènímu období. Také letos byly
zaøazeny mezi exponáty výstavy „Básník a politik. Bohuslav Hasištejnský (1461–1510) a jeho svìt“,
poøádané od 28. února do 1. èervence v Císaøské konírnì na Pražském hradì. Portál byl v minulém roce
restaurován, zároveò byla opravena také støíška a omítky a provedena úprava terénu.
-jm-
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Rybáøská prodejna

ul. Zámecká 9, Moravská Tøebová nabízí:
- od 1. 3. 2007 celoroèní prodej živých ryb
- prodej kaprù, amurù, línù; možno
objednat i jiné druhy ryb v jakémkoli
množství
- veškeré rybáøské vybavení
- krmivo – návnady
- 15% sleva pøi zakoupení 2 ks prutù nebo
navijákù
OTEVØENO: Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod.
TEL: 603 838 825, 732 817 293

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

7.2. MASOPUSTNÍ KARNEVAL od 15:30
hod. Na Písku. Tradièní akci o jarních
prázdninách poøádá velitel VSŠ a VOŠ MO
v Moravské Tøebové ve spolupráci s DDM. Na
programu bude vyhodnocení masek, vystoupení
kroužkù pøi DDM, tombola (5 Kè.), diskotéka.
Obèerstvení zajištìno, vstup zdarma, pøedpokládaný konec v 18:00 hod.
9.2. VALENTÝNSKÝ ŠPERK od 16:00 hod.
v klubovnì DDM. Chcete potìšit své blízké
milým vlastnoruènì vyrobeným dárkem k Valentýnu? Pøijïte si vyzkoušet techniky drátovaného nebo malovaného šperku. S sebou: 20
Kè, pøezùvky, korálky rùzných velikostí a tvarù
(není podmínkou). Zájemci se z organizaèních
dùvodù nahlásí pøedem.
15.2. ŠVIHADLOVÝ ÈTYØBOJ od 13:30
hod ve velké tìlocviènì I.ZŠ. Urèeno dívkám
1.-3. tøíd ZŠ. Prezentace od 13:00 hod. Pro
vítìze jsou pøipraveny pìkné ceny a diplomy.
16.2. TRIKY S TRIÈKY A KORÁLKOVÉ
HRÁTKY od 15:00 v DDM. Dekorace „starých“ trièek stírací technikou + výroba doplòku
z korálkù. S sebou: pøezùvky, starší jednobarevné trièko, 20 Kè. Pøedpokládaný konec
v 17:30 h. Zájemci se nahlásí do 13.2. v DDM.
V týdnu od 19.2. do 23.2. ZÁKLADNÍ KOLA
zemìpisné soutìže LETEM SVÌTEM. Tøídní
kolektivy nahlásí termín pøedem.
22.2.OKRESNÍ KOLO HALOVÉ KOPANÉ
6.-7.TØÍD od 9:00 hod. v tìlocviènì ZŠ
Mìsteèko Trnávka
28.2. FLORBAL 6.-7. TØÍD od 14:00 hod.
v tìlocviènì gymnázia.Vítìzné družstvo
postoupí do okresního finále.
12.3. OBVODNÍ KOLO GYMNASTIKY 1.5. TØÍD od 13:00 hod prezentace v tìlocviènì
ZŠ Palackého. Soutìž byla pøesunuta z února.
Podrobnosti akcí najdete na propozicích.
***
• 16.7.-21.7.2007 letní specializovaný
florbalový tábor FLORBALTEAM 2007 v
Rájci Jestøebí, pro èleny zájmových kroužkù
florbalu, ale i ostatní zájemce od 4. tøíd do 9.
tøíd ZŠ. Cena LT 2.200 Kè, pøedbìžné
pøihlášky na LT do 31.3.2007.
• 6.8.-12.8.2007 letní specializovaný tábor
KREATIV, zamìøený pøedevším na rukodìlné
techniky pøizpùsobené vìku úèastníkù LT. Cena
LT
1.600 Kè. Pøedbìžné pøihlášky do
30.4.2007.
• PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO DÌTI 1.-3.
TØÍD v termínu 9.7.-13.7.2007, dennì 8:0017:00 hod.Cena: 770 Kè. Pøedbìžnì mùžete
hlásit dìti telefonicky nebo vyplnìnou
pøihláškou z letákù do 31.3. 2007.
• LETNÍ TÁBOR V UNIÈOVÌ pro dìti od
4. do 9. tøíd. v termínu 13.8.-20.8.2007. Cena:
2.300 Kè. Pøedbìžnì mùžete hlásit dìti
telefonicky nebo vyplnìnou pøihláškou z letákù
do 20.4. 2007.
• Poslední volná místa na - PRÁZDNINY
V CHORVATSKU - Baška Voda v termínu
29.6.-8.7.2007. Cena: dítì do 15 let: 4 300 Kè,
dospìlý: 4 600 Kè.
• Letní tábor - Øadov v termínu 28.7.11.8.2007. Je urèen pro dìti od 7 let. Cena: èiní
3 300 Kè. Pøedbìžné pøihlášky zašlete
nejpozdìji do konce února 2007.
Další informace Vám podá J. Chadimová na tel.
è. 461 316 786 v DDM Mor. Tøebová nebo
elektronicky: ddm.mt@atlas.cz, jana.chadimova@atlas.cz

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

Originální pozdrav
Celý prosinec mìli návštìvníci knihovny pøíležitost
koupit si originální pohlednici – prázdnou èi
malovanou dìtmi moravskotøebovských škol.
Výtìžek z prodeje byl urèen pro Nadaèní fond
Klíèek, který spravuje první dìtský èeský hospic
v Malejovicích u Uhlíøských Janovic. Poèátkem
roku byla pokladna na mìstském úøadì rozpeèetìna
a výtìžek 1427,50 Kè nadaci poukázán na úèet.
Všem dárcùm za Nadaèní fond Klíèek, nemocné dìti
a jejich rodièe dìkujeme.
1. 2. - 28. 2. 2007 – Výstava fotografií Vladimíra
Skalického
Pøedstavení tvorby èlena lanškrounského amatérského fotoklubu. Výstava je pøístupna v pùjèovní dobì
oddìlení pro dospìlé.
Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
7. 2. 2007 – Zvíøátka v zoo
14. 2. 2007 – Valentýnské blahopøání
21. 2. 2007 – Veselé brýle
28. 2. 2007 – Maska
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.
Jarní prázdniny v knihovnì
Mìstská knihovna zve k návštìvì v dobì jarních
prázdnin všechny dìti. Od 5. 2. do 8. 2. 2007 pro nì
budou v knihovnì pøipraveny hry, soutìže, hádanky,
výtvarné dílny a další èinnosti.
5.2. 2007 – Soutìž ve skládání puzzle (po celý den)
14.00 – 16.00 hod. – dìtská výmìnná burza
(kartièek, pohlednic, samolepek, pošt. známek,
Pokémonù, plakátù, èasopisù)
6.2. 2007 – Soutìžíme v pexesu (dopoledne)
Hrajeme Kris-kros, Scrabble
(odpoledne)
7.2. 2007 – Stolní hokej soutìž (dopoledne)
Modelujme oblíbená zvíøátka
(odpoledne)
14.00 – 16.00 hod. – dìtská výmìnná burza
(kartièek, pohlednic, samolepek, pošt. známek,
Pokémonù, plakáty, èasopisy)
8.2. 2007 – Soutìž ve Èlovìèe, nezlob se
(dopoledne)
Soutìž v luštìní sudoku
(odpoledne)
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.
Mladý ètenáø 2007 - 24. roèník
MìK Ladislava z Boskovic vyhlašuje pro žáky a
studenty literární a výtvarnou soutìž nazvanou –
„Jak si pøedstavuji Moravskou Tøebovou za 10 let“.
Podmínky soutìže:
Napsat úvahu zamyšlení, nebo namalovat obrázek
na dané téma.
Práce musí obsahovat: jméno, adresu bydlištì, název
školy a tøídy.
Hodnocení bude probíhat ve 3 kategoriích: I. stupeò
ZŒ + speciální škola, II. stupeò ZŠ a víceleté
gymnázium, støední a uèòovské školy. Termín
odevzdání: do 10. bøezna 2007 v mìstské knihovnì.
Nejlepší práce budou odmìnìny.
Pùjèovní doba 2007
Oddìlení pro dìti
pondìlí - ètvrtek 12.00 hod. - 17.00 hod.
sobota
9.00 hod. - 12.00 hod.
Oddìlení pro dospìlé
pondìlí - ètvrtek 9.00 hod. - 17.00 hod.
sobota
9.00 hod. - 12.00 hod.
Èítárna, studovna
pondìlí - ètvrtek 9.00 hod. - 17.00 hod.
sobota
9.00 hod. 12.00 hod.
POPLATKY v roce 2007
Registrace na rok 2007
Dospìlí
Studenti, dùchodci
Dìti

100,00 Kè
70,00 Kè
20,00 Kè

Ostatní poplatky
1. upomínka
2. upomínka
3. upomínka
doporuèený dopis
ztráta ètenáøského prùkazu
rezervace
meziknihovní výpùjèní služba

15,00 Kè
25,00 Kè
50,00 Kè
100,00 Kè
30,00 Kè
10,00 Kè
40,00 Kè

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

Poøad bohoslužeb
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel – mše sv. pro dìti
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Oblastní charita informuje:
Tøíkrálová sbírka 2007
V Moravské Tøebové probíhala ve dnech 5. a
6.1.2007 pod záštitou Arcibiskupské charity
v Olomouci tøíkrálová sbírka. Na zaèátku
koledování vedoucím skupinek a koledníkùm
požehnal duchovní správce farnosti otec
František OFM. Dvacet jedna skupinek
koledníkù se vydalo do mìsta i do okolních
vesnic, aby popøáli obèanùm šastný nový rok,
zazpívali koledy a poprosili o finanèní
pøíspìvek. Hlavním cílem koledníkù však
nebyly jen peníze, ale také snaha otevøít srdce,
které myslí i na druhé, kteøí naši pomoc
potøebují. Vždy opravdové bohatství lze nalézt
jen v srdci. Celkový výnos tøíkrálové sbírky je
116.130,50 Kè.
Koledovalo se v Linharticích, kde obèané
pøispìli celkem èástkou 8.974 Kè, v Útìchovì
pøispìli èástkou 1.430 Kè, v Sušicích 3.284 Kè
a v Udánkách byl výnos sbírky 5.201,50 Kè.
Výtìžek sbírky pùjde v 65% Oblastní charitì
v Mor. Tøebové, na humanitární pomoc pùjde
5% a zbytek penìz je na pokrytí nutných
režijních výdajù spojených s organizací tøíkrálové sbírky. Obecným úèelem sbírky je pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí
a podporu charitního díla. Všem dárcùm
pøejeme krásný a požehnaný rok a dìkujeme za
pøíspìvek.
Setkání seniorù
Setkání seniorù bude opìt první pondìlí v mìsíci únoru, tj. dne 5.2.2007 v 10:00 hod. v klášterní jídelnì. Pøi kávièce si budeme povídat
o lednové pouti do Filipova, kde se koná mše sv.
ve 4:00 hod. ráno jako památka na zjevení
Panny Marie a zázraèné uzdravení nemocné
dívky a je spoleèná pro èeské i nìmecké vìøící.
Stacionáø pro tìlesnì a duševnì postižené
Domeèek, Svitavská 44
Denní stacionáø Domeèek má deset klientù,
pokraèuje ve své èinnosti a také touto cestou
dìkujeme za pomoc z øad dobrovolníkù a sponzorù.
Kontakt: Ludmila Dostálová, tel. è. 461310627

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

1.1.2007 - bohoslužba - 9:00, sál na faøe
pondìlí - biblic. hod. - 15:45, domov dùchodcù
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
pátek - náboženství - 14:30, na faøe
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
Každou druhou nedìli v mìsíci jsou bohoslužby
v Tøebaøovì èp. 40 ve 14 hod. – tel.: 603 838
825, 732 817 293
Køesanská akademie pøipravuje na 10.2. v 15
hod. v Domovì dùchodcù pøednášku v domovì
dùchodcù (PhDr. Zbynìk Galvas - psychoterapeut)
Pøednáška - Vývoj religiozity v prùbìhu života,
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Moravská Tøebová oèima žákù ZŠ Kostelní námìstí
Pedagogové a žáci naší školy se rozhodli pøipojit se
aktivnì k oslavám výroèí založení mìsta Moravská
Tøebová. V rámci SIPVZ byl vytvoøen projekt
Moravskotøebovsko oèima žákù, se kterým se
mùžete seznámit na stránkách naší školy www.projekt.3zsmt.cz.
Jsou zde k dispozici materiály pro dìjepis a zemìpis
(výukový obsah, pracovní listy, testy), a to jak ve
formì webové prezentace, tak i spustitelného
souboru, který je možno stáhnout nebo získat na CD.
Cílem projektu bylo elektronické zpracování
historicko-zemìpisných informací o regionu

Základní škola, ÈSA 179
dne 2. 2. 2007
v dobì od 13.00 do 15.30 h.
poøádá
ZÁPIS DÌTÍ DO 1. TØÍDY
Naše škola nabízí:
•
Individuální pøístup k žákùm, péèe o žáky se
specifickými potøebami uèení
•
Využití služeb asistentky pedagoga a školní
psycholožky
•
Plnìní projektu Zdravá škola
•
Školní družina v dobì od 6.30 do 15.30 hodin
•
Blízká dostupnost autobusového nádraží
•
Poèítaèe a pøístup na internet ve všech tøídách,
možnost využití moderních pomùcek ve výuce
(dataprojektor, notebook, interaktivní tabule)
•
Množství výukových programù pro všechny
pøedmìty
•
Výuku nìmeckého, anglického a italského
jazyka
•
Školní sportovní klub a posilovnu
•
Testy Cermat a Kalibro na 2. stupni
Pøineste s sebou rodný list dítìte!!!
Máte-li vyšetøení z pedagogicko psychologické
poradny, pøineste ho s sebou.

Neobvyklá sbírka na gymnáziu
Loni k nám pøibyl nový „spolužák“. Jmenuje se
Kuba, má ètyøi nohy, ocas a èerný kožíšek - je to
asistenèní pes našeho spolužáka Pavla. Kuba se
stal okamžitì miláèkem celé tøídy, a tudíž jsme
se rozhodli udìlat mu na Vánoce radost.
Uspoøádali jsme sbírku, do které se ochotnì
zapojila celá škola. Poslední pøedvánoèní den
jsme Kubovi a jeho páníèkovi popøáli spoleènì
se zástupci tøíd a paní øeditelkou krásné svátky
a náš ètyønohý kamarád se mohl tìšit z granulí
a nového pelíšku.
A co na to Kuba? Ze zaèátku jsem mìl trochu
strach, jestli Vám ve škole nebudu vadit a jestli
mì tam vùbec budete chtít. Ale Váš vánoèní
dárek mì moc potìšil a mile pøekvapil. Moc
Vám všem dìkuji a do roku 2007 pøeji hodnì
zdraví a hodnì pìkných známek.
PAC A HAF
Magdaléna Endlová, 4.AV

Program èinnosti KÈT
Sobota 10. 2.
Pìší výlet na „Moravský Øíp“ Chlum u Lysic.
ze Skalice n/Sv. do Doubravice n/S. Délka trasy
cca 14 km. Odjezd zájemcù z nádraží ÈD v 6,58
hod., návrat okolo 18.00 hod.
Støeda 14. 2.
Pøátelské posezení v klubovnì od 18.00 hod. pro
pøípravu programu na pøíští mìsíc.
Sobota 17. 2.
Zájezd na Znojemsko - Pro milovníky dobrého
vína. Prohlídka pamìtihodnosti mìsta Znojma
a návštìva sklípku v Novém Šaldorfu. Odjezd
v 8.00 hod. z autobus. nádraží. Pøihlášky do
10.2.2007 u ing. Mikulkové, tel. 776109215.
Obèerstvení ve vinném sklípku ve výši cca 350
Kè. Jízdné pro èleny odboru 150 Kè, pro pøíchozí
220 Kè.

Zápis do speciální školy
Narodilo se Vaše dítì se zdravotním postižením? Má
Vaše dítì problémy s velkým kolektivem? Máte
podezøení èi jistotu, podpoøenou odborným
vyšetøením, že Vaše dítì bude mít problémy se
zvládáním osnov bìžné základní školy?

Den otevøených dveøí
Ve ètvrtek 14. 12. 2006 probìhl Den otevøených dveøí
na základní škole na ul. Ès.armády (na „Køižovatce“).
Prostory budovy byly pro tuto pøíležitost vyzdobeny
zimními dekoracemi. Dopoledne se mohli rodièe a
pøátelé školy podívat na výuku dìtí pøímo ve tøídách.
Odpoledne bylo možné zhlédnout èinnost žákù
v prostorách družiny, a to bìhem výtvarného kroužku,
který byl navíc pro žáky vyšších roèníkù spojen
s prezentací výrobkù místních firem. Konal se také
pravidelný a velmi oblíbený bleší trh, kde dìti mohly
nabídnout to, co již nepotøebují, a také své vánoèní
výrobky – napø. perníèky, svícny, listové tyèinky…
Nejvìtší úspìch bìhem prodeje mìly právì
vlastnoruènì vytvoøené pochoutky.
Chtìli bychom tímto podìkovat všem rodièù,
sponzorùm a pøátelùm školy, kteøí pøišli podpoøit naši
práci.
Uèitelé ZŠ Køižovatka

Nová posilovna
Dne 16. 1. 2007 byla za úèasti starosty a místostarosty mìsta na naší škole slavnostnì otevøena
posilovna, která se nachází v prostorách tìlocvièny
na Olomoucké ulici.

Zápis do 1. tøídy
se koná v pátek 2. 2. 2007 od 9.00 do 17.00 hodin,
na ZŠ Kostelní námìstí 21.
Zapisují se dìti narozené do 31. 8. 2001 bez ohledu
na místo bydlištì.
K zápisu pøineste obèanský prùkaz
rodièù a rodný list dítìte.
Vy u è u j e m e p o d l e š k o l n í h o
vzdìlávacího programu Dnes jsem
moudøejší než vèera.
Co nabízíme novým žáèkùm?
- od 1. tøídy možnost práce s poèítaèem v moderní PC pracovnì
- v odpoledních hodinách volnì pøístupné PC
uèebny s internetem
- kroužek angliètiny pod vedením uèitelù
- velmi hezké prostøedí
- ve školní družinì Kroužek dovedných rukou
Tìšíme se na nové žáèky

Moravskotøebovska s dùrazem na mìsto Moravská
Tøebová.
Zaèátkem listopadu 2006 se žáci 9. roèníkù zapojili
do projektu „Kyselý déš“, kdy v prùbìhu celého
mìsíce zjišovali kyselost srážek v našem mìstì.
S celkovým vyhodnocením se mùžete seznámit opìt
na stránkách naší školy.
V rámci projektových dnù probìhne na naší škole
èást výtvarná, popø. fotografická, pod názvem
„Všechny tváøe mìsta“. Také bude vyhlášena
okresní soutìž v tvorbì webových prezentací se
zamìøením na mìsto Moravská Tøebová. V rámci
èeského jazyka, následnì pak v hodinách cizích
jazykù, bude vytvoøen netradièní turistický prùvodce
naším mìstem.
V projektových hodinách obèanské a rodinné
výchovy se žáci pokusí zachytit názory obèanù
a také žákù naší školy na život ve mìstì.
Na závìr bychom rádi uspoøádali besedu s pøedstaviteli mìsta, které bychom seznámili s výstupy
našich projektových dnù.
Zdena Šafaøíková

Posilovna je vybavena cvièebními stroji znaèky
Kettler, které škola poøídila z vlastních zdrojù bez
úèasti mìsta. Bude sloužit žákùm školy pøi hodinách
TV a také uèitelùm školy pro zvýšení tìlesné
kondice jsme pøece škola podporující zdraví. Oba
pøedstavitelé mìsta si cvièební zaøízení hned
vyzkoušeli a jejich chvála je nám odmìnou za dobrý
nápad a jeho realizaci.

Pak Vás a Vaše dítì zveme k zápisu dìtí do 1. tøídy.
V naší škole mohou dosáhnout základního vzdìlání
ve vzdìlávacím programu zvláštní školy nebo
základù vzdìlání v programu pomocné školy. Rádi
bychom Vašim dìtem jejich první vážný krok v životì zpøíjemnili, a proto pro nì pøipravujeme cestu
pohádkovou školou. Udìlejte si s dìtmi hezké
odpoledne, jehož souèástí bude kromì zápisu k povinné školní docházce i návštìva a prohlídka naší
školy, cesta za pohádkou a plnìní pohádkových
úkolù se sladkou odmìnou.
A co naše škola kromì vlastní povinné výuky
nabízí svým žákùm?
- pøíjemné prostøedí v menším tøídním kolektivu
- individuální vzdìlávací plán
- služby školního psychologa, výchovného
poradce, metodika prevence
- individuální logopedickou péèi
- rehabilitaèní cvièení a nápravný tìlocvik
- pobyt ve školní družinì
- možnost ubytování na internátu školy
- cvièení zrakové stimulace pro zrakovì
postižené
- prostorovou orientaci a nácvik samostatného
pohybu pro tìžce zrakovì postižené
- canisterapii
- zájmové kroužky zamìøené na sportovní,
technickou, praktickou a umìleckou èinnost
- úèast na akcích regionálního èi celostátního
charakteru
- organizování školních akcí pro žáky i veøejnost: školní akademie, školní výstava, charitativní
dražby, lyžaøský kurz, ozdravný pobyt v pøírodì….
Na Vaše dítì se tìšíme v pondìlí 12. 2. 2007 ve
14.00-16.00 hod.
Zápis probìhne v budovì školy na ulici
Komenského. Budoucí prvòáèky a rodièe zveme
do pohádky a k prohlídce školy.
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Florbalový vánoèní turnaj
Florbalový oddíl TJ Sokola Velké Opatovice uspoøádal v posledním pøedvánoèním víkendu šestý roèník tradièního Vánoèního turnaje ve florbalu. V sobotu 16. prosince 2006 se odehrál v tìlocviènách
místní základní školy a jaromìøické sportovní haly.
Výsledky ve skupinách:
SKUPINA A:
FBC OREL BOSKOVICE „A“ : TORNADO
STARS LETOVICE 0:3 Kšica 2, L.Pavelec
V I D L A B O Y S V. O PATO V I C E : K Ö S S O
M.TØEBOVÁ „B“ 3:7
Werner 2, Š.Kopecký Bureš 3, Štìpaø 2, Potyš, Karlík
VTS TJ SOKOL V.OPATOVICE : FBC OREL
BOSKOVICE „A“ 6:2
M.Niessner 2, Šponer,
Sedláèek, Ženožièka, Dvoøák - Kindermann, Abrle
VIDLA BOYS V.OPATOVICE : TORNADO
STARS LETOVICE 2:7 Š.Kopecký, Svoboda Kšica 2, Žilka 2, L.Pavelec 2, M.Pavelec
VTS TJ SOKOL V.OPATOVICE : KÖSSO
M.TØEBOVÁ „B“ 2:2 Šponer, Ženožièka - Bureš,
Krbúšik
FBC OREL BOSKOVICE „A“ : VIDLA BOYS
V.OPATOVICE 5:0 F.Koneèný 2, M.Koneèný 2,
Krenar
VTS TJ SOKOL V.OPATOVICE : TORNADO
STARS LETOVICE 7:1 M.Niessner 4, Ženožièka,
Dvoøák, Sedláèek - L.Pavelec
FBC OREL BOSKOVICE „A“ : KÖSSO
M.TØEBOVÁ 0:5 Bureš 3, M.Køeèek 2
VTS TJ SOKOL V.OPATOVICE : VIDLA BOYS
V.OPATOVICE 8:2
Sedláèek 3, Ženožièka 2,
Šponer, M.Niessner, R.Krejèíø - T.Réda 2
TORNADO STARS LETOVICE : KÖSSO
M.TØEBOVÁ 2:3
Kšica 2 - Bureš, Štìpaø,
M.Køeèek
1. VTS TJ Sokol V. Opatovice 3 1 0 23: 7 7
2. KÖSSO M. T. „B“
3 1 0 17: 7 7
3. TORNADO STARS Letovice 2 0 2 13:12 4
4. FBC OREL Boskovice „A“ 1 0 3 7:14 2
5. VIDLA BOYS V. Opatovice 0 0 4 7:27 0
SKUPINA B:
ASPV M.TØEBOVÁ : KÖSSO M.TØEBOVÁ „A“

ASPV se pøedstavuje
Oddíl ŽÁCI - Dalším oddílem ASPV Moravské
Tøebové je ,,Cvièení žákù“ urèené pro chlapce
z 1.-9. tøíd. Ve cvièebních hodinách cvièí žáci na
tradièním náøadí, jako jsou žebøiny, kruhy a hrazda,
vìnují se pøeskoku pøes kozu, švédskou bednu,
v oblibì mají trampolínu. Získané dovednosti pak
pøedvádìjí na letních i zimních ètyøbojích èi na
atletických pøeborech v rámci okresu a kraje.

Kromì cvièení na náøadí hrají chlapci bìžné míèové
hry, ale i ménì známé hry, jako jsou ringo nebo
lacrosse. Nejvíce se však vìnují florbalu. Pravidelnì
se zúèastòují místních turnajù (Velikonoèního,
Vánoèního) a také krajského florbalového turnaje
v Pardubicích. Obèas si zahrají i pøátelská utkání.
Své oblíbené høe propadli natolik, že se kluci
rozhodli udìlat si vlastní internetové stránky. Na
tìchto stránkách www.aspv-mt.wz.cz naleznete
napøíklad pravidla florbalu, fotogalerii nebo
statistiky hráèù a odehraných zápasù.
Cvièení žákù bývá pravidelnì v úterý a ve ètvrtek
od 16 do 17 hodin v tìlocviènì II.ZŠ na ul.
Palackého pod vedením cvièitelù Jaroslava Plcha
a Milana Chlupa. V souèasnosti navštìvují oddíl
pøedevším žáci vyšších roèníkù, ale rádi by mezi
sebou pøivítali i mladší chlapce.
Monika Plchová

2:6
Šenkýø, Mareèek - J.Køeèek 4, Podhorný,
Vykydal
FC PNEU MACÍK BOSKOVICE : ALIGATORS
SUDICE 3:4 Severa, Pavel Ševèík, Chlup - Pøibyl
3, T.Stanìk
FB OREL V.OPATOVICE : ASPV M.TØEBOVÁ
0:3 Šenkýø, Øíha, Rašner
FC PNEU MACÍK : KÖSSO M.TØEBOVÁ „A“ 1:1
Chlup - Komoò
FB OREL V.OPATOVICE : ALIGATORS SUDICE
5:4 Sedláø 3, Partyš, Martin Korbel - Pøibyl 2,
Navrátil, J.Kováø
ASPV M.TØEBOVÁ : FC PNEU MACÍK
BOSKOVICE 2:3
Rašner, Mareèek - Pavel
Ševèík, L.Ševèík, J.Ošlejšek
FB OREL V.OPATOVICE : KÖSSO M.TØEBOVÁ
„A“ 1:2 Partyš - Mrva, Komoò
ASPV M.TØEBOVÁ : ALIGATORS SUDICE 2:0
Mareèek 2
FB OREL V.OPATOVICE : FC PNEU MACÍK
BOSKOVICE 2:2 M. Korbel, Partyš - Chlup, Peš
KÖSSO M.TØEBOVÁ „A“ : ALIGATORS
SUDICE 4:0 Peškar 2, Komoò 2
1. KÖSSO M. Tøebová „A“
3 1 0 13: 4 7
2. FC PNEU MACÍK Boskovice 1 2 1 9:9 4
3. ASPV Moravská Tøebová
2 0 2 9:9 4
4. FB OREL Velké Opatovice 1 1 2 8:11 3
5. ALIGATORS Sudice
1 0 4 8:14 2
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Bohové z Olympu
byli milostiví
První velkou sportovní akcí roku 2007, která byla
dovìtkem k loòským èervencovým oslavám 50 let
TJ Slovan, byla 15.1. t.r. galashow hokejistù.
Jenže... stìží se nìco dìlá hokejistùm uprostøed léta!
A tak si svùj díl vyèerpali až nyní. Nezklamali,
nemusí být zklamáni. Jejich akce zároveò
odstartovala plejádu akcí na poèest jubilea mìsta
(750 let od založení). Do krytého stadionu HC
Slovan zavítal televizní hokejový tým HC Olymp
(ze seriálu Poslední sezóna) s precizním bavièem
Martinem Dejdarem alias Janem Krolem, aby se
støetli s domácími „starými pány”.

ÈTVRTFINÁLE:
KÖSSO M.TØEBOVÁ „B“ : ASPV M.TØEBOVÁ
1:2 (0:1) Krbúšik - Rašner, Mareèek
TORNADO STARS LETOVICE : FC PNEU
MACÍK BOSKOVICE 2:2 (0:2), po sam. nájezdech
3:2 Kšica, L.Pavelec, rozhodující nájezd Nìmec Peš 2
VTS TJ SOKOL V.OPATOVICE : FB OREL
V.OPATOVICE 4:2 (1:1) Ženožièka 2, Sedláèek,
Dvoøák - Jež 2
KÖSSO M.TØEBOVÁ „A“ : FBC OREL
BOSKOVICE „A“ 4:2 (2:1) J.Køeèek 2, Komoò,
Mrva - Krenar 2
SEMIFINÁLE:
VTS TJ SOKOL V.OPATOVICE : TORNADO
STARS LETOVICE 4:2 (3:1) Ženožièka, Dvoøák,
Kuèera, Sedláèek - Kšica, L.Pavelec
KÖSSO M.TØEBOVÁ „A“ : ASPV M.TØEBOVÁ
3:2 (1:1) Mrva 2, Komoò - Mareèek, Rašner
O 3. MÍSTO:
ASPV M.TØEBOVÁ : TORNADO STARS
LETOVICE 6:2 (2:1)
Mareèek 3, Matuška 2,
Stejskal Žilka, Hejl
FINÁLE:
VTS TJ SOKOL V.O. : KÖSSO M.TØEBOVÁ 3:4
(0:2) Šponer, Ženožièka, M.Niessner J.Køeèek 2,
Podhorný, Komoò
Domácí zaèali hrát finále se zbyteèným respektem.
Prohrávali už 0:3 a 1:4, ale nakonec zápas hodnì
zdramatizovali dvìma brankami v posledních dvou
minutách. Závìreèná Power Play už vyrovnání
nepøinesla. Tým Kösso Moravská Tøebová vítìzství
udržel a po výhrách z let 2004 a 2005 získává
putovní pohár definitivnì do svých rukou. V roce
2007 se bude hrát o nový pohár.
Koneèné poøadí Vánoèního turnaje 2006:
1. KÖSSO Moravská Tøebová „A“
2. VTS TJ SOKOL Velké Opatovice
3. ASPV Moravská Tøebová
4. TORNADO STARS Letovice
5. KÖSSO Moravská Tøebová „B“
6. FC PNEU MACÍK Boskovice
7. FB OREL Velké Opatovice
8. FBC OREL Boskovice „A“
9. ALIGATORS Sudice
10. VIDLA BOYS Velké Opatovice
--------------------------------------------------------------Nejvíce branek dali Petr ŽENOŽIÈKA z domácího
VTS a Tomáš MAREÈEK z ASPV Moravská
Tøebová. Oba se trefili devìtkrát. Nejlepším
brankáøem turnaje byl vyhlášen Jiøí JINDØÍŠEK z
ASPV Moravská Tøebová.
Nejlepší vítìzný moravskotøebovský celek Kösso
„A“ hrál v této sestavì: Skácelík Jiøí, Mrva Milan Konig Milan - Vykydal Jan, Køeèek Josef - Komoò
Petr - Podhorný Libor - Peškar René.

Martin Dejdar „live“ v Moravské Tøebové
Siréna zahoukala zaèátek v 18 hodin. Sto padesát
minut trvala zábava na krytém stadionu, která
oslovila bezmála 800 divákù. Protøelý televizní
komentátor Petr Janèaøík uvítal na ledì protagonisty
hokejového utkání: na jedné stranì herce M. Dejdara, P. Nového, P. Formana, J. Svobodu, známého
recesistu dr. Bubna a dalších deset dalších...
V domácím celku se pak pøedstavili bývalí hráèi a
místní podnikatelé – sponzoøi akce: Kršòák P.,
Kršòák R., König M., Dokoupil L., Duží M.,
Budig N., Peškar Ra., Peškar Ro., Komoò M.,
Podhorný L., Burda T., Køeèek J., Faltus J.,
Kavan M., Doležel J.
Hokejové utkání se hrálo na 3 x 20 minut, v normálním èase skonèilo (po domluvì) 6:6. V samostatných nájezdech byli lepší bohové z Olympu
o virtuozitu M. Dejdara. Opravdu však nešlo
tentokráte o výsledek a skalp soupeøe, ale pøedevším
o zábavu bezmála 800 divákù, kteøí na stadion pøišli
a nebyli zklamáni.
Hra byla pøerušována varietnì-kabaretními
vložkami, takže spokojení diváci mohli vidìt
stepující dívky, krasobruslaøskou ekvilibristiku P.
Nového, pìvecké vystoupení protagonisty veèera M.
Dejdara nebo situace, jež nabízí populární hokej
zinscenovanou rvaèku, Dejdarovu hru v oslabení (+
brankáø), když dokázal pokoøit soupeøe a další gagy,
které vhánìly divákùm slzy do oèí.
„Hokej jako takový nebyl moc extra, ale zábava byla
skvìlá, všichni se urèitì dobøe pobavili,“ naznaèil
jeden z domácí hráèù, který evidentnì nebyl
spokojený s remízou. A mimo oficiality se
rozhoøèil: „A stejnì jsme mìli vyhrát!“
Co øíci závìrem? Hokejistùm se akce zdaøila,
nastavili laku dost vysoko...
My všichni se už nyní mùžeme tìšit na další
sportovní akce na poèest jubilea mìsta.
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Sport na gymnáziu
Z moravskotøebovského gymnázia se vždy rekrutovali zcela logicky dobøí sportovci. V minulosti jich
najdeme øadu mezi Sportovci mìsta, letos mj. je
v nominaci stolní tenista Patrik Zítka, atletka
Kateøina Klímová aspiruje na Sportovce Pardubického kraje. Sport na Gymnáziu je tradiènì
bohatý, a tudíž o talenty není nouze. Ohlédnìme se
v krátkosti za výsledky soutìží a jmény mladých
sportovcù za prvý pùlrok školního roku 2006/2007.
Vydrží-li mladým elán, brzy mìsto proslaví.
I. Zátopkova desítka, 22.9.2006, Moravská
Tøebová = štafetový závod 25 èlenných družstev,
v každém musí být minimálnì 10 dívek, každý
závodník bìží 400 m, dosažené èasy se odesílají
k vyhodnocení do Prahy
- družstva:
nižší stupeò GY:
2. místo, èas (min) 30:10,4
vyšší stupeò GY:
1. místo, èas (min) 26:56,4
- úèastníci: vybraní žáci z celého gymnázia
- celkové umístìní v rámci republiky:
vyšší stupeò GY:
3. místo
nižší stupeò GY:
17. místo
II. Pøespolní bìh – obvodní kolo, 26.9.2006,
Moravská Tøebová
- družstva:
mladší žákynì:
3. místo
starší žákynì:
3. místo
dorostenci:
1. místo
- jednotlivci:
Kubín Michal
11. místo
Charvát Martin
14. místo
- úèastníci:
ml. žákynì: Jílková Alena, Madìrová Karolína,
Navrátilová Mirka, Richtrmocová Barbora
ml. žáci: Charvát Martin, Kubín Michal
st. žákynì: Fischerová Vìra, Pechová Veronika,
Smékalová Žaneta, Škeøíková Anežka
dorostenci:Berka Martin, Jakl Tomáš, Keclík Petr,
Sedláèek Jiøí, Sekanina Tomáš
III. CORNY støedoškolský pohár v atletice
- okresní kolo, 27.9. 2006, Litomyšl:
dívky:
1. místo, 6 708 bodù
chlapci:
1. místo, 8 589 bodù
- úèastníci: D: Baráková Martina, Bártová Klára,
Garguláková Michaela, Klímová Kateøina, Kubínová
Petra, Kyselá Kateøina, Mrvová Petra, Muselíková
Jana, Paøilová Andrea, Újezdská Nela, Vašková
Hana.
CH: Berka Martin, Gregor Stanislav, Hlaváè Martin,
Jakl Tomáš, Král Jakub, Makovec Jakub, Neèas
Miloslav, Niedoba Pavel, Radimecký Michal,
Sedláèek Jiøí, Sekanina Tomáš, Tlustoš Jaromír.

Cyklisté zahájili novou sezonu
Nebyl to ovšem žádný závod v klasickém slova
smyslu, šlo o symbolické otevøení jezdecké sezóny,
které se poprvé uskuteènilo pøed 11 lety a tradice
utìšenì pokraèuje… Vždy pøece platí „Jak na
Nový rok, tak po celý rok“.
A tak se cyklisté pro zaèátek spokojili s 500
kilometry. Ne, nehrozte se. Takový objem v lednu
pøes panující poèasí by nikdo z nich neobsáhnul. Za
všechny, co jezdí, se jich sešlo 25 a spoleènì urazili
„dvacítku“. Sešli se na moravskotøebovském
námìstí prvý den v roce po obìdì. A jestliže mnohé
odradilo zakabonìné poèasí, odvážlivce pøi návratu
naopak vítala modrá obloha a sluníèko.
S jistou dávkou recese tak cyklisté „pokøtili novou
sezonu“ vyslovili nahlas svá pøání pro pøíští období
„Hodnì krásných kilometrù a zážitkù na kole
a žádné defekty“.
Dobrá nálada pokraèovala i po pøíjemném projížïce
cyklisté se rádi nechali zlákat k návštìvì náhodnì
zvolené „obèerstvovny“, kde pokraèovala v uvolnìné atmosféøe diskuze o cyklistické budoucnosti ve
mìstì. Souhlasnì si všichni pochvalovali poèasí
(kola nemusela zahálet ani o Vánocích) a nejradší by
uspíšili skuteèný zaèátek. …
I vy se máte na co tìšit. CYKLOMAN 2007 NA
VÁS ÈEKÁ. Nenechejte si však ujít ani další
stìžejní sportovní akce roku oslav 750. výroèí
založení mìsta. K tìm nejvìtším budou bezesporu
patøit: Vandr skrz Maló Hanó (14.4.) èi Moravskotøebovský cyklistický maratón (14.7.).
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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Hokejisté postoupili do finálových bojù
Základní pøedsevzetí splnìno
Tøebovské „áèko“ skonèilo v základní èásti soutìže
na 4. místì. Závìr byl veskrze
hektický a nervózní, ale
základní cíl dostat se do finálové
„pìtky“ byl splnìn. Ta se nyní
dvoukolovì utká mezi sebou,
aby po „rozstøelu“ mezi ètvrtým
a pátým celkem konstituovala
nejsilnìjší ètveøice pro play-off.
Poté už mùže zaèít skuteèný boj
Bohumil Pavliš,
o pøeborníka kraje, pøípadnì
trenér HC Slovan o postup do 2. ligy
Pøehled zbylých výsledkù
1. èásti:
HC Hlinsko - HC Slovan 2 : 1
Sn, Koláèek
TJ St.Jesenèany - HC Slovan
2:1 Sn, Koláèek
cenný bod z Pardubic;
Tøebovským nebyla uznána
první vyrovnávací branka
Milan Øehulka,
(Parolek - za jinou barvu kalhot
ostrostøelec
hráèe)
HC Svìtlá/S. - HC Slovan 2 : 8 Øehulka3, Hanák 2,
Syrový, Moravec, Horák
velmi dùležité/rozhodující utkání (šlo o postup do
bojù o play-off); soupeø v dosavadním prùbìhu
soutìžního roèníku dokázal leckdy pøekvapit výhrou
nad favority). Motivace hostù však byla pøíkladná,
dosahovala úrovnì play-off.
HC Slovan - HC Skuteè 13:2 Muselík R. 3,
Husárek 2, Syrový 2, Kobza 2, Øehulka, Parolek,
Muselík P., Hanák
„Ochotníci“ ze Skutèe nedovolili Tøebovským
pøekonat kýženou cifru gólù, kterou jim nastøílela
Litomyšl (19). V tréninkovém tempu pøesto dokázali
hokejisté svého soupeøe pøestøílet a publiku dokázat,
že hokej hrát umìjí.
Koneèná tabulka základní èásti 2006-2007
1. HC Chotìboø
13 0 0 3 120:59 39 b.

2. HC Litomyšl
3. HC Choceò
4. HC Slovan M.T.
5. Sokol S. Jesenèany

12
10
9
9

0 0 4 119:61 36
0 2 4 98:54 32
1 2 4 94:43 31
2 0 5 83:57 31

A“ tým po vítìzství nad Skutèí
Výsledky finálové skupiny:
HC Choceò - HC Slovan 2 : 3 (0:0,2:2,0:0)
König, Hanák, sn rozhodl Husárek
HC Slovan - Sokol S. Jesenèany 2 : 4 (0:1,0:2, 2:1)
König, Parolek
Rozlosování finálové èásti
31.1. 18:30 HC Slovan - HC Choceò
8.2. 18:30 S.Jesenèany - HC Slovan
11.2. 17:00 HC Slovan - HC Chotìboø
14.2. 18:30 HC Litomyšl - HC Slovan
Hokejová záloha úspìšná
HC Slovan B - HC Øetová
HC Semanín - HC Slovan B
HC Slovan B - HC Tisová
HC Vermìøovice - HC Slovan
HC Slovan B - HC Vodìrady
HC Žamberk - HC Slovan B

8:2
4:13
11:1
1:10
6:1
6:4

Prùbìžná tabulka 2006-2007
1. HC Žamberk
11 10 0 1 60 : 35 20
2. HC Slovan M.T. B 11 9 0 2 92 : 35 18
3. HC Spartak Choceò 10 8 1 1 86 : 25 17

Fotbalisté SKP Slovan zahájili zimní pøípravu
5. 1. 2007 se stal zahajovacím dnem zimní pøípravy
moravskotøebovských fotbalistù na jarní èást sezóny
2006/2007. Samozøejmì bude probíhat v nìkolika
úrovních (vìkových kategoriích) a dimenzích –
tìlocvièna (støeda), venkovní prostor/terén a vlastní
rozvoj te-ta prvkù v samotné „ostré“ fotbalové høe.
Na trenérských postech prozatím ke zmìnám
nedochází, o pøíchodech/odchodech se jedná.
Prùbìžnì budeme informovat.
Oba tøebovské celky dospìlých nakonec zvládly
podzim se ctí, umisují se v pøedních polovinách
tabulky, odkud se dá útoèit na vyšší pøíèky.
Podmínkou pro úspìch je však kvalitní zimní
pøíprava. Dospìlí tedy absolvují pøípravu spoleènì,
než vykrystalizují definitivní kádry (dle aktuální
formy jednotlivých hráèù) pro jaro.
Letos bude využit v pøípravì model zápasù na umìlé
trávì se soupeøi vesmìs z Moravy. Vìtšinou budou
fotbalisté „hosty“ na trávì v Olomouci, pøi jejíž
správì je stávající trenér M. Nekuda pracovnì vázán.
Program pøípravy:
13.1. 2007
Sigma Olomouc „18“ - SKP Slovan MT 5 : 0
3.2..2007 Sigma Olomouc „17“ - SKP Slovan MT
10.2. 2007 Vermìøovice - SKP Slovan MT (umìlá
tráva v Šumperku)
11.2. 2007 Urèice - SKP Slovan MT
18.2. 2007 H.F.K.Olomouc B - SKP Slovan MT
25.2. 2007 SKP Slovan MT - Sokol Dolní Újezd
(umìlá tráva v Letohradì)
25.2. 2007 Hnìvotín - SKP Slovan MT
4.3. 2007 Mohelnice - SKP Slovan MT
10.3. 2007 Prostìjov - SKP Slovan MT
17.3. 2007 Boskovice - SKP Slovan MT (umìlá
tráva v Boskovicích)

Zkrátka nepøijdou ani jiné kategorie. Po turnaji
pøípravek (6. a 13. 1. t.r.) oddíl kopané SKP Slovan
M.Tøebová poøádal dva žákovské turnaje (20.1.
mladších žákù a o týden pozdìji turnaj starších žákù)
ve sportovní hale v Mìsteèku Trnávce.
Dorost ohlásil následující program
Tìlocvièna: pondìlí, ètvrtek, pátek
Turnaj: 3.2. 2007 halový turnaj v M.Trnávka
(Úèast: SKP MT., Bøezová n/S., Tøebaøov, Litovel,
Kunèina, Linhartice)
Utkání: 4.3. 2007 Boskovice vs. SKP Slovan M.T.

PF 2007
pøeje všem sportovcùm
a pøíznivcùm fotbalu SKP Slovan
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