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Èervnové slavnosti k 750. výroèí
založení mìsta klepou na dveøe

V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 
17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 
750 let od svého založení. Oslavy tohoto 
ojedinìlého výroèí se prolínají kulturním a 
spoleèenským životem mìsta po celý rok 
2007. Bìhem uplynulého pùlroku mìli jak 
obèané Moravské Tøebové, tak i pøespolní 
návštìvníci možnost navštívit celou øadu akcí, 
jimiž na sebe mìsto upozornilo. První 
vlaštovkou byl velkolepý silvestrovský 
ohòostroj, dále výstavy, koncerty a podobnì. 
„Mezi akce oslavující významné jubileum 
mìsta jsme zaøadili napø. otevøení støedovìké 
muèírny na zámku s doprovodným programem, 
tradièní dálkový pochod Vandr skrz Maló 
Hanó, festival Dny slovenské kultury, nový 
festival lidové zábavy Domácí zabíjaèka nebo 
Moravskotøebovské arkády. Z tìch význam-
nìjších akcí nás ještì èeká Mezinárodní 
fotofestival, Moravskotøebovský bramborák, 
který mìl v historii mìsta obrovský zvuk, 
anebo støedovìký festival Kejkle a krato-
chvíle,“ uvedl starosta mìsta Josef Oš�ádal.

Slavnosti zaènou ve ètvrtek 14. 6. na námìstí 
koncerty místních hudebních tìles a populár-
ních kapel. V programu se objeví Moravsko-
tøebovský swingový orchestr Fr. Zeleného, 
skupina Charlie's boys, Kaderus Blues a Me-

bergu (Nìmecko), uvidí vrcholné ukázky 
sokolnictví slovenských šampionù z Banské 
Štiavnice, obdivovat mohou také slovenskou 
dechovou hudbu Sitòanka. Nejvìtším 
zpestøením  se jistì stane program holandských 
partnerù z Vlaardingenu. Na podiu vystoupí 
pìvecký sbor Shantykoor De Muiters nebo 
komická ètveøice De Mikkies. Hosty páteèního 
odpoledne se stanou také Chánové z bulharské 
Sofie. Jedineèný zážitek se naskytne všem, 
kteøí se chtìjí zaposlouchat do rytmù kapely 
Laura a její tygøi, hlavní veèerní program ožije 
s populární kapelou MIG 21 a její hvìzdou 
Jiøím Macháèkem. Sobotní slavnosti 16. 6. 
zahájí vernisáží své výstavy na zámku místní 
fotografka Petra Zápecová. Ve 13 hodin je na 
námìstí pøipraven prùvod s dobovými koèáry 
a prvorepublikovou C. a K. kadetní hudbou, 
vystoupí rovnìž pìvecký sbor Fermáta. „Pøi 
této pøíležitosti jsme pozvali také prezidenta 
republiky Václava Klause, který byl z návštìvy 
Moravské Tøebové pøedloni doslova nadšen. 
Prezident pozvání pøijal a mìl by spolu s pøed-
staviteli mìsta zahájit sobotní program,“ 
vysvìtlil starosta mìsta. Diváci uvidí hvìzdy 
èeského showbussinesu jako Báru Basikovou, 
Zdeòka Izera, Zdeòka Mahdala nebo duo 
Paleèek & Janík. Veèer bude patøit koncertním 
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tallica revival. Veèer patøí Sanny z Vyvolených 
a její ohòové show. Pátek 15. 6. probìhne ve 
znamení partnerských mìst. Diváci mají 
možnost shlédnout výstavu obrazù ze Staufen-

Jiøí Macháèek z kapely MIG 21

Kapela Èechomor

vystoupením Moniky Naèevy a Michala 
Pavlíèka, které potom vystøídá moravsko-
tøebovský rodák Karel Holas s kapelou 
Èechomor. Ve 22 hodin je naplánován velký 

ohòostroj se svìtelnými efekty. „Na sobotní 
odpoledne jsme pøipravili také paralelní 
program pro dìti na zámku, kde budou moci 
soutìžit, zpívat èi zhlédnout pásmo pohádek,“ 
doplnila øeditelka poøádající organizace 
Kulturní služby mìsta Libuše Gruntová a do-
dala: „Program je pestrý, urèený pro všechny 
vìkové kategorie. Na své si pøijdou jak dìti, 
tak mladá i støední generace.“
V tento den bude z mìsta živì vysílat Èeský 
rozhlas 1 – Radiožurnál s moderátorem Pav-
lem Kudrnou. V nedìli pak slavnosti zakonèí 
koncert rodákù v mìstském muzeu. Po dobu 
slavností bude pro vozidla uzavøeno námìstí 
a pøilehlé ulice. Podrobný program oslav 
naleznete na vkladném listì uvnitø zpra-
vodaje. -red-
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Pardubický kraj rozdìloval dotace

Tržnice dostane novou podobu

OIC poskytuje novou službu

Upozornìní pro obèany

Mìstský úøad M. Tøebová

Neodkládejte výmìnu
øidièských prùkazù

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém zasedání 
3. 5. 2007 schválilo dotace pro Moravskou Tøebovou 
a region ve výši:
- BREDY, s.r.o. 40.000 Kè na poøádání „Týdne 
cyklistiky“ v Moravské Tøebové
- TJ SLOVAN obdrží dotaci 50.000 Kè na 
vybudování doskoèištì pro skok o tyèi a 15.000 Kè 
na podporu volejbalového oddílu 

Moravskotøebovští radní v souèasné dobì øeší 
problémy s mìstskou tržnicí. Dnes objekt slouží jako 
prodejní hala pro stánkaøe. Tato situace se nelíbí jak 
radnici, tak obyvatelùm mìsta. „Jednou z možností je 
demolice stávající tržnice, což je navrženo v Regu-
laèním plánu mìsta z roku 2001. Na jejím místì by mìl 
vyrùst polyfunkèní objekt,“ informuje vedoucí 
investièního odboru Tomáš Kolkop.

Radnice v zastoupení investièního odboru 
spolupracuje se studenty Fakulty stavební Vysokého 
uèení technického v Brnì, kteøí navrhli v rámci  
semestrálního pøedmìtu veøejných staveb 
nejvhodnìjší øešení na zástavbu tržnice. Celkem bylo 
odevzdáno 19 prací, které odbor investièního a re-
gionálního rozvoje prostudoval a následnì vyhodnotil 
dle pøedem stanovených kriterií. „Jako nejvhodnìjší 
práce se jevil návrh od Veroniky Madecké,“ øíká 
Kolkop a dodává: „Objekt byl navržen jako 
tøípodlažní, podsklepený ve tvaru nepravidelného U, 
zastøešen sedlovou støechou a doplnìn prosklenou 
galerií v zadní èásti domu. Èást prùèelí objektu z ulice 
Komenského je odsazena, èímž došlo k pøíjemnému 
odlehèení celkové hmoty. Suterén je navržen tak, aby 
sloužil k potøebám podzemního parkování. V 1. NP se 
nachází restaurace pro 48 osob, hygienické zázemí a 
obchodní plochy, které jsou opakovány i v dalších 
podlažích. Ve 3. NP je navíc situována malá kavárna 
pro 25 osob.“  Kromì této práce se radní rozhodli 
ocenit i návrh od Pavly Bekové a Lukáše Janouta. 
„Jsem velmi rád, že jsme navázali spolupráci s touto 
školou. Tøi nejlepší práce jsem si prostudoval a mohu 
øíct, že jsou zpracovány opravdu velmi kvalitnì. Návrh 
od Veroniky Madecké se mi líbí, nebránil bych se tomu, 
aby zde nìco podobného na místo dnešní tržnice 
stálo,“ øíká starosta mìsta Josef Oš�ádal. 
Vyhodnocené návrhy na téma Novì navržená zástavba 
mìstské tržnice v Moravské Tøebové byly ocenìny 
finanèními odmìnami 5, 3 a 1 tis. Kè.

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Od 1. 6. 2007 budeme v Obèanském informaèním 
centru (OIC) na ul. Olomoucké è.o. 2 poskytovat 
obèanùm další novou službu „Výpis z obchodního 
rejstøíku“. Obèan již nebude muset jezdit pro tento 
výpis na Krajský soud do Pardubic nebo Hradce 
Králové. Každá výstupní sestava bude opatøena 
elektronickou znaèkou, èíslem jednacím a ovìøovací 
doložkou, ve které ovìøující osoba opatøuje vytištìnou 
sestavu svým razítkem a podpisem. Takto vybavený 
výpis z obchodního rejstøíku pak nabývá právní sílu 
veøejné listiny (ve smyslu zákona 81/2006 Sb. 
z 10. 2. 2006, kterým se mìní zákon è. 365/2000 Sb., 
o informaèních systémech veøejné správy a o zmìnì 
nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù). Výstupy jsou poskytovány z centrální 
databáze Obchodního rejstøíku a sbírky listin 
Ministerstva spravedlnosti Èeské republiky.
Žadatel si muže zvolit zda chce zobrazit výpis platný 
(aktuálnì platný výpis bez vypsaných zmìn) nebo 
výpis úplný (kompletní výpis se všemi provedenými 
zmìnami v historii). Cena vydaného výpisu je dána 
zákonem è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve 
znìní pozdìjších pøedpisù a je stanovena ve výši 
50 Kè za každou stranu výpisu.

Odbor vnitøních vìcí

Od konce èervna je plánovaná uzavírka silnice 
II. tøídy è. 368 v úseku Dlouhá Louèka - Køenov, kde 
se bude opravovat povrch a pøíslušenství komunika-
ce (sjezdy, propustky, krajnice, pøíkopy a dopravní 
znaèení). Souèasnì se budou na silnici II/368 
v Dlouhé Louèce rekonstruovat dva mosty (368-025 
a 368-026), které budou zdemolovány a postaveny 
novì. Objízdné trasy budou vedeny pøes Mìsteèko 
Trnávku (resp. na Svitavy). Délka uzavírky bude 
upøesnìna po výbìrovém øízení na dodavatele 
stavby. Jedná se v podstatì o tøi samostatné stavby, 
pøi jedné uzavírce.
Ve stejném termínu se bude opravovat most na 
silnici I. tøídy è. 35 v Linharticích (mimoúrovòová 
køižovatka se silnicí II/371). Objízdná trasa bude 
vedena pro smìr na Olomouc po staré silnici I/35 
s nájezdem u firmy Rehau a pro smìr na Rozstání 
pøes Linhartice.      Odbor dopravy

zveøejòuje zámìry mìsta MT na prodeje nemovitostí:
ü Pozemek parc. è. 700 o celkové výmìøe 

2121 m , kultura zahrada a pozemku parc. è. 701/2 
2o výmìøe 180 m , kultura ostatní plocha v obci 

Moravská Tøebová a katastrálním území Boršov 
u Moravské Tøebová.  Èást pozemku parc. è. 763 

2 2o celkové výmìøe 471 m  (jedná se cca o 130 m ), 
kultura trvalý travní porost v obci Moravská 
Tøebová a katastrálním území Boršov u Moravské 
Tøebová.  Zámìr prodeje byl schválen usnesením 
Rady mìsta Moravská Tøebová è. 438/R/090507
ü Pozemek parc. è. 1455/1 o celkové výmìøe 

2476 m , kultura zahrada a pozemku parc. è. 1454 
2o celkové výmìøe 522 m , kultura zastavìná 

plocha a nádvoøí v  obci a katastrálním území 
Moravská Tøebová, ul. Svitavská.  Zámìr prodeje 
byl schválen usnesením Rady mìsta Moravská 
Tøebová è. 437/R/090507
ü Pozemek parc. è. 2355/1 o celkové výmìøe 

2 28.090 m  (jedná se cca o 110 m ), kultura trvalý 
travní porost v obci a katastrálním území 
Moravská Tøebová, ul. Na Stráni. Zámìr prodeje 
byl schválen usnesením Rady mìsta Moravská 
Tøebová è. 440/R/090507
ü Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje 
zámìr mìsta M.T. pøevést - smìnit nemovitosti:  

2- parc.è. 3890/5 o výmìøe 93 m , kultura ostatní plocha,
2- parc.è. 3890/7 o vým. 148 m , kultura ostatní plocha, 
2- parc.è. 3898/4 o vým. 267 m , kultura ostatní plocha, 
2- parc.è. 3901/2 o vým. 161 m , kultura ostatní plocha, 

2- parc.è. 3900/23 o vým. 9 m , kultura ostatní plocha, 
2- parc.è. 3921/39 o vým. 229 m , kultura ostatní plocha

vše v obci a kat. území Moravská Tøebová o celkové 
2výmìøe 907 m . Zámìr pøevodu byl schválen 

usnesením Rady mìsta M. Tøebová è. 441/R/090507
Oznámení Mìstského úøadu v Mor. Tøebové vychází 
z § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù.
V Moravské Tøebové dne 14. 5.2007, vyvìšeno dne 
16. 5. 2007, lhùta dle zákona do 31. 5. 2007.

Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku 
a komunálního hospodáøství

Opìt bychom chtìli pøipomenout obèanùm, že se 
blíží termín pro povinnou výmìnu øidièských 
prùkazù vydaných v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 
1993. Pokud vlastníte starý typ øidièského prùkazu - 
„rùžovou tøídílnou rozkládací knížeèku“ (vydávanou 
v letech 1964 - 1986) nebo „rùžovou kartièku“ 
(vydávanou v letech 1986 - 1993) neotálejte s jeho 
výmìnou. Termín povinné výmìny je do 31. 12. 
2007. Výmìna øidièských prùkazù je osvobozena od 
správního poplatku a provádí se na odboru dopravy 
mìstského úøadu, a to podle místa trvalého pobytu 
držitele øidièského prùkazu. K provedení výmìny 
øidièského prùkazu je potøeba se dostavit na odbor 
dopravy se starým øidièským prùkazem, platným 
dokladem totožnosti (obèanský prùkaz, pas), jednou 
fotografií o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a u pøepážky 
vypsat Žádost o výmìnu ØP. Lhùta pro vyhotovení 
a vyzvednutí nového øidièského prùkazu (a zároveò 
výmìnu za starý ØP) je 15 až 20 dnù. 
V souèasné dobì probíhají výmìny øidièských 
prùkazù plynule, vyplnìní formuláøe žádosti o nový 
øidièský prùkaz je otázkou nìkolika minut. Oèeká-
váme ale, že ke konci roku bude výmìna øidièského 
prùkazu spojena s delším èekáním ve frontì na 
úøadu. Proto neodkládejte návštìvu odboru dopravy 
a pøijïte si vymìnit starý øidièský prùkaz. 

Odbor dopravy MìÚ

Z jednání rady mìsta – 9. 5. 2007
Rada mìsta schválila:

ü Další provoz denního stacionáøe Domeèek 
ve stávajících prostorách budovy na ul. Svi-
tavské v M. Tøebové podle podmínek smlouvy 
o výpùjèce nebytových prostor, uzavøené mezi 
mìstem Moravská Tøebová a Oblastní charitou 
Moravská Tøebová ze dne 1.10. 2006.
ü Dodatek smlouvy o partnerství uzavøené 
mezi mìstem Moravská Tøebová a Oblastní 
charitou Moravská Tøebová ze dne 21. 9. 2006, 
podle pøedloženého návrhu.
ü Uzavøení smlouvy o dílo s vítìzem výbìro-
vého øízení s projekèní kanceláøí Urbanistické 
støedisko Brno spol. s.r.o. Pøíkop 8, Brno na akci 
Urbanistická studie lokality Udánský kopec.
ü Uzavøení smlouvy o dílo s vítìzem 
výbìrového øízení stavební firmou MATI-
Moravia, Koclíøov 204 na akci Rekonstrukce 
sociálního zaøízení tìlocvièny ZŠ, Kostelní nám. 
v Moravské Tøebové.
ü Rozpoètové opatøení è. 4/2007 rozpoètu 
mìsta - poskytnutí finanèního pøíspìvku  Svazu 
tìlesné postižených v ÈR, místní organizaci 
Moravská Tøebová ve výši 15.000 Kè na èinnost 
místní organizace.

Rada mìsta vzala na vìdomí:
ü Pøedloženou zprávu týkající se posouzení 
možnosti další bytové zástavby na ul. 
Strážnického a na ul. Jevíèské v lokalitì 
stávajícího zahradnictví
ü Pøedloženou zprávu týkající se popisu 
jednotlivých studentských prací a doporuèení
3 nejvhodnìjších návrhù na téma Novì navržená 
zástavba mìstské tržnice v Moravské Tøebové.

Rada mìsta uložila:
ü Odboru investièního a regionálního rozvoje 
zadat zpracování pøíslušné dokumentace pro 
další bytovou zástavbu na ul. Strážnického.
ü Odboru investièního a regionálního rozvoje 
zabezpeèit zpracování zastavovací studie vèetnì 
ceny sítí pro bytovou zástavbu v lokalitì 
zahradnictví na ul. Jevíèské.

- ZŠ Palackého ul. 15.000 Kè na „Pískání pro zdraví“
- AVZO, technické sporty 10.000 Kè na nákup 
materiálu pro støelecký klub mládeže
- Øímskokatolická farnost Mor. Tøebová 11.000 Kè 
na expedici Alpy-Medugorje
- Mìsto Moravská Tøebová na poøádání oslav 750 let 
mìsta 20.000 Kè
- Denní stacionáø obdržel dotaci 500.000 Kè 
Nejvíce ovšem získala spoleènost KERAMSPAL, 
která provozuje Prùmyslové muzeum v Mladìjovì 
na Moravì. Obdrží celkem 580.000 Kè na obnovu 
trati a zabezpeèení sbírek muzea. Dalších 200.000 
Kè dostane obec Mladìjov na Moravì k dobudování 
veøejného osvìtlení k Prùmyslovému muzeu. 
Celkovì tak dotace Pardubického kraje ve prospìch 
Prùmyslového muzea v Mladìjovì pøesáhly za 
poslední 4 roky jeden milion Kè. -pk-
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Udánský kopec se zastaví
Moravskotøebovští radní schválili novou lokalitu na 
další bytovou zástavbu. Udánský kopec bude do pìti 
let zastaven rodinnými domy. Je to už ètvrtá lokalita 
urèená k zástavbì. „V souèasné dobì je akce ve fázi 
projektové dokumentace, kterou pro mìsto pøipraví 
Urbanistické støedisko Brno,“ informuje vedoucí 
investièního odboru Tomáš Kolkop. Dokumentace 
bude øešit kompletní infrastrukturu a zástavbové 
plochy. V plánu je i výsadba lesoparku v místì bývalé 
cihelny. „Lokalita Udánský kopec byla vybrána pro 
svoje výhodné postavení. Stále je zde dostatek místa 
pro nové domy a napojení na infrastrukturu nebude tak 
problematické, jelikož je už èásteènì zastavìn,“ øíká 
Kolkop. Radnice øeší i další zbývající èásti, které jsou 
urèeny k bytové zástavbì v lokalitì Strážnického a  na 
ul. Jevíèské v lokalitì stávajícího zahradnictví, kde se 
jedná zhruba o šest rodinných domù. „Zájem lidí o vý-
stavbu rodinných domù v Mor. Tøebové mì velice 
tìší. Nové firmy na prùmyslové zónì zahájily svou 
výrobu, vznikla nová pracovní místa, která zajisté 
pøilákají do našeho mìsta další zájemce o bydlení,“ 
objasòuje zámìr nových lokalit starosta mìsta Josef 
Oš�ádal.       Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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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, Moravská Tøebová nebo e-mailem: 
zpravodaj@mtrebova.cz

Chtìla bych se podìlit o jeden 
zážitek a zároveò tak dát tøeba 
i návrh k nìèemu, co by nebylo 
až tak tìžké vybudovat, si 
myslím. O víkendu jsem byla 
s kamarádkou v Lipníku na 
koleèkových bruslích, ano 
témìø 100 km odtud. A byla 
jsem nadšená, veliké parko-
vištì, na kterém jsme se 

pøezuly, a hurá na trasu, která byla dlouhá jen 
3,5 km. Celá trasa byla hlídaná mìstskou policií, 
aby tam nejezdila auta. Prohánìli se tam na 
bruslích dìti, maminky s koèárky, mladí i starší 
lidé, ale i lidé na kolech a pìší. Kdo chtìl, otáèel 
se a kroužil dokola, kdo nechtìl, pokraèoval po 
cyklistické stezce. Podél této trasy byly dvì 
hospùdky s venkovním posezením, trasa vedla 
kolem potoka. Na zaèátku byla rampa pro 
mládež a u jedné z tìch hospùdek taky nìco pro 
malé dìti. A já si tak øíkám, proè by nemohlo být 
nìco takového u nás? Já vím, nám obèanùm 
pøijde vše hned jednoduché, ale tohle by pøece 
mohlo být pøíjemné tolika lidem, a i pro Zdravé 
mìsto ideální pøíklad, ne? 
Dìkuji za Váš námìt. Slyšel jsem, že nìco 
podobného již existuje. Je to jistì vynikající nápad 
pro využití volného èasu pro celou rodinu. Pøedám 
tento námìt koordinátorce Zdravého mìsta, aby jej 
evidovala jako vhodný pro možnou realizaci.  
Vážený pane starosto, již nìkolikrát jsem Vám 
chtìla napsat kvùli psím exkrementùm na ulicích 
našeho mìsta. Nyní jsem uvítala reakci obèana  
pejskaøe v dubnovém èísle zpravodaje. Nejsem 
takový optimista jako vy, když si myslíte, že se 
èasem vychovají lidé sami. Myslím, že by nebylo 
od vìci pokutování nebo alespoò rozmístìní 
nádob na tyto exkrementy s rolemi trhacích 
pytlíèkù. Možná pak už hodnì pejskaøù si po 
svém miláèkovi uklidí a bude jim to hloupé 
neudìlat. 
Dìkuji za Vaši pøipomínku. Já jsem možná vìtší 
optimista, co se týèe výchovy pejskaøù. Ale nejsem 
takový optimista v tom, jak dlouho by role trhacích 
pytlíkù u koše vydržela. Ale opìt je to námìt 
k diskusi a pokusu o realizaci Vaší myšlenky. Možná 
se ukáže, že jste mìla pravdu.
Pane starosto,  proè dovolíte, aby školní bazén 
v ZŠ Palackého využívali kromì spousty školákù, 
kteøí jej využívají v rámci hodin tìlesné výchovy 
i mimoškolní dospìlí z rùzných firem? Minulý 
rok jistí žáci mìli vyrážku na tìle po plavání! 
Tento rok se voda tak silnì chloruje, že mokré 
plavky po sundání „stojí v pozoru“ z chlorované 
vody. Již dávno mohlo mìsto dát postavit krytý 
bazén pro obyvatelé mìsta. Nelogické a nezodpo-
vìdné jednání mìsta se také projevilo, když 
profinancovalo spoustu penìz na letní koupání.
Kvalita vody ve školním bazénu je dennì 
kontrolována a mìøena multifunkèním kalibrovaným 
pøístrojem. Jen za letošní rok byly provedeny ètyøi 
pravidelné kontroly hygienické stanice a navíc 
neèekaná kontrola Státním zdravotnickým dozorem. 
Dle protokolù z kontrol je kvalita vody a její úprava 
v souladu s normami a vyhláškami. Tedy v žádném 
pøípadì škola nic nezanedbala a o kvalitu vody je 
dobøe postaráno. To, že je bazén využíván i jinými 
subjekty jako sportovci TJ Slovan, jinými školami, 
Domem dìtí a mládeže i komerèními firmami, je jen 
dobøe. V žádném pøípadì tyto subjekty kvalitu vody 
nezhoršují, naopak výraznì vylepšují hospodaøení 
školy. Jen z pøíjmu za pronájem bazénu má škola 
kolem 200 tis. Kè roènì. 
Poèítá se s rekonstrukcí chodníku na ulici 
Jevíèské od novinového stánku po ulici Pod 
Hamry? Chodník je v naprosto dezolátním stavu. 
V rozpoètu mìsta v kapitole údržba chodníkù a ko-
munikací pro rok 2007 je zahrnuta rekonstrukce 
chodníku na Jevíèské ulici 1. etapa od novinového 
stánku u zahradnictví po ulici Mánesovou. 
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Karel Holas: Hudební zakázka? Termín udìlá vše za mì...
V rámci oslav 750. výroèí založení Moravské 
Tøebové opìt otiskujeme rozhovor se známou 
osobností, která se narodila v našem mìstì. 
Tentokrát jde o Karla Holase, èlena skupiny 
ÈECHOMOR.
Karel Holas ve skupinì zpívá a hraje na housle. 
Kromì písnièek také skládá hudbu k divadelním 
hrám, animovaným i dokumentárním filmùm 
nebo reklamním spotùm. Dne 16. èervna máte 
možnost Karla Holase (samozøejmì i se skupinou 
Èechomor) vidìt živì na koncertì právì k výroèí 
mìsta.
Když jsem Vás poprvé kontaktovala kvùli 
rozhovoru, dozvìdìla jsem se, že jste na Kubì. 
Šlo o Vaši první cestu do této zemì?
Ano, byla to moje první cesta na Kubu. Pár mìsícù 
pøedtím jsem ji „okukoval“ z Miami, kde jsme byli 
s Èechomorem na turné.
Herec Jan Hájek mi pøi minulém rozhovoru 
sdìlil, že by na  Kubì chtìl dokonce žít. Èím si 
vysvìtlujete takovou (nejen turistickou) oblíbe-
nost této stále totalitní zemì?
Kuba je velmi krásný ostrov a je tam poøád teplo, 
které mám rád. Obdivoval jsem i Kubánce, kteøí jsou 
vìtšinou milí, ale hlavnì velmi zruèní. Staèí se 
podívat na ulice, které jsou pøehlídkou staøièkých 
amerických veteránù v perfektním stavu. Bylo se na 
co koukat.
Kde byste chtìl žít Vy, kdybyste se mohl znovu 
narodit? A hlavnì – proè?
Líbí se mi v Èechách a na Moravì, ale mám rád 
teplo, takže bych se klidnì rád narodil nìkde na 
jihu...
Právì v rámci 750. výroèí mìsta jste byl požádán 
o složení znìlky oslav. Prý jste úmyslnì nedostal 
žádné instrukce a mìl jste tak pøi její tvorbì 
úplnì volnou ruku. Je  pro Vás taková „zakázka“ 
zajímavìjší, než když jste pøece jenom omezován 
rùznými požadavky?
Udìlat znìlku pro mìsto, ve kterém jsem vyrùstal 
a se kterým jsem ve stálém spojení, byl velmi 
pøíjemný úkol a rád jsem ho udìlal, a� bylo zadáni 
jakékoliv. Ale jinak pro všechny práce a hudební 
zakázky platí termín. Ten vše udìlá za mì...
16. èervna byste mìl s Èechomorem hrát v Mo-
ravské Tøebové. Jak se tìšíte (pokud vùbec) na 
setkání s rodáky? Nebo mìsto navštìvujete 
pravidelnìji a nepoci�ujete pøi Vaší dlouhé 

hudební kariéøe tento koncert jako nìjakou 
zvláštní událost?
Nìkolikrát jsme vystupovali v Duku-Duku u Vládi 
Moravce, kterého obdivuji, co všechno ve Tøebové 
dìlá. Koncert k 750. výroèí založení mìsta pro mì 
významný je a jsem velmi potìšen, že jste si nás 
k této oslavì pozvali. Moravskou Tøebovou ale 
navštìvuji èasto – jezdím k rodièùm a k bratrovi, 
vídám se s klukama, se kterýma jsem hrával ve 
svých zaèátcích a kteøí se muzice vìnují dodnes. 
A jsou úžasní.

Navštívila jsem stránky Vaší skupiny a neodpus-
tím si nevyjádøit pochvalu nejen nad jejím 
vzhledem, ale i obsahem. Jak vnímáte tyto 
pokroky techniky, poèítaèe, internet a prezentaci 
na webu vùbec?
Všechny tyto techniky využívám, jsou to velcí 
pomocníci. Jako napøíklad teï, kdy Vám odpovídám 
v tomto rozhovoru, kvùli kterému bychom se pøed 
patnácti lety buï museli sejít a ujet spoustu 
kilometrù, nebo si dlouze telefonovat. -roth-

Operace PVC aneb Poctivì Vyèištìné Cesty

Již podruhé uklízeli v sobotu 21. 4. 2007 
moravskotøebovští skauti a Èochtani v rámci Dne 
Zemì okolí turistických cest v prostoru Pekla. Necelá 
padesátka úèastníkù prošla a vyèistila pøidìlené trasy 
s cílem na táboøišti u chaty v Pekle, kde mimo jiného 
obdržela také podìkování od samotné Paní lesa. 
Škoda, že dobrovolných uklizeèù z øad veøejnosti 

nepøišlo více, naše pøíroda si pomoc urèitì zaslouží. 
Odpadkù bylo sice o nìco ménì než vloni, ale i tak jich 
byl poctivý tucet pytlù! Úèastníci se rozcházeli s pøá-
ním, aby uklizeno zùstalo co nejdéle. Organizátoøi 
dìkuji za spolupráci Technickým službám Moravská 
Tøebová.

Pavel Navrátil
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M Ì S T S K Á P O L I C I E – L I N K A 1 5 6
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: 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. 4. - 14. 5. 2007

15. 4. od 23:00 hod. do 01:00 hod. provedla hlídka 
MP dopravní akci, pøi níž se zamìøila na neosvìtlené 
cyklisty. Neosvìtlené cyklisty øešila hlídka MP 
blokovou pokutou.
18. 4. v 18:00 hod. byla hlídka MP pøivolána na 
dìtské høištì pod zámkem. Zde byl hlídkou MP 
odchycen pes (vlèák). Pes byl hlídkou pøevezen do 
kotce MP a další den pøedán majiteli.
20. 4. v 13:00 hod. spolupracovala hlídka MP s HZS 
a PÈR pøi hašení požáru domu na ulici ÈSA.
21. 4. v 01:30 hod. nalezla hlídka MP v prostoru 
bankomatu banky ÈSOB podnapilého muže, který 
spal na zemi a zneèistil prostor. Muž byl probuzen, 
byla mu uložena bloková pokuta a byl vykázán ven 
z banky.

24. 4. v 15:30 hod. spolupracovala hlídka MP s PÈR 
pøi odklonu dopravy bìhem likvidace smrtelné 
dopravní nehody na silnici z Mor. Tøebové do 
Rozstání.
26. 4. v 18:30 hod. byla hlídka pøivolána na ulici 
Svitavskou, kde ležel pøed restaurací Morava opilý 
muž v bezvìdomí. Na místo byla pøivolána RZS 
a muž jí byl pøedán.
27. 4. v 11:00 hod. zabezpeèovala hlídka MP místo 
dopravní nehody na nám. T. G. Masaryka do pøíjez-
du PÈR.
28. 4. v 01:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení 
o požáru kontejneru na sklo na ulici Nádražní. 
Hlídka zabezpeèila místo a pøivolala hasièe. 
30. 4. v 17:00. hod. byla hlídka MP upozornìna na 
bezdomovce, který obtìžoval obèany u OD Penny 
Market. Muž byl vykázán z místa.
4. 5. zjistila hlídka MP pøi kontrole budovy bývalé 
dìtské nemocnice, že chybí nìkolik kusù litinových 
radiátorù. Hlídka provedla kontrolu sbìrných suro-
vin. Radiátory hlídka nalezla, zjistila jméno muže, 
jenž litinu pøivezl, a záležitost pøedala PÈR k další-
mu šetøení.
5. 5. pøi kontrole ulice Sportovní nalezla hlídka MP 
osobní vozidlo zn. Mercedes, po kterém bylo vyhlá-
šeno pátrání. Pøípad byl pøedán PÈR.
7. 5. v 14:10 hod. øešila hlídka MP rvaèku mezi 
dvìma hosty v baru U Billa na ulici Cihláøovì.
V 20:15 hod. byla hlídka MP upozornìna na ležící 
ženu u Penny Marketu. Žena byla v podnapilém 
stavu a mìla zranìní. Byla pøevezena do nemocnice 
ve Svitavách.
10. 5. v 09:15 hod. byla hlídce MP oznámena 
dopravní nehoda na ulici Marxovì. Byl zjištìn 
majitel vozidla, který zpùsobil škodu na ochranném 
sloupku. Zjištìné údaje byly pøedány TS k uplatnìní 
náhrady škody.
Ve 22:10 hod. byl hlídkou MP nalezen na ulici 
Dukelskou zranìný muž. Na místo byla pøivolána 
RZS a nuž byl se zlomenou nohou pøevezen do 
nemocnice ve Svitavách.
12. 5. v 03:10 hod. byl pøi kontrole ulice 9. kvìtna 
nalezen na chodníku pøevrácený osobní vùz zn. 
Favorit, ze kterého vytékal benzín. Na místo byla 
pøivolána PÈR a HZS.
V 09:45 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že 
v areálu nemocnice je zranìná srna. Hlídka MP vy-
rozumìla hospodáøe mysliveckého sdružení v Mor. 
Tøebové a ten zaøídil odchyt srny. 
14. 5. projednala hlídka MP pøestupkové jednání 
s dìtmi, které si hrály na schovávanou v bývalé dìt-
ské nemocnici. Pøestupek byl projednán i s rodièi dìtí.

strážník František Juriš

N A L I N C E 1 5 8 – P O L I C I E È R
Na lince 158 Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá ètyøiadvacetihodino-
vá celodenní služba
Kontakt: npor. Ondøej Vašíèek, ved. obv. odd. PÈR 

Šíøil paniku, už je za katrem 
Ètyøiapadesátiletý muž z Moravské Tøebové je 
podezøelý z toho, že z veøejného telefonního 
automatu v obci na Moravskotøebovsku oznámil na 
tísòovou linku zprávu o uložení bomby na sídlišti 
Semanín v Èeské Tøebové. Policisté muži sdìlili 
podezøení z trestného èinu šíøení poplašné zprávy. 
Podezøelý uvedl, že k telefonátu ho vedly rodinné 
dùvody. Vìc nadále šetøí moravskotøebovští 
policisté.

Kriminalisté dopadli podezøelé z vloupání
Na poèátku bøezna tohoto roku došlo k vloupání do 
dílen v Bøezinkách. Z místa si neznámí pachatelé 
odnesli armatury k èerpadlùm v celkové hodnotì 
témìø 63.000 Kè. Svitavští kriminalisté z tohoto 
trestného èinu krádeže vloupáním podezírají tøi 
mladé muže z Moravské Tøebové a okolí. Dva z po-
dezøelých si již pøevzali od policejního komisaøe 
obvinìní z trestného èinu krádeže vloupáním.
 

Akce Šifra rozprášila drogové dealery 
Spolupráce svitavského a ústeckoorlického toxitýmu 
na spoleèné akci s názvem Šifra dovedla kriminalis-
ty k odhalení dvou varen pervitinu. Šestadvace-
tiletého muže z Lanškrouna a osmnáctiletou ženu 
z Moravské Tøebové obvinil policejní komisaø 

a

a

a

M A T R I K A
Vítání:
Duben: Vanesa Boledovièová 

Matìj a Marek Slezákovi
Filip Trnka
Zuzana Klímová

Kvìten: Natálie Jinková
Teodor Bumbálek
Nicolas Buèek
Ondøej Novotný

Sòatky:
Duben: Pavel Zmeškal - Hana Kasalová 

oba M.T.
Jiøí Formánek - Hana Jablonèíková
oba Køenov
Petr Rozboøil - Eva Procházková
Jevíèko - Jaromìøice
Tomáš Král - Michala Èermáková
oba M.T.

V informaèním  systému  MìÚ  v  Mor. Tøebové 
bylo k 30. 4. 2007 vedeno celkem 11 168 
obèanù ÈR, z toho 54 cizincù s povolením 
k trvalému pobytu na území Èeské republiky. 
Za mìsíc duben se v Moravské Tøebové 
narodilo 11 dìtí a zemøelo 8 obèanù, pøistìhova-
lo se 17 obyvatel a odstìhovalo se 24 obyvatel.

Kolik nás je

z trestného èinu nedovolené výroby a držení 
omamných a psychotropních látek a jedù. Oba jsou 
podezøelí, že od prosince 2006 do souèasnosti 
vyrábìli a distribuovali pervitin. Muž se navíc této 
trestné èinnosti dopouštìl, aèkoliv byl za obdobnou 
trestnou èinnost v podmínce. Také vzhledem k této 
okolnosti podal policejní komisaø návrh na jeho 
vzetí do vazby. Jednu z varen se dokonce pokusil 
ukrýt v úschovnì zavazadel, kde pak byla policisty 
také zajištìna. Dle vyjádøení kriminalistù, je v tomto 
pøípadì vysoce pravdìpodobné, že  dojde k obvinìní 
dalších osob, které se na této trestné èinnosti 
podílely.

Dvì vloupaèky ve mìstì
Dne 10. 5. došlo k násilnému vniknutí do rodinného 
domu v Moravské Tøebové. Dosud neznámý 
pachatel ukradl finanèní hotovost a digitální 
videokameru v celkové hodnotì více než 12.000 Kè.
Delšího volna využil neznámý pachatel také v jedné 
ze støedních škol v Moravské Tøebové. Poté, co 
násilnì vnikl do recepce školy, odcizil poèítaèovou 
techniku v hodnotì témìø 15.000 Kè. Policisté po 
vìcech i neznámých pachatelích nadále pátrají.

Hlady kradl?!
Policejní komisaø sdìlil obvinìní z pokusu krádeže 
vloupáním tøiadvacetiletému muži z Moravské 
Tøebové. Mladík je podezøelý z toho, že se dne 9. 5. 
2007 kolem druhé hodiny ranní pokusil násilnì 
vniknout do prodejny v Mladìjovì na Moravì. Mìl 
v úmyslu zde odcizit jídlo. Pokus o vniknutí muži 
nevyšel, na zaøízení zpùsobil škodu témìø 2.000 Kè.

a

a
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Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatelka
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
T: 461 316 509
E: reditel@tsmt.cz 
W: www.tsmt.cz  

Ceník  vstupného kvìten a záøí 2007
– provozní doba 10:00 - 18:00 hodin

Od 10.00 hod. do 18:00 hod.
celodenní vstupné – dospìlí 55,-
celodenní vstupné – dìti, dùchodci 40,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Od 12.00 hod. do 18:00 hod.
odpolední vstupné – dospìlí 35,-
odpolední vstupné – dìti, dùchodci 30,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Ceník  vstupného èerven, èervenec, srpen 2006 
– provozní doba 8:00 - 21:00 hodin

Od 8.00 hod. do 20.00 hod.
celodenní vstupné – dospìlí 55,-
celodenní vstupné – dìti, dùchodci 40,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Od 12.00 hod. do 21:00 hod.
odpolední vstupné – dospìlí 35,-
odpolední vstupné – dìti, dùchodci 30,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Od 19.00 hod. do 21.00 hod.
veèerní vstupné – dospìlí 25,-
veèerní vstupné – dìti, dùchodci 20,-
ZTP/P + doprovod 20,-

Pøedplatné vstupù  bez èasového limitu
                                             Dospìlí  dìti a dùchodci

10 zvýhodnìných vstupù     390,- (á 39,-) 80,-(á 28,-)
20 zvýhodnìných vstupù     700,- (á 35,-) 480,-(á 24,-)
30 zvýhodnìných vstupù     890,- (á 29,50)  560,-(á 18,50)
40 zvýhodnìných vstupù     1100,-(á 27,50) 660,-(á 16,50)
50 zvýhodnìných vstupù     1210,-(á 24,-) 710,-(á 14,-)

Vstupné kurt – tenis 30 Kè/1 hod.
Vstupné kurt – plážový volejbal 100 Kè/1 hod.
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nemusíte obávat jakéhokoliv hluku z rušné ulice. 
Objekt penzionu je obdélníkového pùdorysu a støe-
dem domu je nádvoøí, které bude sloužit v letních 
mìsících k venkovnímu posezení. V pøízemí je 
umístìna jídelna, která je hostùm k dispozici v prù-

Moravská Tøebová se mùže pyšnit novì otevøeným 
penzionem Best. Dvoupatrový penzion, který byl 
slavnostnì otevøen 7. 5., je situován v blízkosti 
centra, na Brnìnské ulici. Jeho novì zrekonstruova-
né prostory zajisté potìší všechny návštìvníky 

K historickým událostem ve vývoji našeho mìsta 
jistì také patøí osvobození vlasti od nacistické 
okupace v roce 1945. Na nìm 
se nejvíce podíleli vojáci 
spojeneckých armád, mezi 
nimiž byli vedle Èechù a 
Slovákù také potomci našich 
krajanù z Ukrajiny. Jedním 
z nejznámìjších byl Eda 
Jenický, který se pøihlásil do 
Svobodovy armády ve svých 19 
letech. Po výcviku hned pro-
kázal mimoøádnou stateènost, 
o èemž svìdèí øada udìlených 
vyznamenání. Vyvrcholením pro nìho bylo, že se 
stal osobním šoférem plukovníka Svobody. Po 

Moravská Tøebová má nový penzion

Vzpomínka na Edu Jenického – bojovníka za svobodu

úù Prodejna T-MOBILE
Novì otevøená prodejna T-Mobile na ulici ÈSA 
(bývalý sociální odbor), Moravská Tøebová 
nabízí kompletní služby spoleènosti T-Mobile 
(aktivace, prodlužování smluv, pøevody z Twistu 
na paušál, atd.), širokou nabídku mobilních 
telefonù a pøíslušenství a poradenské služby. 
Otevøeno máme: Po - Pá 8.00 - 17.00 hod. a v 
So  9.00-11.30 hod. Telefon: 461 311 368.

úù Rozkvetlé mìsto 2007
Èeský zahrádkáøský svaz ve spolupráci se 
Zdravým mìstem Moravská Tøebová nabízí 
obyvatelùm mìsta úèast v soutìži ROZ-
KVETLÉ MÌSTO 2007.
Jedná se o co nejhezèí a nejpestøejší kvìtinovou 
výzdobu na balkónech, kolem domkù a firem-
ních budov. Odmìnami budou hodnotné ceny. 
Hodnoceny budou tyto kategorie:
Kategorie 1:  pøedzahrádky, balkony a okna 
rodinných a øadových domù, kvìtinová výzdoba 
oken a balkónù panelových domù
Kategorie 2: zahradní úprava prostorù firem-
ních objektù.
Pøihlásit se mùžete do 30. 6. 2007 na Mìstském 
úøadì v kanceláøi Zdravého mìsta, tel.: 461 353 
044, vcapalova@mtrebova.cz

úù ...a pøiletí vrtulník
do KØENOVA 29. 6. 2007 na fotbalové høištì
Program: od 12.00 - PØISLÍBENO pøistání 
vrtulníku s výsadkem parašutistù; ukázka 
psovodu Policie ÈR; 14.00 - hasièi Svitavy, 
Moravská Tøebová; 16.00 - vystoupení 
historického šermu BAŠTÝØI Brno, ukázky 
šermu,  soutìže pro dìti; 18.30 - bøišní 
taneènice; 22.00 - OHÒOSTROJ. Po celý den 
skákací hrad ZDARMA, nafukovací skluzavka, 
motorová ètyøkolka
Obèerstvení zajištìno, vstupné dobrovolné

Akce poøádaná pod záštitou obce Køenov

„Pod modrou oblohou“
V pátek 4. 5. probìhlo v Moravské Tøebové ve 
dvoranì muzea  velkolepé slavnostní vyhodnocení 
2. roèníku celostátní výtvarné soutìže „Pod modrou 
oblohou“ na téma: „PROMÌNY“. Slavnostní 
vyhlášení øídila autorka myšlenky této soutìže, 
organizátorka a výtvarnice Hana Horská. Ceny 
mladým vítìzùm pøedali èlenka rady Pardubického 
kraje Marie Málková, vedoucí odboru školství 
Pardubického kraje Karel Peška, starosta mìsta Josef 
Oš�ádal, generální øeditel firmy OR-CZ Václav 
Maèát, zástupce firmy Microsoft Jan Moleš, øeditel 
poøádající školy ZŠ Palackého Josef Orálek.
Nejlépe hodnocená práce:
Polská Republika - Wroclaw
Ania Dasiewicz – 12 let - I. Kategorie
Škola pøi Velvyslanectví Ruské Federace v ÈR – 
Praha     Anna Akulinina – 8 let
Slovenská Republika - Banská Štiavnica
Nikola Majerská  14 rokù  I. Kategorie 
Kategorie  I. – 6. - 7. tøída základních škol a více-
letých gymnázií
1. místo: Petra Jeøábková - ZŠ Moravská Tøebová, 
ul. Palackého
2. místo:  Le Do Thanh - ZŠ Praha 4, K Dolùm
3. místo: Markéta Pøikrylová - ZŠ Moravská 
Tøebová, ul. Palackého
4. místo:  Julie Sýkorová - ZŠ J. J. Ryby, Rožmitál 
pod Tøemšínem
5. místo:  Klára Tuèková - ZŠ Hostomice
6. místo: Daniel Jaroò - Gymnázium, F. Živného  
Bohumín
7. místo:  Kristýna Kamerová - ZŠ Kneslova, Brno
8. místo: Kateøina Bachtíková - ZŠ Vodièkova,  
Praha 1
Kategorie  II. – 8. - 9. tøída základních škol 
a víceletých gymnázií
1. místo:  Jana Kuèerová - ZŠ Moravská Tøebová, ul. 
Palackého
2. místo: Aneta Marková - ZŠ L. Kuby, È. Budìjovice
3. místo: Rostislav Kolega - ZŠ J. J. Ryby, Rožmitál 
pod Tøemšínem
4. místo: Markéta Koblížková - Gymnázium V. Mýto
5. místo: Jan Vojíø - ZŠ M. Tøebová, ul. Palackého
6. místo: Jakub Pokrupa - Masarykova Jubilejní ZŠ 
a MŠ Èernilo
7. místo: Lenka Kùrková - ZŠ J. J. Ryby, Rožmitál 
pod Tøemšínem
8. místo: Milan Pagát - ZŠ E. Zátopka, Kopøivnice

È E R V E N 2 0 0 7

Projekt na rozvoj cestovního ruchu podpoøila EU
na zámek již opìt našli cestu,“ dodala Gruntová.
Ale nejenom na zámek je zamìøena pozornost 
projektu. Cílenì propagována bude nejnavštìvova-
nìjší atraktivita mìsta, Moravskotøebovský aqua-
park, kam roènì zavítá pøes 40.000 lidí. „Aquapark 
by se mìl stát jednou z pomyslných vstupních bran 
do mìsta. Navštìvují jej lidé ze široka zdaleka a my 
se je pokusíme upozornit také na další zajímavá 
místa Moravské Tøebové, a� už formou rozdávání 
propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním 
informaèní tabule,“ prozradil plány na další rozvoj 
turizmu starosta mìsta Josef Oš�ádal. 
Všechny informace o mìstì a okolí v sobì soustøedí 
nové multimediální DVD, které je jádrem celého 
projektu. Naleznete zde také zbrusu nový film o Mo-
ravské Tøebové. Diváky v nìm provází herec Národ-
ního divadla v Praze Jan Hájek a Carmen Gabriela 
Bártová, která pochází z Venezuely a do Moravské 
Tøebové se provdala. „Jsem moc ráda, že jsem 
mohla ve filmu úèinkovat. Moravská Tøebová je 
kouzelné místo a myslím, že nový film ji ukazuje 
v celé její kráse,“ podìlila se se svými pocity 
Carmen Gabriela Bártová.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Pardu-
bickým krajem.

V rámci projektu „Propagaèní kampaò turistických 
produktù a volnoèasových aktivit Regionu MTJ“ 
byly vydány nové propagaèní materiály, hrazena 
úèast na veletrzích, podpoøeny konkrétní akce a fe-
stivaly a v  prùbìhu turistické sezóny se objeví také 
reklamními spoty v rádiích a inzeráty v novinách. 
Cílem je pøiblížit potenciálním turistùm nejvìtší 
atraktivity, a to nejen ve mìstì, ale také v širším 
okolí. Pozornost se soustøedí pøedevším na novì 
zrekonstruovaný zámek v Moravské Tøebové, který 
letos zažil pøevratné zmìny. „V podzemí zámku byly 
odkryty doposud neznámé prostory, které sloužily 
jako vìzeò. Od nové turistické sezóny je zde 
umístìna nová expozice støedovìké muèírny, která je 
svým rozsahem nejvìtší v ÈR. Muèírna má obrovský 
úspìch, návštìvníci zde totiž díky rekvizitám a ozvu-
èení zažijí støedovìk opravdu na vlastní kùži,“ 
vysvìtlila Libuše Gruntová, øeditelka Kulturních 
služeb mìsta, které zámek spravují. Další zmìnou je 
zprovoznìní zámecké kavárny v pøekrásném 
prostøedí Magdalenina sálu. „Areál zámku je tak nyní 
nabízí kompletní služby, nejen nové atraktivní 
prohlídkové okruhy zámeckým sklepením, ale také 
dìtské høištì a posezení ve stylovém prostøedí. 
Raketový rùst poètu návštìvníkù dokládá, že si lidé 

ukonèení 2. svìtové války se dostal do Moravské 
Tøebové, kde byla soustøedìna èást tankových vojsk 
z východu i západu. Zalíbilo se mu zde a do 
Sovìtského svazu se již nevrátil. Zapojil se zde do 
mírového života jako uèitel autoškoly a jako fun-
kcionáø v oddíle boxu a motorismu. Podílel se na 
budování terénního závodištì pod Støelnicí, kde se 
konávaly celorepublikové závody pøed tisícovými 
návštìvami divákù a náš závodník Halm se stal po 
mnoha vítìzstvích ministrem sportu. Žel pøedèasná 
smrt Edy ukonèila jeho plodný život a nám zùstávají 
na nìho, i po 25 letech, vzpomínky jako bojovníka 
za naši svobodu i jako funkcionáøe ve spoleèenských 
organizacích.

Jindøich Tesaø,
ZO Èeského svazu bojovníkù za svobodu 

našeho mìsta. Ubytovat se mùžete celkem v devíti 
pokojích, které jsou jednolùžkové, dvojlùžkové 
(možnost pøistýlky) a ètyølùžkový apartmán. Každý 
pokoj má pøedsíò, komfortnì zaøízenou ložnici, která 
je vybavena kromì postele a šatníku také rozkládací 
pohovkou, minibarem s alkoholickými i nealkoho-
lickými nápoji a satelitní televizí. Penzion má 
pøepychovì zaøízené dláždìné koupelny s mo-
derními sprchovými kouty a velkými zrcadly. Pokoj 
a designové doplòky jsou sladìny do tøí barev – 
èervené, zelené a modré. Celý prostor penzionu 
zdobí bezpeèné eurodveøe a nová eurookna, tudíž se 

bìhu celého dne. Snídanì jsou jediné stravování, 
které penzion nabízí. Ovšem po dohodì s vedením je 
možné se dohodnout na rùzném zpùsobu stravování. 
Pokud byste mìli zájem se ubytovat, mùžete volat 
24 hodin dennì. Parkovištì, do kterého se vjíždí 
bránou po pravé stranì, je situováno zezadu domu. 
Velké prostory, ve kterých se mùže ubytovat až 
20 lidí, slibují komfort jak pro jednotlivce, tak pro 
rodiny s dìtmi. Na své si jistì pøijdou také 
nároènìjší zákazníci. Na všechny návštìvy se tìší 
Ivana a Pavel Václavkovi. Tel. a fax: 461 316 166, 
mob: 605 515 256, 737 438 354
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KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

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

+ 1 hodinu pøed zaèátkem každého pøedstavení

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

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

pro dìti
9. 6. sobota

                                                
Desetiletý Arthur žije s babièkou v malém 
domku na venkovì. Stejnì jako všechny dìti je 
i on fascinován pohádkami, které mu babièka 
vypráví. Sní o neuvìøitelných pøíbìzích, které 
jsou popsány a namalovány v èarovné knize 
jeho dìdeèka, který pøed nìkolika lety záhadnì 
zmizel.
Idylické èasy skonèí v okamžiku, kdy jim 
hrozí zabavení domku. Jedinou šancí je 
dìdeèkùv poklad, který je údajnì ukryt kdesi 
na zahradì v Øíši Minimojù, roztomilých 
malých skøítkù, o kterých Arthurovi dìdeèek 
vyprávìl. Malý Arthur se rozhodne odvrátit 
hrozící nebezpeèí a vydá se hledat pomoc 
právì do øíše Minimojù.
15.00 hodin, kinosál,  vstupné: 60 Kè 

21. 6. ètvrtek

Stejnì jako vìtšina ostatních pøedstavení 
Divadla Jára Cimrmana, sestává Posel z Lip-
tákova ze dvou èástí série odborných referátù, 

Arthur a Minimojové 

Divadlo Járy Cimrmana
- Posel z Liptákova 

8. roèník FOTOFESTIVALU Moravská Tøebová 2007
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Mezi ojedinìlé kulturní akce v Moravské Tøebové patøí mezinárodní FOTOFESTIVAL. Na 
význaènosti letos získá 8. roèník Moravskotøebovského FOTOFESTIVALU 2007 rovnìž tím, 
že se stane souèástí oficiálních oslav 750 let existence mìsta. 

, jež lze pøiblížit mottem „Podhùøí, hory a lidé + 
fotokluby“.  Jednotlivé expozice budou rozmístìny v galerijních prostorách po celém mìstì 
a návštìvníci je mohou zhlédnout do konce èervence. Z exhibicí samostatných autorù 
jmenujme napøíklad Viléma Heckela, Jiøího Havla a Jiøího Bartoše. Mezi fotokluby si své 
pravidelné místo vydobyl Lódzskie Towarzystwo Fotografizne Lodž z Polska, ale také Èerná 
sluneènice z Prahy a øada dalších. Obrovskému zájmu se v rámci fotofestivalu tìší tzv. „Salon 
na šòùrách“, kdy má každý pøíchozí možnost vystavit svoje fotografie a zúèastnit se soutìže 
o hodnotné ceny.  

Rudolf Zukal, hlavní organizátor

Festival odstartuje 23. 6. 2007 
v 9.30 hod ve dvoranì muzea sérii výstav

týkajících se života a díla Járy Cimrmana, 
a v druhé èásti pak ucelenìjšího zpraco-
vání nìkterého jeho díla v tomto pøípadì 
dvou jednoaktových her Posel svìtla a Vizio-
náø.
Tato hra je uvozena následujícími referáty:

Cesta z Prahy do Liptákova 
Svìdectví liptákovské kroniky 
Objec nástìnných nápisù 
Dopis záhøebskému monologistovi
První zemìdìlský pyrotechnik 
Univerzální ptakopysk 
Cimrman sportovec
Cimrmanùv potomek 
Jizerské hory po stránce geologické

(zbude-li èas) 

Posel svìtla
Hra Posel svìtla se odehrává (z pohledu 
Cimrmana) v daleké budoucnosti, kdy lidé 
mimo jiné již nepoužívají nadávek a vulgaris-
mù, taková slova lze najít pouze ve starých 

slovnících. Klid Otce a Matky sledujících 
Zábavného Artura (obdoba naší televize nebo 
rozhlasu i zde je vidìt jasnozøivost Cimrmana) 
je narušen pøíjezdem jejich syna Standy 
potrubní poštou. Ten jim oznámí, že jejich 
chaloupku potøebuje pro svou manufakturu na 
výrobu ruèních baterek  oni se mají vystìhovat 
do útulku pro pøestárlé v Dìdovì Míse. Matka 
se snaží Standu pøesvìdèit, aby od svého 
zámìru upustil, protože až celá vìc dojde Otci 
(který vzhledem ke svému stáøí pomaleji 
chápe), stane se nìco strašného. To se jí 
nepodaøí, Otci vše opravdu dojde, a s pomocí 
svého starého slovníku Standovi nejen vynadá, 
ale praští jej (podle návodu) do zátylku 
ukázkovou baterkou. Rodièe pak Standu 
odešlou potrubní poštou zpìt do Prahy. Na 
cestì se Standa srazí se svým chemikem, který 
veze zásobu TNT na výrobu baterek, takže vše 
dobøe dopadne.

Vizionáø
K vesnickému vìštci Hlavsovi, který 
pøedpovídá budoucnost pohledem do roz-
pálené pece, pøichází pražský uhlobaron 
Ptáèek. Ten potøebuje poradit, zda se jeho 
dcera má vdát za pražského továrníka Kolbena 
nebo za pražského továrníka Daòka. 
Rozhodujícím kritériem je, zda nìkterý z nich 
náhodou nechrápe. Hlavsovi se v troubì 
povede oba nápadníky zahlédnout, ale bohužel 
ve chvíli, kdy nespí, takže Ptáèkovu otázku 
není schopen zodpovìdìt. Bìhem vìštìní 
pøipomíná Hlavsùv syn František svému otci, 
že má bìhem dneška zemøít  a opravdu – brzy 
se ozve zaklepání a vchází Smrt. Hlavsa Smrt 
požádá, aby ještì chvilku poèkal, protože 
potøebuje odkázat stavení Františkovi. 
František však dìdictví odmítá, protože nechce 
být bohatý. Z dalšího rozhovoru vyplyne, že 
Hlavsa a František vidìli v budoucnosti 
podivné vìci, co se týká majetku bohatých lidí. 
To zneklidní Ptáèka natolik, že pøemluví Smrt, 
aby poèkal, a Hlavsu, aby se do budoucnosti 
ještì jednou podíval. Hlavsova vize, podle 
které je v budoucnosti jeho dùl Terezka 
pøejmenován na Petr Bezruè, mu na klidu 
samozøejmì nijak nepøidá. Hra konèí, když si 
Smrt uvìdomí, že se „zakecal“, takže Hlavsu 
mu „už nevezmou“. Smrt odchází na svùj 
poslední pracovní úkol, kterým je „nìjakej 
Ferdinand, Sarajevo“.
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 230 Kè

Posel z Liptákova



Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 h.
sobota-nedìle:                 14.00 - 16.00 h.
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

úù BESEDA O RADARU
Zveme Vás na besedu se závažným tématem
"OTÁZKY KOLEM UMÍSTÌNÍ RADARU 
V ÈR " v pondìlí 25. 6. 2007 od 16.30 hodin 
v kinosále mìstského muzea.
Besedovat budou odborníci z øad ÈSSD a KDU-
ÈSL
Zveme širokou veøejnost - sledujte prosím 
plakáty !

úù POZVÁNKA
Mìsto Jevíèko ve spolupráci se Svazem 
mažoretek ÈR a agentury Arnika 
Moravská Tøebová poøádá v so-
botu dne 9. 6. 2006 od 13.00 hod. 
na Palackého námìstí v Jevíèku 
soutìž semifinálových skupin 
mažoretek ÈR o Pohár mìsta 
Jevíèka a postup do finále v Podìbradech.       

Srdeènì zvou poøadatelé !!!

MUZEUM

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-17.00 h.

Expozice:
• Støedovìká muèírna
• Mìš�anské bydlení
• Selská jízda

Výstavy:
• Výtvarný svìt na zámku – do 3. 6.
• ZUŠ – absolventské práce žákù výtvarného 
oboru – 4. - 10. 6.
• Petra Zápecová „Postøehy v èase“ (fotografie) 
–16. 6. - 22. 7. (16. 6. – vernisáž).
• Komentovaná prohlídka zámku s Vladislavou 
Øíhovou,  vìnovaná stavebnímu vývoji zámku v 17. 
století – 5. 6. v 17.00, sraz na zámeckém nádvoøí.

V mìsíci kvìtnu otevøela galerie Lukart pùsobící 
v našem mìstì svùj výtvarný kabinet urèený pro 
veøejnost. Na pìší zónì v prvním poschodí na adrese 
Cihláøova 7 v Moravské Tøebové provádí pora-
denství v oboru výtvarného umìní, výkup  a pøíjem 
výtvarných pøedmìtù do nepøetržitých aukcí /obrazy, 
grafika, exlibris, kresby, knihy, plastiky, pohlednice, 
známky, drobné starožitné pøedmìty atd…/ a utváøí 
nabídku výtvarného umìní žijících i nežijících 
umìlcù, a to i regionálních.
Kanceláø je otevøena v úterý a ètvrtek od 14 do 17 
hodin nebo kdykoliv jindy po telefonické domluvì.
Telefon: 775 252 977.
Webové stránky: www.lukart.com

Vážení pøátelé, ve dnech 23. 6. 2007 až 30. 7. 2007 
se uskuteèní 8. roèník „FOTOFESTIVAL 
MORAVSKÁ TØEBOVÁ 2007 “ s mezinárodní 
úèastí
Motto festivalu: „Podhùøí, hory a lidé + fotokluby“

Hlavním poøadatelem Fotofestivalu je Galerie 
umìlecké fotografie v Moravské Tøebové ve 
spolupráci s mìstem Moravská Tøebová, za podpory 
Ministerstva kultury, Kulturních služeb mìsta, 
Zdravého mìsta M. Tøebová, Støediska amatérské 
kultury Impuls Hradec Králové, Foma bohemia, 
s.r.o., místních podnikatelù a firem v Moravské 
Tøebové.

MEDIÁLNÍ  PROPAGACE:
Èeská televize, Rádio KISS HÁDY Brno, Èeský 
rozhlas, èasopis Fotografie magazín, èasopis 
PhotoArt, èasopis Foto-video, Deník Noviny 
Svitavska a další.

sobota 23. 6. 2007 za každého poèasí
� Salon na šòùrách: zájemci o výstavu se dostaví 
do 8:30 hod. pøed Mìstské muzeum, kde obdrží 
informace o umístìní fotografií (na zámku a v kapli 
kláštera). Salon je poøádán jako fotosoutìž, která je 
dotována hodnotnými cenami. Vyhodnocené 
fotografie zùstanou majetkem poøadatele. 
� 9:30 hod. – slavnostní vernisáž v Mìstském 

muzeu, Svitavská 18, Moravská Tøebová
� 10:30 hod. – pøednáška Ing. Jiøího Havla 

„Krajina“ a jeho osobní vyznání
� 12:00 hod. – obìd – zajištìn ve stylové restauraci 

Excalibur, Cihláøova 15 a v Latinské vinárnì, 
Kostelní námìstí, M. Tøebová

� 13:30 hod. – vyhlášení vítìzù Salonu na šòùrách 
a pøedání cen v Mìstském muzeu, krátké 
zhodnocení fotosoutìže

� 14:00 hod. – beseda s dcerami Viléma Heckela, 
besedu povede Jan Andìl, redaktor èasopisu 
PhotoArt

� 16:00-17:00 hod. – každý vystavující vyzvedne 
a uschová fotografie ze Salonu na šòùrách

� 18:00 hod. – závìreèné hodnocení Fotofestivalu 
v Galerii umìlecké fotografie

FOTOGRAFOVÉ vystavují na tìchto místech:
Vilém Heckel – Muzeum, ul. Svitavská 18
Jiøí Havel – Muzeum, ul. Svitavská 18
Jiøí Bartoš – Fotogalerie, ul. Brnìnská 32
Rudolf Zukal  – Úøad práce, ul. Cihláøova
Jiøí Koš�ál – restaurace Excalibur, ul. Cihláøova 15

PROGRAM  FOTOFESTIVALU:

GALERIE LUKART
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Jan Koš�ál – restaurace Excalibur, ul. Cihláøova 15
Jan Andìl  – Sociální služby, ul. Svitavská

Petr Štìpán – èajový servis

FOTOKLUBY vystavují na tìchto místech:
fotoklub Èerná sluneènice

– Mìstský úøad, námìstí T.G.M.
fotoklub Fotoklub Náchod

– Klášter, Svitavská ul.
fotoklub Fotoklub Jablunkov

– Mìstský úøad, ul. Olomoucká
fotoklub Okamžiky Zlín

– Mìstský úøad, ul. Olomoucká
fotoklub LódŸskie Towarzystwo Fotografizne

 Lodž, Polsko
– Nemocnice (bývalá poliklinika)

fotoklub Fotoklub Znojmo
– Mìstská knihovna, zámek

fotoklub Fotoklub Litovel
– Galerie U krokodýlího ocasu, ul. Zámecká

fotoklub Poznávání, Nové Mìsto n./ Met.
– Mìstské muzeum, ul. Svitavská

fotoklub KISS Hronov
– Mìstské muzeum, ul. Svitavská

V. roèník Festu Pod Parou 2007

Nové DVD o mìstì

Pátý roèník letního open-air punk-rockového 
festivalu Fest Pod Parou bude probíhat ve dnech 
17. - 18. 8. 2007 v Moravské Tøebové. Na scénì 
se pøedstaví celkem 33 tuzemských i zahraniè-
ních kapel (Anglie, Nìmecko, Polsko, 
Slovensko, ÈR). Organizátorùm se letos 
podaøilo zajistit opravdovou legendu, The 
Exploited, která svojí tvorbou ovlivnila celou 
punkovou scénu. Pøedprodej vstupenek bude 
zajištìn v termínu od 1. 6. 2007 do 8. 8. 2007 
za  300 Kè v Turistickém informaèním centru 
v Moravské Tøebové. Vstupné na místì bude 
ve výši 370 Kè na oba dny. Pouze na sobotu za 
240 Kè.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou pøedevším 
ètyøi samurajské meèe a haptická výstavka kopií 
staroegyptských artefaktù.

Výstavy:
Z díla ak. mal. Frant. Strážnického – do 20. 6. 
23. 6.-31. 7. – Vilém Heckel, Jiøí Havel, fotokluby 
Poznávání Nové Mìsto nad Metují a KISS 
Hronov (Fotofestival Moravská Tøebová 2007)

„Šumné Tøebové“ – pøedpremiéra filmu 
z cyklu „Šumná mìsta“ 9. 6. 2007
15.00 projekce + kulturní program Kulturní 

centrum Èeská Tøebová
16.30 odjezd parního vlaku z Èeské Tøebové
cca 17.15  pøíjezd vlaku do Moravské 

Tøebové, možnost jízdy historickým 
autobusem, vystoupení C. a k. 
kadetní hudby Jevíèko na nádraží 
a pøed muzeem

18.00 projekce filmu a beseda s tvùrci, 
hudební vstupy – harmonikáøské 
písnì

20.00 odjezd vlaku do Èeské Tøebové

Pøednáška Martina Pavlíèka o osobnosti a díle 
barokního sochaøe Severina Tischlera a jeho 
pùsobení v Moravské Tøebové – 19. 6. v 17.00 
v kinosále muzea.

Návštìvníkùm mìsta Moravská Tøebová je pro 
novou turistickou sezonu k dispozici velmi 
žádaná novinka – multimediální DVD. Disk 
obsahuje kompletní informace o mìstì a celém 
regionu MTJ, a to dokonce ve tøech jazykových 
mutacích. DVD je souèástí akce Propagaèní 
kampaò turistických produktù a volnoèasových 
aktivit Regionu MTJ. Projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií a Pardubickým krajem.

-red-
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K historii školství v Moravské Tøebové v 17. století
Historií moravskotøebovského školství jsme se 
v poslední dobì zabývali pøedevším v souvislosti 
s 200. výroèím založení gymnázia. Døíve vysoká 
úroveò moravskotøebovské mìstské školy zøejmì 
v 17. století výraznì poklesla a ani v 18. století 
nebyla uspokojivá, což bylo jedním z dùvodù snahy 
o obnovení „latinské školy“. Pro 17. století, zejména 
jeho druhou polovinu,  není k vývoji moravskotøe-
bovského školství zachováno mnoho dokumentù. 
Zachovala se však èást korespondence z roku 1695, 
která tehdejší situaci pøibližuje velmi zajímavým 
zpùsobem. 

Útok na školu Petera de Petra
Archivní materiál, ze kterého dnes mùžeme èerpat 
poznatky o stavu moravskotøebovského školství na 
konci 17. století, vznikl díky excesu v roce 1695. 
Žáci mìstské školy, údajnì na popud rektora Georga 
Wundera, zaútoèili kamením na mìš�anský dùm, 
kde sídlila konkurenèní, soukromá škola. Mìstská 
rada si stìžovala dìkanovi Bartolomìji Fischerovi 
a žádala jej, aby zasáhl. Dìkanova odpovìï však 
byla velmi roztrpèená. Celých tøicet let prý nebyl 
mìstskou radou „interpelován“, až nyní, po nástupu 
starosty Johanna Lehmanna. Novým èlenem 
mìstské rady byl také Thomas (Tobias?) Römer, 
majitel domu è. p. 147 (námìstí TGM 28), ve 
kterém škola zøejmì sídlila. Dùm byl však v Röme-
rovì vlastnictví teprve od roku 1693. Faráø se od 
napadení školy, které inicioval rektor Georg 
Wunder, distancuje. Na druhé stranì však 
zdùrazòuje, že útok nebyl namíøen proti radnímu 
Römerovi, ale proti Peterovi de Petra, rektorovi 

„pokoutní“ školy, který v Römerovì domì bydlí. 
Vzhledem k tomu, že Römer nebyl poškozen, nemìl 
by si stìžovat. K podobnému incidentu kromì toho 
došlo už 1. kvìtna 1695, kdy zámecká èeleï mimo 
jiné vytrhala dlažební kameny pøed domy radních 
a dalších významných mìš�anù. Ani tehdy nebyli 
„atentátníci“ potrestáni; dìkan kromì toho 
pøipomíná, že rektor a žáci mìstské školy byli 
tenkrát k magistrátu loajální. Potrestán by naopak 
mìl být „bouølivák“ a „pseudorektor“ de Petra, který 
pøes zákaz dìkana a rychtáøe pokraèuje v provozo-
vání pokoutní školy. Dìkan vysvìtluje dùvod svého 
odporu proti škole Petera de Petra a odkazuje pøitom 
na úøední pøedpisy, podle kterých nemají být 
podobné pokoutní školy trpìny, a� již jsou zøizovány 
starostou nebo nìkým jiným, a mají být naopak 
rušeny. Nad mìstskou školou má totiž dohled 
katolický knìz, zatímco u ostatních, kde tento 
dohled chybí, není záruka dobrých mravù a dosta-
teèné zbožnosti žákù. Dìkan si dále stìžuje, že žáci 
soukromé školy jsou drzí a vytloukají kamením 
okna v kostele. Nedávno hnal Tobias de Petra žáky 
až na høbitov (je tedy zøejmé, že ještì nebyl zcela 
zlikvidován høbitov u farního kostela), aby zaútoèili 
kamením na farní školu. Ostatnì sám Peter de Petra 
se dal nedávno v pivnici slyšet, že nevìøí, že by ho 
za porušování církevních pøedpisù mohlo stihnout 
prokletí a že dokonce ani nevìøí v existenci pekla. 
Takovým a podobným uèením prý píše dìkan 
Fischer – uvádí žáky v omyl a jejich duše v nebez-
peèí. Dìkan dále vypoèítává ctnosti rektora 
Wundera, kterého líèí jako ideálního pedagoga, 
který dává žákùm zároveò dobrý pøíklad svým 

zpùsobem života. Problém vidí v tom, že nìkteøí 
rodièe jsou na své dìti pøíliš mírní a opatrní, 
výchova a kázeò v mìstské škole jim nevyhovuje 
a volí radìji nemravnou pokoutní školu. Pøipomíná 
také nedostateènou autoritu nejen školy, na kterou 
dohlíží, ale katolické církve vùbec. Lidé nejen 
nemají úctu k uèiteli a nechtìjí mu platit, ale také 
nechodí v nedìli a ve svátek do kostela, takže o „vý-
dìlek“ pøichází i církev, a nedodržují nedìlní zákaz 
práce. 

Dìkan odmítá pohnat rektora pøed soud, snaží se 
uvést na pravou míru údajnì napáchané škody a ne-
šetøí pøitom opìt hlavnì rodinu de Petra. Dovídáme 
se také, že stejnì dobrý vliv jako má na chlapce 
Georg Wunder, má na dívky jejich vychovatel Georg 
Hubatschka. Písemné zprávy o tom, jak byl pøípad 
vyøešen, se nedochovaly.
Samotné líèení „atentátu“ a souvisejících událostí je 
ovšem pozoruhodné, také díky sarkasmu, s nímž si 
rozhoøèený dìkan vyøizuje úèty s „konkurencí“. 
Pøímo i nepøímo se však z obou dopisù, pøedevším 
z dìkanova hodnocení situace, dovídáme také 
zásadní informace o životì ve mìstì v druhé 
polovinì 17. století.

Pomìry ve školství a církvi v Moravské Tøebové 
v roce 1695
Z korespondence mezi mìstskou radou a dìkanem 
vyplývá pøedevším fakt, že v Moravské Tøebové 
pùsobily vedle sebe dvì školy  „mìstská“, nad níž 
mìl církevní dohled moravskotøebovský dìkan, 
a soukromá škola Petera de Petra, pøíbuzného 
flanderského malíøe Pietra de Petri, který v Mo-
ravské Tøebové pùsobil na pøelomu 16. a 17. století. 
Soukromá škola sídlila v domì Thomase Römera, 
mìš�ana a v letech 1695 - 1700 také èlena mìstské 
rady. Kromì „pseudorektora“ Petera a jeho 
manželky jsou dìkanem Fischerem zmiòováni také 
Tobias a Noe de Petra. Rodina se v té dobì  kromì 
provozování školy - zabývala pøevážnì soukenic-
tvím.
Postavení rektora a dalších zamìstnancù mìstské 
školy se zøejmì ve srovnání s první polovinou 
století, ze které se dochovalo více zpráv, pøíliš 
nezlepšila, spíše naopak. Stále se museli domáhat 
vyplacení skromných odmìn za výuku a církevní 
úkony, nemìli ani autoritu u obyvatel mìsta. Z dìka-
nových slov vyplývá, že dívky v té dobì sice 
mìstskou školu nenavštìvovaly, ale rodièe je mohli 
svìøit do péèe katolického vychovatele. Celkovì 
však  rekatolizaèní úsilí koncem 17. století zøejmì 
ještì nezaznamenalo velký úspìch, aèkoliv formálnì 
rekatolizace probíhala už pøes šedesát let.
(Na korespondenci zachovanou v dnešním Archivu 
Národního muzea upozornil v roce 1889 Moriz 
Grolig, o existenci pokoutní školy a incidentu v roce 
1695 se struènì zmínili i èesky píšící autoøi, 
pøedevším Rudolf Hikl 1948 a 1949 a Jiøí Žilka 
2002.)                                                                 -jm-
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Dùm dìtí a mládeže – èerven
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01, pro èleny kroužkù (popø. veøejnost) s ubytováním 
tel. 461 316 786 , web: http://ddm-mt.wz.cz/ v DDM. Na programu budou soutìže, návštìva 

bazénu ZŠ Palackého, výlet, jízda na ponících, noèní 
2. 6. - DÌTSKÝ DEN „O hrníèek tøebov- hra, úèast na oslavách mìsta apod. Bližší informace 
ského hastrmana“, prezentace 9:30 hod. v areálu na letácích a v DDM  Zdena Tauerová.
moravskotøebovského AQUAPARKU, vstupné 18. 6. - VYSTOUPENÍ ZÚ GYMNASTIKY –  
dobrovolné. Program: zábavné soutìžní disciplíny tìlocvièna ZŠ Palackého od 18:00 hod
pro dìti i dospìlé, za odmìnu sladkosti, promenáda 20. 6. - SVATOJÁNŠTÍ BROUÈCI – maškarní bál 
masek a vyhlášení nejkrásnìjší masky vodní bytosti,  pro rodièe s dìtmi, od 16:00 hod. Na Písku. Soutìže 
koupání, tombola. Podrobnosti na plakátech na o nejkrásnìjší masky v kategoriích „brouèci a jiný 
vývìskách technických služeb. hmyz“ a „ostatní masky“. Doprovodný program se 
5. 6. - PØEHLÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKÙ svatojánskou tombolou a diskotékou. Obèerstvení 
DDM – od 16:00 hod. ve dvoranì muzea. zajištìno, vstup zdarma. Pøedpokládaný konec 
Vystoupení taneèních, hudebních a sportovních v 18:30 hod. Akci poøádá velitel VSŠ a VOŠ MO 
kroužkù. Módní pøehlídka kroužku „Stylového v M. Tøebové ve spolupráci s DDM. 
odívání“. Výstava prací keramických, výtvarných 25.-29. 6. - EKOLOGICKÁ STEZKA – pro MŠ 
a jiných kreativních kroužkù. Nebude chybìt fotodo- s možností opeèení špekáèkù na DDM, podrobnosti 
kumentace z èinnosti, tombola. Obèerstvení zajištì- na propozicích.
no, vstup zdarma, pøedpokládaný konec v 19:00 29. 6. - DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ NA 
hod., více na plakátech. Akce ve spolupráci s Kultur- SPORTOVNÍ STØELNICI – od 15:00 hod. 
ními službami mìsta. sportovní støelnice nad motokrosovým závodištìm 
6. 6. - VOSKOVÁ BATIKA – semináø pro dospìlé v Mor. Tøebové (smìr Linhartice). Program: støelba 
a SŠ, od 17:00 hod na DDM, seznámení se s vo- ze vzduchových a palných zbraní, možnost 
skovou technikou barvení na látku a zhotovení si vyzkoušet pistole, revolvery, pušky a samopal. 
vlastních výrobkù, materiál a suroviny zajištìny 
cena 250 Kè (volejte co nejdøíve J. Chadimová Dùm dìtí a mládeže nabízí ještì volná místa 
DDM - poèet omezen) v termínu 16. 7. - 22. 7. 2007 na letní prázdninový 
7.  6 .  -  ATLETICKÁ VŠESTRANNOST  pobyt „CVIÈENÍ PRO DÌTI“. Náplò èinnosti je 
nejmladšího žactva – od 9:00 hod na høišti ZŠ klasický táborový program doplnìný o soutìže a zá-
Palackého, pro dìti 2. - 5. tøíd ZŠ bavná cvièení s owerbaly, švihadly, obruèemi, cvi-
8. 6. - 10. 6. - „VÍKEND S ORIENTÁLNÍM èení na správné držení tìla, procházky, hry v terénu, 
TANCEM“ – víkendové soustøedìní zájmového celotáborová hra a další doplòkové aktivity. Tábor 
kroužku solimánek DDM doplnìné o zájemce z øad je urèen pro dìti od 1. do 9. tøídy, není nutná 
veøejnosti ve vìku od 1. do 9. tøídy ZŠ, kteøí si chtìjí žádná pøedchozí sportovní prùprava,  se spaním 
vyzkoušet základy „bøišního tance“, vyrobit si na DDM Mor. Tøebová. Tábor je vhodný také pro 
vlastnoruèní orientální šperk, „Aladinovu lampu“, dìti, které jedou na tábor „poprvé“. Podrobnosti na 
apod. Ubytování a nocleh na DDM, taneèní program letácích v DDM a na internetu.
doplnìný o afrotance, výrobu „orientálních“ Cena LT je 1.500 Kè.  Podrobnosti na letácích.
drobnùstek a tradièní táborové aktivity. Cena 
soustøedìní, termín a podrobnosti na DDM, Barbora LT Øadov – do konce dubna mìly být na 
Davidová. DDM vráceny závazné pøihlášky a zaplacena 
14. 6. - VYBÍJENÁ 1. - 3. TØÍD – od 14:00 hod záloha na tábor. Pokud jste tak neuèinili 
v tìlocviènì I. ZŠ a máte o tábor zájem, ozvìte se telefonicky na 
15. 6. - DÌTSTVÍ  BEZ ÚRAZÙ – den bez úrazu DDM, jinak bude vaše místo nahrazeno 
probìhne od 9:00 do 12:00 hod  v parku u muzea. jiným uchazeèem. Dìkuji Chadimová
Akce urèená pro 1. stupeò ZŠ, na  programu jsou 
soutìžní stanovištì upozoròující na možná rizika Dùm dìtí a mládeže nabízí poslední volná místa na 
úrazù u dìtí doma i venku. Školy z organizaèních LT v termínu 6. 8. - 12. 8. 2007 - letní specializova-
dùvodù nahlásí úèast pøedem. Podrobnosti na ný tábor KREATIV, zamìøený pøedevším na 
propozicích. rukodìlné techniky pøizpùsobené vìku úèastníkù LT. 
V prùbìhu èervna probìhne arteterapeutický Program doplòuje celotáborová hra, sportovní a jiné 
program v duchu „tvoøení pod širým nebem“. aktivity. Spaní na postelích v prostorách DDM,  soc. 
Podrobnosti o programu na propozicích. zaøízení, zahrada.
15 .- 17. 6. - „ÈERVÁNEK“ – víkendový pobyt  Cena LT  1.600 Kè. Podrobnosti na letácích.
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

Beseda s Evou Hudeèkovou
Dne 10. 5. 2007 navštívila na pozvání MìK 
Ladislava z Boskovic Moravskou Tøebovou hereèka, 
scenáristka a spisovatelka Eva Hudeèková. Na 
besedu ji doprovodil její manžel, houslový virtuóz  
Václav Hudeèek. Pøítomní posluchaèi mìli pøíle-
žitost zaposlouchat se do laskavého vyprávìní obou 
umìlcù, oceòovali jejich skromné vystupování, 
nadchla je jejich otevøenost, vlídnost a moudrost, 
s jakou se dnes setkáváme velmi  zøídka.

Všichni posluchaèi odcházeli  s nezapomenutelnými 
dojmy. Opravdu litovat mùže každý, kdo si nechal 
ujít pøíležitost setkat se  s mimoøádnými lidmi! 
Je mi krásnì, skládám básnì
Do soutìže „Je mi krásnì, skládám básnì“ pøihlásilo 
svou tvorbu 5 autorù. Byli to p. Eva Mánková, p. 
Oldøich Hofman, Kateøina Klímová, Milada 
Oroszová, Lucie Èerná, Ludvík Bádal a Marie 
Hrubá. Dìkujeme za jejich pøíspìvky. Všechny 
básnì jsou zájemcùm k dispozici v mìstské 
knihovnì. Ocenìní si zaslouží a knihu dostanou p. 
Eva Mánková, p. O. Hofman, Lucie Èerná a Marie 
Hrubá. Gratulujeme! 
1. 6. - 15. 6. 2007 - Výstava obrazù Zuzany 
Mièkové
Výstava obrazù èlenky sdružení moravskotøebov-
ských výtvarníkù Welen je pøístupná v pùjèovní 

dobì knihovny (po - èt: 9.00 - 17.00 hod., so: 9.00 - 
12.00 hod.).
7. 6. 2007 - Doufám, dokud dýchám
Beseda o holocaustu s p. Mgr. Vìrou Vlèkovou,  
autorkou vzpomínkové knihy Doufám, dokud 
dýchám. Urèeno studentùm  gymnázia.     
14. 6. 2007 - Vzpomínání…
Podveèer vzpomínek a vzpomínání s p. Olgou 
Ornerovou, dlouholetou uèitelkou moravskotøebov-
ského gymnázia.  Zaèátek  v 17.00 hod. ve studovnì 
mìstské knihovny.

UPOZORNÌNÍ
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic 
upozoròuje své uživatele, že bude ve dobì od 
1. 7. 2007 do 31. 7. 2007 z dùvodu revize 
knihovního fondu  u z a v ø e n a. 

Knihovna dìtem

Tvoøivé støedy
  6. 6. 2007 – Kvetoucí strom
13. 6. 2007 – Berušky
20. 3. 2007 – Ozdoby do kvìtináèe
27. 6. 2007 – Dárek pro p. uèitelku/p. uèitele
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.

4. 6. 2007 - Knihovna patøí dìtem
Do knihovny mohou pøijít dìti dodateènì oslavit 
svùj svátek. Budou je tu èekat soutìže, kvízy, hry, 
dìtská loterie i knihovnický milionáø. Novì 
pøihlášení dìtští ètenáøi získají zdarma registraci na 
rok 2007! Otevøeno: 9.00 - 17.00 hod.
Pro rodièovskou veøejnost bude pøipravena výstava 
knih o pohybových a volnoèasových aktivitách dìtí 
a soubor pedagogické literatury.

Církve
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová

Èeskobratrská církev evangelická

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: od 16. 4. zmìna
Po   9:00 hod. - klášterní kostel
Ut 18:00 hod. - farní kostel
St 18:00 hod. - farní kostel
Èt 17:00 hod. - klášterní kostel
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

Akce:
6. 6. - Františkánská zahrada od 15.00  karneval 
„Z pohádky do pohádky“. Poøadatelem této akce 
jsou Spoleèenství Ètyølístek, MC Sluníèko, Økf 
Mor. Tøebová, Oblastní charita Mor. Tøebová, 
Mìsto Mor. Tøebová a MO KDU-ÈSL
7. 6.  - Slavnost Tìla a krve Pánì /Boží tìlo/. 
V nedìli 10.6. oslavíme tuto slavnost ve farním 
kostele v 8:30 hod. mši sv. a po ní bude prùvod 
pøes námìstí ke kostelu.
28. 6. - Zakonèení školního roku – po mši, 
posezení ve františkánské zahradì s opékáním 
buøtù

Oblastní charita Moravská Tøebová
V úvodu chci podìkovat mìstské radì za 
vstøícný pøístup pøi øešení další existence 
Domeèku – denního stacionáøe pro mentálnì 
postižené na Svitavské ulici. Zatím to vypadá, 
že v tìchto prostorách budeme moc zùstat 
a zároveò mìsto existenci stacionáøe podpoøilo 
i finanèním pøíspìvkem ve výši 200.000 Kè. 
Èinnost našeho zaøízení v tomto roce je 
zajištìna i díky podpoøe Pardubického kraje, 
kterému bych chtìla také podìkovat i pro-
støednictvím našich krajských zastupitelù, že 
umožnilo existenci službì, která je bìžná v kaž-
dém mìstì. Po období nejistoty se nyní mùžeme 
zamýšlet nad dalším zkvalitòováním služby pro 
zdravotnì a mentálnì postižené obèany.  
Dùležité je, že uživatelé naší služby nemusí 
trávit svùj život nìkde v ústavní péèi. Cílem je 
utváøení pokud možno samostatného života bez 
stálé pomoci druhého, mít i návaznost na 
chránìné bydlení /samostatnost, ale v pøípadì 
potøeby i pomoc/. Uvažujeme též o zøízení 
pùjèovny kompenzaèních pomùcek pøi náhlé 
zdravotní komplikaci. Ráda bych také podì-
kovala dárcùm, kteøí pøispìli s finanèní pomocí 
a to zejména Kruhu pøátel vážné hudby 
/p. Mánkovi/, který pøispìl finanèní èástkou 
z benefièního koncertu, který se konal v evan-
gelickém kostele a také místostarostovi JUDr. 
M. Izákovi, který osobnì podpoøil existenci 
Domeèku osobním finanèním darem. Velmi si 
tìchto darù vážíme a dìkujeme. 

V èervnu budeme mít setkání seniorù dne 11. 
6. 2007 v 10:00 hod. v klášteøe. Zveme Vás na 
pøednášku otce Cherubina z jeho misií na území 
bývalého Sovìtského svazu dnešní Ukrajiny. 
Dále pøipravujeme zájezd pro seniory.
Ve ètvrtek 21. 6. 2007 pøipravujeme za pøispìní 
mìsta zábavné odpoledne s táborákem na 
zahradì františkánského kláštera pro zdravotnì 
postižené dìti, vozíèkáøe i dospìlé s tábo-
rákem, soutìžemi a zpìvem za doprovodu 
kytary. Zaèátek v 15:00 hod. 

Horèíková Gita, øeditelka charity

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
pondìlí - biblic. hod. - 15:45, domov dùchodcù
ètvrtek - náboženství pro dìti - 15:00, na faøe
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
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V letošním roce se klub úèastnil již nìkolika závodù, 
z nichž nejúspìšnìjší byl dvoudenní závod ve 
Chvalnovì (u Kromìøíže), kde Ivo Cápal se psem 
Brown Dancer získal pìkné 1. místo v souètu 
zkoušek za oba víkendové dny. Kateøina 
Ondráèková s fenkou Ariette a sedmiletá Míša 
Cápalová s fenkou Ferine skonèily na 8. a 9. místì 
z 29 soutìžících.

Na závodech v Brnì také v dubnu závodila navíc 
Pavla Èervinková s fenkou Borgianna a obì 
pøedvedly velmi pìkný výkon. Nebýt shozené 
pøekážky, snad by se zadaøilo první nebo druhé 
místo. V Brnì Ivo s Dancerem mìli ve dvou bìzích 
známku VÝBORNÁ a z toho 3. místo, tedy od pøíští 
sezony mohou bìhat ve vyšší kategorii A2. Doposud 
byli všichni èlenové v kategorii A1, nejvyšší je 
v soutìžích oznaèena A3 a pøipravené sestavy 
pøekážek jsou pro psy, ale pøedevším pro jejich 
páníèky velmi nároèné. Bára Kolkopová se psem 
Donald získala zasloužené 2. místo na speciálních 
agility závodech v Lukové. V èervnu se dva naši 
èlenové chystají na Mezinárodní mistrovství ÈR pro 
border kolie, na které nám držte pìsti! Výsledky 
a další informace kolem Agility klubu pøi DDM 
M.T. najdete na http://www.agilitymt.estranky.cz/.

Agility Moravská Tøebová

Když jsme si ve školce povídali o našem mìstì 
a zhlédli nové CD „Moravská Tøebová – mìsto 
pøíležitostí“, napadlo nás udìlat si exkurzi na naší 
radnici. Nebyl to žádný problém. Pan místostarosta 
Miloš Izák na nás èekal ve vstupní hale radnice, kde 
všechny pøivítal a následnì provedl celou budovou.

A jaké „poznatky“ si dìti odnesly: „Sloup uprostøed 
vede až na pùdu a podpírá radnici.“ „Radnice nám 
radí.“ „Kanceláø pana starosty je moc pìkná, 
protože je ve vìži.“ „Zrcadla pro nevìsty, nábytek, 
obrazy a varhany – fakt dobrý.“ „Škoda, že jsme se 
nemohli podívat na ten malièký strojek, co pohání ty 
obrovské hodiny ve vìži – Nesmí se tam.“
Zkrátka dìti byly nadšené a k tomu ještì dostaly 
spoustu dáreèkù, které si odnášely domù. S med-
vídky na krku šly po obìdì ve školce i odpoèívat. 
Jako podìkování panu místostarostovi mu dìti 
nakreslily tu „jeho – naši radnici“, které tímto pøe-
jeme a� se dobøe radí hlavnì o høištích pro nás. 
Dìkujeme.        Dìti a uèitelky ze III.A MŠ Jiráskova

V sobotu 5. 5. 2007 pokraèoval Národní šampionát 
mažoretek ÈR soutìží skupin, kterého se v Rosicích 
u Brna zúèastnily mažoretky Arnika IV. v kategorii 
DÌTI. 
V této kategorii obhájily titul z roku 2006, jsou 
i v tomto roce MISTRY OBLASTI a postupily na 
zemskou soutìž, která se uskuteènila pro Moravu 
a Slezsko od 26. - 27. 5. 2007 v Mohelnici. Mažo-
retky také soutìžily v kategorii show group. Pøipra-
vily si pohádkové téma A� žijí duchové, kterou 
porota ocenila postupem do zemské soutìže.

Naše radnice oèima školáèkù

Mažoretky Arnika
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Tmavomodrý festival

Školní sport

Cesta na severozápad

Jak chutná potlesk publika si vyzkoušeli naši žáci 
jako úspìšní úèastníci mezinárodní hudební 
pøehlídky pro zrakovì postižené dìti a mládež, jejíž 
18. roèník probíhal v Brnì ve dnech 10. - 13. 5. pod 
názvem Tmavomodrý festival. Naši školu repre-
zentovali tito žáci: Gabriela Baèkovská, David 
Koneèný, Vanesa Absolonová, Michal Slavíèek, 
Pavel Štusák, Ludmila Knoblichová, Petra Sojmová, 
Adéla Hriníková, Lenka Èešková, Veronika 
Ševèíková, Kristýna Žïárková. Spoleènì pod 
vedením p. uè. H. Svobodové a D. Henslové 
pøedvedli pìvecko-recitaèní pásmo s názvem 
„Pojïte s námi na procházku“. O pestrý kulturní 
program (instrumentální, vokální i taneèní) se 
postarali žáci nejen z Èeské republiky, ale také ze 
Slovenska, Polska, Ukrajiny a Nìmecka. Orga-
nizátor festivalu – Brnìnské kulturní centrum – 
pøipravil pro zúèastnìné rovnìž zajímavý poznávací 
i rekreaèní program. A ohlasy mezi dìtmi? Jeden za 
všechny „Paní uèitelko, já bych tam ještì chtìla být, 
kdy tam pojedeme zase?“, táže se nejmladší úèastník 
naší výpravy G. Baèkovská.                                                       

Speciální MŠ, ZŠ a PrŠ

Mìsíc kvìten je ve školních sportovních soutìžích 
zasvìcen královnì sportu  atletice. První letošní 
soutìží bylo pro mladé gymnazisty okresní kolo 
Atletického ètyøboje žactva, které probìhlo v Lito-
myšli. Zatímco chlapcùm se ani v jedné kategorii 
nepodaøilo do této soutìže postoupit, mladší i starší 
žákynì to dokázaly. Starší byly nakonec úspìšnìjší, 
v koneèném poøadí skonèily na pìkném 3. místì 
a získaly tak bronzové medaile. Družstvo startovalo 
ve složení: Petra Králová, Zuzana Procházkova, 
Olga a Anežka Škeøíkovy. Družstvo mladších žákyò 
ve složení Barbora Richtrmocová, Miroslava Navrá-
tilová, Karolína Madìrová, Julie Smolíková a Nikola 
Nesporá obsadilo ve své kategorii koneèné 4. místo.

Junák  svaz skautù a skautek, støedisko Moravská 
Tøebová, poøádá v nedìli 10. 6. 2007 pro širokou 
veøejnost již sedmý roèník cyklistické akce „Cesta 
na severozápad“. Prezentace a start mezi 9:00 - 9:30 
u hasièské zbrojnice v Udánkách u Moravské 
Tøebové (cca 100 m od køižovatky u hostince). 

Akce je primárnì urèena dìtem a školní mládeži, ale 
jinak každému, kdo chce strávit pøíjemné nedìlní 
dopoledne v pìkném koutì pøírody mezi Moravskou 
Tøebovou a Høebeèským høebenem. Úèastník ujede 
na kole asi ètrnácti kilometrový okruh pøevážnì po 
zpevnìných cestách (tra� se pøizpùsobuje poèasí) 
a na vložených tra�ových kontrolách plní rozmanité 
nenároèné a zábavné úkoly. Nezávodí se (na èase 
nezáleží, každý mùže jet jemu vyhovujícím tempem) 
a není nutné speciální kolo. Akce je proto vhodná 
i pro menší dìti s doprovodem rodièù. Vzhledem 
k povaze trati jsou doporuèeny cyklistické pøilby. 
Kdo se zdárnì vypoøádá s nástrahami pøírody 
a „domorodcù“ na trati, obdrží v cíli (opìt v Udán-
kách) úèastnický diplom a drobné upomínkové 
pøedmìty. Akci podporuje „Zdravé mìsto Moravská 
Tøebová“ a i díky této podpoøe úèastníci neplatí 
žádné startovné. Pøijïte a staòte se alespoò na pár 
hodin „dávným osadníkem, schopným a pøiprave-
ným se vypoøádat se vším, co mu pøíroda èi lidé 
postaví do cesty“.         Pavel Navrátil

Tak znìlo motto jedenáctého roèníku ÈESKÉHO 
DNE PROTI RAKOVINÌ, který se uskuteènil 
16. 5. 2007 na území Èeské republiky.

Tuto sbírku organizuje Liga proti rakovinì Praha. 
Dùm dìtí a mládeže poøádá místní sbírku tradiènì ve 
spolupráci s Integrovanou støední školou v Mor. 
Tøebové. Tak si mohli obèané bìhem onoho 
støedeèního dopoledne zakoupit od studentek  
kvìtiny mìsíèku lékaøského za minimální hodnotu 
20 Kè a obdržet letáky zamìøené tentokrát na zdravý 
životní styl v rodinì. Dìvèata utržila za prodané 
kvìtiny 21.401 Kè, které poslouží spolu s ostatními 
sbírkami na nádorovou prevenci, na výchovu k ne-
kuøáctví, na rekondièní pobyty onkologických 
pacientù nebo na podporu onkologických výzkum-
ných projektù. 

DDM

Výlet za zvíøátky

Tiká v každé rodinì...

Ve støedu 3. 5. jsme se probudili sice do chladného, 
ale krásného dne. Naše pøedškoláèky èekal totiž 
výlet za zvíøátky na farmu soukromého zemìdìlce 
Jiøího Vrány v Boršovì. Pøi cestì autobusem jsme 
mìli zastávku na dvoøe u pana øidièe Svobody, kde 
si dìti prohlédly voliéru s papoušky, andulkami 
a krásnì zbarveným bažantem. Jejich pozornost také 
upoutal lovecký pes s malými štìòaty, slepice s ko-
houtem a holubi na støeše. Naše poznávání života na 
venkovì pokraèovalo na farmì p. Vrány, kde jsme 
byli vøele oèekáváni. Dìti mìly možnost nejen 
pozorovat, ale i pohladit si oveèky s jehòaty, které 
sem dopravil chovatel pan Pálka z Útìchova. 
Seznámily se s výrobky z ovèí vlny, vytvoøily si 
obrázek èi vlnìné kulièky, které po rozkrojení 
skrývaly barevné pøekvapení. Pan Vrána dìtem 
ochotnì vyprávìl a ukazoval všechna hospodáøská 
zvíøata, která vlastní, jako krávy s telátky, kozu 
Terezu s poøádnými rohy, prasata se selátky èi statné 
býky. Dìti radostnì pobíhaly i kolem koèky s ko�aty. 
Chlapcùm se hlavnì líbily rùzné zemìdìlské stroje, 
do kterých si mohli nasednout a zkusit „øídit“. Na 
závìr naší návštìvy nás velice mile pøekvapila paní 
Vránová ochutnávkou domácího kravského sýra, 
který sama vyrábí. Všem nám chutnal. Potom nastal 
èas louèení a� již se zvíøátky, tak i se všemi 
zamìstnanci farmy. Dìkujeme, že jste byli ochotni 
ukázat dìtem z mìsta, jak se žije na vesnici.

Uèitelky a pøedškoláci
z II.B a III.A, II. MŠ Jiráskova ulice

úù POZVÁNKA
Ve støedu 20. 6. 2007 od 10.30 do 14.00 hodin
v klubovnì Domova dùchodcù ve Svitavské 
ulici, bude pøipravena ukázka kompenzaèních 
pomùcek a poradenství pro zrakovì postižené. 

Srdeènì zvou poøadatelé:
Tyfloservis Hradec Králové 

a Oblastní odboèka SONS Èeská Tøebová
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Den Zemì 2007 v Moravské Tøebové
nebo vymìòovaly své vyøazené hraèky, sportovní 
potøeby, knihy, sbírkové pøedmìty nebo vlastní 
výrobky. Každý úèastník si  svùj „obchod“ zbudoval 
sám. Cílem poøádání této aktivity je, aby se blešího 
trhu zúèastòovalo stále více dìtí. Aby pøemýšlely 
o vìcech, které používají a které nemusí vyhazovat  
do kontejneru, když je už nepotøebují.

Pøímému VYSAZOVÁNÍ ZELENÌ na okrajích 
mìsta Moravská Tøebová se vìnovaly malí i starší 
studenti ze Speciální školy. 24. 4. pøibližnì 50 dìtí 
tak vysadilo vhodné døeviny podél silnice na 
Svitavské ulici. Vše za odborné spolupráce 
mìstského zahradníka. V rámci stálé aktivity 
Zdravého mìsta s názvem Ozelenìní okrajù mìsta je 
Speciální škola každoroènì zapojena a vysazené 
stromy nebo keøe zkrášlují celkový vzhled našeho 
mìsta. Vìtšina pracovníkù MìÚ Mor. Tøebová 
z odboru životního prostøedí ve svém volném èase 
vìnovala odpoledne 24. 4. ÚKLIDU ODPADKÙ 
podél silnice v pøírodní rezervaci Rohová díky 
spolupráci s místním Èeským svazem ochráncù 
pøírody. Sesbírané odpadky jsou pøevezeny do areálu 
ÈSOP, za pomoci èlenù místní organizace roztøídìny 
a odvezeny na sbìrný dvùr. Klub èeských turistù 
v Moravské Tøebové uspoøádal na nedìli 20. 5. 
CYKLOTURISTICKÝ VÝLET NA DROZDOV-
SKOU PILU. 

Veronika Cápalová,
koordinátorka projektu Zdravé mìsto

Od 1. 4. do 30. 4. 2007 probíhala první akce letošní 
kampanì Den Zemì za organizace Mìstské 
knihovny Ladislava z Boskovic. Jednalo se o vý-
stavu knih a periodik s ekologickou tématikou. 
Výstava nesla název CHOVÁME SE EKOLO-
GICKY. 
Dne 20. 4. pøipravili zástupci Domu dìtí a mládeže 
v Moravské Tøebové ekologickou akci, která se 
konala v místním parku, a jejím cílem bylo pøiblížit 
dìtem z mateøských škol a na 1. stupni základních 
škol téma EKOLOGIE A OCHRANA PØÍRODY 
zábavnou formou. Dìti absolvovaly nìkolik 
tématicky zamìøených stanoviš�, na nichž plnily 
dané úkoly. V nedìli 22. 4. se slavil na celém svìtì 
Den Zemì. Již nìkolik let knihovna ke Dni Zemì 
poøádá nejbližší sobotu k tomuto dni Dìtský 
bleší trh. Cílem aktivity je vést dìti a mládež 
k ekologickému myšlení a chování. Vychází z toho, 
že co nepotøebuji já, mùže udìlat radost nìkomu 
jinému a být mu ještì užiteèné. DÌTSKÝ BLEŠÍ 
TRH  probìhl letos v sobotu 21. 4. v zámeckých 
arkádách. Dìti tu, se souhlasem rodièù, prodávaly 

Program èinnosti KÈT
nedìle 3. 6.       
Cykloturistický výlet do oblasti údolí øeky 
Moravská Sázava v délce cca 50 km. Sraz 
zájemcù u autobus. nádraží ve 12.30 hod. 
Návrat do 17.00 hod.
 sobota 9. 6.         
Úèast na dálkovém pochodu Za šamotovým 
plátkem ve Velkých Opatovicích – sraz pìších 
zájemcù v 6.40 hod. na nádraží ÈD, odjezd 
v 6.58 hod. Návrat do 19.00 hod. Sraz zájemcù 
o cyklojízdu do Velkých Opatovic v 8.00 hod. 
u autobus. nádraží. Délka cca 50 km.
støeda 13. 6.
Pøátelské posezení v klubovnì odboru od 19.00 
hod. s domluvou dalšího programu na konec 
èervna a prázdninové mìsíce.
nedìle 17. 6.
Cyklovýlet po trase Køenov - Køenovské polesí 
- Boršov - Sušice v délce cca 30 km. Sraz 
v 13.00 hod. u obchodu Lidl.
sobota-nedìle 23.-24. 6.                 
Úèast na Cykloturistickém setkání na 
Kadovì. Zájemci o úèast – bližší podrobnosti 
na propozicích a pøi schùzce odboru v klubovnì 
13. 6. 2007.
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Nejlepší bezmotoroví piloti (domácí i zahranièní) 
pomìøí letos své síly pod záštitou Aeroklubu Èeské 
republiky pøi 14. otevøeném Plachtaøském mist-
rovství ÈR v Šumperku od 20. 5. do 2. 6. 2007. 

Petr Štìpaø: Mistr ÈR 2007 v duatlonu

Korfbal v Moravské Tøebové letos opìt úspìšný

Moravskotøebovští plachtaøi bojují o titul mistra republiky

Tradièní úèastník Dìtøichovského memoriálu Petr 
Štìpaø, mj. nìkolikanásobný moravskotøebovský 
Sportovec roku (1996, 1998, 2002), „duchovní otec“ 
seriálu Cykloman, organizátor mnoha sportovních 
cyklopodnikù ve  mìstì, chybìl letos ve startovním 
poli, nikoli v cíli na námìstí. Zatímco jeho virtuální 
soupeøi neúprosnì bojovali s protivìtrem a èasem, 
on relaxoval. „Prvý májový den jsem se zúèastnil 
v Pøelouèi úvodního závodu Pardubického poháru  
v triatlonu, který sestává ze 4 závodù v prùbìhu roku 
– 2 duatlonových a 2 triatlonových.“  Mezi krajskou 
elitou skonèil v absolutním poøadí na 4. místì, svou 
veteránskou kategorii ovšem suverénnì vyhrál. „Sto 
bodù za vítìzství tìší, ale i zavazuje,“ komentoval 
svùj prvý letošní úspìch. Aktivity Petra Štìpaøe 
pokraèovaly úèastí na Mistrovství ÈR v duatlonu 
v Dobøanech u Plznì. Šampionát byl rovnìž kvali-
fikaèním závodem pro svìtový šampionát.
Moravskotøebovský závodník se po delší odmlce 

Korfbalisté se po loòském úspìchu 
( M i s t r  È e s k é  d o r o s t e n e c k é  
korfbalové extraligy 2005/2006) 
mohou pochlubit dalším skvìlým 
výsledkem. Seniorský tým postoupil 
v barážových utkáních pøes tým 
Tábora do extraligy, nejvyšší soutìže 
v Èeské republice. V základní èásti se 
tým umístil na 2. místì s jedenáctibodovým 
rozdílem za VSK VUT Brno „B“ a zajistil si tak 
úèast v bojích o nejvyšší domácí korfbalovou soutìž. 
Baráž se hrála dvoukolovì, jednou doma a jednou na 
pùdì soupeøe. 
Moravskotøebovský tým v domácím, až do poslední 
minuty napínavém utkání, vybojoval tìsné vítìzství 
11:10. Odveta s Táborem, hraná 13. 5. v Choto-
vinách, byla plná zvratù a nervozity na obou 
stranách. Domácí byli hnáni bouølivým publikem, 
ale tøebovský tým se mohl po nerozhodném 
výsledku radovat z historického úspìchu – postupu 
do extraligy.

Oficiální zahájení bylo v nedìli 20. 6. v 10 hodin. 
Více než šedesát závodníkù bude na historicky 
nejvìtších závodech poøádaných na šumperském 
sportovním letišti bojovat o tituly Mistr ÈR 
a Mistrynì ÈR, mezi nimi i plachtaøi z Aeroklubu 
Moravská Tøebová Michal Lešingr a Jiøí Štìpánek.
Na startovním roštu diváci uvidí jak držitele bronzu 
z loòského MS v bezmotorovém létání ve 
francouzském Vinonu Petra Krejèiøíka z Aeroklubu 
Hranice, tak i aktuální ženské mistrynì svìta Hanu 
Vokøínkovou a Janu Vepøekovou. Tato a další jména 
ze startovní listiny PMÈR slibují zajímavou 
podívanou pøi vzdušných kláních o republikové 
zlato.
Divácky nejatraktivnìjší èástí mistrovství, na které 
poøadatelé zvou na letištì Aeroklubu Šumperk 
všechny pøíznivce plachtìní, jsou jak vzlety vìtroòù 
v poledních hodinách, tak i dolety kluzákù okolo 
páté hodiny odpoledne.
http://pmcr2007.aeroklub-sumperk.cz/

Ing. Eva Maixnerová, manažerka vnìjších vztahù, 
Aeroklub Èeské republiky

Poèet pøíznivcù spinningu roste
Loni v dubnu bylo v Moravské Tøebové otevøeno 
zbrusu nové Spinning centrum Káèa. Ze strany 
provozovatele Kateøiny Truhláøové se jednalo o po-
mìrnì riskantní krok – pokusit se nabídnout sportov-
ním nadšencùm ve mìstì nový sport. Spinning 
centrum najdete na ulici Komenského v pøízemí 
budovy VYKO.
Vyšel Katce, která sama spinning miluje, její plán 
získat si pro tento netradièní sport dostatek 
zájemcù?
Sama jsem pøekvapená, jak rychle si spinning získal 
srdce mnoha pøíznivcù, kteøí sportovní hodiny 
pravidelnì navštìvují. Dokonce se dá øíci, že zde 
vznikla skupina spøíznìných duší, zapálených do 
tohoto sportu. Když pravidelnì makáte se skupinou 
stejných lidí, je to už více než jen o sportu.
Co je vlastnì spinning? Laik si možná pøedstavu-
je, že se jedná o stereotypní døinu na rotopedu.
Vùbec ne. Spinning je zábavná a pøitom bezpeèná 
jízda na stacionárním kole, kterou si mùžete 
vychutnat za každého poèasí. Spojuje hudbu, 
motivaci a pøedstavivost do jednoho celku s pøesnì 
dávkovaným tréninkem pod vedením vyškolených 
instruktorù. Ale hlavnì je to skvìlá zábava.
Pro koho je tento sport urèen? 
V podstatì se dá øíci, že pro všechny, kteøí si chtìjí 
zlepšit kondièku jednoduchým a zábavným 
zpùsobem. Nemusíte být zrovna vrcholoví sportovci, 
dokonce nemusíte nikdy pøedtím sportovat a pøesto 
si spinning užijete. Protože nenásilným zpùsobem 
pracujete na své fyzièce a zároveò si proèistíte svoji 
mysl. A je úplnì jedno, jestli je vám šedesát nebo 
máte 130 kilo. 
Jak moc je ve svìtì spinning populární a kde jsi 
se s ním seznámila ty?
Ve svìtì zažívá obrovský boom, jezdí se na Floridì, 
v Itálii, Nìmecku, Singapuru, Jižní Africe a samo-
zøejmì i v Èeské republice. Pro svoji vysokou 
úèinnost je spinning bìžnì používán ke zlepšení 
kondice hráèù NHL. Já dìlám spinning od roku 
2006, poprvé jsem jela lekci v Lanškrounì a úplnì 
mì ten sport pohltil.

Proè spinning dìláš, co tì na nìm nejvíc baví?
Nejenom, že mám super kondièku, ale jsem také 
tøeba ménì nemocná. Nejvíc mì baví sledovat, jak 
se lidem lekce našich instruktorù líbí a pøedevším 
jaké dìlají pokroky. U spousty z nich došlo k pod-
stané redukci váhy, v nìkterých pøípadech až o nìko-
lik desítek kilo. Ale hlavnì mám radost, že lidi 
ve mìstì spinning chytil a že si ho užívají stejnì 
jako já. -red-

Horolezec Roman Langr
odjel na nejtìžší horu svìta

Mezi bìžci Dìtøichovského memoriálu jsme už 
podruhé vidìli známou tváø Romana Langra, 
„povoláním“ horolezce a pokoøitele  výšek v Asii, 
Americe èi Africe (Manaslu, Sishma Pangma, 
Chimboraso, Cotopaxi, Broad Peak, Aconcagua, 
Dhaulaghiri. Mc Keòa, Kilimanžáro).  Sportovnímu 
lezení se vìnuje už 15 let, ale všelikými zpùsoby 
zvyšuje svou fyzickou pøipravenost na další své 
horolezecké cíle a sny. Pøed týdnem odjel znovu do 
Himálájí. Po vzoru Projektu 2006 totiž už 
respektovaný horolezec zvolil stejnì nároèný cíl: 
africké Klilimandžáro má za sebou, nyní si troufá na 
nejtìžší horu svìta – K 2. Termín expedice: 22. 5. 
2007 - 6. 8. 2007. „Afriku jsem s kamarády vybral 
skuteènì jako pøípravu k nadcházejícímu smìlému 
projektu, jehož výsledkem by mìl být výstup na 
druhý nejvyšší vrchol svìta, obávanou K2 v Pá-
kistánu. Prioritou v Africe bylo vystoupit na Mt. 
Keòa (5.199 m n.m.), na které se kombinuje trénink 
skalního lezení na ètyøsetmetrové stìnì s pomìrnì 
slušnou nadmoøskou výškou kolem 5.000 m n.m. 
Druhým cílem byl pøechod Kilimandžára (5.895 m 
n.m.) po vrcholovém kráteru, ale nepovolili nám to. 
Podaøilo se nám pouze vystoupit na vrchol a sejít 
dolù. To, co jsem si naplánoval, se nám podaøilo 
splnit. 
Velice kulantnì obešel Roman náš zájem, aby 
vzápìtí pøiznal, že myšlenkami už je na K2. „Bohu-
žel nemám èas pøemýšlet o svých pocitech. Mám 
hodnì práce s pøípravou na expedici – balení carga, 
jednání se sponzory, nákup materiálu atd.), plus 
samozøejmì kompletní fyzická pøíprava, a to nemlu-
vím o své rodinì, se kterou bych mìl trávit více èasu. 
To, že jedu na K2, si plnì uvìdomím až v letadle, kde 
ze mì veškeré starosti spadnou. Veškeré informace 
o prùbìhu expedice najdete na mých internetových 
stránkách www.romanlangr.cz.mediáln. Mediálními 
partnery jsou ÈR Pardubice a Svitavský deník.“
Pøes osm tisíc šest set vysoká hora K2 (Qogir, 
Chogori 8.611 m n.m.) se nachází v pohoøí 
Karakorum na hranicích Pákistánu a Èíny. Poprvé 
byla zdolána italskými horolezci v roce 1957 a poté 
až v roce 1977. Z èeských horolezcù na ni vystoupil 
pouze Josef Rakoncaj v letech 1983 a 1986.

vrátil do závodního pole  a hned mezi elitu. Sice již 
jako veterán, ale nenašel pøemožitele a suverénní 
vítìzství mu pøineslo titul Mistra Èeské republiky. 
Družstvo OMT Pardubice, kterého byl èlenem na 
divokou kartu, získalo i titul absolutního mistra 
Èeské republiky. Tra� – 7 km bìh, 25 km kolo a 3,5 
km bìh. Dva úspìchy – tituly – zabezpeèily start 
Petru Štìpaøovi start na MS v maïarském Györu 
(18. 5.). Jak obstál, dozvíte se v pøíštím èísle MTZ. 
Dodejme, že v mìstském seriálu Cykloman 2008 se 
prùbìžnì dìlí s J. Doleželem o prvenství.

Národní šampionát mažoretek ÈR
V nedìli 20. 5. 2007 skonèilo v Ostrovì nad Ohøí 
mistrovství republiky Národního šampionátu 
mažoretek ÈR v kategorii sólo, duo, kterého se 
zúèastnily i mažoretky Arnika. V konkurenci, která 
byla velmi silná (ve všech kategoriích se utkalo na 
120 mažoretek) jsou  výsledky velmi pìkné: 3x titul 
VICEMISTR REPUBLIKY – sólo (Lea Henslová, 
Kateøina Felnerová), 1x 4. místo – duo s rekvizitami 
Miroslava Henslová, Šárka Niedobová a o 6. nej-
lepší místo v republice v kategorii duo s hùlkou se 
dìlí Miroslava Henslová, Šárka Niedobová s  Leou 
Henslovou a Andreou Jankù.

Mezinárodní turnaj juniorù v boxu
Oddíl boxu v Moravské Tøebové poøádá již 
tradièní mezinárodní turnaj juniorù v boxu. 
11. roèník turnaje probìhne od 30. 6. do 1. 7. 
2007 ve dvoranì muzea v Moravské Tøebové.
I tentokráte se dvoudenní sportovní podnik 
uskuteèní za úèasti mladých boxerù z Ma-
ïarska, Polska, Slovenska a Èeské republiky. 
V sobotu 30. 6. probìhnou od 14.30 hodin 
vyøazovací boje, v nedìli dopoledne od 9.30 
hodin budou na poøadu semifinálové a finá-
lové boje. Ty pøinesou dozajista lité souboje 
a spoustu dramatických okamžikù.
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Jiøí Štìpánek

Výsledek odvetného utkání:
KC SPŠS Tábor - KC Moravská Tøebová 9:9
Støelci: Milena Mašínová 2, Jiøí Ševèík 2, Pavel 
Jeøábek 2, Adéla Tichá 1, Kristýna Nedvìdová 1, 
Lukáš Schönbaum 1.

s t r a n a 1 1
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Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Fotbalisté se louèí, sezonu zvládli dobøe
Žáci A st. - Polièka 3 : 1 (1:0)
Choceò  - Žáci A st. 2 : 3 (0:3)
Hlinsko - Žáci A st. 1 : 1
Tøemošnice -  Žáci A st. 0 : 2 (0:1)
Svitavy B -  Žáci A st. 1 : 3
Žáci A st.- AS Pardubice B  2:1 (0:1)
Prùb. tab.:  2. místo 24 14 3 7  68:33 45 bodù
AFK Chrudim - 2 : 2 (1:1)
Žáci A  ml. - Polièka 13:0 (5:0)
Choceò - Žáci A ml. 0 : 5
Hlinsko - Žáci A ml. 2 : 4         
Tøemošnice - Žáci A ml. 1 : 3 (1:2) 
Svitavy B - Žáci A ml. 0 : 2
Žáci A ml. - AS Pardubice B 11:0 (6:0) 
Prùb. tab.:  8. místo 24 14 4 6 83:32  46 bodù

***
Pozvánka na fotbalový stadion
  2.6.   9.30 Žáci A - Letohrad
  3.6. 17.00 Muži A - Dobøíkov
  9.6. 17.00 Dorost A st.,ml. -  AFK Chrudim
10.6. 17.00 B muži - Linhartice
16.6. 17.00 Muži A - Svitavy
17.6.   9.30 Žáci A - Chrást u Chrudimi

12.45 Žáci B - Králíky

30.6. Fotbalové slavnosti – Specifická akce 
v roce jubilea mìsta, která se stane tradicí po 
ukonèení každé další sezony. Areál SKP 
Slovan - od 7.15 bohatý celodenní program * 
prodejní trhy * utkání starých pánù * veèerní 
koncert  2 skupiny + diskotéka * exhibice  
nejmladších nadìjí * vystoupení mažoretek * 
pivní hody * dìtská diskotéka * turnaj v malé 
kopané Fernet Stock Tours 2007 * otevøené 
místrovství republiky UNITOP v malé kopané * 
od 20.00 hod. diskotéka s programem (ohòo-
stroj, pøekvapení, divácká soutìž)

XIII. roèník Fernet Stock Tours 2007
Turnaje se zúèastní 16 družstev.
Pøihlášky: do 15. 6. Lubomír Krenar - tel. 731 706 796; 
prodejna Tabáku ul. Lanškrounská (proti OD Kubík) - 
A. Hrubý.

Žáci A ml.

Fotbalové jaro konèí… Moravskotøebovští hráèi jím 
prolétli se slušnými výkony i výsledky, což se 
projevilo v tabulkových pozicích. I pøestože  
mnohdy se vloudil stereotyp, ménì fotbalového 
štìstí èi støelecká nemohoucnost, byla divácká pøízeò 
víceménì konstantní a hodnocení tedy  mùže být  
kladné. „Béèko“ aspiruje na návrat do 1.B tøídy, 
mládežnická družstva zachovávají vysoký standard. 
Definitivní teèku udìlá nìkolik posledních kol, poté 
se pokusíme nabídnout vám komplexnìjší analýzu 
jednotlivých celkù než výsledkové pasáže.
Kaleidoskop výsledkù (Stav k 20.5.)
Polièka -  2 : 1 (0:0)
A muži - AS Pardubice 1 : 3 (1:1)
Èeská Tøebová - A muži 2 : 2 (0:2)
A muži - Stolany 2 : 1 (2:0)
Vysoké Mýto - A muži 2 : 0 (1:0)
A muži - Skuteè 2 : 0 (0:0)
Prùb. tab.:  5. místo 26 12 4 10 31:28  40 bodù
Proseè - Muži A 2 : 2 (1:1)
*pohárové utkání; na pok. kopy postoupila Proseè

 - Bystré 2 : 2 (2:1)
Janov - Muži B 0 : 1 (0:0)
Muži B - Opatov 2 : 0 (0:0)
Muži B - Jevíèko 2 : 1 (1:0)
Cerekvice - Muži 2 : 5 (1:2)
Prùb. tab.: 1. místo 22 13 5 4  47:34  44 bodù

 - Tesla Pce 2 : 1 (1:1)
Polièka - Dorost A st. 1 : 0 (0:0)
Dorost st. - Tøemošnice  0 : 3 (0:2)
Dorost A st. - Lanškroun 3 : 0 (0:0)
Dorost A st. - È.Tøebová 1 : 0 (1:0)
Ústí n/Orl. - Dorost A st. 2 : 3 (2:1) 
Prùb. tab.:  6. místo 22 10 2 10 39:49  32 bodù

 - Tesla Pce 2 : 1 (0:0)
Polièka - Dorost A ml.. 1 : 3 (0:3)
Dorost A ml. - Tøemošnice  1 : 1  (1:0)
Dorost A ml. - Lanškroun 2 : 0 (0:0)
Dorost A ml.  - È.Tøebová 2 : 2 (2:1)
Ústí n/Orl. - Dorost A ml. 0 : 1 (0:1) 
Prùb. tab.:  2. místo 22 14 5 3 46:26    47 bodù
AFK Chrudim - 2 : 0 (0:0)

A muži

Muži B

Dorost A st.

Dorost A ml.

Žáci A st.

Za velké pozornosti moravskotøebovských 
obèanù v cíli a obyvatelù obcí pøiléhajících 
k trati, jimiž probíhal silnièní bìh, se uskuteènil 
32. roèník oblíbené akce. Poèasí v úterý 8. 5. 
neslibovalo nic svìtoborného, což poznamenalo 
úèast – na tra� dlouhou 8,1 km s cílem na 
neskoupì skandujícím námìstí v M. Tøebové se 
postavilo letos 39 závodníkù, z toho ètyøi ženy. 
„Startovku“ tøímal moravskotøebovský starosta 
J. Oš�ádal, aby tak dal „zelenou“ další akci, 
uskuteèòované slavnostnì na poèest jubilea 
mìsta. Velký dìtøichovský memoriál plnì splnil 
svou roli, pøes menší úèast byl skvìle 
organizovaný (AVZO Technické sporty, Biatlon 
klub) za patronace mìsta Moravská Tøebová.

Muži „A“ (19-29 let)
1. Razým Lukáš (Iscarex È. Tøebová) 26:34,7
2. Vacek Martin (Iscarex È. Tøebová) 27:00,0
3. Berka Martin (Èerti Kunèina) 27:47,9
Muži „B“ (29-39 let)
1. Èechal Jaroslav (TS Letohrad) 28:42,7
2. Motálek Petr (SP Tøebíè) 28:47,7
3. Skyba Martin (Brno) 29:21,7
Muži „C“ 39-59 let)
1. Šváb František (TJ Jiskra Litomyšl) 26:59,0
2. Razým Jan (Iscarex È. Tøebová) 30:50,3
3. Bálek Vladimír (Mor. Tøebová) 35:50,1
Muži „D“ (59 let a více)
1. Krátký František (Viking Králíky) 28:37,0
2. Sadílek Ota (Atletika Albrechtice) 35:33,3
3. Bílek Alois (Mor. Tøebová) 47:14,1
Junioøi
1. Sekanina  Tomáš (M. Tøebová) 30:16,6
2. Jílek Josef (M. Tøebová) 41:03,0
Ženy „A“ (do 39 let)
1. Trojáková Helena (Staré Mìsto) 36:28,7
2. Šimùnková Pavla (Iscarex È. Tø.) 37:14,2
3. Antlová Hana (M. Tøebová) 38:20,8
Ženy“B“ (nad 39 let)
1. Schneiderová Bedøiška (BK M. Tøebová) 38:21,9
***
Dùm dìtí a mládeže soubìžnì poøádal 25. roè-
ník malého Dìtøichovského memoriálu. V jeho 
rámci dìti nìkolika vìkových kategorií bìhaly 
pøed zraky spokojených rodièù kolem centra 
mìsta a mnohým se podaøilo zvítìzit. Mezi nimi 
je tøeba hledat budoucí nadìje tøebovské 
atletiky…
2004 a mladší – 1. Lucie Doleèková
2003 Ch a D – 1. Jan Bárta, 2. Marek Netolický, 
3. Radek Cápal
2002 Ch a D – 1. Dominika Freharová, 2. Ondøej 
Zeman, 3. Tomáš Musil
2001 Ch a D – 1. Darija Navrátilová, 2. Jonáš 
Navrátil, 3. Patrik Kaláb
2000 D – 1. Markéta Hájková, 2. Vendula Bártová, 
3. Lucie Sotorníková
2000 Ch – 1. Ladislav Leibl, 2. Miroslav Štaffa, 
3. Ros�a Abrahám
99-98 D – 1. Petra Šmídová, 2. Nikola Doleèková, 
3. V. Holubová
99-98 Ch – 1. Martin Èerný, 2. Miko Gregor, 
3. Jaromír Štaffa
97-96 D – 1. Adéla Gerišerová, 2. Sarkéta 
Ševèíková, 3. Alena Legátová
97-96 Ch – 1. Jiøí Nedoma, 2. Ondøej Slavíèek, 
3. Jakub Krajíèek
95-94 D  – 1. Nikola Paøilová, 2. Zdena Šunková, 
3. Denisa Vendligová
95-94 Ch – 1. David Milan, 2. Martin Smetal, 
3. Michal Gregor
93-92 D –1. Michaela Štegnerová, 2. Markéta 
Neubauerová
93-91 Ch  – 1. Jiøí Pálka, 2. Michael Pavliš, 3. Jiøí 
Chlup

Dìtøichovský memoriál po dvaatøicáté

È E R V E N 2 0 0 7

Seriál Cykloman opìt získává pøíznivce
Terénní èasovka  na úvod seriálu v nové podobì

1. Pocsai Sandor 0:37:44 celk. vítìz

Dìtøichovský Prolog se stal koøistí Doležela

1. Doležel  Josef 00:12:02 abs. vítìz

Nároèným testem pøipravenosti na sezonu se stal 
prvý závod horských kol (21. 4.). Na start se sjela  
tradièní osmdesátka jezdcù (z toho 10 stateèných 
žen), aby v plné slávì roztoèili už pošesté 
cyklistickou ruletu celoroèního seriálu Cykloman 
2007. Terénní èasovka na 16 km se oproti minulým 
roèníkùm odbývala v naprosto jiné lokalitì 
Hradisko-Dubina (okolí Sušic) za ideálního poèasí.
Muži 1 (do 40 let)

2. Èastulík Ludìk 0:39:58
3. Kuda  Pavel (Svitavy) 0:40:38
Muži 2 (nad 40 let)
1. Štìpaø Petr 0:39:09
2. Doležel Josef 0:40:02
Muži 3 (nad 50 let) „rakváèi“
1. Orner Zdenìk (Zlín) 0:42:40
Muži 4 (nad 60 let) „uròáci“
1. Štìpánek Petr 1:07:13
Ženy 1 (do 40 let)
1. Frišová Kateøina  1:01:24 (celk. 64.)
�eny 2 (nad 40 let) „dámy“
1. Schneiderová Bedøiška 0:48:34 (celk. 35.)
Junioøi
1. Keclík Petr 0:46:01
2. Michal Sedláèek 0:46:22

Druhý podnik seriálu Cykloman 2007 nabídl opìt 
èasovku. Horská kola však vystøídala kola silnièní. 
Junioøi
1. Turek Daniel 00:13:02
Muži 1 (do 40 let)
1. Paukrt Radovan (Žamberk) 00:12:03
2. Kadidlo Jiøí 00:12:51
3. Berka Martin 00:13:15
Muži 2 (nad 40 let)

2. Štìpaø Petr 00:12:34
3. Kubìnka Radek (Žichlínek) 00:12:29

Muži 3 („rakváèi“)  nad 50 let
1. Budig Norbert 00:13:30
Muži 4 („uròáci“) nad 60 let
1. Kubín Jan 00:14:57
Ženy 1 (do 40)
1. Mizerová Olga (Hoštejn) 00:15:29
Ženy 2 (nad 40)
1. Schneiderová Bedøiška 00:14:15

2. 6. 2007 - BACH (orientaèní závod dvojic  
cykloturistická akce na horských èi trekingových 
kolech s prvky navigace podle turistické mapy). 
Tøetí závod seriálu Cykloman 2007.
Poøadatelé: Dokoupil, Machaèová.
Bližší informace na www.nakole.orcz.cz
14. 7. 2007 - MORAVSKOTØEBOVSKÝ 
CYKLOMARATÓN 2007 – 4. závod seriálu 
Cykloman 2007. Závod se koná pod záštitou Rady 
Pardubického kraje, starosty mìsta Moravská 
Tøebová v rámci oslav jubilea mìsta.
Bližší informace na www.nakole.orcz.cz

Pøipravuje se

Start – v popøedí všichni favorité závodu


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

