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Nejúspìšnìjší expedice
v dìjinách èeského horolezectví
Cílem expedice bylo vylezení Èesenové cesty na
K2. Z deseti èlenù expedice se sedmi lidem vèetnì
Romana Langra podaøilo vylézt tuto cestu, která
patøí k nejtìžším. Jeden z nich dosáhl vrcholu. Tøem
èlenùm se podaøilo vylézt na Broad Peak. A jeden
dokázal slyžovat èást K2.
Roman se v úterý 4. 8. vrátil z témìø tøímìsíèní
èeské expedice na nejtìžší ze všech osmitisícovek.
Doma ho èekalo srdeèné pøivítání od rodiny, pøátel,
pøíznivcù i finanèního úøadu. Nedìlám si legraci,
ani se nejedná o pøeklep. Na druhý den po návratu
k nìmu osobnì zavítal jeden z úøedníkù s tím, že se
dozvìdìl o jeho návratu, a tak si žádá veškeré úèetní
podklady z firmy R. Langra za poslední dva roky,
nejlépe do druhého dne. Tedy klobouk dolù pøed
všímavostí státních úøedníkù! Nelekejte se, o nich
tenhle rozhovor není.
Romane, dnes jsi tøetí den doma z expedice na K2.
S jakými pocity jsi pøijímal pozvání na tuto expedici?
K2 byla samozøejmì obrovská výzva. Já jsem
pøipravoval opakování expedice na Dhaulagiri.
K2 jsem mìl pùvodnì v plánu až pozdìji. Leopold
Súlovský sestavoval tým na tuto expedici.
Potøeboval lezce, kteøí mají pøedpoklad, že zvládnou
expedici psychicky, fyzicky a mají lezecké
zkušenosti, což dává velkou šanci na úspìch. O vrchol K2 se pokoušel s týmem již pøed 2 roky, když
jsem byl na Broad Peaku. První pocity byly úžasné,
pozvání na expedici jsem vnímal jako vyjádøení
dùvìry a ocenìní mých dosavadních výstupù. Cítil
jsem i zodpovìdnost k tomu, abych se co nejlépe
pøipravil.

Roman Langr a K2
Bìhem posledních deseti mìsícù to byla tvoje tøetí
expedice, pìt mìsícù jsi strávil mimo Evropu.
Váhal jsi, jestli vùbec odjet?
Já si myslím, že jsem byl rozhodnutý hned.
Expedice ale mìla trvat tøi mìsíce, což urèitì nebylo
vzhledem k našim rodinným pomìrùm jednoduché.
Potøeboval jsem slyšet od manželky, že to sama
s dcerou zvládne a že mùžu jet. Vìdìla, že to nebude
mít vùbec jednoduché.
Expedice byla nakonec mimoøádnì úspìšná. Nejen
že se podaøilo po jednadvaceti letech vystoupit
teprve druhému Èechovi na vrchol K2, ale se sedmi
horolezci zdolali i velmi nároèný Èesenùv pilíø
a další trojice si vylezla na nedaleký Broad Peak

(8.045 m n.m.). Zhodno tuto expedici z pohledu
jednoho ze èlenù týmu, který podle všech indicií
držel pøi sobì.
Já myslím, že Polda (Leopold Sulovský, šéf expedice
pozn. autora) vybral velmi dobrou partu. Všichni
velmi dobøe zapadli do kolektivu a práce ve stìnì
byla úžasná. Možná i proto, že jsme tam mìli dost co
dìlat, se nedostavila žádná ponorka. Faktem ale je, že
jsme se prakticky nestihli, i pøes tu dlouhou dobu
v základním táboøe, dohromady moc èasto sejít. Jinak
jsi už zmínil, co se povedlo, a já bych k tomu jen
dodal pro nás velmi podstatnou vìc. Expedice se
obešla bez ztrát na životech a bez velkých zranìní. To
tady nebývá až tak úplnì samozøejmostí.

Roman Langr pøi výstupu na K2
Tahle expedice to mìla asi i za cíl. Myslím si, že
z hlediska pøípravy i míry zabezpeèení výstupu jste
dìlali, co jste mohli pro minimalizaci rizika.
S tím musím souhlasit. Polda mi øíkal, že je
pøesvìdèený, že expedice bude úspìšná. Úspìšná
myslel tak, že se nìkomu podaøí vrchol zdolat, a že
se ve zdraví vrátíme. My jsme poèítali s tím, že se
nìkdo z nás dostane na vrchol, a bylo to tak trochu
i naším heslem. „Všichni jsme tu proto, abychom tu
cestu udìlali, a i kdyby se tam dostal jen jeden z nás,
tak by to byl velký úspìch nás všech“. Šli jsme tam
s tím, že je nám jedno, kdo to vyleze, døeli jsme však
všichni.
Pro tebe to byla již nìkolikátá expedice na
osmitisícovku. Je tahle hora skuteènì tak
fascinující a výjimeèná oproti všem ostatním?
Je to krásná hora s množstvím úžasného lezení.
Narùstá v nás pocit, že bychom si tam mìli ještì
nìkdy v budoucnu zajet a dolézt to až do konce. My
jsme to v tìch 8.100 m n.m. neotoèili z fyzických
dùvodù. To bylo rozumové rozhodnutí vyplývající
ze situace, i když o nìkolik hodin pozdìji se zjistilo,
že nad 8.300 m n.m. je bezvìtøí. Zde jsme stáli ve
výšce skoro poloviny ze 14 osmitisícových vrcholù.
Nám vyšel jeden jediný vrcholový den, více èasu
jsme nemìli. Poèasí nebylo dobré, fuèela vichøice,
pøed náma se zabil horolezec, který vyletìl ze stìny.
Rusové, Korejci a amíci, kteøí lezli Ambruziho
(pozn. autora: daleko jednodušší výstupová cesta,
která se spojuje na konci s Èesenem v 7.950 m n.m.)
a postupovali s kyslíkem to zaèli otáèet dolù. To, že
za hodinu zaèali znovu vystupovat, jsme se

dozvìdìli z vysílaèky pozdìji. Náš ètvrtý výškový
tábor jsme nestihli postavit v místech, kde by to bylo
ideální, tj. na rameni. Postavili jsme ho o 150
výškových metrù níže. Pøi návratu by bylo nutné
zdolat tìchto 150 metrù bez jištìní a 3-4 obtížnosti
v cca osmi tisících, což jsme vzhledem k nároènosti
podmínek a pøedpokládaném vyèerpání pøi sestupu
z vrcholu považovali za obrovské riziko. Troufám si
tvrdit, že na vrchol mohla vystoupit celá ètveøice, ale
do ètyøky by se vrátila jen polovina. Vystoupit bez
zajištìného sestupu je obrovské riziko. Otoèit to,
bylo klíèové rozhodnutí.
Bylo tìžké, otoèit se?
Bylo i nebylo. Vrcholový den mìl pøijít o tøi dny
døíve. Poèasí ani pøedpovìï na nejbližší období
nestály za øeè, a tak jsme nabrali zpoždìní. Byli jsme
hroznì dlouho ve velké výšce. Já strávil skoro týden
nad 7.000 m n.m. To je hrozná únava. Poslední noc
jsem „pøeklepal“ v sedì bez spacáku a karimatky
v 7.800 m n.m.. V jednoplášovém stanu pro dva
jsme se tísnili tøi. To bylo dost tvrdý. Nicménì
mozek nám fungoval, a i když nás to mrzelo, vìdìli
jsme, že je rozumné to otoèit. Bylo nereálné
pokraèovat dál.
To, že se tam trochu bezhlavì Libor Uher dostal,
bylo za cenu obrovského rizika. Zvládnul to,
pøedvedl obdivuhodný výkon, ale bez cizí pomoci
by nepøežil. Tìch 150 m ve skále k našim stanùm ve
ètyøce už po návratu k sedlu nebyl schopen
sestoupit. Amerièani ho vzali k sobì a pomohli mu
sestoupit do své ètyøky. Don mu pùjèil vlastní
spacák a uvaøili mu èaj. Další štìstí v neštìstí mìl
Libor, když se ze sestupu z vrcholu zabil italský
horolezec, a tak Libor vyfasoval jeho spacák atd. pro
svùj sestup, který musel provézt po Ambruzim s
Amerièany. Nad 8.000 m n.m. je ale pomoc, jakou
pøedvedli Amerièani, vždy spojena s ohrožením
vlastního života, a tak považuji to, že ho Amerièané
vzali k sobì, za nìco unikátního. Libor totiž nemìl
jinak šanci pøežít.
Takže jsem rád, že jsme to otoèili. Nejlepší
horolezec je živý horolezec. Hora K2 na mì ty dva
roky poèká. Naplnil se tak nejvìtší cíl expedice, a to
je vrátit se všichni, živí a zdraví.
Podrobné informace z prùbìhu expedice najdete na
www.romanlangr.cz. V nejbližších týdnech budu
dìlat pøednášky z expedice K2 2007. Informace
o místì a datu konání naleznete na webových
stránkách.
František Teichmann,
šéfredaktor Lanškrounských listù
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Z jednání zastupitelstva mìsta
dne 13. 8. 2007
Zastupitelstvo mìsta schvaluje:
ü Zmìnu svého usnesení è. 7/S/161006 tak,
že domov – penzion pro dùchodce Sociálních
služeb mìsta Moravská Tøebová se s platností
od 1. 1. 2007 mìní na dùm zvláštního urèení –
byty pro seniory a invalidní dùchodce s poskytováním peèovatelské služby.
ü Èlenství mìsta Moravská Tøebová v Regionální rozvojové agentuøe Pardubického kraje.
Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
ü Pøedloženou souhrnnou informaci výdajù
a úspor pøi realizaci energetických opatøení
u organizací mìsta
ü Rezignaci Mgr. Radko Martínka na funkci
èlena výboru zastupitelstva mìsta pro strategický rozvoj k datu 11. 6. 2007, kdy byl zvolen
pøedsedou finanèního výboru zastupitelstva
mìsta.
Zastupitelstvo mìsta volí:
ü Vladimíra Moravce èlenem výboru zastupitelstva mìsta pro strategický rozvoj.
Zastupitelstvo mìsta ukládá:
ü Výboru zastupitelstva mìsta pro strategický rozvoj posoudit novou lokalitu pøipadající
v úvahu jako prùmyslová zóna.
ü Místostarostovi Ing. Václavu Maèátovi zabývat se zámìrem výstavby bioplynové stanice.

Evropský týden mobility
a Den bez aut
Jako každý rok i letos v našem mìstì od 19. - 22. 9.
probìhne kampaò Evropský týden mobility (ETM),
jejíž souèástí je DEN BEZ AUT. Mimo jiné se
jednotlivé akce v rámci kampanì vìnují udržitelným
zpùsobùm dopravy a zvýšení povìdomí vedení
mìsta o škodách, které souèasný provoz ve mìstech
zpùsobuje našemu životnímu prostøedí.
Ve spolupráci s partnerskými organizacemi
Zdravého mìsta probìhnou zajímavé aktivity, na
které jste všichni srdeènì zváni: Pro mladé cyklisty
bude ve ètvrtek 20. 9. od 15 hod. k dispozici
DOPRAVNÍ HØIŠTÌ na Zahradnické ulici. Dìti si
mohou naneèisto vyzkoušet projíždìní køižovatkami,
seznámit se s dopravními znaèkami. V pátek 21. 9.
pøipravil Klub èeských turistù CESTU ZA
POKLADEM, pøi které budou dìti plnit zajímavé
úkoly. V nedalekém Pekle si po získání pokladu
mùžete opéct vlastní párky. Zaèátek akce je mezi
16. a 17. hodinou pod sjezdovkou. V sobotu 22. 9.
dopoledne Dùm dìtí a mládeže pøipraví soutìže
o pìkné ceny, probìhne losování o jízdní kolo pro
nìkterého pøedškoláka a dospìláci si budou moci
vyzkoušet SIMULÁTOR NÁRAZU. V ten stejný
den odpoledne pøipravil místní Klub èeských turistù
CYKLOTURISTICKÝ VÝLET pro aktivní rodiny
nebo tøeba party sportovcù. Úèastníci dostanou
mapku vybrané trasy, která bude 15 a 30 km, dále
zajímavé odmìny a drobné obèerstvení. Sraz
cyklistù je mezi 14. a 15. hod. na parkovišti u autobusového nádraží.
Nejen odbornými pøednáškami ve školách, ale
i pøedstavením své práce a výbavy se do kampanì
zapojí také zástupci Mìstské policie M. Tøebová
a OPP Policie ÈR vždy dopoledne 21. - 22. 9. na
èásteènì uzavøeném námìstí T. G. Masaryka.
V prùbìhu kampanì bude od loòského roku
pokraèovat také program PÁSOVEC, pøi kterém
budou zejména menší dìti motivovány k samozøejmému používání bezpeènostních pásù v autech.
Jednotlivé aktivity, na které mìsto M. Tøebová
a Ministerstvo životního prostøedí ÈR pøispìje, jsou
v Moravskotøebovském zpravodaji na vkladném
listì.
Veronika Cápalová, Zdravé mìsto

Upozornìní
na splatnost poplatku za komunální odpad
Vážení obèané, dovolte, abychom Vás
upozornili, že se blíží splatnost druhé splátky
poplatku za komunální odpad. Tímto vyzýváme
ty, kteøí si poplatek rozdìlili na dvì splátky, aby
druhou doplatili nejpozdìji do 30. 9. 2007.
Odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství
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Aktivnì proti nezamìstnanosti
V prùbìhu mìsíce kvìtna zaèal úøad práce ve
Svitavách, dislokované pracovištì Moravská
Tøebová spolupracovat s královéhradeckou
poboèkou spoleènosti Trenkwalder Kappa people,
a.s. Ta pùsobí jako pracovní a personální agentura
v rámci celé Èeské republiky. „Jsme si vìdomi
tíživých problémù nezamìstnaných, jejich nesnadného spoleèenského postavení a obtíží pøi
hledání nové práce. Snažíme se maximálnì využít
všechny možnosti k øešení této problematiky,“
øíkají pøedstavitelé úøadu práce i mìsta. Dále
dodávají: „Chceme aktivnì snižovat míru nezamìstnanosti v naší obci a naši partneøi z Kappy
nám s tím úspìšnì pomáhají.“
Co je to pracovní agentura?
Pracovní agentura vyhledává pracovníky pro své
zákazníky z øad významných podnikù východních
Èech. Tyto pracovníky buï pøímo zprostøedkuje,
nebo je zamìstná sama a zákazníkovi pouze
zapùjèí. Mùže tak nejsnáze garantovat kvalitní
péèi o tyto pracovníky a plný servis, který
pracovníkùm nabízí. Trenkwalder KAPPA people
a.s. pùsobí ve strojírenském i elektrotechnickém
prùmyslu, ve výrobì plastù, potravin nebo tøeba
stavebních hmot. Pracovníci pracují opravdu snad
všude. Vyrábìjí automobily, lisují plasty, peèou
rohlíky nebo odlévají èokoládové vánoèní figurky,
vyrábìjí hraèky i televizory. Široké portfolio
zákazníkù je i zárukou stability pracovního
uplatnìní pro vyhledávané pracovníky.
Komu nabízí práci?
Pracovní agentura je otevøená všem lidem, kteøí
mají chu pracovat. Uchazeèùm s odborným
vzdìláním, kteøí hledají práci, nabízí široké
uplatnìní. Práci zde najdou i lidé bez kvalifikace
se základním vzdìláním, muži i ženy. Jedinými
požadavky jsou peèlivost, spolehlivost a zodpovìdnost.
Mám po škole a nemám praxi! Pomohou mi?
První pracovní zkušenosti v pracovní agentuøe
Trenkwalder Kappa people naleznou i èerství
absolventi odborných uèiliš a škol. Pracovní
kariéru u nás mohou zaèít i ti, kteøí mají
dokonèené základní vzdìlání a jsou starší 18 let.
Pro mladé lidi je první zamìstnání cenné
pøedevším v získání dnes tolik potøebné praxe.
V místì práce zajišujeme pìkné ubytování
v nájemních bytech. Mladí se tak mohou zcela
osamostatnit od rodièù a získat plnou nezávislost!
Jak o mì bude postaráno?
Pracovní pomìr zamìstnance je založen øádnou

pracovní smlouvou, kterou mùže podepsat v nìkteré z našich kanceláøí, nebo pøímo v domluvené
hodiny pøi návštìvì personalisty agentury na
místním Úøadì práce. Pro každého pracovníka
zajišuje agentura ubytování zdarma, nebo
pøispívá na bydlení v soukromí èástkou 3000 Kè
mìsíènì. Péèe o naše pracovníky je pro nás na
prvním místì. Proto je našim zamìstnancùm na
každém pracovišti k dispozici personalista, který
jim zajistí nadstandardní osobní péèi.
Jaké jsou výhody práce s pracovní agenturou
Trenkwalder Kappa people a.s.?
Spoleènost Trenkwalder Kappa people a.s. je
nejvìtší a nejsilnìjším pracovní agenturou ve
støední Evropì. Velice dobøe si uvìdomuje, že její
síla stojí i na jejich pracovnících. Proto se snaží
zajistit jim maximální výhody.
Kromì již zmiòovaného ubytování zdarma,
popøípadì pøíspìvku na bydlení v soukromí,
stravování, osobní péèe o zamìstnance, máme
pøipravený i bonusový program, v nìmž mohou
pracovníci za odvedenou práci získat i LCD
televizor! Zamìstnání v pracovní agentuøe nabízí
pro všechny uchazeèe jistotu stabilního pracovního pomìru. Navíc má zamìstnanec možnost,
zvolit si práci, která vyhovuje jeho kvalifikaci
nebo jeho osobním požadavkùm.
Mohu u vás pøijít o práci?
Zamìstnanec, který svou práci vykonává peèlivì
a svìdomitì a dodržuje své povinnosti, které mu
plynou z pracovní smlouvy, se nemusí obávat o to,
že s ním agentura ukonèí pracovní pomìr.
V pøípadì, že mu nevyhovuje práce u jednoho
zákazníka, nebo je potøeba ménì pracovníkù,
nabídne mu personalista agentury nìkolik jiných
obdobných nabídek, kde se mùže uplatnit.
Co musím udìlat, abych mohl pracovat
s Kappou?
Staèí pouze jediné. Kontaktovat pracovníky
Trenkwalder Kappa people a.s. na telefonním èísle
724 978 224 a dohodnout si s nimi osobní
schùzku, a už na poboèce v Hradci Králové, nebo
na pøíslušném úøadu práce. Pokud se vzájemnì
dohodnete, je možné se setkat i na obecním úøadì
ve vaší obci.
Pøijïte se informovat na úøad práce každou
sudou støedu v 10 - 12 hod., nebo na mìstské
trhy 2. 9. 2007, kde bude probíhat promoakce
spoleènosti Trenkwalder Kappa people a.s.
Úøad práce Svitavy
a Jana Kubcová, Marketing Specialist

Zámìry firmy REHAU
V srpnovém vydání Moravskotøebovského zpravodaje jsme vás informovali o zámìrech výrobního
závodu firmy REHAU v Moravské Tøebové. S ohledem na skuteènost, že se jedná svým rozsahem o nebývalou investici, pøinášíme další informace o plánech spoleènosti REHAU, s.r.o. v našem mìstì.
Øeditele výrobního závodu Rolanda Jonase jsme se
zeptali:
V jakém èasovém horizontu firma plánuje
otevøení nových 130 pracovních míst? „Obsazování nových pracovních míst zapoèalo již v tìchto
mìsících. Jedná se pøedevším o zamìstnance na
technické pozice, kde doba pro zaškolení a zapracování je významnì delší než u výrobních dìlníkù.
Konkrétnì se jedná o seøizovaèe, strojní mechaniky,
technology, ale také strojní inženýry. Souèasnì
probíhá obsazování i dalších referentských i vedoucích pozic ve vìtšinì oddìlení našeho závodu. Zde
mám na mysli pøedevším oddìlení øízení kvality,
oddìlení logistiky a odbytu nebo tøeba ekonomické
oddìlení.“
REHAU je významný zpracovatel plastù, je praxe v této oblasti pro uchazeèe o zamìstnání nutností? „Je to samozøejmì velká výhoda, ale není to
nutnost. Máme spoustu propracovaných a ovìøených
zaškolovacích programù, kterými prochází každý
nový zamìstnanec s ohledem na pracovní pozici,
kterou zastává. Proškolování nových zamìstnancù
probíhá obvykle pøímo u nás na závodì. V nìkterých
pøípadech však také spolupracujeme s jinými závody

skupiny REHAU, anebo organizujeme vzdìlávací
projekty na vysokých školách.“
Kdy firma poèítá s pøijímáním výrobních dìlníkù? „Pøijímání zamìstnancù na pozice výrobních
dìlníkù je úzce spjato s nábìhem nových výrob, jejichž pøesný termín stanovují naši zákazníci. Jestliže
budu vycházet ze souèasné situace, tak nábor vìtšího
množství tìchto zamìstnancù by mìl zapoèít na
konci roku 2007 a poèátkem roku 2008. V nìkolika
vlnách bychom pak mìli mít vìtšinu novì otevøených
pracovních míst obsazenu v prùbìhu roku 2009.“
Organizuje firma REHAU nábor pracovníkù z jiných regionù nebo ze zahranièí? „Naším prvoøadým cílem je nabídnout zamìstnancùm dlouhodobý
pracovní pomìr a vytváøet pocit sounáležitosti mezi
zamìstnancem a REHAU. V souèasné dobì je plných
97 % našich pracovníkù buï pøímo z M. Tøebové
nebo blízkého okolí. Vìøíme, že zájem uchazeèù
z øad obyvatel regionu bude i nadále pokraèovat.“
Jakým zpùsobem se mohou pøípadní zájemci
o práci ve firmì REHAU dozvìdìt další informace? „V otázkách zamìstnávání a aktuálních
volných pracovních pozic je kompetentní personální
oddìlení našeho výrobního závodu REHAU, s.r.o.
v Moravské Tøebové. Všechny dotazy je možné
smìøovat buï na telefonní èíslo 461 355 324, anebo
na e-mailovou adresu: Tomas.Kroulik@rehau.com.
Další informace o firmì jsou také k dispozici na
adrese www.rehau.cz.“
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Mìsto vloží do regenerace sídlištì dvacet milionù
V pøíštích ètyøech letech chtìjí moravskotøebovští
radní investovat do regenerace panelového sídlištì
Západní dvacet milionù korun.

by mìsto našlo i jiné využití, ale zlepšení kvality
bydlení pro obèany v této lokalitì je pro nás
prioritní. Chceme, aby sídlištì nebylo pouze místem,
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí.
Pište své dotazy:
na adresu MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT
nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz
Oslavy 750 let byly celkem
úspìšné, chystají se podobné
akce i na pøíští rok, nebo si
poèkáme za dalších 50 let?
Kromì zabìhnutých akcí typu
Kejklí je ve mìstì v prùbìhu
celého roku pusto, nemáte
pocit, že by bylo naèase to
zmìnit?
Jsem rád, že oslavy hodnotíte jako úspìšné. Takové
pozitivní ohlasy mì osobnì velmi tìší. Nemohu však
s Vámi souhlasit, že s výjimkou Kejklí je ve mìstì
pusto. Zde bych jmenoval zahájení turistické sezóny
s kulturním programem, Domácí zabijaèku,
Moravskotøebovské arkády, obnovený Moravskotøebovský bramborák, právì probìhnuvší Kinematograf bratøí Èadíkù a již zmínìné Kejkle.
Vzpomenu-li si na období pøed ètyømi a více lety,
nebyly takové veøejné kulturní akce až na výjimky
vùbec. Jistì však nemùžeme slavit každý rok tak,
jako letos. Myslím si ale, že navázat nìjakým
zpùsobem na letošní oslavy aspoò jednodenním
programem v pøíštím a následujících letech není
špatný nápad.

„V letošní roce jsme na pokraèování II. etapy
regenerace sídlištì získali ze státního rozpoètu 3,64
milionù korun,“ informoval pracovník investièního
a regionálního rozvoje Karel Musil. „Pro tyto peníze
Tajemník Mìstského úøadu Moravská Tøebová
vyhlašuje výbìrové øízení na

vedoucího odboru
Obecní živnostenský úøad
Podmínky výbìrového øízení vèetnì náležitostí
pøihlášky a požadovaných pøíloh jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz,
- na úøední desce mìstského úøadu,
- na Obèanském informaèním centru
mìstského úøadu na ul. Olomoucké è.o. 2
- u personalistky MìÚ, tel: 461 353 027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz.
Nástup od 1. 11. 2007, pøípadnì dle dohody.
Písemnou pøihlášku v obálce oznaèené „Neotvírat – výbìrové øízení“ pøedejte do 27. 9. 2007
na podatelnu mìstského úøadu, ul. Olomoucká
è.o. 2, Moravská Tøebová nebo zašlete poštou
na adresu: Mìstský úøad, Helena Brziaková,
nám. T. G. Masaryka è.o. 29, 571 01 Moravská
Tøebová.

kam chodí lidé pøespat,“ øekl starosta mìsta Josef
Ošádal. Celkové náklady na druhou etapu jsou ve
výši 6,4 milionù korun.
Dosud bylo proinvestováno 5,2 milionù korun na
I. etapu obnovy sídlištì, která probìhla v roce 2006 2007. Zhruba 1,3 milionu poskytlo mìsto a 3,1
poskytl stát. Z tìchto penìz byla zbudována nová
parkovací místa, bezbariérová cesta pro pìší,
rozpadlé dlaždice byly nahrazeny zámkovou
dlažbou. Pro dìti byla zbudována nová høištì
a pøibyly hrací prvky. Nevzhledná kontejnerová
stání byla kompletnì zrekonstruována a pøibyla
veøejná zeleò.
V záøí letošního roku zaènou na sídlišti práce
spojené s II. etapou regenerace. „Dojde k úpravì
dopravního znaèení, vzniknou nové retardéry, tøi
nová parkovištì, upraví se další cesty ve vnitroblocích a rozšíøí se veøejné osvìtlení,“ sdìluje Musil.
Mimo tìchto vìcí projekt pamatuje i na zlepšení
mìstského mobiliáøe, dìtských høiš a mìstskou
zeleò. „Pokud se nezmìní dotaèní politika
Ministerstva pro místní rozvoj a stát bude uvolòovat
z Programu regenerace panelových sídliš i v dalších letech dotace, zmìní se do roku 2010 toto
sídlištì k nepoznání,“ øíká na závìr Ošádal.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Sbìrný dvùr rozšiøuje svoji kapacitu
S koncem minulého roku zaèal na Svitavsku
fungovat systém sedmnácti sbìrných dvorù, ve
kterých se bude tøídit odpad svezený z celého
okresu. Roztøídìné suroviny bude možné prodat
k dalšímu zpracování a pro obce i jejich obyvatele se
zlevní nakládání s komunálním odpadem.
Své modernizace a rozšíøení se doèkal i sbìrový
dvùr v Moravské Tøebové. Svojí velikostí a kapacitou budou nové objekty sbìrného dvora vèetnì
kontejnerù a boxù na volné ploše pro Moravskou
Tøebovou a obsluhovaný region dostaèující. „Sbìrný
dvùr je navržen tak, že v pøípadì pøíjezdu
automobilù s odpadem, bude možné vjet pøímo do
areálu dvora a zde odpad roztøídit a uložit do
kontejnerù nebo nádob. Provoz dvora je zajišován
každý den, proto není možné ponechávat a skladovat
odpad pøed branou. V souèasné dobì mìsto také
uvažuje o zøízení nové pøíjezdové cesty do dvora,“
vysvìtluje pracovník investièního a regionálního
rozvoje Karel Musil. Na sbìrném dvoøe bude
opravena stávající budova – sklad nebezpeèného
odpadu, který bude pøed stavebními úpravami v pravé èásti rozšíøen. Stávající mobilní buòka na levé

stranì od brány bude odvezena a bude zde osazena
nová se sociálním zaøízením. Uprostøed dvora bude
po stavebních úpravách znovu osazen lis na plasty.
Zpevnìné plochy a støechy všech objektù budou
odvodnìny do dešové kanalizace, umístìné v ulici
Sluneèní.
„Navržený sbìrný dvùr bude mít pozitivní vliv a dopad na životní prostøedí. Pro obyvatelé a okolní obce
bude zajišovat centrální místo pro svoz odpadu.
Touto stavbou vznikne dostateèná kapacita sbìrného
dvora pro celé mìsto i region. Po ukonèení stavebních prací vznikne moderní prostor pro bezplatné
ukládání a tøídìní dopadu,“ øíká starosta mìsta Josef
Ošádal.
V souèasné dobì je sbìrný dvùr uzavøený díky
stavebním pracím. Doèasnì funguje provizorní
plocha v areálu technických služeb. Investorem celé
akce je svazek obcí Mikroregion Svitavsko. Celkové
náklady na modernizaci sbìrného dvora jsou ve výši
2,1 milionù korun. Èástkou sedm set tisíc korun
pøispìlo mìsto Moravská Tøebová, zbytek bude
hrazen z evropských dotací.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Staré doly odhalí
své tajemství turistùm
Doly na žáruvzdorné lupky a jíly, které v minulosti
pozmìnily moravskotøebovskou krajinu, by se
mohly stát cílem turistù. Kolem Høebeèského høbetu
totiž chtìjí místní zájemci o geologii a hornictví
vybudovat sí nauèných turistických a cykloturistických stezek, které upozorní na zajímavosti zdejší
krajiny.
Už od roku 1862 se datují nejstarší záznamy dùlní
èinnosti, ale tìžba nerostného bohatství byla starší.
Nejstarší pokusy o dolování v oblasti Høebèe
mùžeme klást už do ranného støedovìku. „V oblasti
mezi Mladìjovem a Høebèí se skrývá dvacet šest
podzemních dolù, které vznikly hlavnì za vlády
Lichtenštejnù. Rádi bychom zde vybudovali sí
stezek orientovaných na takzvaný geomontální
turismus, tedy turistiku, která sleduje geologii
a hornictví,“ vysvìtluje Lumír Mouèka. Spoleènì
s Františkem Žáèkem pøipravili projekt stezek, který
bude upozoròovat nejen na historii dolù, ale také na
pøírodní zajímavosti, které se zde nacházejí.
Takovýmto návštìvníkùm bažícím po vìdìní bude
nabídnuto setkání s architekturou a pøírodními
scenériemi, které jsou krásnou ozdobou Moravskotøebovska samotného, ale patøí po právu i k vzácnému dìdictví v rámci celé zemì. Rostlinstva a živoèišstva na Høebeèskému høbetu patøí mezi unikátní
lesní spoleèenstva, která spoleènì se vzácnými
„jednotlivci“ jsou chránìni v rámci pøírodní rezervace a zvyšují pozoruhodnost celé lokality.
„Na zastaveních budou vidìt nádherné pøírodní
lokality i místa, která vznikla pùsobením tìžby.
Jedna z nejkrásnìjších stezek povede pøes
propadliny a kamenné laviny, které vznikají v dùsledku poddolování krajiny, portál dolu Gerhard
k rezavému potoku, který tvoøí pùsobivé kaskády.
Turista tak dvì a pùl hodiny bude do sebe nasávat
krásy okolí. Druhá významná stezka bude po okolí
Mladìjovska,“ sdìluje Mouèka. Lumír Mouèka
s Františkem Žáèkem projekt pøipravují dohromady
s mìstem, v jejímž vlastnictví by se poté stezky
nacházely.
„Je to velmi zajímavý zámìr, který by mohl pøilákat
turisty do regionu. V pøíštím roce bychom chtìli
požádat o dotaci Pardubický kraj, z které by se
v I. etapì vyrobily informaèní cedule a popisy
zajímavostí. Projekt by mìl navazovat na mladìjovskou úzkokolejku a zdejší okolí,“ øíká na závìr
starosta mìsta Josef Ošádal.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské Tøebové
bylo k 31.7.2007 vedeno celkem 11 135 obèanù
ÈR, z toho 54 cizincù s povolením k trvalému
pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc èervenec se v Moravské Tøebové narodilo
12 dìtí a zemøelo 10 obèanù, pøistìhovalo se 10
obyvatel a odstìhovalo se 14 obyvatel.

MATRIKA
Sòatky:
Èervenec: Martin Jackl - Pavla Marková

Srpen:

18. 8.

ZÁØÍ 2007

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

oba Mor. Tøebová
Pavel Klimek - Pavla Novotná
oba Mor. Tøebová
Václav Jachan - Jana Mareèková
oba Rudná
Zdenìk Damek - Vlasta Fridrichová
oba Linhartice
Martin Švanda - Ladislava Zemánková
oba Koclíøov
Karel Gloc - Miroslava Henslová
Jaromìøice - Mor. Tøebová
Petr Továrek - Taána Voldánová
oba Mor. Tøebová
David Øehùøek - Martina Špaèková
oba Mor. Tøebová
Jiøí Danìk - Petra Navrátilová
oba Mor. Tøebová
Martin Voráè - Simona Gubèová
Nová Ves - Jevíèko
Petr Stejskal - Jana Zemánková
Slatina - Staré Mìsto
Radek Nesnídal - Lucie Køenová
oba Staré Mìsto
František Kunc - Martina Vykoupilová
Staré Mìsto - Mor. Tøebová
Petr Haubert - Monika Blažková
oba Boršov
Josef Danìk - Olga Hlochová
Mor. Tøebová - Gruna
Zlatá svatba Antonie a Vladimír
Švandovi z Udánek

Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatelka
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Telefon: 461 316 509
E-mail: reditel@tsmt.cz
Web: www.tsmt.cz

NÁPOJOVÝ KARTON (pokraèování z minulého èísla)
JAK kontejnery správnì používat?
Do kontejnerù na sklo lze odkládat veškeré
obalové (sklenice, láhve) a tabulové sklo.
V kontejnerech NESMÍ skonèit sklo s drátìným
výpletem, bezpeènostní autoskla, zrcadla, porcelán,
keramika. Pozor! Mnozí si èasto pletou keramiku
a porcelán se sklem! Sklo je prùsvitné. Pokud
mùžete, zbavujte láhve kovových uzávìrù,
zjednodušíte tak jejich recyklaci. Dùslednì oddìlujte
bílé a barevné sklo a odkládejte do pøíslušných
kontejnerù. Nìkolik barevných støepù mùže
znehodnotit celý kontejner bílého skla.
Do kontejnerù na plasty patøí pouze sešlápnuté
a èisté láhve od nápojù, èisté fólie, plastové výrobky,
kelímky od potravin, prázdné obaly od kosmetiky.
V kontejnerech NESMÍ skonèit plasty zneèištìné
zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo
blátem, novodurové trubky, linolea a jiné
výrobky z PVC, automobilové plasty. Sešlapáváním plastových láhví výraznì ušetøíte místo
v kontejneru. Sešlápnutých lahví se vejde do
kontejneru 3x více a výraznì se tak zlevní celý sbìr.
U láhví nedotahujte uzávìry, uzavøené láhve se
nedají lisovat do balíkù.
Do kontejnerù na papír patøí noviny, èasopisy,
letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenka.
V kontejnerech NESMÍ skonèit papír mastný,
mokrý, zneèištìný zbytky potravin, nebo krabice od
nápojù, použité pleny, obvazy, hygienické potøeby,
voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. Papírové
krabice pøed vložením do kontejneru rozkládejte.
Ušetøíte tak místo v kontejneru.

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
E-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00
do19:00 hod.

Statistika za období 15. 7. - 14. 8. 2007
16. 7. v 21:50 hod. øešila hlídka MP agresivní
podnapilé nájemníky sociální ubytovny na ulici
Brnìnské, kteøí se vzájemnì napadali a rušili ostatní
nájemníky.
18. 7. v 19:00 hod. spolupracovala hlídka MP s PÈR
pøi zadržení øidièe osobního vozidla, který srazil
u Svitav cyklistu a z místa nehody ujel. Øidiè byl
zadržen na silnici I/35 v blízkosti Moravské
Tøebové.
Ve 23:50 hod. pøi kontrolní èinnosti støedu mìsta
byla hlídkou MP pøistižena skupina mladíkù
kopajících do odpadkového koše a rušících noèní
klid. Pøi spatøení hlídky se skupina dala na útìk.
Hlídce se podaøilo dopadnout jednoho z vandalù,
který MP sdìlil další jména. Pøestupek byl vyøešen
blokovou pokutou.
19. 7. ve 23:30 hod. byl hlídkou MP nalezen na nám.
T.G. M. u KB ležící podnapilý muž. Hlídka muže
probrala a nasmìrovala k domovu.
20. 7. v 02:30 hod. øešila hlídka MP skupinu obèanù
vysedávajících na lavièkách a rušících noèní klid na
nám. T.G.M.
21. 7. ve 14:00 hod. spolupracovala hlídka MP
s PÈR pøi odklonu dopravy z ul. Jevíèské na ul.
Dvorní z dùvodù sebevraha na mostì pøes silnici
I/35.
V 16:30 hod. byla hlídka MP pøivolána do OD Billa,
kde ochranka provozovny pøistihla pøi krádeži zboží
dva chlapce. Vzhledem k tomu, že obìma hochùm
nebylo 15 let, byli pøedáni s domluvou rodièùm.
27. 7. v 02:30 byl hlídkou nalezen pøed barem
Nevada na ul. ÈSA ležící opilý muž. Muž byl
hlídkou naložen do služebního vozidla a pøevezen
domù, kde byl pøedán rodinì.
29. 7. v 00:10 hod. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Brnìnskou. Zde naboural øidiè neznámého vozidla
do zaparkovaného vozidla Lada 1500 a z místa
nehody ujel. Pøípad byl pøedán PÈR.
30. 7. v 19:30 hod. byla hlídka MP pøivolána do OD
Lidl, kde ji byl pøedán muž, který se pokoušel vynést
zboží pøes pokladnu bez placení.
1. 8. v 10:30 hod. byla hlídka MP spoleènì s hlídkou

PÈR pøivolána do výèepu hotelu Morava, kde se pìt
mladíkù pralo s obsluhou. Pøípad øeší PÈR.
3. 8. v 02:40 hod. øešila hlídka MP skupinu mladíkù
na dìtském høišti u ulice Høebeèské rušících noèní
klid.
4. 8. ve 20:00 hod. pøistihla hlídka MP skupinu dìtí
hrajících si na støeše bašty na ulici Farní. Dìti hlídka
po dùrazné domluvì vykázala z místa.
8. 8. v 17:00 hod. byla hlídka MP pøivolána do
Boršova, kde odchytla psa, který obtìžoval obèany.
Jelikož se nepodaøilo zjistit majitele, byl pes
pøevezen do psího útulku ve Vendolí.
10. 8. ve 23:00 hod. øešila hlídka MP skupinu
mládeže mezi garážemi na ulici Nové. Skupina se
chovala velmi hluènì a ruèila noèní klid. Po dùrazné
domluvì byla skupina vykázána z místa.
12. 8. ve 20:45 hod. byl hlídkou nalezen na ulici
Cihláøovì ležící opilý muž bydlící na ubytovnì na
ulici Josefské. Muž byl pøevezen na ubytovnu a pøedán spolubydlícím.
14. 8. v 09:30 hod. byl pøedán hlídce MP ostrahou
OD Billa muž, který kradl zboží. Muž byl pøevezen
k øešení na OO PÈR.
MP - Mìstská policie, PÈR - Policie ÈR, HZS - Hasièský
záchranný sbor, RZS - Rychlá záchranná služba

str. František Juriš

Vzpomínka
Mìl ještì spousty plánù
a nesplnìných snù,
prošvihl hodnì flámù,
co patøí k všedním
dnùm.
Dal se cestou jinou, než
si vlastnì pøál, jinak by
tu s námi dál se pro Vás
smál. Rozdával by
úsmìv, co na rtech stále
mìl, jak už to nìkdy bývá, osud to jinak
chtìl…
Jizva v srdci se po Tobì nikdy nezacelí, teï už
nezbývá nám nic než vzpomínat.
Dne 3. 9. 2007 uplyne již ètvrtý bolestný rok,
co nás navždy opustil ve vìku nedožitých 33
let RADEK SCHUSTER, patriot Moravské
Tøebové.
„Chybíš nám všem!“
Tvoje rodina a všichni kamarádi

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Na lince 158 Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá celodenní služba
Kontakt: npor. Ondøej Vašíèek, ved. obv. odd. PÈR
a

Po bezstarostném spánku šokující vystøízlivìní
V sobotu 28. 7. ve tøi hodiny ráno využil neznámý
pachatel znaèné opilosti tøiatøicetiletého muže, který
usnul pøed místní restaurací v Moravské Tøebové,
a z kapes kalhot mu odcizil mobilní telefon, penìženku s osobními doklady, finanèní hotovostí a platební kartou. Majiteli tak zpùsobil škodu 5.660 Kè.
Ukradli mìdìné kabely
Dosud neznámý pachatel v dobì od 31. 7. 2007 do
1. 8. 2007 pøelezl oplocení jedné moravskotøebovské
firmy a vnikl do rozvodny nízkého napìtí. Z místa si
odnesl mìdìné kabely a kontakty elektrických
pøístrojù, a firmì tak zpùsobil škodu 40 tis. Kè.
Policie i nadále po pachateli krádeže pátrá.
Mladá øidièka skonèila v øece
Ve støedu 1. 8. odpoledne došlo v katastru obce
Mìsteèko Trnávka k havárii osobního motorového
vozidla Nissan Micra. Jednadvacetiletá øidièka pøi
projíždìní levotoèivé zatáèky míjela protijedoucí
vozidlo, najela s vozidlem na pravý okraj komunikace, kde dostala smyk. Následnì vyjela vlevo

mimo komunikaci, kde narazila do stromu a sjela
pøední èástí vozidla do øeky. Ke zranìní øidièky
nedošlo, škoda na vozidle dosáhla 120 tis. Kè.
Agresivní dùchodce mlátil obèany holí
Z trestného èinu výtržnictví a ublížení na zdraví je
podezøelý jednasedmdesátiletý muž z Jevíèska. Muž
na poèátku mìsíce èervna v centru Jevíèka nejprve
vulgárními výrazy a následnì fyzicky napadl svojí
døevìnou holí ètyøiasedmdesátiletého spoluobèana,
který pod údery hole upadl na zem. Pomoci
napadenému pøispìchal další pìtasedmdesátiletý
obèan, který útoèníkovi hùl z rukou vykroutil.
Útoèník však nelenil a poèal tohoto muže škrtit. Oba
napadení museli vyhledat lékaøské ošetøení. Vìc
nadále šetøí policie, podezøelému muži hrozí trest
odnìtí svobody až na dva roky.
Žena pøišla o celoživotní úspory
Dosud neznámá žena dne 13. 8. odpoledne na
pøedmìstí Moravské Tøebové oslovila jednaosmdesátiletou ženu, která v té dobì venèila psa.
Pachatelka se k ní vnutila do bytu a za sebou
úmyslnì nezavøela vstupní dveøe. V dobì, kdy
pachatelka zabavovala poškozenou, její komplic
prohledával byt, kde odcizil 60 tis. Kè. Vìc je
šetøena jako krádež s trestní sazbou odnìtí svobody
v rozmezí od šesti mìsícù do tøí let.
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Festival slivovice BISKUPICKÉ KALÉŠEK
klepe na dveøe
V rámci programu obnovy venkova poøádá Obec
Biskupice ve spolupráci s pálenicemi STATEK
s.r.o. Biskupice a STILL s.r.o. Biskupice
dne 6. 10. 2007
9. ROÈNÍK FESTIVALU SLIVOVICE BISKUPICKÉ KALÉŠEK
a
6. ROÈNÍK ZÁVODU HISTORICKÝCH KOL
OD PÁLENICE K PÁLENICI
Vzorky do letošnímu roèníku soutìže o nejlepší
vzorek slivovice je nutno odevzdat nejpozdìji do
30. 9. 2007 na níže uvedené kontaktní adresy.
Na vzorku musí být uvedeno jméno, adresa,
telefon, rok a místo vypálení, stupeò alkoholu
a druh ovoce.
Kontaktní adresy:
STATEK s.r.o. Biskupice, p.Václavek,
tel. 737 873 311
STILL s.r.o. Biskupice, pí. Zámeèníková,
tel. 461 327 815
Obec Biskupice, tel. 461 326 521
Nejlepší vzorky slivovice budou ocenìny finanèními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000 Kè + vìcný dar
2. místo 2000 Kè + vìcný dar
3. místo 1000 Kè + vìcný dar

Upozornìní
V Inforoèence MT 2007/8 došlo k špatnému
uvedení tel. èísla u MUDr. Anny Kadlecové
(zubní ambulance - II. ZŠ)
Správné tel. èíslo je: 461 312 643
Za pøípadné problémy se Všem omlouváme.
reklamní a grafické studio Pavel Charvát - CHAS

Návštìvník s pìti jednièkami
na moravskotøebovském zámku
Od zahájení letní turistické sezony navštívilo
expozice moravskotøebovského zámku a støedovìkou muèírnu již 11.111 návštìvníkù. Tím jubilejním
s pìti jednièkami se 16. 8. 2007 stal Tomáš Brùha
z Ústí nad Labem, který na zámek pøišel se svojí
dcerou Anièkou. Rodinnou dovolenou tráví v nedaleké vesnièce Dzbel, odkud vyrážejí na výlety do
okolí. „Mám velkou radost z ocenìní a velmi mì to
pøekvapilo. Moravskotøebovský zámek nás lákal
muèírnou, která je nejvìtší v Èeské republice. Moc
se nám líbila. Navštìvujeme pøedevším zámky, kde
jsou zajímavé expozice nebo nìco netradièního. Ten
váš má obojí,“ øíká spokojenì Tomáš Brùha. Od
starosty mìsta Josefa Ošádala pøevzal pamìtní list
a výroèní støíbrnou minci.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Program a další informace na www.biskupice.cz

Úspìšný projekt ve Speciální
škole v Moravské Tøebové
Témìø rok byl v praktické škole, souèásti Speciální
základní školy, mateøské školy a praktické školy
v Moravské Tøebové ovìøován projekt, který byl
finanènì podpoøen Evropským sociálním fondem
a Ministerstvem školství mládeže a tìlovýchovy ÈR.
Pod názvem „Tvorba a ovìøování ŠVP u žákù
základní školy praktické v Moravské Tøebové“ tak
probíhala výuka anglického jazyka (u žákù s lehkým
mentálním postižením úplnì poprvé) a rozšíøená
výuka výtvarných èinností. Výuky se úèastnilo celkem 60 žákù školy.
Realizaèní tým jedenácti pedagogù školy si nejen
ovìøil funkènost novì pøipraveného uèebního programu, ale úèastnil se i øady vzdìlávacích akcí, které
zvýšily vyuèujícím jejich kompetence. Neplánovaným, ale naprosto pøirozeným produktem celého
projektu bylo i vytvoøení originálního pracovního
sešitu pro výuku anglického jazyka a metodického
materiálu pro výuku výtvarných èinností.
Nezanedbatelným výsledkem je i vybudování dvou
odborných uèeben – jazykové uèebny a výtvarného
ateliéru, které nepochybnì zvýší komfort pro výuku
samotnou.
Nejlepším výsledkem celého projektu je však fakt,
že žáci v anonymních dotaznících vyjádøili svùj
zájem o pokraèování ve výuce novým pøedmìtùm
a pedagogové pak chu zapojit se do práce v dalším
pøípadném projektu.
PaedDr. Pavlína Baslerová
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pro dìti

KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová

19. 9. støeda

Harry Potter a Fénixùv øád
Pátý film o brýlatém èarodìji Harry Potterovi pøináší
mnohem temnìjší dìj, než jak tomu bylo u dílù
pøedchozích. Pán Zla se na konci minulého dílu
vrátil silnìjší než kdy døíve pøipraven nastolit svou
krutovládu. Jenže ani pro tak mocného mága není
nic tak jednoduché, jak by se mohlo zdát a v jeho
cestì k definitivní moci stojí mnoho pøekážek.
Jednou z nich je právì Harry, chlapec který tohojehož-jméno-se-nesmí-vyslovit již jednou porazil
a ze souboje si odnesl jen jizvu ve tvaru blesku.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70 Kè

KULTURNÍ CENTRUM

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

pro dìti
12. 9. støeda

Shrek Tøetí
Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení
manželé Shrekovi po odstranìní zákeøné Kmotøièky
víly a jejího syna Krasonì ve druhém pokraèování
animované komedie Shrek žili nerušenì a hlavnì
šastnì až do smrti. Vzhledem k tomu, že se stali
protagonisty nejúspìšnìjšího animovaného filmu
všech dob, nemají na pohodu nárok.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70 Kè

divadlo
14. 9., pátek, 19.30 hodin

Nebyla to Pátá, byla to Devátá
/Aldo Nicolaj/
Manželský trojúhelník s øešením vskutku originálním.
Hrají: Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf
Hrušínský. Režie: Jiøí Menzel
Komedie je skvìlá již svým námìtem a dokonalá
díky mistrným dialogùm.

Jsou-li dva, mùže se zrodit láska. Vstoupí-li mezi nì
tøetí, vznikne drama. Vážné nebo smìšné, èasto
obojí, støídavì i souèasnì. Bylo-li nejèastìjším
námìtem staré komedie namlouvání s pøekážkami,
nejèastìjším námìtem mìštácké komedie (od jejich
výšin až po pokleslý „bulvár“) se stává manželská
nevìra a nejèastìjším situaèním schématem
trojúhelník – nejen ve dvou základních variantách
(dva muži – jedna žena, dvì ženy – jeden muž),
ale i v rùzných rafinovanìjších kombinacích
(ètyøúhelník, pìtiúhelník, spojení dvou trojúhelníkù
apod.). Èastým používáním se ovšem trojúhelník
opotøeboval a jeho souèasným autorským uživatelùm nezbývá než pracnì hledat jeho dosud
nevyèerpané možnosti. Italskému dramatikovi
Aldovi Nicolajovi se v komedii Nebyla to Pátá, byla
to Devátá (rozumìj: nikoli Beethovenova „Osudová“
symfonie, ale poslední „Devátá“ s Ódou na radost)
podaøilo objevit možnost vskutku originální, ba
pøímo senzaèní. Øíci jakou, zde nelze (jako se
u detektivky nesluší prozradit, že vrahem je
zahradník).
vstupenky budou v prodeji od 3. 9.

MŠ a I.st. ZŠ, délka cca 50 min.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kè

17.9. pondìlí

Pyšná princezna
Známý evergreen o potrestané pýše v provedení,
jaké si lze jen tìžko pøedstavit. Zdánlivì obyèejná
skøíò coby „leporelo“, neustále pøekvapující novými
vývrhy postav, prostøedí a situací. Šašek a Šašena,
jenž bránici divákovu peèlivì lechtají i jako vtipní
kormidelníci dìje. A koneènì Miroslav, Krasomila
a další hvìzdy pohádkového nebe tentokráte v lipové
podobì. Uvádí divadlo STUDNA Hosín, urèeno pro

koncert
21. 9. pátek

Zpìv srdce
Slavnostní koncert z díla Jakuba Jana Ryby.
Výbor z autorova vlasního životopisu zpracoval
a pøednese Vladimír Matìjèek, varhanní skladby
J.J.Ryby hraje Vladimír Roubal.
19.30 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mìsto oprášilo Bramborák
Mìsto po patnácti letech obnovilo oblíbený
Moravskotøebovský bramborák. „Festival mìl ve
své historii známé jméno, proto jsme myšlenku na
obnovení akce uvítali
a rádi se zapojili do
pøíprav,“ vysvìtluje
oživení Bramboráku
bývalý, ale také
souèasný spolupoøadatel Petr Kopunecz,
který spojil své síly
s Kulturními službami mìsta.
Václav Žáèek, jeden z døívìjších organizátorù, se
letošní akce jako poøadatel nezúèastnil. Vypráví
o zaèátcích Bramboráku, jehož první roèník se
uskuteènil již v roce 1984. „První myšlenka na
festival nás napadla jak jinak než v hospodì.
V té dobì to byla taková urèitá revolta a svoboda
v konání uspoøádat nìjakou hudební akci.
Dohromady jsme se podíleli na devíti roènících.
Desátý jubilejní roèník již organizovali jiní lidé,“
popisuje Žáèek zaèátky hudebního svátku všech
pøíznivcù folkové a country muziky.
V zaèátcích festival èasto mìnil místa pùsobištì.
Dvakrát se akce konala v prostoru moravskotøebovské støelnice, poté organizátoøi støídali zámek,
letní kino a lom. Cestu za svými oblíbenými
interprety si nacházelo èím dál tím více návštìvníkù. „Nejvìtší poèet lidí jsme mìli na druhém
roèníku, kde jsme jich napoèítali témìø dva a pùl

tisíce. Jinak k nám jezdilo v prùmìru pøes sedm
set nadšencù,“ vypráví o vzrùstající oblíbenosti
Václav Žáèek. Na festival pravidelnì dohlížela
Státní bezpeènost, jejíž pøíslušníci se snažili
pøevleèeni za trampy ukrýt mezi bìžnými
návštìvníky. „Prý se vždy dali poznat. Mìli zbrusu
nové „usárny“ a vypadali jako vandráci,“ øíká
Žáèek. Znovuzrození zašlé slávy známého festivalu probìhlo na konci èervence na zámku a organizátoøi festivalu by chtìli v této tradici nadále
pokraèovat. „Bramboráku se zúèastnila témìø
tisícovka lidí, což po 15 letech považujeme za
velký úspìch. Více jak 60 procent publika tvoøili
pøespolní návštìvníci,“ informuje øeditelka
Kulturních služeb mìsta Libuše Gruntová.
Vladislav Steinbauer, Svitavský deník

DNY ÈESKO-NÌMECKÉ KULTURY
Mìsto Moravská Tøebová, sdružení Nìmcù
regionální skupina Høebeèsko a Kulturní služby
mìsta Moravská Tøebová Vás srdeènì zvou na
Dny èesko nìmecké kultury, které se konají od
14. - 19. 9. 2007
Ètvrtek 13. 9.
Pøíjezd zahranièních hostù.
Pátek 14. 9.
Exkurze hostù po Høebeèsku. V 16.30 hod. uctìní
památek mrtvých a mše svatá v Kunèinì.
Sobota 15. 9.
750 let Moravské Tøebové.
Exkurze mìstem, návštìva zámku a vycházka na
Køížový vrch.
V 17.00 dvorana muzea – slavnostní zahájení
Dnù èesko-nìmecké kultury
Pestrý program: lanškrounští Pištci, Trio Š.O.K.
a další hosté, pøátelské posezení pøi hudbì a tanci.
Nedìle 16. 9.
8.30 – Èesko-nìmecká mše ve farním kostele
Moravské Tøebové. Pøijetí hostù starostou mìsta.

17.00 – „15 let Støediska èesko-nìmeckého
porozumìní“.
Vernisáž výstavy fotografií.
Pestrý jubilejní program: Fermáta, Dalibor a Lanškrounský sbor.
Taneèní skupina z Mohelnice, Høebeèský soubor
a další hosté.
Pondìlí 17. 9.
Prof. Dr. Med. Werner Strik „Mír v srdci Evropy“.
15.00 - pódiová diskuze s pozvanými hosty ve
Støedisku èes. nìm. porozumìní.
Úterý 18. 9.
Program pro seniory „Stùl stálých tøebovských
hostù“.
14.00 – ukázky starých nìmeckých filmù - Støedisko ÈNP.
Støeda 19. 9.
Program pro mládež:
Soutìž „Co víš o nìmecky hovoøících zemích?“ ve
14.00 ve Støedisku ÈNP.
Vyhodnocení bude provedeno koncem øíjna.
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MUZEUM
Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: út - pá: 9.00 - 12.00 h., 13.00 - 16.00 h.
so - ne:
14.00 - 16.00 h.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou
pøedevším ètyøi samurajské meèe a haptická
výstavka kopií staroegyptských artefaktù.
Výmìna mumií
Náprstkovo muzeum v Praze a Mìstské
muzeum v Moravské Tøebové zorganizovalo
v rámci dlouhodobé úzké spolupráce ojedinìlou akci – vzájemnou zápùjèku egyptských
rakví s mumiemi.
Moravskotøebovská mumie ženy Hereret ve
dvojité rakvi bude od konce øíjna tohoto roku
vystavena v Praze v rámci pøipravované
výstavy s mezinárodní úèastí „Théby. Mìsto
bohù a faraonù“.

Dny evropského dìdictví 2007
na zámku v Moravské Tøebové
European Heritage Days
Zámek Moravská Tøebová se v letošním roce
poprvé zapojuje do této významné celoevropské kulturnì poznávací akce, která každoroènì
otevírá brány mnoha zajímavých a výjimeèných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a jiných
objektù. Zvolené národní téma pro rok 2007
jsou památky, øemesla a lidová kultura.
Tak jako na jiných objektech bude i pro
návštìvníky našeho zámku pøipraven bonus,
a to nejen v podobì doprovodného programu.
V nedìli 9. 9. bude zdarma pøístupná
expozice „Jak se žilo na venkovì“ doplnìná

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

Expozice:
• Støedovìká muèírna • Mìšanské bydlení
• Jak se žilo na venkovì

Dny evropského dìdictví
V sobotu 8. 9. a nedìli 9. 9. bude stálá
expozice Holzmaisterovy sbírky pøístupná
zdarma.

Výstavy:
Sdružení keramikù Brno do 3. 9. 2007
Od Vltavy k Piavì 14. 9. - 7. 10. 2007
Ve ètvrtek 13. 9. 2007 bude ve výstavních
sálech na zámku slavnostnì zahájena
výstava „Od Vltavy k Piavì (Èeskoslovenské legie v Itálii)“, kterou poøádá Mìstské
muzeum ve spolupráci s VSŠ a VOŠ MO
v Moravské Tøebové, Èeskoslovenskou obcí
legionáøskou a italskou institucí Centro di
documentazione storica sulla Grande Guerra
ze San Polo di Piave. Výstava pøibližuje jeden
z ménì známých úsekù odboje v období
1. svìtové války. Autorem putovní výstavy
o vzniku a pùsobení èeskoslovenských legií
v Itálii je prezident dokumentaèního støediska
v San Polo di Piave Eugenio Bucciol, který
také výstavu v Mor. Tøebové osobnì zahájí.

Zprávy komise
památkové péèe

V sobotu 18. 8. se uskuteènil zájezd
do Blanska a na Nový hrad u Adamova

Pohled do vitríny v popøedí spodní èást rakve
s mumií Nyanchhapiho, za ní odklopené víko rakve.

V sobotu 8. 9. ve 14 hodin. bude zahájena
výstava fotografií pøihlášených do soutìže
„Moravská Tøebová, jak ji neznáme“.
Souèástí vernisáže bude vyhlášení výsledkù
a pøedání odmìn. Zároveò budou prezentovány
práce pøihlášené do literární soutìže „Jsem
užaslý poutník…“, vyhlášené ve spolupráci
s Mìstskou knihovnou Ladislava z Boskovic.
V pátek 14. 9., tedy v den svátku Nalezení
(Povýšení) sv. Køíže, kterému je zasvìcen
moravskotøebovský høbitovní kostel, se v 15
hodin na høbitovì uskuteèní další „vlastivìdné odpoledne“. Na programu je prohlídka
kostela, lapidária a jednotlivých významných hrobù s výkladem èlenù komise. Na
prohlídku naváže slavnostní mše ve høbitovním kostele.
Obì akce jsou souèástí programu Dnù
evropského dìdictví.

zajímavým výkladem prùvodcù o tradièních
øemeslech moravskotøebovského regionu.

V tento den ožije i zámecké nádvoøí, kde si
návštìvníci budou moci prohlédnout ukázky
lidových a umìleckých øemesel. Svùj rukodìlný um nám pøedvede mìditepec, pøadlena,
tkadlec, hrnèíø, košíkáø a nìkolik dalších.
Dny evropského dìdictví probìhnou v Èeské
republice 8. až 16. 9. Podrobnosti najdete na
www.shscms.cz/ehd/.
Irena Lišková, vedoucí zámku

úù

Posezení s cimbálovkou

Sdružení pøátel Kulturního domu v Boršovì Vás
zve v nedìli 23. 9. 2007 od 14.00 hodin na
sousedské posezení s cimbálovkou Jeèmínek
a lidovým vypravìèem.

úù

Malá fotografická výstava

Od 23.-29. 9. 2007 se v Kulturním domì
v Boršovì koná výstava fotografií na téma:
„Boršov vèera a dnes“ a „Èeské vesnice v rumunském Banátu“ fotoaparátem Báry Slezákové.

úù

Klavírní koncert

Kruh pøátel hudby pøi KS mìsta a za podpory
mìsta Moravská Tøebová a nadace ÈHF Praha
Vás zve na KLAVÍRNÍ KONCERT Prof.
FRANTIŠKA MALÉHO v úterý 25. 9. 2007
v 19.30 hodin v komorním sále ZUŠ na
zámku.
Na programu je svìtová a èeská klavírní tvorba.
Vstupné: 60 Kè, dùchodci a studenti 30 Kè.

úù

Taneèní kurzy

Manželé Machálkovi opìt pøipravují pro letošní sezonu TANEÈNÍ KURZY pro støedoškolskou mládež.
Bude 10 lekcí + 2 prodloužené.
Pøedbìžné termíny:
úterky 25. 9. - 11. 12. 2007
Další informace sledujte na plakátech nebo
volejte od zaèátku záøí na telefon 732 814 359.

úù

Nápis „Dobeš a Beneš z Boskovic a Èerné hory“,
erby Šternberkù, Boskovicù a Rožmberkù
a letopoèet 1493 na bránì Nového hradu

Pozvánka

MìO KDU-ÈSL poøádá již tradièní, tentokráte
5. roèník setkání pøátel a pøíznivcù s dobrou
lidovou muzikou Svatováclavské pohoštìní
2007 v pátek 28. 9. – velký sál ZUŠ na zámku
(zaèátek v 15.00 hod.).
Vystoupí MUZIKA HANÁ s repertoárem nám
všem velmi blízkým - vstupné dobrovolné.
Nezbytný burèák a domácí buchty samozøejmostí.
Srdeènì zveme a tìšíme se na pìkný zážitek
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Bytová výstavba v Moravské Tøebové za první republiky a po pøipojení k Øíši
V kvìtnu 2007 byl v Moravskotøebovském
zpravodaji uveøejnìn pøíspìvek zabývající se
poèátky výstavby bytových domù v Moravské
Tøebové až do ètyøicátých let minulého století.
Problematika bytové výstavby byla zejména po
první svìtové válce a vzniku Èeskoslovenské
republiky velmi aktuální – pøedevším kolem
roku 1920 bylo øešení bytové nouze hlavním
úkolem tehdejšího vedení mìsta; diskutovaným
problémem byla zejména výstavba tzv.
nouzových bytù.

Školní ulice - Jeden z bytových „dvojdomù“
z dvacátých let minulého století

Problémy nouzové bytové výstavby na
zaèátku dvacátých let
V øíjnu 1921 byla postavena nebo rozestavìna
první polovina „nouzových bytù“ – bytový
„dvojdùm“ v dnešní Školní ulici a osm malých
domkù. Byly rozdìleny zakázky na druhou
polovinu akce. Ještì v kvìtnu 1922 první
polovina nebyla zkolaudována a s další
výstavbou se nezaèalo. Jak kolaudaci, tak nové
výstavbì bránila skuteènost, že na stavební
parcely nebyla dosud uzavøena kupní smlouva.
Také cena prací, konkrétnì èástka požadovaná
stavitelem, byla ve srovnání s jinými mìsty
pøíliš vysoká. Odmìna pro stavitele byla proto
upravena podle vzoru Svitav. Zahájení stavby
co nejdøíve bylo žádoucí také proto, aby byly
zamìstnány místní firmy, které byly jinak
v tíživé situaci, mìstské, resp. státní zakázky
byly pro nì témìø jediným zdrojem výdìlku.
Mìsto už proto chtìlo zahájit výstavbu na
vlastní zodpovìdnost pøed obdržením stavebního povolení, bránil mu v tom však
nedostatek finanèních prostøedkù. Úvìr od
„Landeskulturbank“ mohlo získat jen na stavby
realizované se státní úèastí.
Z dùvodu bytové nouze se zastupitelstvo v listopadu 1922 rozhodlo regulovat pøíliv nových
obyvatel do mìsta.
Výstavba plánovaných nouzových bytù dvou
„dvojdomù“ po 24 bytech 16 rodinných domkù
byla dokonèena v prùbìhu dvacátých let.
V lednu 1927 byla v místním tisku zveøejnìna
zpráva o nákladech na jednotlivé domy a zpùsobu jejich financování.
Druhá polovina dvacátých let
Koncem záøí roku 1926 rozhodlo mìstské
zastupitelstvo o koupi stavební parcely nebo
staršího domu ve Špitální ulici. Mìl zde být
postaven dùm se 16 byty, z toho osm mìlo
sestávat z pokoje a kuchynì, dalších osm mìla
tvoøit jen obytná kuchyò. Mìstský radní
Schubert, který byl v otázce bytové výstavby
vždy aktivním diskutérem, prosazoval tu ze
dvou v úvahu pøicházejících variant, kdy by
stavba vznikla na menším, tudíž levnìjším
pozemku, protože bylo nutno poèítat s nutností
výstavby dalších bytových domù v nejbližší
dobì. Informoval také o existenci pùdorysného
øešení, které by v budoucnu umožnilo vytvoøit

spojením obytných kuchyní komfortnìjší byty.
Otázky spojené s výstavbou skuteènì nouzových bytù byly ve dvacátých a tøicátých letech
øešeny èasto i v parlamentu a nìmeètí poslanci
prosazovali podobný pøístup jako v Moravské
Tøebové radní Schubert – brojili proti „èinžovním kasárnám“ a poukazovali na nevhodnost
projektù, které neumožòovaly výhledové spojení bytù o jediné místnosti ve vìtší celky.
Bytová nouze byla v této dobì i v Moravské
Tøebové øešena také podnìcováním a podporou
výstavby rodinných domkù. V øíjnu 1926
poøádala mìstská rada shromáždìní v kinosále,
kde byla veøejnost seznámena s projekty
levných rodinných domkù a se zkušenostmi
z jejich výstavby a financování v jiných
mìstech. Mìsto od referujících koupilo dva
svazky projektové dokumentace pro stavbu
typových domù pro jednu nebo dvì rodiny,
které pak vyložilo k nahlédnutí na mìstském
úøadì. V listopadu byly v místním tisku
nabízeny na prodej „parcely pro stavbu vil
a rodinných domù v tìsné blízkosti mìsta, alejí
a sportoviš, s výhledem na blízké lesy“.
Nové zastupitelstvo zvolené ve volbách roku
1927 intenzivnì prosazovalo individuální výstavbu rodinných domù. Ménì zámožným stavebníkùm mìsto zpoèátku pomáhalo poskytnutím záruky na pùjèku, na poèátku roku 1929
však od poskytování záruk muselo ustoupit.
Zejména pro individuální výstavbu byly urèeny
pozemky v místech dnešní ulice Míru (pùvodnì
Schäfergrund – Ovèí pastvina) a dnešní ulice
Boženy Nìmcové (døíve Supperovy), které
mìsto získalo od státního pozemkového úøadu,
v pøípadì dnešní Mánesovy ulice pozemky darované kdysi mìstu mydláøem Josefem Finsterlem (zemøel 1904) – ulice byla po nìm pùvodnì
také pojmenována. Díky nové výstavbì obytných domù se mìsto ve dvacátých letech rozrùstalo a vznikaly nové ulice – kromì již uvedených napø. Stichova (dnes Školní), Czernyho
(Tyršova), Weidlichova (Zahradnická).
Domky, které se stavìly s pomocí mìsta, mìly
kuchyò, pokoj a podkrovní pokoj. Ètyøi byly
naplánovány pro Supperovu ulici, šest mìlo stát
na „Ovèí pastvinì“. Pro pøípad, že by se

Dùm è. 2 ve Školní ulici

vybraný typový domek ukázal být pøíliš malý,
mìlo mìsto pøipravený další typ, ovšem za
témìø dvojnásobnou cenu. Menší domek mìl
stát 32 000 Kè, z èehož 8 000 musel zájemce
o stavbu zaplatit ihned, 16 000 mu pùjèila
spoøitelna a za splacení zbývajících 8 000 se
zaruèilo mìsto.
Bytová výstavba tøicátých a ètyøicátých let
Ve tøicátých letech pokraèovala výstavba jak
bytových domù, tak rodinných domkù. Mìsto
postavilo v roce 1931 dva domy ve Školní ulici
(è. 2 a 4). „Dùm s šesti prostornými byty“,
postavený ve Školní ulici roku 1939, je zøejmì
è. 5, vestavìné mezi „dvojdomy“ z poèátku
dvacátých let.
Stavební boom nastal po pøipojení Moravské
Tøebové k Nìmecké øíši. Asi nejvíce „bytovek“
postavila osídlovací spoleènost Sudetenland.
Bytový dùm v Úøednické ètvrti è. 2 patøil však
firmì V. Mayer & Söhne. Bytové domy ve Sluneèní 22 a Tyršovì 38, o kterých jsme se zmínili
již minule, byly rovnìž majetkem sester
Mayerových, firma V. Mayer & Söhne byla tedy
zøejmì také jejich stavebníkem. (Rodina
majitelù pøi obèasných pobytech v Moravské
Tøebové využívala obytné domy, které byly souèástí areálu firmy v Lanškrounské-Holzmaisterovì ulici). Ve Sluneèní ulici mìl stát také
vìtší blok bytových domù pro zamìstnance
stavby Øíšské dálnice – snad jsou to domy è. p.
998-1001. Tehdy nejvýznamnìjší majitel textilních továren v Moravské Tøebové Moritz Schur
podporoval výstavbu rodinných domkù zamìstnancù bezúroènými pùjèkami. Inspiroval se stavební èinností Antonína Bati ve Zlínì – tøi rodinné domky v dnešní Údolní ulici, které patøily
jeho firmì, byly nazývány „Baovy domky“.
Na poèátku druhé svìtové války byl pro Moravskou Tøebovou vypracován velkorysý zastavovací plán, který poèítal i s další bytovou
výstavbou, zejména s velkým komplexem rodinných domkù pro zamìstnance firmy C. A.
Delius & Söhne, od roku 1939 jednoho ze dvou
nejvìtších vlastníkù textilních továren v Mor.
Tøebové. K realizaci plánu už ovšem nedošlo.
-jm-
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Církve
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01 Mor.Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj Uriga
OFM, Svitavská 5, 571 01 M. Tøebová
Poøad bohoslužeb
Po
9.00 hod. - klášterní kostel
Ut 18.00 hod. - farní kostel
St 18.00 hod. - farní kostel
Èt 17.00 hod. - klášt. kostel (mše sv. pro dìti)
Pá 18.00 hod. - klášterní kostel
So
7.00 hod. - klášterní kostel
18.00 hod. - klášterní kostel
Ne 8.30 hod. - farní kostel
19.00 hod. - klášterní kostel
Mateøské centrum Sluníèko:
Otevírací doba: POZOR ZMÌNA od záøí 2007!
Po/ od 9.00 hod. do 12.00 hod., od 14.00 hod. do
18.00 hod. St/ od 9.00 hod. do 12.00 hod.,
odpoledne: zavøeno
Oblastní charita Moravská Tøebová:
Pøestože Vás každý mìsíc informujeme o našich
službách, v nové Inforoèence Moravská Tøebová
pro rok 2007/2008 jste se o našich službách vùbec
nedoèetli. Upozornili jsme vydavatele CHAS
Moravská Tøebová, že jeho informace jsou
neúplné a moc nás to mrzí. Proto dovolte,
abychom Vás upozornili, že v Moravské Tøebové
je k dispozici další sociální služba mimo celodenní
ústavní péèi pro seniory a peèovatelská služba.
Oblastní charita poskytuje službu pro mentálnì
postižené, a sice Denní stacionáø Domeèek. Kde
nás najdete? M. Tøebová, ul. Svitavská 44 (bývalá
poboèka ZŠ Palackého), tel. è. 461 310 627.
V první øadì chceme podìkovat za poskytnuté
finanèní pøíspìvky na provoz tohoto stacionáøe
v roce 2007 mìstu Moravská Tøebová a Pardubickému kraji.
V mìsíci èervenci byli klienti na dvou vícedenních
pobytech. Od 2. do 4. 7. jsme navštívili Prahu, kde
díky pohostinnosti bratøí františkánù jsme mohli
pøespat v pohostince kláštera Panny Marie Snìžné.
Klienti vidìli historickou èást Prahy, Køižíkovu
fontánu, a šli se také podívat na Petøínskou
rozhlednu, Pražský hrad a katedrálu sv. Víta.
Po návštìvì hlavního mìsta Prahy nás èekal
tøídenní ozdravný pobyt v Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštìm. Zde jsme díky podpoøe

manželù Zezulových bydleli v chatkách za pøijatelnou cenu. V té dobì sice nebylo moc pøíznivé
poèasí, pøesto klienti navštívili známá místa
v okolí, valašské muzeum v pøírodì, lanovkou
vyjeli na Radhošt, navštívili Štramberské jeskynì.
I pøes špatné poèasí panovala dobrá nálada a výlet
se zdaøil. A jak napsala jedna naše klientka: „Naše
zemì má krásnou pøírodu a nìkteøí lidé si této
krásy vùbec neváží.“

V mìsíci srpnu navštívíme partnerský denní
stacionáø Svìtlanka ve Svitavách.
Kdo chtìl, mohl se též zúèastnit zájezdu seniorù
na moravská poutní místa.
Setkání seniorù bude tentokrát až 11. 9. v 10.00
hod. v klášteøe. Dne 14. 8. 2007 jsme pro
zájemce pøipravili výlet na známá mariánská
poutní místa do Vranova, Køtin a Sloupu.
Doprovázel nás otec František a bratr Ivan. Ve
Vranovì pro nás pøipravili poutní mši sv. Zájem
byl velký, proto si ještì nìjaký zájezd do blízkého
okolí podle zájmu zopakujeme.
Charitní šatník je od záøí znovu otevøen každý
pátek od 15.00 do 17.00 hod. na faøe na Kostelním
námìstí è. 3.
Pøipravujeme: Den otevøených dveøí ve Stacionáøi
Domeèek a Pùjèovnu kompenzaèních pomùcek pøi
náhlém onemocnìní.
Gita Horèíková, øeditelka charity

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

pondìlí
ètvrtek
ètvrtek
nedìle

- biblic. hod. - 15.45, domov dùchodcù
- náboženství pro dìti - 15.00, na faøe
- biblic. hod. - 17.00, sál na faøe
- bohoslužby - 9.00, sál na faøe

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
Tak nám skonèil školní rok 2006/2007. Pro nás
v DDM konèí opravdu až posledního srpna, protože
již tradiènì zajišujeme rozsáhlou letní èinnost.
Dovolili bychom si tedy lehce zhodnotit ten
uplynulý školní rok.
Ve všech smìrech naší èinnosti jsme dosahovali
velmi dobrých výsledkù. Na 160 akcích se nám za
deset mìsícù vystøídalo pøes 10 000 dìtí, studentù
i dospìlých. Tato úèast se za posledních nìkolik let
výraznì nemìní. Vzhledem k tomu, že nepoøádáme
tolik masových akcí jako døíve, lze mluvit o velmi
dobrém výsledku.
V pravidelné zájmové èinnosti (èinnost kroužkù
DDM) jsme letos pøekroèili vùbec poprvé magické
èíslo 700 pøihlášených èlenù. Krátce po roce 1989
bylo v zájmových kroužcích zhruba 340 úèastníkù.
Èekali jsme, že se zmìnami ve spoleènosti dojde
k úbytku dìtí v pravidelné zájmové èinnosti. Opak
byl však pravdou. Jejich poèet trvale narùstá.
Kdybychom byli schopni zajistit vìtší množství
externích pracovníkù a lépe je zaplatit, pravdìpodobnì by byl nárùst ještì vyšší.
Èasto za symbolický peníz minimální mzdy u nás
kvalitní externí pracovníci otevírají dìtem nové
obzory a umožòují jim, aby prožily úèelnì svùj
volný èas. Objevují nové talenty. Jako pøíklad
bychom uvedli vynikajícího šachistu evropského
formátu Vojtìcha Pláta, který zaèínal v DDM pod
vedením Mgr. Víchy. Ale i mnozí jiní zde nacházeli
nové zájmy a koníèky, které se jim èasto staly
zamìstnáním nebo alespoò zálibou na celý život.

Nìkteøí èlenové kroužkù k nám docházejí pravidelnì
i nìkolik let. Èlenka horolezeckého kroužku Milana
Baslerová navštìvuje tento kroužek již 11 let. Za
tu dobu se stala vítìzkou nìkolika závodù ve
sportovním lezení a získala dovednosti, které jí
umožòují samostatnì lézt „na prvním“ i obtížné
cesty tøeba na pískovcových skalách.
A našli bychom ještì mnoho další pøíkladù, jak
DDM pomohl mnoha zájemcùm s naplnìním jejich
volného èasu, touze po dobrém kolektivu a seberealizaci.
Jak už jsme øekli, pøed pár dny skonèil poslední
tábor. Celkem jsme jich vèetnì soustøedìní zrealizovali 7 s celkovou úèastí pøes 130 dìtí. Kromì
stálého tábora na Øadovì jsme mìli i tábory
pøímìstské, putovní a odbornì zamìøené. Na všech
pracovaly dìti pod vedením zkušených vedoucích
a odnesly si hezké prázdninové zážitky.
Na závìr ještì musíme podìkovat našemu
zøizovateli, mìstu a jeho zástupcùm. Bez jejich
podpory bychom nìkteré aktivity museli výraznì
omezit. Podporovali nás i v složitých chvílích, kdy
se jednalo se zástupci kraje o navýšení kapacity
DDM. Je to moc prima pocit, když víte, že máte
oporu ve svém zøizovateli, že si váží výsledkù vaší
práce.
Ale teï už je tøeba se vìnovat zaèínajícímu
školnímu roku. V rámci náborové kampanì jsme
rozeslali letáky s nabídkou našich zájmových útvarù,
které otevíráme v letošním roce. Srdeènì vás a vaše
dìti zveme k úèasti v nìkterém z nabízených
kroužkù. O urèité èinnosti je zájem vìtší, než jsme
schopni personálnì zabezpeèit, proto s výbìrem
kroužkù pøíliš neotálejte. Již teï se na vás tìšíme
Pracovníci DDM
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Mìstská knihovna
Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
6. 9. 2007 Beseda se záhadologem
Beseda s Ing. Ivanem Mackerlem, záhadologem
a publicistou, autorem televizních seriálù a knih
o záhadných a neobjasnìných jevech. Tématika
pøednášky: expedice do mongolské pouštì Gobi za
smrtícím èervem olgoj chorchojem, divoký èlovìk
almas, lochnesská pøíšera, sloní pták z Madagaskaru, prachatý èerv tatzelwurm z rakouských
Alp apod. Zaèátek v 17.00 hod. ve spoleèenském
sále sociálních služeb.
Bibliografie autorových knih – Cesty za pøíšerami
a dobrodružstvím, Drakulovi v patách, Odkud pøicházejí, Tajemství pražského Golema, Velká kniha
tajemství a záhad, Velká kniha otázek a záhad,
Záhady a mystéria
1. - 30. 9. 2007 Fotoklub Znojmo se pøedstavuje
Výstava znojemského fotoklubu, pøístupno v pùjèovní dobì knihovny: pondìlí-ètvrtek 9.00 - 17.00
hod., sobota 9.00 - 12.00 hod.
1. - 30. 9. 2007 Knihovna rodièùm a pedagogùm
Výstava pedagogické a psychologické literatury.
Urèeno rodièovské a pedagogické veøejnosti, otevøeno v pùjèovní dobì mìstské knihovny (oddìlení pro
dospìlé). Na vyžádání vytiskneme
výbìrovou
bibliografii.
15. - 30. 9. 2007 Týden mobility
V rámci kampanì Evropský týden mobility probìhne
v knihovnì výstava literatury z oblasti turistiky
a dalších sportù, zdravovìdy a ekologie.
Výstava ekologické literatury a Dne bez aut 2006 –
22. 9.) Otevøeno v pùjèovní dobì knihovny.
Pøipravujeme – øíjen 2007:
Besedy se spisovatelkou Vìrou Noskovou, publicistou Oldøichem Koudelkou (o trenérovi E. Zátopka) a psychologem Jeronýmem Klimešem (téma
partnerské rozchody). Nenechte si ujít setkání se
zajímavými osobnostmi.
KNIHOVNA DÌTEM
Ète celá tøída
Se zaèátkem školního roku 2007/2008 vyhlašuje
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Tøebové jubilejní 10. roèník soutìže Ète celá tøída.
Soutìž je urèena pro tøídní kolektivy základních
a speciálních škol a víceletého gymnázia. Pøihlásit se
do ní mohou prostøednictvím pedagogù do 30. 9.
2007.
Soutìžící tøídy mají ve sledovaném období (od 1. 10.
2007 do 10. 6. 2008) navštívit spoleènì mìstskou
knihovnu a vypùjèit si co nejvíce knih. Dále se
sleduje, kolik žákù ve tøídì se stalo ètenáøi knihovny.
Hodnocení probíhá ètvrtletnì ve dvou vìkových
kategoriích (1. stupeò ZŠ a speciální škola, 2. stupeò
základních škol a víceleté gymnázium). Na vítìznou
tøídu èeká dort a pro každého žáka, který se na
výsledku aktivnì podílel knižní odmìna.
Pøihlášky do soutìže si mùžete vyzvednout v dìtském
oddìlení knihovny.
Cílem soutìže je motivovat dìti ke ètenáøství, nauèit
je pravidelnì navštìvovat knihovnu a orientovat se
v ní. Soutìž Ète celá tøída je již nìkolik let finanènì
podporována Ministerstvem kultury ÈR, stejnì tak
tomu bylo i ve školním roce 2006/2007.
Škola volá
Bìhem prázdnin se na mnohé školní vìdomosti
zapomene. Je tøeba se k nim vrátit a zopakovat.
K tomu by mìla pomoci výstava knih na doplnìní
a zopakování uèiva matematiky, èeského jazyka
a dalších pøedmìtù. Nezapomeòte se stavit v knihovnì, mùžeme pomoci s úspìšným startem
školního roku!
Pùjèovní doba knihovny:
Dospìlé oddìlení
pondìlí-ètvrtek: 9.00 - 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 - 12.00 hod.
Studovna, èítárna
pondìlí-ètvrtek: 9.00 - 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 - 12.00 hod
Dìtské oddìlení
pondìlí-ètvrtek: 12.00 - 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 - 12.00 hod.
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Tábor pro rodièe s dìtmi
Jako každý rok pøijela asi desítka rodin strávit
pøíjemný týden na Kvíèalku, kde se od 28. 7. do 4. 8.
konal již 7. roèník Tábora pro rodièe s dìtmi. I letos
byl pøipraven bohatý program pro malé i velké
a v celotáborové høe provázel dìti svým pohádkovým dobrodružstvím Neználek. Dìti plnily rùzné
úkoly a potkávaly jednotlivé postavièky ze své oblíbené knížky, které ochotnì pomohli ztvárnit rodièe.

„Jezdím na tenhle tábor už od jeho založení, ale
letošní roèník byl pro mì z mnoha ohledù nový,
protože jsem se poprvé aktivnì podílela na pøípravì
programu, takže jsem si to vyzkoušela i z té „druhé
strany“. Rozhodnì to pro mì byl velký pøínos a tìším
se na další roèník,“ øíká patnáctiletá Magda.
I pøes nepøíznivé poèasí, které panovalo hlavnì v noci se organizátorùm podaøilo dìti zabavit nejrùznìjšími hrami, u kterých se pobavily spoleènì se svými
rodièi. „S táborem jsem byla spokojená, vládla tam
pohoda a opìt se ukázalo, že nejlepšími hraèkami
jsou pro dìti obyèejné vìci (pastelky, krabice...),
protože dìti zabaví, rozvíjejí jejich tvùrèí schopnosti
a navíc ani nestojí moc penìz. Milánkovi (3) se
nejvíc líbila hra s auty, ve které se jezdilo podle
dopravních znaèek. Od té doby ho na ulici už žádná
znaèka nenechá chladným a hned se ptá, co vlastnì
znamená,“ usmívá se Milánkova maminka.
Jsme rádi, že se všem zúèastnìným náš tábor líbil
a doufáme, že je pøivítáme i pøíští rok. Touto cestou
bychom také všichni moc rádi podìkovali
sponzorùm a všem, kdo se jakoukoliv formou
podílel na odmìnách a darech pro dìti.
www.taborprorodicesdetmi.wz.cz
Bc. Eva Kubínová, vedoucí tábora

STOB-STOP OBEZITÌ
Dr. Marcela Laušová, tel. 603 558 050
e-mail: mlausova@volny.cz
www.sweb.cz/mlausova

Navazujeme na velmi úspìšné kurzy snižování
nadváhy s aqua-aerobicem, které probíhají již
tradiènì vždy na jaøe a na podzim na ZŠ Palackého.
V jarním kurzu, který skonèil 22. 6. 2007, se
podaøilo úèastníkùm zhubnout v prùmìru na osobu
8 kg a 10 cm v pase.
V kurzech se kombinuje nácvik správných
stravovacích návykù s vhodnou pohybovou aktivitou.
Podzimní tøímìsíèní kurzy snižování nadváhy
s aqua-aerobicem pro ženy i muže se konají vždy
v pátek v 16.30 hod. od 5. 10. 2007 na základní
škole Palackého 35.
Pøihlášky na výše uvedených kontaktech.
Dále poøádáme :
AQUA-AEROBIC – vždy v pátek A: od 17.45
hod. a B: od 18.45 hod., zaèátek 5. 10. 2007 na ZŠ
Palackého. Zvýhodnìné permanentky za 550 Kè
jsou již v prodeji.
Redukènì kondièní pobyty s aqua-aerobicem ve
Žïáru nad Sázavou – nejbližší termín: 26. - 28.
10. 2007 pátek-nedìle 1750 Kè, 2x dennì aquaaerobic, další pohybové aktivity (gymbally, stolní
tenis, cyklistika, fitness, bowling…), 5x dennì
racionální stravování do 5000 kJ, pøednášky a konzultace s odborníky, jak nastartovat hubnutí a jak si
váhové úbytky udržet. Masáže, kosmetika, pedikúra
pøímo v hotelu.
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 zatìžování kloubù a páteøe s nìkolikanásobnì vìtším
hubnoucím efektem než cvièení na souši.

Další úspìšný školní rok za námi
Konec školního roku a poèátek dalšího vždy tak
trochu nutí všechny zúèastnìné k tomu, aby se
zamysleli nad tím, jaký ten minulý byl a co pøinese
další období. I my, uèitelé a žáci ZŠ Palackého 1351,
jsme bilancovali. Mùžeme konstatovat, že uplynulý
školní rok, pøestože trval od záøí do èervna jako ty
pøedcházející, byl trochu jiný. V 1. a 6. roèníku jsme
od záøí zaèali vyuèování podle nového ŠVP. Pokusili
jsme se „ušít tento program naší škole na míru“.
A tak se automaticky zrodilo nìkolik projektù,
jejichž cílem bylo seznámit žáky s urèitým tématem
komplexnì, nacházet souvislosti. Samozøejmì s tím,
že dìti byly maximálnì vtaženy do scénáøù tìchto
blokù. Dìti 1. stupnì napøíklad velice zaujal
„mikulášský den“, dopoledne u hasièù, žáci 5. tøídy
absolvovali celodenní program „Praha – mìsto, kudy
šla historie“. Žáci 6. a 7. roèníku si prožili Noc nejen
s fyzikou na téma „Voda“ a projektový den
„Vánoce“, šesáci prožili zajímavý a pouèný branný
den.
Žáci školy tradiènì dosahovali výborných výsledkù
v soutìžích na úrovni okresu, kraje i v celostátních
kláních. Bratøi Martin a Jan Maslejovi vyhráli
okresní kolo v konverzaèní soutìži v nìmeckém
jazyce. Starší z nich Jan pak velmi dobøe reprezentoval v Ústøedním kole v Praze. Úspìšnou úèast jsme
mìli i v krajském kole recitaèní soutìže. František
Pøidal z 3.A byl na 3. místì, Kateøina Koutná a Libor
Marvan získali ve své kategorii èestná uznání.
Probìhl 2. roèník, tentokrát už mezinárodní výtvarné
soutìže „Pod modrou oblohou“, jehož jsme byli
organizátory. I naši žáci si v ní vedli úspìšnì.
V 1. kategorii byla P. Jeøábková první a M. Pøikrylová tøetí. 2. kategorii J. Kuèerová vyhrála, J. Vojíø byl pátý. Pøední umístìní naši žáci získali i ve
výtvarných soutìžích poøádaných DDM v Mor.
Tøebové. Výtvarné práce byly vystavovány v rùzných veøejných prostorách v Moravské Tøebové.
I sportovci naší školy byli opìt výborní. Dosáhli
skvìlých výsledkù, dokonce na celostátní úrovni.
5 žákù naší školy bylo nominováno na Hry III.
Olympiády. Nikola Paøilová zvítìzila ve skoku do
výšky a Petr Slanina vybojoval bronz v bìhu na
60 m. Družstvo starších žákù postoupilo do
republikového finále v atletickém ètyøboji, kde
skonèilo na 9. místì. Plavci a plavkynì z 1. stupnì
vyhráli okresní soutìž družstev v plavání i mladší
žákynì zvítìzily v okresním kole plavecké soutìže.
V soutìži Pohár rozhlasu naši atleti ve tøech
kategoriích zvítìzili, rovnìž v Atletickém ètyøboji
obsadili mladší žáci, žákynì i starší žáci první místo.
První byly i mladší žákynì v kraji Pøespolního
bìhu. Ale mimoškolní èinnost naší školy nespoèívala
jen v úèasti v soutìžích. Byla to pravidelná práce

Mladý Indiana Jones
Ovládat biè jako Indiana Jones je snem mnoha
kovbojù, trampù èi skautù. Z dávného umìní, které
provází èlovìka už od starovìku, a jehož doménou
byl hlavnì americký kontinent a Austrálie, se v moderní dobì stal také sport, který si získává i u nás
stále více pøíznivcù.
Takový sen se splnil devítiletému Davidu Hejdovi
z Moravské Tøebové, který se letos zúèastnil
mistrovství Evropy ve westernových disciplínách
v Rýmaøovì. Získal první místo, mistrovský pohár
a zároveò se stal objevem roku. Dvou a pùl metrový biè se mu stal kamarádem teprve minulý
rok. „Trénuji tak jednou
týdnì. Hlavnì práci
s bièem, omotávky
kolem ruky, sestøelování
rùží z úst apod. To
trénuji nejradìji na
mamce nebo na
takovi,“ usmívá se
David. Bièaøi soutìží v
ovládání dlouhého bièe David Hejda
a v mistrovské tøídì v ovládání jednoho a dvou bièù
plus pìtiminutové volné show s hudbou. „Na letošní
rok jsme se pøipravili výbornì. David mìl
natrénováno a hodnì ho to bavilo. A to byla hlavní
cesta k úspìchu,“ øíká spokojenì Davidùv otec
Ladislav Hejda. V nejbližší dobì se úspìšný bièaø
chystá na vystoupení v Dolní Lutyni na Westernovém dni. Popøejme mu tedy hodnì úspìchù a poøádné rány bièem.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

v kroužcích fyzikálním, novináøském, pøírodovìdném, flétnovém. Èlenové fyzikálního kroužku se
úspìšnì zúèastnili celostátní soutìže O klobouk
kouzelníka Pokustóna, žáci z novináøského kroužku
vydávali svùj tradièní BUM Èasák, èlenové
pøírodovìdného kroužku se zapojovali do rùzných
ekologických projektù a malí flétnisté si zase zahráli
v celostátní soutìži „Pískání pro zdraví“. Jaký bude
ten další rok? Vìøíme, že stejnì tak úspìšný, že bude
plný pohody a spokojenosti, že v myslích žákù
i pedagogù bude panovat klid tak dùležitý pro plnìní
vzdìlávacího procesu.
Mgr. Kvìta Štefková

úù

Manikúra, pedikúra, masáže

Eva Entová – nám. T. G. Masaryka 24 (vedle
KB), tel: 721 218 526

úù

Pod modrou oblohou

Po velmi úspìšných minulých roènících v záøí
tohoto školního roku vyhlašuje Základní škola
Palackého ul. ve spolupráci s firmami OR-CZ
a Microsoft pod záštitou èlenky Rady Pardubického kraje zodpovìdné za školství paní
Marie Málkové a vedoucího odboru školství
Pardubického kraje pana Mgr. Karla Pešky a za
podpory vedení našeho mìsta 3. roèník
mezinárodní výtvarné soutìže na poèítaèích
„POD MODROU OBLOHOU“ na téma
„Pøátelství“
Bližší informace na www.mtrebova.cz nebo
pøímo na stránkách školy www.2zsmtrebova.cz.

úù Nová služba
PEDIKÚRA – Janette Dvoøáková
ul. Brnìnská 2, tel. 737 943 656

úù Staò se skautem
Junák – svaz skautù a skautek ÈR, støedisko
Moravská Tøebová, pøíjme do svých øad dìvèata
a chlapce z 1. až 3. tøíd ZŠ. Pro zájemce
poøádáme v sobotu 8. 9. 2007 od 9 do 11
hodin na nádvoøí moravskotøebovského zámku
ukázku skautských èinností, do kterých se
mohou dìti aktivnì zapojit a ovìøit si tak svùj
zájem stát se skautem. Rodièe zde mohou získat
potøebné informace o naší organizaci, jejím
programu, seznámit se s vedoucími apod.
Neváhejte a pøijïte mezi nás!

Program èinnosti KÈT
Støeda 5. 9. – Pøátelské posezení v klubovnì
odboru KÈT od 19.00 hod. Informace o letních
akcích a upøesnìní programu na øíjen. Pøineste
s sebou fotografie a jiné zajímavosti z absolvovaných letních výletù.
Sobota 8. 9. – Výlet do Stolových hor. Bližší
informace a domluva bude uskuteènìna na
schùzce ve støedu 5. 9. v klubovnì OT
Ètvrtek-nedìle 13. - 16. 9. – Ètyødenní zájezd
do Západních Èech. Pìší putování v oblastí
Chodska a Slavkovského lesa. Odjezd pøihlášených úèastníkù od autobus. nádraží ve ètvrtek
13. 9. v 5.00 hod. od autobus. nádraží. Návrat
v nedìli okolo 20.00 hod.
Pátek-sobota 21 - 22. 9. – Turistické výlety
k EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY –
nabídky pro rodièe s dìtmi a neorganizované
pøíchozí zájemce.
Pátek 21. 9. – Cesta za pokladem – pìší
vycházka pro rodièe s dìtmi do 10 rokù. Sraz
zájemcù – pod sjezdovkou na Dvorní ul. v dobì
od 16.00 do 16.30 hod. Na závìr možnost
opékání buøtù (vzít s sebou).
Sobota 22. 9. – cyklovýjíždky pro rekreaèní
jezdce Za poznáním okolí našeho mìsta sraz
zájemcù ve 14. hod. na parkovišti u autobus.
nádraží. Trasa pro rodièe s dìtmi do 10 rokù Udánským lesem v délce 15 km. Trasa pro
zdatnìjší Údolím Tøebùvky v délce 30 km.
Na úèastníky všech akcí èekají na trasách
drobné upomínky. Pøijïte podpoøit DEN BEZ
AUT.
Pátek 28. 9. – Pìší výlet do Toulovcových
maštalí dle výbìru tras v délce cca 12-15 km.
Odjezd v 8.00 hod. od autobus, nádraží, návrat
do 17.00 hod. Pøihlášky do 15. 9. u ing. D.
Mikulkové, tel. 776 109 215. Jízdné: pro èleny
odboru KÈT 50 Kè, pro ostatní 100 Kè.
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Start fotbalového roèníku 2007/2008
Mezidobí dvou soutìžních roèníkù bylo uprostøed roku
2007 vìru krátké – mistrovské boje skonèily v polovinì
èervna, první srpnový víkend už zahájil roèník 2007/2008.
Pøipoèteme-li potøebný oddech fotbalistù, nutná turnajová
rozptýlení, dovolené – mnoho èasu na efektivní pøípravu
nezbývalo. Ale v moravskotøebovských fotbalových kruzích
(management, hráèské kádry) pøesto panuje optimismus.
V soutìžích je zapojeno celkem 9 družstev. Realizaèní týmy
jsou uvedeny podobnì na www.stránkách: http://www.skpslovan.zde.cz/
Kromì tìchto celkù fungují dvì družstva pøípravky – starší
a mladší a novì vzniklo družstvo Muži C, které je zaøazeno
v 3. tøídì Svitavska.

absolvoval - dle slov tajemníka klubu Krenara vydaøenou
letní pøípravu (domácí høištì: Slovan Kralice n.H. 0:1 –
soustøedìní v Jaromìøicích dvojutkání: Slatinice vs. Slovan
1:4; Litovel vs. Slovan 0:6) a neskrývá podobné ambice
jako v sezonì loòské… I proto se realizovaly pøestupy tak,
aby do každé øady pøišla adekvátní náhrada a skuteèná
posila za odchozí hráèe (Veèeøa M. ukonèil hostování;
J. Skøebský B muži). A tak se objevili/objeví v modrobílém
dresu SKP staronová jména: Martin Potáèek (návrat
z posledního pùsobištì v Rakousku do rodné M. Tøebové),
Zdenìk Silný (hostování z Nových Sadù – divize), David
Hollý (Štíty) a Jaroslav Kašpar (Lipová – MSL). Mužstvo
dle slov trenéra by mìlo být silnìjší než v loòské sezónì.
Jenže stejným zpùsobem reagovaly v letní pøestávce i ostatní celky se stejnými ambicemi. A tak start do nového
roèníku vyznìl velmi hluše. Tým nestaèil na exdivizní celek
Ústí n/O., a nadto nepøíznivé vylosování nabízí relativnì
slabší celky až v druhé èásti podzimu. Podle dosažených
bodù a tabulkové pozice pak mùže podstatnou roli hrát
psychika... „Hrát o body a naplno se dá s každým!“
naznaèuje optimisticky trenér.
Kaleidoskop výsledkù:
Ústí n/Orl. - A muži
5 : 1 (1:0) Kašpar
A muži - Živanice
0 : 2 (0:1)
Svitavy - A muži
1 : 1 (0:1) Kašpar
Prùbìžné poøadí:
15. místo 0 1 2 2:8 1 bod
Pomezí - B muži
3 : 1 (1:0) Horák
B muži - Libchavy
5 : 2 (1:2)
Stanìk 2, Horák, Švanda, Hollý
Prùbìžné poøadí:
5. místo
1 0 1 6:5 3 body

Družstvo „C“ po vítìzném vstupu do soutìže
A muži
Již druhou sezónu u moravskotøebovského celku zaèíná
olomoucký kouè Ludìk Nekuda. Se svým realizaèním
týmem a hlavnì mužstvem (P. Šatník - asistent, V. Procházka - vedoucí, J. Bìlehrádek - masér, L. Švanda)

C muži - Kunèina
2 : 1 (0:0) Smékal, Berka
Staré Mìsto - C muži
5 :0 (0:0)
Dorost A st. - Choceò
0 : 1 (0:0)
Dorost A ml. - Choceò
SK Chrudim - Žáci A st.
0:4
SK Chrudim - Žáci A ml.
0:5

Travní lyžaøi v Iránu
Travní lyžaøi – zejména Jan Nìmec, Jiøí Russwurm, Lukáš
Kolouch, Martin Štìpánek aj. úspìšnì prezentují èeskou
školu travního lyžování v seriálu Svìtového poháru. V polovinì srpna slavili úspìchy na tøetím závodì v Èenkovicích
(pøenosy vysílala i ÈT), na konci èervence ve švýcarském
Marbachu. První podnik této prestižní série se však
uskuteènil v iránském støedisku Dizin (12.-13. 7.). Jak bývá
v této zemí obvyklé, také letos tam èekaly na lyžaøe velké
problémy.
Èeská „minivýprava“ se vydala do Iránu pøes Vídeò
a Dubaj. Na základì informací uvedených v oficiálním
pozvání Iránská lyžaøské federace jsme s nadšením pøijali
fakt, že proti minulým letùm je možné získat vstupní vízum
pøímo na letišti v Teheránu za poplatek 50 dolarù a dvì
fotografie. Už pøed naším odletem z Vídnì jsme narazili na
první problém, kdy nás pracovník letecké spoleènosti
nechtìl pustit na palubu bez platného víza, pøesto se nám jej
podaøilo pøesvìdèit, že zavolal na letištì v Teheránu a tam
mu potvrdili, že si víza lze koupit po pøíletu do Iránu.
Takže všechno se zdálo být vyøešeno a závodníci Jan
Nìmec a Martin Štìpánek (spoleènì s trenérem Danielem
Karátem) se vydali na
desetihodinovou cestu. V tu
chvíli ještì netušili, že se zdrží
o více než dvacet hodin déle.
Do Teheránu jsme dorazili ve
støedu 02.55 místního èasu.
Pøibližnì 45 minut jsme èekali
u pøepážky, kde se víza kupují.
Pøítomný úøedník nám sdìlil, že
víza sice prodávají a vystavují
na letišti, ale ne èeským
obèanùm. Okamžitì jsme kontaktovali zástupce poøádajícího
svazu, který na nás èekal v hale
a svým typickým „don't worry“ Bronzová radost pro
nás ujišoval, že má situaci pod trenéra po 40 hodinách
kontrolou a všechno dobøe cestování…
dopadne. Když se ovšem ani
jemu nepodaøilo uspìt a na naše dotazy jen krèil rameny –
vložila se do všeho i policie a zástupce letecké spoleènosti,
která nás z Dubaje do Teheránu dopravila. Naše pocity byly
velmi smíšené, úplná bezmoc se prolínala s mírnými
obavami, co s námi vlastnì udìlají. Než jsme se staèili
vzpamatovat, tak nás neuvìøitelnì rychlým zpùsobem
naložili do letedla, které se mezitím pøipravilo na zpáteèní
let do Dubaje a beze slova vysvìtlení nás „deportovali“ zpìt
do emirátù. Nikdo ani nevìdìl, kde je našich 14 zavazadel, a
letušky nám potvrdily, že je urèitì nestihli znovu naložit. Na
letišti v Dubaji jsme pøistáli v 6.00 ráno. Zaèali jsme
zjišovat naše možnosti. Rozhodli jsme se pro pøebookování
letu na nejbližší možný termín, ale za 1 300 dolarù na osobu
(snížená sazba platí až po dvou dnech strávených v emirátech). Museli jsme tedy zmìnit svùj odlet na pátek. V tom se
do hry vložila znovu iránská strana a zaèal kolotoè
celodenního telefonování do Teheránu. Iránci nám volali, že
víza jsou pøipravena. Konverzace probíhala v tomto duchu:
My:
„Nemáme letenky.“
Oni:
„No problem!“
My.
„Zaplatili jsme zmìnu odletu do Vídnì.“
Oni
„No problem.“
My:
„Zaplatíte nám letenky?“
Oni:
„No problem.“

My:
„Zaplatíte nám znovu nadváhu?“
Oni:
„No problem.“
… a tak to šlo celý den poøád dokola. Další vývoj tomu také
odpovídal – 12.30 let do Teheránu odletìl bez nás. Stejnì
tomu bylo i v 16.30. Poslední možnost byla 20.30. Pøibližnì
deset minut pøed 19 hod. se opravdu na transferdesku
objevil pokyn k vystavení letenek na naše jména a nám se
tento poslední let do Iránu podaøilo stihnout a pøesto, že
jsme nevìøili ujištìním letištního personálu, že naše
zavazadla budou na palubì, nastoupili jsme podruhé ten den
do letadla smìr Teherán. Po pøíletu jsme pøedali pasy policii
a asi hodinu èekali na razítko. Zajímavé bylo, že po nás
nikdo nechtìl ani fotky, ani peníze. Zavazadla kupodivu
dorazila, bohužel chybìla jedna taška Martina Štìpánka, kde
mìl kompletní lyžaøskou výstroj vèetnì lyžaøské obuvi.
O pùlnoci nás èekal ještì tøíhodinový pøesun do Dizinu.
Dorazili jsme pod sjezdovku (kde je i hotel) ve 03.15 hod
a poøadatelé nám pøedali program, který nevypadal vùbec
pøíjemnì. Po 40 hodinách v autech, letadlech, na letištích
a v autobuse jsme mìli v 7.30 ráno nastoupit na tra k tréninku superobøího slalomu a v 9.20 startoval první závodník
v pøímém pøenosu iránské televize.
Jan Nìmec se vydal na tra se startovním èíslem 2, a pøestože na nìm byla únava znatelná, vedl poøadí tìsnì pøed
dvìma domácími reprezentanty. S èíslem 11 se na tra pustil
jeho nejvìtší konkurent Edoardo Frau z Itálie. Udìlal však
velkou chybu hned na startovní rampì, když mu uklouzla
levá ruka pøi nejvìtším zatížení. Závod dokonèil na 21.
pozici. Jan Nìmec tedy podal opravdu „supervýkon“ a stal
se znovu obrovským hrdinou pro iránské obecenstvo, když
zvítìzil v úvodní disciplínì Svìtového poháru. Martin
Štìpánek si pùjèil vybavení od rakouského lyžaøe Michaela
Stockera a obsadil „až“ 11. místo.
Druhý den závodu nás èekal obøí slalom. Naši lyžaøi již
èásteènì dohnali spánkové manko, které mìli na zaèátku,
a do bojù o další body se pustili již v mnohem vìtší pohodì.
Stále se však nepodaøilo najít Štìpánkovu tašku. Ten si
pomalu zvykal na Stockerovy lyžáky a hned po prvním kole
bylo poøadí pro nás velmi pøíznivé. Vedl Frau, druhý byl
o 33 setin Jan Nìmec, na tøetím místì byl domácí Gholami
a ètvrtou pøíèku v polovinì závodu držel Štìpánek. Zatímco
na prvních dvou místech se poøadí po druhém kole
nezmìnilo a Jan Nìmec se pro tentokrát musel sklonit pøed
umìním svého italského konkurenta a spokojit se tak se
støíbrem, o tøetí pozice svedli souboj hned ètyøi lyžaøi. Po
prvním kole tøetí Gholami chyboval a skonèil až 13.
Dopøedu se však propracovali jeho dva reprezentaèní
kolegové Saveh Shemshaki a Kalhor, kteøí obsadili 3., resp.
4. místo pouhých 14 setin pøed naším Martinem Štìpánkem,
který nebyl, stále ještì ve vypùjèených botách, ve své kùži.
Pøes velké problémy s pøíjezdem i prùbìhem vlastního
závodu se našim reprezentantùm podaøilo potvrdit, že patøí
do svìtové špièky. Podali profesionální výkony a v prùbìžném poøadí letošního roèníku svìtového poháru travních
lyžaøù patøí Nìmcovi 1. a Štìpánkovi 4. místo v celkovém
hodnocení.
Daniel Maèát, trenér reprezentace ÈR
Do konce Svìtového poháru se uskuteèní ještì tøi závody
(Rakousko, Švýcarsko, Itálie) a poté finále opìt v Rakousku.
Pøejme èeským reprezentantùm hodnì úspìchù.
Na vlastní oèi je mùžete uvidìt na plese v Moravské
Tøebové, zaèátkem listopadu v muzeu…
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Volejbalové mládí se rozrùstá
Volejbal, jeden z populárních sportù, má také v Moravské
Tøebové letitou tradici. Zaèal se rozvíjet krátce po II.
svìtové válce, svými úspìchy gradoval v 80. letech
uplynulého století. Po skonèení aktivity mužù (2002) zùstala
jen ženská dimenze tohoto sportu. Øada èlenù oddílu získala
v minulosti ocenìní Sportovec roku (Zdena Luòáèková, Jiøí
Kryštùfek, Dagmar Halaèková-Netolická, Eva Šaøecová,
Petra Šaøecová, Vávrová Hana, Rodová Kateøina) a jak
vidno plným právem.
Dnes již Slovan M. Tøebová má v krajských soutìžích 5
družstev: ženy, juniorky, mladší žákynì, pøípravku,
pøehazovanou. „O mladší roèníky se starám já, dcera
Katka, jako další trenérka se uplatòuje Karin Hájková.
Velmi pomáhají Katka Beránková, Drahomír Resler a další
rodièe (Helena Hufová, Martina Mašková, Pavel Beránek,
Josef Køeèek, Tomáš Fikr). Od r. 2006 máme i malé dìti
(prvòáèci) a chodí s nimi tatínkové, kteøí trénují“ prozradila
Hana Vávrová a dodala, že od nového roèníku obsazují
zase kategorii starších žákyò, že všechny soutìže probíhají
od záøí do èervna, v zimì se volejbalistky zúèastòují dalších
turnajù (Polièka, Lanškroun, È. Tøebová). Od loòského roku
využívají bohatì nové kurty (vedle aquaparku). Zejména
o prázdninách jsou nyní v plné permanenci. Pøedstavují
solidní zázemí k dalšímu rozšíøení toho sportu ve mìstì.
Umístìní v loòské sezonì lze hodnotit úspìšnì: mladší
žákynì v sezonì 2006/2007 skonèily na 3. místì.
Pøedvádìly vyrovnané souboje s prvními dvìma celky, napø.
s Lanškrounem (tam má volejbal velké zázemí) v 6 zápasech 3x zvítìzily. Zdobí je úžasná bojovnost! Výrazné typy
se zaèínají rýsovat – v krajském výbìru mládeže jsou
Barbora Richtrmocová a Dana Èerná (1993), ale zatím pro
žákynì je rozhodující jejich úžasný kolektiv! Když se nedaøí
jedné, nastoupí druhá…
Mladší žákynì: 3. místo (48 26 - 22 57:46 74 bodù)
Pøípravka: 9. místo (80 bodù, 14 úèastníkù)
Pøehazovaná: 7. místo (Slovan A – 39 bodù);
8. místo (Slovan B – 38 bodù); 12 úèastníkù
„Každoroènì pøed Vánocemi realizujeme cvièební ukázkovou hodinu za velké úèasti rodièù – dìti soutìží velmi
nadšenì o rùzné dobroty.“ Vše skonèilo promítáním DVD
mapujícím èinnost roku a každé dítì ji dostalo památkou
domù. Vrací se nám to v jejich pomoci napø. pøi dopravì na
zápasy. Oblibu si získaly pravidelná letní soustøedìní – 2x
jsme byly na Horní Bradle, letos do stejných míst odjede s
trenéry v dobì 25. 8 do 1. 9. celkem 40 dìtí. V loòském roce
dìti uspoøádaly na závìr karneval v maskách. Vítìzná
maska OPICE se stala maskotem týmu dìvèata jej vozí na
každý zápas.

Družstvo pøípravky na turnaji v Lanškrounì. Stojí (zleva):
Muselíková Lucie, Mašková Daniela, Pøikrylová Markéta,
Piòosová Magdaléna. Dole: Hájková Tereza, Beránková
Kristýna
Kdy uvidíte naše volejbalistky?
29. 9. a 1. 12. – turnaje mladších žákyò v Moravské Tøebové
14. 10. a 4. 11. – turnaje starších žákyò v Moravské Tøebové
Bližší informace prùbìžnì!

A K T U A L I TY. . .
* Fotbalista Martin Abraham podepsal tøíletý
kontrakt se Spartou. Jmenovaný byl v 90. letech
uplynulého století velkou nadìjí žákovské moravskotøebovské kopané. Šel ve šlépìjích svých starších
bratrù – Jiøího a Reného – ale svou ctižádostí je
dokázal pøekonat. V souvislosti se studiem pøestoupil
do Boby Brno, odtud do Synotu Uherské Hradištì, dále
zamíøil do Slovanu Liberec, Mladé Boleslavi. Stal se
prvním moravskotøebovským odchovancem (s fotbalem zaèal v nedalekém Rychnovì), který se dostal až
do širšího kádru èeské reprezentace…
* Moravskotøebovští cyklisté vyvíjejí aktivity celoplošnì. Na maratónu „Toulovcovy maštale“ skvìle obstáli – Jiøí Kadidlo a Josef Doležel (11. a 12. místo).
Nepropadl ani Sandor Pocsai na Mamutovi v Pøerovì
(22. – 215 km za 6:17:09). Dušan Orálek (15. – 135
km za 3:56:03), Michal Rùžièka (50.). Na 120 km
dlouhé trati v oblíbeném Rampušákovi skonèil J. Kadidlo na 23. místì. Výèet úspìchù není úplný.
* Úspìchem skonèila Czech Mountaineering expedition K2 2007, kterou organizovala èeská horolezecká legenda Leopold Sulovský. Pro cestu na jeden
z nejobávanìjších vrcholù svìt a si vybral osm kolegù,
mezi nimi byl i linhartický Roman Langr. Pokochat se
pohledem z vrcholku K2 se podaøilo Liboru Uhrovi, po
21 letech druhému èeskému horolezci. Další informace
naleznete na stránkách www.romanlangr.cz.
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CYKLOMAN SE PØEHOUPL DO DRUHÉ POLOVINY
PAPÍRÁK PODESÁTÉ
Triatlonový sprint byl šitý na míru Petru Stepaøovi, který
nedávno skonèil na MS v duatlonu v Györu na 8. místì
mezi veterány, a je dosud nejèastìjším vítìzem devíti
roèníkù (7x, J. Doležel 2x). Oèekávalo se tedy, že favorité
nebudou „mít na rùžích ustláno“, loni se honcùm „lov na
Štìpaøe“ nezdaøil.
Centrem závodu byl opìt mìstský
aquapark, nejdøíve se plavalo v nìkolika sériích po 8 závodnících, poté
Gundersenovou metodou v plaveckém úboru vybìhli závodníci ke
svým kolùm a volnì po dojezdu
vybìhli na 3 km dlouhou tra.
Kategorie Cyklomana byly obvyklé.
Startovní pole v dùsledku
prázdninového termínu mírnì
proøídlo, zato se objevila spousta
nových tváøí (vlastnì odevšad Brno,
Ivanèice, Lanškroun, Svitavy, Úpice Martin Berka
a èi nedaleké okolí pro jehož
úèastníky se Cykloman stal dávno návykovým rituálem.
Poèasí bylo takøka ideální, divácká kulisa vzhledem k volnému „koupalištnímu dni“ ucházející, bezmála šedesátka
sportovcù (z toho 8 žen) dychtících pøekonat sebe a své
soupeøe.
K cyklistické èásti se seøadili jezdci v poøadí: Kabrhel T.
(2:21), Keclík R. (2:34), Berka M. (2:49), Hrstka I. (3:01),
Král J. (3:05), Nìmèík V. (3:13), Vlèek J. (3:16), Štìpaø P.
(3:17), Polák T. (3:23) ad. Z loòské desítky chybìjícího
Tomance nahradil M. Berka, loòský triatlonový šampión
Pardubického kraje. Nicménì sekundové rozdíly nehrály
vìtší roli, vše se dalo zmaøit pøi chybách v cyklistickém
depu a cesta proti vìtru do Nové Vsi (10 km) zamíchala
rovnìž poøadím. „Osm kilometrù jsem se ohlížel, zda se
nìkdo „urve“ z pole pronásledovatelù, dorazí mì a bude
spolupracovat na dojetí dvou juniorù, které jsem poøád
vidìl pøed sebou… Na konci Nové Vsi, pøi stoupání jsem si
dodal odvahu, že to zkusím…Mìl jsem strach, že se
vyèerpám, budu dojet a hlavní adepty na vítìzství nemusím
uviset. Vyšlo to, jsem nadmíru spokojený,“ øíká M. Berka.
Junioøi to vidìli jinak: „Prostì nastoupil, pøiøítil se, má sílu
jako býk a bylo po závodì...“ Teprve pøi sjezdu
(s vìtrem v zádech) pronásledovatelé šlápli do pedálù
a suverénního „Beru“ (který si takto sólovì odjel závod)
stáhli na pouhých 400 metrù. Ale zmìna z kola na silnièní
bìh byla moc i pro zkušené bìžce (Štìpaø, Pocsai, Polák).
Dlouhonohý Berka nadìjný náskok z ruky již nepustil…
„Mohl to vyhrát loòský korunní princ J. Král nebo Martin
Berka, tomu jsem vìøil. Prostì má na to!“ svìøil se P.
Štìpaø, který tak pøišel i o traový rekord – v ponìkud
složitìjších podmínkách se poprvé podaøilo stlaèit èas pod
45 minut! Berka tak potvrdil nedávný úspìch z „Golema“
v Øíèkách, kde skonèil sedmý.

Celkové poøadí:
1. Berka M. (Kunèina)
2. Král Jindøich (Lanškroun)
3. Štìpaø Petr
4. Polák Tomáš (Tatenice)
5. Pocsai Sandor
6. Kadidlo Jiøí
7. Doležel Josef
8. Hrstka Ivo (Brno)
Jednotlivé kategorie:
M1 (muži do 40 let)
1. Berka Martin
2. Král Jindøich
3. Polák Tomáš
M2 (muži nad 40 let)
1. Štìpaø Petr
2. Doležel Josef
3. Kubìnka Radek
M3 (muži nad 50 let)
1. Steklý Josef (Svitavy)
2. Budig Norbert
3. Pustina František
M4 (muži nad 60 let)
1. Štìpánek Antonín
Ženy 1 (do 40 let)
1. Tylová Daniela
2. Mizerová Olga
3. Mannlová Jana
Ženy 2 (nad 40 let)
1. Tomancová Barbora (Svitavy)
2. Vojtková Marie
Junioøi
1. Kabrhel Tomáš
2. Keclík Petr
3. Schramm Daniel

0:44:18 (tra. rekord)
0:44:42
0:45:13
0:45:52
0:46:00
0:46:46
0:46:52
0:46:53
0:44:18
0:44:42
0:45:52
0:45:13
0:46:52
0:47:34
0:52:17
0:56:04
0:56:30
1:08:46

CYKLISTÉ BRÁZDILI KRAJEM HANÉ
První roèník dalšího moravskotøebovského cyklomaratónu
„Merida-Malou Hanou 2007“ se uskuteènil v sobotu 12. 8.
Konal se mimo rámec celoroèního seriálu, tøebaže jeho
organizátorem nebyl nikdo jiný než Dušan Orálek, nìkdejší
èeský dráhový cyklista, dnes známá osobnost moravskotøebovského Cyklomanu. Sám se postavil na start s èíslem 1
a s odhodláním zvítìzit, žel nepodaøilo se mu to.

0:51:32
0:56:04
0:58:22
0:57:27
1:06:50
0:47:39
0:47:55
0:57:10

TAKÉ POWERMAN SE STAL KOØISTÍ BERKY
Posedmé cyklisté v seriálu Cykloman zmìøili své síly
a schopnosti, tentokráte na nároèné duatlonové trati. Na
startu se jich seøadilo opìt více než v loòském roce (49),
kromì odzkoušené trasy je lákalo i skvìlé letní poèasí. Na
jezdce èekalo 2,5 km bìhu, následovalo 20 km cyklokrosu
s vrcholem na mladìjovském Hradisku, kde lesní terén
notnì rozbahnìný pøipravil mnoha závodníkùm utrpení
v podobì pádù… „Ovšem i tak byla tra maximálnì
jezdivá,“ podotknul L. Schneider. Závìreèné bìžecké
koleèko na stadionu (300 m) zvyšovalo emoce a bojovnost.
Domácí „èert“ Berka vše jistì tušil. Marnì skrýval nervozitu, nebo chtìl v domácím prostøedí zvítìzit a potvrdit, že
jeho prvenství v Papíráku nebylo náhodné. Aby mohl
kontrolovat vývoj, nenechal nic náhodì. Využil svého mládí
a zkušeností z Poháru Pardubického kraje (loòský juniorský
šampión) a utekl svým soupeøùm už v úvodním bìhu, když
si vytvoøil slibný pùlminutový náskok. A protože umí i kolo
a je pøísloveèný silový typ, marnì „psi honili zajíce“.
V nasazeném tempu vydržel až do cíle a bezpeènì zvítìzil.

SPORT V ZÁØÍ
Cyklistika
15.9. - 13.00 Babí léto 2007 (sedmý závod seriálu
Cykloman). Cyklotrasy na 50 a 35 km v terénu po
zpevnìných polních a lesních cestách ve dvou
variantách. Kategorie: M 1, M 2, M3, M4, Z 1, Z 2, J +
dìtské kategorie pøed startem hlavního závodu
(modifikované krátké tratì). Start a cíl na fotbalovém
stadionu. Poøadatelé: Budig Norbert, tel. 603 515 118,
Žáèek Mojmír, tel. 604 959 087
Fotbal
So 1. 9. 17.00 B muži - Polièka B
Ne 2. 9. 14.45 A dorost st., ml - Svitavy
So 8. 9. 10.00 Žáci st., ml. - Letohrad
17.00 Muži C - M.Trnávka
St 12. 9. 17.00 A muži - Stolany
So 15. 9. 10.00 Dorost st., ml. - Bøezová n/Sv.
16.30 Muži B - D.Újezd B
Ne 16. 9. 16.30 Muži A - Tesla Pce B
So 22. 9. 9.00 turnaj pøípravky (KP)
16.30 Muži C - Tøebaøov
Ne 23. 9. 10.00 Žáci st., ml. - Pce B
16.30 Muži B - Horní Újezd
Èt 27. 9. 10.15 Dorost st., ml. - Pardubièky
16.30 Muži C - Jedlová
So 29. 9. 14.15 Dorost st., ml. - V. Mýto
Ne 30. 9. 16.30 Muži A - Dobøíkov
Box – Mistrovství juniorù ÈR pro rok 2007
Místo konání: Moravská Tøebová-Boršov (KD)
Termín konání: 28. - 30. 9. 2007
Èasový program:
Pátek 28.09.2007 14,30 hod. - vyluèovací boje
Sobota 29. 9. 2007 10.00 hod. - I. semifinále
Sobota 29. 9. 2007 14.30 hod. - II. semifinále
Nedìle 30. 9. 2007 09.30 hod. - finálové boje
Atletika
5. roèník moravskotøebovského víceboje
Kdy: 29. 9. 2007 od 10.00 hod.
Kde: atletický ovál u ZŠ Palackého
Bližší informace na vývìsce u atletického høištì

3. Budig Norbert (01:10:44)
M4 - 1. Kubín Jan; 2. Štìpánek Antonín
Z1 - 1. Mizerová Olga; 2. Frišová Kateøina; 3. Olivová Eva
Z2 - 1. Schneiderová Bedøiška; 2.Moravcová Vìra; 3.
Votøelová Rùžena
Junioøi - 1. Kalina David; 2. Nedoma Lukáš
Poøadí Cyklomanu po 7. závodech
Celkovì (bez urèení kategorií)
1. Doležel, 2. Kadidlo, 3. Schneider, 4. Hotaø, 5. Pocsai, 6.
Orálek, 7. Rotter, 8. Steklý, 9. Budig, 10. Sedláèek
Jednotlivé kategorie prùbìžnì vedou:
M1 - Kadidlo; M2 - Doležel; M3 - Budig; M4 - Štìpánek;
Z1 - Mizerová; Z2 - Schneiderová, J - Keclík
Dosud je evidováno 269 úèastníkù alespoò jednoho závodu
seriálu!

Tøi nejlepší Powermani – zleva: Pocsai, Berka, Kadidlo
Další poøadí bylo lehce pøedvídatelné. S. Pocsai (loòský)
vítìz), aspirant na cyklomana J. Kadidlo, stále se lepšící D.
Orálek. Smùlu mìl P. Štìpaø – pád na kole, zranìná noha,
která jej pøipravila o místo „na bednì“. Na startu bylo i osm
stateèných žen, nejlépe tra zvládla B. Schneiderová. „Vše
bylo perfektní – organizace, atmosféra, „Bery“ zvítìzil
naprosto jistì, potvrdil své vzrùstající kvality. Že by našlápl
k celkovému vítìzství v Cyklomanu?“ shrnul své dojmy ze
sportovního odpoledne Norbert Budig. V každém pøípadì se
celkové poøadí seriálu zajímavì zamotává. Komu a jaké tøi
nejhorší závody se budou škrtat? Nechejme se pøekvapit.
Z výsledkù:
1. Berka Martin
00:57:42 M1
2. Pocsai Sándor
00:58:51 M1
3. Kadidlo Jiøí
00:00:13 M1
4. Orálek Dušan
00:00:17
5. Dvoøák Dušan
00:00:27
6. Doležel Josef
01:01:18
M2
7. Rotter Michal
01:01:25
8. Štìpaø Petr
01:03:18
M2
9. Hotaø Jiøí
01:05:12
10. Schneider Ludìk
01:05:20
M2
Podle kategorií:
M3 - 1. Steklý Josef (01:09:31); 2. Durák Luboš (01:10:35);

Na startu bylo 77 cyklistù
Kromì nìj odstartovalo dalších 76 cyklistù, aby pokoøili
rozdílné trasy, ovšem velmi èlenité. „Možná by stálo za to
opozdit start kratší trasy, taktika bude jiná, prùbìh
zajímavìjší…“ øekl jeden z úèastníkù.
Prvních 15 km jeli všichni cyklisté v klidné pospolitosti.
Výstup na Lázek trochu probral jejich sílu, nikdo však
neèekal, že sjezd do Cotkytle – tak daleko pøed cílem – bude
rozhodující! Z peletonu se „utrhli“ zlínský Škrobánek a olomoucký Mièek v decentním odstupu jela šestice statných
cyklistù, kteøí si plánovali, jak spoluprací uprchlíky
kdykoliv dojedou.
Leè Mièek se odpojil, aby zvítìzil na 100 km dlouhé trase,
ostatní (osmièlenná skupina) se celých 160 km marnì dívali
na záda neohroženému Škrobánkovi.
Moravskotøebovští cyklisté se rozhodnì v silné konkurenci
neztratili. Nejlepší z nich byl Pocsai, který v sólo jízdì „na
krev“ dorazil do cíle na nelichotivém 4. místì. Na polovièní
trati se blýskl vítìz „Papíráku“ a „Powermana“ Martin
Berka (šetøil síly, odpoledne ještì pøispìl k vítìzství nad
Kunèinou v 3. tøídì fotbalu svou brankou). Smùlu mìl
tradiènì biker J. Doležel, kterého 8 km pøed cílem postihl
defekt, naopak radoval se další „cykloman“ N. Budig.
Výsledky:
Trasa A (100 km) – 54 úèastníkù
Muži 1 (do 40 let)
1. Mièek Radek (Olomouc)
3:07,13
2. Klein Daniel (Ostrava)
3:08.22
3. Tichý Petr (Olomouc)
3:08,24
Muži 2 (nad 40 let)
1. Korejtko Zdenìk (Žïár n/S.)
3:08,22
2. Doležel Josef (M. Tøebová)
3:20:44
3. Musil Oldøich (Vítkov)
3:26:03
Muži 3 (nad 50 let)
1. Majerník Karel (Kuøim)
3:33:37
2. Müller Miroslav (Olomouc)
3:54.28
3. BUDIG Norbert (M. Tøebová) 3:58,14
Ženy
1. Schupplerová Dagmar (CK M.T øebová)
2. Rolencová Dita (CK M. Tøebová)
Trasa B (200 km) – 23 úèastníkù
Muži 1 (do 40 let)
1. Škrobánek Jiøí (Zlín)
5:50.13
2. Matoušek Pavel (Brno)
5:54,35
3. Soták Branislav (Košice)
5:56,16
4. Pocsai Sandor (Kunèina)
5:59,37
Muži 2 (nad 40 let)
1. Lach Alan (Recin Olešná FM)
2. Holešovský Jiøí (XCR Svorada SIDI)
3. Cvrkal Richard (Vinohradské šlapky)
Muži 3 (nad 50 let)
1. Hlavatík Ladislav (Recing Olešná FM)
2. Škopek Karel (Jaromìø)

6:27,36
7:01,19
7:02,46
7:02,51
7:08:43

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Moravskotøebovský zpravodaj vychází 1x mìsíènì. Vydává mìsto Moravská Tøebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Tøebová, telefon redakce 461 544 281, e-mail zpravodaj@mtrebova.cz,
IÈO: 277037. Redakèní rada: Libuše Gruntová, Jana Martínková, Miroslav Netolický a František Matoušek. Jazyková korektura: Eva Rothová. Koordinátor pøíspìvkù: Pavlína Horáèková.
Uzávìrka pøíspìvkù 20. 9. 2007. Autor pøíspìvku odpovídá za vìcnou i jazykovou správnost. Èlánky opatøené znaèkou jsou dílem redakce. Redakce neruèí za obsah pøíspìvkù externích dopisovatelù,
které nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané pøíspìvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky krátit nebo upravit. Registrováno referátem kultury Ministerstva kultury
MK ÈR E 13998. Grafický návrh obálky: František Žáèek, grafická úprava a tisk: Luboš Crha - tiskárna. Náklad 5 200 výtiskù. Distribuce zdarma do všech domácností na území mìsta Moravské Tøebové.

