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Prùmyslová zóna má prvního
investora ze zahranièí

Prùmyslová zóna má prvního investora ze 
zahranièí

Zastupitelstvo mìsta schválilo na svém 
zasedání 13.èervna prodej pozemku v Mìstské 

2prùmyslové zónì o výmìøe  20.000 m  spo-
leènosti Treboplast s.r.o.,  která  za nìj zaplatí 
1 milion Kè. Treboplast, vlastnìná španìlskou 

firmou Industrias Tajo, S.Coop., plánuje inves-
tice v øádech desítek milionù korun, podpoøené 
investièními pobídkami. Øeditel spoleènosti 
Jose Recalde (na obr. vlevo) vysvìtluje podni-
katelské zámìry své firmy v následujícím 
rozhovoru.
Èím se zabývá spoleènost Tajo, vlastník 
firmy Treboplast, a jaké je její postavení na 
trhu?

Spoleènost Industrias Tajo vznikla v roce 
1963 ve Španìlsku a v souèasnosti patøí mezi 
evropsky významné dodavatele montovaných 
komponentù pro bílou techniku a automobilo-
vý prùmysl. Ve Španìlsku zamìstnáváme více 
než 250 lidí ve ètyøech rùzných lokalitách. 
Jsme souèástí korporace družstev MCC (Mon-
dragón Corporación Cooperativa), které je 
nejvìtším dodavatelem pro Electrolux, Fagor a 
Daewoo Electronics a významným dodavate-
lem pro Bosch  Siemens a Candy. Trh s bílou 
technikou je rozdìlen, nejsou tu velké šance 

pro významný rùst. Proto jsme se rozhodli více 
se zamìøit na segment automobilového prù-
myslu. 
Øíkáte, že Tajo je souèástí sdružení MCC, 
mùžete nám toto uskupení pøiblížit?

Mondragón Corporación Cooperativa, zkrá-
cenì MCC, je ekonomicky velmi silná korpo-

race, sdružující na 150 družstev. Z hlediska 
vnitøní struktury mùžeme MCC rozdìlit do tøí 
velkých skupin: finanèní, prùmyslové a distri-
buèní. Do finanèní skupiny patøí pojiš�ovna a 
banka,  která  má  na  starosti finanèní operace 
a spravuje také vlastní penzijní fond. Distri-
buèní skupina vlastní rozsáhlou sí� nákupních 
center Eroski, v nichž provozuje supermarkety, 
obchody se sportovním vybavením, parfuméri-
emi nebo cestovními kanceláøemi. Prùmyslová 
skupina je zamìøena na výrobu domácích spo-
tøebièù, výtahù, souèástí pro automobilový 
prùmysl, ale také napø. autobusù znaèky Irizar. 
Aktivní je i ve stavebnictví. Na podporu rozvo-
je vzdìlanosti a lidských zdrojù MCC založila 
vlastní univerzitu, Mondragón Universitatea, 
kterou navštìvuje na pìt tisíc studentù, a nìko-
lik vìdecko-výzkumných center, napø. Ikerlan 
nebo Tekniker. MCC je díky úspìšnému rozvo-
ji v posledních letech druhým nejsilnìjším 
prùmyslovým uskupením ve Španìlsku. 

Proè   jste   si   pro  umístìní  Vaší   investice 
v Èeské republice vybrali právì Moravskou 
Tøebovu a co pro ni rozhodlo?

Šli jsme do Èeské republiky za našimi 
zákazníky, kteøí se tady úspìšnì rozvíjejí, jako 
Siemens VDO v Brandýse nad Labem nebo 
Johnson Controls. Èeská republika se stává 
opravdovým centrem rozvoje automobilového 
prùmyslu v Evropì a její rùstový potenciál je 
obrovský. Pro naše rozhodnutí ohlednì kon-
krétního místa byla dùležitá vhodná geografic-
ká poloha a dostatek kvalifikované pracovní 
síly. Musím také ocenit velmi vstøícný a profe-
sionální  pøístup  radnice v Moravské Tøebové 
a dalších institucí, s nimiž jsme na pøípravì 
projektu spolupracovali. To byl dùležitý 
moment. 
Co konkrétnì budete v Mìstské prùmyslové 
zónì vyrábìt a kolik lidí zde nalezne práci?

V Moravské Tøebové se zamìøíme na výro-
bu výliskù pro automobilový prùmysl techni-
kou vstøikování plastù. Do procesu vstøikování 
budou èasem zahrnuty další postupy jako je 
serigrafie, tampónový tisk, svaøování teplem, 
montáž a podobnì. Momentálnì jsme již roz-
bìhli výrobu plastových èástí pro palivové 
systémy v doèasných prostorách, kde budeme 
fungovat do doby postavení nových výrobních 
prostor. Plánujeme zamìstnat nejménì 36 lidí 
a pøedpokládáme, že v pøípadì pøíznivého vý-
voje by v pøíštích tøech letech ve firmì 
Treboplast mohlo najít práci padesát až šedesát 
zamìstnancù. 
Jaká bude celková výše investice a kdy 
pøedpokládáte zahájení výstavby?

Spoleènost Treboplast se zavázala investo-
vat v pøíštích tøech letech èástku v minimální 
výši 150 milionù korun do stavby výrobního 
areálu a strojového a technologického vybave-
ní. Pokud pùjdou jak projektové práce, tak 
vyøizování nezbytných povolení podle plánu, 
rádi   bychom   výrobu   v  nových   prostorách 
v Mìstské prùmyslové zónì zahájili na jaøe 
roku 2006.

-red-
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Mìstský rozhlas
se letos rozšíøí

Øidièské prùkazy
Z jednání zastupitelstva ze dne 13. 6. 2005

Zastupitelstvo mìsta schválilo:
3 Závìreèný úèet mìsta Moravské Tøebové 

k 31. 12. 2004 bez výhrad
3 Prodej èásti pozemku v prùmyslové zónì 

2mìsta o výmìøe cca 20.000 m   spoleènosti 
Treboplast, s.r.o. s tím, že se kupující zaváže 
zrealizovat na pozemku stavbu výrobního závo-
du a zahájit zkušební výrobu do 31. 12. 2006, 
stavba bude zkolaudovaná a provozuschopná do 
31. 12. 2007.

3 Prodeje dalších nemovitostí
3 Poskytnutí pùjèek z fondu rozvoje bydle-

ní v souladu s pøedloženými žádostmi.

Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
3 Abdikaci Mgr. R. Martínka na èlena 

Zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová za 
volební stranu Èeská strana sociálnì demokra-
tická ke dni 17.5.2005 z dùvodu nesluèitelnosti 
funkcí a nastoupení Mgr. M. Muselíka za èlena 

V letošním roce bude realizována tøetí etapa 
rozšíøení mìstského rozhlasu. Systém bude insta-
lován zejména v mìstské èásti Udánky a rozšíøen 
na ulicích Høebeèská a Strážnického. Doplnìní 
èeká rovnìž okrajové èásti pøedmìstí Moravské 
Tøebové.  Náklady na tøetí etapu budování mìst-
ského rozhlasu pøijdou mìsto na 300 tisíc Kè, za 
tuto èástku bude poøízeno 11 bezdrátových hlási-
èù a 32 reproduktorù.

V pøíštích letech zbývá osadit  ještì 19 hlásièù 
a 42 reproduktorù v Boršovì a Sušicích a v okra-
jové èásti pøedmìstí. „Systém VISO 2002, tedy 
varovný a informaèní systém obyvatelstva, slouží 
k souèasnému zvukovému vyrozumìní obyvatel-
stva dané lokality. Výstavba systému byla zaháje-
na v roce 2002,“ dodal vedoucí odboru vnitøních 
vìcí MìÚ Pavel Šafaøík. -sch-

zastupitelstva  za  tutéž  volební  stranu  ke  dni 
18. 5. 2005

3 Pøedloženou koncepci Sociálních služeb 
mìsta Moravská Tøebová, první pracovní verzi 
koncepce kultury ve mìstì a rozpracovanou 
koncepci cestovního ruchu mìsta Moravská 
Tøebová. Koncepce budou v souladu s pøísluš-
nými usneseními zastupitelstva mìsta upøesnìny 
a dopracovány.

Zastupitelstvo mìsta:
3 Jmenovalo Vladimíra Moravce pøedsedou 

výboru zastupitelstva mìsta pro øízení, monito-
rování a realizaci strategického plánu rozvoje

3 Povìøilo radu mìsta schvalováním zahra-
nièních cest do partnerských mìst Staufenberg 
(Nìmecko), Vlaardingen  (Nizozemí) a Banská 
Štiavnica (Slovensko).

Kompletní znìní usnesení je k dispozici na 
sekretariátì starosty.

Návštìva partnerského
mìsta Staufenberg

Ve dnech 25. - 27. 5. 2005 probìhla služební 
cesta delegovaných zástupcù mìsta Moravská 
Tøebová do partnerského mìsta Staufenbergu ve 
složení Ing. Marie Nechutová, Ing. Miloš Mièka, 
Ing. Pavel Brettschneider. 

1. úèelem návštìvy bylo oficiální zahájení 
Krämermarktu

2. diskuse k výmìnným akcím na poli kultur-
ním i sportovním

3. diskuse k 60. výroèí uzavøení kmotrovské 
smlouvy mezi bývalými obyvateli Boršova a 
mìstem Staufenberg

Tato slavnost probìhne 10. - 11. 9. 2005 
Pøíjezd z Moravské Tøebové je oèekáván 9. 9. 
2005.  

4. pro rok 2006 je plánovaná týdenní výmìna 
1.-2. tøíd žákù základních škol s výukou 8 - 13.00 
hod. Ubytování v nìmeckých rodinách. Odpo-
ledne  organizovaná zábava a výlety. 

Zástupci nìmecké strany kladou velký dùraz 
na výmìny mezi mládeží.

Ing. Marie Nechutová, místostarostka

Dnem 1. èervence 2005 nabývá úèinnosti 
novela zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích, ve které jsou prodlouženy lhùty pro výmì-
nu øidièských prùkazù. Je stanovena povinná 
výmìna starých øidièských prùkazù takto:

ØP vydané v období - od 1. èervence 1964 do 
31. prosince 1993 – povinnost vymìnit do 31. 12. 
2007

ØP vydané v období - od 1. ledna 1994 do 31. 
prosince 2000 –  povinnost vymìnit do 31. 12. 
2010

ØP vydané v období - od 1. ledna 2001 do 30. 
dubna 2004 –  povinnost vymìnit do 31. 12. 2013

K provedení výmìny øidièského prùkazu je 
potøeba se dostavit na odbor dopravy MìÚ se 
starým  øidièským  prùkazem,  jednou  fotografií 
a u pøepážky vypsat Žádost o výmìnu ØP. Lhùta 
pro vyhotovení a vyzvednutí nového øidièského 
prùkazu (a zároveò výmìnu za starý ØP) je v sou-
èasné dobì asi jeden mìsíc. 

Odbor dopravy MìÚ

Ministr Martínek pøipravuje zákon o deregulaci nájemného
Nový zákon o deregulaci nájemného, který 

prosazuje ve svém rezortu ministr pro místní 
rozvoj Radko Martínek, by mìl být mnohem 
tvrdší k neplatièùm nájem-
ného. Tomu, kdo nezaplatí 
pìtkrát,  bude hrozit vystì-
hování z bytu, pøièemž 
zákon bude rozumìt pìt 
mìsícù v roce, nikoliv pìt 
po sobì jdoucích mìsícù. 
Zákon by mìl rovnìž zame-
zit spekulacím s dekrety na 
byty. Dìdit dekrety pùjde 
bez omezení z rodièù na 
dìti  ovšem za podmínky, že 
potomci držitelù dekretu 
nemají vlastní bydlení. Pøi 
výmìnách bytù s regulova-
ným nájemným èi jejich pøevodu na nepøímé 
pøíbuzné se však automaticky z dekretu stane 
smlouva na pìt let. 
Za stìžejní cíl, který chcete realizovat do 
konce volebního období,  je pøíprava zákona 
o deregulaci nájemného. Mùžete popsat, 
jakým zpùsobem a v jakém èasovém hori-
zontu by mìla deregulace probìhnout?

Návrh zákona, který je pøipraven k pøedlo-
žení vládì, navrhuje mechanismus, který umož-
ní dosáhnout využití smluvního principu. Tomu 
ale musí pøedcházet nejprve tzv. pøechodné 
období omezené na dobu šesti let. Vytvoøení 
podmínek pro uplatnìní smluvních mechanismù 
bude usnadnìno, vedle jednostranného zvyšo-
vání nájemného, také novelou vybraných usta-
novení Obèanského zákoníku. Jejím cílem je 
omezit prodlužování nájemních vztahù uzavøe-
ných na dobu neurèitou, v nichž se promítá de-
formace, zpùsobená døíve uplatòovanou regulací 
nájemného, a zpøísnìní postupu vùèi neplati-
èùm.
Na co se mají nájemníci pøipravit?

Na to, že koneènì v pravidlech o nájemném 
bude  postupnì  reflektována  skuteèná hodnota 
a kvalita jejich bydlení. Navržený zákon je 
sociálnì únosný a rozkládá narovnání cenových 
deformací na trhu s byty do šesti let.  Z pøílohy 
k návrhu právní úpravy nájemného z bytù, která 
je již dva mìsíce zveøejnìna na webu Mini-
sterstva pro místní rozvoj ÈR, je patrné, že se 
jedná o nárùst mìsíèního nájemného v roce 

22006  o  zhruba 2 - 3  Kè/m   podlahové  plo-
chy bytu.  Nejvìtší  nárùst se týká centra Prahy 

2a pøedstavuje cca 6,60 Kè/m . V každém pøípadì 
bylo dohodnuto, že vláda bude projednávat jak 
návrh zákona o nájemném z bytu, tak nové 
„sociální“ zákony, aby se ujistila, že dokonèe-
ním reformy v oblasti nájemního bydlení 
nebude ohrožen sociální smír.
Jak zabráníte tomu, aby nedošlo ke „skoko-
vému“ zvýšení nájemného?

Tím, že se na pøechodnou dobu šesti let znovu 
zavádí cenová regulace nájemného, kdy pronají-
matel  je  oprávnìn  zvyšovat  nájemné  jen o sta-

novené procento, pokud se obì strany nedohodnou 
na jiném postupu pøi zmìnì nájemného. Tím je 
vylouèeno jakékoli „skokové“ zvýšení.
Jaké chystáte sociální kompenzace pro 
obèany s nižšími pøíjmy?

Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR, do 
jehož kompetence patøí oblast sociální podpory, 
vypracovalo v paragrafovaném znìní návrh 
nìkolika „sociálních“ zákonù, z nichž danou 
oblast øeší jednak novelizovaný zákon o státní 
sociální podpoøe v pøíspìvku na bydlení a jed-
nak nový zákon o pomoci v hmotné nouzi, 
obsahující doplatek na bydlení. Je však 
nezbytné mít na pamìti, že podle již ètyø nálezù 
Ústavního soudu (i podle Evropského soudu pro 
lidská práva) nájemné jako cena neplní sociální 
funkci a sociální dopady je odpovìdný øešit stát.  
Zpùsob, jak vyøešit pøípadnou finanèní zátìž 
skupiny osob, pro kterou by uspokojování 
potøeby bydlení pøinášelo nepøimìøené tìžkosti, 
leží podle Ústavního soudu ve sféøe státní 
pomoci osobám sociálnì slabším, napø. formou 
úèinného sociálního pøíspìvku na bydlení. 
Ústavní soud opakovanì ve svých nálezech 
zdùraznil, že náklady na sociální dopady nelze 
pøenášet ze státu na pronajímatele. Ústavní soud 
v tomto ohledu také konstatoval porušování 
závazkù Èeské republiky vyplývajících z Mezi-
národního paktu o hospodáøských, sociálních a 
kulturních právech.
K jaké cenové hladinì by mìlo, podle Vašeho 
názoru, nájemné smìøovat? Pøedstavy se po-
hybují od 3 - 7% tržní hodnoty nemovitosti.

Jako cíl byl zvolen 5 % podíl z cen, které 
shromažïují finanèní úøady z kupních cen, 
zpracovává je dále Èeský statistický úøad a 
následnì zveøejòuje Ministerstvo financí ÈR ve 
svém provádìcím pøedpise k zákonu o oceòo-
vání majetku. Po sblížení rozdílných hladin 
nájemného je pak možné „regulovat“, avšak 
tržnì sluèitelným postupem. Tj. podle aktuál-
ního vývoje na místním trhu s byty, podle kon-
krétní situace v daném místì. Vždy však bude 
platit, že pøednost bude mít svobodná dohoda 
obou stran  pronajímatele a nájemce  jako úèast-
níkù nájemního obèanskoprávního vztahu.
Jak se podle Vás projeví dopady tohoto pøi-
pravovaného zákona na podmínky bydlení 
obèanù Moravské Tøebové?

Mìsto Moravská Tøebová je podle poètu 
obyvatel (cca 12 tisíc) zaøazeno do skupiny obcí 
s 10 až 50 tis. obyvateli a „cílová hodnota“ 
nájemného, pro dosažení výše nájemného po 

2uplynutí 6 let, je navržena ve výši 30 Kè/m  
2podlahové plochy bytu a 27 Kè/m  pro byt se 

sníženou kvalitou (tj. byt bez ústøedního vytápì-
ní, bez základního pøíslušenství apod.). Pokud 
se sazba nájemného pro byt bývalé I. kat. pohy-

2buje kolem 17 Kè/m , znamená to konkrétnì 
zvýšení v roce 2006 pro takový byt o 1,75 

2Kè/m   tj. pro byt o velikosti 60 m2 by od øíjna 
2006 platil jeho nájemce o stokorunu více než 
platí nyní.              -red-
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Vy se ptáte, starosta odpovídá

Nový projekt podpoøila holandská vláda Kinematograf
pøijede v srpnu

ZTRÁTY A NÁLEZY

Rubrika Vy se ptáte, starosta odpovídá je stále 
otevøená Vašim dotazùm. Své otázky a námìty posí-
lejte na e-mailovou adresu zpravodaj@mtrebova.cz 
nebo na poštovní adresu 
Zpravodaj, nám.T.G.M. 29, 
Moravská Tøebová
Stále se nic nedìje s kabelo-
vou televizí. Firma FCA neu-
stále slibuje a poøad k nièemu 
nedochází.

Na posledním jednání firma 
slíbila zprovoznìní jednotné sítì 
v prvním pololetí tohoto roku. 
Stavební povolení na propojení 
sítí již nabylo právní moci a v 
souèasné dobì zástupci firmy jednají s Technickými 
službami o smlouvì na provedení prací. Pøed-
pokládají zahájení stavebních prací do 14 dnù. 
Koncem mìsíce èervence by mìla být kabelová 
televize v plném rozsahu zprovoznìna.
Velmi nás uráží zpùsob jednání paní Tomáškové 
ze Správy nemovitostí. Zøejmì si tato osoba 
nestaèila všimnout, že praktiky, které má stále 
zavedené a které od ní obkoukaly i další zamìst-
nankynì této firmy, byly pøípustné pøed 20 lety. 
Ale dnes, v 21. století, to snad nemùže myslet 
vážné! Nemluvì o neustálém zvyšování poplatkù. 
Byli bychom rádi, kdybyste jako pøedstavitel 
mìsta tuto situaci øešil.

 Bohužel Váš dotaz, který ani není dotazem, 
musím v této chvíli brát jako anonym. Pokud nejsou 
uvedeny konkrétní údaje tedy, kdo, kdy a v jaké 
souvislosti si na vedení Správy nemovitostí stìžuje, 
nelze v podstatì nic øešit.   
V informaèním centru pro turisty opakovanì 
dochází k šíøení dezinformací. Nìkolikrát se 
stalo, že jeho zamìstnanci nebyli schopni zodpo-
vìdìt otázky vùbec.

.

Moravská Tøebová má uzavøeny partnerské 
smlouvy  o  spolupráci  se  tøemi  mìsty v zahranièí: 
s Banskou Štiavnicí, nìmeckým Staufenbergem a 
holandským Vlaardingenem. Spolupráce s nìmec-
kým mìstem dostává v poslední dobì dynamický 
rozmìr v souvislosti se vznikem Klubu pøátel 
Staufenbergu a novými pøipravovanými projekty. 
Pro mìsto nejvýznamnìjší je ale pøedevším partner-
ství mezi Moravskou Tøebovou a Vlaardingenem. Za 
dobu spolupráce, jejíž poèátek se datuje až do roku 
1992, bylo realizováno velké množství projektù od 
ryze charitativních až po rozvojové s velkým dopa-
dem. Kromì výborných kontaktù na obou radnicích 
je to dáno také propracovaným systémem podpory, 
kterou obdobným partnerstvím v rámci grantových 
programù poskytuje holandská vláda prostøednic-
tvím  Sdružení holandských obcí. Na nedávno reali-
zované spoleèné projekty týkající se výmìnných 
pobytù studentù v rodinách, úèasti reprezentantù 
mìst na sportovních podnicích èi výstav výtvarných 
prací umìlcù navázaly další, z nichž mezi nejvý-
znamnìjší patøil projekt vybudování Obèanského 
informaèního centra, které již dva roky slouží obèa-
nùm mìsta. Tento projekt patøil svým rozsahem mezi 
nejvìtší a nejúspìšnìjší v celkovém kontextu spolu-
práce mezi mìsty z ÈR a Nizozemí a dodnes svým 
spektrem poskytovaných služeb a organizací práce 
patøí mezi nejlepší nejen v Èeské republice, ale 
mùže se smìle mìøit také s obdobnými centry služeb 
obèanùm fungujícím v západní Evropì.

V posledním roce, v souvislosti s naším vstu-
pem  do  Evropské  unie,  je  patrný  posun  ve  vzá-
jemné spolupráci od projektù zamìøených na pomoc 
èi  tranfer  znalostí  k  typu  spolupráce  „win-win“, 
což znamená  rovnocenné  partnerství na aktivitách, 

Již jsem zastihl i z jiných míst kritiku kompetent-
nosti a schopnosti tìch, kteøí se v informaèním 
centru støídají. I zde bych byl rád jako v pøedcházejí-
cím dotazu znal konkrétní údaje. S provozovatelem 
informaèního centra je sepsána smlouva se stanove-
nými podmínkami provozu, je zde i èást týkající se 
odborné zpùsobilosti zamìstnancù. 
Poèítáte se zøízením veøejných WC v centru 
mìsta pro návštìvníky Moravské Tøebové? 
Veøejné WC na tržnici je daleko a jeho oznaèení 
je nedostateèné.

O zøízení nových WC neuvažujeme. Myslím si, 
že vzdálenost od centra mìsta je minimální. Možná 
pùjde spíše jen o to zlepšit to oznaèení.
Proè bylo zaploceno parkovištì v sídlišti Západní 
u bývalého obchodu Jednota a tím zlikvidován 
chodník pro pìší. Chodci jsou nuceni procházet 
velmi nebezpeèným prostorem benzínového 
èerpadla. Je jen otázka èasu, než dojde k neštìstí.

Jedná se o soukromý pozemek a nájemce má 
právo si jej oplotit. Jelikož znám tento prostor velice 
dobøe, myslím si, že pro chodce není problémem 
chodit po chodníku kolem stánku zeleniny pana 
Hájka a dále kolem prodejny novin NEON. Nikdo 
tedy není nucen chodit prostorem èerpací stanice. 
Rozhodnutí zastupitelù mìsta vybudovat dìtské 
høištì v prostorách zámku je zcela nesmyslné. 
Zastupitelé snad neví, že nejvíce rodin s dìtmi 
bydlí v lokalitì sídlištì Západní ? Prostor by se 
urèitì našel, napøíklad bývalá skládka paliva za 
kotelnou je nevyužita. 

Nikdy bych si nedovolil pojmenovat rozhodnutí 
zastupitelù za nesmyslné. Prostor zámku je strate-
gicky nejvýhodnìjší, navíc je v projektu obnovy 
zámeckých zahrad toto místo na vybudování høištì 
urèeno. Na sídlišti sice bydlí nejvíce mladých, ale co 
by na toto rozhodnutí øekli obyvatelé ostatních 
okrajových èástí mìsta.             J. Oš�ádal

z nichž mají stejný užitek obì strany. Jedním z tako-
výchto projektù je pøíprava žádosti o dotace z pro-
støedkù Evropské unie. Vlaardingen má v tomto 
smìru zkušenosti pøedevším se vzdìlávacími a 
rekvalifikaèními projekty èerpajícími z Evropského 
sociálního fondu. Rád by se zamìøil na další možné 
zdroje v souvislosti s velkým pøipravovaným projek-
tem revitalizace øíèního pásu pro bydlení a služby. 
Moravská Tøebová má naopak dílèí zkušenosti s pøí-
pravou regionálních projektù  Informaèní a komuni-
kaèní propojení regionu, Služby a management 
cestovního ruchu apod. a ráda by více podpoøila také 
možnosti pro rozvoj lidských zdrojù. 

Nový projekt, jenž je financován holandskou 
vládou, má podobu tøí pìtidenních semináøù, zamì-
øených na konkrétní pøípravu žádostí. První z nich 
probìhl na konci kvìtna ve Vlaardingenu za úèasti 
starosty mìsta Josefa Oš�ádala, tajemníka MìÚ 
Stanislava Zemánka, vedoucí finanèního odboru 
Dany Buriánkové, správce mìstského informaèního 
systému Marka Nìmce a manažera ekonomického 
rozvoje Miroslava Netolického. Souèástí návštìvy 
bylo setkání se èleny mìstské rady mìsta 
Vlaardingen a návštìva místních firem. Projekt bude 
pokraèovat dvìma dalšími semináøi v Moravské 
Tøebové v záøí a prosinci letošního roku. Hlavní 
okruhy, na nìž je projekt zamìøen, vycházejí ze tøí 
nejproblematiètìjších oblastí, které spolu do znaèné 
míry souvisí: neefektivní místní trh práce a neza-
mìstnanost, pøíprava nových ploch pro podnikání a 
ekonomický rozvoj a podpora turistického ruchu. 
Projekt probíhá za asistence spoleènosti Actíva, 
pøední holandské konzultaèní firmy oboru evrop-
ských dotací, a mìl by být hotov nejpozdìji na 
zaèátku pøíštího roku. -net-

Chtìli  bychom  obèanùm  Moravské Tøebové 
a blízkého okolí pøipomenout, že v Obèanském 
informaèním centru Mìstského úøadu v Morav-
ské Tøebové na ulici Olomoucké è. o. 2 je vedena 
agenda ztrát a nálezù. Pøijímáme vìci nalezené 
poctivými obèany, pøíslušníky Mìstské policie i 
Policie ÈR, obvodního oddìlení Moravská 
Tøebová, které k nim obèané doruèí. Nalezené 
vìci jsou u nás øádnì evidovány a záznam o nále-
zu (u nìhož není znám majitel) je zveøejnìn na 
úøední desce MìÚ Moravská Tøebová po dobu 
jednoho roku.  V souèasné dobì je v agendì ztrát 
a nálezù evidováno nìkolik jízdních kol, hodinky, 
boty a klíèe.

Obèané, kteøí uvedené vìci postrádají, se 
mohou informovat u nás v Obèanském informaè-
ním centru. Pokud se popis ztracené vìci bude 
shodovat s vìcí v naší evidenci, bude mu vìc 
vydána. Nalezené vìci jsou u nás uloženy po 
dobu jednoho roku a po uplynutí této lhùty jsou 
pøedávány na Úøad pro zastupování státu ve 
vìcech majetkových, územní pracovištì Svitavy.

Oddìlení Obèanského informaèního centra

Podle posledních informací otevøe spoleè-
nost Lidl svoji prodejnu, která vyrostla vedle 
silnice I/35 u Aralu, nejdøíve na pøelomu 
srpna a záøí. Potvrdil to obchodní manažer 
pro oblast Olomouc David Chládek. Stavba 
probíhá podle harmonogramu a dokonèena 
by mìla být k poslednímu èervenci. 

-sch-
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Putovní kinematograf bratøí Èadíkù, který 
navštívil naše mìsto  poprvé v loòském roce, 
pøijede do Moravské Tøebové 16. srpna. A máte 

se na co tìšit! Pod širým nebem diváci opìt 
shlédnou øadu úspìšných èeských filmù jako 
Werichovo Fimfárum, Èeským lvem ocenìnou 
Nudu v Brnì, nejlepší snímek roku 2004  Horem 
pádem  nebo na Oskara nominovaný film Želary 
s Aòou Geislerovou a Ondøejem Trojanem.

Program kinematografu tak jako vloni oživí 
hudební koncerty. Podrobnosti pøineseme v pøíš-
tím èísle.          -sch-

Lidl otevøe až
po prázdninách
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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 : po. - èt. 06: 00  03:00, pá. 06:00  05:00,
                           so. 07:00  05:00, ne. 19:00  03:00 

Mìstská policie Moravská Tøebová upozoròuje, 
že v mìsících èervenec a srpen bude probíhat 
zvýšená kontrola dodržování noèního klidu.
V dopravì bude v tomto období probíhat zvýšená 
kontrola neukáznìných cyklistù a chodcù, kteøí po-
rušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

Statistika za období 15. 5. – 15. 6. 2005
Poèet zjištìný pøestupkù                             201
Z toho øešeno blokovì                                  45
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu     2
Informace o nìkterých zásazích (všechny podna-

pilé a výtržnosti nelze slovnì vyjmenovat):
18.5. a 13.6. vykonala MP Mor. Tøebová besedy 

se žáky na základních školách v Mor. Tøebové. 
28.5. za úèasti MP Mor. Tøebová probìhl v parku 

u Muzea dìtský den s Modrou pyramidou.
16. 5. ve  20:50 hod. pøijala hlídka MP oznámení 

o dopravní nehodì v prostoru u Udánského rybníka, 
kdy øidiè s místa nehody utekl. Hlídka spolupracova-
la s PÈR na objasnìní této nehody, øidièe dohledala 
a pøedala PÈR.

18.5. ve 20:00 hod. pøijato oznámení o problé-
mech s podnapilými hosty v restauraci na ul. ÈSA. 
Situace byla hlídkou uklidnìna a opilý hosté vykázá-
ni z restaurace.

20.5. v 17:50 hod. oznámeno, že v Boršovì v po-
toce je utopené zvíøe. Zajištìn výlov a odvoz do 
Asanace v Žichlínku.

v 19:55 hod. pøijato oznámení o krádeži OD 
Billa, kde jeden zákazník nakupoval místo do košíku 
tak do kapsy. Tento jeho úsporný poèin byl ohodno-
cen blokovou pokutou 1000,- Kè.

21.5. v 06:20 hod. byly pøedáni PÈR dvì osoby, 
které byly podezøelé z poškozování aut na ul. 
Lidická.

23.5. po celou noc zabezpeèovala hlídka MP 
kontrolu vodních tokù z dùvodu zvýšení jejich 
hladin.

Ve  04:30 hod. tel oznámení, že nìkdo pøelézá 
hradby u Zámku. Na místì zjištìni dva mladíci, 
které hlídka  vyøešila.

26. , 27. 5. a 3.6. asistovala hlídka MP Hasièùm 
pøi  odchytu vèelího  roje  na  ul. Farní,  Olomoucké 
a Školní.

30.5. v 09:00 hod. zajiš�ovala hlídka MP místo 
dopravní nehody a øídila provoz na ul. Lanškrounská 
a Olomoucká a to až do pøíjezdu PÈR.

ve 20:15 hod. øešeni mladíci na ul. Tovární, kteøí 
si spletli ulici s diskotékou.

ve 22:07 hod. pøijato tel. oznámení od pracovní-
kù domova dùchodcù,  že  se  domù  nevrátila jedna 
z jejich svìøenkyò.  Po  této  ženì  pátráno spoleènì 
s PÈR. Žena  se v noci vrátila do domova dùchodcù.

1.6. ve 12:45 hod. nalezen  na  ul. Jiráskova 
totálnì podnapilý ležící muž.  Jelikož  se  nejednalo 
o místního obèana byl pøedán PÈR, která celou vìc 
doøešila.

2.6. ve 22:10 hod. byla hlídkou øešena potyèka 
ve skupinì mladých lidí pøed restaurací Slavie.

6.6. ve 23:30 hod. byl na ul. Lanškrounská nale-
zen ležící totálnì opilý muž.

8.6. ve 22:35 hod. øešeny sousedské vztahy na ul. 
Olomoucká, kde silnì podnapilý muž svým jedná-
ním rušil své sousedy. Doøešeno následující den po 
mužovì vystøízlivìní. 

9.6. v 22:40 hod. asistovala hlídka MP RZS pøi 
ošetøování muže v hospodì u Bila.

15.6. ve 23:20 hod. oznámeno rušení noèního 
klidu v Boršovì. Pachatel  byl vykázán z prostoru 
domu.

v 18:15 hod. výjezd na tel. žádost matky, kterou 
napadal její syn. 

Za MP Mor. Tøebová - str. František Juriš

V informaèním  systému  Mìstského  úøadu v 
Moravské Tøebové bylo k 31.5.2005 evidováno  
celkem  11 236 obèanù  Èeské  republiky a 47 cizincù s 
povolením k pobytu na území ÈR. V Moravské 
Tøebové je tedy evidováno celkem 11 283  obyvatel.

Za mìsíc kvìten se do Moravské Tøebové pøistìho-
valo 22 obèanù, odstìhovalo 9 obèanù, narodilo se 12 
dìtí a zemøelo 13 obèanù.

Kolik nás je N A L I N C E 1 5 8 – P O L I C I E È R
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR 

Statistika za období 15.5.2005 - 15.6.2005
V uvedeném období bylo spácháno:
34 trestných èinù 
57 pøestupkù (evidovaných pøestupkových spisù, 
které je nutno prošetøit)

3 Vloupání do drùbežárny
V dobì ze 7.na 8.6. došlo k vloupání do 

objektu drùbežárny v Boršovì. Neznámý pachatel 
z místa odcizil 30 kusù nosných slepic v hodnotì 
7.500 Kè. Škoda na zaøízení objektu se odhaduje 
na 1.500 Kè. Pøípad je kvalifikován jako trestný 
èin krádeže vloupáním. Po odcizené drùbeži a pa-
chateli se nadále pátrá.
3 Vloupání do mateøské školy v Jevíèku

Bezmála osmitisícovou škodu zpùsobil nezná-
mý pachatel, který se 2. - 3. 6. vloupal do mateø-
ské školy na K.H. Borovského v Jevíèku.  Pacha-
tel z místa odcizil pøíruèní pokladnu s finanèní 
hotovostí. Škoda na zaøízení se odhaduje na více 
jak 2 tis. Kè. Policie ve vìci zahájila úkony 
trestního øízení pro trestný èin krádeže vlou-
páním. Po odcizené pokladnì s penìzi a pachateli 
se nadále pátrá.
3 Rozkrádaèùm nafty padla klec

Svitavským kriminalistùm se podaøilo odhalit 
trojici pachatelù 27 a 21 z Jevíèka a 27 z Velkých 
Opatovic na Blanensku, kteøí v prùbìhu  
letošního roku ve dvou pøípadech na Jevíèsku 
rozkrádali motorovou naftu ze zaparkovaných 
vozidel. Starší z podezøelých mají na svìdomí 
také vloupání do zaparkovaných aut. Oba páchali 
obdobnou trestnou èinnost ještì na Blanensku a 
Prostìjovsku. Všichni tøi podezøelí zpùsobili jen 
na Svitavsku škodu za více jak 11.500 Kè. 
Trojlístek byl obvinìn z trestných èinù krádeže 
vloupáním a poškozování cizí vìci ve spolu-
pachatelství. 
3 Vandal z Blanenska se vyøádil na zaparko-
vaném autì v Jevíèku

Ètyøiadvacetiletý muž z Blanenska je pode-
zøelý ze spáchání trestného èinu poškozování cizí 
vìci. Podezøelý údajnì dne 22.5. v èasných 
ranních hodinách úmyslnì poškodil údery a kopy 
zaparkované osobní auto Škoda Felicia na 
parkovišti pøed obchodním domem na Palackého 
námìstí v Jevíèku. Na vozidle zpùsobil škodu  za 
více jak 8 tis. Kè. Policie ve vìci zahájila úkony 

trestního øízení a službì kriminální policie a vy-
šetøování bude podán návrh na zahájení trestního 
stíhání podezøelého.
3 Z šuplíku zmizelo sto dvacet jeden tisíc 
korun  

Dne 7.6. v dopoledních hodinách došlo v areá-
lu jedné firmy v Chornicích ke krádeži 121 tis. Kè. 
Neznámý pachatel bez použití násilí vstoupil do 
opuštìné neuzamèené kanceláøe pokladní, kde ze 
zásuvky psacího stolu odcizil penìženku s výše 
uvedenou finanèní hotovostí. Policie ve vìci 
zahájila úkony trestního øízení pro trestný èin 
krádeže. Po odcizených penìzích a pachateli se 
nadále pátrá.
3 Vloupání do auta v Moravské Tøebové

7.6.Vèera odpoledne došlo na parkovišti 
Brnìnské ulice v Moravské Tøebové k vloupání 
do zaparkovaného osobního auta Daewoo Matiz. 
Neznámý pachatel u auta rozbil okno pøedních 
dveøí  a  z  vozidla  odcizil notebook v hodnotì 
30 tis. Kè. Škoda na vozidle se odhaduje na 6 tis. 
Kè. Pøípad je kvalifikován jako trestný èin 
krádeže vloupáním a poškozování cizí vìci. 
3 Výtržnictví v Jevíèku

Sedmatøicetiletý muž, cizinec z naší bývalé 
federace, èelí podezøení ze spáchání trestného 
èinu výtržnictví, kterého se mìl údajnì dopustit   
v dubnu  letošního  roku,  pøed  hotelem  U Apoš-
tola v Jevíèku. Podezøelému je kladeno za vinu, 
že na místì veøejnosti pøístupném se opakovanì 
sexuálnì ukájel masturbací. U procházejících 
osob svým chováním zpùsobil pohoršení. Pøípad 
je realizován formou zkráceného pøípravného 
øízení. Podezøelému v pøípadì návrhu na 
potrestání hrozí až dva roky vìzení nebo penìžitý 
trest.
3 Podvodného náboráøe na kompars èeká 
trestní postih

Svitavský policejní komisaø obvinil tøiapade-
sátiletého muže z Prahy z trestného èinu pod-
vodu. Podezøelému je kladeno za vinu, že v kvìt-
nu loòského roku podvodnì poškodil nejménì 37 
osob z Moravské Tøebové, Litomyšle a Polièky, 
tím že provádìl nábory do komparsu pro údajné 
natáèení historického velkofilmu. Podezøelý pod 
falešnou záminkou, že se v místech konání 
náborù bude natáèet historický velkofilm, vybíral 
od zájemcù finanèní hotovost a takto podvodným 
zpùsobem získal celkovou èástku 20.800 Kè. 
Podezøelému v pøípadì obžaloby hrozí až dva 
roky vìzení, zákaz èinnosti nebo penìžitý trest. 
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Mìstská policie – linka 156

Technické služby informují
Zahradnická 21, Moravská Tøebová,
tel: 461 316 509,
e-mail: reditel@tsmt.cz, web: www.tsmt.cz  
Jednatelka: Gabriela Horèíková,  TS MT s.r.o.

3 Technické služby Moravská Tøebová s.r.o 
oznamují , že od 1. 6. 2005 byla stanovena cena 
za uložení odpadu kat. è. 170107 kategorie O - 
na 250,- Kè/t bez DPH.

Jedná se o smìsi stavební suti, nebo oddìlené 
frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobkù.

3 Od mìsíce èervna je otevírací doba 
Moravskotøebovského aquaparku od 8.00 do 
21.00 hod. Teplota vody se pohybuje od 24-25°C. 
V areálu mají návštìvníci možnost sportovního 
vyžití jak v bazénech se spoustou atrakcí, tak i na 
souši u ruských kuželek, stolního tenisu, petnagu, 
plážovém volejbalu apod. Všichni jste srdeènì 
vítání.

3 Atletický stadion a víceúèelové høištì na 
Palackého ulici bude v dobì letních prázdnin 
otevøen dennì od 8.00 do 21.00 hod. Vstup zdar-
ma.

3 Všimli jste si?
…že na námìstí pøibyla letnièková výsadba a 

to na sloupech veøejného osvìtlení v rozích 
námìstí? Zatím se jim daøí a bohatì nakvétají, na 
rozdíl od dvou mobilních buxusù pøed „Cukrár-
nou pod vìží“ - bohužel k jejich skonu jim prav-
dìpodobnì pomohl èlovìk.

3 Nestaèí vám nádoby na komunální odpad? 
Pøíležitostnì  je  toto  možné  øešit  nákupem 
speciálních pytlù na SKO.  Pytle lze zakoupit za 
3 kè/kus  na  Technických  službách  v  Po-Pá 
7.00-11.00 a 12.00-16.00. Pytle s logem TSMT 
mohou být pøistaveny v termín svozu ke svozové 
nádobì. 

3 Prosíme obèany o spolupráci pøi zjištìní 
nedostatkù ve mìstì Moravská Tøebová. Volejte 
vždy zjistíte-li nìjakou závadu na veøejném 
osvìtlení, nadmìrný nepoøádek v ulicích, rozbitý 
koš èi  mìstský mobiliáø, poškozenou dopravní 
znaèku apod. Svým vèasným telefonátem uspíšíte 
zjednání nápravy.

Tel.: 461 316 509, 736 12 53 56
E- mail: reditel@tsmt.cz
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Ztráty vody a opatøení k jejich snižování
ve Skupinovém vodovodu Moravská Tøebová

Krátce ze 6. zasedání Zastupitelstva
Pardubického kraje 

È E R V E N E C  2 0 0 5

Jedním ze základních hodnocení práce provozo-
vatele vodovodu je objem ztrát vody, což je rozdíl 
mezi vodou vyrobenou ve všech vodních zdrojích 
vodovodu a celkovým souètem vody vyfakturované 
jednotlivým odbìratelùm. Skupinový vodovod 
Moravská Tøebová se øadil ještì v roce 2003 s témìø 
se 40 % ztrát mezi vodovody, které jsou nad celore-
publikovým prùmìrem, který èiní cca 28%. V roce 
2004 se podaøilo VHOS, a.s.  razantní  snížení ztrát 
o zhruba 12,5 % na hodnotu 27,5 %. Tím bylo 
dosaženo prùmìrného stavu v rámci Èeské republi-
ky. Pøi porovnání s vìtšími vodovody v rámci býva-
lého okresu Svitavy jsou ztráty v Mor. Tøebové ještì 
o 6 - 8 % vyšší. Prioritou provozovatele i zájmem 
majitele je i nadále snižovat ztráty vody, což se 
projeví ve snižování nákladù pøi provozu vodovodu.

Nejradikálnìjší úspora nákladù pøi snížení ztrát 
se projeví na zpoplatnìní za odbìr podzemních vod 

3ve výši 2 Kè/m  vody vyrobené. (odebrané ze zdro-
je). 

3Znamená to, že za každý nevyrobený m  uspo-
øíme nejen 2 Kè,  což  je cena stanovená státem,  ale 
i cca 0,50 Kè, což jsou náklady pouze na el. energii 
potøebnou k vyèerpání vody, protože pøevážná èást 
vody se èerpá z vrtù a dále pøeèerpává do jednotli-
vých spotøebiš�. 

V uplynulých letech docházelo a postupnì do-
chází ke zlepšení funkce skupinového vodovodu se 
zamìøením na snížení ztrát vody. Jedná se v podstatì 
o tøi okruhy úkolù, které èásteènì byly financovány 
ze získaného bankovního úvìru:

Celní správa Èeské republiky ve snaze vyjít 
vstøíc obchodní a podnikatelské veøejnosti upozoròu-
je na základní povinnosti spojené s výkonem zákona 
è. 676/2004 Sb., o povinném znaèení lihu, resp. 
„kolkování“ lihovin, jenž nabývá úèinnosti dne 1. 
èervence 2005.

Právnické a fyzické osoby, které vyrábìjí, 
dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve spotøebi-
telském balení o obsahu 0,2 l a vìtším (s obsahem 
alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost pro-
vést ve svých provozovnách (výrobní podniky, 
velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde jsou 
lihoviny rozlévány ke konzumaci  restaurace, pohos-
tinství, bufety apod.) ke dni 1. èervence 2005 
inventarizaci jejich zásob. 

Výsledky této inventury - inventurní soupis - 
mají  povinnost  následnì pøedat svému místnì 
pøíslušnému  celnímu  úøadu,  a  to  nejpozdìji  do 
31. èervence 2005.

Podrobnìjší informace o inventarizaci a její 
formì, resp. struktuøe písemné inventurní sestavy, 
mohou povinné subjekty získat prostøednictvím 
speciálního odkazu na internetu Celní správy ÈR 
(www.cs.mfcr.cz), pøípadnì na místnì pøíslušném 
celním úøadu.

Kontakt: Celní úøad Svitavy
               Ul. Milady Horákové 12
               568 02 Svitavy 
               tel. 461562702
               e-mail: posta1164@cs.mfcr.cz

ÈR pro obchodníky a prodejce lihovin
o povinné inventarizaci zásob

ze 16. 6. 2005
3 V rámci poøizování Územního plánu velkého 

územního celku bylo rozhodnuto pokraèovat v pro-
jednávání SEVERNÍ trasy rychlostní komunikace 
R35. Toto rozhodnutí je bohužel v rozporu s usnese-
ním zastupitelstva mìsta Moravské Tøebové a pove-
de k prodloužení plánovaného termínu realizace 
stavby až po roce 2020.

3 Celkový pøíspìvek pro Moravskou Tøebovou 
v Programu regenerace 2005 èiní 2,45 mil. Kè

3 Pøíspìvek  80 tis. Kè  na  podporu  spolupráce 
se  zahranièní  partnerskou  školou  pro  Gymnázium 
v Moravské Tøebové

3 Pøijetí úvìru od Evropské investièní banky 
pro úèely obnovy dopravní infrastruktury. Jeho 
souèástí je modernizace silnic II. a III. tøídy na 
Moravskotøebovsku a Jevíèsku v celkové hodnotì 
116,5 mil. Kè

3 Podpora pøi výstavbì inženýrských sítí na 
prùmyslové zónì v Moravské Tøebové pro investora 
ATEK, s.r.o. ve výši 950 tis. Kè

3 Pøíspìvek 300 tis. Kè na rozšíøení turistické 
ubytovny „Na Rychtì“ v Rychnovì na Moravì

3 Pro mikroregion Moravskotøebovsko a Jevíè-
sko pøíspìvek 278.850 Kè na podporu propagaèní 
kampanì turistických produktù a volnoèasových 
aktivit

3 Turistickému informaènímu centru v Mor. 
Tøebové pøispìje Pardubický kraj èástkou 37 tis. Kè 
za úèelem zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Pardubický kraj
podpoøil „íèka“

Pardubický kraj v rámci svých grantových 
programù vypisoval v minulých letech také 
granty na podporu zkvalitnìní služeb informaè-
ních center. V roce 2005 však byla schválena 
vhodnìjší forma podpory, tj. dotace na èinnost 
turistického informaèního centra.

„Turistická informaèní centra a jejich èin-
nosti v oblasti poskytování informací a služeb 
jsou jedním ze základních pøedpokladù dalšího 
rozvoje cestovního ruchu. Mìsta, obce a mikro-
regiony stále více podporují jejich vznik, provoz 
a pøispívají na jejich èinnost. Podobnì postupu-
je i Pardubický kraj,“ øekl Miloslav Macela, 
radní zodpovìdný mj. za cestovní ruch.

V rozpoètu Pardubického kraje byla na tuto 
podporu vyèlenìna èástka 1,2 mil. Kè. Bylo 
podáno 35 žádostí, z toho bylo 31 informaèních 
center s celoroèním provozem a 4 s provozem 
sezónním. Dotaci 24 informaèním centrùm 
zøizovaných obcemi èi sdruženími obcí musí 
ještì potvrdit krajské zastupitelstvo. Schválení 
finanèních prostøedkù zbylým 11 zaøízením 
soukromých subjektù èi obecnì prospìšných 
spoleèností je v kompetenci Rady Pardubického 
kraje. Èástku 37 000 Kè tak obdrží informaèní 
centra v Dolní Moravì, Jevíèku, Litomyšli, 
Pøelouèi, Nasavrkách, M. Tøebové, Lanškrounì, 
L. Bohdaneè a také Informaèní centrum 
Perníkové hejtmanství a Turistické informaèní 
centrum ès. opevnìní. O cca 23 000 Kè ménì 
dostane Informaèní centrum na zámku v Lito-
myšli, které je zaøízením sezónním.

„V pøíštích letech chceme výši pøíspìvku 
odvozovat nejen od doby provozu, ale také od 
kvality poskytovaných služeb. Chceme za pomo-
cí dobrovolníkù centra pravidelnì navštìvovat a 
zjiš�ovat úroveò podávaných informací," dodal 
Macela.                 -pk-

Naše pìvecké sbory zahájí nejvìtší festival ve Vlaardingenu
Ve dnech 15.6. - 19.6. 2005 se uskuteèní 

návštìva našeho partnerského mìsta Vlaardin-
gen v Nizozemí na pozvání starosty mìsta 
Tjerka Bruinsmy. Na návštìvu èeské strany 
naváže oficiální návštìva starosty mìsta Vlaar-
dingen spoleènì se èleny rady mìsta a zastupi-
telstva mìsta v záøí letošního roku.

Partnerské vztahy upravuje Smlouva o spo-
lupráci z roku 2003, která byla uzavøena na 
dobu neurèitou. Jedním z proklamovaných cílù 
spolupráce byla pravidelná výmìna širších 
reprezentací obou mìst. Poslední návštìva vìtší-
ho poètu zástupcù mìsta Moravská Tøebová se 
ve  Vlaardingenu  uskuteènila  více  než  pøed 
13 lety. Proto zastupitelstvo mìsta Vlaardingen 
schválilo ve svém rozpoètu èástku na pokrytí 
nákladù spojených se stravováním a ubytováním 
vìtší skupiny z Moravské Tøebové, aby se naše 
mìsto mohlo prezentovat obèanùm Vlaardin-
genu. Výprava mìsta se bude skládat ze zastupi-
telù, zástupcù støedních a základních škol, 
místních podnikatelù a èlenù výboru Sdružení 
pøátel Vlaardingenu. Pro všechny úèastníky je 
již domluven  individuální program tak, aby 
také zástupci základních škol a zástupci podni-
katelù mohli navázat nová partnerství se svými 

protìjšky ve Vlaardingenu. Souèasnì byl 
pozván dìtský pìvecký sbor Korunky a sbor 
dospìlých Fermáta k nìkolika prestižním 
vystoupením.

Termín návštìvy byl navržen na dobu konání 
jednoho z nejvýznamnìjších svátkù mìsta 
Vlaardingen „Logger Festival“ (Festival pla-
chetnic), jehož oficiálního zahájení byly 
poctìny pìvecké sbory z Moravské Tøebové. 
Návštìvnost tohoto oblíbeného festivalu se 
každoroènì pohybuje mezi 50 až 60 tis. 
návštìvníky. 

Souèasnì s návštìvou probìhne v prostorách 
radnice mìsta a v Rybáøském muzeu výstava 
kolekce fotografií o M. Tøebové a výstava výt-
varných prací žákù a studentù základních a 
støedních škol. Celá akce bude zarámována 
konferencí o budoucnosti Evropské unie, které 
se kromì zástupcù obou mìst zúèastní jako 
èestný host velvyslanec Èeské republiky v Ni-
zozemí Jeho Excelence Petr Kubernát.

Celkový  poèet  úèastníkù  dosáhne  54 osob, 
z èehož pøevážnou èást tvoøí èlenové pìveckých 
sborù.  Náklady  spojené  s  ubytováním a 
stravováním úèastníkù výpravy hradí mìsto 
Vlaardingen.                -net-

1. Dobudování dispeèerského øízení na všech 
objektech skupinového vodovodu

2. Výmìna nefunkèních šoupátek na vodovodní 
síti

3. Výmìna fakturaèních vodomìrù za citlivìjší
V rámci akce „Dostavba skupinového vodovodu 

Moravská Tøebová“ realizované v letech 1997 - 
2000 bylo na dispeèink napojeno celkem 16 objektù 
z toho pøímo pro Moravskou Tøebovou 12. V sou-
èasné dobì je celkovì dispeèersky øízeno 28 objektù. 

Podstatnou otázkou je pøesnost mìøení odebírané 
vody. V nìkterých objektech (továrny, školy, 
bytovky atd.) jsou osazeny vodomìry, které musí 
vyhovovat pro prùtok vody potøebné pøi požárním 
zásahu. Tyto vodomìry však nejsou schopny mìøit 
drobné prùtoky (protékající WC, kapající kohoutky 
apod.). Pøi bìžném odbìru vody do objektu tak 
dochází k rozdílu mezi skuteènì odebraným a namì-
øeným odbìrem vody v neprospìch dodavatele vody. 
Tato disproporce je øešena výmìnou vodomìrù za 
citlivìjší pøípadnì sdružené vodomìry a postupnì se 
tak vyrovnává rozdíl mezi namìøeným a skuteènì 
odebraným množstvím vody. 

Cílem všech výše uvedených opatøení je trvalé 
snižování  ztrát vody na minimální  úroveò  22,5 % 
v roce 2010 stanovenou plánem pro skupinový 
vodovod Moravská Tøebová. Finanèní prostøedky 
uspoøené v souvislosti se snižováním nákladù bez-
prostøednì souvisejících s výrobou vody bude mož-
no vložit do zlepšené údržby, oprav a rozvoje celého 
vodovodu.        © Skupinový vodovod  &  VHOS, a.s.
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Zámecké kejkle se blíží

Hudební léto na zámku

27.8., 14.00-22.30, nádvoøí zámku
Kulturní  služby  pøipravily  po  roèní  pauze  již 

7. roèník tohoto oblíbeného „rodinného“ festivalu. 
Poslední srpnovou sobotu se nádvoøí zámku promìní 
do doby renesanèní. Uvidíte velké Havlíèkovo 
panoptikum, vojenské ležení, døevìný kolotoè, sou-
tìže pro dìti vèetnì støelby, tøi loutkové pohádky, 

Železného Zekona, taneèní skupinu Romance, 
Spolek elegantních dam s módní pøehlídkou rene-
sanèních kostýmù a renesanèního spodního prádla, 
kapelu Rabussu, rytíøskou skupinu Meèe a blesky, 
rakvièkárnu Milana Hugo Formana a Spolek sešlých 
s Commedií dell arte aneb Konec šejkù v Èechách, 
ve které se mimo jiné pøedstaví populární herec 
Pavel Liška. Program je opravdu pestý. Neza-
pomeòte! Poslední srpnová nedìle na zámku.      IH.

KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202

e-mail: ks-mt@iol.cz           www.ksmt.wz.cz

PØEDPRODEJ: vždy hodinu pøed zaèátkem 
filmového pøedstavení

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.

koncert
Smetanova Litomyšl – EXTERNÍ KONCERT
(2.7., 15.00, dvorana vstupné:120,-)
Sylvie Bodorová: Mysterium Druidum
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Oktet Ex Dur
J.S.Bach – S. Bodorová: Umìní fugy
Kateøina Englichová – harfa
Vìra Likérová – soprán
Wihanovo kvarteto
Pražákovo kvarteto

festival
Tøebovskej bigboš  
30.7., 14.00 - 01.00, nádvoøí zámku vstupné: v pøed-
prodeji: 90,- (Kulturní centrum a Informaèní cent-
rum) na místì: 130,-

Poøádají Kulturní služby mìsta Moravská 
Tøebová a MT art agency. Obèerstvení zajištìno.

Program: Znouzectnost - Echt! - Už jsme doma  
Nil -  Metallica revival - Kaderus blues - Dým 
Marijána Doèadila -  Burani z New Jersey - One 
Brain  Zue Mantranga  
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ECHT! – Soubor ECHT! byl založen Karlem 
Malíkem a jeho blízkými na jaøe roku 1988. S vý-
jimkou nìkolika nesmìlých pokusù (SP s písnìmi 
Kroky a Adam) u firmy Monitor, spoleèného SP se 
skupinou Pùlnoc, nazvaného Sanitka pro Rumunsko 
(s písní Morning Morning od legendárních The 
Fugs), písnì Sedm stateèných (na kompilaci Újezd 
apod.) se doèkal svého prvního CD až po dlouhých 
devíti letech. Album neslo název Hoøký pití a bylo 
nahráno v roce 1997. Další CD bylo nahráno po 
pouhém roce a neslo titul Smutný vìci. Po drobných 
zmìnách v obsazení se ECHT! odhodlal v roce 2001 
nahrát další, v poøadí již tøetí CD Je mi krásnì. Na 
titulu této nahrávky je využito fotografie oblièeje 
frontmana  orchestru  den  po  jeho  havárii na kole. 
S následky tohoto incidentu se již K.M. dávno 
vyrovnal.  K  patnáctému  výroèí  založení  skupiny 
v  roce  2003   uèinil  ECHT!  velmi  odvážný  krok 
v podobì živé nahrávky z koncertu v pražském 
Paláci Akropolis, tomuto výroèí vìnovaného. Na 
samotný køest navazuje série koncertù po celé ÈR

Znouzectnost – Plzeòská kapela Znouzectnost 
se poprvé objevila na scénì roku 1987, tehdy jako 
pokraèování punkového tìlesa Zastávka Mileè.

S ubíhajícími lety se punkový styl kapely zmìnil 
v melodiètìjší rockové skladby, které místy zabíhají 
do èistého písnièkaøení. Stálé jádro tvoøí Déma 
(kytara), Caine (bubny) a Golda (bass) a v souèasné 
dobì mezi nárazovì hostující spoluhráèe patøí saxo-
fonistka Romana a kytarista Michal, kteøí se objevují 
i na deskách ZNC (zatím jich je 12, vèetnì 4 demos-
nímkù, které jsou však považovány za regulérní 
alba).

Znouzectnost si udržuje pozici nezávislé kapely, 
desky vycházejí pod vlastním logem „Sysifos 
Records“ (poslední je 2CD Tvrdí kluci nepláèou) ve 
výtvarném provedení a pod dohledem Goldy. Ostatní 
muzikanti kromì domácí skupiny sledují i vlastní 

projekty: Caine natáèí vlastní alba s filozoficko-
religiózní tématikou (2CD Tajemství na dálku staèí), 
Déma zhudebòuje Plzeòské povìsti a legendy. 
Spoleènì s kytaristou a multimuzikantem Michalem 
vystupují pod názvem Démophobia. Romana je 
èlenka goticko-renesanèní kapely Musica vaganti-
um. Slavila úspìchy i v západní Evropì. (LUK)

V loòském roce byla vydána reedice Zastávky 
Mileè na CD.Na pøelomu roku byl natoèen videoklip 
Mašina a pøipravuje se nové album.  Samozøejmì se 
i letošní léto ZNC zúèastní mnoha festiválkù. 
Aktuální informace o koncertech na cca 4 mìsíce 
dopøedu + další informace lze získat na www.znc.cz 
(TRAVA)

Už jsme doma – Kapela jménem Už jsme doma 
vznikla v Teplicích roku 1985, v roce následujícím 
došlo k fùzi s legendární punkovou formací FPB. 
Tím  se v UJD  sešli  Míra Wanek,  Jindra Dolanský 
a kytarista Romek Hanzlík, nynìjší šéf AMP. Brzy 
se objevil také dvorní výtvarník Martin Velíšek.

Hudba UJD je již od jejich poèátkù punkovì 
pøímoèará, pøitom však velmi rafinovanì propraco-
vaná po kompozièní i textové stránce, využívající 
plné šíøe dynamické škály nástrojù. Živá vystoupení 
navíc oplývají nespoutanou energií. Pokud jde o sty-
lovou charakteristiku, kapela se sama kdysi popsala 
jako  cosi  mezi  The  Residents  a  Sex  Pistols,  lze 
u nich však vystopovat tøeba i prvky èeského a mo-
ravského folklóru, jazzu nebo vážné hudby. 

Nejen díky úspìchùm na domácí scénì pronikli 
UJD  po roce 1989 do evropských  klubù a  vzápìtí i 
na severoamerický kontinent. V USA a Kanadì 
odehráli již stovky koncertù, díky nimž jsou tam 
dnes rozhodnì nejznámìjší èeskou kapelou. Úèastí 
na festivalu South By SouthWest v Austinu (Texas) 
si vysloužili také pozornost prestižních hudebních 
periodik, jakými jsou Option nebo Rolling Stone.

MT art agency a Kulturní služby mìsta Morav-
ská Tøebová pøipravily dvoumìsíèní sérii koncertù 
nejrùznìjších žánrù jakou naše mìsto nepamatuje.

25. 6. 2005  tedy  došlo  k  dlouho  oèekáva-
nému oficiálnímu zahájení hudebníholéta na Zámku 
v Moravské Tøebové (vystoupily skupiny: Chame-
león (M.Tøebová), Baklažán (Jevíèko) a Sound of 
Sun (M.Tøebová). Bìhem letních prázdnin se zde 
vystøídá celá øada hudebních skupin a interpretù. 
Program se bude vìnovat všem hudebním žánrùm 
(rock, blues, country, etno, jazzrock, punk, hip 
hop…), takže se máte opravdu na co tìšit. Už teï 
mùžeme prozradit, že se na pódiu bìhem èervence 
vystøídá více než 30 rùzných hudebních uskupení.

Po celé léto zde bude také fungovat zahrádka s 
reprodukovanou hudbou, kde se mùžete obèerstvit, 
zahrát si fotbálek a nabrat pozitivní sílu a energii do 
letních dnù.

Velkou bombou je, že vstupné na vìtšinu vystou-
pení bude symbolické resp. dobrovolné.

Vìøíme a víme, že v našem mìstì nechcípl pes, 
ale kultura žije. I za málo penìz. Ale to jen díky 
„šílencùm“, kteøí chtìjí pro ostatní nìco udìlat.

Pøijïte se pozitivnì naladit a podpoøit dobrou 
muziku. Krásné hudební léto vám pøejí Kulturní 
služby mìsta Moravská Tøebová a Music art agency 
M.Tøebová.

Další koncerty uvidíte v následujícím složení 
kapel vždy od 20.00 hod.:

2.7. - Nirvana revival (Brno), Mirek Broum 
Band (Praha) – grunge

6.7. - Proè ne (M.Tøebová) – country
8.7. - Nezmaøi – folk
9.7. - Downbelow, Frenzy – funky
13.7. - Svitavská kapela
15.7. - Jableèné pyré (Tøebechovice p./ 

Orebem), B.N.8. (Brno) - alternativní rock, Èabra-
ka (Skalice n./Svit.) – prvky alternativy, etna a folku

16.7. - Svítání (Brno) – folk
20.7. - Lotus (M.Tøebová)
22.7. - Keltgrass Band (Bruntál) – irská muzika 

a tance
23.7. - Werglùv Pjos, Punk Floid, Vysoké 

napìtí, Kulturní zøízenost – punkrock
27.7. - Hledáme název + 3 další v jednání – 

Hip Hop
30.7. - Tøebovskej  bigboš

(zmìna programu vyhrazena!)

Tøebovskej bibgoš – 30. èervence

Kulturní služby mìsta Moravská Tøebová
a manželé Machálkovi poøádají

TANEÈNÍ KURZY  PRO  MLÁDEŽ
10 lekcí + 2 prodloužené

Kdy:  každé úterý 27.9.-13.12.2005
/17,30-19,30 hodin/

Kde: Dvorana Muzea v Mor. Tøebové.
Cena:  800,- Kè na osobu.

Informace na telefonu:
461 316 895, 732 814 359

Platbu proveïte nejpozdìji 10 dnù pøed zaháje-
ním kurzu, poštovní poukázkou typu C na adre-
su:  Karolina Machálková, 9. kvìtna 18, 571 01  
Moravská Tøebová  (do zprávy pro adresáta 
„mládež“).

Dva významné státní svátky

Èervencové pranostiky

5. èervenec – pøipomenutí pøíchodu vìro-
zvìstù Cyrila (Konstantina) a Metodìje na 
Velkou Moravu

6. èervenec  –  upálení  mistra  Jana  Husa 
v Kostnici

13.7. – Zapláèe-li Markyta, bude deš�ù 
dosyta

18.7. – O sv.Kamilu slunce má nejvìtší sílu
26.7. – Sv. Anna  chladna z rána



MUZEUM

Sídlo Mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 311 203, 731 151 786
e-mail: muzeummtr@mtrebova-city.cz

Otevøeno:
úterý - pátek: 9.00-12.00, 14.00-17.00 hod.

sobota: 14.00-16.00 hod.

ZÁMEK

Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 461 312 458

Otevøeno (èervenec, srpen):
úterý - nedìle: 9.00-17.00 hod.

Stálé expozice:
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Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropská umì-
ní (hrobka s mumií egyptské princezny 
Hereret)

Výstava: 
Skupina 5 + 1 (do 30.7.) – výstava v rámci 
fotofestivalu

Výstava Skupiny 5 + 1

v Moravské Tøebové
Tak se to opìt nìjak sebìhlo, že se po loò-

ských tuzemských i zahranièních výstavách 
(Hronov, polské Kladsko a Gdaòsk) sejde i zde 
v Moravské Tøebové skupina veøejnosti již 
dosti známých èeských ze záliby fotografují-
cích pánù i paní (Pavel Rejtar, Vítìzslav 
Krejèí, Rudolf Nìmeèek, Renata Štìpaøová a 
Michaela Stejskalová) doplnìná hostem  pol-
ským fotografem a básníkem Boguslavem 
Michnikem a nabízí své zanícení pro výtvar-
nou fotografii k opìtování divákovým pohle-
dem, úsudkem èi hnutím jeho citù.

Tito životem i tvorbou zkušení autoøi  jsou 
lidé vzájemnì protkáni více èi ménì èastými 
osobními a pøátelskými vztahy a dobøe navzá-
jem znalí rùznic stylù, forem a obsažnosti své 
fotografické tvorby: èernobílé, barevné i kolo-
rované fotografie, klasická i digitální technika 
a technologie zpracování. Surrealistické koláže 
osobitých poetizovaných pøíbìhù, „genius 
loci“ krajiny, expresivní pojetí intimního pro-
støedí, pohled do skrytu ženské duše, její intui-
ce, fantazie, touhy, tajemství a hledání smyslu 
bytí atd.

Co a proè pøedkládají tito pánové a dámy 
na této výstavì divákùm? Fotografie tìchto 
výtvarných fotografù mají za cíl charakterizo-
vat svùj souèasný tvùrèí projev bez podmínky 
sladìní svých dìl v rámci celkové výstavní 
instalace. Vybízejí diváky nikoli k zbìžné 
prohlídce, ale k hlubšímu zamyšlení nad este-
tickým a obsahovým vyjádøením obrazù, pøed-
pokládají aktivní vizuální vnímání, zapojení 
obrazotvornosti a odložení vlastní pøedpojatos-
ti, která brání komunikaci s autorem a pocho-
pení významových rovin prezentovaných 
fotografií. Snahou této volné skupiny je 
vyhnout se cestám již døíve prošlapaných 
specifickým zpùsobem vizuálního vyjádøení 
myšlenkového námìtu, jež by bylo možné 
pojímat ponìkud jinak - plastiètìji, originálnìji 
a pøitom obecnìji, než je tomu u vìtšiny foto-
grafù zvykem.

Vítìzslav Krejèí

Vyšly Moravskotøebovské vlastivìdné listy è. 15

Prohlídkový okruh - Vývoj  životního stylu 
v Moravské Tøebové od 17. století - církevní 
památky baroka, barokní mobiliáø, cechovní 
památky, øemeslné výrobky, klasicismus,  náby-
tek  z  19. století,  portréty významných  mìš�a-
nù,  pánský  pokoj  ze zaèátku 20. století, kance-
láø lichtenštejnského  úøedníka,  dámský  salónek 
z 1. tøetiny 20. století

Vstup do této  expozice pouze s prùvodcem, max.-
poèet návštìvníkù v jedné výpravì: 20
Venkovský život na Moravskotøebovsku - 
nový prohlídkový okruh - selské bydlení
Humanismus a renesance v Moravské 
Tøebové
Mineralogie a geologie Moravskotøebovska

Výstavy:

Antická Iónie - do 31. 8. 2005 – Rytíøský sál
Výstava je poøádána ve spolupráci s Obèan-

ským sdružením Aegyptus. Cílem výstavy je 
seznámit  veøejnost  s  øeckými  mìsty,  která  se 
v antice rozvíjela na západním maloasijském 
pobøeží  tedy se  starovìkou Iónií, životì v ní a 
jejím zaèlenìním do tehdejšího kulturního svìta. 

V prodeji je odborná publikace k výstavì 
ve formì CD (cena 50 Kè).

Frank Fournier  - Mámivý pøíbìh (z pro-
jektu Newyorské køižovatky) - do 30. 7. 
2005 - výstava v rámci fotofestivalu. 

Frank Fournier – je  pùvodem  Francouz,  žije 
v USA a pracuje pro agenturu Contact Press 
Images. Je známý svým humanisticky zamìøe-
ným svìdectvím napø. z Rwandy, Bosny, 
Kolumbie, Rumunska. Do povìdomí svìtové 
veøejnosti se nesmazatelnì zapsal pøedevším 
snímkem umírajícího dìvèátka Omayry Sanchez 
uvìznìné v tunách popelového bláta z probuzené 
sopky Nevada Ruiz v Kolumbii, za který získal 
hlavní cenu World Press Photo 1985.

Na svém projektu o New Yorku a Newyor-
èanech zaèal pracovat 1. ledna 1999. Øekl o nìm: 
„… Já se snažím zachytit onu zvláštní horeèku, 
která New York rozpaluje a která, jak se zdá, 
nikdy ani na okamžik nepolevuje. Snažím se 
vytvoøit poemu o životì a èlovìku v pozoruhod-
ném oparu energie…“  
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Nové èíslo Moravskotøebovských vlastivìd-
ných listù obsahuje kromì pøíspìvkù z oborù 
archeologie, historie a dìjin umìní také obsah 
všech dosud vydaných èísel vlastivìdných listù 
(od è. 1/1968 až po èíslo 14/2003) a místní a 
jmenný rejstøík k dosud vydaným èíslùm. Lze je 

zakoupit v muzeu, na zámku, v Informaèním 
centru, v Musilovì knihkupectví a v knihkupectví 
Gaudeamus.

Pravidelným ètenáøùm se omlouváme za 
opoždìné vydání tohoto èísla MVL, které mìlo 
vyjít v roce 2004. Redakce MVL

Komise památkové péèe v Moravské Tøebové 
opìt pøipravuje u pøíležitosti Dnù evropského 
dìdictví zájezd, soutìž a výstavu fotografií 
„Moravská Tøebová, jak ji neznáme“, a vlasti-
vìdné odpoledne.

Cílem zájezdu pro veøejnost je tentokrát roko-
kový zámek Nové Hrady. Hrabì Jan Antonín 
Harbuval de Chamaré, potomek francouzského 
šlechtického rodu, jej dal  v letech 1773 - 1778 
postavit podle vlastního návrhu. Plány vypraco-
val architekt Josef Jäger. K výstavbì zámku byl 
použit materiál ze zdemolovaného hradu, který 
na  blízkém  kopci  postavili  v  druhé  polovinì 
15. století Kostkové z Postupic.  Brána zámku je 
z  let  1781 - 1782,   zámecký  park  byl  založen 
v letech 1800 - 1804. Pro svou podobu s fran-
couzským zámkem jsou Nové Hrady nazývány 
èeskými Versailles. Na jihozápadní stranì návrší, 
na kterém stával gotický hrad, byla v roce 1767 
vybudována barokní Køížová cesta (pískovcové 
plastiky znaèné umìlecké hodnoty).

Pozor! Termín zájezdu byl zmìnìn na 20. 7.. 
Odjezd ve 12.00 od muzea, cena zájezdu (bez 
vstupného na zámek) je 80 Kè. Pøihlášky pøijímá 
Mìstské muzeum (v otvírací dobì, tel. èíslo 
461311203). 

V muzeu odevzdávejte také fotografické práce 
do soutìže „Moravská Tøebová, jak ji neznáme“, 
a to do 31. srpna. Vernisáž výstavy soutìžních 
snímkù spojená s vyhodnocením a pøedáním cen 
se uskuteèní 10. záøí v rámci vlastivìdného odpo-
ledne ve Františkánském klášteøe.

V úterý 14. 6. probìhlo na zámku vyzkoušení 
schodolezu, zaøízení umožòujícího pohyb po 
schodech osobám upoutaným na  invalidní vozík 
i ostatním zdravotnì handicapovaným, kteøí mají 
problémy s chùzí. V našem pøípadì by schodolez 
zdravotnì handicapovaným návštìvníkùm umož-
nil prohlídku stálých expozic i výstav na zámku. 
Potvrdilo se, že zkoušený výrobek je pro zámek 
použitelný a vhodný.

Finanèní prostøedky na poøízení schodolezu 
jsou již zajištìny díky pøíspìvkùm Mìsta 
Moravská Tøebová, Konta Bariéry a Lesù ÈR. 
Schodolez bude proto v nejkratší možné dobì 
objednán a dodán a personál zámku øádnì zaško-
len pro jeho obsluhu. O termínu uvedení schodo-
lezu do provozu budeme informovat prostøednic-
tvím regionálního tisku, internetu atd., ovšem 
také v Moravskotøebovském zpravodaji. Mož-
nost využít schodolezu bude zahrnuta v obvyklé 
cenì vstupného

Zprávy komise
památkové péèe

Schodolez

Pøedvádìní schodolezu na zámeckých schodištích 
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Moravská Tøebová pøed sto lety

Okénko pro ZUŠ
v Moravské Tøebové

Názory veøejnosti na výzdobu fasády se rùznily, 
shoda však panovala v hodnocení øešení interiéru 
jako pìkného i úèelného, pochvalu sklízela 
zejména reprezentativní dvorana s ochozem.

Manželé Holzmaisterovi pøijeli na nìkolika-
denní návštìvu Moravské Tøebové. L.V. Holz-
maister probíral s vedením vzdìlávacího spolku 
další postup pøi budování muzea, našel si však 
èas i na výlety do okolí. Manželé Holzmaisterovi 
se napøíklad zúèastnili výletu turnerského spolku 
do Pekla.

„Powidaln“
Høebeèské noviny kritizovaly zvyk nìmec-

kých hospodynìk mluvit èesky s èeskými 
obchodnicemi (“powidaln“), aèkoliv tyto umìjí 
dobøe nìmecky a mìlo by se od nich vyžadovat, 
aby nìmèinu používaly. Pokud by chtìly komuni-
kovat jen èesky, nemají u nich Nìmci nakupovat.

Krize ve vedení mìsta
28. 7. složil na zasedání obecního výboru, na 

jehož schùzích panovalo již delší dobu napìtí, 
Josef Brislinger funkci starosty. 30. 8. byl obecní 
radou požádán, aby své rozhodnutí zmìnil. 
Brislinger vyhovìl, ale vzal si tøímìsíèní dovole-
nou. Po dobu jejího trvání vedl úøad  obecní rada 
Josef Klug.

Dozvuky stávky u firmy Rudolf Reichert & 
Söhne

Do továrny bylo zpìt pøijato jen nìco pøes 
polovinu dìlníkù. Vìtšinu obžalovaných v sou-
vislosti se stávkou okresní soud zprostil viny, 
jedna dìlnice byla odsouzena k 24 hodinám 
vìzení, další 4 obžalovaní k 2  8 dnùm vìzení. Ve 
mìstì stále stoupala „vystìhovalecká horeèka“, 
témìø každý týden vycestovalo nìkolik osob do 
Ameriky.

Regionální literatura
Také v druhém pololetí roku 1905 pokraèova-

lo vydávání „Zpráv o národopise Høebeèska“ jak 
v „Høebeèských novinách“, tak i formou sešitù. 
Kromì toho se v øíjnu objevil ve výkladní skøíni 
Hinkelmannova knihkupectví první svazek 
„Høebeèských povìstí“ Aloise Czernyho.

Manifestace za rozšíøení volebního práva
21. 10. zorganizovala sociální demokracie ve 

Steinbrecherovì sále shromáždìní vìnované 
otázkám volebního práva. Po skonèení shromáž-
dìní táhlo mìstem nìkolik set lidí, zpívajících a 
vyvolávajících hesla, která zèásti požadovala 
rozšíøení volebního práva, zèásti byla zamìøena 
protinìmecky a protiburžoaznì. Nìmeètí sociální 
demokraté se akce nezúèastnili v plném poètu.

Další manifestace se konala 29. 11. 1905. 
Práce v továrnách byla zastavena v 10 hodin 
dopoledne, dìlnictvo se shromáždilo v Lan-
škrounské ulici a odtud šlo v poètu asi 1700 osob 
s rudými prapory  a standartami s dìlnickými 
požadavky pøes mìsto. Pøed radnicí - sídlem 
okresního hejtmanství - promluvil dìlnický vùdce 
Ignaz Jarmer. Manifestace probìhla v úplném 
klidu a odpoledne  všichni  úèastníci  pokraèovali 
v práci.

Høebeèské národní dny
5. 11. se v Moravské Tøebové stejnì jako ve 

Svitavách a v Bøezové konal Høebeèský národní 
den, kterého se zúèastnilo 1700 Nìmcù ze soud-
ních okresù Moravská Tøebová a Jevíèko. V jeho 
prùbìhu byly vyjadøovány postoje Nìmcù k po-
litické situaci v monarchii. Úèastníci se vyslovili 
pro ustanovení nìmèiny jako úøedního jazyka, 
proti zøízení èeské univerzity, zøizování nových 
èeských støedních škol a pøebírání existujících 
soukromých èeských škol na Moravì zemí nebo 
státem. Protestovali proti poèeš�ování úøednické-
ho stavu, jako Nìmcùm nebezpeèné bylo hodno-
ceno také probíhající úsilí o rozšíøení volebního 
práva. Podobná shromáždìní se konala i v ostat-
ních oblastech èeských zemí s nìmeckou vìtši-
nou.

Slavnostní prùvod 16. 7. 1905

V 10 hodin zaèalo ve Steinbrecherovì sále 
vlastní  shromáždìní.   Po  jeho  ukonèení  vyšel 
z Olomoucké ulice prùvod. Jeho èelo tvoøilo 60 
jezdcù ozdobených èerno-rudo-žlutými šerpami, 
za nimi šli èlenové vedení svazu, èestní hosté, 
slavnostní výbor a svitavští zástupci svazu. 
Následovala veteránská kapela, za kterou se 
øadily místní skupiny okresního svazu, které 
pøedevším alegorickými vozy pøipomínaly život 
na Høebeèsku v minulosti. Prùvodu se zúèastnily 
asi 3000 lidí, další tisíce jej oèekávaly v ulicích a 
bouølivì vítaly. Následovala další lidová slavnost 
Na  písku,  která  neprobíhala  jen v hostinci,  ale 
i na okolních loukách a v lipové aleji.

Stavba muzea
Práce na výstavbì nové budovy pro mìstské 

muzeum se již koncem èervence blížila ke konci. 

Zakonèení projektu Comenius

Ve  dnech  11. - 18.  kvìtna   2005  probíhala 
v Norsku závìreèná schùzka tøíletého projektu 
Comenius, na kterém kromì naší ZUŠ spolupra-
covaly také základní škola z nìmeckého 
Gemündenu a z norského Terraku. Cílem projek-
tu, který byl zahájen v roce 2002, byla hudební 
spolupráce. Žáci všech tøí škol mìli možnost 
složit, veøejnì pøedvést a natoèit v hudebním 
studiu své vlastní písnì. Výsledným produktem 
se pak stalo autorské CD spolu se zpìvníkem, 
který obsahuje všechny písnièky v èesko-
anglické a norsko-nìmecké verzi. Zpìvník je 
bohatì ilustrovaný obrázky žákù naší ZUŠ a také 
pracemi jejich pedagoga Vladimíra Èadílka.

Schùzka  v  Terraku   probíhala   samozøejmì 
v ryze hudebním duchu. Pedagogové a žáci se 
zúèastnili dvou veøejných koncertù na pùdì 
základní školy a jako bonbónek pøedvedli místní 
školáci pùvodní norský muzikál. Pøedvedení písní 
z projektu  Comenius bylo  cenìným  pøíspìvkem 
i k oslavám Národního dne Norska, které probí-
haly v poslední den našeho pobytu v této nádher-
né krajinì.

Aktualita z výtvarného oboru

Ve ètvrtek 19. kvìtna 2005 se uskuteènila na 
ZUŠ v Pardubicích-Polabinách krajská pøehlídka 
výtvarných oborù základních umìleckých škol 
(VO ZUŠ). Porota vybrala šest skupinových prací 
(3 práce z cyklu „Ovocné stromy“ temperové 
barvy, otiskování prstù, 3 práce z cyklu „Ovocné 
a zeleninové hlavy“ – vodové barvy) žákù VO 
ZUŠ z Moravské Tøebové ze tøíd pedagoga 
Vladimíra Èadílka, které postupují na celostatní 
pøehlídku ve Šternberku. Autory šesti postupují-
cích prací jsou: Zuzana Schreiberová, Tereza 
Vinklerová, Roman Nìmec, Lotte Korencová, 
Nikola Lýrová, Helena Vojíøová, Michaela Širùè-
ková, Nikola Kalinová, Silva Pavlíková, Josef 
Geènuk, Petra Kubínová, Barbora Spíchalová, 
Miroslava Tužilová, Eliška Horská a Daniela 
Hradiská.

Velké kolekce skupinových prací „Ovocné 
stromy“ a „Ovocné a zeleninové hlavy“ bylo 
možné spatøit na výstavách zahrádkáøù v mìst-
ském muzeu.  

Základní umìlecká škola Moravská Tøebová

Druhá polovina roku 1905 probíhala v Morav-
ské Tøebové ve znamení vzepìtí nìmeckého 
nacionalismu a dìlnického hnutí, velká pozor-
nost byla vìnována také probíhající stavbì nové 
budovy pro mìstské muzeum.

Shromáždìní Svazu severomoravských Nìmcù
Shromáždìní se konalo ve dnech 15. - 16. 7. 

1905. Zaèalo v hostinci U labutì rokováním 
zástupcù 11 okresních svazù. Sobotní veèer byl 
bohužel chladný, pøesto byla slavnost  v zahradì 
pivovaru velmi dobøe navštívena. Mìstská kapela 
sklidila bouølivý potlesk a uznání hostù. Hosty 
pøivítal starosta Josef Brislinger jako pøedseda 
slavnostního výboru i zástupce mìsta. Násle-
dovaly  další projevy, ve kterých zaznìly výzvy  
k  jednotì  v boji o  záchranu  ohroženého  
nìmectví.

Hlavní program byl naplánován na nedìli. 
Zaèalo se už v 9 hodin ráno opìt v zahradì pivo-
varu. Tentokrát hrála kapela veteránù a rovnìž 
mìla velkou návštìvnost a úspìch.
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Jevíèská 55, M. Tøebová, 571 01
tel: 461 316 786, e-mail:ddm.mt@atlas.cz,
http://ddm-mt.wz.cz

1.7.2005 STØELECKÝ DEN – 
den otevøených dveøí na moravskotøebovské 
støelnici. Od 15.00 hod, støelba ze vzduchových, 
malorážkových i velkorážových zbraní. Pro dìti 
do 10 let støelba ze vzduchových zbraní (pistole, 
pušky) a malorážových zbraní (pistole, revolvery a 
pušky). Pro dìti nad 10 let, mládež a dospìlé 
ukázka a možnost vyzkoušení støelby z malorážo-
vých a velkorážových zbraní. Srdeènì zveme.

DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE NABÍZÍ NA 
ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 TYTO KROUŽKY:

Aerobik, aikido, angliètina, atletika, barvínek  
výtvarné techniky, brouèci  pohybovka, cyklistický, 
cvièení na gym.balónu, florbal, fotografický, 
gymnastika, horolezecký, chovatel, keramika, 
kondièní posilování, kopaná, korálek  dekorace a 
šperky z korálkù, korfbal, košíková, kuchtík, kyta-
ra k táboráku, maòásek  dramatický kroužek, 
mladá kosmetièka, mladý zahradník ( pìstování, 
aranžování, sušení kvìtin atd.), Mladý redaktor  
pøíprava a vedení èasopisu DDM, modeláøi, 
nìmèina, netradièní sporty  petanque, ringo, šipky, 
kuleèník, v zimì lyže, bìžky apod., nohejbal, pla-
vání, vodní sport, poèítaèe  powerpoint, databáze, 
internet, pošta, excel, word), praktická dívka, 
praktická žena, poèítaèové hry, pøátelé koní, 
roztleskávaèky - úèast na sportovních akcích, 
sportovky (míèové hry, cvièení apod.), støelecký, 
šachy, švadlenka - základy šití, taneèní, volejbal, 
základy toèení na kruhu.

Kroužky budou otevøeny pro žáky 1. i 2. stup-
nì základních škol, v pøípadì zájmu i pro studenty 
støedních  škol. Podrobnosti k jednotlivým zájmo-
vým útvarùm budou uvedeny ve Zpravodaji na 
mìsíc záøí, vylepeny ve vývìskách DDM a ve 
všech základních školách v Mor. Tøebové a okolí. 
Informace podáváme také telefonicky na tel. èísle 
461 316 786.

4.6.2005 se ve spolupráci s Technickými 
službami, Zdravým mìstem a firmou EURO-
SYSTEMS, a.s. uskuteènil 1. roèník akce „O hrní-
èek tøebovského hastrmana“ ke Dni dìtí.  Akce se 
konala v areálu moravskotøebovského Aquaparku 
a zúèastnilo se jí na stovku  soutìžících, kteøí 

procházeli stanovištì 
plná záludných hastr-
manù, bludièek i vod-
ních víl. Dìti se 
mohly v prùbìhu 
akce vykoupat, vyhrát 
cenu o nejkrásnìjší 
„hastrmanskou“ mas-
ku a získat  drobné 
dárky v tombole. 
Díky pøíznivému po-
èasí se letošní „Hastrman“ vydaøil, tìšíme se na 
shledanou v pøíštím školním roce.

5.6.2005 se uskuteènilo Mistrovství republiky 
brannì technických sportù ve støelbì ze vzducho-
vých zbraní. Družstvo ve složení Jakub MRÁ-
ZEK, Zdenìk SOJMA, Dominik ŽÁK se umístilo 
na 3. místì v kategorii C (16 - 18 let)

17.6.2005 se konal DÌTSKÝ DEN  BEZ  
ÚRAZU v 9.00 hod v parku u Muzea. (foto  auto 
policie a dìti)Tradièní preventivní akce  konané ve 
spolupráci s nadací Podaná ruka, hasièi a Policií 
ÈR se zúèastnilo pøes dvì stovky dìtí základních 
škol z Moravské Tøebové a blízkého okolí. Dìti 
byly upozornìny  na  možná  nebezpeèí  úrazu jak 
v pøírodì, tak v domácnosti. Seznámily se se 
správným vybavením kola, poznávaly dopravní 
znaèky, na koleèkových bruslích a kolobìžce 
absolvovali jízdu zruènosti a pøecházeli pøes 
lanovou lávku.  Cílem  této  akce je upozornit dìti 
i  dospìlé   na   to,   že  ÚRAZ  NENÍ  NÁHODA 
a nauèit je úrazùm pøedcházet. Vyvrcholením celé 
akce byl pøíjezd Policie ÈR, odborný výklad, 
ukázka auta, zbraní a sirény.

Dìkujeme všem dìtem i rodièùm, kteøí nám 
ve školním roce 2004/2005 vìnovali svùj volný 
èas! Pøejeme jim pìkné prázdniny a tìšíme se na  
setkání v dalším školním roce. Podìkování patøí 
také všem externím spolupracovníkùm DDM, 
sponzorùm  a  školám,   bez  jejichž  pomoci  by 
se  mnohé  akce  nemohly  uskuteènit.  Díky patøí 
i JUDr. Vermouskovi za dlouhodobou nezištnou 
pomoc DDM Mor. Tøebová.

Krásné léto!
kolektiv DDM 

Dùm dìtí a mládeže informuje

Dìti ze Speciální školy
na Bambiriádì

Ve ètvrtek 26. 5. byly tøídy 8. A a 5. A ze Spe-
ciální školy Moravská Tøebová na výletì v Chru-
dimi, kde vystupovaly s divadelními pøedstaveními 
Snìhurka a trpaslíci a Princové jsou na draka. A jaké 
zážitky si odsud pøivezly?  Mohly si vyzkoušet 
spoustu zajímavých aktivit od støíkání opravdovou 
hasièskou støíkaèkou a støílení z luku až po skákání 
na trampolínì a jízdì na lanové dráze. Pøestože to 
byl den velice nároèný, protože sluníèko høálo a ce-
sta vlakem trvala také velmi dlouho, naše zážitky za 
to urèitì stály.           Ottová, spec. škola M.T.

Podìkování

Zlatá hokejka

Jménem   Speciální   školy   Moravská   Tøebová 
a jménem žákù chci podìkovat všem, kteøí nás 
8.èervna 2005 pøišli svou návštìvou podpoøit na 
školní akademii „Pobavte se s námi“. 

Pásmo básnièek, písnièek, tancování a dvì malá 
divadelní pøedstavení ukázali, co žáci zvládají ve 
vyuèování nebo v zájmových kroužcích. Celým 
programem, který mìl podtitul „Od vesnice k mìs-
tu“, provázel dìti i dospìlé krajánek, kterého hrála 
paní Pavlína Baslerová, øeditelka Speciální školy. 
Všichni vystupující byli  nadšeni  zaplnìným  sálem 
a reakce nìkterých dìtí byly vskutku úžasné. 

Dìkuji také tìm, kteøí se na realizaci akademie 
podíleli a pøispìli k úspìchu svou ochotou nebo 
sponzorským darem. Celá akce byla pro mnohé tím 
pøíjemným pohlazením ve všedních dnech týdne. 
Nashledanou pøíštì.

Alice Moravcová, uèitelka Speciální školy

Další   sportovní  akcí  na  naší  Speciální  škole 
v Moravské Tøebové bylo 14. èervna poøádání první-
ho roèníku florbalového turnaje pro chlapce. Chlapci 
byli rozdìleni do dvou kategorií podle vìku. Hrálo 
se systémem „každý s každým“. Všechny zápasy 
byly velice bojovné a nutno dodat, že velice korekt-
ní. Nejúspìšnìjší tøídy dostaly diplomy a vítìzné 
tøídy pak hlavní cenu  ze døeva vyøezávané „zlaté 
hokejky“ zhotovené panem uèitelem Mgr. Peterem 
Kopunczem, který byl spoleènì se mnou organizáto-
rem turnaje. Na tyto „zlaté hokejky“ byla vyryta 
vítìzná tøída a rok, ve  kterém tohoto mezi tøídami 
velice prestižního vítìzství dosáhla. Všichni se již 
tìší na pøíští II. roèník. Kdo vyhraje pøíštì?

Závìrem bych chtìl podìkovat vedení I. ZŠ na 
ul. ÈSA  za  poskytnutí tìlocvièny ( ul. Olomoucká) 
a správcové tìlocvièny paní Alenì Èadkové za 
pomoc pøi pøípravì florbalového turnaje.                                

Výsledky florbalového turnaje:
Kategorie A : 1. 6.A+B Kategorie B: 1. 8.A

2. 5.B 2. 7.A
                 3. 5.A 3. 7.B

4. 8.B
5. 9.A
6. 9.B

Mgr. Mirek Muselík, uèitel Speciální školy

Na Speciální škole „hoøelo“
Závìrem školního roku probìhl na naší škole 

branný den. Celé dopoledne zaèalo nácvikem 
chemického, resp.požárního poplachu. Poté se po 
krátké pøestávce shromáždily všechny dìti s peda-
gogy speciální školy na školní zahradì, kde v bez-
peèné vzdálenosti sledovaly s velkým napìtím 
cvièný požární zásah profesionálních hasièù z Mo-
ravské Tøebové a ze Svitav. Celý prùbìh zásahu  
komentoval mikrofonem velitel hasièù Moravské 
Tøebové kpt. Ing. Milan Horòák. S velkým zauje-
tím jsme sledovali „záchrannou akci“ z druhého 
patra „hoøící školy“ za pomoci vysokozdvižného 
žebøíku (max. výsuvná výška 30 m, cena 15 mil. 
Kè), s kterým ochotnì pøijeli hasièi ze Svitav. 
Postupnì byli „zachránìni“ ètyøi žáci a také 
maskot a miláèek naší školy - èerný králíèek 
Lízinka. Po úspìšné evakuaci byla poskytnuta 
zachránìným první pomoc našimi žáky „zdra-
votníky“, pod vedením zdravotní sestry Aleny 
Novotné, která seznámila pøítomné diváky s pøí-
padnými úrazy  pøi požárech. Poté si mohly všech-
ny dìti „vyzkoušet“ požární techniku (vyproš�o-
vací auto se žebøíkem, zásahové terénní vozidlo a 
hasící vùz). Krásnou teèkou za praktickou ukáz-
kou profesionálních hasièù bylo vysunutí záchran-
ného žebøíku do témìø maximální výšky, kdy 
spolu za bouølivého potlesku všech pøítomných 
„vyjeli“ k blankytnì modré obloze spoleènì paní 
øeditelka speciální školy PaedDr. Pavlína Basle-
rová a nevidomý žák Honza Frei, pro kterého byl 
tento „výlet nahoru“ ohromným zážitkem.

Základní škola v Mor. Tøebové, ul. Palac-
kého upøímnì dìkuje paní Štìpánkové z Udá-
nek   za darování nìkolika set sazenièek pro 
výuku žákù v pøedmìtu  Praktické èinnosti             

PhDr. Ladislav Bazala, uèitel

Chtìl bych na tomto místì podìkovat profesio-
nálním hasièùm z Moravské Tøebové, jmenovitì 
veliteli kpt. Ing. Milanu Horòákovi, npor. Jiøímu 
Buchtovi, prap. Miroslavu Smolíkovi a pprap. 
Martinu Zemánkovi jakožto i profesionálním 
hasièùm ze Svitav, kpt. Stanislavu Lipenskému a 
prap. Viktoru Zemánkovi za profesionálnì zvlád-
nutou akci, jež navždy zùstane pro naši speciální 
školu nevšedním a nezapomenutelným zážitkem.

Branné dopoledne po chvíli pokraèovalo na 
jednotlivých stanovištích. Zde se žáci dozvìdìli 
nìco o orientaci v pøírodì, ochranné masce a 
osobním zdravotním balíèku, vyzkoušeli si rùzný 
zpùsob transportu ranìných a házeli gumovým 
granátem na cíl a pøesnost. Nejvìtším lákadlem 
pak bylo stanovištì v hasièské zbrojnici s požární 
technikou,  a  kde  se  také  mohli  dozvìdìt  nìco 
o rùzných typech hasicích pøístrojù. Velký zájem 
byl o nafukovací èlun sloužící pro záchranu osob 
pøi povodních a nakonec se mohli „sklouznout“ po 
požární tyèi. Závìrem mé podìkování patøí všem, 
kteøí mi pøi organizaci branného dopoledne pomá-
hali. Zvláštì chci podìkovat npor. Jiøímu Buch-
tovi,  který byl spoleènì se mnou hlavním iniciáto-
rem této velmi zdaøilé akce. Spolupráce a „druž-
ba“ naší speciální školy s profesionálními hasièi 
bude pokraèovat stejnì jako s mìstkou policií i 
nadále. Pøíští spoleènou akci plánujeme na podzi-
m, kdy bude provedena praktická ukázka hašení 
požáru.

Mgr. Mirek Muselík, výchovný poradce Spš
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HRAD SOVINEC
2. a 3. èervence – Sokolnické slavnosti

PAST NA MEDVÌDA

Uvidíte:
sokolníky a dravé ptáky pøi létání a lovu

 • právo útrpné a muèení pytlákù • trubaèe na 
lesní rohy a vábení jelenù • kejklíøe, divadlo, 

žongléry a šermíøe • výcvik loveckých psù
s dobová hradní øemesla • turnaj ve støelbì

z lukù a pásmo lesnických her pro dìti

V létì 1617 svolal rytíø Kobylka lesníky 
svých panství na Sovinec.

Celodenní kostýmovaný program
v sobotu 9 - 19 hod.; v nedìli 9 - 18 hod.

po oba dny:
Sokolnické lovy atrapy koøisti v 17,30 hod.

Navštivte Švédské polní obléhací ležení
s ukázkami života z období války

tøicetileté (300m od hradu)
v sobotu SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ a 

BITVA ŠVÉDÙ S HRADNÍ POSÁDKOU
Hrad Sovinec leží mezi Šternberke

 a Rýmaøovem 3 km nad obcí Paseka

Informace: tel. 777 205 029,
www.sovinec.cz,   sovinec.purkrabi@volny.cz

HRAD SOVINEC
16. a 17. èervence

ZA ÈEST KRÁLE

Ukázky života v polním ležení Švéd s bitvou
v 11.15 hod. • Obléhání a obstøelování hradu 
s bitvou v 14,00 hod. • Výstava zbraní, zbrojí 
a obléhací techniky s ochutnávkou hradního 

guláše • Šermíøsko-kaskadérské grotesky, 
pøíhody a povìsti, kejklíøi, divadlo • ražba 

pamìtních mincí a projížïky na koních
a v koèáøe.

Po oba dny celodenní program
 9,00 - 18,00 hod.

V sobotu navíc veèerní program
s dobýváním horního hradu.

Hrad Sovinec leží mezi Šternberkem
a Rýmaøovem 3 km nad obcí Paseka

Informace: tel. 777 205 029,
www.sovinec.cz,   sovinec.purkrabi@volny.cz
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ø    Upozornìní

ø    CK MTM tour nabízí

V minulém  èísle  zpravodaje jsme Vás informovali 
o zrušení oèní ambulance na ul. Ès. armády. 
Upozoròujeme, že se pøesouvá pouze oèní 
ambulance, provozovna oèní optiky i nadále zùstává 
v provozu. red.

2.7.- 6.7. – TOULKY SALZBURSKEM a ALPY  -  
5  dní   (Cena:  6 490  Kè  zahrnuje:   4x  ubytování 
v hotelu s polopenzí, dopravu autokarem, 4 výlety,  
vstupy , služby prùvodce)
CHORVATSKO 10 dní moøe i soutìsky (vè. 
dopravy autokarem stany  od 2 590 Kè, penzion  od  
6990 Kè vè. polopenze, apartmá a studia s kuchyò-
kou od  5290 Kè)
KORFU – bus èi letadlo  možnost dokoupení veèeøí
studia i apartmá letecky od 8990 Kè, zajiš�ujeme 
svoz do Prahy; 13 dní busem a lodí cena od 4990 
Kè
PODHÁJSKÁ – vyhledávané termální koupalištì se 
slanou  vodou;  penzion  ENERGY  s  polopenzí od 
4 890 Kè vè. dopravy autobusem,  odpoèet  500 Kè 
u vl. auta, ubytování v moderních studiích s ku-
chyòkou od 2100 Kè
27.8. – TULLN - mezinárodní výstava kvìtin s veè. 
ohòostrojem (Cena: 680 Kè dospìlí, 600 dítì zahr-
nuje dopravu , vstupenku)
28.8. – NABUCCO - opera G.Verdi  na nádvoøí 
hradu Špilberk v  Brnì  (Cena: 500, 600, 700 Kè 
zahrnuje dopravu, vstupenku)
    MTM tour, ul. ÈSA 10, Moravská Tøebová
    Tel. 461 318 313,461 316 303, mobil 603 816 884
    www.mtmtour.cz, teletext NOVA è.582

Jarní turistická sezona
Pøi ohlédnutí za jarní turistickou sezónou 

našeho odboru turistiky lze konstatovat, že byla 
vcelku úspìšná. 

Z rámcového programu, který byl i prùbìžnì 
doplòován, se podaøilo zorganizovat takøka 
všechny pøipravené turistické akce. Jako každo-
roènì, tak i letos byl hlavní turistickou akcí naše-
ho odboru dálkový a turistický pochod VANDR 
SKRZ MALÓ HANÓ, který se uskuteènil již po 
38. A vzhledem k tomu, že mu pøálo i jarní poèa-
sí, tak byla jeho úèast na velmi dobré úrovni. 
Celkovì se jej zúèastnilo pøes 681 vandrovníkù. 
A k tomu i štáb obìtavých pomocníkù, aby vše 
dopadlo dobøe. Letošní Vandr doznal i dílèí úpra-
vu v organizaci a vrátil se tak po dlouhé dobì se 
svým zahájením do centra mìsta na radnici. 
Pochopením vedoucích èinitelù Mìstského úøadu 
tak zase ožila døívìjší tradice. Vìøíme, že tomu 
bude i v dalších létech. A zdá se, že i volné za-
konèení pochodu èi cyklojízdy v prostorách Pekla 
si získalo své opodstatnìní a pøispìlo k lepší 
pohodì. Nakonec i  Vandrovnický koláè na cestu, 
který pro prvních 500 vandrovníkù poskytl pan 

Moravec ze své pekárny, pøispìl k lepší pohodì 
všech úèastníkù.

I další pravidelná turistická akce, tentokráte 
pouze pro milovníky cyklistiky  Hvìzdicová jízda 
do JAVOØÍÈKA mìla standardní úèast. Za krás-
ného poèasí se sjelo do malebného zákoutí 
Javoøíèka více než 350 cyklistù z širokého okolí. 
Je potìšitelné, že zejména úèastníkù z Moravské 
Tøebové stále pøibývá a letos jich bylo více než 

150. Tato akce se již konala po 26. a stala se pro 
mnoho milovníkù cykloturistiky tradièním jarním 
svátkem.

I další veøejnì pøístupná akce, organizovaná 
již jako 5. roèník, pro rodièe s dìtmi pod názvem 
ŠLAPE CELÁ RODINA, která probíhala na 
turisticky vyznaèeném vycházkovém okruhu 
okolo moravskotøebovského hradiska  se vydaøila 
a probìhla ke spokojenosti všech pøítomných. 
Dìti se za pomocí rodièù podílely na plnìní 
zábavných úkolù, které jim zpestøily tuto odpo-
lední vycházku. Všechny se týkaly pohádkových 
témat. A tak si rodièe i dìti vyzkoušeli jak se pere 
prádlo na valše a vìší na šòùru, èi jak se navlékají 
korálky pro mravence a øadu dalších zábavných 
úkolù. Za úspìšné absolvování pak dìti byly 
odmìnìny pamìtním listem i sladkostmi. S úèastí 
81 výletníkù byli spokojeni i poøadatelé  turistic-
ká mládež našeho odboru turistiky.

Svou hlavní turistickou jarní akci èlenové 
odboru absolvovali v kvìtnu v oblasti Berounska. 
Výlet byl rozèlenìn na tøi skupiny, z nichž jedna  
vodácká mládež jej využila ke sjetí øeky 
Berounky ze Skryjí až po Karlštejn. Toto sjetí 
Berounky bylo rozdìleno do 3 úsekù, na nichž se 
postupnì vystøídali všichni mladí vodáci, vèetnì 
tìch  nejmenších  a  nìkteøí  z  nich  i  okusili,  
jak je v kvìtnu ještì studená voda. Celá trasa 
mìøila 50 kilometrù a provìøila na lodi každého 
vodáka. Další skupiny turistù se podle své zdat-
nosti vydaly na pìší putování Èeským krasem. 
Byly navštívené zajímavé lokality v povodí 
Berounky a jejího blízkého okolí. Mezi nì patøily 
hrady Køivoklát, Toèník, Karlšten i místa jako Sv. 
Jan pod Skalou, Konìpruské jeskynì, pøírodní 
rezervace Koda a lomy nad Srbskem Malá a 
Velká Amerika. I pøi pìším putování se zvládlo 
dostatek jarních kilometrù, aby i tìlo z toho nìco 
mìlo. Všichni si sebou vezli domù øadu nezapo-
menutelných zážitkù.

Vedle toho byla uskuteènìna i øada jednoden-
ních výletù a odpoledních vyjíždìk. Úèastnili 
jsme se pochodu v Jaromìøicích, ve Velkých 
Opatovicích i Lošticích, navštívili øadu blízkých 
míst v okolí našeho mìsta a v neposlední øadì se 
vìnovali i údržbì znaèení turistických pìších cest 
i cyklistických tras. Pro podzimní èást roku je 
opìt pøipravena øada zajímavých akcí, které 
budou pøístupné všem zájemcùm. Zveme je proto 
do našich øad. 

Øímskokatolická církev
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám.è.3, 571 01  Moravská Tøebová

tel: 461316350; e-mail: trebova@ofm.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,

Svitavská 5, 571 01  Moravská Tøebová.

Mše sv. pro dìti v dobì letních školních prázd-
nin nebudou. 

Akce na èervenec 2005:
Tradièní pìší pou� do Králík  (7.7. - 9.7.2005)
Informace: 607283817 P.Peter

Poøad bohoslužeb:
PO -    9.00 - farní kostel
ÚT - 18.00 - farní kostel
ST -  18.00 - klášterní kostel
ÈT - 17.00 - mše svatá pro dìti
PÁ - 18.00 - klášterní kostel
SO - 18.00 - klášterní kostel
NE -   8.30 - farní kostel
         19.00 - klášterní kostel

C Í R K V EHokejový nábor
Hokejový klub  SLOVAN  MOR.  TØEBOVÁ

poøádá nábor do družstva hokejové pøípravky,
urèený roèníkùm 1996 - 1999 a mladším

(tzn. žákùm  1.-3. tøíd a rovnìž chlapcùm, kteøí 
navštìvují mateøské školky).

Termín náboru:
každý ètvrtek od 16:00 na zimním stadionu

Èekají na vás hry, soutìže, turnaje, rùzné dovednos-
ti, obratnostní, rychlostní hry, ale pøedevším spousta 

legrace a sportování.
Informace pro  rodièe:

Tréninky jsou vedeny profesionálním trenérem
s licencí na FTVS. Celá letní pøíprava tzn.
(duben až srpen ) je bezplatná a nezávazná.

Vaše  jediná investice: 
projevit skuteèný zájem a dát Vašemu dítìti najevo  

svoji podporu v jeho sportovní èinnosti.

Tak neváhejte a pøijïte si s námi hrát,
tìšíme se na Vás

Kontakt:  Klepsa Petr          732 551 707
                Èerný Miloš         603 945 529
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Dobøe byly hodnoceny uskuteènìné sportovní 
podniky, napø. mezinárodní žákovský turnaj v ko-
pané (mìøítkem byla spokojenost partnerských mìst) 
a øada investièních akcí do sportu, které si vyžádaly  
pøes  pùl  milionu  korun. (instalace  svìtelné  tabule 
v tìlocviènì na J.K.Tyla, rekonstrukce a pøestavba 
garáže turistù, dovybavení atletického stadionu, 
instalace tlakové nádrže na tenisových kurtech ad). 
Nepodaøilo se naopak dobudovat tréninkové høištì 
na kopanou a získat dotaci ze SR na nástavbu herny 
stolního tenisu

Pøedseda TJ Slovan nastínil výhled investièních 
akcí:

1) dostavba zimního stadionu  v souèasné dobì 
se jedná o projektu  na  dostavbu  východní  tribuny 
a šaten na zimním stadionu na základì studie 
T.Kolkopa. Akci plnì podporuje souèasné vedení 
mìsta, bylo již vyèlenìno 0,5 milionu korun z finan-
èních prostøedkù získaných prodejem Fitcentra. 
Stejnou èástka pùjde z prostøedkù tenisového oddílu 
a z pøíspìvku Mìsta.

2) výstavba šaten a sociálního zaøízení pro tenis 
a volejbal v prostoru mezi tenisovými kurty a aqua-
parkem (výhledovì se poèítá s dovybudováním 2-3 
volejbalových kurtù). Na tuto investièní akcí TJ 
Slovan již vyèlenil 0,5 milionu korun z finanèních 
prostøedkù získaných prodejem Fitcentra. Stejná 
èástka pùjde z prostøedkù tenisového oddílu a z pøí-
spìvku Mìsta.

3) dostavba tréninkového høištì na kopanou
4) doskoèištì na skok o tyèi na atletickém høišti 

pøi II.ZŠ
5) výstavba herny stolního tenisu
Zprávu o hospodaøení pøednesl tajemník TJ 

Slovan Mgr. Libor Podhorný. Je koncipována jako 

Slovan snìmoval (valná hromada TJ Slovan)
Garantem tìlovýchovy ve mìstì je už bezmála 

50 let TJ Slovan. Pøed mìsícem se uskuteènila jeho 
valná hromada, aby zhodnotila zejména stav sportu 
ve mìstì, všechna pozitiva, potažmu i rezervy v èin-
nosti jednotlivých sportovních subjektù.

Podstatnou èástí valné hromady byla výroèní 
zpráva o èinnosti a hospodaøení TJ za rok 2004. Dále 
se diskutovalo o èinnosti jednotlivých oddílù a v zá-
vìru byl zveøejnìn návrh na zahájení investièní akce 
„Sociální zaøízení pro tenis a volejbal“

Šéfové TJ Slovan za pøedsednickým stolem. Vlevo: 
Mgr. L. Podhorný (sekretáø), vpravo ing. P. Charvát, 
pøedseda

Výkonný výbor TJ doznal zásadní zmìny 
výmìnou svého pøedsedy. Po 20 letech odstoupil 
ing. Václav Maèát a na jeho místo byl zvolen ing, 
Pavel Charvát,  který se tak ujal organizaèní práce 
9 èlenného VV. Ten se pak v prùbìhu roku 2004 
sešel 8x, aby jednal o nejdùležitìjších kauzách 
(prodej nepotøebného majetku  Fitcentrum; sociální 
zaøízení pro tenis  volejbal; provoz  restaurace Na 
Stadionu; výše potøebné dotace od MìÚ aj.).

Vojta Plát hvìzdou

Mladý cyklista sbírá úspìchy

 …finále Poháru ÈR družstev v rapid šachu ve 
Znojmì.  To se uskuteènilo 14.kvìtna t.r. za úèasti 
43 družstev. Nad šachovnicemi se sklánìli nejlepší 
t.è. hráèi ÈR – Navara, Hráèek, Babula aj. velmistøi 
této „královské hry“.

Moravskotøebovský rodák, hráè Sp. Uherské 
Hradištì, aè patøí vìkem do kategorie mladších žákù, 
dostal dùvìru nastoupit za svùj ligový seniorský tým 
Starého  Mìsta  u  UH.   Hrál  na  ètvrté  šachovnici 
a podal heroický výkon. Byl nejlepším hráèem 
svého týmu a zcela zastínil zkušené ligové a extrali-
gové matadory. Ze sedmi partií neprohrál ani jednu, 
ètyøikrát zvítìzil, tøikrát remizoval. Na svùj vìk hrál 
fantastické ELO 2300.  Na  své  šachovnici  se dìlil 
s velmistrem Markem Vokáèem o druhé až tøetí 
místo. Poklonu mu „vysekl“ i suverénnì nejlepší 
hráè ÈR David Navara. Vyzval jej k sehrání blesko-
vé partie, pøièemž Vojta Plát uhrál remízu!

O týden pozdìji (21.5. t.r.) na pøeboru Zlínského 
kraje v rapid šachu hráèù do 14 let potvrdil Vojta 
Plát svou extratøídu a výkonnost a zcela zaslouženì 
vyhrál.(6 vítìzství, 1 remíza).Postoupil rovnìž na 
MÈR 14-letých. Jako  mistr republiky v kategorii 
10- letých postoupili  pøímo i do finále 12-letých.

V èervnu bude Vojta Plát na Seèi MR v rapid 
družstev do 16- ti let, poté MR v rapidu družstev do 
12-ti let v Kromìøíži. Obì soutìže na nejsilnìjší 
první šachovnici.

Mezitím se Vojta pilnì pøipravuje pod metodic-
kým vedením ing. Hory a slovenským reprezentaè-
ním trenérem Janem Plachetkou na blížící se 
Mistrovství Evropy. To Vojtu èeká v srbské Herceg 
Nowi v polovinì záøí..

Dne 5.6. Vojta  se svým týmem vybojoval na 
Seèi u Chrudimi 2. místo v rapidu družstev do 16-ti 
let. Dosáhli tak pro svùj oddíl historického úspìchu 
v MÈR.

Moravskotøebovský silnièní cyklista, juniorský 
reprezentant Leoš Konig ml., jezdící za tým SKP Duha 
Lanškroun (kvùli podmínkám a výkonnosti) zahájil 
letošní  sezónu  2. místem  v  závodì  Èeského  poháru 
v Pièínì. V prùbìhu mìsícù kvìten - èerven se pak 
zúèastnil dalších závodù, na nichž sbíral další pøední 
umístìní.

„V závodì ÈP v Dìèíne jsem zvítìzil, v Ostravì na 
mì zbylo 2. místo“ podotýkal skromnì. Nechybìl ani 
na závodech Svìtového poháru v Itálii, kde skonèil 
celkovì 20., v jedné z etap dokonce dvanáctý.

Prestižní akcí byl mezinárodní etapový Závod 
míru juniorù 2005 v severních Èechách. Na startu 
bylo 22 týmù, tj. 120 závodníkù. Leošovi patøí 
celkovì 11. místo.

Poslední èervnový víkend se zúèastnil Mistrov-
ství Evropy v Moskvì a pak, jak podotkl, se již bude 
usilovnì pøipravoval na Mistrovství svìta juniorù, 
které bude zaèátkem srpna ve Vídni a kde chce 
uspìt.

„Zamýšlel jsem zúèastnit se zaèátkem srpna  i se 
svými kolegy z týmu SKP Duha Lanškroun tradièní-
ho cyklistického závodu ORI Cup V Moravské 
Tøebové. Obhajuji vítìzství a to je vždycky výzva.-
Termín však koliduje s mou pøípravou na Mistrovství 
svìta juniorù“, øekl mladý šampión. Jeho cyklistický 
srpen bude i bez toho hodnì nabitý  mj. se uskuteèní 
18. roèník cyklistického  etapového  závodu juniorù 
s mezinárodní úèastí pod názvem "Regionem 
Orlicka, Lanškroun 2004". Tento závod je souèástí 
Èeského poháru juniorù v silnièní cyklistice. Ani 
tam nechce Leoš chybìt.

vyrovnaná. V diskuzi se pøedstavila vìtšina oddílù 
TJ, aby akcentovaly buï své úspìchy nebo naopak 
pøetrvávající problémy èi nespokojenost:

3 atleti apelovali na rychlejší dokonèení 
atletického areálu pøi II.ZŠ, nebo� dosavadní stav 
neumožòuje  uspoøádat regulérní krajské pøebory 
mládeže.Pøesto atleti dosahují v mládežnických 
kategoriích skvìlé výsledky v rámci kraje i repub-
liky (J.Èonka, M.Pøikrylová  vyhodnocená v anketì 
Sportovec roku 2004).

3 prezident fotbalu ocenil výkony  mládež-
nických družstev a nárùst èlenské základny mládeže, 
na èemž se podílí pøedevším pøíprava ve fotbalové 
školièce pod vedením M.Komonì. Tréninkový 
proces všech družstev je znesnadnìn stále 
pokraèujícím budování tréninkového høištì, jehož 
dokonèení je prioritou v roce 2005.

3 horolezci  pøedstavují  v  TJ  nesoutìžní  sport 
s vysokými náklady na dopravu. Smìrem k veøej-
nosti se etablují poøádáním veøejných závodù na 
umìlé stìnì. 

3 pøínos všech, kteøí se podílejí na výsledcích 
ledního hokeje, ocenil pøedseda P.Kršòák. Snaha 
mládežnických trenérù koresponduje s dlouhodobým 
zámìrem výboru  hrát hokej v mužské kategorii s co 
možná nejvìtším poètem vlastních odchovancù.

3 oddíl lyžování se orientuje  pøedevším na 
travní lyžování, v nìmž dosahuje stabilnì dobrých 
výsledkù a patøí mezi nejlepší v ÆR. Oddíl zaèíná 
vyvíjet aktivitu i v zimním lyžování. Mgr. Daniel 
Maèát zùstává i nadále reprezentaèním trenérem 
travních lyžaøù a oddíl uspoøádá i v letošním roce 
Èeský pohár v lyžování na trávì.

3 tenisové sporty vyznìly ponìkud kontrastnì: 
zatímco stolní tenis si drží svou výkonnost 
pøedevším postupným zapojováním mladých talentù 
do soutìží dospìlých (J.a L.Ertlové, P.Zítka, 
J.Skácelík aj.), tenis „stárne“ - nejmladšímu èlenovi 
je 28 let. Snahou managementu zùstává najít trenéra 
mládeže a rozšíøit èlenskou základnu o mladé 

tenisty. Prioritou je rovnìž vybudování šaten a so-
ciálního zázemí.

3 Klub èeských turistù vyvíjí celoroèní èinnost 
pøedevším pro mládež, speciální akce se organizují 
pro celé rodiny s dìtmi. Zájem o tyto akce je mezi 
veøejností stále vìtší, pøesto by se turisté chtìli 
pokusit ještì více zaktivizovat veøejnost pro pra-
videlnou èinnost.

3 šachy - mj. byla akcentována sportovní 
výkonnost moravskotøebovského rodáka V.Pláta

3 oddíl volejbalu pracuje s nejmenšími dìtmi 
(pøípravka), v letošním roce dojde k ustavení chla-
peckého družstva. Problémy pøetrvávají s nedo-
stateènými prostory a množstvím tréninkových 
jednotek pro všechna družstva. Rovnìž chybí 
kvalitní sportovištì s vlastním zázemím.

Asociace sportù pro všechny (ASPV) se zamì-
øuje pøedevším na rekreaèní sport. Soutìží se úèastní 
pouze  oddíly  basketbalu,  novì  florbalu  v  dospìlé 
i mládežnické kategorii a oddíl korfbalu, který 
dosahuje výborných výsledkù republikové úrovni. 
Velký zájem je o cvièení rodièù s dìtmi.

Z hostù výraznì na sebe upozornil starosta 
J.Oš�ádal: „…investice do rekonstrukce koupalištì, 
pøestože se zdá v souèasnosti velmi finanènì 
nákladná, byla investicí do budoucnosti a pøispívá 
k rozvoji zdravého životního stylu všech obyvatel 
mìst. Snaho. souèasného vedení mìsta je také 
prosadit na pøíští rok zahájení dostavby zimního 
stadionu“. 

Veškeré konstruktivní návrhy se poté promítly do 
usnesení, které bude nároènì naplòováno a tím 
potvrzen smysl TJ, která v pøíštím roce si pøipomene 
50 let své existence.

Vývoj èlenské základny  TJ Slovan 2002-2004

       Oddíl               Poèet èlenù                    Z toho do 18 let
2004 2003 2002 2004 2003 2002

  1.  ASPV 271 254 243 131 128 120
  2.  Atletika 142 122 105 135 115 31
  3.  Cyklistika 28 28 0 2 4 0
  4.  Fotbal 309 251 237 187 149 128
  5.  Hokej 223 209 181 167
  6.  Horolezectví 29 25 22 0 0 0
  7.  Kulturistika a ST 124 104 105 36 32 31
  8.  Lyžování 84 60 60 14 10 10
  9.  Stolní tenis 46 42 48 21 14 17
10.  Šachy 15 10 12 5 2 2
11.  Tenis 82 78 75 6 6 5
12.  Turistika 91 86 97 32 33 37
13.  Volejbal 74 53 50 29
       Celkem 1518 1322 1004 800 689 381
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• Cyklistika: – 4.roèník ORI Cup, silnièní 
závod – Datum, místo akce akce a èas startu: 
9.7.2005 - parkovištì u firmy Ponas (bývalá 
Metra Linhartice) - hromadný start ve 13.00, 
mládežnické kategorie start ve 12.30 • 
Poøadatel: Dušan Orálek, tel. 604 832 259 
(461311721); Miroslav Pavlík • Pøihlášky u 
poøadatele nebo v den akce mezi 12.00 - 12.45 v 
místì akce • Startovné: 50 Kè - režie a malé 
obèerstvení • Kategorie: M1 (muži do 40 
let:1966 a mladší); M2 (muži nad 40 let: 1965-
1956); M3 (muži nad 50 let: 1955 a starší); Ž - 
ženy (bez rozdílu vìku); mládeže mladší + 
mládež starší • Délky závodu  pro kategorie: 
ORI cup: nájezd + 3 okruhy - 108 km; ORI cup 
mládež: mladší: cca 3 km ; starší: cca 5 km 
Cykloman Tauer elektro cup 2005: muži: nájezd 
+ 2 okruhy - 73 km; ženy: nájezd + 1 okruh  39 
km
• Box – 1.-3.7.2005 – Memoriál Františka 
Helebranda v boxu juniorù

2.7. - 14:30 zahájení, vyøazovací boje
3.7. -   9:30 semifinálové a finálové boje

Místo konání: Kulturní dùm Boršov - Moravská 
Tøebová • Úèast: Polsko, Nìmecko, Slovensko, 
Maïarsko a ÈR; vložené zápasy žen  „Polsko - 
ÈR“; za ÈR budou startovat borci boxerského 
oddílu z Moravské Tøebové.

Prázdninový sport - èervenec

Fotbalové prázdniny zaèaly...
• A-muži opìt remízovým králem v KP • Béèko 

se zachránilo ve vyšší soutìži, by� má na víc • 
Dorostenci byli odsouzeni k sestupu již pøedem • 
Žáci-perla oddílu - oslavují postup • Co dál?

My vám mùžeme nabídnout jen vlastní hodnoce-
ní, na to oficiální ze strany managementu fotbalové-
ho oddílu si musíte poèkat. Z našeho pohledu objek-
tivnì a støízlivì vzato:  oba týmy dospìlých mìly na 
víc, než je jejich koneèné umístìní. V zaèátcích to 
vypadalo hodnì nadìjnì, na konci jakoby docházely 
síly….Dorost to „mìl spoèítáno“ už dopøedu, reali-
zaèní týmy nelze tedy až pøíliš vinit. Vyèkejme 
„zázraku“  v kuloárech se šušká, že nìkteré doroste-
necké týmy  mají problémy a zvažují svou další 
úèast v soutìži, což by Tøebovským mohlo nahrát… 
a udrželi by si i nadále pøíslušnost ke KP. Ozdobou 
stávající etapy moravskotøebovského fotbalu jsou 
bezesporu žáci, již po podzimu si vìøili svému 
postupu. I na jaøe hráli pohledný fotbal se spoustou 
gólù, takže  oslavují zaslouženì….

Zkompletujme ještì poslední výsledky soutìž-
ního roèníku 2004/2005

Slovan A muži - Vysoké Mýto 0 : 0
Èeská Tøebová - Slovan A muži 2 : 1
Tesla Pardubice - Slovan A muži 1 : 1
Slovan A muži - FK Lanškroun 2 : 2

Kon. poøadí: 9.místo: 26  7 12  7  37:24  -6  33 b.
Libchavy - B muži 3 : 0
B muži - Vysoké Mýto B 1 : 1
B muži - SK Jevíèko 3 : 2
SK Chroustovice - B muži 1 : 1

Kon. poøadí: 10.místo:26  8 7 11  32:45  -8  31 b.
Dorost st. - Èeská Tøebová 0 : 1
Tesla Pardubice -  dorost ml. 5 : 0
Dorost st. - Hlinsko 1 : 5
AFK Chrudim B - Dorost st.                  6 : 0

Kon. poøadí: 13. místo: 26 4 4 18  24:74  -23  16 b.
Dorost ml. - Èeská Tøebová 1 : 3
Tesla Pardubice - dorost ml. 6 : 2
Dorost ml. - Hlinsko 1 : 0
AFK Chrudim B -Dorost ml. 1 : 2

Kon. poøadí: 11.místo: 26  9 0 17  38:87  -12  27 b.
Starší žáci - Ústí nad Orlicí 2 : 2
Žichlínek -  starší žáci 0: 11
Morašice - starší žáci 0 : 4
Starší žáci- Králíky 6 : 1

Kon. poøadí: 1. místo   22  20 2   87:11   62 b.
Mladší žáci - Ústí nad Orlicí 2 : 3
Žichlínek - mladší žáci 0 : 21
Morašice - mladší žáci 0 : 5
Mladší žáci - Králíky 9 : 0

Kon. poøadí: 2. místo: 22  17 2 3  141:20 53 b.

B žáci - Staré Mìsto 1 : 2
Jevíèko - B žáci
Pomezí - B žáci
B žáci - Dolní Újezd                    4 : 2

Kon. poøadí:  5. místo:  22  14 3 5  70:33  42 b.
Starší pøípravka (16 úèastníkù)
Turnaj Polièka:  Slovan - Polièka 1:3; Slovan - 

Choceò 1:0; Slovan - Tøemošnice 0:1
Turnaj M.Tøebová: Slovan - Svitavy 2:1; Slovan 

- Ústí n/O 1:1; Slovan - Jablonné n/O 0:0

Velkého a podstatného úspìchu dosáhli starší 
žáci SKP Slovanu Moravské Tøebové, když se jim 
podaøilo postoupit do krajského pøeboru Pardu-
bického kraje. Po zimní pøestávce nastupovali do 
rozhodující fáze soutìže s náskokem ètyø bodù pøed 
hráèi Ústí nad Orlicí. Svùj náskok nejenže udrželi, 
ale za celou sezónu neprohráli ani jedno utkání, ve 
dvou, pak remizoval (na podzim v Letohradì, na jaøe 
v domácím prostøedí s „dotírajícím Ústím nad 
Orlicí).  Starší  žáky  napodobili i mladší žáci,  kteøí 
v silné konkurenci krajské soutìže obsadili skvìlé 
druhé místo.

Také starší pøípravka ukázala svoji sílu a jako 
nováèek obsadila v KP výborné osmé místo. 
„Béèko“ pøípravky se úspìšnì rozehrálo v OP. 
Druhé „béèko“ starších a mladších žákù si s chutí 
zahrálo  v  OP.  Po  podzimním  „pùlmistru“  dostali 
v jarní èásti více pøíležitostí náhradníci „A“ mužstev 
starších a mladších žákù  a zaèínající malí fotbalisté. 

Tajemství tìchto letošních úspìchù má na 
„svìdomí“ šéftrenér moravskotøebovské mládeže 
pan Mgr. Martin Komoò.Svou poctivou a obìtavou 
prací a nenapodobitelným profesionálním pøístupem 
k nejmenším fotbalistùm vychovává kvalitní hráèe, 
doufáme nejen pro oddíl kopané SKP Slovan 
Moravská Tøebová. Úspìšný trenér také skromnì 
jedním dechem pøiznává, že bez svého realizaèního 
týmu a obìtavých rodièù malých fotbalistù by dosa-
žených úspìchù nebylo možné dosáhnout! Radnice, 
v èele se starostou RNDr. Josefem Oš�ádalem, je 
naklonìna rozvoji mládežnickému sportu a podporu-
je ekonomické zabezpeèení mládežnických trenérù. 

„Podle mého názoru nemusíme mít v blízké 
budoucnosti obavy o kopanou v Moravské Tøebové. 
Máme celou øadu talentovaných malých fotbalistù, o 
kterých zcela urèitì ještì uslyšíme. Letošní fotbalová 
sezóna byla pro naše nejmenší „vyslance“ urèitì za 
poslední roky tou nejúspìšnìjší! Nechci zde vyzdvi-
hovat jedince, protože o letošní úspìch se zasloužili 
všichni podle svých možností a opìt se projevil, v 
minulých hodnoceních tolik zmiòovaný kolektivní 
„duch“ mužstva“ objasnil  manažér  mládeže 
M.Muselík 

Samozøejmì není všechno „rùžové“ a v poøádku. 
Rezervy jsou napøíklad v tréninkových høištích, v 
nedostateèném poètu mládežnických trenérù,  v 
materiálním a ekonomickém zabezpeèení nejmen-
ších fotbalistù, v nedostateèné komunikaci s vede-
ním oddílu kopané atd.

Mgr. Mirek Muselík, manager mládeže

Motto: Fotbal bylo naše mládí
Byli jsme dobøí kamarádi
V srdci teï vzpomínku máme
Rádi na ten èas vzpomínáme

Žáci postoupili a oslavují…

Orien�ák se aktérùm líbil
Propozice jedineèného závodu v Moravské 

Tøebové umožòovaly start padesáti dvojicím. „Ve 
dvou se to lépe táhne a podnìcuje k maximálním 
výkonùm“ vysvìtlil hlavní organizátor V. Dokoupil.  
Na startu (4.èervna) se jich sešlo tentokráte 47, 
vìtšina z  nich využila výhodnìjších koeficientù (pro 
smíšené dvojice, dvojice „rakváèù“). 

Zpoèátku dìlal cyklistùm na trati starost vítr; 
poté se utišil, obloha se podmraèila a pùsobila pøí-
jemnì… Teprve v samotném závìru nìkteøí neunikli 
drobnému dešti. Organizátoøi zvládli závod se ctí. 
„Bojovalo se v duchu fair- play, podle pravidel 
závodu, s nasazením sil na hranici i za hranicí 
vlastních možností. Pøedvedené výkony všech úèast-
níkù zaslouží obdiv. Podìkování všichni „dìlníci“, 
kteøí pomáhali“, tìmito slovy zhodnotil závod 
prezident cyklistického klubu.

Najetá kilometráž jednotlivých dvojic nebyla tak 
„divoká“ jako v loòském roce. Vlastnì to ani neu-
možnil zvolený profil tratì, v nìmž dominovaly 
kopce a terén (by� si každý mohl zvolit cestu k cíli  
libovolnì). Na všechny nakonec vyzráli loòští 
„korunní šlechta“ - manželé Schneiderovi. „Najeli 
jsme více než 85 km, ale rozhodnì jsme mezi kontro-
lami nelétali. Zúroèili jsme jen zkušenosti z minulých 
roèníkù… Pøíštì bychom všem bikerùm pøáli: bez-
vìtøí, polojasnou obloh,u teplotu 22 °C a nebude to 
mít chybu!“ lakonicky poznamenali pøi pøebírání 
poháru za vítìzství.

Ke cti organizátorù slouží uznání svitavských 
úèastníkù: „Pøi orien�áku jsme poznali konce i za-
èátky svìta, o kterých jsme vùbec netušili a kam 
bychom se bez závodu asi nikdy nepodívali. Navíc 
jsme si vychutnávali naši krevní skupinu - spousty 
nádherných sjezdù a jízdy leso-polní pøírodou. 
Vyhýbali jsme se asfaltu jako èert køíži, a to byla 
jedna z našich chybièek. Kdo ví, co se pod pojmem 
"cyklistika" ještì všechno ukrývá…Organizaènì to 
byla  výbornì a bezchybnì pøipravená akce (Jiøí 
Prudil, Lukáš Pavelka - Svitavy).

Z výsledkù 2005:
  1.  Schneider L. - Schneiderová B. 1282 b.
  2.  Budig N.- Slavíèková L 1266 b.
  3.  Doležel J.- Votøelová R. 1224 b.
  4.  MazánekJ.- Nìmèík V. st. 1152 b.
  5.  Šustr J. - Šustrová M. 1128 b.
  6.  Ježek J. - Vyroubal P. 1104 b.
  7.  Ošlejšek J. - Maèát V. 1060 b.
  8.  Vojta J.- Sedláèek T. 1028 b.
  9.  Kadidlo J. - Mikšánek D. 1016 b.
10.  Dvoøák D. - Dvoøáková K. 1008 b.

Boxeøi dovezli cenné kovy
 Ve dnech 10.  22.kvìtna t.r probìhlo ve Znojmì 

Mistrovství ÈR v boxu seniorù. Šampionátu se 
zúèastnilo 80 borcù z 32 oddílù ÈR v deseti váho-
vých kategoriích. Na mistrovství se kvalifikovali  též 
tøi borci z Mor. Tøebové z oddílu ASK STŠ MO.

Ve váze 75 kg Bronislav Kubín  probojoval se 
do semifinále, v nìmž prohrál s Èížkem z oddílu BC 
Mìlník; obsadil tak 3. místo. Obdobnì se daøilo 
Janu Vondrovi ve váze 81 kg  v semifinále podlehl 
tìsnì na body (9:7) Roubalovi z Prahy. I jemu patøí 
bronz. Nejlépe se daøilo  junioru Štefanu Dirgasovi, 
který prohrál svùj finálový boj v nejtìžší váhové 
kategorii+91 v pomìru 24:14 se Šourem z Plznì. 
Svým umístìním si však vybojoval nejen støíbrnou 
medaili z MÈR, ale i úèast na ME juniorù, které 
probìhne ve dnech 30.7.-8.8. v Estonsku.      (pb)


