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Od 1. 1. 2007 platí v Èeské republice 
nový zákon o sociálních službách. Pro 
Moravskou Tøebovou znamená novela 
pøedevším zmìny ve financování, 
v právním vztahu klienta a poskytovatele 
a péèi v domovì seniorù. 

Èást financí, které døíve stát dával 
provozovatelùm sociálních služeb, nyní 
rozdìlil pøímo uživatelùm sociálních 
služeb ve formì pøíspìvku na péèi. 
Pøíjemce se mùže svobodnì rozhodnout, 
kdo o nìj bude peèovat, komu pøíspìvek 
bude náležet, pøièemž nejsou vylouèeni 
ani rodinní pøíslušníci.
Pøíspìvek na základì závislosti na cizí 
pomoci se pohybuje v rozmezí 2 až 11 
tisíc korun za kalendáøní mìsíc. O výši 
pøíspìvku rozhoduje posudkový lékaø 
pøíslušného úøadu práce.
„Klienti dnes nejsou do domova seniorù 
pøijímáni podle rozhodnutí zøizovatele, 
ale na základì smluvního vztahu o poskyt-
nutí sociálních služeb, kde je pøesnì 
vymezeno o jaké služby klient žádá,“ 
vysvìtluje Emil Maléø, øeditel Sociálních 

k vysokému nárùstu cen. „Po dohodì se 
zøizovatelem Støediska peèovatelských 
služeb, kterým je mìsto Moravská 
Tøebová, nepøedpokládáme v roce 2007 
umožnìní tìchto služeb v obcích Rychnov 
na Moravì a Tøebáøovì, nebo� další 
poskytování služeb v tìchto obcí v rozsahu 
stanoveném zákonem by znamenalo 
zvýšení pracovníkù i vozového parku 
Støediska peèovatelských služeb,“ uvádí 
Emil Maléø a dodává: „V obci Linhartice 
budeme pro snadnou dostupnost obce tyto 
služby umožòovat nadále.“ 
Do dalších let chtìjí ve Støedisku 
peèovatelské služby zkvalitnit služby na 
menším území než doposud, tj. Moravská 
Tøebová (vèetnì Boršova, Sušic a Udá-
nek) a obce Linhartice.
Sociální služby Moravské Tøebové se 
v budoucnu hlavnì zamìøí na poskytování 
služeb klientele s vìtší závislostí na 
sociální a zdravotní pomoc. „Domnívám 
se, že toto sleduje i duch nového zákona 
o sociálních službách. Neopustili jsme ani 
zámìr zøídit oddìlení pro seniory posti-
žené psychotickými poruchami. Byl pouze 
odložen do doby platnosti a stabilizace 
zákona o sociálních službách,“ øíká 
Maléø.
Spoleènì se zøizovatelem budou muset 
sociální služby nalézt optimální kapacitu 
zaøízení zejména k využití dnes již 
zastaralé budovy D (vedle budovy Policie 
ÈR na Komenského ulici).
V nedaleké budoucnosti oèekávají také 
vznik nestátních zaøízení, se kterými jsou 
pøipraveni koordinovat služby.

Pavlína Horáèková,
tisková mluvèí mìsta

služeb mìsta Moravská Tøebová. Orga-
nizace je povinna za peníze urèené za 
pobyt umožnit základní péèi v rozsahu 
stanoveném zákonem. Nad rámec tìchto 
služeb mùže zaøízení poskytnout za fi-
nanèní úhradu vybrané služby. „V našem 

zaøízení jde o donášku léèiv z lékáren, 
doprovod na kulturní akce nebo úèast na 
zájezdech organizovaných Sociálními 
službami Moravská Tøebová,“ vysvìtluje 
Maléø.
„Sociální služby mìsta pøedpokládají 
v roce 2007 vyrovnaný rozpoèet, jehož 
náklady budou hrazeny v peèovatelském 
domì pøevážnì z dotací ze státního 
rozpoètu a od klientù. Pøedpokládané 
výdaje pro rok 2007 jsou celkem 37 mi-
lionù Kè,“ uvádí ekonom Milan Janou-
šek. 
Èinnost Støediska peèovatelské služby se 
v podmínkách nového zákona výraznì 
nezmìní. Byl stanoven ceník poplatkù za 
služby v rozmezí cenového rozpìtí 
stanoveného zákonem a s ohledem na 
finanèní možnosti klientely, aby nedošlo 
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Pùjèka z fondu rozvoje bydlení

Prodej volného bytu è. 221/2 v domì v èásti 
Boršov è.p. 221  na parcele è.388 v obci Moravská 
Tøebová a k.ú. Boršov u Moravské Tøebové
Pøedmìtem prodeje je byt I.kategorie sestávající 
z kuchynì, tøí pokojù, chodby, koupelny a WC. Byt 
se nachází v III. nadzemním podlaží. Vstup do bytu 
je ze spoleèného schodištì a je situován sever-jih. 
K bytu pøináleží sklep-komora v pøízemí domu. Dále 
k bytu náleží spoleèné prostory chodby, schodištì, 
prádelny, kotelny místnosti pro bojlery a pùdy. 

2Podlahová plocha bytu èiní 61,32 m . 
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení: 
80.000 Kè
Data prohlídky bytu: I.  prohlídka 16.3.2007 - 15:30  
15:45, II. prohlídka 21.3.2007 - 15:30  15:45
Prodej volného nebytového prostoru è. 221/3 
(garáž)  v domì v èásti Boršov è.p. 221  na parcele 
è. 388 v obci Moravská Tøebová a k.ú. Boršov u 
Moravské Tøebové

2Pøedmìtem prodeje je garáž o výmìøe 14,43 m . 
Souèástí prodávaného nebytového prostoru je i podíl 
963/10000 na spoleèných èástech domu na výše 
uvedené stavební parcele vèetnì pøíslušenství.
Výchozí cena nebytového prostoru pro veøejné 
výbìrové øízení: 15.000 Kè
Data prohlídky bytu: I.  prohlídka 16.3.2007 - 15:30  
15:45, II. prohlídka 21.3.2007 - 15:30  15:45
V pøípadì zájmu je možné bytovou jednotku 
è. 221/2 a nebytový prostor è. 221/3 prodat spoleènì.
Prodej volného bytu è. 51/11 v domì na ul. 
Brnìnská è.o. 45a, na parcele è. 302/2 v Moravské 
Tøebové
Pøedmìtem prodeje je byt II. kategorie sestávající 
z kuchynì, jednoho pokoje, koupelny a WC. Byt se 
nachází v I. nadzemním podlaží v levé èásti výše 

Mìsto Moravská Tøebová vypisuje výbìrové øízení na prodej volných bytù z majetku mìsta M. Tøebová

Reklamní tabule

Výmìna øidièských prùkazù

Také v roce 2007 trvá možnost žádat mìsto 
Moravská Tøebová o poskytnutí pùjèky z fondu 
rozvoje bydlení. Pokud jste vlastníkem domu nebo 
bytu na území mìsta (vèetnì èástí mìsta Boršov, 
Sušice, Udánky) a hodláte provádìt jeho opravu èi 
modernizaci, mùžete se ucházet o poskytnutí pùjèky 
z  fondu rozvoje bydlení. Bližší údaje poskytne 
Obèanské informaèní centrum v budovì na 
Olomoucké ulici, kde obdržíte formuláø žádosti. 
Informovat se mùžete také u vedoucí odboru 
kanceláø starosty a tajemníka, tamtéž. Základní 
informace jsou k dispozici na internetových 
stránkách mìsta. Žádost  bude poté zaøazena do 
výbìrového øízení, které probíhá v prùbìhu celého 
roku. O poskytnutí pùjèky rozhoduje zastupitelstvo 
mìsta.

JUDr. Jana Blahová,
vedoucí odboru kanceláø starosty a tajemníka

Mìsto Moravská Tøebová upozoròuje podnikatele, 
kteøí užívají veøejné prostranství k umístìní 
reklamních tabulí a k vystavení zboží, na povinnost 
ohlásit správci poplatku užívání veøejného 
prostranství a uhradit místní poplatek za jeho užívání 
pro rok 2007. Správcem poplatku za užívání 
veøejného prostranství je odbor majetku mìsta a 
komunálního hospodáøství mìstského úøadu 
Moravská Tøebová. 
Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout v Obèan-
ském informaèním centru v budovì Mìstského 
úøadu Moravská Tøebová na Olomoucké ulici, na 
odboru majetku mìsta a komunálního hospodáøství 
v budovì MìÚ na námìstí T.G.Masaryka, nebo 
prostøednictvím internetu na stránkách mìsta 
www.mtrebova.cz - formuláøe odboru majetku mìsta 
a komunálního hospodáøství.

Odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství

Opìt bychom chtìli pøipomenout obèanùm, že se 
blíží termín pro povinnou výmìnu  øidièských 
prùkazù vydaných v období od 1. èervence 1964 
do 31. prosince 1993.  

                                                                 
Pokud vlastníte starý typ øidièského prùkazu – 
„rùžovou tøídílnou rozkládací knížeèku“ (vydávanou 
v letech 1964-1986) nebo „rùžovou kartièku“ 
(vydávanou v letech 1986-1993) neotálejte s jeho 
výmìnou. Termín povinné výmìny je do 31. 12. 
2007. 
Výmìna øidièských prùkazù je osvobozena od 
správního poplatku a provádí se na odboru dopravy 
mìstského úøadu, a to podle místa trvalého pobytu 
držitele øidièského prùkazu. K provedení výmìny 
øidièského prùkazu je potøeba se dostavit na odbor 
dopravy  se starým øidièským prùkazem, platným 
dokladem totožnosti (obèanský prùkaz, pas), jednou 
fotografií o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a u pøepážky 
vypsat Žádost o výmìnu ØP. Lhùta pro vyhotovení 
a vyzvednutí nového øidièského prùkazu (a zároveò 
výmìnu za starý ØP) je 15 až 20 dnù. 
V souèasné dobì probíhají výmìny øidièských 
prùkazù plynule, lze ale oèekávat že ke konci roku 
mùže být výmìna øidièského prùkazu spojena 
s delším èekáním ve frontì na úøadu. Proto 
neodkládejte návštìvu odboru dopravy na poslední 
chvíli. 

Odbor dopravy MìÚ
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Na pražském veletrhu
propagoval muèírnu kat
Po intenzivních pøípravách na nejvýznamnìjší 
veletrh cestovního ruchu v Èeské republice sklízelo 
mìsto Moravská Tøebová v Praze úspìch. Pražský 
Holiday World se konal od 15. do 18. února na 
pražském výstavišti v Holešovicích.

Zástupci mìsta, informaèního centra a zámku 
prezentovali nejen krásy Moravskotøebovska a 
Jevíèska, ale i novì pøipravovanou expozici na 
zámku, støedovìkou muèírnu. „Chtìli jsme 
upozornit návštìvníky veletrhu i odbornou veøejnost 
na støedovìkou muèírnu, která v tìchto dnech vzniká 
ve sklepích moravskotøebovského zámku a svým 
rozsahem bude nejvìtší v celé republice. Slavnostní 
otevøení plánujeme na nedìli 1. dubna. Návštìvníky 
do muèírny lákali kostýmovaní herci – kat s meèem 
a dvì pážata. Ti jim rovnìž rozdali samostatný 
propagaèní materiál, který k této pøíležitosti vznikl,“ 
øekla Libuše Gruntová, øeditelka Kulturních služeb 
mìsta. Nìkteré muèící nástroje si zájemci veletrhu 
mohli vyzkoušet pøímo na místì a na vlastní kùži. 
„Je to neuvìøitelné a trochu to nahání i husí kùži, 
ale urèitì se pøijedu podívat,“ sdìlila návštìvnice 
veletrhu z Polièky. Po Brnu a Olomouci je to tøetí 
významný veletrh støedoevropského cestovního 
ruchu, kde se mìsto Moravská Tøebová a jeho okolí 
prezentovalo. -ph-

uvedeného domu a je situován na jih. Vchod do bytu 
je pøímo ze dvora do kuchynì. Dále k bytu náleží 
spoleèné prostory chodby, schodištì, pùda, sušárna a 

2     prádelna. Podlahová plocha bytu èiní 38 m
Výchozí cena bytu a podílu 1/6 stavby døevníkù a 
podílu 1/6 stavební parcely è. 302/3 pro veøejné 
výbìrové øízení: 167.500 Kè
Data prohlídky bytu: I.  prohlídka 16.3.2007 - 15:10  
15:25, II. prohlídka 21.3.2007 - 15:10  15:25
Prodej volného bytu è. 148/3 v domì na ul. 
Olomoucká è.o. 22  na parcele è. 848 v Moravské 
Tøebové
Pøedmìtem prodeje je byt II.kategorie sestávající 
z kuchynì, dvou pokojù, chodby, koupelny, WC a 
spíže. Byt se nachází v I. nadzemním podlaží vlevo 
od vstupu do budovy výše uvedeného domu. Dále 
k bytu náleží spoleèné prostory chodby, schodištì a 

2pùdy. Podlahová plocha bytu èiní 51,85 m . 
Výchozí cena bytu a podílu 1/7 stavby døevníkù 
a 1/7 stavební parcely è. 849 pro veøejné výbìrové 
øízení: 231.500 Kè
Data prohlídky bytu: I.  prohlídka 16.3.2007 - 14:30  
14:45, II. prohlídka 21.3.2007 - 14:30  14:45
Prodej volného bytu è. 88/2 v domì na ul. 
Zámecká è.o. 5a, na parcele è. 208 v obci 
Moravská Tøebová
Pøedmìtem prodeje je byt II.kategorie sestávající 
z kuchynì, jednoho pokoje a WC (mimo byt). Byt se 
nachází v I. nadzemním podlaží. Je situován na 
východ do dvora. K bytu pøináleží sklep. Dále k bytu 
náleží spoleèné prostory chodby, schodištì a pùdy. 

2Podlahová plocha bytu èiní 26,42 m . 
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení: 
116.500 Kè
Data prohlídky bytu: I.  prohlídka 16.3.2007 - 14:50  
15:05, II. prohlídka 21.3.2007 - 14:50  15:05
Datum výbìrového øízení je 24. bøezna 2007 od 
9.00 hodin v budovì muzea, ul. Svitavská è.o. 18
Pøihlášky a složenky na uhrazení jistoty a poplatku 
úèastníka veøejného výbìrového øízení je možno 
vyzvednout na Mìstském úøadì, odboru majetku 
mìsta a komunálního hospodáøství, tel. 461 353 142.
Zámìr schválen usnesením Rady mìsta è. 234, 235, 
236, 237 a 238/R/120207
Plné znìní na výbìrové øízení volných bytù z ma-
jetku mìsta naleznete na úøední desce mìsta.

Poplatek pro  kalendáøní rok 2007 èiní 456 Kè/osobu 
a je splatný jednorázovì v termínu do 31. 3. 2007. 
Pokud celková výše poplatku placená zástupcem 
pøesáhne èástku 600 Kè, mùže být tato platba 
rozdìlena do dvou stejných splátek, které jsou 
splatné v termínech do 31. 3. 2007 a 30. 9. 2007. 

 Odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství

Splatnost poplatku za komunální odpad

Na území ÈR je do projektu Informaèní místa 
pro podnikatele zahrnuto témìø 180 kanceláøí, 
kde podnikatelé mohou formou veøejné služby 

získat informace 
potøebné pro svoji 
èinnost. Podnikatel 
m ù ž e  s e  s v ý m  
d o t a z e m  k o n -

taktovat informaèní místo osobnì, telefonicky, 
pomocí elektronické pošty nebo prostøednictvím 
formuláøe na internetové stránce: http://inm-
p.komora.cz. Zde kromì samotného požadavku 
vyplní i své kontaktní údaje a zvolí libovolné 
RM, na které je požadavek poté odeslán. 
Zároveò si podnikatel zvolí zpùsob obdržení 
odpovìdi na svùj dotaz  písemnì na jím zadaný 
e-mail, nebo si øešení osobnì vyzvedne na RM 
(kontaktní údaje na RM obdrží v e-mailu 
potvrzujícím pøijetí jeho požadavku).
Více informací o projektu InMP získáte na 
internetové adrese http://www.komora.cz nebo 
prostøednictvím RM ve Svitavách a jeho 
expozitur v Litomyšli, Moravské Tøebové a 
Polièce, tel.: 461 568 239, fax: 461 568 240, 
e-mail: RMSvitavy@inmp.cz.

Informaèní místo pro podnikatele
– zadávání požadavkù na webu
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Autor loga s poetickou duší
Radní v Moravské Tøebové vyhlásili soutìž o logo 
oslav k výroèí 750 let mìsta. Do soutìže se 
pøihlásilo tøicet sedm soutìžících nejrùznìjších 
vìkových kategorií. Nejèastìji použitou technikou 
byla poèítaèová grafika a  kresba. Za povšimnutí 
stálo zpracování loga 
technikou l inorytu  
nebo humornou formou 
komiksu .  „Neby lo  
jednoduché vybrat z 
takové škály návrhù, 
ale myslím, že koneèný 
výsledek stojí za to,“ 
sdìlil starosta mìsta 
Josef Oš�ádal. 
Zv í t ìz i l  F ran t i š ek  
Žáèek .  T ø i ce t i l e tý  
umìlec z Moravské 
Tøebové vystudoval 
obor vizuální tvorba – výtvarná výchova na 
Pedagogické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì. 
Jeho jediná samostatná výstava grafiky a malby 
probìhla v roce 1997 v nìmeckém Ambergu. 
V souèasné dobì uèí na Základní umìlecké škole 
v Moravské Tøebové výtvarnou výchovu. Na 

vítìzném návrhu zobrazil Høebeèský høbet a jednu 
z dominant Moravské Tøebové renesanèní radnici. 
„Mùj výbìr hlavního návrhu byl dramatický až do 
posledního okamžiku, zanícenì jsem krotil køivky na 
obrazovce poèítaèe, což se  zmìnilo v hledání cesty 
od složitého k jednoduchému. Výsledná verze bude, 
doufám, oku diváka lahodit po celou dobu oslav 
výroèí,“ øíká František Žáèek. „Pøi kreslení loga 
jsem si pøedstavoval nádherné høebeèské kopce. 
Myslím, že každé mìsto je ve své podstatì skupinou 
rùznì formovaných, „umìlých“ jeskyní (v pøípadì 
Tøebové vzácnì zachovalých, starobylých) a že lidé, 
vybírající v dávné minulosti tuto krásnou krajinu 
k vytvoøení svých domovù, volili srdcem. Byla nám 
dána možnost provìøit si jejich volbu našimi 
vlastními životy. V tom mém se vyskytla schopnost na 
zaèátku srpna ztváròovat èervenou lihovkou symboly 
oslavující výroèí skupiny pìkných, historických 
„jeskyní,“ vysvìtluje zamyšlenì Žáèek.

            -ph-

Døevaøská firma Woodex
bude propouštìt

Z jednání rady mìsta dne 12.2.2007

Sto padesát lidí z Jevíèka a okolí bude od bøezna bez 
práce. Jevíèská døevaøská firma Woodex jde do 
konkurzu a k poslednímu bøeznu propustí minimálnì 
sto padesát zamìstnancù.
Koncem ledna byl nad jevíèským podnikem Woodex 
vyhlášen konkurz. Pro tuto èást okresu znamená 
ztráta tolika pracovních míst katastrofu. „Je to 
obtížná situace. Na Jevíèsku dosahuje v souèasné 
dobì nezamìstnanost ètrnácti procent. Kdyby došlo 
k propouštìní, vzroste o dalších pìt,“ sdìlil starosta 
Jevíèka Roman Müller. V objektu se za poslední léta 
støídali majitelé. Poslední tu vyrábìl polotovary pro 
nábytkáøský prùmysl. „Chtìli bychom podnik 
zachovat. Pøihlásili se noví zájemci, se kterými 
v souèasné dobì probíhá intenzivní pracovní 
jednání,“ uvedl správce konkurzní podstaty Vízdal. 
„Musíme udìlat vše, aby se podnik udržel a zùstala 
zachována pracovní místa. Na odkoupení areálu 
nemáme peníze,“ dodává Roman Müller.

-ph-

Rada mìsta schvaluje:
ü Vyvìšení tibetské vlajky na radnici v Moravské 
Tøebové dne 10. 3. 2007 v rámci celosvìtové akce  
„Vlajka pro Tibet“.
Rada mìsta souhlasí
ü S uzavøením smlouvy o podnájmu budovy 
klubovny a hygienického zaøízení Sboru dobrovol-
ných hasièù na høišti v Sušicích s Martinem 
Èermákem 
Rada mìsta povoluje:
ü Výjimku poètu žákù 3. roèníku Základní školy 
Moravská Tøebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy, 
a to 31 žákù od 1.12.2006.
Rada mìsta ukládá:
ü Místostarostovi JUDr. Izákovi pøedložit do 
schùze rady mìsta návrh budoucího umístìní 
denního stacionáøe Domeèek vèetnì návrhu dodatku 
smlouvy o partnerství ze dne 21.9.2006.
Vedoucímu OIRR pøedložit do pøíští schùze rady 
mìsta posouzení vhodnosti celého pozemku 
Udánský kopec pro zástavbu rodinnými domy 
(vazba na sítì, vlastnické vztahy).

Fotografka Petra Zápecová pøispìje k oslavám 750 
let od založení mìsta Moravská Tøebová. Pøedstaví 
kolekci snímkù s èeským prezidentem, který by se 

mìl zúèastnit slav-
nos tn ího  zahá j en í .  
P o z v á n í  p r o z a t í m  
neodmítl .  Expozice 
„Pos t øehy  v  èase“  
vznikala nìkolik let. 
„S prezidentem jsem se 
seznámila v Pøerovì na 
vyhlášení tenisty roku,“ 
popisuje svoje první 
setkání s hlavou státu 
mladá fotografka. Od té 
doby se potkávají na 
ten isových  akc ích ,  
které Petra Zápecová 
s oblibou fotí. Na sním-

cích zachytila prezidenta v souboji na tenisovém 
dvorci. Na zámku pøedstaví talentovaná umìlkynì 
fotografie z návštìvy prezidenta v Moravské 
Tøebové a v Pardubickém kraji. Návštìvníkùm 
nabídne také jiný pohled na celebrity jako je Karel 
Gott, Helena Vondráèková nebo Jiøina Bohdalová.

-ph-

Vy se ptáte, starosta odpovídá

Zápecová fotí prezidenta

Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá, 
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí. 
Pištì své dotazy
na adresu MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT
nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz

Vážený pane starosto, fandím 
Vám všem, kteøí dìláte pro 
mìsto – za mìsto krásnìjší. 
Nedávno jsem slyšel na rádiu 
Pardubice o rozhlednì, kterou 
s mìstem Svitavy chystáte. 
Mìla by snad stát na Høebèi. 
Nebylo by nìco dostupnìjšího 
pro Tøebováky? Jako malý si 
pamatuji na tehdy døevìnou, 

ale slušnou rozhlednu na Hamperku. 
Co se týèe rozhledny na Kamenné Horce, asi zklamu 
trochu Vás a možná i další. Bohužel Svitavy 
nehodlají spolufinancovat s naším mìstem tuto 
rozhlednu, a proto ze zámìru  realizovat tuto akci 
sešlo. Pravdou ale je, že umístìní plánované 
rozhledny bylo kompromisem a ani pro Svitavy 
a tím ménì pro Moravskou Tøebovou nebylo ideální. 
Ze své snahy však neustupuji. Jednám s Lesy ÈR 
o tom, aby nìjaká menší rozhledna v bezprostøedním 
okolí našeho mìsta vznikla a vìøím, že se to podaøí.
Neuvažujete o dalším dìtském høišti? Tøeba 
v parku u muzea? Stávající koutek na zámku je 
dle mého názoru moc schovaný a pro náhodné 
návštìvníky mìsta naprosto „neviditelný“. Ne-
vím, jestli to byla správná volba, a návštìvnost 
bych už vùbec nechtìl komentovat. Myslím, že na 
daleko otevøenìjším místì by byl lepší.
O dalším dìtském koutku samozøejmì uvažujeme. 
Myslím si však, že i ten stávající v areálu zámku po 
výstavbì parkovištì u bývalé budovy hudební školy 
na ulici Jevíèské a zpøístupnìní zámku z jižní strany 
nebude „neviditelný“. O dìtský koutek u muzea 
jsem usiloval, bohužel moje aktivita na jeho 
umístìní v tomto parku nebyla pøi jednání v 
zastupitelstvu mìsta pøed 2 lety schválena. 
Plánujeme tedy nejdøíve vybudovat dìtský koutek na 
sídlišti poblíž restaurace „U komína“, kde je v létì 
odpoledne velice rušno a potom se, jak doufám, 
budou vytváøet i další.  
Jako automobilistovi se mi nelíbí rychlost 50 
km/h. v úseku Útìchov-M.Tøebová. Od oznaèení 
obce M.T., témìø 1 km pøed kruhovým objezdem 
od zmiòovaného smìru 50-tka! Proè? Chodecký 
provoz témìø žádný, nebo minimální. Na zastávce 
pìknì na lavièce policisté s radarem a vesele 
mìøí. V loòském roce dost èasto! Jedete-li do 
Svitav, už právì 1 km pøed „kruháèem“ 70-tka! 
Litomyšl projedete také 70-tkou. Není toto 
omezení zbyteèné?
Mnì jako automobilistovi by se to také moc nelíbilo. 
Ale jako chodec nebo cyklista toto omezení vítám. 
Pøesnì taková aktivita vznikla od obèanù místní èásti 
Boršov prostøednictvím samosprávné komise. Ti 
usilovali o to, aby se v tomto úseku pøed kruhovým 
objezdem rychleji než 50 km/h nejezdilo. Z tohoto 
dùvodu také policisté tento úsek kontrolují i radarem. 
Jinak souhlasím s Vámi, že tam, kde je to možné 
a kde jsou chodníky, bych pøivítal rychlost 70 km/h. 
Tak tomu je napøíklad na úseku kolem prùmyslové 
zóny. Zde èekáme ale na její úplné dokonèení a 
vyhodnocení intenzity dopravy u tìchto nových firem.
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Chybí sál pro plesy

Suchý poldr Boršov – Útìchov

Ve mìstì chybí solidní sál pro plesy a zábavy. Lidé 
si stìžují, že musí chodit až do Boršova. O jediný 
a kvalitní sál v Besedním domì mìsto pøišlo už pøed 
ètrnácti lety pøi privatizaci. Radní s majitelem 
jednali, ale bezvýslednì. „Snažili jsme se s panem 
Bílkem domluvit, aby tyto prostory znovu poskytl 
k plesovým úèelùm, jak tomu bývalo v 70. až 80. 
letech, ale nepodaøilo se nám to,“ uvedl starosta 
mìsta Josef Oš�ádal. Podnikatel prostory Besedního 
domu ovšem využil jako tržnici pro speciální 
prodejní akce. Tøebovští tak jezdí za zábavou pìt 
kilometrù daleko do Boršova, kde mají novì 
opravený kulturní dùm. „Je mi jasné, že to není 
nejblíže, ale poøadatelé se snaží tuto svízelnou 
situaci øešit kyvadlovou autobusovou dopravou,“ 
vysvìtluje starosta. Pro kulturní akce využívají 
Moravskotøebovští v souèasné dobì také dvoranu 
muzea nebo vojenský sál Na Písku.

-ph-

Ve svitavském okrese mají mìsta a obce s poldry 
dobré zkušenosti. Moravskotøebovští radní chtìjí 
pøedcházet povodním z minulých let. Jedna z po-
sledních nejvìtších záplav byla v roce 2002, kdy 
byly Sušice pod vodou. Nový poldr chtìjí radní 
vybudovat na  rozhraní Boršova a Útìchova a mìl 
by zadržet až stoletou vodu. „Celková plocha 
zavodnìní je dvacet pìt hektarù a pøi povodních se 
zde zadrží sedm set tisíc metrù kubických vody,“ 
vysvìtluje Antonín Cedzo z odboru životního 
prostøedí. Jednou z významných funkcí, kterou bude 
poldr splòovat je protipovodòové opatøení. Ochrání 

Moravskou Tøebovou a okolní obce až po soutok 
Tøebùvky s øekou Jevíèko. Dále má sedimentaèní 
funkci, kdy dojde k zachycování splavenin z povodí 
nad vodním dílem. Poslední neménì dùležitou 
funkcí je ochrana pøírody, myslivosti a rybáøství. 
Díky tomuto dílu se zvýší výskyt rozmanitých 
biotopù, pøevážnì fauny a flóry. Pøedpokládané 
náklady na výstavbu jsou 75 mil. Kè, pokud mìsto 
zahájí výstavbu ještì letos. V souèasné dobì jednají 
pracovníci odboru životního prostøedí s majiteli 
pozemkù o jejich odkoupení.

-ph-

Vlajka pro Tibet
Radní mìsta schválili vyvìšení tibetského 
slunce v Moravské Tøebové. Letos už podeváté 
na radnici zavlaje 10. 3. tibetská vlajka. Mìsto 
s e  z a ø a d í  m e z i  
dalších sto tøi radnic, 
které vlajku vyvìsí. 
V tento den si lidé 
n a  c e l é m  s v ì t ì  
p ø i p o m e n o u  4 8 .  
v ý r o è í  p o v s t á n í  
T i b e � a n ù  p r o t i  
èínské okupaci Tibetu. Obèanskému sdružení 
Lungta, které v ÈR organizuje mezinárodní akci 
Vlajka pro Tibet, zatím potvrdilo šedesát obcí a 
institucí, že tibetskou vlajku jako symbol 
podpory nenásilného boje Tibe�anù za svá práva 
a snahu o zachování národní identity vyvìsí. Do 
akce se zapojí i Jevíèko, které v rámci Dnù 
Tibetu uspoøádají vlastní akci nazvanou 
Tibetské dny. 

-ph-
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Statistika za období 15. 1. - 14. 2. 2007

15.1. v 14:30 hod. byla hlídka MP vyrozumìna o do-
pravní nehodì tøí vozidel na ulici Lanškrounské. 
Hlídka zabezpeèila místo dopravní nehody a regu-
lovala dopravu do pøíjezdu policie.
Ve 23:20 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že na 
ulici Svitavské muž silnì krvácí z ruky. Muž byl 
hlídkou vyhledán, byla mu poskytnuta první pomoc 
a byl pøedán RZS. O události byla vyrozumìna PÈR.
16.1. v 19:15 hod. pøijala hlídka MP oznámení 
z internátu ISŠ na ulici Brnìnské, že se jim vrátili 
z vycházky dva studenti v podnapilém stavu. Bylo 
zjištìno, že popíjeli v kavárnì hotelu Morava. 
Šetøením v kavárnì se toto potvrdilo a obsluze byla 
udìlena bloková pokuta.
20.1. v 21:40 hod. byla hlídka MP pøivolána do 
restaurace Na Kovárnì.  Tam pøišel silnì podnapilý 
agresivní muž a dožadoval se další konzumace 
alkoholu. To mu obsluha odmítla splnit a na pomoc 
pøivolala hlídku MP, která muže vykázala ven. 
22.1. v 16:40 hod. byl hlídce MP pøedán ostrahou 
OD Billa nezletilý chlapec, který v obchodì kradl. 
Chlapec byl pøedán osobì, která o nìj peèuje.
23.1. v 17:40 hod. pøijala hlídka MP oznámení o do-
pravní nehodì na silnici I/35, kde havarovala dvì 
vojenská vozidla. Hlídka regulovala dopravu do  
zprùjezdnìní vozovky.
24.1. v 16:50 hod. byla hlídka MP pøivolána na ulici 
Dukelskou. Zde chtìl svoji rodinu navštívit muž, 
který byl v podnapilém stavu a dožadoval se vstupu 
do bytu. Muž byl hlídkou vykázán ven z domu.
25.1. ve 22:20 hod. hlídka MP zasahovala na 
sociální ubytovnì na ulici Brnìnské. Zde došlo 
k hádce a potyèce mezi ubytovanými nájemníky.
26.1. v 19:10 hod. požádala RZS hlídku MP 
o asistenci pøi ošetøování zranìného muže v Bor-
šovì. Po pøíjezdu na místo bylo hlídce MP 
oznámeno lékaøem RZS, že osoba nejeví známky 
života. Jelikož vzniklo dùvodné podezøení ze 
spáchání trestného èinu, bylo místo zajištìno a pøi-
volána PÈR.
V 21:20 hod. byl hlídkou MP nalezen na ulici Lan-
škrounské v silnì podnapilém stavu muž, který ležel 
na chodníku. Byla zjištìna jeho totožnost a bydlištì. 
Muž byl pøevezen domù a pøedán manželce.
27.1. v 09:15 hod. pøijala hlídka MP oznámení 

o pádu ocelového sloupu na ulici Svitavské. Na 
místo byli pøivoláni hasièi a sloup byl odklizen.
2.2. v 16:00 hod. byla hlídka MP pøivolána do 
výèepu hotelu Morava. Zde host v podnapilém stavu 
odmítal zaplatit útratu. Po pøíjezdu hlídky a rázné 
domluvì vše zaplatil.
3.2. v 10:55 hod. byla hlídka MP upozornìna na dva 
mladíky, kteøí kradli stavební materiál na nádvoøí 
zámku. Hlídka mladíky zadržela a pøedala PÈR.
5.2. ve 20:10 hod. pøijala hlídka MP oznámení od 
obèana z Boršova, že mu na jeho pozemku stoji 
osobní motorové vozidlo. Hlídka na místì zjistila, že 
se jedná o vozidlo, které bylo pøedchozího dne 
ukradeno na sídlišti Západní. Pøípad byl pøedán 
PÈR.
6.2. v 18:00 hod. byl hlídkou MP nalezen podnapilý 
muž, který ležel na ulici K. Èapka. Jednalo se o hlíd-
ce známého opilce ze sociální ubytovny na ulici 
Brnìnské. Muž byl pøevezen na ubytovnu a pøedán 
spolubydlícím.
 9.2.  v 05:25 hod. pøijala hlídka MP oznámení od 
obsluhy èerpací stanice OMV, že v prostoru stanice 
se nachází podnapilý muž, který vyhrožuje obsluze 
i zákazníkùm zabitím. Po pøíjezdu hlídky na místo 
byl muž spatøen u zadního vchodu do bistra. Na 
výzvu strážníkù nereagoval a hlasitì nadával na své 
sociální pomìry. Jelikož muž na opìtovné výzvy 
k prokázání své totožnosti nereagoval, byl muž 
pøevezen na OO PÈR.
Ve 12:45 hod. pøijala hlídka MP oznámení od muže, 
který byl na ulici Jiráskovì napaden starou, 
pravdìpodobnì nemocnou, kunou. Hlídka vyrozu-
mìla o události mysliveckého hospodáøe a v blíz-
kosti místa napadení nastražila odchytovou past.
10.2. ve 04:30 hod. byla hlídka MP pøivolána do 
hospody na ulici Zámecké kvùli agresivnímu 
podnapilému muži. Za jeho chování mu byla 
uložena bloková pokuta, poté byl pøedán rodinì.
V 17:30 hod. nalezla hlídka MP na ulici Bránské 
opuštìné havarované vozidlo. Šetøením bylo 
zjištìno, že øidiè vozidlo špatnì zabrzdil, to se 
samovolnì rozjelo a poté havarovalo. Další šetøení 
provedla PÈR.
11.2. v 19:30 hod. byla hlídka MP pøivolána k bu-
dovì RZS na ulici Svitavské, kde starší podnapilá 
žena kopala a bušila do dveøí domu. Žena byla 
upozornìna na své nevhodné chování a byla 
vykázána z místa.
14.2. v dopoledních hodinách probìhlo na území 
mìsta mìøení rychlosti hlídkou MP. Bìhem dvou 
hodin bylo zjištìno 14 pøestupkù. Všem, kteøí 
pøekroèili nejvyšší povolenou rychlost, byla uložena 
bloková pokuta ve výši 1.000 Kè.

                             strážník František Juriš
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Na lince 158 Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: npor. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. 
PÈR 

Uvaøil pervitin za tøi ètvrtì milionu
Dne 15. 1. 2007 v èasných ranních hodinách 
vyvrcholila domovní prohlídkou témìø devítimìsíèní 
práce svitavského Toxi týmu na akci APAÈ, jejímž 
výsledkem bylo zadržení nejvìtšího výrobce 
pervitinu na Svitavsku. Pøi akci byl zadržen 
jednadvacetiletý muž z Jevíèka, který se pod tíhou 
dùkazù ke všemu pøiznal. V období od dubna 2006 
uvaøil u sebe doma, ale i na jiných místech na 
Svitavsku, témìø pùl kila pervitinu. Hodnota drogy 
by na trhu dosáhla tøi ètvrtì milionu korun. Pøi 
zásahu policistùm asistoval speciálnì vycvièený pes 
Goro, který skrýše s pervitinem bezpeènì oznaèil 
a tím velmi usnadnil prùbìh domovní prohlídky. 
Policejní komisaø sdìlil podezøelému obvinìní 
z trestného èinu nedovolené výroby a držení 
omamných a psychotropních látek a jedù a zároveò 
podal návrh na vzetí obvinìného do vazby. 
O týden pozdìji byl obvinìn také tøiatøicetiletý muž 
z Moravské Tøebové, který mìl od ledna loòského 
roku vyrobit nejménì v deseti pøípadech pervitin 
a distribuovat ho v okruhu svých známých. Od již 
zmínìného muže z Jevíèka odebíral jak polotovar 
k výrobì pervitinu, tak i hotovou drogu. Podezøelý 

M A T R I K A
Vítání:
Leden: Michaela Rouèková
Únor: Kateøina Haubertová

Zuzana Krbcová
Karolína Šmídová

Sòatky:
Leden: Ferdinand Kovács - Magdaléna 

Bocková   Kamenín-Udánky

V informaèním  systému  Mìstského  úøadu  v Mo-
ravské Tøebové bylo k 31. 1. 2007 vedeno celkem 
11 169 obèanù ÈR, z toho 46 cizincù s povolením 
k trvalému pobytu na území Èeské republiky. Za 
mìsíc leden se v M. Tøebové narodilo 6 dìtí a zem-
øelo 14 obèanù, pøistìhovalo se 13 obyvatel a 
odstìhovalo se 22 obyvatel. Prùmìrný vìk obèana 
v M. Tøebové je 40,12 let, z toho u mužù je to 38,23 
let a u žen 41,88 let.

Kolik nás je
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Dopaden podezøelý z krádeže vozidla

Bilance dopravních nehod

V pátek 16. 2. po desáté hodinì veèer dopadli 
moravskotøebovští policisté ètyøiadvacetiletého 
muže z Moravské Tøebové bezprostøednì poté, 
co z parkovištì v Moravské Tøebové odcizil 
vozidlo. Podezøelý násilnì vnikl do osobního 
vozidla VAZ, které nastartoval a vyjel na 
komunikaci. Svého jednání se dopustil pøesto, 
že nevlastní øidièské oprávnìní a navíc mu bylo 
øízení motorových vozidel soudem zakázáno. 
Policisté sdìlili muži podezøení z trestného èinu   
neoprávnìné užívání cizí vìci, øízení motorové-
ho vozidla bez øidièského oprávnìní a maøení 
výkonu úøedního rozhodnutí. 

O víkendu øešili policisté ve svitavském regionu 
šest dopravních nehod. Došlo k jednomu 
tìžkému a dvìma lehkým zranìním úèastníkù. 
Celková hmotná škoda èiní 185 000 Kè. Ve 
ètyøech pøípadech se na nehodì podílel úèastník 
pod vlivem alkoholu.
V sobotu 17. 2. pøed druhou hodinou ranní 
zadrželi pøi dopravní nehodì policisté v Mo-
ravské Tøebové dvacetiletého muže z Mìsteèka 
Trnávky. Podezøelý øídil Lancii Prisma, pøestože 
není držitelem øidièského oprávnìní a dle 
dechové zkoušky mu  byla zjištìna hladina 
alkoholu ve výši 1,7 promile. Policisté muži 
sdìlili podezøení z trestného èinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky a øízení motorového 
vozidla bez øidièského oprávnìní. K havárii 
s tìžkým zranìním došlo v nedìli 25. 2.  po tøetí 
hodinì odpoledne. Pìtadvacetiletý muž 
z Kunèiny nezvládl s vozidlem Ford Eskort 
u Moravské Tøebové prùjezd zatáèky a narazil 
do stromu. Mladík byl s podezøením na 
poranìní páteøe letecky pøepraven do Krajské 
nemocnice v Pardubicích. Podle ošetøující 
lékaøky na místì dopravní nehody vykazoval 
známky požití alkoholu. Dále policisté zjistili, 
že podezøelý není držitelem pøíslušného 
øidièského oprávnìní. Škoda na vozidle èiní 
25 000 Kè. Vìc nadále šetøí skupina dopravních 
nehod Policie ÈR Svitavy.

nprap. Mgr. Martina Simonová,
vrchní inspektorka PÈR

ODMÌNA 5.000,- Kè
Odmìna za informace vedoucí k nalezení zci-
zeného nákladního dvounápravového pøívìsu. 
PØEPRAVNÍK OSOBNÍCH AUTOMOBILÙ 
SPZ 32 SYA 35. 
Byl odcizen v noci z 13. na 14. února z areálu 
bývalého zahradnictví v Udánkách.
Kontakt na majitele: 736 774 715

svou trestnou èinnost doznal v plném rozsahu.
Šok: Opilec škrtil vlastní dítì!
Tøicetiletý muž týral svou ženu a dìti ve spoleèném 
bytì v obci u Moravské Tøebové, a to už od léta 
loòského roku. Podezøelý manželku i dìti mlátil 
pìstmi a vyhrožoval jim zabitím. Na pláè dítìte 
dokonce opakovanì reagoval fyzickým útokem, 
hodil jím do postýlky, až se udeøilo do hlavièky 
o pelest. Vše vyvrcholilo dne 25. 1. kdy brutální 
násilník chytil své malé dítì pod krkem a táhl ho do 
pokoje. Ženì se naštìstí podaøilo dítì muži 
vytrhnout, na což reagoval opìt fyzickým útokem, 
a dokonce s ní praštil o podlahu. Teprve poté 
poškozená zavolala policii. Policisté opilce odvezli 
na záchytku do Pardubic a poté jej obvinili z trest-
ného èinu týrání osoby žijící ve spoleènì obývaném 
bytì nebo domì. Soud akceptoval návrh na vzetí 
podezøelého násilníka do vazby.
Ubohý násilník mlátil manželku
Dne 10.2.2007 požádala o pomoc policii prostøed-
nictvím tísòové linky dvaatøicetiletá žena z Rozstání. 
Policistùm sdìlila, že ji i tøi nezletilé dìti její 
sedmatøicetiletý manžel již delší dobu týrá. Jeho 
jednání vyvrcholilo dne 9.2.2007 veèer dalším 
napadením. Na manželku kleknul a pìstí ji tøikrát 
udeøil do hlavy. V dùsledku napadení musela být 
poškozená ošetøena na Lékaøské službì první 
pomoci v Moravské Tøebové s tržnou ranou a mnoha 
zhmoždìninami. Dle výpovìdi poškozené podezøelý 
ji i dìti týral už rok. Vždy, když se opil, urážel ji 
a nakonec zmlátil, a to dokonce v pøítomnosti svých 
malých dìtí. Po provedení dechové zkoušky s vý-
sledkem 2,35 promile, byl podezøelý eskortován pod 
dohledem policie na záchytku do Pardubic. Násilník 
má zákaz vstupu do trvalého bydlištì. Policejní 
komisaø sdìlil podezøelému obvinìní z trestného 
èinu týrání osoby ve spoleènì obývaném bytì nebo 
domì.
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Cestovatelské dny tibetskými sny 2007
Program akce (9.3.-12.3. 2007) 

9. 3. 2007 
ü Vernisáž výstavy fotografií Jana Koš�ála
       a Petra Smékala 18:00 
- úvod. slovo Ing. Kamil Stopka a Ing. Roman Müller 
- vystoupení Jarosl. Alberta Kronka (hodina) 18:15 
ü Lampionový prùvod a vyvìšení Tibetské
       vlajky na MìÚ Jevíèko 19:30 
ü Koncert hudebních skupin na Žlíbkách
       - Funkshmakers (Brno) 21:00 
       - Chameleon (Moravská Tøebová) 23:00 
10. 3. 2007 
ü Žlíbka  promítání filmù 
       - s horskou a cestovatelskou tematikou 15:00 
ü Žlíbka  koncert hudebních skupin 
       - 4WD (Mohelnice) 21:00 
       - Kaderus Blues (Moravská Tøebová) 22:30 
11.3. 2007 
ü Mìstské kino Jevíèko  veøejné promítání filmu 

PÁD DO TICHA 17:00 
12. 3.2007 
ü Promítání filmu v jevíèském kinì pro Gym-

názium Jevíèko a ZŠ Jevíèko – PÁD DO 
TICHA ve dvou blocích 8:30 a v 11:00.

Nesetkáváte se vzhledem k oblasti, ve které se 
pohybujete, s nìjakými pøedsudky lidí mimo 
hudbu? (Napø. archiváøi bojují s veøejnou 
pøedstavou, že jsou zahloubanými samotáøi, 
kteøí se pøed svìtem schovávají v zaprášených 
sklepních prostorách mezi regály plnými 
knih...)
Tyto pøedsudky zvenèí existují, jak jste sama 
naznaèila v každém oboru. Stávají se samozøej-
mou souèástí života témìø každého èlovìka. A na 
každém také záleží, jak se reakcemi okolí nechá 
ovlivnit. Já jsem vùèi jakýmkoliv narážkám èi 
poznámkám imunní a tolerantní.
Pøesto – najdete ve své pamìti nìjakou 
pøedstavu „nehudební“ veøejnosti, která Vás 
vždy rozesmìje a pobaví?
Tak znovu k té pøedchozí otázce - ano, jakmile se 
nìkdo z nezasvìcených lidí dozví o mé profesi, 
okamžitì mì sází do rynku sucharù, namyšlencù 
a bùhví èeho ještì. Je škoda, že klasická hudba má 
mezi širší veøejností takovéto renomé. Samo-
zøejmì, že se v kumštýøském kruhu najdou 
jedinci, kteøí tyto kritéria splòují, ale naštìstí se 
jedná jen o výjimky. Ale chtìla jste nìco pro 
zasmání, dobrá. Nedávno, když jsem si v jedné 
šlapanické hospùdce dával u baru „narychlovku“ 
pivko, zaslechl jsem rozhovor tøí jedincù. Bavili 
se o mì: No to je ten Klíè... Ani si mezi nás 
nesedne... Zaèal v undergroundu a postupnì se 
vypracoval na koncertního mistra... Tomu jsem se 
musel opravdu smát. Ve skuteènosti je totiž 
všechno, i ta moje cesta, složitìjší.
Co je pro Vás pøíjemnìjší - hrát jako sólista, 
nebo vystupovat jako souèást vìtšího tìlesa? 
A je to nìèím ovlivnìno?
Tato otázka úzce souvisí s tou druhou. Èlovìk se 
vždy - a� je souèástí tìlesa, èi hraje sám za sebe, 
snaží odvést maximum. V opaèném pøípadì jde 
o lež, o klamání posluchaèù. A to s umìním a kul-
turou nemá podle mì pranic spoleèného.
Na internetu jsem hledala nìjaké Vaše fotogra-
fie a zaujala mì fotosérie z festivalu Alterna-
tiva, kde máte na hlavì šátek. To je nìjaká 
módní vlna u hráèù na smyècové nástroje? 
Jestli je šátek doménou hráèù na smyècové 
nástroje, nemám tušení. Já ho totiž nosím ze 
zdravotních dùvodù. A vìøte mi, že bych byl rád, 
kdybych ho mohl navždy odložit.
Aha, to mì nenapadlo. Omlouvám se. Mnì 
totiž ihned vytanul na mysli Pavel Šporcl, 
který prý tak chtìl odlehèit mínìní lidí o tak-
zvané „vážné“ hudbì.
Ale to se vùbec neomlouvejte. Myslím, že je to 
pøedstava více lidí. Co se týèe Pavla, byl to z jeho, 
respektive ze strany jeho manažera, výborný 
marketinkový tah. A myslím si, že svùj úèel 
splnil. I když na druhou stranu - má umìlec jeho 
kvalit tohle zapotøebí?              -roth-
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Domeèek poskytuje zhruba po dobu ètyø mìsícù 
sociální službu pro mentálnì a zdravotnì postižené 
klienty. Mezi uživateli navzájem a pracovníky se 
vytvoøily pøátelské vztahy a naši pracovníci se snaží 
též o zprostøedkování kontaktù se spoleèenským 
prostøedím. Využili jsme pøíležitosti a zúèastnili 
jsme se ve Svitavách v Bílém domì Valentýnského 
plesu, který poøádal Ústav sociální péèe ve 
Svitavách. Plesu se zúèastnilo pøibližnì 500 
uživatelù sociálních služeb z celého okolí. Klienti si 
zatancovali, zasoutìžili a celková nálada byla 
výborná. Nyní èekáme, jak dopadne naše žádost na 
Krajském úøadì v Pardubicích o finanèní pøíspìvek 
na provoz pro rok 2007. V této žádosti poèítáme 
s navýšením poètu našich uživatelù na 14 a s roz-
šíøením nabídky služeb ve stacionáøi Domeèek, tak 
s rozšíøením naši služby o pùjèování kompenzaèních 
pomùcek pro potøebné. Bližší informace o posky-
tované službì na tel. è. 461 310 627, 732 876 614, 
e-mail: mtrebova@caritas.cz
Zveme Vás na setkání seniorù dne 5.3.2007 v 10:00 
hod. v jídelnì františkánského kláštera. Budeme 
hovoøit o postní dobì a našich svìtcích sv. Anežce a 
sv. Josefu. Humanitární šatník má otevøeno každý 
pátek od 15:00 hod. do 17:00 hod.    Gita Horèíková

Tímto èlánkem chci podìkovat za provedené opravy 
a úpravy na moji ulici Horní 10 v Moravské 
Tøebové, firmì VYKO, která provedla odborné 
práce na komunikaci a kameninovém zdivu. To vše 
za úèasti mìstského úøadu. Dìkuji paní Mazalové, 
panu starostovi Oš�ádalovi, a pøedevším paní 
øeditelce Technických služeb Horèíkové za dokon-
èení koneèných úprav cesty ze strany materiální. 
Takových lidí si vážím a také uznávám. 

Obèan Moravské Tøebové M. Moravec, Horní 10

I když vládne zima, v Mladìjovì se nezahálí. Poèasí 
nám pøálo, tak jsme se pustili do práce. V dílnách 
pokraèujeme na renovacích  parních a dieslových 
lokomotiv, aby se v sezónì mohly ukázat v plné 
parádì. Pracuje se na bìžných provozních údržbách 
areálu a pøipravujeme se na zahájení další sezóny, 
která propukne v kvìtnu.                       M. Kopøiva

Od 1. 1. 2008 zaniká povolení k odbìru 
podzemních a povrchových vod a povolení k vy-
pouštìní odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou 
vodu nebo kdo do tìchto vod vypouští odpadní 
vodu, musí mít povolení vodoprávního úøadu.
Užíváte vodu napøíklad jako:
- fyzická osoba - odbìr vody k zalévaní zahrady èi 
k napájení drobného zvíøectva, vypouštìní odpadní 
vody z domovní èistírny odpadních vod? 
- živnostník - odbìr vody pro zahradnictví, vypou-
štìní pøedèištìných odpadních vod z technologií, 
myèek aut, penzionù, malých èistíren odpadních vod? 
- zemìdìlec - odbìr vody k zavlažování èi k na-
pájení zvíøat? 
- rybníkáø - odbìr vody pro napouštìní rybníkù, 
sádek, líhní, vodních nádrží? 
- provozovatel veøejného koupalištì - odbìr èi 
vypouštìní vody? 
- provozovatel lyžaøského areálu - odbìr vody 
k výrobì snìhu vodními dìly? 
K takovému nakládání s vodami musíte mít platné 
povolení vodoprávního úøadu.

Povolení není tøeba, pokud se k odbìru povrchové 
vody nevyužívá technické zaøízení. Povolení není 
nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo 
odvádìna jinou osobou (vodárenskou èi kanalizaèní 
spoleèností, obcí apod.)
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu 
nebo kdo do tìchto vod vypouští odpadní vodu bez 
pøíslušného povolení, vystavuje se pokutì, která 
mùže èinit:
- u fyzické osoby až 50.000 Kè 
- u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 
až 10.000.000 Kè 
Ke dni 1. 1. 2008 zanikne platnost tìch povolení k 
odbìru povrchových nebo podzemních vod, která 
byla vydána a nabyla právní moci do 31. 12. 2001. 
Povolení vydaná po 1. 1. 2002 platí i nadále. 
Povolení k odbìru podzemní vody ze zdroje 
urèeného pro individuální zásobování jednotlivé 
domácnosti pitnou vodou nezanikají.
S pøípadnými dotazy se obracejte na Mìstský úøad, 
Odbor životního prostøedí – vodoprávní úøad, tel: 
461 353 042 nebo 461 353 041 nebo na stránkách  
www.zanikpovoleni.cz   

                  Odbor životního prostøedí

Denní stacionáø DOMEÈEK

Podìkování

Zprávièky z Mladìjova

Upozornìní

V rámci 750. výroèí od založení mìsta jsme se 
rozhodli, že Vám budeme pøinášet rozhovory 
s nìkterými významnými a úspìšnými osobami, 
rodáky z Moravské Tøebové.
V tomto druhém pokraèování jsme vyzpovídali 
Josefa Klíèe (roè. 1976) – violoncellistu, 
koncertního mistra 
orchestru Janáè-
kovy opery Ná-
rodního divadla 
v Brnì, skladatele 
a improvizátora. 
O Josefu Klíèovi se 
v  u m ì l e c k ý c h  
kruzích píše, že je 
p o s t a v o u  h n e d  
nìkolika naprosto 
rozdílných kon-
certních pódií - 
klasických „vážno-
hudbých“ a také 
experimentálních (spolupracoval napøíklad s Mej-
lou Hlavsou, Ivanem Jirousem èi skupinou Psí 
vojáci).
Máte svùj vlastní návrh na osobnost M. Tøebové, 
se kterou byste si chtìli pøeèíst rozhovor? Pošlete 
nám svùj nápad na zpravodaj@mtrebova.cz.
Narodil jste se v Moravské Tøebové, studoval 
jste v Pardubicích, v Brnì a japonské Toyamì. 
Kde žijete nyní, popø. kde byste žil a bydlel 
nejradìji?
Co se týèe Moravské Tøebové, tak na roky prožité 
v tomto mìstì vzpomínám velice rád. Nejen 
proto, že jsem v ní prožil podstatnou èást života - 
od dìtství do pozdní puberty, ale i kvùli mým 
rodièùm, známým a pøátelùm, kteøí tu žijí. 
Moravská Tøebová mi vlastnì dala vše, z èeho 
doposud èerpám a k èemu se rád vracím. Nyní 
žiju v mìsteèku Šlapanice, shodou okolností asi 
50 metrù od domu, v kterém vyrùstala moje  
maminka. Dá se tedy bez pøehánìní øíct, že zde 
mám své koøeny. Zhruba od roku 2000 dostávám 
vážné nabídky, abych se nastálo usadil v Japonsku 
a zastával zde post vedoucího cellové tøídy na 
tokijské Toho Gakuen Academy. No a vzhledem 
k neutìšitelné kulturní situaci v naší republice 
zaèínám o tomto kroku zcela vážnì uvažovat. 
Dalo by se øíct, že už jsme se ženou a synem 
rozhodnutí.
Jste violoncellista, sám skládáte, navíc ještì 
i uèíte na brnìnské JAMU. Èím se vnitønì 
cítíte být nejvíc a jak odpovídáte, pokud se Vás 
nìkdo zeptá, jaké je Vaše zamìstnání?
Na tuto otázku je zcela jednoduchá odpovìï. Já 
jsem služebníkem hudby, tudíž je irelevantní, 
skládám-li hudební dílo, nebo jej interpretuji, nebo 
jestli vychovávám novou generaci kumštýøù. 
Nikdy to nedìlám pro své zviditelnìní nebo slávu...

Jsem služebníkem hudby, øíká Josef Klíè
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KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00–19.00, ètvrtek: 9.00–12.00 hod.

+ 1 hodinu pøed zaèátkem každého pøedstavení

461 311 127 461 544 287
kultura@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.

divadlo
9.3. pátek

 /J.B.Moliére/

Nestárnoucí komedie o bohatém muži, který se 
neoženil z lásky, ale 
z touhy po titulu. 
Pøišel sice o peníze, 
ale zato získal mo-
hutné parohy.
V hlavní roli Oldøich 
Navrátil, dále v alter-
n a c í c h  h r a j í :  
Jaroslava Obermaie-
rová, Dana Syslová, 
Martina Hudeèková, Kamila Špráchalová, 
Miluše Bittnerová, Julie Jurištová, Petr 
Oliva, Jaroslav Vlach, Jiøí Hána, Mário 
Kubec, Rudolf Kubík, Libor Jeník a Ivan 
Èermák.
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 150 Kè 

16.3. pátek

 

2. roèník mìstského bálu, který probíhá pod 
záštitou starosty mìsta Josefa Oš�ádala.
Známé melodie z domácí i zahranièní scény 
zahraje skupina Galaxy Olomouc, oblíbená 
plesová 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

Chudák manžel

2. mìstský bál 

B Ø E Z E N 2 0 0 7

12. roèník festival o èesko-
slovenské vzájemnosti 
letos slibuje opravdu pestrý 
program.
Uvidíte:
– Danielu Šinkorovou
– Èesko-slovenskou show 

kvìtinových mistrù
– Zuzanu Bubílkovou a Martina Maxu
– Prodejní výstavu naivního umìní 

slovenských Srbù
– Vlado Kulíška a jeho dìtské pøedsta-

vení Supermarket
– Malý bluesový festival
– Pøipravena je také Slovenská mše nebo 

ochutnávka tradièních slovenských 
pokrmù v restauraci Excallibur a ve 
Tøebovské restauraci.

Pøedprodej vstupenek od 2. 4. 2007

Dny slovenské kultury

20.4. - 28.4.2007 

divadlo
21.3. støeda

Jaroslav Dušek – improvizující génius, 
postpopulární televizní baviè, mistr pøevlekù a 
masek, slovní ekvilibrista nebo moderátor 
pøijede do Moravské Tøebové se svým 
divadlem Vizita, kde se každé pøedstavení 
stává premiérou. 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, 
které by se ještì pan Dušek nedotkl. Skvìle 
ztìlesní jakoukoliv postavu, zvíøe, rostlinu, 
vìc, pojem, ideu.Vedle Jaroslava Duška 
uvidíte také Martina Zbrožka.  
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 150 Kè

koncert
23.3. pátek

Violoncellový koncert moravskotøebovského 
rodáka, který zhudebnil latinské liturgické 
texty. Rozhovor s J. Klíèem pøinášíme na str. 5 
MTZ. Koncert je uvádìn v rámci programu 
oslav 750 let mìsta Moravská Tøebová ve 
spolupráci s Kruhem pøátel hudby. 
19.30 hodin, dvorana KS,
vstupné: 50 Kè, studenti 30 Kè
 

pro dìti
27.3. úterý

 – divadlo
Vodník Vodomil posílá svého syna Jonáše na 
námluvy za dcerou svého kamaráda, vodníka 
Lázníèka. Jonáš se ale místo za nevìstou vydá 
ze vzdoru na opaènou stranu. Dostane se ke 
mlýnu, kde žije mlynáøka se svojí dcerou 
Márinkou. A jak už to tak v pohádkách bývá, 
mladý vodník a Márinka se do sebe zamilují. 
Proti tomu se ostøe postaví mlynáøka a roz-
hodne, že Jonáš dostane její dceru pouze 
tehdy, splní-li úkol, který mu ona uloží – 
pøivést do studny pramen… Více už ale 
nebudeme prozrazovat.
Uvádí Divadelní spoleènost „GORDIA“ 
Praha, urèeno pro MŠ a I.st.ZŠ, délka cca 60 
min.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30 Kè

Osvobozené tìlo
– Jaroslav Dušek a divadlo Vizita

Josef Klíè
– Lacrimosa dies illa 

Zázraèný pramínek

31.3. sobota

 – film
Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenù a Leto-
pisech Narnie pøichází další dobrodružné 
fantasy. Chudý farmáøský chlapec Eragon 
najde v Draèích horách podivný modrý kámen, 
z kterého se „vyklube“ draèí vejce a z nìj 
pozdìji draèí mládì  Safira. Jeho prostý život  
pøes noc zanikne a on se ocitne v novém, 
nebezpeèném svìtì intrik, kouzel a válek. 
Pouze se starodávným meèem a moudrým 
prùvodcem musí Eragon se Safirou zdolávat 
nebezpeèné situace a odolávat tajemným silám 
v království, kterému vládne král, jehož zlo 
nezná hranic.
15.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kè

Pøipravujeme:
one man show
11.4. støeda

Jeden z nejvýraznìj-
ších èeských hercù, 
èlen èinohry praž-
ského Národního 
divadla, televizí i fil-
mem velmi vytì-
žovaný herec vy-
stoupí v Moravské 
Tøebové se svou one 
man show, která je 
složena z jeho neza-
pomenutelných pøí-
hod z natáèení, pøí-
bìhù z divadelního zákulisí i nedivadelního 
života. 
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 150 Kè, 
pøedprodej od 1. 3. 2007 

Eragon

Miroslav Donutil – Cestou necestou 
Jaroslav Dušek

MÌSTO JEVÍÈKO a
HOTEL MORAVA JEVÍÈKO s.r.o.

poøádají pøedstavení
ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JÁRY 

CIMRMANA

***CIMRMAN V ØÍŠI HUDBY***
Co v Tanvaldu  zavrhováno,

bude v Jevíèku aplaudováno!
Sepsali: pp. Cimrman, Smoljak, Svìrák

Pøedstavení se uskuteèní v sobotu 24.3.2007
v 19:00 hod. v sále hotelu Morava v Jevíèku.

Vstupné 260 Kè
Pøedprodej: tel: 461 325 135,

mobil: 775 181 181 - Ing. Janíèek Petr

PØÍJEMNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK PØEJÍ POØADATELÉ



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.
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

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).

Cuesta bella
Výstava zasvìcená krásám Høebeèského 
høbetu - fotografie Lumíra Mouèky a 
Ondøeje Šlahaøe, kresby Františka Žáèka, 
film Lumíra Mouèky Abstrakce na rezavém 
potoce.
Výstava bude slavnostnì zahájena ve  støedu 
21. 3. v 16 hod. Úvodní slovo pronese 
Jaroslav Dušek.

Foto z Høebèe (pahýl stromu)

MUZEUM

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. 732  303 853, 461 544 
285.

Výstava:
Žáci pana Èadílka podruhé – zahájení 31. 3. 
v 16 hodin.
Žáci pana Èadílka, pokud jste ještì nebyli 

Náladové obrázky Zuzany Mièkové vystøídají 
v galerii U Krokodýlího ocasu v Zámecké ulici 
obrazy Jiøího Ondry. Bøezen bude zasvìcen 
toužebnì oèekávanému jaru, proto se v pro-
storách rozzáøených oranžovými tóny výmalby 
zkombinují veselé, pøívìtivé teplé barvy se 
snovými motivy oblíbeného stylu moravsko-
tøebovské výtvarnice. Také ona je èlenkou 
místního Volného sdružení moravskotøebov-
ských výtvarníkù Welen, jehož výstavám je 
v tomto roce zasvìcen prostor minigalerie 
v Zámecké ulici.
V dubnu se mohou pøíznivci moravskotøebov-
ských výtvarníkù tìšit na umìní jiného druhu. 
Svoje fotografie z cesty po Spojených státech 
amerických pøedstaví vedoucí Welena, Jana 
Trantírková. (daz)

Galerie umìlecké fotografie vstoupila v le-
tošním roce do dvanáctého roku svého trvání. 
Za tuto dobu se panu Rudolfu Zukalovi 
podaøilo uskuteènit velkou øadu kulturních 
akcí. Od roku 2002 poøádá každoroènì 
fotofestival s mezinárodní úèastí, na kterém 
probíhá až sedmnáct výstav v historicky 
cenných budovách po celém mìstì. Festival je 
znám i množstvím doprovodných akcí. Velké 
oblibì se tìší „Salón na šòùrách“, který je 
pojat jako fotosoutìž a vítìzové obdrží 
hodnotné ceny. Své nezastupitelné místo na 
festivalu mají pøednášky, semináøe, rozbor 
fotografií, besedy a v neposlední øadì veèerní 
setkání fotografù a jejich diskuse o tvùrèí 
fantazii.
Galerie umìlecké fotografie zahájila letošní 
sezonu v lednu výstavou Fotoklubu z Litovle. 

Krokodýlí ocas
rozzáøí jarní pastely

Galerie umìlecké fotografie hodnotí rok 2006

úù Kruh pøátel hudby
Kruh pøátel hudby pøi Kulturních službách 
mìsta Moravská Tøebová uvádí koncert 
„MLADÉ TALENTY“ ve ètvrtek 2. 3. 2007 
v 19.30 hodin v obøadní síni radnice.
Úèinkují: Kateøina Dostálová – 3. roè. 
Konzervatoøe Brno – zpìv, vítìzka národní 
pìvecké soutìže B. Martinù 2006, Kristina 
Stìpasjuková – 2. roè. Konzervatoøe Pardubice 
– klavír, vítìzka klavírní soutìže PRAGUE 
JUNIOR NOTE 2006, Barbora Vacková – 2. 
roè. hudebnì dramatického oddìlení Konzer-
vatoøe Brno – umìlecký pøednes, Lukáš Bakrlík 
– 2. roè. Konzervatoøe Brno – zpìv, Prof. 
Jaroslava Majerová – klavírní spolupráce – 
Konzervatoø Brno. Vstupné dobrovolné! Pøijïte 
povzbudit naše mladé talenty!

úù Ples Základní školy, ÈSA
Základní škola na Ès. armády 179 poøádá dne 
10. 3. 2007 ve 20.00 hodin II. reprezentaèní 
ples v sále Na Písku. K tanci a poslechu hraje 
DOMINO pana Beyera. Pøedprodej vstupenek v 
cenì 50 Kè v Domácích potøebách u Pallù.    

Všechny srdeènì zveme

úù Nezvládlá minulost - ohrožená pøítomnost!
Setkání s pøíslušníky tøetího odboje Milanem 
Paumerem - èlenem odbojové skupiny bratøí 
Mašínù; Zdenou Mašínovou a Vladimírem 
Huèínem (úèast pøislíbil podmínìnì) – úterý 
13.3.2007 v 17.00 hodin ve dvoranì mìstského 
muzea.

úù Taneèní zábava k MDŽ
Mìstský výbor KSÈM srdeènì zve na taneèní 
zábavu k MDŽ, a to v sobotu 17. 3. a 2007 
v 19.00 hodin  sál Na Písku.
Vstupné: 30 Kè, místenka 20 Kè.
Pøedprodej vstupenek od 5. 3. 2007 v kožené 
galanterii, Cihláøova ul.6, paní Golová.

úù DHAULAGIRI 2006
E x p e d i c e  H I  T E C ,  H I G H  P O I N T  
DHAULAGIRI (8.167 m n.m.)
Pøednáška s promítáním o expedici v Nepálu 
a nejen o expedici. O zážitky z výstupu na 
sedmou nejvyšší horu svìta se s vámi podìlí 
úèastník èeské expedice Roman LANGR. Další 
úèastníci expedice: Kamil Bortel a Radek Jaroš. 
Beseda se uskuteèní 31. 3. 2007 od 18 hodin 
v Duku Duku Moravská Tøebová.

Firma SELLY ve spolupráci
s Kulturními službami mìsta

Moravská Tøebová
Vás zvou na

v pátek 13. 4. 2007 v 19.30 hodin
ve dvoranì muzea

Vstupenky slosovatelné:
cena: 200,- Kè 

rezervace a pøedprodej vstupenek na tel. 
461 311 759 v prodejnì SELLY – Dùm 

odìvù, Cihláøova 14, M. Tøebová
--------------------------------------------------

!! Novinka !! : moderátor veèera
Patrik Hezucký z Rádia Evropa 2

„MÓDNÍ ŠOU“
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Osmého února pøedstavil svoje fotografie 
dlouholetý èlen Fotohlubu Litomyšl pan 
Miroslav Škrdla. Na to naváže výstava obrazù 
Petra Bíliny ze Svitav. Svou výstavu zahájí 
vernisáží 12. dubna 2007 v Galerii umìlecké 
fotografie na Brnìnské ulici è. 32 v Moravské 
Tøebové.
Výètem tìchto autorù jsme se pøiblížili k jedné 
z velkých kulturních událostí v Èeské 
republice zamìøené na fotografii – Fotofestival 
Moravská Tøebová 2007. Slavnostní zahájení 
festivalu se uskuteèní 23. 6. 2007 v 9.30 hodin 
v Muzeu v Moravské Tøebové.

Na všechny akce Vás srdeènì zve
správce galerie Rudolf Zukal
e-mail: fotogalerie@seznam.cz
tel. +420 732 700 482

vyzváni k úèasti na výstavì, pøihlaste se sami 
na uvedených kontaktech muzea!

S otevøením nové sezóny se pøipravuje nová 
expozice v zámeckém sklepení
SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ MUÈÍRNY 
S  D O P R O V O D N Ý M  P R O G R A M E M  
V NEDÌLI 1. 4. 2007 !!!

Od 1.4. svatební obøady tradiènì i netradiènì - 
klasická, veèerní a kostýmovaná varianta –  
pronájem reprezentativních prostor pro 
kulturní a spoleèenské akce  (max. poèet osob 
50) – posezení ve stylovém prostøedí zámecké 
kavárny.

úù I. MÌSTSKÝ PLES
Mìsto Jevíèko poøádá v sobotu 3. 3. 2007 
reprezentaèní 1. MÌSTSKÝ PLES.
Hotel Morava Jevíèko – zahajovací fanfáry a 
pøí-pitek ve 20.00 hodin – krojované pøedtanèe-
ní folklorního souboru BØECLAVAN – k tanci 
a poslechu bude hrát SABRIN BAND z Brna se 
vstupy Elvis Presley a Boney M – moderátorem 
celého veèera Robin HEGER z rádia Kiss Hády.
Vstupné: 30 Kè, pøedprodej vstupenek na 
pokladnì MìÚ Jevíèko (461 327 810, info: 
www.jevicko.cz); v hotelu Morava (775 181 
181, www.moravahotel.cz

úù Pøátelské posezení
Sdružení pøátel Kulturního domu v Boršovì a 
složky obcí Vás zvou 11. 3. 2007 od 14.00 
hodin na pøátelské posezení se seniory. Tìšit se 
mùžete na krátký kulturní program a vystoupení 
dìtí z Mateøské školy v Boršovì.
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Turci, Tataøi a Moravská Tøebová v roce 1663
Po uzavøení vestfálského míru, které ukonèilo 
tøicetiletou válku, bylo území Moravy nadále 
ohrožováno mocenskými konflikty. Politickou 
situaci sledovali tehdejší intelektuálové, autoøi 
kronik a memorábilií, které nám dnes zprostøedková-
vají pøedevším náladu mezi obyvatelstvem, strach a 
nadìji, s nimiž byly nové zprávy pøijímány. 
V Moravské Tøebové to byl pøedevším mìstský písaø 
Johann Martin Weidlich, který popsal situaci v prù-
bìhu tøicetileté války a v závìru svého pamìtního 
spisu vìnoval pozornost dvìma událostem z roku 
1663. Jeho líèení bylo pak pøevzato do dalších 
dodnes zachovaných záznamù.

Ozbrojené støety španìlských i støedoevropských 
Habsburkù s Francií se odehrávaly v Itálii a 
Pyrenejích. Vìtší nebezpeèí hrozilo Moravì po 
vpádu Švédù do Polska roku 1655. V polsko-
švédském konfliktu podporovali Habsburkové 
katolického polského krále Jana II. Kazimíra. Na 

pomoc mu šla vojska pod vedením generálù 
Montecuccoliho a Raduita de Souches. Když se Jan 
Kazimír roku 1660 vzdal nárokù na švédský trùn, 
pominulo i ohrožení Moravy ze severu. 
V roce 1663 však vyvrcholil konflikt habsburské 
monarchie s Tureckem. Tento rok byl pro Morav-

o øádìní Turkù a Tatarù, kteøí v záøí pronikali ze 
západního Slovenska na témìø nechránìnou Moravu. 
Nìkolik tisíc tureckých a tatarských jezdcù 
projíždìlo zemí a pustošilo ji. Pronikli až k Brnu 
a k Olomouci a míøili dokonce do Slezska. Vìdìlo 
se, že napadené moravské oblasti byly strašlivì 
zpustošeny. Nejvìtší hrùzu však vyvolávaly zprávy 
o tom, že dobyvatelé se nespokojují s váleènou 
koøistí, která jim mìla nahradit nevyplacený žold, 
ale odvlékají do zajetí, èi snad do otroctví množství 
obyvatel. Zejména z Valašska prý odváželi mladé 
muže a ženy zašité do pytlù a pøehozené pøes konì.
Strach z podobného osudu pøerùstal u obyvatel 
Moravské Tøebové v paniku. Podle kronikáøských 
záznamù vìtšina obyvatel vyhledala úkryt v lesích.
Zvláštní pozornosti se tìšil tragický osud mladé 
dvojice, kterou nebezpeèí vpádu tureckých a tatar-
ských dobyvatel vydìsilo natolik, že se rozhodla 
skoncovat se životem. Pøedstava, že se stanou 
obì�mi tureckých nebo tatarských dobyvatel, což by 
znamenalo buï smrt, nebo doživotní odlouèení, jim 
nahánìla takovou hrùzu, že se odhodlali odejít ze 
života radìji dobrovolnì a spoleènì. 14. øíjna, kdy 
již byla turecká vojska nedaleko Olomouce, se pláte-
nický tovaryš Paul Kunz a dcera stolaøe Margareta 
Goldnerová dostavili ke zpovìdi a pøijímání. Poté se 
postavili proti sobì a jeden na druhého vystøelili. 
Paul zemøel témìø ihned, Margareta se však trápila 
ještì nìkolik dní. A� už byl jejich èin kvalifikován 
jakkoliv, obvyklý pohøební obøad jim dopøán nebyl. 
Paul byl ihned po smrti zakopán do neposvìcené 
pùdy kdesi u cesty, Margareta mìla snad køes�anský, 
ovšem zcela prostý pohøeb.
Zima se toho roku dostavila brzy a odradila turecké 
vojsko od dalšího postupu. V následujícím roce byli 
Turci donuceni k ústupu a uzavøení míru. Moravsko-
tøebovsko bylo tedy obávaného vpádu ušetøe-
no.      -jm-
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

• 1.3.-31.3. 2007 –  Výstava  fotografií Vladimíra 
Skalického – Do konce bøezna vystavuje v mìstské 
knihovnì svou tvorbou Vladimír Skalický, význam-
ná osobnost lanškrounského fotoklubu. Výstava je 
pøístupna v pùjèovní dobì dospìlého oddìlení 
knihovny.

• Bøezen – mìsíc internetu
Desátý roèník Bøezna – mìsíce internetu má motto: 
„Internet – výhoda pro znevýhodnìné“. Jeho 
cílem je upozornit na význam, který má, nebo mùže 
mít internet pro znevýhodnìné skupiny obyvatel, 
jako jsou zejména lidé se zdravotním postižením, 
senioøi, matky na mateøské dovolené, nezamìstnaní, 
cizinci apod. Mìstská knihovna se pøipojuje k celo-
státní akci Bøezen – mìsíc internetu s následující 
nabídkou:
1.3.-31.3. 2007 – Svìt internetu - Výstava knih a 
èasopisù, bibliografie
2., 9., 16.,  23., 30. 3. 2007 – Internet pro všechny - 
Lekce pro zaèínající uživatele Internetu, vždy od 
9.00 hod. do 11.00 hod. Upozoròujeme ètenáøe, že 
na internetových stránkách (www.mkmt.cz) mohou 
hledat v katalogu knihovny, rezervovat si požadova-
né tituly, zjiš�ovat stav svého ètenáøského konta, 
sledovat novinky knih a AV médií èi  sledovat akce 
knihovny.

• 7.3. 2007 – Na zmrzlinu do Vladivostoku (na 
kole!) 
Beseda s cyklocestovatelem Janem Tomšíèkem o je-
ho neuvìøitelné cestì z našeho kraje do dalekého 
Vladivostoku  a zpìt. Vyprávìní doplní diapozitivy. 
Zaèátek v 17.30 hod. ve spoleèenském sále 
sociálních služeb.

• 28.3. 2007 – Velikonoce v lidové tradici
Prodejní pøehlídka lidových øemesel (rùzné techniky 
kraslic, zdobení perníèkù, aranžování kvìtin, origi-
nální keramika, košíkáøské výrobky, pomlázky). 
Všechny výrobky si budete moci zakoupit v dobì od 
9.00 do 17.00 hod. Po celý den tvoøivá dílna pro 
dìti!

Pøipravujeme:
12.4. 2007 – Beseda s cestovateli Lenkou a Václa-
vem Špillarovými
17.4. 2007 – Beseda se spisovatelem historických 
románù PhDr. Vlastimilem Vondruškou

Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
  7.3. 2007 – Rámeèek na obrázek
14.3. 2007 – Vázièka
21.3. 2007 – Stojánek na tužky
28.3. 2007 – Zdobená vajíèka
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.

27.3. 2007 – Vyhodnocení 24. roèníku soutìže 
Mladý ètenáø 2007
V únoru tohoto roku vyhlásila MìK Ladislava 
z Boskovic literární a výtvarnou soutìž pro žáky a 
studenty, nazvanou „Jak si pøedstavuji Moravskou 
Tøebovou za 10 let“. Úkolem soutìžících je do 10. 3. 
odevzdat v knihovnì zamyšlení na dané téma nebo 
namalovat obrázek. Vyhodnocení soutìže probìhne 
v úterý 27. 3. 2007 ve 14.30 hod. v zasedacím sále 
mìstského úøadu, Olomoucká 2. 

27.3. 2007 - Vyhlášení výsledkù ankety a volba 
Moravskotøebovského Ámose 2007 
Zasedací sál MìÚ Olomoucká 2, zaèátek ve14.30 
hod. Moravskotøebovský Ámos aneb Uèitel, 
kterého si vážím, mám rád – anketa probìhne 
v bøeznu na všech školách ve mìstì. Každý žák 
a student dostane anketní lístek, aby mohl dát hlas 
oblíbenému  pedagogovi a vyjádøit se, proè si ho 
váží. Volba Moravskotøebovského Ámose 2007 se 
uskuteèní pøi slavnostním vyhlášení výsledkù 
školních kol. O vítìzi rozhodnou pøítomní žáci.

30.3. 2007 – Noc s Andersenem
Zábavný veèer a noc k poctì H.CH. Andersena, 
urèeno vzorným ètenáøùm do 10 let za odmìnu! 
Zaèátek v 18.00 hod.

Celé Èesko ète dìtem – ocenìní do M. Tøebové
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic se zapojila 
do celostátního projektu Celé Èesko ète dìtem. 
V jeho rámci probìhla výtvarná soutìž „Nakresli 

svou nejoblíbenìjší 
postavièku z kníž-
ky, kterou ti ète 
m a m i n k a  n e b o  
tatínek“. Mezi 400 
ob rázky  z  ce l é  
Èeské republiky 
z a u j a l  o b r á z e k  
sedmileté žákynì 
III. ZŠ a ZUŠ v M. Tøebové Kateøiny Šedé, která 
v soutìži obsadila druhé místo. Obdržela diplom 
s obrázkem Emmy Srncové a zajímavé ceny. 

Kaèence Šedé gratulujeme k úspìchu a ètenáøùm 
Moravskotøebovského zpravodaje pøinášíme obrázek 
malé výtvarnice i fotografii z pøedávání odmìny.
Více o projektu se mohou zájemci dovìdìt na 
internetových stránkách www.celeceskoctedetem.cz. 

Nezapomínejme èíst dìtem – „Investujme  po tìch 
nìkolik let vyrùstání našich dìtí dvacet minut dennì 
do hlasitého ètení – jim a s nimi – a vychovávejme 
z nich vnímavé ètenáøe.
Ètenáøem se totiž nikdo nerodí, ètenáøi musíme 
ukázat cestu.“

skou Tøebovou tragický už proto, že v nìm došlo 
k nièivé povodni. 7. èervence krátce pøed pùlnocí se 
strhla prudká bouøe, která trvala až do šesté hodiny 
ranní. Vydatný déš� mìl za následek protržení hráze 
rybníka na Nových Sadech. Valící se voda zpùsobila 
velké škody na majetcích, ale i na lidských životech. 
Utonulo 33 osob, mezi nimi ètyøi tìhotné ženy. Než 
se tøebovští staèili z této pohromy vzpamatovat, 
pøišly znepokojivé zprávy o pohybu tureckých vojsk.
Koncem léta shromáždili totiž Turci s pomocnými 
oddíly Tatarù údajnì stotisícové vojsko a zahájili 
tažení do Horních Uher. Tím zaèalo poslední a pro 
Moravu nejnebezpeènìjší období „tureckých válek“.  
I do Moravské Tøebové se dostávaly  dìsivé zprávy 

Bitva s Turky. Dobová rytina

Turci na pochodu. Dobový døevoryt
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Dr. Marcela Laušová, tel. 603 558 050
e-mail: mlausova@volny.cz

 www.sweb.cz/mlausova

Jarní tøímìsíèní kurzy snižování nadváhy s aqua-
aerobicem  pro ženy i muže 
se konají vždy v pátek v 16.30 hod. od 20.4.2007 
na ZŠ Palackého 35 .  
V kurzech se kombinuje nácvik správných stravovacích návykù s vhod-
nou pohybovou aktivitou. 

Dále poøádáme:
AQUA-AEROBIC vždy v pátek v 17.45 hod od 
20.4.2007 na ZŠ Palackého 35 .
Zvýhodnìné permanentky za 550 Kè jsou již 
v prodeji.
Redukènì kondièní pobyty s aqua-aerobicem ve 
Žïáru nad Sázavou  
nejbližší termín: 13.-15.4.2007
AQUA-AEROBIC je skupinové cvièení pøi hudbì ve 
vodì, je vhodné i pro neplavce a pro všechny vìkové 
kategorie bez ohledu na kondici a výkonnost 
jednotlivce. Cvièení slouží nejen k rehabilitaci 
pohybového aparátu, ale je pøedevším zamìøeno na 
redukci hmotnosti a tvarování postavy bez zatì-
žování kloubù a páteøe s nìkolikanásobnì vìtším 
hubnoucím efektem než cvièení na souši.

Dùm dìtí a mládeže

Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám.è.3, 571 01  Mor.Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj Uriga 
OFM 
Svitavská 5, 571 01  Moravská Tøebová 
Poøad bohoslužeb:
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
Postní doba zaèala 21.2.2007 tzv. Popeleèní 
støedou. Køížové cesty se budou konat v postní 
dobì každý pátek od 17:25 v klášterním kostele a 
v nedìli ve 14:00 hod. ve farním kostele.
Duchovní postní obnova pro muže:

16. a 17.3.2007  o.František OFM
Duchovní postní obnova pro mládež:

23. a 24.3.2007  o.Šebestián OFM
Duchovní postní obnova pro ženy:

30. a 31.3.2007  o.Cherubin OFM
Je možné se nahlásit na tel. èíslech 461 316 350, 
739 524 310, nebo v kanceláøi kláštera a v sa-
kristii kostela.
Ve dnech 6.5.-8.5. 2007 se uskuteèní pou� do 
Polska /Góra sw. Anny, poutní místo sv. Rocha ve 
farnosti Dobrzeò Wielki, Opole - hlavní mìsto 
diecéze/. 
Cena pouti: 1.200 Kè, dìti sleva /2x nocleh, 
polopenze, cestovní pøipojištìní, poplatek za 
autobus/. 
Kontakt: o.Cherubin OFM: 776 372 225.
Oblastní charita v Moravské Tøebové infor-
muje:
Posláním Oblastní charity Moravská Tøebová je 
pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a du-
chovní nouzi. Cílovou skupinu tvoøí dìti a obèané 
Moravskovskotøebovska, kteøí pro své zdravotní 
postižení potøebují pomoc. Další cílovou sku-
pinou jsou školní dìti, které hledají smysluplné 
využití volného èasu. Jedním takovým seskupe-
ním je spoleèenství dìtí pod názvem Ètyølístek, 
který se vìnuje dìtem ve vìku od 7 do 12 let. 
Pøedkládáme Vám zprávu o jeho èinnosti za 
uplynulý rok.
Výroèní zpráva k èinnosti „Ètyølístku“ v roce 
2006
Již 12. rok v našem mìstì existuje spoleèenství 
Ètyølístek, nad kterým v roce 1998 pøevzala 
patronát Oblastní charita Moravská Tøebová. Jako 
každý rok, tak i letos se poèet dìtí a mládeže ve 
vìku od 7 do 12 let z Moravské Tøebové a okolí, 
kteøí spoleèenství tvoøí, pohybuje kolem 25-ti. 
Toto spoleèenství je i nadále otevøené pro pøijetí 
dalších zájemcù. Co považujeme za dùležité je to, 

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

1.3. FINÁLE ZEMÌPISNÉ SOUTÌŽE 
LETEM SVÌTEM  od 13:00 hod.  v DDM
1.3. Vyhlášení soutìže „NAŠE PTACTVO“  
výtvarná soutìž na téma jak se žije ptactvu 
v našem mìstì a okolí. Podrobnosti na 
propozicích. Vyhodnocení soutìže 31.3.2007.
7.3.-8.3. RECITACE - obvodní kolo pro 1.-2. 
stupeò ZŠ, od 9:00 hod. v DDM.
12.3. OBVODNÍ KOLO GYMNASTIKY - 
1.-5.tøíd od 13:00 hod v malé tìlocviènì ZŠ 
Palackého, soutìž jednotlivcù.
14.3. BASKETBAL 8.-9.TØÍD - chlapcù od 
14:00 hod. v tìlocviènì ZŠ Palackého, soutìž 
družstev o postup do okresu.
15.3. BASKETBAL 8.-9.TØÍD - dívek od 
14:00 hod. v tìlocviènì ZŠ Palackého, soutìž 
družstev o postup do okresu.
22.3. OBVODNÍ KOLO VE FLORBALE - 
1.-3. tøíd smíšených družstev od 14:00 hod. 
v tìlocviènì ZŠ Palackého
28.3. OKRES V BASKETBALE - dívky 8.-
9.tøíd od 8:30 hod. v tìlocviènì ZŠ M. Trnávka
28.3. POZNÁVÁNÍ PØÍRODNIN - (nepo-
stupová soutìž) pro žáky 3. a 4. tøíd ZŠ od 9:00 
hod na DDM. Školy z organizaèních dùvodù 
nahlásí úèast pøedem.
29.3. ZPÍVÁME PRO RADOST - pìvecká 
soutìž, od 9:00 hod. v koncertním sále ZUŠ
4.4.-6.4. VELIKONOÈNÍ POBYT PRO DÌ-
TI 1.-5. tøíd v DDM - dìti mùžete hlásit 
telefonicky - J. Chadimová.
  
Dále platí nabídka prázdninových pobytù a táborù:
– prázdninový pobyt v DDM (9.7.-13.7.)
– florbalový tábor FLORBALTEAM 2007
   (16.7.-22.7.)
– specializovaný tábor KREATIV (6.8.-12.8.)
– letní tábor v Unièovì (13.8.-20.8.)
  
Poslední 3 volná místa na - PRÁZDNINY 
V CHORVATSKU - Baška Voda  
Termín:  29. èervna - 8. èervence 2007
Cena:     dítì do 15 let:  4 300 Kè
               dospìlý:           4 600 Kè
Cena zahrnuje: pojištìní léèebných výloh, dopravu, 
7x ubytování ve velkých stanech s vybavenou 
kuchyòkou, služby delegáta, program pro dìti i dospìlé 
(napø. batikování a savování trièek, malování kamínkù 
apod.), DPH. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, 
stravování a fakultativní výlety. Stravování: V pøípadì 
zájmu je možnost dokoupení plné penze za 1900 Kè na 
osobu po celou dobu pobytu. Pláž: Oblázková, 
souèástí kempu, vhodné pro rodiny s dìtmi, množství 
sportovního vyžití.
Bližší informace na DDM u Martiny Krajíèkové 
nebo Jany Chadimové. 

Jarní prázdniny s Masopustním karnevalem
Tradièní prázdninovou akci poøádal velitel VSŠ 
a VOŠ MO v Moravské Tøebové ve spolupráci 
s DDM ve støedu 7. 2. 2007 v sále Na Písku.

Dìtí v pøekrásných maskách pøišlo tolik, že ne-
bylo lehké vyhodnotit nejkrásnìjší masky v ka-
tegorii pøedškolákù a školákù. Pøíjemnou podí-
vanou svým vystoupením pøipravili divákùm 
i èlenové kroužkù taneèního, free karate, flét-
nièky, Solimánek a Berušek. Nechybìla ani 
tombola a závìreèná diskotéka. Jarní prázdniny 
sice skonèily, ale akce DDM pokraèují. Budeme 
se tìšit. Podìkování patøí i firmì MOBI - 
bižuterie, která vìnovala pìkné ceny do 
masopustní tomboly.                DDM

STOB-STOP OBEZITÌSVAZ CHOVATELÙ DROBNÉHO 
ZVÍØECTVA ZO JEVÍÈKO

poøádá v sobotu dne 17. bøezna 2007

IV. JARNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVU KRÁLÍKÙ

V AREÁLU CHOVATELÙ NA ULICI 
BRNÌNSKÉ È.P. 343 V JEVÍÈKU.

Výstava je otevøena:
od 8.00 do 15.00 hodin

Bìhem výstavy je možnost zakoupení chovných 
plemen králíkù

Obèerstvení je zajištìno
Srdeènì zvou poøadatelé

že dìti, kterým je více než 12 let a naše spole-
èenství opouštìjí, pøechází do dalšího spoleèen-
ství, které v naši farnosti existuje a mohou 
pokraèovat v podobné èinnosti i nadále. Dìti se 
stejnì jako pøedchozí rok scházely jednou týdnì 
na faøe v Mor. Tøebové. S dìtmi jsme i bìhem 
první poloviny roku pokraèovali s poøádáním akcí 
na téma: „Putování se svatými“. 
Za podpory Komise Zdravého mìsta a místní 
organizace KDU-ÈSL jsme organizovali pro 
veøejnost Karneval nazvaný „Z pohádky do 
pohádky“ ke Dni dìtí, kterého se zúèastnilo asi 
70 úèastníkù. 
S novým školním rokem jsme zahájili celoroèní 
soutìž s hlavním tématem „Dobrodružné 
pøíbìhy“. Bìhem prvních podzimních dnù jsme 
využívali pìkného a teplého poèasí k usku-
teèòování programu venku. Díky finanènímu 
pøíspìvku od mìsta a také díky Základní škole na 
Kostelním námìstí máme od øíjna možnost chodit 
každý první pátek v mìsíci do tìlocvièny si 
zasportovat a udìlat tak nìco pro zlepšení fyzické 
kondice. Také jsme zaèali dìlat tzv. kreativní 
dílny, v nichž se dìti snažili nauèit a osvojit si 
rùzné výtvarné techniky, jakými jsou malování na 
sklo, malování na textil, hedvábí, ubrousková 
technika, malování pomocí foukacích fixí, 
mramorovacími barvami, vyrábìli jsme pozlacené 
vystøihovánky do oken, vánoèní svícny apod. 
Dva vedoucí se také zúèastnili akce nazvané 
Celostátní vzájemná výmìna zkušeností konané 
ve dnech 16.-19. 11. 2006 v Ostravì s cílem 
využít nabyté zkušenosti a znalosti pro další práci 
s dìtmi a mládeží.

 Mgr. Jiøí Navrátil

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
pondìlí -  biblic. hod. - 15:45, domov dùchodcù
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
pátek - náboženství - 14:30, na faøe
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
Každou druhou nedìli v mìsíci jsou bohoslužby 
v Tøebaøovì èp. 40 ve 14 hod. – tel.: 603 838 825, 
732 817 293

SBOR ÈESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE 
HUSITSKÉ, SBOR ÈESKOBRATRSKÉ 

CÍRKVE EVANGELICKÉ A KØES�ANSKÁ 
AKADEMIE

V MORAVSKÉ TØEBOVÉ
vás srdeènì zve na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Úèinkují:
THE BARROCK BRASS – žes�ový kvintet

INGRID SILNÁ – varhany

kaple, Svitavská ulice
Nedìle, 11. 3. 2007 v 17 hodin

Èeskobratrská církev evangelická
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Netradièní zápis v ZŠ Køenov

Agentura Arnika

TURISTICKÝ ROK 2006
Pøi rekapitulaci turistické aktivity našeho odboru 
KÈT v uplynulém roce 2006 ji mùžeme hodnotit 
pozitivnì. Rámcový program, který tvoøil základní 
kostru programové èinnosti, byl prùbìžnì mìsíènì 
upøesòován a doplòován a v plném rozsahu i zreali-
zován. Stejnì tak byly splnìné všechny úkoly 
v oblasti turistického znaèení.

Ve støedu 23.1.2007 se uskuteènil na naší škole zápis 
dìtí do 1. roèníku. Uèitelkám z I. stupnì pomáhaly 
žákynì 9. roèníku pøestrojeny za pohádkové bytosti. 
Každá princezna, lesní víla nebo Karkulka provázela 
jednoho budoucího prvòáèka po celé škole. Takto 
netradiènì putovaly pøedškolní dìti od pohádky 
k pohádce a plnily na stanovištích úkoly. V novì 
vybavené uèebnì informatiky si zkusily pracovat 
s poèítaèem a také si prohlédly zrekonstruovanou 
tìlocviènu.  
Budoucí školáci si odnášeli domù odmìny i drobné 
dáreèky, které vyrobili jejich kamarádi ve školní 
družinì. Doufáme, že se první kontakt se základní 
školou všem dìtem líbil.

Uèitelky I. stupnì

Koncem ledna jsme se vypravili s našimi pøedško-
láky z II. B na návštìvu do 1. tøídy ZŠ na Palackého 
ulici. Již pøi procházení chodbami jsme pozorovali, 
jak dìti vnímají atmosféru školy, sledují každý kout 
a hledají ve spoustì tváøí nìjakého bývalého 
kamaráda nebo sourozence.
V 1. tøídì nás velice mile pøivítala p. uè. Mgr. 
Podešvová se svými žáky. Pøedvedla nám s dìtmi, 
jak se nauèili od zaèátku školního roku èíst, psát, 
poèítat a hrát na zobcovou flétnu.
I dìti z MŠ si zahrály „na školu“. Paní uèitelka si 
hravou formou ovìøila znalost barev, èíselnou øadu 
a prostorové pojmy. Potìšilo nás, že naše dìti i pøes 
menší ostych reagovaly pohotovì a správnì a také si 
uvìdomily, že se školy vùbec nemusí bát.
Závìrem naší návštìvy jsme si ještì prohlédli 
krásnou školní jídelnu. Dìti mìly nejen možnost si 
vyzkoušet nošení táckù, ale i sednout si ke stolùm 
jako opravdoví školáci.
Do mateøské školy jsme se vraceli s dobrou náladou. 
Dìti si sdìlovaly zážitky z pøíjemnì prožitého 
dopoledne.
Dìkujeme tímto vedení školy a paní uèitelce Mgr. 
Podešvové za vlídné pøijetí a tìšíme se na další 
spolupráci.

Mateøská škola Jiráskova,
uè. Nìmcová, Viktoøíková

Nabízíme:
- prùbìžnou pøípravu žákù na vyuèování
- douèování všech pøedmìtù
Èinnost je zajiš�ována studenty a seniory.

Pozor! 
Pokud chcete vyplnit volný èas dìvèat i chlapcù 
ve vìku 5 - 7 let, pøihlaste je do mažoretek. 
Školné 150,- Kè mìsíènì.
Kontakt: PaedDr. Marie Blažková, Dr. Loubala 
10, Mor. Tøebová, tel./zázn. 461 316 285 nebo 
606 223 855, e-mail: blazkova.mt@seznam.cz. 

Nejvìtší ohlas a úspìch mìla „Strašidla“ s doposud 
rekordní úèastí.
Mimo tyto akce se TOM Èochtani prùbìžnì stará 
i o klubovnu odboru a udržuje ji dobrém provozním 
stavu. Letošní sezónu netradiènì ukonèil besídkou 
v døevìném srubu na Brlence.
V pracovní aktivitì byly èleny odboru splnìné 

všechny úkoly v ob-
lasti turistického zna-
èení.
Pro pìší turisty se 
obnovi lo  znaèen í  
pìších cest na trasách
- žlutá: Køenov - 
Jevíèko v délce 10 
km
- žlutá: M.T. - Okolo 
hradiska v délce 11 
km
- èervená: M.T. - Køe-
nov v délce 13 km.
Pøi revizích cyklo-
t u r i s t i c k ý c h  t r a s  
v okrese Svitavy byly 
p r o v ì ø e n é  c e s t y  
v  d é l c e  2 8 0  k m  
v prostoru Moravské 
Tøebové, Svitav a Li-
tomyšle a provedena 

i øada dílèích oprav ponièeného znaèení.
Odbor KÈT svùj program pravidelnì mìsíènì 
zveøejòuje v mìstském zpravodaji a ve své vývìsní 
skøíòce. Upøesòování programu se provádí na 
spoleèných schùzka èlenù, kteøí mají zájem o aktivní 
turistiku.
I pøes tyto vcelku pozitivní výsledky je škoda, že se 
èlenská základna postupnì snižuje a ubývá i zájem 
mladých o pohyb v pøírodì a poznávání své vlasti. 
Radost z práce nám kazí i vandalové, kteøí nièí jak 
naši vlastní klubovnu a její bezprostøední okolí, tak 
i turistické znaèení a turistické informaèní prvky 
v celé oblasti.
Odbor zve mezi své èleny všechny nové zájemce, 
kteøí by mìli o tuto spoleènou aktivitu zájem. 
Pøihlásit se mohou na kterékoliv organizované akci.

Ing. Josef Schneeweiss

Program èinnosti KÈT
Sobota 10. 3.     
Pìší výlet ZA KAMÉLIEMI do Rájce nad 
Svitavou. 
Trasa: Doubravice n. Sv. - Doubravický hrad - 
Rájec n.Sv.  v délce cca 13 km. Souèástí výletu 
bude i shlédnutí výstavy kamélií a návštìva 
zámku v Rájci n. Sv. Odjezd v 6.58 hod. z ná-
draží ÈD. Návrat v 18.45 hod.
Støeda 15. 3.                             
Pøátelské posezení v klubovnì - pøíprava 
programu na mìsíc duben a naše hlavní akce 
pro veøejnost. Zaèátek v 18 hod.
Sobota 17. 3.               
Zájezd na turistický pochod – Jarní pøírodou 
do Jaromìøic. Sraz zájemcù v 7.20 hod. na 
autobusovém nádraží, odjezd v 7.30 hod. Návrat 
odpoledne. Délka tras dle zájmu od cca  7 do 23 
km. Jízdné: èlenové KÈT 35 Kè, ostatní 50 Kè.
Sobota 24. 3. 
ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
KÈT OBLASTI PARDUBICKÉHO KRAJE. 
Zaèátek akce v 9.30 hod. na zámku v Mo-
ravské Tøebové s programem zamìøeným na 
poznání mìsta a jeho okolí. Úèast i neorga-
nizovaných zájemcù vítaná.
Sobota 31. 3.
Autobusový zájezd do Jièína na DP PUTO-
VÁNÍ ZA RUMCAJSEM. Odjezd autobusem 
od autobus. nádraží v 5.30 hod., návrat okolo 
20.00 hod. Na akci je široký výbìr tras v dél-
kách od 6 do 50 km podle vlastního výbìru. 
Pøihlášky do 15. 3. u ing. Mikulkové na tel. 776 
109 215. Jízdné: pro èleny KÈT 150 Kè, ostatní 
230 Kè.

Návštìva ZŠ Palackého
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úù KURZ  ITALŠTINY
Od záøí bude zahájen kurz italšiny pro zaèá-
teèníky.
Bližší informace v informaèním  centru Morav-
ská Tøebová nebo na tel: 731 176 809.

úù KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
         zaèáteèníci - mírnì pokroèilí - pokroèilí
Každé pondìlí v novì otevøené kavárnì 
„U Krokodýla“, Zámecká ul., Moravská Tøe-
bová /døíve se konalo na ZŠ Kostelní nám/.
Osvìdèení o absolvování pøíslušného stupnì, 
pøípravná fáze certifikace MŠMT.
Pøijímáme i nové zájemce: pøihlášky - kontakt: 
776 711 124 - Mgr. Janošová

úù NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Pøijmu pracovníky na VPP i brigádnì jako 
pokojské, kuchaøe, èíšníky do hotelu v Nové 
Rabiny - Slapy od kvìtna.
Kontakt - 602 170 623.

V jednotlivých pøesunech turistické èinnosti však 
nastala urèitá zmìna oproti minulosti a rozhodující 
aktivita se soustøedila do pìší turistiky. Souvisí to 
s probíhající zmìnou vìkové struktury èlenské 
základny a pøíchodem nových èlenù, kteøí více 
preferují pìší pøesun oproti cykloturistice nebo 
lyžaøské turistice.
Ve statistickém vyjádøení byl rozsah jednotlivých 
organizovaných a uskuteènìných akcí následující:
Lyžaøská turistika: 
Bylo uskuteènìno celkem 12 akcí, z toho 9 od-
poledních vyjížïkového typu, 2 celodenní výlety 
a  1  dvoudenní  pøejezd Žïárských vrchù.
Jednodenní nebo polodenní výlety byly do blízkého 
okolí našeho mìsta.
Pìší turistika
Bylo uspoøádaných  25 akcí, z toho: 6 polodenních, 
17 celodenních, 2 tøídenní a 3 devítidenní zájezdy
Z vícedenních: 
- 3 denní putování po Jizerských horách
- 3 denní putování po Bílých Karpatech
- 9 denní úèast na turistickém zájezdu na Bernské 
Alpy ve Švýcarsku
- 9 denní zájezd do Holandska v rámci výmìnných 
delegací družebních mìst.
- 9 den. záj. na Zakarpatskou Ukrajinu s CK Nomád. 
V dubnu byl uskuteènìn 39. roèník našeho 
turistického a dálkového pochodu VANDR SKRZ 
MALÓ HANÓ, kterého se zúèastnilo celkem 505 
pìších vandrovníkù a cyklistù a 25 organizátorù 
z øad èlenù KÈT. 
Cykloturistika
Bylo zorganizováno celkem 21 akcí na kolech, 
z toho  12 polodenních, 9 jedno a vícedenních 
vèetnì úèasti na dvoudenním Setkání cykloturistù na 
Kadovì.
Naše kalendáøová akce  28. roèník Hvìzdicové jízdy 
do Javoøíèka  byla negativnì ovlivnìná mimoøádnì 
nepøíznivým poèasím a v Javoøíèku se prezentovalo 
pouze 10 cyklistù z celé oblasti a z nich pouze 
1 z našeho odboru. 
Vodácká turistika
Bylo uskuteènìné prázdninové vodácké putování 
oddílu TOM Èochtani po øece  Ohøi v trvání 9 dnù.
Aktivita oddílu TOM Èochtani byla soustøedìná 
zejména na klubovou èinnost a organizování 
veøejných turistických akcí pro rodièe s dìtmi.
Byly uskuteènìné následující akce:
- Šlape celá rodina, 6. roèník s úèastí pøes 80 dìtí a 
rodièù
- Nebojte se strašidel, 8. roèník s úèastí pøes 300 dìtí 
a rodièù
- Za èertovským perníkem, 10. roèník s úèastí pøes 
60 dìtí s rodièi.

Z túry na Bílých Karpatech
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Tøebovské hokejové „áèko“ se na poslední chvíli 
a na úkor stále se lepšícího  Hlinska dostalo do 
finálové nadstavby. Tam dlouho pokraèovalo 
v nevýrazných  výkonech, tragické støelecké potenci; 
nìkolikrát dokázali hráèi „podráždit“ domácí 
fanoušky zbyteènými prohrami. Leccos mìla na 
svìdomí marodka, doplnìní kádru pøed koncem 
soutìže vedlo k potìšitelným vítìzstvím, jenže…
V tu dobu již bylo jasné, že na Tøebovské zùstane  
pouze „rozstøel“ v podobì pøedkola play-off, a to 
s HC Choceò. Tento celek však v nedávné minulosti 
už nìkolikrát vystavil Tøebovským „STOP“ v touze 
po lepším umístìní nejinak tomu bylo i letos.

Výsledky finálové skupiny:
HC Choceò - HC Slovan  2 : 3

(König, Hanák, sn rozhodl Husárek)
HC Slovan - Sokol S.Jesenèany 2 : 4

(König, Parolek)
HC Chotìboø - HC Slovan 4 : 2

(Husárek, Koláèek)
HC Slovan - HC Litomyšl 4 : 9

(Øehulka, Moravec, König, Parolek)
HC Slovan - HC Choceò 4 : 5

(Øehulka 3, Parolek)
Staré Jesenèany - HC Slovan 4 : 2

(König, Kutmon)
HC Slovan - HC Chotìboø 2 : 3

(König Moravec)
HC Litomyšl - HC Slovan 2 : 7

(Husárek 2, Navrátil, König, Fischer,
Horák, Muselík R.)

S finálovou nadstavbou se hokejisté rozlouèili 
velkou výhrou na høišti svého okresního rivala 
v Litomyšli. Tím vlili opìt nadìji fanouškùm na 
pokraèování, jímž bylo pøedkolo na play-off.

Pøedkolo play-off:
Hrálo se dvoukolovì. Tøebovským se nejprve 
v Chocni pøíliš nedaøilo a pøivezli si tìsnou prohru: 
HC Choceò - HC Slovan      3 : 1 (1:0, 1:1, 1:0) 

(König)
V utkání se zaskvìla brankáøská rezerva M. Buchta. 

Nadìjný moravskotøebovský cyklista Leoš König 
ml. (1987) také pro nadcházející sezonu  zejména 
vlivem svých loòských velmi  úspìšných výsledkù  
udržel smlouvu v profi týmu PSK Whirlpool. 
Tøebaže v nìm došlo na sklonku uplynulého roku 
k vìtší jezdecké výmìnì, moravskotøebovskému 
studentovi zdejšího gymnázia se tak naskytla 
další výhodná pøíležitost dokázat svùj nesporný 
talent.
„Od 31. 1. jsem byl s týmem Whirlpool na sou-
støedìní na jihu Øecka, až do 22. 2. 2007. Byly tu  
ideální podmínky pro trénink – kopcovitý i rovinatý 
terén, teploty okolo 20 stupòù. Trénovali jsme 150 až 
200 km dennì,“ prozradil nám svou stávající 
tréninkovou zátìž mladý cyklista.
Také další program týmu a Leoše König bude 
nároèný. Po pøíjezdu a týdenním volnu, zakonèeném 
tiskovou  konferencí, se tým rozdìlil na dvì skupiny, 
z nichž jedna vèetnì jeho samotného odlétá 1. 3. na 
dva týdny do Brazílie na SP druhé kategorie 
(etapový závod Trofeo Porto Alegre). Druhá skupina 
odjíždí 3. 3. postupnì do Itálie a Chorvatska.
„Po návratu z Brazílie bych mìl mít ètyøi dny volna 
a vzápìtí odjet na další etapový závod Okolo 
Normandie ve Francii“
Dodejme, že Leoše v kvìtnu èeká nároèná maturita, 

Fotbalisté se chystají
na jarní start

Cesto do play-off uzavøela Choceò

König udržel své pozice ve Whirlpoolu

Zimní pøíprava je v plném proudu, nebo� všechny 
celky chtìjí minimálnì potvrdit své ambice a aspi-
race. Jak jsme psali minule, byla tentokráte zvolena  
forma halových turnajù (mládež), resp.  pøátelských 
utkání na umìlé trávì v Olomouci, Šumperku èi 
Boskovicích (dospìlí) tak, aby forma hráèù 
gradovala na konci mìsíce bøezna, kdy  se zaèíná 
naostro o mistrovské body. 
Ohlédnìme se tedy letmo za dosavadními výsledky. 
Žáci se zúèastnili dosud tøi turnajù – v Mìsteèku 
Trnávka skonèili na 2. místì, stejnì jako v Jaro-
mìøicích. V Mohelnici na nì zùstalo až 3. místo. 
Dorostu se vede ponìkud lépe – po vítìzství na 
turnaji v Jaromìøicích skonèili na 2. místì na turnaji  
v M. Trnávce.
Dospìlí – výsledky ke konci února:
SKP Slovan A-muži - Sigma Olomouc D17 0 : 5
HFC Holice „B“  - SKP Slovan 2 : 1 (Chlup O.)
Urèice - SKP Slovan 2 : 1 (Šíp)
Vikýøovice - SKP Slovan B 5 : 2 (Cink P., Švanda)
HFK Holice B - SKP Slovan 2 : 1 (Havlík P.)
Na uzávìrku zmìn v jednotlivých družstvech je 
podle sekretáøe oddílu L. Krenara ještì brzy, situace 
není tak nikterak tragická, aby  bylo nutné drasticky 
doplòovat kádry. „Samozøejmì, že  rozjednaných 
posilám rádi umožníme v našich barvách start, 
vyèkejte ještì do poèátku dubna“.  
Pozvánka na fotbal
25.3. 15:00  Litomyšl - SKP Slovan
31.3. 16:00 SKP B-muži - Mladìjov
 1.4. 16:00 SKP A-muži  - Moravany
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V domácí utkání jim výhra zajiš�ovala pouze 
prodloužení a pøípadné samostatné nájezdy. Domácí 
utkání se odvíjelo plnì v režii Tøebovských; ti 
dovedli zápas k pøesvìdèivému konci.
HC Slovan - HC Choceò 7 : 1 (1:0, 4:0, 2:1)
 (Koláèek 2, Muselík P.,

Muselík R., Øehulka, Kutmon,
König)                                                                        

Pøevaha nakonec nebyla domácím nic platná. 
Vítìzstvím vyrovnali Tøebovští zápasový stav (1:1). 
Jenže ze zápasu musel vzejít  soupeø pro Chotìboø. 
Následovalo osmiminutové prodloužení v høe 4 na 4. 

To nerozhodlo, poté samostatné nájezdy. 
Teprve v sedmé sérii hostující hráè 
pøekonal domácího Bureše. Domácím 
hokejistùm se ovšem skórovat nepodaøilo 
vùbec.
A tak letošní sezona skonèila smutným 
louèením – neèekali to ani diváci, ani 
hráèi samotní. Hráli na tento jediný 
zápas. HC Slovan A tak obsadil koneèné 
5. místo.

HC Slovan Moravská Tøebová „B“
HC Slovan B - HC Vodìrady       6 : 1
HC Žamberk - HC Slovan B 6 : 4
HC Svitavy - HC Slovan B 3 : 2
HC Slovan B - HC Lok. È. Tøebová

4 : 4

Na konci základní èásti se hokejová 
záloha støetla se silným a ambiciózním 
rivalem také z Tøebové, by� Èeské. Úvod 
zastihnul domácí hokejisty v dobré 

pohodì, góly na sebe nedaly dlouho èekat. Soupeø 
však urputnì dotahoval, tempo a úsilí vyhrotili jeho 
hráèi ve 12. minutì závìreèné tøetiny, když v 
dvojnásobné pøesilovce dokonce odvolali brankáøe a 
ve høe šest na tøi vyrovnali. Více se jim naštìstí 
nepodaøilo a bod tak staèil „béèku“ k postupu do 
finálové èásti mezi nejlepších osm celkù.

Finálová èást:
HC Lanškroun - HC Slovan B                        7 : 3

Prùbìžná tabulka finálové èásti:
1. HC Spartak Choceò   14  12  1  1   29 : 32    25 b.
2. HC Lanškroun           15  12  3  0   90 : 44    24 b.
3. HC Žamberk              15  11  2  2   79 : 49    24 b.
4. HC Èeská Tøebová    15  11  3  1  104 : 38   23 b.
5. HC Sl. M. Tø. „B“   15  10  4  1   106 : 52   21 b.

Rozpis dalších utkání:
2.3. 20:15 HC Slovan B - HC Žamberk
10.3. 20:15 HC Králíky - HC Slovan B
18.3. 15:30 HC Choceò B - HC Slovan B
23.3. 20:15 HC Øetová  - HC Slovan B

ASPV se rozšiøuje o aerobik
Dalším oddílem na seznamu ASPV je AEROBIK.  
Je urèen pro ženy a dívky. Cvièební hodiny probíhají 
vždy v pondìlí a ve ètvrtek od 19 do 20 hodin ve 
velké tìlocviènì II. ZŠ (Palackého ul.) pod vedením 
cvièitelek Lenky Èápové a Mileny Chytilové. 
Na úvod se vždy ,,dámy“ dùkladnì rozcvièí a pro-
táhnou, aby se dostaly do správné tepové frekvence.  
Poté následuje hlavní èást hodiny – vlastní aerobik.  
Ten trvá pøibližnì 35 - 40 minut a vždy obsahuje
i nìjakou sestavu, každou cvièební hodinu jinou. 
Nakonec pøichází klidnìjší èást cvièení, pøi které 
ženy cvièí, protahují na podložkách rùzné partie tìla 
a relaxují. 
V minulých letech bývala tìlocvièna témìø plná, 
v souèasné dobì však poèet pøíznivkyò aerobiku 
klesá. Proto by cvièitelky mezi sebou rády pøivítaly 
,,nové kamarádky“, které se rády a smysluplnì od-
reagují od stresorù vezdejšího svìta.  

          Monika Plchová

na niž se pøipravuje  individuálním studiem. 
Nezbytnou  výbavou na cestách  se mu tedy staly 
materiály k pøíprav na „zkoušku z dospìlosti“. Je 
pøesvìdèen, že úspìchy na kole mu dodají dostatek 
sebedùvìry k této životní metì.

Nejménì smutným hráèem pøi louèení byl patrnì
nadìjný tøebovský odchovanec, brankáø Michal
Buchta, který v tomto utkání nedostal šanci

Trenér J. Faltus hecuje své svìøence
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Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

TRAVNÍ LYŽAØI BILANCUJÍ A PLÁNUJÍ
reprezentantù hodnotíme jako jednu nejúspìšnìjších 
v historii juniorských šampionátù. Reprezentanti ÈR 
v lyžování na trávì zopakovali úspìšnou bilanci 
z minulých let a znovu dokázali, že mají velmi 
vyrovnané družstvo, které je v souèasnosti nej-
silnìjší na svìtì.

Osmý roèník SP sestával z osmi závodù. Nejlepší 
travaøi svìta se poprvé pøedstavili v Èeských 
Petrovicích, potom se pøesunuli do švýcarského 
Hochstückli a finálové starty SP vidìlo Forni di 
Sopra. 
„Protože jsme v pøípravì na Svìtový pohár 
neponechali nic náhodì a ve spolupráci se SLÈR se 
nám podaøilo zajistit úèast naší reprezentace ve 
všech závodech, mìly výsledky lyžaøù ÈR opìt 
vysokou sportovní úroveò“ vìcnì konstatoval 
D. Maèát.
Èeští závodníci se dokázali 15x prosadit na stupnì 
vítìzù. K naší velké radosti se celkovým vítìzem 
v kategorii mužù stal Jan Nìmec závodník liberecké 
Dukly, kterému se podaøilo 5x zvítìzit a jednoznaè-
nì kraloval celému roèníku.
Mezi ženami vystoupila na pomyslný trùn  
Rakušanka Ingrid Hirschhofer. Èeská reprezentace 
mìla zastoupení na 3. a 4. místì celkového poøadí 
SP zásluhou Petry Mlejnkové a Zuzany Gardavské. 
„Tìmito výbornými výkony jsme vybojovali vítìzství 
v soutìži družstev a èeská reprezentace znovu 
potvrdila pøíslušnost k absolutní svìtové špièce.“ 

Svìtový pohár 2006

Lyžaøi TJ Slovan Moravská Tøebová v rámci èeské 
reprezentace patøí už léta ke svìtové špièce. A tento 
stav utìšenì trvá. Využili jsme obvyklé sdílnosti 
a  permanentní dobré nálady šéfrenéra státní repre-
zentace Daniela Maèáta, abychom spolu konkre-
tizovali a personifikovali  všechny úspìchy roku 
2006.

Reprezentanti v travním lyžování se zejména 
rekrutují z míst, kde existují podmínky pro tento 
nároèný sport. Takových míst není mnoho: 
Pøedklášteøí u Tišnova, Liberec, Brno, mj. svým 
dílem a skromnìji i Moravská Tøebová. V „A“ celku 
mužù jsou dva tøebovští èlenové – Jiøí Russwurm a 
Lukáš Brýdl, v „béèku“ dominuje další náš travní 
lyžaø Tomáš Kolouch.

Mistrovství se uskuteènilo na konci èervence 
loòského roku. Ve shodì se zámìry èeští reprezen-
tanti nepøerušili medailovou sérii a již popatnácté 
v øadì získali na MSJ v lyžování na trávì cenné 
kovy. Na domácí trati více než dokázali, že v trav-
ním lyžování patøí právem ke svìtové špièce.

1. Kdo všechno tvoøí èeskou reprezen-
taci v souèasnosti?

2. Zhodno�te nejdùležitìjší akce roku 
2006. 
Mistrovství svìta juniorù 2006 (Horní Lhota, ÈR)
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Jiøí Russwurm na trati slalomu v japonském støedisku Shichikashuku

Èeští reprezentanti  na snímku s japonskou
princeznou (tøetí zleva)

Tøi tituly juniorského mistra svìta patøí Aleši 
Mlíèkovi, který svými skvìlými výkony pøevyšoval 
soupeøe a zaslouženì zvítìzil v superobøím slalomu, 
obøím slalomu a v kombinaci. Ètvrtý titul zùstal na 
domácím svahu zásluhou Jana Gardavského a jeho 
vítìzství ve slalomu. 
Z Horní Lhoty jsme si odvezli ètyøi tituly 
juniorského mistra svìta, ètyøi støíbrné a pìt 
bronzových medaili. Tìmito výsledky jsme 
pøekonali plánované sportovní cíle a úèast našich 

Úspìšná „mise travaøù“ v Japonsku     
Poslední mezinárodní akcí roku 2006 travních lyžaøù 
byla ètyøzávodová série Takamodonomiya Cupu a 
otevøeného mistrovství Japonska. „Úèast na svazích 
v zemi vycházejícího slunce bývá pro travní lyžaøe 
vždy obrovským zážitkem. Støedisko Shichikashuku 
patøí, jak øíkají domácí závodníci, k nejnároènìjším 
japonským svahùm pro travní lyžování. Pro nás to 
však stále znamená velmi pøíjemné svezení na 
perfektnì pøipravené trat.“ Osmdesát sportovcù 

bojovalo ve dvou dnech o pøíèky nejvyšší, hned 
dvakrát ve slalomu a dvakrát v obøím slalomu. Na 
slavnostním zahájení byla pøítomna také japonská 
princezna Hisako. Ochotnì se vyfotografovala s èes-
kou výpravou, pogratulovala èeským reprezentan-
tùm k vítìzství na MSJ i ve Svìtovém poháru 
a popøála jim hodnì štìstí pøi japonských startech. 
Celý první den závodu se zájmem sledovala a sama 
si poøizovala snímky jednotlivých lyžaøù.

Japonští organizátoøi se nám svìøili, že tak hojnou 
úèast závodníkù i divákù neèekali, ale jakmile se 
domácí travní lyžaøi dozvìdìli o startu sedmi 
reprezentantù ÈR, ihned zaèali posílat pøihlášky, aby 
mohli závodit s absolutní svìtovou špièkou.
Èeští travaøi se pøedvedli ve skvìlé formì a  nabídli 
všem kvalitní sportovní podívanou. Zuzana Gardav-
ská podávala výborné výkony po celou dobu závodù 
a podaøilo se jí vybojovat tøi vítìzství. Jedinou zlatou 
„vyfoukla“ našim dìvèatùm italská reprezentantka 
Antonela Manzoni v sobotním obøím slalomu, ve 
kterém skonèila Petra Mlejnková na druhém a Zu-
zana Gardavská na tøetím místì. Petra Mlejnková 
jela velmi dobøe ve všech startech a získala bronz 
v nedìlním obøím slalomu a dvakrát byla ètvrtá ve 
slalomových brankách.
Mužská èást výpravy nepustila na první dvì pozice 
nikoho z celého startovního pole, ve všech ètyøech 
závodech byli první Èeši. Jiøí Russwurm z TJ Slovan 
Moravská Tøebová zvítìzil tøikrát, výbornì si vedli 
také naši juniorští mistøi svìta. Aleš Mlíèka ze Ski 
klubu Ústí nad Orlicí skonèil dvakrát druhý, 
v úvodním slalomu a v závìreèném obøím slalomu a 
v dalších startech obsadil 3. a 4. místo. Jan 
Gardavský získal bronz v obøím slalomu, ètvrtý byl 
ve slalomu a pátý v závìreèném obøím slalomu. 
Kvalitními výkony se z reprezentaèní kariérou roz-
louèil i Bronislav Prudil. Závodník Jiskry Brnìnec 
se dvakrát umístil na sedmém místì v obøích 
slalomech a v slalomu dokonèil závod na 9. místì.    
Opravdu zajímavou fotogalerii, která dokonale 
pøiblíží atmosféru závodù v Japonsku mùžete 
navštívit na adrese www.grasski.net. 

Akcí èíslo jedna je záøijové MS v Olešnici v Orlic-
kých horách. K úspìchu na tomto šampionátu 
smìøuje také dvouletá pøíprava reprezentace ÈR. 
Svùj šampionát (MSJ) mají také junioøi, kteøí se 
o medaile utkají v italském støedisku Nova Levante.   
Z pìti závodù by mìl být sestaven již devátý roèník 
Svìtového poháru. „Stále není jasné, kde se „zelený 
cirkus“ dá do pohybu. Doufejme, že jeden z podnikù 
uvidí znovu diváci v ÈR, další dva podniky potvrdilo 
Rakousko a o finálové starty projevil zájem iránský 
svaz“ doplnil informaci D. Maèát.

Dodejme závìrem, že v souèasné dobì pøešla  
pøíprava travních lyžaøù z pøechodného období do 
fáze zvyšování tìlesné zdatnosti a rozvíjet pohybové 
schopnosti. Od konce bøezna se rozjedou výcvikové 
tábory, soustøedìní a vlastní sportovní podniky.
Vše podstatné, relevantní informace lze najít 
v „Grasski-kalendáøi 2007“ (viz.www.grasski.cz).

3. Co vás èeká v roce 2007?
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