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Roman Langr zdolal nejvyšší
horu západní polokoule
Na poèátku bøezna se z úspìšné výpravy na
jihoamerický kontinent vrátila trojice èeských
horolezcù. Aconcaguu (6.962 m n. m.), nejvyšší
horu svìta mimo Asii, zdolal èeský horolezec
Roman Langr z Linhartic. Na výpravu do
Argentiny se vydal spoleènì s Janem Rosou a
Zdeòkem Coubalem v únoru letošního roku.
Po leteckém pøesunu na trase Praha - Madrid Buenos Aires skupina horolezcù pokraèovala
ètrnáct hodin autobusem do Mendozy a poté do
Punta de Vacas.
„Po pøíletu do Buenos Aires jsme zjistili, že se
nám ztratila zavazadla s veškerou výbavou. To
byl mazec,“ øíká Roman Langr. Pøi vyøizování
reklamace, která trvala tøi dny, zažili až absurdní
situace. „Pracovnice na letišti nám napøíklad
sdìlila, že naše ztracená zavazadla byla
lokalizována, ale že nevìdí, kde jsou. Ta bezmoc
je velmi nepøíjemná, nicménì nakonec nás naše
výstroj dostihla v Mendoze, takže jsme v expedici
mohli pokraèovat,“ dodává teï už s úsmìvem
Roman.
Po pøíjezdu do Mendozy probìhla v oblasti Vallecitos tøídenní aklimatizace a poté pøesun do základního tábora, ale v Polacos Campos 2 v 5.800
metrech zaèalo jít do tuhého. Na hoøe se ženili
všichni èerti a obávaný Bílý vítr neutichal ani
v noci, narážel v mohutných poryvech (pøes 100
km/h) do dvojité stìny stanu a znesnadòoval
horolezcùm jakoukoliv èinnost. Jeden ze èlenù
expedice Jan Rosa kvùli velké zimì, prudkému
vìtru a vyèerpání ukonèil výstup a vrátil se do
základního tábora v Plaza Argentina. Byl
pøesvìdèený, že by druhou noc v této výšce a za
tìchto podmínek nepøežil.

Roman Langr

Následující den se Roman Langr a Zdenìk
Coubal rozhodli, že se pokusí o výstup na vrchol,
pøestože èlenové ostatních expedic kvùli silnému
vìtru sestupovali do nižších táborù. „Vìdìli jsme,
že v ten den se o výstup budeme pokoušet jenom
my,“ vysvìtluje Roman Langr. Po prozkoumání
terénu zjistili, že výstup polskou cestou, tzv.
diretttisimou, je nereálný s ohledem na velké
množství snìhu a hrozící laviny. Rozhodli se
proto použít tzv. „falešnou“ polskou cestu, která
se v horních partiích napojuje na klasickou
výstupovou trasu. Ve tøi hodiny ráno vyrazili k
vrcholu. „Kolem sedmé hodiny jsme se dostali do

opravdového pekla, obrovské poryvy vìtru
pøehazovaly napadaný sníh, takže chvílemi
nebylo vidìt na krok. Pøedstavte si, že v minus 30
st. C do vás buší vichr rychlostí pøes 150 km/h,
takže je až minus 100 st. C. Potom je vám zima, i
když jste navleèený jako snìhulák,“ uvedl
zkušený horolezec. Extrémní podmínky skrývají i
jiné zákeønosti. „Ani se nechci zmiòovat o tom,

Horcones, kde sestupová cesta konèí.
Ve výšce se horolezci neutkali jen s nepøízní
poèasí i další okolnosti jako by se proti nim
spikly. „Druhou noc výstupu mi praskla
nafukovací karimatka, takže jsem musel spát na
zemi,“ trpce se usmívá pøi vzpomínce na obtížné
noèní podmínky Roman. „Vysekat se ze všech

jak obtížnì se v tìchto podmínkách chodí tøeba
na záchod. Pokud toto téma pøipadá nìkomu
úsmìvné, mnì cestou na vrchol moc do smíchu
nebylo,“ dodal.
Zdenìk šel asi do 6.400 m, pak se musel kvùli
hrozícím omrzlinám vrátit do Polacos Campo 2,
kam dorazil asi v 10.00 hod. Roman pokraèoval
na vrchol sólo v extrémních klimatických
podmínkách. „Výstup mi ztìžovalo nebezpeèí
omrzlin. Vždy, když jsem pøestal cítit prsty na
nohou nebo na rukou, zastavil jsem a cvièil
s nimi, dokud nepøišly k sobì a nezaèaly mì
bolet. Po sestupu jsem mìl také pod prsty na
nohou z neustálého cvièení poøádné mozoly.“
Na vrcholu hory Aconcagua stanul kolem
poledne a pobyl zde asi tøi ètvrtì hodiny. Nahoøe
je kamenná placka, úplnì vybièovaná od silného
vìtru, nikde žádný sníh. Tøi hodiny Roman
sestupoval do Polacos Campo 2, kam dorazil pøed
ètvrtou hodinou. Tìsnì pøedtím, než chtìl Zdenìk
zalarmovat záchrannou akci, pokud by se Roman
neobjevil. Další den dokonèili pøechod do
základního tábora v Plaze de Mulas (4.400 m)
smìrem na východ. Tím se podaøil jak výstup na
vrchol, tak jeho pøechod ze západu na východ. Po
pøespání kousek pod Plaza de Mulas sestoupili do

prùšvihù nám ale pomohl talisman, ztracená
podkova muly, kterou jsem našel bìhem pøesunu
do Plaza Argentina,“ smìje se.
Nároèný byl i sestup, kdy kvùli èasové ztrátì na
zaèátku výpravy museli spìchat dolù. Úspìšné
zdolání vrcholu Roman oslavil poøádným
steakem. „Na rozlouèenou se zákeønou
Aconcagou jsem si dal v Puente del Inca poøádný
pùlkilový steak, který vyšel na necelých osmdesát
korun,“ rozjasní Romanovi pohled pøíjemná
vzpomínka na vyhlášenou argentinskou
delikatesu. Expedice splnila svùj úèel a provìøila
pøipravenost na vrchol letošní sezóny, jímž bude
podzimní pokus o zdolání osmitisícovky
Dhaulagiri (8.167 m) v Nepálu.
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Rozpoèet mìsta Moravská Tøebová na rok 2006
Rozpoèet mìsta Moravské Tøebové na rok 2006 byl schválen na zasedání zastupitelstva mìsta dne 27.2.2006. Celkové pøíjmy dosahují v rozpoètu výše 207.015 tis. Kè.
Dále jsou do rozpoètových zdrojù zapojeny i zùstatky finanèních prostøedkù na úètech mìsta k 31.12.2005 ve výši 22.650 tis. Kè. Celkové výdaje dosahují výše
215.415 tis. Kè. Kromì toho je poèítáno i se splátkami úvìrù a pùjèek ve výši 14.250 tis. Kè. (viz tabulky Rozpoètové pøíjmy, Rozpoètové výdaje, Plánovaná
struktura...)

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
207 015 tis. Kè
daòové pøíjmy

neinvestièní dotace

ostatní pøíjmy

96 380 tis. Kè

92 019,3 tis. Kè

13 414,5 tis. Kè

pøíjmy z daní:
daò z pøíjmù zamìstnancù
daò z pøíjmù podnikatelù
daò z pøíjmù spoleènosti
daò z pøidané hodnoty
daò z nemovitosti
správní a a místní poplatky:
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psù
paplatek ze vstupného
správní poplatky
atd.

ze státního rozpoètu:
na výkon státní správy
na školství
na domov dùchodcù
na výplatu sociálních dávek
od obcí:
na dojíždìjící žáky
na výkon peèovatelské služby
atd. ostatní (nedaòové)
pøíjmy
ostatní (nedaòové)
pøíjmy
6%
kapitálové
íjmy
kapitálové pø
pøíjmy
3%

5 201,2 tis. Kè

pronájem:
pozemkù a nemovitostí
pronájem tepelných zaøízení
kanalizace
pronájem hrobových míst
ostatní nedaòové pøíjmy:
vratky dotací
splátky pùjèek
sankèní platby
pøíjmy z aquaparku
pøíjmy z úrokù
atd.

investièní dotace:
SFŽP tepelná èerpadla
(doplatek z roku 2004)
prodej majetku:
prodej bytù
prodej pozemkù
atd.
Plánovaná struktura
rozpoètových zdrojù
mìsta v r. 2006
v celkové výši
229.665 tis. Kè

kap. pøíjmy
5.201.20

47%

Plánovaná struktura
rozpoètových potøeb
mìsta v r. 2006
v celkové výši
229.665 tis. Kè
splátky
úvìrù
14.250
investièní
výdaje
a opravy
30.375

zapojení
pøebytku
22.650

daòové pøíjmy
47
%
daòové
pøíjmy
neinvestièní
dotace
neinvestièní
dotace
44%

kapitálové pøíjmy

daòové pøíjmy
48 %

ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
215 315 tis. Kè
bìžné (provozní)

investièní (vèetnì rozsáhlejších oprav)

185 040 tis. Kè

30 275 tis. Kè

èinnost Technických služeb mìsta
úklid mìsta a péèe o veøejnou zeleò
sbìr a svoz komunálního odpadu
bìžná údržba a opravy komunikací
veøejné osvìtlení - opravy a údržba
správa aquaparku
veøejné osvìtlení - elektrická enegrie
zimní údržba komunikací
mìstský høbitov
provoz veøejného WC
odvádìní a èištìní odpadních vod
školství a zájmová èinnost
základní školy
mateøské školy
základní umìlecká škola
Dùm dìtí a mládeže
Centrum volného èasu
projekt Zdravé mìsto
ostatní
kultura, kulturní památky
kulturní centrum
zámek
muzeum
mìstská knihovna
Turistické informaèní centrum
Moravskotøebovský zpravodaj
propagace mìsta
sdružení MTJ
správa zámku
tìlovýchovná a sportovní èinnost
provoz a údržba sportovních zaøízení
energetické náklady sport. areálu
pøíspìvek TJ Slovan
sociální záležitosti
sociální dávky
domov dùchodcù
peèovatelská služba
místní správa
èinnost místní správ
mìstská policie
místní zastupitelské orgány
požární ochrana
fixaèní operace
splátky úrokù
poskytnuté pùjèky
neinvestièní a èlenské pøíspìvky
vratky dotací
rozpoètová rezerva - ekonom. rozvoj
rozpoètová rezerva - provozní
rozpoètová rezerva - kriz. øízení
ostatní výdaje

21 140
6 330
5 135
3 000
1 710
1 100
1 100
1 700
895
170
40
14 953
9 065
3 263
890
790
795
70
80
11 880
3 900
2 345
1 575
2 415
350
350
500
290
155
7 620
2 845
2 120
2 655
67 805
47 025
19 430
1 350
45 110
38 400
3 500
2 870
340
13 730
1 860
3 700
1 100
1 000
4 640
930
500
2 762

rekonstrukce pøístup. cesty k zámku
rozšíøení kanalizaèní sítì
pøestavba herny stolního tenisu
regenerace sídlištì Západní
rozšíøení inž. sítí - prùm. zóna
parkovištì u aquaparku
zateplení støechy - Boženy Nìmcová 2/4
rekonstrukce kotelny - muzeum
turistický inf. systém
atd.

10 000
3 100
1 750
1 560
1 500
1 200
1 300
705
625

regenerace mìstské památkové rezervace
Poštovní 1 - statické zajištìní
hradby pod zámkem
fasáda - zadní trakt radnice
fasáda - bývalá Latinská škola
sousoší Olivetská hora
atd.

650
600
200
225
195

Pozn.: U jednotlivých investièních výdajù jsou v
rámci schváleného rozpoètu zohlednìny pouze
vlastní zdroje mìsta, pøedpokládané cizí zdroje
budou pøedmìtem rozpoètových úprav.
Ing. Dana Buriánková,
vedoucí finanèního odboru MìÚ

bìžné pøíjmy
201.813,80

neinvestièní
dotace
45 %

bìžné výdaje
185.040

ostatní pøíjmy
7%

Investice oèima starosty
Rád bych se ještì krátce vyjádøil ke schválenému
rozpoètu na rok 2006. Rada mìsta se rozhodla
šetøit v provozu organizací a ušetøené peníze
ponechat v rezervì na ekonomický rozvoj mìsta.
Jsem rád, že se toto podaøilo prosadit.
Samozøejmì obèany mìsta nejvíce zajímá, co se
bude ve mìstì stavìt nebo rekonstruovat. Ve
velké vìtšinì pøípadù to budou akce, které budou
výraznì dotovány ze státních, krajských nebo
evropských financí. Koneènì dojde na rekonstrukci Zámecké ulice, dokonèit by se mìla
rekonstrukce kanalizaèní sítì a zadláždit pøední
èást nádvoøí našeho zámku. Dokonèena bude také
výstavba šaten pro tenisty a nových volejbalových kurtù ve sportovním areálu. Nemalé
prostøedky budou muset být vydány na opravy a
rekonstrukce komunikací. Jejich stav je po dosud
nekonèící zimì velmi špatný.
Nìkdy se setkávám s kritikou, že v rozpoètu
mìsta nejsou vyhrazeny prostøedky na rekonstrukci budovy bývalého dìtského oddìlení
nemocnice. Rekonstrukce budovy a areálu bude
však tak nákladná, že si nelze vùbec pøedstavit,
že bude hrazena pouze z mìstských financí. Nové
plánovací období na využití fondù Evropské unie
bude zahájeno v roce 2007 a již nyní je
pøipravován regionální projekt pro podporu
turistického ruchu, kde by mohlo být využití této
budovy a areálu zahrnuto. Stejnì tak by tento
projekt mohl obsahovat i dostavbu zimního
stadionu. Zatím však probíhají úvodní pøípravná
jednání. O dalším vývoji v pøípravách tohoto
projektu Vás budu na stránkách našeho
zpravodaje informovat.
RNDr. Josef Ošádal, starosta mìsta
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Ohrožuje nás
ptaèí chøipka?
Virus ptaèí chøipky šíøí v pøírodì vodní ptáci,
zejména husy, kachny, labutì, ale také volavky.
Nakažený pták šíøí chøipkový virus ve slinách,
nosních sekretech a trusu.
Další ptáci se mohou nakazit, když se dostanou
do prostøedí, kde se vyskytuje trus nakažených
ptákù.

Proto upozoròujeme obèany, že pokud naleznou
uhynulé volnì žijící vodní ptactvo v jakémkoli
množství (i v poètu 1 kusu), aby zajistili místo
nálezu a okamžitì informovali Krajskou veterinární správu (tel. 461 615 741) nebo mìstskou
policii (tel. 156).
V každém pøípadì je tøeba zabránit kontaktu
s uhynulým zvíøetem.
U ostatních druhù volnì žijícího ptactva se toto
opatøení týká pouze hromadného úhynu (nad 5
kusù).
Pokud bude nalezeno jiné uhynulé zvíøe (napø.
pes, koèka…), u kterého není znám majitel, nebo
ménì jak 5 kusù volnì žijícího ptactva (mimo
vodního ptactva), kontaktujte ve všedních dnech
Technické služby Moravská Tøebová s. r. o. (tel.
461 316 509).
O víkendech a mimo pracovní dobu technických
služeb se obracejte na mìstskou policii.
Další informace naleznete na webových stránkách:
Ministerstva zemìdìlství - www.mze.cz
a Státní veterinární správy ÈR - www.svscr.cz.
Ing. Pavel Báèa,
vedoucí odboru životního prostøedí MìÚ

Tajemník Mìstského úøadu Moravská Tøebová
vyhlašuje výbìrové øízení
na místo

úøedníka odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví
Podmínky výbìrového øízení vèetnì náležitostí
pøihlášky jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz
- na úøední desce mìstského úøadu
- na obèanském informaèním centru mìstského
úøadu
- u personalistky mìstského úøadu,
tel.è.: 461353027,
E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. 5. 2006.
Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí a
pøíloh pøedejte do 14. 4. 2006 na podatelnu
mìstského úøadu, ul. Olomoucká è.o. 2 nebo
zašlete poštou na adresu:
Mìstský úøad
Brziaková Helena
nám. T. G. Masaryka è.o. 29
571 01 Moravská Tøebová

KRUH PØÁTEL HUDBY PØI KULTURNÍCH SLUŽBÁCH
MÌSTA MORAVSKÁ TØEBOVÁ
ve spolupráci s MÌSTEM MORAVSKÁ TØEBOVÁ
a ZUŠ MORAVSKÁ TØEBOVÁ
u v á d í koncert

HOUSLE
A KLAVÍR

Novofundlandi již
popáté v M. Tøebové
Ve dnech 14. 4. - 17. 4. 2006 se již tradiènì sjedou
chovatelé a majitelé Novofundlandských psù z celé
Èeské republiky, ale i ze zahranièí do Moravské
Tøebové. V areálu rekreaèního støediska „SRNÈÍ“
bude již 5. roèník klubové výstavy tìchto
majestátných psù, svod a bonitace. I v letošním roce
jsme pøipravili pro diváky kulturní program. Vìøíme,
že si pøijdou na své.

Úèinkují :

Na programu :
B. MARTINÙ, A. DVOØÁK, P.I. ÈAJKOVSKIJ,
A. WIENIAWSKI, PABLO DE SARASATE

ÚTERÝ 4. 4. 2006 – 19.30 h.
KOMORNÍ SÁL ZUŠ (ZÁMEK)
Vstupné: 50,- Kè, studující a dùchodci 30,- Kè, žáci ZUŠ a ZŠ do 12 let zdarma

Pøijïte si poslechnout klenoty èeské a svìtové houslové
literatury v podání našich nejlepších interpretù !!!

Od kdy bude letos v provozu aquapark?
Samozøejmì bude záležet na poèasí. Nepøedpokládám, že se zahájení provozu bude pøíliš lišit od
roku 2005. Provoz by mìl být zahájen i letos na
pøelomu mìsíce kvìtna a èervna.
Podporuje radnice aktivity mateøského centra
Sluníèko, které je hojnì navštìvováno maminkami s dìtmi?
Jsem rád, že tato aktivita u nás je a maminky s malými dìtmi se mají kde scházet. Ve formì finanèního
pøíspìvku byla na toto centrum z rozpoètu mìsta
schválena vyšší èástka než v loòském roce. Je pøíkladné, že toto mateøské centrum hledá sponzory
i jinde než na radnici, tedy mezi podnikateli a obèany mìsta vùbec.

Chystá mìsto nìjaké oslavy k 750. letùm jeho
vzniku, tak jako napø. letos Svitavy?
Oslavy 750 let založení mìsta by mìly u nás probíhat v prùbìhu roku 2007. Máme velkou výhodu, že
právì ze Svitav mùžeme brát námìty, nebo u nich
se slaví toto kulaté výroèí již letos. O pøípravì oslav
jsem již hovoøil s øeditelkou kulturních služeb, na
toto významné výroèí musíme být dobøe pøipraveni.
Proto pøípravy zaènou co nejdøíve.

Reklamní tabule
Mìsto Moravská Tøebová upozoròuje podnikatele,
kteøí užívají veøejné prostranství k umístìní
reklamních tabulí, na povinnost ohlásit správci
poplatku užívání veøejného prostranství a uhradit
místní poplatek za jeho užívání pro rok 2006.
Správcem poplatku za užívání veøejného prostranství
je odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství
mìstského úøadu Moravská Tøebová.
Tiskopis žádosti si mùžete vyzvednout v Obèanském
informaèním centru v budovì Mìstského úøadu
Moravská Tøebová na Olomoucké ulici, na odboru
majetku mìsta a komunálního hospodáøství v budovì Mìstského úøadu na námìstí T.G.Masaryka,
nebo prostøednictvím internetu na stránkách mìsta
www.mtrebova.cz - formuláøe odboru majetku mìsta
a komunálního hospodáøství.
Odbor majetku mìsta
a komunálního hospodáøství MìÚ

IVAN ŽENATÝ – H O U S L E
KATARÍNA ŽENATÁ – K L A V Í R

Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí.
Pište své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám.
T.G.M. 29, MT nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz.
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Prùmyslová zóna je obsazená, do jaké lokality
budete lákat další potenciální investory?
Míst pro novou prùmyslovou zónu je vytipováno
nìkolik. O jejich vhodnosti jednalo a bude ještì
jednat zastupitelstvo mìsta. V øadì pøípadù bude
však nezbytnì nutné k tìmto lokalitám pøivést inženýrské sítì. Dle mého osobního názoru tou nejvhodnìjší lokalitou je prostor vlevo podél silnice
I/35 smìrem na Mohelnice za støelnicí. Ten však leží
v katastru obce Linhartice. Se starostou obce jednáme o spoleèném postupu ve využití této lokality pro
novou rozvojovou prùmyslovou zónu.

Potìšitelné je i to, že v Moravské Tøebové máme již
nìkolik majitelù tohoto krásného plemene, což je
známka, že si získává èím dál vìtší oblibu. Mimo
jiné bude tradiènì soutìž „Dítì a pes“, kde všechny
dìti budou odmìnìny. Je ale nutné se do této soutìže
pøihlásit v prùbìhu výstavy do 11 hod. na stanovišti
komentátorù. Soutìžit mohou všechny dìti do 15 let
vìku. Tentokrát bude i prùvod a to od mìstského
muzea po ulici Svitavské, Cihláøovì a do námìstí za
doprovodu mažoretek Aguntury ARNIKA. Všichni
jsou zváni. Bližší informace na plakátech.
PROGRAM:
14. 4. 2006
16:30 hod. - sraz úèastníkù prùvodu u MUZEA
16:45 hod. - prùvod za na nám T.G.M.
17:00 hod. - pøivítání úèastníkù
17:10 hod. - vystoupení mažoretek agentury
ARNIKA
17:30 hod. - ukázky agility v podání Agility klub
Moravská Tøebová pøi DDM pod
záštitou ZDRAVÉHO MÌSTA
18:00 hod. - ukázky z výcviku NF psù
18:45 hod. - ukonèení
15. 4. 2006
8:30-9:30 hod. - pøejímka psù
9:30 hod. - slavnostní zahájení
10:00 hod. - posuzování v kruzích
cca 15:30 hod. - vystoupení ŽELEZNÉHO
ZEKONA
cca 16:00 hod. - soutìže Dítì a pes, nejhezèí pár
a chovatelská skupina
cca 16:45 hod. - slavnostní vyhlášení vítìzù, pøedání
cen, ukonèení výstavy
Celou výstavou nás bude provázet herec a kaskadér ZDENÌK SRSTKA.
Obèerstvení zajištìno!
Vstup zdarma!
Srdeènì Vás zve Novofundland klub ÈR, hlavní
poøadatel ve spolupráci s Mìstem Mor. Tøebová.
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MATRIKA
Vítání:
Bøezen

Sòatky:
Bøezen:

Sára Krupièková - M.T.
Nicolette Weinzettelová - M.T.

Lubomír Rolínek - Michaela Kadlecová
- Udánky-Kunèina

Kolik nás je
V informaèním systému Mìstského úøadu v Moravské Tøebové bylo k 28.2.2006 vedeno celkem 11
246 obèanù ÈR, z toho 49 cizincù s povolením k
trvalému pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc únor se v Mor. Tøebové narodilo 7 dìtí,
zemøelo 6 obèanù, pøistìhovalo se 16 obyvatel a
odstìhovalo 20 obèanù.

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

Technické služby Moravská Tøebová s.r.o.budou
v mìsíci dubnu, kvìtnu, øíjnu a listopadu 2006
rozmisovat na níže uvedených lokalitách:
– kontejner na odpad ze zahrad a veøejných
prostranství (listí, vìtve, tráva)
– traktorovou vleèku na objemný a nebezpeèný
odpad (skøínì, matrace, televizory, lednièky,
záøivky, výbojky, plechovky od barev)
Kontejnery a vleèky budou pøistavovány za stálého dozoru pracovníkù TS v tìchto hodinách:
14.00 - 17.00 – všední den
8.00 - 12.00 – sobota

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR

Okradená pøítelkynì
Pìtatøicetiletý muž z Moravské Tøebové na
poèátku února okradl dvaaètyøicetiletou pøítelkyni. Z bytu poškozené v Mor. Tøebové, kde
nìjakou dobu s jejím souhlasem pøebýval, odcizil
vìci a platební karty, ze kterých provedl neoprávnìné výbìry penìz. Celkem zpùsobil škodu pøes
20 tis. Kè. Policisté ve vìci zahájili úkony
trestního øízení pro podezøení z trestného èinu
krádeže a neoprávnìného držení platební karty.
Objasnìno vloupání do kotelny v M. Tøebové
Kriminalistùm se podaøilo objasnit vloupání do
kotelny v Moravské Tøebové. Ze 14. na 15.2. se
do kotelny vloupali tøi mladiství z Moravské
Tøebové a okolí. Na majetku mìsta Moravská
Tøebová a obchodní spoleènosti z Olomouce
zpùsobili škodu 12.800 Kè. Policejní komisaø
zahájil trestní stíhání mladistvích pro provinìní
krádeže vloupáním.
Pachatel vloupání dopaden
Policistùm se podaøilo dopadnout pachatele
vloupání do rodinného domu v Pacovì. Dne 21.1.
odtud devatenáctiletý muž z obce u Moravské
Tøebové odcizil vìci v hodnotì témìø 10 tis. Kè.
Ve vìci byly zahájeny úkony trestního øízení pro

jaro
den

datum

Místo pøistavení vleèky a kontejneru

Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.

Sobota

8.4.

Pondìlí

10.4.

Úterý
Støeda

11.4.
12.4.

Ètvrtek
Pátek

13.4.
14.4.

Sobota

15.4.

Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota

17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.

Pondìlí

24.4.

Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek
Sobota

25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.

Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek

1.5.
2.5.
3.5.
4.5.

Pátek

5.5

Boršov - zastávka u rybníka
Boršov - zastávka u bývalé pošty
Boršov - zastávka u „Drbalù“
Udánky - u hasièky
Udánky - v horní èásti u è.p. 67
Kuba
U staré kotelny - naproti
zahrádkám ul. Jiráskova
ul. Gorazdova, parkovištì na
místì bývalé LŠU
Lanškrounská u Orky
Školní - u kontejnerù
naproti obchodu Jiráskova
Dr.Janského parkovištì u è.p. 26
Dr.Janského
- mezi domy è.p. 5 a 7
Západní
- parkovištì pøed obchodem
---------- státní svátek----------Polní - u è.p.1 Lepka
Olomoucká - u è.p.40
Josefská - u prádelny
Sušice parkovištì u JSK
Sportovní, Holandská - vedle
obchodu
Sušice - u bytovek,
konec ul.Garážní
Sušice - za hasièkou
Pod Hamry
Jevíèská - u Domu armády
Alšova - u bytovky è.p.26
Alšova - u è.p. 1
- u kontejnerù na separ. sbìr
---------- státní svátek----------Tovární u høištì
Dukelská naproti kurtùm
Tøešòová alej - na konci ulice u
sjezdu na Nové sady
Brnìnská na chodníku u autoškoly
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podezøení z trestného èinu krádeže vloupáním a
porušování domovní svobody.
Vloupání do lapidária na høbitovì
Dosud neznámý pachatel v období od prosince
loòského roku odcizil ze høbitova na Køížovém
vrchu v Moravské Tøebové pískovcový pomník
ve tvaru jehlanu a dvì žulové vázy na kvìtiny.
Dále po vniknutí do lapidária høbitova odcizil tøi
kusy pískovcových náhrobníkù - Dorothy a
Barbary, pískovcový náhrobník s postavami
neznámé dívky a chlapce a pískovcový náhrobník
Christoffa. Celková škoda èiní pøes 500 tis. Kè.
Vloupání do prodejny elektro v Jevíèku
Dosud neznámý pachatel se násilnì vloupal
v èasných ranních hodinách dne 13.3. do
prodejny elektro na námìstí v Jevíèku. Z místa
odcizil DVD pøehrávaèe, autorádia a další
elektroniku v hodnotì témìø 115 tis. Kè. Policie
po vìcech i pachateli nadále pátrá.
Dopaden pachatel vloupání do domù v Boršovì
Svitavským kriminalistùm se podaøilo objasnit
vloupání do tøí domù v Boršovì. Mladistvý
podezøelý svou lupièskou výpravu zahájil 9.3.
kolem 22.00 hod., když nejprve násilnì vnikl do
rekreaèní chalupy, odkud odcizil vìci v celkové
hodnotì 6 tis. Kè a na zaøízení zpùsobil škodu 1
tis. Kè. Souèasnì se ve stodole chalupy zmocnil
osobního motorového vozidla Škoda 100 a pak
s ním jezdil po vesnici. Následnì dne 10. 3. se
kolem pùlnoci vloupal do rekreaèní chalupy a
odcizil odtud vìci v celkové hodnotì témìø 10 tis.
Kè a na zaøízení zpùsobil škodu ve výši 2 tis. Kè.
Do tøetice se 11. 3. 2006 kolem pùlnoci vloupal
do rodinného domu a ukradl pøevážnì elektroniku
a náøadí v hodnotì více než 160 tis. Kè, na
zaøízení zpùsobil škodu ve výši témìø 1 tis. Kè.
Policejní komisaø obvinil mladistvého z trestného èinu krádeže, porušování domovní svobody
a neoprávnìného užívání cizí vìci. Mladistvý
odcizené vìci na výzvu policie poškozeným
vrátil.

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

Statistika MP za období 15. 2.-15. 3. 2006
Poèet zjištìných pøestupkù
199
Z toho øešeno blokovì
63
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu 17
15. 2. v 23:45 h. ocenila hlídka MP blokovou
pokutou pìvecké vystoupení dvou mladíkù, kteøí
rušili noèní klid na ulici Cihláøovì.
17. 2. v 22:30 h. pøijala hlídka MP oznámení
o rvaèce tøí osob na nám.TGM. Jelikož došlo ke
zranìní a byla na místo pøivolána RZS, byl pøípad
pøedán PÈR.
21. 2. v 16:00 h. byla hlídka MP pøivolána do
herny Slavia na nám. TGM, kde jeden z návštìvníkù prohrál vìtší obnos penìz a zaèal urážet
èíšníka a napadat hráèe, kterým štìstìna pøála.
Muž byl hlídkou vykázán z herny.
22. 2. v 03:50 h. byl hlídkou MP vykázán z nádraží ÈD podnapilý muž, který urážel zamìstnance ÈD a ostatní cestující.
24. 2. v 10:40 h. byla hlídka MP pøivolána do OD
Penny Market, kde došlo ke krádeži zboží.
Pøestupek byl vyøešen na místì blokovou
pokutou.

V 15:10 h. byla hlídka MP pøivolána nájemníky domu na ulici
Dukelská, aby vyvedla nechtìného návštìvníka,
který se domáhal vstupu do jednoho z bytù.
V 15:40 h. zabezpeèovala hlídka MP místo
dopravní nehody na køižovatce J. K. Tyla
Jiráskova do pøíjezdu PÈR.
V 22:20 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici
Dukelskou, kde dva mladíci rozbíjeli u kontejneru na sklo láhve o zem. Pøestupek byl
vyøešen na místì blokovou pokutou a zabezpeèen
úklid místa.
3. 3. v 14:00 h. byla hlídka MP pøivolána do OD
Penny Market, kde došlo ke krádeži zboží.
Jelikož se krádeže dopustilo nezletilé dítì, byl
pøestupek projednán s rodièi domluvou.
7. 3. v 21:00 h. bylo hlídce MP oznámeno, že
v Boršovì leží na silnici opilý muž. Opilý muž
byl hlídkou dopraven domù.
8. 3. v 17:00 h. byla hlídka pøivolána do prodejny
potravin na ulici Svitavská, kde byl pøistižen muž
pøi krádeži zboží. Pøestupek byl vyøízen na místì
blokovou pokutou.
15. 3. v 10:45 h. byl na ulici Brnìnská nalezen
ležící totálnì opilý muž. Muž byl probuzen a nasmìrován hlídkou k domovu.
V 20:00 h. byla hlídka MP pøivolána do OD
Billa, kde ostraha provozovny zadržela pøi
krádeži muže. Pøestupek byl vyøízen na OO PÈR
blokovou pokutou.
strážník František Juriš
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Pod modrou oblohou
„Pod modrou oblohou“ je název celostátní
soutìže, jejíž letošní 1. roèník v záøí tohoto
školního roku vyhlásila Základní škola Mor.
Tøebová - Palackého ul. ve spolupráci s firmami Microsoft Praha a OR-CZ a pod
záštitou èlenky rady PaK Marie Málkové,
vedoucího odboru školství Mgr. Karla Pešky
a za podpory našeho mìsta. Pozvání na
slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže pøijal
i ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko
Martínek.
Tato celostátní výtvarná soutìž, ve které je
zámìrnì propojena výtvarná práce s využitím
poèítaèové techniky, je v tomto smìru zcela
výjimeènou, první a zatím jedinou celostátní
soutìží tohoto druhu.
Letos žáci 6.-9. roèníkù základních škol
a odpovídajících roèníkù gymnázií vytváøeli
výtvarné práce na téma „Krajina mých snù“.
Nebylo jednoduché vybrat nejlepší, vždy
dodaných výtvarných prací bylo témìø dva
tisíce!
Bìhem mìsíce kvìtna touto soutìží bude žít
celé naše mìsto, výtvarné práce bude možno
shlédnout v nìkolika výstavních prostorách,
nejlepší práce budou vystaveny na zámku
v Mor. Tøebové, dále na MìÚ Mor. Tøebová
(ul. Olomoucká), v cukrárnì Pod Vìží (nám.
TGM) a ve vstupním prostoru domova
dùchodcù (ul. Svitavská), vèetnì poèítaèovì
zpracované prezentace celé soutìže ve výloze
Turistického informaèního centra na námìstí.
Touto výjimeènou akcí jsme jistì pøispìli ke
známosti a vážnosti našeho mìsta v republice, je dùkazem úrovnì a organizaèní
schopnosti naší základní školy a pøispìje
k hrdosti našich žákù na naše mìsto i školu.
Srdeènì zveme na podívanou!
Mgr. Josef Orálek, øeditel školy
a PaedDr. Hana Horská, organizátorka soutìže

Novela o sociálnì právní
ochranì dìtí
Poslanecká snìmovna schválila novelu zákona o sociálnì právní ochranì dìtí. Zákon by mìl nabýt
úèinnosti prvním dnem druhého kalendáøního
mìsíce následujícího po dni jeho vyhlášení
(pravdìpodobnì v èervnu 2006).
Nová právní úprava mimo jiné prohlubuje ochranu
dìtí, které jsou na základì žádosti rodièù opakovanì
umisovány do kojeneckých ústavù, dìtských
domovù a dalších zaøízení, a dìtí ohrožovaných
násilím mezi rodièi nebo jinými fyzickými osobami.
Novela také posiluje práci s biologickou rodinou
a umožòuje tak dítìti zachování rodinného prostøedí.
Zákon zakotvuje možnost svìøit dítì na pøechodnou
dobu do pìstounské péèe.
Novela pamatuje i na dìti, které žijí v zaøízeních
ústavní výchovy. Podle nové právní úpravy budou
muset orgány sociálnì právní ochrany pravidelnì
spolupracovat s rodièi tìchto dìtí i po jejich
odebrání z rodiny. To by mìlo pøedevším pomoci
øešit sociální situaci rodiny a umožnit tak dítìti jeho
návrat domù.
Nová právní úprava zvyšuje ochranu dìtí také tím,
že lékaøùm, kteøí budou mít podezøení na týrání èi
zneužívání dítìte nebo zanedbávání péèe o nì, stanoví povinnost tuto skuteènost zaznamenat a záznam
zaslat pøíslušnému orgánu sociálnì právní ochrany
dìtí.
Tím samozøejmì není dotèena oznamovací povinnost podle trestního zákona.
Novela zefektivòuje pøípravu žadatelù o náhradní
rodinnou péèi.
Nová právní úprava významnì zvyšuje odmìnu
pìstouna. Dávka vzroste na dvojnásobek dosud
vyplácené èástky.
Mgr. Irena Škadrová,
vedoucí odboru soc. vìcí a zdravotnictví MìÚ
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13 milionù pro akce na Svitavsku
Dne 14. 3. 2006 se vícehejtman Pardubického
kraje Roman Línek zúèastnil jednání meziresortní
hodnotitelské komise Regionálního programu
podpory rozvoje hospodáøsky slabých a strukturálnì postižených regionù.
„V rámci Pardubického kraje se tento program
týká pouze okresu Svitavy. Ze 13 podaných
žádostí o dotaci, které odbor regionálního
rozvoje na pardubickém krajském úøadì
jednotlivì ohodnotil, uspìlo 11 žádostí. Mezi
akcemi jsou napø. investice do odvodnìní
prùmyslové zóny Benátská v Litomyšli, zlepšení
turistických a sportovních území v Budislavi,

Svojanovì a Bøe-zové nad Svitavou èi rekonstrukce nádvoøí zámku v Moravské Tøebové. Celkovì
se v této jiho-východní èásti Pardubického kraje z
tohoto programu letos proinvestuje pøes 13 mil.
korun, což je a výslednì bude viditelný peníz,“
sdìlil Roman Línek.
Doporuèení komise ještì musí následnì projít
rozhodnutím ministra, ale v minulých letech bylo
doporuèení komise vždy plnì akceptováno.
„Mìøeno absolutní výší pøidìlené dotace byl
svitavský okres ze všech jedenácti hodnocených
okresù v rámci celé Èeské republiky druhý
nejúspìšnìjší,“ dodal vícehejtman.
-pk-

Z jednání zastupitelstva mìsta ze dne 27. 2. 2006
Zastupitelstvo mìsta schválilo
ü Rozpoèet mìsta Moravská Tøebová na rok 2006
ü Podání návrhu na naøízení exekuce ve vìci pohledávky:
– Jaromíra Džbánka
– Mileny Krajíèkové
– Romana Novotného
ü Pøedložený Plán odpadového hospodáøství pùvodce odpadù Mìsta Moravská Tøebová
ü Pøedložený návrh obecnì závazné vyhlášky mìsta Moravské Tøebové è. 2/2006, kterou se mìní
obecnì závazná vyhláška è. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, ve znìní obecnì závazné
vyhlášky è. 8/2005
ü Zámìr výstavby pùdních bytù v domech na ul. Školní è.o. 1, 3, 7 a 9 v Moravské Tøebové
ü Pøedložený plán èinnosti finanèního výboru zastupitelstva mìsta na rok 2006
Zastupitelstvo mìsta neschválilo:
ü Pøedložený návrh obecnì závazné vyhlášky mìsta Moravské Tøebové è. 1/2006, kterou se mìní
a doplòuje vyhláška è. 9/2005 o stanovení podmínek pro poøádání, prùbìh a ukonèení veøejnosti
pøístupných taneèních zábav, diskoték a jiných kulturních podnikù k zajištìní veøejného poøádku
Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
ü Pøedloženou informaci starosty mìsta o postupu ve vìci spolupráce se Státní energetickou
inspekcí k pøešetøení údajù obsažených ve zprávì Problematika objektu Svitavská 7
ü Pøedložený rozpoètový výhled mìsta Moravská Tøebová na období let 2007-2009
ü Pøedloženou informaci starosty mìsta o zahájení pøíprav tvorby regionálního projektu pro
podporu cestovního ruchu
ü Pøedložený dopis Karla Müllera ze dne 11.1.2006 ve vìci žádosti o jeho uplatnìní jako strážníka
Mìstské policie Moravská Tøebová vèetnì stanoviska starosty mìsta k tomuto dopisu
Zastupitelstvo mìsta uložilo
ü Starostovi mìsta projednat závìry Státní energetické inspekce v objektu Svitavská 7 ve
finanèním výboru mìsta a koneènou zprávu poté pøedložit zastupitelstvu mìsta
ü Starostovi mìsta dopracovat pøedloženou informaci o možných lokalitách pro další prùmyslovou zónu v Moravské Tøebové a nejbližším okolí
ü Starostovi mìsta pøedložit návrh technického øešení a finanèní vyjádøení oprav komunikace na
ul. Svitavské a místní komunikace v Sušicích k prùmyslové zónì
ü Starostovi mìsta pøedložit zastupitelstvu mìsta informaci o zpùsobu øešení petice obèanù Sušic
pøijaté dne 12.10.2005 ve vìci provozu na místní komunikaci smìrem k prùmyslové zónì
Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta je k dispozici
na sekretariátì starosty na MìÚ.

Sociální systém v ÈR je více chránìn
Dne 27. 2. 2006 vešla v úèinnost novela zákona
o sociálním zabezpeèení, která mìní podmínky
nároku na dávky sociální péèe pro obèany
èlenských státù EU a zároveò více chrání sociální
systém Èeské republiky. Èeská republika je už
témìø dva roky èlenem Evropské unie. Musí tedy
mimo jiné respektovat právo EU. Pokud obèané
EU v Èeské republice legálnì pracují, mají v zásadì stejná práva jako obèané ÈR a mohou také
pobírat sociální dávky. Obèané èlenských státù,
kteøí v ÈR nepracují, mají nárok na dávky
sociální péèe až po 3 mìsících pobytu na území
ÈR. Pokud tito lidé v ÈR nepracují a pouze
èerpají sociální dávky, mohou za urèitých
podmínek pøedstavovat neodùvodnitelnou zátìž.
Obèanùm Evropské unie a jejich rodinným
pøíslušníkùm, kteøí se stanou neodùvodnitelnou
zátìží pro èeský systém sociální péèe, mohou
èeské úøady zrušit povolení k pøechodnému

Informace o výplatì sociálních dávek
Vzhledem k nárùstu vyplácených dávek sociální
péèe a zpùsobu jejich zpracování, se s úèinností
od mìsíce dubna 2006 posouvá termín výplat
dávek z 20. na 25. den daného mìsíce.

pobytu. Samo oznaèení osoby za neodùvodnitelnou zátìž systému sociální péèe však nemá za
následek odejmutí právem pøiznaných dávek
sociální péèe, takový dùsledek má až odejmutí
oprávnìní k pobytu. Podle novely zákona o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v sociálním
zabezpeèení je na povìøeném obecním úøadu, aby
posoudil a rozhodl, zda èlovìk skuteènì sociální
systém zatìžuje. Rozhodnutí musí padnout na
základì pøesnì stanoveného bodového ohodnocení, kdy se posuzuje napøíklad délka legálního
pobytu dané osoby na území ÈR, doba po kterou
tato osoba pøispívala do systému sociálního
pojištìní nebo získaná kvalifikace.
Pokud povìøený obecní úøad dojde k závìru, že
žadatel je neodùvodnitelnou zátìží systému
sociální péèe, oznámí tuto skuteènost Policii ÈR,
která opìt situaci peèlivì pøezkoumá. Mimo jiné
musí posoudit, zda je rozhodnutí o odnìtí oprávnìní k pobytu na území ÈR pøimìøené z hlediska
zásahu do soukromého nebo rodinného života
cizince. V pøípadì, že policie rozhodne o ukonèení pobytu, vydá cizinci výjezdní pøíkaz, ve
kterém stanoví, do kdy musí dotyèný z ÈR
vycestovat.
Mgr. Irena Škadrová, ved. OSVZ
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DNY SLOVENSKÉ KULTURY
11. roèník mezinárodního festivalu

tel.: 461 311 127
tel.: 461 544 282-4
fax: 461 316 202

Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00 - 19.00 hod.
ètvrtek 9.00 - 12.00 hod.
vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.
E-mail: kino@ksmt.cz
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.

Nová telefonní èísla do kulturních služeb:
Kulturní centrum a kino:
461 311 127, 461 544 282-4,
kino@ksmt.cz, kultura@ksmt.cz
Muzeum: 461 544 285, 461 311 203,
muzeum@ksmt.cz
Zámek: 731 151 784, zamek@ksmt.cz
Øeditelka: 461 544 281, reditel@ksmt.cz
Fax: 461 544 287, 461 316 202

pro dìti
Kouzelný kolotoè
Psík, kráva, slimák a králík zachraòují malou
Florenc, která se díky zlému kouzlu ocitá v ledovém
vìzení.
Animovaná britská pohádka s èeským dabingem.
ètvrtek 6.4. v 8.30 a 10.00 hod. – pro MŠ a ZŠ
vstupné 30,- Kè
sobota 8.4. v 15 hodin
vstupné: 40,- Kè

Karcoolka
Èervená Karkulka je sice klasické pohádkové téma,
ale zde je vše naopak. Zaèínáme od konce. „Chlupatí
a opeøení“ strážci zákona pátrají po tom, co se
odehrálo v chaloupce babièky, jakou roli hraje
sekera, vlk i samotná Karkulka…..
Premiéra animované rodinné komedie.
Režie: Cory Edwards, v èeském znìní: J. Maøasová,
J. Drbohlavová, Z. Junák, J. Pøeuèil
sobota 22.4. v 15 hodin
vstupné 60,- Kè

se uskuteèní 19. – 23.4. 2006 v Moravské Tøebové
pod záštitou ministra pro místní rozvoj Radko Martínka
a hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase.
19.4. støeda – slavnostní zahájení festivalu

Kulišárna
s Yvettou Blanarovièovou
Zábavný veèer plný vzpomínek, jemného humoru a
ojedinìlých muzikálových melodií v podání
populární hereèky a moderátorky se slovenskými
koøeny Yvetty Blanarovièové. Poøadem provede
èesko-slovenský mim a baviè Vlado Kulíšek.
Zábavný veèer bude pokraèovat s cimbálovkou
Rozmarýn - raut, košt vína a spousta zábavy.
19.30 hod, dvorana KS, vstupné 200,- Kè
20.4. ètvrtek – Den se slovenským filmem

Král sokolù
Dobrodružný pohádkový film o mladém sokolníkovi
zavede diváky do doby støedovìku.
Svým
moderním zpracováním zaujme jak dìti, tak dospìlé
diváky, kteøí zde mohou nalézt všechny atributy
klasické pohádky.
Hrají: J. Kukura, K. Jandová, J. Langmajer a další.
8:30 a 10:00 hod., kinosál, vstupné 20,- Kè

Sluneèní stát
Komedie ovìnèená prestižními cenami èeské
filmové akademie Èeský lev za støih a hudbu
vypráví pøíbìh o ètyøech ostravských nezamìstnaných, kteøí se vrhli na podnikání.
Hrají: O. Navrátil, P. Špalková, I. Bareš, A. Šišková,
a další.
19:00 hod., kinosál, vstupné 65,- Kè
21.4. pátek

Velká èesko-slovenská show
kvìtinových mistrù
Ojedinìlý zážitek nabízí show umìleckých vazaèù
kvìtin s moderátorem a modelkami.
18:00 hod., dvorana KS, vstupné 150,- Kè

Obì ho milovaly, jedna sesterskou a druhá
mateøskou láskou. Jedna má velká ústa, druhá ostrý
jazyk a navzájem si nic nedarují…
Pøedstavení divadla ASTORKA Bratislava.
Úèinkují: Zuzana Krónerová, Zita Furková,
Miroslav Marcelli.
19:30 hod., kinosál KS, vstupné 180,- Kè
23.4. nedìle

Slovenská mše svatá
15:45 hod.,v kostele sv. Josefa na Svitavské ulici
Yvetta Blanarovièová
Studovala na státní konzervatoøi v Žilinì hru na
housle a operní zpìv. Z filmové tvorby si nejvíce
váží setkání s režisérem Zd.
Troškou (4 filmy), s francouzskou hvìzdou P. Noiretem
(natáèení filmu "Hluèná samota")
a s režisérem J. Menzlem
(natáèení muzikálu "Stvoøení
svìta"). V souèasné dobì se
vìnuje natáèení 13 dílù nové øady
seriálu Pojišovna štìstí. V televizi moderuje poøad VIP na
cestách.
Peter Lipa
Peter Lipa pùvodnì vystudoval stavební fakultu,
podìji pùsobil v Ès. rozhlase, od r. 1989 je
prezidentem Slovesné jazzové spoleènosti, je
dlouholetým poøadatelem evropského festivalu
Bratislavské jazzové dny. Jeho rozpìtí sahá od
klasických jazzových standardù a dixielandu pøes
latinskoamerický jazz, jazzový šansón a spirituál až
po funky a rock. Jazzové mantinely èasto pøekraèuje
až k nadstylovému písnièkáøství.

S Michalem si dìti zadovádìly
Mimoøádný úspìch zaznamenalo pøedstavení
Michala Nesvadby z oblíbeného televizního poøadu
Kouzelná školka, které uvedly Kulturní služby mìsta
ve støedu 22.3.

Kvìtinová show

Peter Lipa & Band
Pod názvem Michal na hraní shlédlo jeho kreativní
vystoupení témìø 600 dìtí, uèitelù èi rodièù z
Moravské Tøebové i blízkého okolí. „Michal je
bájeènej,“ shodovali se jednoznaènì uchvácení
caparti i malí školáci a uèitelky jen dodávali:
“Michal to s dìtmi prostì umí, ví pøesnì, na jakou
strunu zahrát.“ Pro velký ohlas plánují Kulturní
služby mìsta další Michalovo pøedstavení v druhé
polovinì letošního roku.
-gut-

Koncert legendárního slovenského jazzového
zpìváka. V 80. letech se pravidelnì objevoval mezi
nejlepšími evropskými jazzovými zpìváky. Vychází
z bluesu i soulu, má výbornou stylovou orientaci.
21:00 hod., klub DUKU DUKU, vstupné 100,- Kè,
studenti 70,- Kè
22.4. sobota

Tichý dom
Èerná komedie o dvou ženách, které se potkaly pøi
pøíležitosti prvního výroèí smrti muže jejich života.

Zuzana Krónerová
Jedineèná slovenská hereèka s bohatou divadelní
kariérou získala v roce 2001
Èeského lva za herecké
ztvárnìní matky - prostitutky
ve filmu Divoké vèely. Mimoøádnì excelovala po boku
Bolka Polívky jako pojišovací úøednice Gabalová ve
filmu Pupendo. V nejlepším
filmu roku 2005 Štìstí hraje
tetu. Je dcerou významného
slovenského herce Jozefa
Krónera. Vystudovala Všmu
v Bratislavì, její domovskou scénou je od poèátku
90. let bratislavské divadlo Astorka.
Festival se koná za podpory a spolupráce:
Mìsta Moravská Tøebová
Pardubického kraje
Ministerstva pro místní rozvoj ÈR
Ministerstva kultury SR
Slovensko-èeského klubu Praha
Agentury Kvart
Kvìtinového studia Weinlichová
Firmy Roltechnik
-gut-
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MUZEUM
Sídlo Mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:
14.00-16.00 h.

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

vlastivìdných listech v è. 5/1995 a 6/1996.
Expozice Venkovský život na Moravskotøebovsku v
minulosti je rozšíøena o další dvì výstavní místnosti,
vìnované tradici textilní výroby a zejména
domácímu tkalcovství.

Výstavy:
Ludmila Jiøincová a Ota Janeèek – grafika ze
sbírky MUDr. L. Loubala 1.-23. 4. 2006

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-16.00 h.

Stálé expozice:
Moravská Tøebová v 17.-20. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku v minulosti
Humanismus a renesance v Moravské Tøebové
Geologické pomìry Moravskotøebovska
Zbranì a jejich využití
Slavnostní zahájení sezóny v pondìlí 3. dubna
Kulturní služby mìsta Moravská Tøebová
Základní umìlecká škola v Moravské Tøebové
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Vás srdeènì zvou na

slavnostní zahájení sezóny
na moravskotøebovském zámku

v pondìlí 3. dubna 2006
Program:
PØEDNÁŠKA
MANŽELÙ ŠPILLAROVÝCH
O AUSTRÁLII
doprovázená promítáním fotografií
kde: rytíøský sál v 17:00 hod.
KONCERT BAROKNÍ HUDBY
kde: koncertní sál ZUŠ v 18:30 hod.
VEÈERNÍ PROHLÍDKA STÁLÝCH
EXPOZIC A VÝSTAVY GRAFIKY
LUDMILY JIØINCOVÉ, OTY JANEÈKA
potrvá do 23. dubna 2006

Vernisáž v Galerii
umìlecké fotografie
V letošním roce se v Galerii umìlecké fotografie
pøipravuje již tøetí výstava fotografií.
Ve ètvrtek 6. 4. v 17.00 hodin bude zahájena
vernisáž výstavy fotografií pòovického rodáka
Jaroslava PETRÁŠE, èlena Litovelského fotoklubu.
Jaroslav PETRÁŠ se narodil 25. 9. 1948 v Pòovicích. Po skonèení základní školy absolvoval strojní
prùmyslovku v Olomouci.
Vážnìjší zájem o fotografii nastal po zapojení do
fotokroužku v Litovli. Jeho první fotografické práce
byly zamìøeny na krajinu a krajinný detail. Také
koketuje s reportáží a dokumentární fotografií.
Jaroslav PETRÁŠ rád cestuje a na svých cestách
nejenže nasává plnými doušky krásu pøírody, ale
hlavnì dokáže tento pùvab zachytit a pøiblížit
divákovi velmi kultivovanou formou.
Jeho fotografie pùsobí na diváka velmi pøirozenì,
vyznaèují se dobrou kompozicí, technicky jsou
dobøe zpracovány a jejich obsah má hlubokou
myšlenku.
V Moravskotøebovské Galerii umìlecké fotografie
se Jaroslav PETRÁŠ pøedstaví kolekcí èernobílých
fotografií z Laosu. Sám autor øíká, že touto kolekcí
vyjadøuje poctu Jiøímu Hanzelkovi.
Pan PETRÁŠ bude pøi zahájení výstavy osobnì a
rád zodpoví Vaše dotazy.

Stálé expozice budou zpøístupnìny už o víkendu
1. - 2. dubna.
Expozice Moravská Tøebová v 17. - 20. století je
obohacena o tøi restaurované barokní obrazy
evangelistù Jana, Marka a Matouše a pozoruhodný
oboustrannì malovaný døevìný køíž, jemuž byly
vìnovány dva pøíspìvky v Moravskotøebovských

Nadaèní fond poutního místa Kalvárie
a firma Statek Biskupice

WELEN zve na výstavu

nedìle 7. kvìtna 2006

Spoleèná výstava výtvarníkù z Letohradu bude
zahájena slavnostní vernisáží dne 21. 4. v 17
hodin v kapli sv. Josefa františkánského kláštera
na ulici Svitavská.
Zde se Vám pøedstaví: Jana Zamazalová keramické kachle, Marek Zamazal - užitá
keramika, Ivana Majvaldová - ryté sklo, Iva
Vanžurová - krajky, malované hedvábí.
Vše bude doplnìno hudebním vystoupením
Vladimíra Zamazala.
Výstava bude otevøena
po-pá: 14 - 16 hod., so-ne: 10 - 12 a 14 - 16 hod.
Výstava potrvá do 30.4.2006
Poøadatelé a výtvarníci se tìší na Vaši návštìvu.

Vás zve na

NADAÈNÍ KONCERT
pro Kalvárii
v Biskupicích
Program:
14.00 – 19.00 hod.
Jevíèský Big Band, Etien Band ZUŠ Jevíèko,
Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Jevíèko a
V. Opatovice, cimbálová kapela JEÈMÍNEK,
country kapela KÁZEÒ, vèetnì programu pro
dìti
19.00 – 3.00 hod.
BÁRA BASIKOVÁ, Dr. Sova, Black Rose,
Krounex, B - Speciál, Veruna, Marasd,
Metallica - revival
Výtìžek koncertu bude vìnován na opravu
poutního místa na Kalvárii.

Domácí tkalcovství
na Moravskotøebovsku
Pøedení a tkaní lnu a pozdìji také bavlny živilo odedávna vìtšinu obyvatel Høebeèska. Zejména v hornatých oblastech se len nìkdy pìstoval na vìtších
plochách než obilí, brambory nebo øepa. Pozdìji jej
zaèala vytlaèovat levnìjší bavlna, až poèátkem 20.
století z polí témìø vymizel. Doèasné oživení
pìstování lnu pøinesla první svìtová válka. „Erár“
byl už døíve významným odbìratelem textilu z Høebeèska, který se jeho zásluhou dostával daleko do
svìta. V høebeèských vesnicích se tkalo lnìné plátno
na košile, spodky a slamníky pro rakouské vojáky,
v Moravské Tøebové damašek pro dùstojníky.
Zavádìní bavlny místo lnu znamenalo prudké
zhoršení životních podmínek domácích tkalcù.
Postupnì se pøizpùsobili a vyrábìli i bavlnìné
tkaniny, které pak byly barveny, potiskovány a
zušlechovány v moravskotøebovských textilních
továrnách. Domácímu tkalcovství, které bylo
moravskotøebovskými textilními podnikateli bìžnì
využíváno ještì ve dvacátých letech minulého
století, se podøizovaly všechny ostatní aspekty
rodinného života a vedení domácnosti.
Když bylo hodnì práce, pracovalo se v jednom
obydlí i na pìti, nìkdy dokonce sedmi stavech.
Znamenalo to, že prakticky všechno ostatní zaøízení
se z chalupy muselo vystìhovat. I v pøípadì, že stál
ve svìtnici pouze jeden stav, nezbývalo pøíliš mnoho
místa pro další vybavení interiéru, ve kterém se
zpravidla také pøedla, soukala a navíjela pøíze. Otec
rodiny sedìl èasto od rána do noci za stavem,
manželka a starší dìti vykonávaly další práce
spojené s textilní výrobou, domácností a hospodáøstvím. Do školy si dìti chodily spíše odpoèinout.
Malé dìti si hrály na zemi s cívkami, hadøíky apod.,
kojenci byli v hluèném prostøedí èasto uspáváni
pomocí „cumlu“ namoèeného v makovém odvaru,
nìkdy dokonce i v koøalce. V noci spaly ženy a dìti
v lepším pøípadì v komoøe, v horším na „baráku“ primitivním lùžku vyrobeném z prken a špalkù.
Muži spávali vìtšinou na zemi, v létì na pùdì nebo v
síni na rozložené slámì. Jídelníèek tkalcovských
rodin byl velmi chudý a jednotvárný, pøevažovala v
nìm zapražená, vìtšinou zelná polévka, nekvalitní
chléb, hrách, proso a cikorka.

Restaurátoøi uvádìjí do provozu starý tkalcovský
stav ze sbírkového fondu muzea
Prostøedí, ve kterém žily takové rodiny na Moravskotøebovsku, jsme se pokusili pøiblížit v nové
èásti expozice, která je zaøízena jako pøíbytek velmi
chudé rodiny, odkázané na výdìlek z domácího
tkalcovství. „Svìtnici“ dominuje plátenický stav, na
kterém bude v rámci možností (zpoèátku pøíležitostnì, po odstranìní pøedpokládaných drobných
technických problémù jako souèást bìžných
prohlídek expozice) pøedvádìn postup tkaní.
-jm-

Moravská Tøebová, jak ji neznáme
Komise památkové péèe vyhlašuje 8. roèník soutìže
Moravská Tøebová, jak ji neznáme. Zúèastnit se
mohou fotoamatéøi i profesionálové nejen z Moravské Tøebové. Barevné o èernobílé snímky, pokud
možno vìtšího formátu než 13 x 9 cm, odevzdávejte
do 31. srpna v kanceláøi muzea. Odborná porota
vyhodnotí tøi nejlepší autory, kteøí budou vyhlášeni a
ocenìni na vernisáži výstavy soutìžních fotografií v
rámci Dnù evropského dìdictví. Snímky tøí vítìzù
budou zaøazeny do archivu muzea.

strana 8

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

DUBEN 2006

Velikonoce v tradicích
Velikonoce jsou nejvýznamnìjším svátkem køesanské církve, jsou spojené s památkou umuèení a
vzkøíšení Krista. Velikonoce se však slavily ještì
v dobì pøedkøesanské. Zøejmì navazovaly na
židovský svátek - pesach - památka vysvobození
Židù z egyptského zajetí a pozdìji také oslavovali
pøíchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a zaèátek
zemìdìlských prací. Datum Velikonoc pøipadá na
nedìli po prvním jarním úplòku, který nastane po
prùchodu Slunce jarním bodem. Velikonocùm
pøedchází 40ti denní pøípravná doba, tzv. pùst.

Po modrém pondìlí a žlutém úterý pøichází první
den ze svatého pašijového týdne:
SAZOMETNÁ STØEDA
– je to støeda pøed Božím hodem velikonoèním.
Øíkalo se jí škaredá, èerná nebo sazometná, protože
se vymetaly komíny.
– podle lidového obyèeje se nesmíte škaredit a
mraèit, jinak se budete mraèit po všechny støedy
v roce.

ci, kteøí nosí bílé roucho, je též možno, že
název pochází odtud.
Bílé roucho je znakem
èistoty, pøipomínající
smytí høíchù køtem. Ve
starém køesanství
nebyla dnem liturgickým, konala se jen
noèní bohoslužba vigilie. Pøed ní se posvìtil oheò, od kterého
se zapálila velikonoèní
svíce (paškál). Oheò se
svìtil pøed kostelem a v
mnoha vsích se doma muselo uhasit ohništì. Potom
hospodynì položila polínko pøed kostelem na
hranièku, když knìz oheò posvìtil, každá si vzala
žhavé polínko a znova jím zažehla ve stavení oheò.
Skonèením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající pùst.
– zvyky: Z ohoøelých døívek se vytváøely køížky a
nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem z posvìceného ohnì se posypaly louky. Nìkde se uhlíky
dávaly za trám do domu, aby ho chránily pøed
požárem. Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo.
Pøipravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkøíšení, na
Hod boží velikonoèní, obøadní i sváteèní pokrmy,
pekly se mazance i velikonoèní beránci, pletly se
pomlázky z vrbového proutí nebo vázaly bøezové
metlièky a zdobila se vajíèka.

ZELENÝ ÈTVRTEK
– název je možná odvozen od zeleného mešního
roucha, které se v ten den užívalo. Jedla se jen
zelená strava jako špenát èi zelí, aby byl èlovìk
zdravý po celý rok. Jedná se o pøevzatý zvyk z židovské slavnostní veèeøe Pesach. Kostelní zvony zní
na Zelený ètvrtek naposledy, znovu zazní až na
Bílou sobotu.
– podle tradice, když zazní zvony naposledy, si máte
zacinkat penìzi, aby se vás držely celý rok. Nìkde se
zvoní palièkou o hmoždíø, aby stavení opustil hmyz
a myši.
– zvyky: Lidé v tento den vstávali velice èasnì,
rodina se pomodlila, omyli se rosou, protože bránila
onemocnìní šíje a dalším nemocem. Nìkde se tato
tradice dodržovala až na Velký pátek. Na Zelený
ètvrtek vstávaly hospodynì èasnì, aby zametly dùm
ještì pøed východem slunce. Smetí se odneslo na
køižovatku cest, aby se v domì nedržely blechy.
VELKÝ PÁTEK
– v katolické liturgii je dnem smutku, nebyly
bohoslužby, jen se zpívalo a èetly se texty. Souèástí
pobožnosti bylo odhalení a uctìní svatého køíže.
Výzdoba kostela byla chudá, žádné kvìtiny, žádné
svíce na oltáøi, písnì se zpívají bez doprovodu
varhan a zvony mlèí. Hlas zvonù nahrazovaly rùzné
øehtaèky malé i velké, chodilo se s velkým hlukem
po vesnici, zpívalo se, texty popìvkù byly namíøeny
proti Jidášovi a Židùm, kteøí ukøižovali Krista.
Nìkde dìti s øehtaèkami honily Jidáše - vybíral se
zrzavý chlapec.
– zvyky: vstávalo se pøed východem slunce, lidé se
chodili mýt do potoka, aby se chránili pøed
nemocemi.Nìkde se chlapci potápìli a snažili se
ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levaèkou
za hlavu, to je mìlo ochránit pøed bolením zubù.
V krajích s plátenickou výrobou se pøedly pašijové
nitì, pak se udìlalo na šatech nìkolik stehù, to mìlo
ochránit pøed uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá
z plátna pašijových nití chránila pøed bleskem.
BÍLÁ SOBOTA
– jelikož jsou pøi obøadech vigilie køtìní novokøtìn-

BOŽÍ HOD VELIKONOÈNÍ
– provádìlo se svìcení velikonoèních pokrmù beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.

Každá návštìva dostala kousek z posvìceného jídla,
ve východních Èechách dal hospodáø kus svìceného
mazance, vejce a víno poli, zahradì a studni, aby
byla úroda, voda a dostatek ovoce.
VELIKONOÈNÍ PONDÌLÍ
– toho dne je pomlázka, velikonoèní hodování,
mrskut. Chlapci chodí dùm od domu za dìvèaty se
spletenými pomlázkami, vìtšinou z vrbového proutí
ozdobenými stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to
dostanou malovaná vajíèka. Nìkde je zvykem, že
v úterý chodí s pomlázkou dìvèata, jinde polévají
chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem èíhat na
dìvèata ráno, když šla do kostela.
Barvení v odvaru z cibule
Je pìkné, rychlé a
jednoduché, urèitì do
nìj mùžete zapojit i
dìti. Jednoduše a rychle
získáte pìknì nazdobené vajíèko, fantazii se
meze nekladou. Co
potøebujete? Cibuli (odvar ze slupek), hadøík
(nejlépe gáza), provázky, rùzné listy, tráva,
první jarní kytièky.
Pøiložíme na omyté a
oèištìné vajíèko, mùžeme z každé strany jeden list,
rùzné druhy, rùzné tvary, záleží na fantazii. Zabalíme
opatrnì do hadøíku, abychom nehýbali naaranžovanými lísteèky a pevnì pøevážeme provázkem.
Obarvíme v odvaru z cibulových slupek, odstín
záleží na tom, jak dlouho vajíèko necháme
ponoøené. Opatrnì odstraníme gázu, listy a oschlé
vajíèko mùžeme vyleštit hadøíkem a sádlem, hezky
se pak leskne.
Velikonoèní beránek
1/4 kg másla nebo
Hery, 17 dkg cukru, 1
vanilkový cukr, 4
vejce, 15 dkg
polohrubé mouky, 10
dkg maizeny, 1 lžièka
prášku do peèiva,
kùra z 1 citronu a z 1
pomeranèe, 2 lžíce
rumu.
Máslo s cukrem umícháme do pìny, pak pomalu za
stálého míchání pøidáváme celá vejce. Smíchanou
mouku, maizenu a prášek do peèiva vmícháme do
tìsta po lžících. Nakonec kùru a rum. Formu
beránka vymastíme a vysypeme moukou, tìsto do ní
nalijeme a peèeme opatrnì asi hodinu. Polovinu
doby peèeme na 3. (nejvyšší stupeò), pak asi 1/4
doby na 2. (støední) stupeò a zbytek doby na nižší
stupeò. Pak necháme asi 5 min vychladnout a
vyklopíme. Pocukrujeme nebo mùžeme navrch dát
polevu: v hrneèku nad párou šleháme 1 bílek, 10 dkg
cukru mouèky a šávu z 1/2 citronu.

Okénko pro ZUŠ
Mimoøádný úspìch žákù ZUŠ
V minulém èísle jsme informovali o prùbìhu
okresního kola celostátní soutìže základních
umìleckých škol, které bylo urèeno dechovým
nástrojùm, sólovému a komornímu zpìvu. Mìli
jsme celkem osm žákyò postupujících do
krajského kola. A jak si vedly?
Naše zpìvaèky odcestovaly 28.2. do Pardubic,
kde nám udìlaly ještì vìtší radost. Lucie
Badalová obsadila 3. místo a duo Lucie Mièková
a Markéta Rodová pøesvìdèilo porotu, že si
zaslouží 1. místo s postupem do celostátního
kola!
Ani naše flétnistky se 7.3. ve Vysokém Mýtì
nenechaly zahanbit. Alena Jílková a Kateøina
Fafílková vyhrály 1. místo, Šárka Chaloupková a
Romana Zmeškalová se umístily na 2. místì.
Všem dìvèatùm srdeènì blahopøejeme a Markétì

a Lucii držíme palce v celostátním
kole, které se uskuteèní 28.-30.4.
ve Šternberku.
Pozvánka na duben
Všechny milovníky barokní hudby zveme na
veèer vìnovaný právì tomuto slohovému období.
Vystoupí naši žáci a uèitelé a to v Koncertním sále
ZUŠ na zámku v pondìlí 3. dubna v 18.30 hodin.
Druhá polovina mìsíce bude ve znamení
absolventských vystoupení, na kterých naši žáci
završí studium prvního nebo druhého stupnì
hudebního, literárnì dramatického a výtvarného
oboru. Konkrétní termíny, èas a místo konání
bude ještì upøesnìno na plakátech.
Tìšíme se na vaši návštìvu.
ZUŠ Moravská Tøebová
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

1.4.-30.4. – Výstava Miluše Veèeøové
Výstava kreseb Miluše Veèeøové, pøístupno v pùjèovní dobì (po-èt: 9.00-17.00 hod., pá: zavøeno,
so: 9.00-12.00 hod.)
1.4.-30.4. – Duben - Mìsíc Dne Zemì
Po celý mìsíc bude v dospìlém oddìlení knihovny
výstava literatury o ochranì pøírody a ekologii,
o vztahu èlovìka k pøírodì, ekologických organizacích a možnostech šetrného pøístupu v domácnostech. Výstavu doplní výbìrová bibliografie,
otevøeno v pùjèovní dobì knihovny .
3.4. – Austrálie
Cestopisná pøednáška manželù Lenky a Václava
Špillarových. Zaèátek v 17.00 hod. v rytíøském sále
na zámku, poøádáno ve spolupráci s Kulturními
službami mìsta.
V knihovnì si lze pùjèit tyto cestopisy manželù
Špillarových: Afrika: Jiný svìt, Austrálie: Pouští a
pralesem, Austrálie: Ve stínu baobabù, Oceánie:
Perly Havajských ostrovù, Severní Amerika: Krajem
zlatokopù, Severní Amerika: Zemì kaòonù, Z Asie
do Nového svìta.
5.4. – Velikonoce v lidové tradici
Prodejní pøehlídka lidových øemesel (rùzné techniky
kraslic, zdobení perníèkù, aranžování kvìtin,
originální keramika. Všechny výrobky si budete
moci zakoupit v dobì od 9.00 do 17.00 hod.
20. 4. – Vegetariánství
Pøednáška Václava Žáèka o vegetariánství (nejen

CÍRKVE
Øímskokatolická církev
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám.è.3, 571 01 Moravská Tøebová
tel: 461316350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,
Svitavská 5, 571 01 Moravská Tøebová

Poøad bohoslužeb:
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Út/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
velikonoèní triduum: bohoslužby ve farním
kostele
Zelený ètvrtek - 17:00 hod. - farní kostel
Velký pátek - 7:00 hod. - ranní chvály
+ hodinka èetby
17:00 hod. - køížová cesta
18:00 hod. - velkopáteèní
obøady
- bdìní u Božího
hrobu
+sobota dopoledne
Bílá sobota 7:00 hod. - ranní chvály
+ hodinka èetby
21:00 hod. - vigilie
Ze ètvrtka na pátek bude celonoèní adorace.
Velikonoèní nedìle - 8:30 hod. - farní kostel
18:00 hod. - klášt. kostel
Velikonoèní pondìlí - 8:30 hod. - farní kostel
18:00 hod. - klášt. kostel

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

nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
pondìlí - biblic. hod. - 15:45, Domov dùchodcù
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe

z hlediska prospìšnosti tìlesnému zdraví a mysli).
Zaèátek v 17.00 hod. v mìstské knihovnì.
25.4. 2006 – Vzpomínání …
Podveèer s vyprávìním a vzpomínkami Václava
Maèáta st. Zaèátek v 17.00 hod. ve studovnì a
èítárnì MìK.
To si pøeètìte …
Bøezen býval dlouhá léta Mìsícem knihy. Myslíte,
že už to neplatí? Mìstská knihovna chce v této
tradici pokraèovat. Proto pro vás pøipravila novou
službu, ve které nám mùžete pomoci i vy, naši
ètenáøi.
Každý, komu se líbila nìjaká kniha, mùže ji
doporuèit dál. Do pøipraveného zápisníku napíšete
autora a název knihy, pøípadnì své dojmy. Pomùžete
tak dalším ètenáøùm, kteøí právì nevìdí, co si vybrat
a váš tip jim napoví.
Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
5.4. Velikonoèní zajíèek
12.4. Malovaná vajíèka
19.4. Pejsek a koèièka
26.4. Zlatá rybka
Zaèátek vždy v 15:00 hod. v dìtském oddìlení!
22.4. Dìtský bleší trh
Prodej nebo výmìna hraèek, dìtských knih,
sportovních potøeb, vlastních výrobkù – vše se
souhlasem rodièù. Každý úèastník si svùj „obchod“
zbuduje sám (deka, židle stolek), zámecké arkády
9.00 - 12.00 hod.

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

5.4. - Okresní finále ve florbale II. kategorie
od 8:30 na ZŠ Palackého M.T.
5.4. - Poznávání živoèichù pro žáky 5.- 9. tøíd
ZŠ, od 13:00 hod v DDM. Soutìž je postupová.
6.4. - Okresní finále ve florbale III. kategorie
od 8:30 na Gymnáziu M.T.
7.4. - Keramická dílna pro veøejnost 15:00
DDM, toèení na kruhu, více na plakátech.
8. 4. OTEVØENÝ FLORBALOVÝ TURNAJ ,
od 9:00 hod ve velké tìlocviènì ZŠ ÈSA, I.
kategorie 4.-6. tøída ZŠ, II. kategorie 7.-9. tøída
ZŠ. Pøedpokládaný konec v 15:00 hod.
12.-14.4. - Pobyt na DDM pro dìti 1.-5.tøíd ZŠ tradièní akce poøádaná pro dìti o velikonoèních
prázdninách. Cena pobytu je 370,-Kè. Bližší
informace: Jana Chadimová
13.4. - Velikonoèní dílna - 16:00 DDM. S sebou
pøezùvky, nùžky, 2 vyfouklá vejce, 20,- Kè.
Podrobnosti na plakátech.
19.4. - Volejbal smíšených družstev, obvodní
kolo od 14:00 hodin na høišti ul. Palackého
20.4. - Florbal II. kategorie dívek od 14:00
hodin v tìlocviènì ZŠ Palackého
21. 4 . - Den Zemì pro MŠ a 1. stupeò ZŠ, tradièní
akce, tentokrát v duchu „PUTOVÁNÍ ZA
DOMORODCI“, v 9:00 hod. v parku u muzea.
Soutìžní stanovištì na téma ze života domorodých kmenù.
26.4. - Obvodní kolo ve vybíjené chlapcù - od
14:00 hodin na høišti ul. Palackého
27.4. - Obvodní kolo ve vybíjené dívek - od
14:00 hodin na høišti ul. Palackého
28. 4. - ZELENÁ TØÍDA - akce navazující na
Den Zemì, opìt na téma „PUTOVÁNÍ ZA
DOMORODCI“. Podrobnosti v propozicích
30.4. - Èarodìjnický rej - zahájení v 15:00 hod.
areál ZKO 308 v lomu. Vstupné 20,- Kè. (dìti do
6 let + masky zdarma). Bližší informace na tel. 461

Den Zemì v M. Tøebové
Zdravé mìsto M. Tøebová podporuje celosvìtovou
kampaò Den zemì v Moravské Tøebové.
V roce 2006 se na téma ekologie Zemì a ochrana
pøírody, životního prostøedí uskuteèní nìkolik akcí:
1. 4. KÈT (Klub èeských turistù) poøádá Pìší
výlet do oblasti Lanškrouna – délka tras od 10 do cca
16 km. Sraz zájemcù v 9:00 hod. na nádraží ÈD,
návrat v cca 17:00 hod. Svaèinu sebou.
6. 4. ÈZS ZO (Èeský svaz zahrádkáøù) poøádá
akci Beseda – okrasná architektura zahrady, pøednášející: architektka boskovického arboreta L. Nìmeèková, akce probìhne od 16:30 hod. v mìstském
muzeu
12. 4. Klub èeských turistù poøádá Tøetí
pøátelské posezení v klubovnì odboru, od 19,00 hod.
- pøíprava kvìtnového zájezdu na Jizerské hory a další
organizaèní vìci související s naší èinností.
14. 4. Pøírodovìdný kroužek II. ZŠ a ÈSOP
(Èeský svaz ochráncù pøírody) poøádá Jarní úklid
areálu ÈSOP a výsadba javorù podél blízkého
potoka, veèerní táborák, opékání buøtù, spoleèná
zábava; akce je od 15:30
15. 4. Klub èeských turistù poøádá Dálkový a
turistický pochod VANDR SKRZ MALÓ HANÓ –
Zahájení 39. roèníku této akce bude uskuteènìno na
námìstí TGM, pochod i cyklojízda vedou po
upravených trasách s ukonèením v Pekle. Bližší
podrobnosti na propozicích a plakátech.
17. 4. Klub èeských turistù poøádá Pìší výlet na
Drahanskou vysoèinu – z Jesence pøes Kladky do
Nectavy nebo Chornic. Délka kratší trasy do Nectavy
cca 11 km, delší do Chornic cca 16 km. Sraz zájemcù
na nádraží ÈD v 8:40 hod., návrat do 16:00 hod.
Svaèinu sebou.
21. 4. ÈSOP a Pøírodovìdný kroužek (pøi II. ZŠ)
poøádá akci Výsadba stromù a keøù (javory, lísky a
trnky) blízko sídlištì pro vytvoøení dalších lokalit pro
hnízdìní zpìvného ptactva
22. 4. JUNÁK (Svaz skautù a skautek ÈR),
støedisko M. Tøebová poøádá akci Operace PVC
(Poctivì Vyèištìné Cesty) – úklid okolí turistických
cest v prostoru Pekla, sraz je v 9:00 hod. u vjezdu do
Pekla (za vojenskou školou) nebo pod sjezdovkou
(u Aralu). Úèastníci projdou v organizovaných skupinách pøidìlené trasy s cílem na táboøišti u chaty
v Pekle, kde bude pøipraven menší doprovodný
program (èaj zdarma, oheò na opékání párkù, díkuvzdání úèastníkùm aj.). Zveme dobrovolníky z øad
veøejnosti všech vìkových kategorií (obèerstvení,
pracovní rukavice, napichovátka apod. s sebou)!
22. 4. Mìstská knihovna poøádá Dìtský bleší trh
– prodej nebo výmìna hraèek, dìtských knih, sportovních potøeb, vlastních výrobkù 9.00-12.00 hod.
22. 4. ÈZS ZO (Èeský svaz zahrádkáøù) poøádá
Zájezd na Floru Olomouc – Hortiform, jarní
zahradnické trhy. Pøihlášky na spoleènou cestu (cena
95,-/osobu) pøijímá pí. Štaudová (trafika na Svitavské
ul.), sraz v 8:00 hod. u mìstského muzea
22. 4. Klub èeských turistù poøádá pìší výlet ke
Dni zdraví – Na nejvyšší vrchol Høebeèského
høebene – Roh – po trase Høebeè - Roh - Boršov - M.
Tøebová v délce cca 12 km. Sraz u aut. zastávky u
nemocnice v 8:10 hod. Návrat okolo 13:00 hod.
Svaèinu s sebou.
1. 5. Klub èeských turistù poøádá akci Cykloturistická hvìzdicová jízda do Javoøíèka
Individuální jízda do Javoøíèka po trase Mor. Tøebová
- Mìst. Trnávka - Vranová Lhota - Javoøíèko a zpìt.
Setkání úèastníkù v Javoøíèku od 12:00 do 15:00 hod.
Za úèast - pamìtní list z akce.

ØEDITELSTVÍ II. MATEØSKÉ ŠKOLY,
JIRÁSKOVA 1141, MORAVSKÁ TØEBOVÁ
ZVE SRDEÈNÌ RODIÈE S DÌTMI NA:

EV Ø E
DEN OT VEØ NÝCH
D Í

316 786

Ètvrtek 13.4. - Zelený ètvrtek bohoslužby v
17:00 hod. na faøe.
Pátek 14.4.- Velký pátek bohoslužby v 9:00
hod. v sále na faøe s vysluhováním veèeøe Pánì
Nedìle 16.4. - Hod Boží velikonoèní - den
vzkøíšení Pánì bohoslužby v 9:00 hod. v sále na
faøe s vysluhováním veèeøe Pánì
Pondìlí 17.4. - Velikonoèní pondìlí bohoslužby
v 9:00 hod. v sále na faøe.

V sobotu 13.5. poøádáme zájezd do Prahy na
muzikál TØI MUŠKETÝØI.
Cena za vstupné a dopravu èiní 750 Kè a zálohu
300 Kè je nutné zaplatit na DDM do 10.4.2006.
Odjezd v 10.00 hodin z autobusového nádraží,
zaèátek pøedstavení ve 14.00 hod., pøíjezd do
Moravské Tøebové ve 21.30 hodin.
Bližší informace na telefonu 461 316 786 a plakátech.

KDY:
KDE:
V KOLIK:

TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU
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13. posádkový ples
na STŠ MO v Mor. Tøebové
Záøící sál, garderoby dam, vojenské slavnostní
uniformy, vynikající hudba a bohatá tombola. To vše
je každoroèní obraz reprezentaèních plesù v posádkovém domì armády Na Písku. Ne jinak tomu bylo
i na již 13. posádkovém plesu Støední technické
školy MO v Moravské Tøebové, který uspoøádal
velitel školy plukovník Jiøí Kopeèný dne 24. 2. Na
ples pøijelo i nìkolik vzácných hostù, mezi nìž patøil
ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek,
øeditel Sekce personální MO pan generálmajor
Lavièka s chotí a dcerou, bývalý velitel školy pan
plukovník gšt. Jindøich Dìdák a starosta mìsta
Moravská Tøebová pan Josef Ošádal. Krásnì
vyzdobené stoly, bohatá tombola a spokojení hosté.
To vše podtrhlo vynikající atmosféru plesu. Velitel
školy by rád touto cestou podìkoval i všem
sponzorùm, kteøí pomohly tuto atmosféru vytvoøit.
Marcela Øeháková, mluvèí velitele STŠ MO

Budou z nás školáci...
...než se tak stane, vítáme každou pøíležitost k návštìvì základních škol ve mìstì. Velice rádi jsme
pøijali pozvání paní zástupkynì Z. Šafaøíkové ze
Základní školy na Kostelním námìstí. Bylo to
setkání vskutku milé. Po pøivítání a odložení svrškù
jsme zašli do 1. tøídy k paní uèitelce Šaøecové. Dìti
po sobì navzájem pokukovaly, nebo nìkteøí z prvòáèkù naši MŠ navštìvovali. Obdivovali jsme nejen
výzdobu a vybavení, ale hlavnì znalosti dìtí. Øekly
nìkolik básní na nìkterá písmenka, ukázaly i poèítání v angliètinì, spoleènì jsme si zazpívali.
Odcházeli jsme dobøe naladìni. To hlavní nás ale
teprve èekalo. Tøída plná poèítaèù. A to bylo nìco!
Každé dítì sedìlo u „svého poèítaèe“ a mìlo
možnost si ledacos vyzkoušet. Sami bychom to
nezvládli, a tak nám pomáhaly starší žákynì pod
vedením pana uèitele Cápala. Bylo vidìt, které dìti
již zkušenosti s prací na poèítaèi mají. Jsme si jisti,
že po takové návštìvì budou dìti do 1. tøídy
vstupovat rády a bez obav.
Za tøídu Berušek z MŠ Tyršova
Alena Rozehnalová, Ludmila Došková

Klub èeských turistù TJ Slovan Moravská Tøebová
zve k úèasti na

39. roèníku

turistického a dálkového pochodu a cykloturistické jízdy

A
V NDR

RZ MALÓ HANÓ
SK
který se koná
v sobotu 15.4.2006
a je souèástí oslav 50. výroèí
TJ Slovan Moravská Tøebová

Pìší trasy – v délkách 13; 21; 31 a 41 kilometrù
Cyklo trasa – na cca 50 kilometrù s terénními úseky
Prezence – v sobotu 15. 4. ve vstupní hale radnice

Odchod na trasy
Startovné

Cíl

Odmìna
Zakonèení akce
Informace

na nám. TGM. v M. Tøebové (7.00−9.00 hod.).
Pøi presenci obdrí kadý vandrovnický
prùkaz a „nìco dobrého“ na cestu!
– od 7.00 hod. z námìstí TGM
– èlenové KÈT − 10 Kè
dìti do 15 rokù − 15 Kè
ostatní
− 20 Kè
– všechny pìší trasy i cyklo trasa konèí v Pekle,
kde kadý úèastník pochodu èi jízdy obdrí
pamìtní list a teplý èaj. V cíli bude monost zakoupení buøtù
pro opékání. Pro zlepšení nálady zahraje PROÈ NE BAND a pro dìti budou
pøipravené drobné soutìe.
– pamìtní list akce
– v 17.00 hodin
– Helena Kopøivová, Pod Hamry 2,
s.r.o.
571 01 Moravská Tøebová
Hlavní sponzor pochodu
a

MORAVEC − PEKÁRNY s.r.o., Moravská Tøebová

ZDRÁVI DOŠLI!
a

Srdeènì zvou poøadatelé

Akce se koná za pøímé podpory
Mìstského úøadu v Moravské Tøebové

Kde jsou cyklisté
vítáni?

Program èinnosti KÈT
sobota 1. 4.
Pìší výlet do oblasti Lanškrouna. Délka tras
od 10 do cca 16 km. Sraz zájemcù v 9:00 hod.
na nádraží ÈD, návrat v cca 17:00 hod. Svaèinu
s sebou.
støeda 12. 4.
3. pøátelské posezení v klubovnì odboru, od
19:00 hod. - pøíprava kvìtnového zájezdu do
Jizerských hor a další organizaèní vìci související s naší èinností.
sobota 15. 4.
Dálkový a turistický pochod VANDR SKRZ
MALÓ HANÓ
Zahájení 39. roèníku této akce bude uskuteènìno na námìstí TGM, pochod i cyklojízda vedou
po upravených trasách s ukonèením v Pekle.
Bližší podrobnosti na propozicích a plakátech.
pondìlí 17.4.
Pìší výlet na Drahanskou vysoèinu – Z Jesence pøes Kladky do Nectavy nebo Chornic.
Délka kratší trasy do Nectavy cca 11 km, delší
do Chornic cca 16 km. Sraz zájemcù na nádraží
ÈD v 8:40 hod., návrat do 16:00 hod. Svaèinu
s sebou.
sobota 22. 4.
Pìší výlet ke Dni zdraví – Na nejvyšší vrchol
Høebeèského høebene – Roh po trase Høebeè Roh - Boršov - M. Tøebová v délce cca 12 km.
Sraz u aut. zastávky u nemocnice v 8:10 hod.
Návrat okolo 13:00 hod. Svaèinu s sebou.
Pøipravujeme na 1. 5.
Cykloturistická hvìzdicová jízda do JAVOØÍÈKA – Individuální jízda do Javoøíèka po
trase Mor. Tøebová - Mìst. Trnávka - Vranová
Lhota - Javoøíèko a zpìt. Setkání úèastníkù v Javoøíèku od 12:00 do 15:00 hod. Za úèast
pamìtní list akce.
Pøípadné další informace budou zveøejnìné ve
vývìsní skøíòce na budovì holièství, Brnìnská
ulice.

Klub turistù TJ Slovan Moravská Tøebová
poøádá tradièní
kvìtnový turistický zájezd

DO JIZERSKÝCH HOR
termín:
doprava:
odjezd

6.-8. 5. 2006
autobusem
6. 5. 2006 v 5:00 hod. od autobus.
nádraží v Mor. Tøebové
návrat
8. 5. 2006 do 19.00 hod.
ubytování: Bedøichov, penzion EVA
stravování:polopenze
trasy :
v rozsahu 10 25 kilometrù dle volby,
zahrnující navštívení hlavních míst
Jizerských hor a nejbližších
zajímavostí
Náklady: pro èleny odboru KÈT
- mládež 650,- Kè, dospìlí 700,Kè
neèlenové odboru KÈT
850,Kè
Pøihlášky: u pí MUDr. H. Doleželové se
složením uvedené finanèní èástky nejpozdìji do
15. 4. 2006. ( tel. 461 316 755 )
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V letošním roce zahájila Nadace Partnerství projekt
Cyklisté vítání, národní certifikaci služeb v cestovním ruchu. Projekt je zamìøen na zvýšení kvality
služeb nabízených cyklistùm a cykloturistùm.
Domácí i zahranièní cykloturisté nachází v Èesku
bohatou sí cyklotras, chybí však nabídka služeb
odpovídající evropským standardùm. Zavedení
certifikace nabídne cykloturistùm jednoduchý
pøehled o místech, kde jsou cyklisté skuteènì vítáni.

Certifikát Cyklisté vítáni tak bude známkou kvality
upozoròující na restaurace, ubytovací zaøízení nebo
turistické cíle, které jsou výbornì pøipravené postarat se o své hosty - cyklisty. Ti zde mají k dispozici základní technickou pomoc pro opravu kola,
bezpeèné místo pro jeho uschování nebo možnost
vyprání a usušení výstroje. Znaèka Cyklisté vítáni
znamená ale i to, že cyklista na jídelním lístku
restaurace nalezne lehké zdravé pokrmy, iontové a
nealkoholické nápoje.
Nadace Partnerství v rámci projektu Cyklisté vítáni
vyškolila 70 hodnotitelù, kteøí pokrývají území
celého Èeska a jsou pøipraveni pomoct poskytovatelùm služeb v prùbìhu celého procesu udìlování
certifikátu. Zaøízení, které obdrží certifikát má pak
právo na používání chránìné známky Cyklisté vítáni
a zveøejnìní informací o sobì na internetových
stránkách projektu.
Do èervna 2007 je certifikace nabízena bezplatnì.
Webové stránky www.cyklistevitani.cz slouží jako
centrum údajù o certifikovaných zaøízeních pro
internetové vyhledávaèe, kartografická nakladatelství, destinaèní agentury a turistická a mìstská
informaèní centra. Zájemce o certifikát tam nalezne
povinná a doplòková kritéria pro daný typ zaøízení a
kontakt na hodnotitele. Podobný systém funguje od
roku 1996 v Nìmecku a od roku 2001 je zavádìn
i v Rakousku.
Pokud Vás projekt Nadace Partnerství zaujal,
kontaktujte prosím pro jakékoliv informace koordinátora ve vašem regionu, Karel Novotný,
novotny.dl@seznam.cz, tel.: 603 885 587.

úù

Nová taxislužba NON STOP
- 24 hodin dennì

P. Polák
Kontakt: Sušice 38, Moravská Tøebová
Tel. 721 489 589

Návštìva žákù ZŠ Kostelní námìstí v Nìmecku
Již v loòském školním roce navázala naše škola
spolupráci s nìmeckými žáky a pedagogy. Nìmeètí
pøátelé navštívili v minulém roce naše mìsto a nyní
byla øada na nás, abychom jim návštìvu oplatili.
Dne 23. 1. se žáci osmých a devátých tøíd vypravili
se dvìma pedagogy do nìmeckého Zittau. Pøátelé
z Nìmecka nás pozvali na chatu ve Waltersdorfu. Po
seznámení jsme byli rozdìleni do skupin a zaèali
jsme pracovat na spoleèných projektech. Jednotlivé
projekty mìly své názvy podle èinnosti, kterou se
mìly zabývat, napøíklad Relaxace, Mixteam,
Národní jídla, Noviny, atd. Bìhem celého pobytu
tvoøila skupina „novináøù“ èasopis v anglickém
jazyce. Byly v nìm obsaženy zajímavosti, kvízy,
vtipy a také rozhovory s èeskými a nìmeckými žáky.

Nìmeètí pøátelé pro nás pøipravili zajímavý
program, napø.jízdu na bìžkách, masáže a saunu,
bruslení na zimním stadionu, prohlídku starého
kláštera a podobnì. V prùbìhu pìti dnù, které jsme
v Nìmecku strávili, jsme se s nìmeckými chlapci a
dìvèaty natolik spøátelili, že se nám ani nechtìlo
odjíždìt. Na tento týden budeme rádi vzpomínat,
protože nám dal nejen možnost zdokonalit se v nìmèinì a angliètinì, ale také nová pøátelství.
Na závìr bychom rádi podìkovali našim vyuèujícím
paní uèitelce Šafaøíkové a panu uèiteli Zatloukalovi,
kteøí zájezd organizovali a za pìt hezkých dnù
strávených v Nìmecku s námi.
Monika Chadimová a Zuzana Koneèná,
žákynì IX.B
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Spinning - nový atraktivní sport ve mìstì
V Moravské Tøebové na ulici Komenského
(stavebniny VYKO) bude letos v dubnu otevøeno
nové sportovní zaøízení, kde lze provozovat
spinning. Kateøina Truhláøová, která tento nový
populární sport pøitáhla do Moravské Tøebové,
vysvìtluje jeho výhody.
Co to vùbec spinning je?
Spinning je energeticky úèinné skupinové cvièení na
stacionárním kole. Tento originální cyklistický
program nabízí fyzické a psychické prvky
sportovního tréninku lidem každého vìku a úrovnì
zdatnosti.
Pro koho je spinning urèen? Jsou nìjaká omezení
v jeho využívání?
Zkrácenì by se dalo øíct, že je urèen všem, kteøí si
chtìjí udržet nebo zlepšit svoji kondici jednoduchým
a pøitom zábavným zpùsobem. Nemusíte být zrovna
vrcholoví sportovci, dokonce nemusíte nikdy
pøedtím sportovat, a pøesto si mùžete zajít na
spinning. Nemusíte se uèit žádné složité pohyby.
Nenásilným zpùsobem pracujete na své fyzièce a

zároveò si vyèistíte hlavu. A je úplnì jedno, jestli je
vám šedesát nebo máte 130 kilo.
Jak to celé vlastnì funguje? Jak se novému
sportu u nás daøí?
Spinning je ideální prostøedek ke zhubnutí, protože
pøi jedné 45 minutové lekci prùmìrnì spálíte 400 až
600 kCal, což je dvanáctkrát více než pøi aerobiku,
aniž byste zatížili své klouby. Pravidelný spinning
trénink pomáhá úèinnì tvarovat a zpevòovat
postavu, což mùžu potvrdit z vlastní zkušenosti.
V Èeské republice rostou nová spinnigová centra
jako houby po dešti, koneènì i v Moravské Tøebové
jedno takové vzniklo.
Pro jaký typ tréninku se spinning hodí nejvíc?
Spinningový program umožòuje specializovanou
pøípravu pro všechny druhy sportù. S pomocí mìøièe
tepové frekvence lze simulovat konkrétní tréninkovou zátìž vytrvalost, rychlost, výbušnost a
také intervalový trénink. Pro svoji vysokou úèinnost
je spinning bìžnì používán ke zlepšení kondice
hráèù NHL.
-net-

na ul. Komenského 20,
Moravská Tøebová (stavebniny VYKO)

Novì otvíráme

SPINNING

®

Zaèínáme 20. 4. v 16.00 hod.
(objednávat se mùžete
na tel. èísle 602 571 755
- poèet míst je omezený)
V dubnu všechny hodiny zdarma!
Po-pá: 16.00-17.00, 17.30-18.30, 19.00-20.00
So a ne: 10.00-11.00, 16.00-17.00, 17.30-18.30

Seriál cykloman Tauer elektro cup 2006 startuje
Seriál silnièních, terénních a mìstských cyklistických závodù o pohár pro nejuniverzálnìjšího
cyklistu mìsta Moravská Tøebová stojí na prahu
roku r. 2006 . Jaký bude? Organizátoøi pøedpokládají, že stejnì úspìšný jako v tom loòském roce,
nadmíru atraktivní a dramatický, bohatì obsazený.
Divácky pøitažlivý.
Vítìzové získají výsadní právo na jeden rok nosit
èestný titul pro nejuniverzálnìjšího cyklistu mìsta Moravskotøebovský cykloman. V „pøedveèer“ se
ohlédnìme za bilancí roku 2005.
Statistiky:
• celkem se zúèastnilo minimálnì jednoho závodu
187 cyklistù všech vìkových kategorií, z toho:
• v kategorii M1 (muži do 40 let) 97, v kategorii M2
(muži nad 40 let) 38, v kategorii M 3 (maži nad 50
let ) 28 a 26 žen
• tìch, kteøí odjezdili maximální poèet bodovaných
závodù (7), bylo více než 50
Termíny Cyklomanu:
Pøedbìžný návrh term. list. Tauer elektro cup 2006
Termín

Akce - Poznámka

22.4. nebo 29.4. Terénní èasovka
8.5.
Prolog
kvìten
BACH - bude upøesnìno podle utkání kopané
24. 6.
Maratón
8.7.
ORI cup
5.8.
Paperman
12.8.
s Orim Malou Hanou
- mimo Tauer elektro cup 2006
konec srpna Duatlon
9.9. nebo 16.9. Babí léto
30.9.
Èasovka
14.10.
Závod do vrchu

Nejlepší „cyklomani“ loòského roku v kategorii M1.
Zleva: Kadidlo J., Pocsai S. (abs. vítìz), Dvoøák D.
21.10.

Kolotoè hvìzd
- mimo Tauer elektro cup 2006
Termín bude upøesnìn na plakátech a internetu.
Adresa www.nakole.orcz.cz. Poøadatelé prvního
závodu pøedpokládají, že bude probíhat v intencích
loòského roèníku. Srdeènì jste všichni zváni k úèasti.

POZOR - MINIKOPANÁ
Obnovení Mìstské ligy v malé kopané
• zaèátek v srpnu 2006 • hraje se systémem
podzim - jaro • systém 5 + 1 hráèù, 14 hráèù na
soupisce • ustavující schùze v èervenci • hrací
dny a podrobnosti budou upøesnìny na schùzi •
máte èas oživit svá mužstva a pøijít vyhrát •
další informace prùbìžnì
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Støelecký kroužek opìt bodoval
Støelecký kroužek mládeže v Moravské Tøebové pod
vedením Miroslava Paøízka a Lubomíra Kadlece se
i letos dne 25.2. zúèastnil Mistrovství Moravy a
Slezska støeleckých štafet laserová puška v Tišnovì.
V kategorii „B“ obsadili 4. místo Štol Ondøej, Pavliš
Michael a Kyselý Martin, 3. místo Král Antonín,
Šejnoha Petr a Dubišarová Lucie. V kategorii „C“
2. místo Štìpánek Petr, Koneèný Tomáš a Žák
Dominik. V nejstarší kategorii „D“ obsadili 4. místo
Helebrandová Paula, Schlögl Petr a Onuca Antonín,
2. místo Kadlecová Kristýna, Kadlecová Marie a
Sojma Zdenìk.

Seriál: 50 let TJ Slovan
TJ Slovan - garant úrovnì sportu ve mìstì - poèítá
svùj vznik na rok 1956. Od té doby koordinuje a
organizuje rozmanitý a poèetný mìstský sport na
rùzných úrovních.
Jaká však byla situace pøed tímto datem?
Využíváme záznamù v kronice Sokola, sestavované
od 20.let J. Piálkem, který jako sportovní organizace
po roce 1945 pøedstavoval jádro sportu ve mìstì.
Jeho èinnost získala zcela novou dimenzi.
Èást 1.
SOKOL NA NOVÉ ZÁKLADNÌ
Místní sokolská jednota v MT vplynula do
závodních sokolských jednot. Sokol dal podnìt ke
svolání schùzky zástupcù všech sokolských jednot
s odborovými a politickými zástupci závodù a na
základì jednomyslného názoru této schùze rozhodl
se výbor místního Sokola svolat na 12. ledna
mimoøádnou valnou hromadu, které navrhl tuto
úpravu sokolského života v MT: Místní Sokol
ukonèí svou èinnost jako samostatná jednota.
Èlenstvo zamìstnanì v závodech, pøi nichž vznikly
závodní sokolské jednoty, vstoupí do svých
závodních jednot. Ostatní èlenstvo bude vyzváno,
aby vstoupilo do nìkteré ze závodních jednot podle
svého volného rozhodnutí. Aby dìlením odborù
dosavadní místní sokolské jednoty nebyla zmaøena
jejich èinnost, vstoupí tyto odbory jako celek i se
vším svým majetkem do jednotlivých závodních
sokolských jednot kuželkáøský odbor do Sokola
Kras, Boxerský odbor do Sokola Hedva, fotbalový
odbor do Sokola Sandrám, hokejový odbor do
Sokola Jednota. Divadelní odbor pøejde do nìkteré
z masových organizací, kterým bude vyhrazena
kulturní èinnost. Jeho majetek (zaøízení jevištì a
zaøízení loutkového divadla) pøevezme Sokol
Sandrám, který obnoví s MNV nájem divadelního
sálu, provede potøebné adaptace a bude hospodaøit
s jeho provozem a propùjèováním podle dosavadních zásad. Sokol Jednota pøevezme èlenstvo
dosavadní místí jednoty, které se nepøihlásilo do
žádné ze závodních jednot a projedná s ním otázku
dalšího èlenství v Sokole. Sokol Jednota dokonèí
jednání o pøidìl a výmìnu pozemkù na stavbu
sokolského stadia. Budování stadia bude koordinovat okrsková sokolská komise, která bude ustavena
ze zástupcù všech závodních sokolských jednot.
Sokol Jednota pøevezme dále tìlocvièné náøadí s povinností propùjèovat je i pro èinnost ostatních
jednot. Otázku spoleèného používání náøadí a jeho
doplòování projedná okrsková komise. Mimoøádná
valná hromada, konaná 12. ledna schválila jednomyslné pøedložený návrh s dodatkem, že usnesení
vstupuje v platnost dnem 12. ledna 1951. Tímto
dnem skonèila tedy svou èinnost místní sokolská
jednota. V kronice místní sokolské jednoty v MT
mùžeme od doby jejího vzniku v roce 1921 sledovat
období rùstu a radostné práce s obdobími stagnace
a úpadku. Kronikáø ukonèuje tuto kroniku s nadìjí,
že kroniky nových závodních sokolských jednota
budou odrazem radostného tvùrèího ruchu „pracujících mas“, jimž jedinì Sokol náleží.
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Hokejový úèet sezony
Hokej uzavøel oponu svého úspìšného uèinkování
v sezónì 2005/2006.
Dlužíme vám poslední výsledkové zpravodajství.
V krajské lize Pardubického kraje sice podlehli
Tøebovští v pìti utkáních se soupeøi z Chotìboøe ( na
zápasy 2:3), èímž obsadili 2. místo a postoupili do
boje o 3. místo ve spojené lize Hradeckého a
Pardubického kraje. Tam narazili na silného soupeøe
(vítìze základní èásti - HC Jaromìø). Série se hrála
pouze na 2 vítìzství. Po pøekvapivém vítìzství
Tøebovských na ledì soupeøe však v mužstvu
zavládl optimismus.
Jaromìø - HC Slovan
3 : 4 (3:1,0:1,0:2)
Branky: Kobza 2, Muselík, R., Kutmon
Ten se nakonec ukázal oprávnìný a Tøebovští pøed
zraky vìrných fanouškù pøedvedli v posledním
utkání sezony skvìlý výkon a soupeøi nedali
šanci…….
HC Slovan - Jaromìø
6 : 2 (2:0,2:1,2:1)
Branky: Muselík R. 3, Koláèek, König A. 2
Již nic nebránilo k mohutným oslavám na ledì a
nekonèícím dìkovaèkám skvìlého publika za
celkové 2.místo v Pardubickém kraji a 3. místo ve
spojené soutìži.
***
O oficiální hodnocení sezony (družstvo dospìlých)
jsme požádali odpovìdné funkcionáøe. Ing. Jan
Vykydal, vedoucí mužstva k nám k dotazu poslal
následující dobrozdání.
„Moravskotøebovský Slovan pøed sezonou stanovil
jako hlavní sportovní cíl postup mezi osm nejlepších
celkù Pardubického a Hradeckého kraje. Tuto metu
jsme pøes poèáteèní potíže pøekroèili a další
úèinkování v 1.KL skonèilo také úspìšnì.
Hned v úvodu sezóny se Slovan potýkal s velkou
hráèskou absencí klíèových hokejistù, kteøí si
pøivodili v úvodních duelech soutìže zranìní.
Neúèast Romana Muselíka, Hanáka, Horáka,
Matošky, Havlíèka a potrestaného Koláèka citelnì
ovlivnila dùležité zápasy
zejména v Hlinsku, ale také
v Kutné Hoøe èi se Starými
Jesenèanami.
Do hry se zapojili již od zaèátku nadìjní sedmnáctiletí
odchovanci Dosedìl a
König, kteøí byli ihned
„vhozeni do vod“ první
krajské soutìže dospìlých a
museli se uèit plavat se
zkušenými a silnìjšími borci Vladimír Dosedìl
z jiných oddílù. Tato skuteènost je jedním ze splnìných dílèích sezónních
cílù, kterou bylo zaøazení do hráèského kádru
dospìlých další moravskotøebovské odchovance.
I jejich zásluhou jsme zvládli dùležité zápasy s roztøíštìnou sestavou, a to zejména v Chotìboøi a Chocni, odkud jsme dovezli veledùležité body a drželi
jsme krok s postupovými adepty soutìže.
Druhá polovina základní soutìže již zastihla
tøebováky v plné hráèské síle. Pøesvìdèivé výsledky
a zisky bodù držely Slovan na postupové hranici.
Dùležitým zlomovým výsledkem byla domácí výhra
nad dalších adeptem postupu z Hlinska. Moravskotøebovští hráèi po smolné tìsné prohøe v Litomyšli
rozpoutali bodový hon na pøední místa. Dokázali
v devíti zápasech v øadì neprohrát a tím získat
postup do závìreèné finálové soutìže.
Novinka této sezony - vyøazovací playoff na tøi
vítìzná utkání - Slovanu sedla parádnì. Postupový
duel svedl ke konfrontaci Pardubického a
Hradeckého kraje družstva Náchoda a Slovanu.
Zdánlivì jednoznaèný závìreèný výsledek 3:0 nad
kvalitním soupeøem z Náchoda nebyl vùbec
jednoduchý. Soupeø zaøadil do svého kádru nìkolik
velice kvalitních hokejistù, a to dokonce i s extraligovou zkušeností. První zápas na ledì soupeøe
dotáhli Tøebovští k vítìzství až po samostatných
nájezdech, v nichž projevila pøevaha Slovanu na
postu brankaøe. Druhý duel na domácím ledu
skonèil ziskem dalšího bodu. Tøetí utkání v Náchodì
sehráli domácí velice pasivnì s podstatnì menší vùlí
po vítìzství než moravskotøebovský Slovan. Ke

Mužstvo HC Slovan A po závìreèné skonèené sezonì
tøetímu postupovému bodu Tøebové výraznì pøispìla
podpora fanouškù, kteøí dokázali na ledì soupeøe
utvoøit „domácí prostøedí“.
Vyvrcholením sezony Pardubického krajského hokeje
byl semifinálový souboj Slovanu s tradièním
kvalitním soupeøem z Chotìboøe. Chotìboøští pro
finálové boje výraznì obmìnili kádr a netajili se
postupovými ambicemi. První z pìti duelù vybojoval
tìsnì Slovan v Chotìboøi. Další dva duely vyhráli
Chotìboøští poté, co tøebováci nedokázali pøekonat
nového brankaøe soupeøe Trtíka, i když se dostávali
do brankových pøíležitostí. Ètvrtý zápas Tøebovští
vyhráli a srovnali stav semifinále na 2:2. Závìreèný
zápas se po problémech na stadionu v Chotìboøi
musel odehrát na moravskotøebovském ledì.
Tøebovští opìt v první tøetinì nedokázali vsítit gól,
což se povedlo hostùm v dalším prùbìhu utkání a
odvezli si na Vysoèinu titul pøeborníka Pardubického
kraje.
Moravskotøebovským zùstaly sice relativnì oèi pro
pláè, ale druhé místo v Pardubickém kraji se øadí
mezi velké sportovní úspìchy Slovanu.
Sezóna vyvrcholila dvojnásobným duelem o tøetí
místo v bývalém Východoèeském kraji s celkem
Jaromìøe. První zápas se odehrál kvùli uzavøení ZS
v M.Tøebové na ledì soupeøe a hosté si pøestože
prohrávali, odvezli cenné vítìzství a dobrou výchozí
pozici do závìreèného zápasu sezony 2005/2006.
Druhý duel s Jaromìøí vyznìl jasnì pro domácí,
kteøí se na jeho konci mohli radovat z vítìzství a
tøetího místa ve Východoèeském kraji.
Družstvo dospìlých skonèilo další hokejovou sezonu
v první krajské soutìži velkým sportovním úspìchem
a s dosaženými výkonnostními metami mùže být
spokojeno.
Velké podìkování za spoluúèast patøí skvìlému
publiku, které dokázalo vytrvale hnát hokejisty
k úspìchu. Bohužel ne vinou vedení HC, ale vinou
nového systému soutìže a nešetrným rozlosováním
probìhla vìtšina utkání v pracovních dnech a ne
v nedìli, což zapøíèinilo výraznì nižší diváckou
návštìvnost.
Druhou politováníhodnou skuteèností je, že stále
nejsme schopni nabídnout divákùm solidní zázemí
v podobì rozšíøení odpovídajících prostor ke sledování utkání, obèerstvení, sociálního zaøízení a
dokonèení opláštìní haly, tak jak je tomu ve všech
mìstech (mimo Svitav a Svìtlé ), které se provozují
hokej na krajské úrovni Nesporný divácký zájem a
skuteènost, že se ve Tøebové hraje kvalitní hokej, by
snad v budoucnu mìl zapøíèinit odstranìní této
kaòky moravskotøebovského hokeje“.
HC SLOVAN Mor. Tøebová

Zleva : Opletal Ivo, Novotný Jakub, Motýl V. , Husárek M.

K hokeji v tomto stavu se pak váže i naše následující závažná zpráva:
Stávající vedení oddílu ledního hokeje odstupuje!
Pøedseda P. Kršòák øídil hokejovou aktivitu celých
10 let, stál za lety obrovského boomu i stabilizace
tohoto sportu ve mìstì, za což mu patøí neskrývaný
dík. Tak to rovnìž vyjádøili ve svých hodnoceních
pøedseda VV TJ Slovan - Ing. Charvát a starosta
mìsta Dr. J. Ošádal. Souèasnì byla pøijata i abdikace ing. J. Vykydala, jehož podíl na èinnosti oddílu
za tu dobu zùstává rovnìž nezanedbatelná. Obìma
v dalších životních aktivitách i my pøejeme hodnì
úspìchù.

Pøedseda oddílu P.Kršòák a starosta mìsta gratulují
hráèùm po úspìšné sezonì
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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