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Firma Rehau se rozšiøuje:
130 nových pracovních míst
Až sto tøicet uchazeèù najde práci ve
výrobním závodì firmy Rehau v Moravské Tøebové - Linharticích. Firma
rozšiøuje výrobní prostory a hledá
kvalifikované zamìstnance. Jedná se
pøedevším o uchazeèe s technickým
vzdìláním, a to jak techniky s maturitou,
tak i vyuèené. Nová místa se otevírají
i pro vysokoškoláky. Projekt vyvolal
zájem veøejnosti a již dnes pøichází do
podniku mnoho žádostí o volná místa.
V pátek 22. èervna 2007 se sešli pøedstavitelé mìsta s regionálním vedením
spoleènosti Rehau, aby slavnostnì zahájili
stavební práce, které skonèí v bøeznu
pøíštího roku. „Rozšíøení výroby souvisí
s našimi hospodáøskými cíli,“ vysvìtluje
Roland Jonas, jednatel REHAU, s.r.o.
v Èeské republice a souèasnì øeditel
závodu v Moravské Tøebové. Dodal:
„Pøedevším v automobilovém prùmyslu
chceme uspokojit požadavky jak stávajících výrobcù automobilù, tak reagovat na
mezinárodní požadavky automobilových
výrobcù, kteøí zapoèali produkci v poslední dobì, nebo zahájení výroby ve
východní Evropì plánují. Jedná se
pøedevším o firmy TPCA, Hyundai, KIA.
Navíc se v budoucnu zintenzivní spolupráce s firmou ŠKODA.“
V souèasné dobì tvoøí výroba pro èeský
trh tøicet ètyøi procent, zbývající dvì
tøetiny výroby jde do zahranièí. Celých
devadesát pìt procent výrobkù závodu
Moravská Tøebová je urèeno pro automobilový prùmysl, a to pro významné
výrobce automobilù jako je Audi, Daimler
Chrysler, Ford, Nissan, PSA, Škoda,
Smart, TPCA a VW. Zbývajících pìt
procent celkového obratu tvoøí prùmyslové výrobky, jako napø. smršovací
kabelové koncovky, tìsnìní atd., ale také
brzdové hadièky pro nákladní automobily,
jako i dùležité systémové výrobky, které
jsou vyrábìné pro tzv. dodavatele
„Second TIR“.
„Èeská republika je pro nás významným
a obzvláš atraktivním rostoucím trhem,“
informuje dr. Nadig, èlen výkonné rady

Rehau a dodal: „Souèástí naší vize je
systematické zpracování trhu, prodej
kvalitních výrobkù, systémù a služeb,
jakož i významný pøínos národnímu
hospodáøství tím, že vytváøíme jistá
pracovní místa nebo spolupracujeme

skladovací plochy, výstavby kanceláøí,
šaten, sociálního zázemí a rozšíøení
kantýny. „Jsem rád, že i mìsto Moravská Tøebová mohlo firmì Rehau
pomoci v jejím dalším rozvoji, a to
pøedevším v posílení jistoty pùsobnosti

s místními obchodními partnery. Po
dokonèení rozšíøení závodu v Moravské
Tøebové se poèítá se zvýšením poètu
zamìstnancù ze souèasných 260 na 390.“
Jako celosvìtovì vedoucí zpracovatel
polymerù investuje firma REHAU do
rozšíøení závodu více než jedenáct
milionù EUR, což je asi 330 mil. Kè.
Z toho je asi šest milionù plánováno na
výstavbu, ètyøi miliony na zakoupení
a rozvoj nových výrobních technologií
a jeden milion bude investován do oblasti
logistiky. Stavìt se bude podle evropských mìøítek, závod sám bude vybaven
nejmodernìjší technikou. Stávající výrobní plochy budou zvìtšeny o zhruba
1.500 m2. Plánovány jsou dále velké
investice do infrastruktury závodu, mimo
jiné do zvìtšení parkovištì, rozšíøení

u nás. I díky Rehau je míra nezamìstnanosti ve mìstì daleko nejnižší za posledních pár let. Pøeji firmì bezproblémové
rozšíøení svých výrobních a skladovacích
kapacit a hlavnì dostatek zakázek, které
jsou základem dalších úspìchù firmy,“
øíká na závìr starosta mìsta Josef
Ošádal.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Oznámení Mìstského úøadu
Moravská Tøebová
Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje
zámìr mìsta Moravská Tøebová prodat
nemovitost:
Dùm è.p. 621, è.o. 44 na stavebním pozemku
parc.è. 463 o výmìøe 120 m2 , kultura
zastavìná plocha vèetnì pozemku, pozemku
parc.è. 464/1 o výmìøe 337 m2, kultura
zahrada a pozemku parc.è. 465/8 o výmìøe 41
m2, kultura ostatní plocha vše v obci a katastrálním území Moravská Tøebová, ul.
Komenského a to formou veøejného výbìrového øízení.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 564/R/020707
Podrobnosti k veøejnému výbìrovému øízení
budou zveøejnìny po stanovení termínu jeho
konání.
Oznámení Mìstského úøadu v Moravské Tøebové vychází z § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù.
***
Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje
zámìr mìsta Moravská Tøebová prodat
nemovitosti:
ü Bytovou jednotku è. 837/2 o vel. 1+1,
II. kategorie v domì è.p. 837 stojícím na stavebním pozemku parc. è. 2251, na ul. Olomoucké è.o. 42 v obci a kat. území Moravská
Tøebová, èást Pøedmìstí vèetnì spoluvlastnického podílu id. 2114/10000 na spoleèných
èástech domu, na stavební parcele è. 2251
a na vedlejších stavbách a venkovních
úpravách na této stavební parcele v obci
a katastrálním území Moravská Tøebová,
ul. Olomoucká, a to formou veøejného výbìrového øízení.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 561/R/020707
ü Bytovou jednotku è. 837/3 o vel. 2+1,
II. kategorie v domì è.p. 837 stojícím na
stavebním pozemku parc. è. 2251, na ul.
Olomoucké è.o. 42 v obci a kat. území
Moravská Tøebová, èást Pøedmìstí vèetnì
spoluvlastnického podílu id. 2869/10000 na
spoleèných èástech domu, na stavební parcele
è. 2251 a na vedlejších stavbách a venkovních
úpravách na této stavební parcele v obci
a katastrálním území Moravská Tøebová,
ul. Olomoucká, a to formou veøejného výbìrového øízení.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 562/R/020707
ü Bytovou jednotku è. 837/4 o vel. 1+1,
II. kategorie v domì è.p. 837 stojícím na stavebním pozemku parc.è. 2251, na ul. Olomoucké è.o. 42 v obci a kat. území Moravská
Tøebová, èást Pøedmìstí vèetnì spoluvlastnického podílu id. 2167/10000 na spoleèných
èástech domu, na stavební parcele è. 2251
a na vedlejších stavbách a venkovních úpravách na této stavební parcele v obci a katastrálním území Moravská Tøebová, ul. Olomoucká, a to formou veøejného výbìrového
øízení.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady
mìsta Moravská Tøebová è. 563/R/020707.
Podrobnosti k veøejnému výbìrovému øízení
budou zveøejnìny po stanovení termínu jeho
konání.
Oznámení Mìstského úøadu v Moravské
Tøebové vychází z § 39, odst. 1 zákona è.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku
a komunálního hospodáøství
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Region MTJ propaguje hrady, zámky a tvrze
Na letošní turistickou sezonu se Moravská Tøebová
a Region Moravskotøebovska a Jevíèska opravdu
vybavil. V rámci projektu Propagaèní kampaò
turistických produktù a volnoèasových aktivit, který
je spolufinancován Evropskou unií a Pardubickým
krajem, vydal brožuru s názvem Hrady a zámky,
hradiska a tvrze na pomezí Èech a Moravy.
Turisté, kteøí do Moravské Tøebové zavítají, tak mají
k dispozici kompletní seznam všech vyhledávaných
turistických cílù v této oblasti. Naleznou zde
informace o renesanèním zámku v Moravské
Tøebové, o hradì Bouzovì, o renesanèním zámku
v Litomyšli, hradu Úsovì èi Svojanovì. Rovnìž zde

Upozornìní
úù Na základì podnìtu Pardubického kraje
a sledování dopravní vytíženosti ulic v Moravské Tøebové došlo ke zmìnì pøednosti
v jízdì na køižovatce u mìstského úøadu na
Olomoucké ulici. Hlavní silnice je novì vedena
z Komenského ulice do ulice Lanškrounská, což
odpovídá i silnici vyššího významu, tedy silnici
II. tøídy è. 368; ulice Olomoucká, která je
pouze silnicí III. tøídy è. 3711, bude novì
vedlejší s dopravním znaèením „stùj, dej
pøednost v jízdì“. Prosíme obèany o zvýšenou
opatrnost pøi prùjezdu touto køižovatkou!
úù Od 23. èervence 2007 bude na dva mìsíce
uzavøena silnice I/35 ve smìru na Olomouc.
Konkrétnì se jedná o most za Linharticemi.
Objízdná trasa povede po staré silnici I/35 okolo
firmy Rehau, která byla pro tento úèel vyspravena. Upozoròujeme všechny øidièe, že provoz po této komunikaci bude nároènìjší a nebezpeènìjší (ostré zatáèky a užší silnice).
Cyklistùm doporuèujeme na tento úsek silnice
radìji nevyjíždìt! Aktuální èísla hovoøí o tom,
že v jednom smìru projede po silnici I/35 za
hodinu 70 kamiónù, které tvoøí dvì pìtiny
dopravy (doprava v obou smìrech celkovì èiní
cca 10 sekund jedno vozidlo).
Odbor dopravy

Upozornìní a výzva
Pøi povodòových prohlídkách vodních tokù v k.ú.
Moravská Tøebová a Boršov na jaøe letošního roku,
bylo nalezeno mnoho nepovolených odbìrù povrchové vody (potrubí vedené témìø do støedu vodních
tokù). Zákon o vodách è. 254/2001 Sb. v § 3 vymezuje, že vody podzemní i povrchové nejsou
souèástí ani pøíslušenstvím pozemku na nìmž se
nacházejí. Každý, kdo je chce odebírat jakýmkoliv
technickým zaøízením, k tomu potøebuje povolení
pøíslušného vodoprávního úøadu. Bez povolení lze
odebírat povrchovou vodu pro vlastní potøebu jen
pomocí konví, vìder apod.
Dále upozoròujeme vlastníky pozemkù sousedících
s vodním tokem, že ke stavbám (oplocení, kùlny
apod.) nacházejícím se do 8 m od bøehové èáry
(Tøebùvka) a do 6 m od bøehové èáry (ostatní toky)
a jedná-li se o èerné stavby nebo nepøedcházel
budování tìchto staveb souhlas vodoprávního úøadu
a vyjádøení správce toku ke stavbì, je nutné si
zažádat dodateènì o uvedený souhlas a vyjádøení.
Správci vodních tokù jsou oprávnìni pøi výkonu
svých práv a povinností a po pøedchozím projednání
s vlastníky pozemkù vstupovat v nezbytném rozsahu
na cizí pozemky a stavby. Tyto stavby a oplocení
dnes brání správci vodních tokù v údržbì vodních
tokù a sekání porostù
Nerespektováním podmínek vodního zákona se
vystavujete sankènímu postihu (pokutì), která mùže
èinit v pøípadì:
• fyzické osoby až 50.000 Kè
• právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající
až 10.000.000 Kè
Pokud máte jakékoliv dotazy, obrate se prosím na
vodoprávní úøad, tel. èíslo 461 353 041.
Odbor životního prostøedí

získají tipy na místa málo známá jako je zøícenina
hradu Cimburk, Vraní Hora nebo o Radovském
èi Tøebovském Hradisku. Brožura je zhotovená
ve tøech jazykových mutacích èeštinì, angliètinì
a nìmèinì a je k dostání v Turistickém informaèním
centru v Moravské Tøebové.
-red-

Z jednání rady mìsta
dne 2. 7. 2007
Rada mìsta schvaluje:
ü
Zvýšení ceny ubytování na ubytovnì ul.
Brnìnská è.o. 50 v Moravské Tøebové na 59 Kè/noc/
lùžko a na ubytovnì ul. Josefská è.o. 12 na 65 Kè/
noc/lùžko, a to od 1. 8. 2007.
ü
Bezúplatný pøevod vozidla – hasièského
speciálu Volvo – obci Staré Mìsto na dobu neurèitou
s podmínkou, že vozidlo bude vráceno mìstu, pokud
obec Staré Mìsto pøestane zabezpeèovat plnìní
úkolù jednotky požární ochrany mìsta Moravská
Tøebová v kategorii JPO II.
ü Naøízení mìsta Moravská Tøebová è. 1/2007
o vyhlášení zámìru zadat zpracování lesních
hospodáøských osnov ORP Moravská Tøebová.
Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta:
ü
Zaøadit do rozpoètu mìsta na rok 2008
investièní akci Vyregulování otopné soustavy zámku
v Moravské Tøebové.
ü Schválit posílení dotace pro denní stacionáø
„Domeèek“ Oblastní charity Moravská Tøebová na
dofinancování provozu v roce 2007 èástkou 150.000
Kè.
Rada mìsta bere na vìdomí:
ü Pøedložený pøehled vyhotovených studií a návrhù stavebních úprav ve mìstì Moravská Tøebová.
ü Návrh komise sociální, zdravotní a péèe o dìti
podporovat zøízení startovacího bytu a napomáhat
pøi hledání zamìstnání pro klienty dìtského domova.
Rada mìsta ukládá:
Místostarostovi JUDr. Izákovi jednat s vedením
denního stacionáøe Domeèek Oblastní charity v Moravské Tøebové o financování jeho provozu v roce
2008.

Výzva obèanùm
Odbor výstavby a územního plánování vyzývá
majitelé objektù a nemovitostí k vyèištìní
lapaèù neèistot (gaigrù) u dešových svodù
z dùvodu zvýšeného výskytu pøívalových dešù
a srážek. Zanešené lapaèe nejsou schopny
pohltit velké množství vody, která pak poškozuje okolní zadláždìní (vymývá obsyp zádlažby
v okolí svodu, ta se pak uvolòuje a bortí).
Zvláštì upozoròujeme majitelé objektù na ul.
Ès. armády a nám. T. G. Masaryka.
Pokud bude docházet k poškozování majetku
mìsta (chodníky, komunikace) bude s majitelem
objektu zavedeno správní øízení.
Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu
podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence.
Údržbou stavby se rozumìjí práce, jimiž se
zabezpeèuje její dobrý stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se
prodloužila její uživatelnost.
Odbor výstavby a územního plánování
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Spokojenost obèanù s poskytovanými službami
na moravskotøebovském úøadì
Moravskotøebovská radnice pravidelnì sleduje, jak
se jí daøí splnit její hlavní cíl, tedy zvyšování kvality
služeb poskytovaných veøejnosti. Jedním ze zpùsobù
jak ovìøovat úroveò naší práce je zjišování názorù
našich klientù pøímo na pracovištích mìstského
úøadu. V prùbìhu minulého a letošního roku se
uskuteènilo celkem pìt dotazníkových akcí.
Prùzkum byl provádìn mezi klienty odboru
vnitøních vìcí, odboru investièního a regionálního
rozvoje, odboru dopravy, odboru finanèního, odboru
kanceláøe starosty a tajemníka, odboru majetku
mìsta a komunálního hospodáøství, odboru obecního
živnostenského úøadu, odboru sociálních vìcí a zdravotnictví, odboru školství a kultury, odboru výstavby
a územního plánování a v neposlední øadì odboru
životního prostøedí.
Jak výzkum probíhal? Hodnotila se napøíklad ochota
a odbornost našich pracovníkù, spokojenost se
zpùsobem vyøízení své záležitosti a srozumitelnost
pøedávaných informací. Dále se obèané mohli
vyjádøit ke konkrétním pracovníkùm, uvést své
námìty, kritiku, pochvaly. Prùzkum byl provádìn
mezi klienty odcházejícími z jednotlivých pracoviš.
Dotazník byl vyplnìn pouze tìmi, kteøí skuteènì
jednali s našimi pracovníky. Osloveni byli témìø
všichni odcházející a odpovìdìlo celkem 86
oslovených. Dotazovaní obèané vyjadøovali svoji
spokojenost s jednotlivými kritérii podle jednoduché

stupnice známkami 1, která byla vyjádøením
maximální spokojenosti, až 5 - takto známkovali
nespokojení obèané. V závìru dotazníku mìli
všichni dotazovaní možnost vyjádøit své další
pøipomínky a námìty k èinnosti úøadu. A jak
dopadly jednotlivé odbory?
Odbor kanceláøe starosty a tajemníka byl oznámkován lepší dvojkou, pøesné èíslo vyjadøující celkovou
spokojenost je 1,80. Skvìle byl ohodnocen odbor
vnitøních vìcí, který si vysloužil známku 1,37.
Odbor dopravy, školství a kultury dostal známku
jedna mínus podobnì jako odbor investièního a regionálního rozvoje. Nejvìtší spokojenost obèanù
ohodnocená známkou 1,20 byla s prací našich
úøedníkù odboru životního prostøedí. Naopak nejmenší spokojenost byla s odborem výstavby a územního plánování, který byl ohodnocen známkou
„dobrý“.
Ostatní odbory si vysloužily známky: odbor finanèní
2,09, odbor obecní živnostenský úøad 2,16, odbor
majetku mìsta a komunálního hospodáøství 2,12
a odbor sociálních vìcí a zdravotnictví 2,10.
Výsledky tìchto prùzkumù jsou neocenitelnými
podklady pro další zlepšování kvality služeb
mìstského úøadu. Prùzkumy budou pokraèovat i nadále se snahou zamìøit se na konkrétní pracovištì,
pøípadnì konkrétní pracovníky.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Firma Alema se pøedstavuje
Štìdrý den a rozzáøené dìtské oèi u osvìtleného
vánoèního stromeèku. Auto v protismìru, øidiè bliká
a dává najevo, že je oslnìn. Tlumená svìtla svítí
moc vysoko. Jediný pohyb ruky a svìtla jsou
nastavena správnì. Malé, ale pro bezpeènost dùležité
naklápìní svìtel pochází
jako vánoèní osvìtlení
právì z moravskotøebovské Alemy, stejnì jako
seøizovací jednotky pro
automobilové svìtlomety,
navíjení cívek a kompletace tištìných spojù,
montáž øezacích souprav
a montáže svìtel a osvìtlení, konstrukce vstøikovacích forem a støižných a tváøecích nástrojù, to
všechno se už deset let rodí ve firmì, mezi jejíž
spokojené zákazníky patøí napø. firma Hella
Autotechnic, ASCO, Injecto Mold Inc., Visteon
(Autopal) a další. „Provoz výroby interiérového
a vánoèního osvìtlení a UNIPLUS nástrojárna se do
Moravské Tøebové z Lanškrouna pøesunuly už pøed
deseti lety. V roce 2006 jsme provedli celkovou
rekonstrukci budovy tady v Moravské Tøebové, která
pøevyšovala deset milionù korun,“ øíká Milan
Duchek, správce budov v Moravské Tøebové.
V moravskotøebovském provozu je zamìstnáno
osmdesát zamìstnancù. Celkovì si firma v provozu
Moravská Tøebová udržuje zhruba kolem sta
pracovních míst. „Do budoucna chceme rozšíøit
výrobnu vstøikovny plastických hmot a nakoupit nové

Projekt na rozvoj cestovního
ruchu podpoøila EU
V rámci projektu „Propagaèní kampaò turistických
produktù a volnoèasových aktivit Regionu MTJ“
byly vydány nové propagaèní materiály, hrazena
úèast na veletrzích, podpoøeny konkrétní akce
a festivaly a v prùbìhu turistické sezóny se objeví
také reklamními spoty v rádiích a inzeráty v novinách. Cílem je pøiblížit potenciálním turistùm
nejvìtší atraktivity, a to nejen ve mìstì, ale také
v širším okolí. Pozornost se soustøedí pøedevším na
novì zrekonstruovaný zámek v Moravské Tøebové,
který letos zažil pøevratné zmìny. „V podzemí zámku
byly odkryty doposud neznámé prostory, které
sloužily jako vìzení. Od nové turistické sezóny je zde
umístìna nová expozice støedovìké muèírny, která je
svým rozsahem nejvìtší v ÈR. Muèírna má obrovský
úspìch, návštìvníci zde totiž díky rekvizitám a ozvuèení zažijí støedovìk opravdu na vlastní kùži,“
vysvìtlila Libuše Gruntová, øeditelka Kulturních
služeb mìsta, které zámek spravují. Další zmìnou je
zprovoznìní zámecké kavárny v pøekrásném
prostøedí Magdalenina sálu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Pardubickým krajem.
-red-

vstøikovací lisy,“ sdìluje Duchek. V roce 2006
tvoøila výroba pro èeský trh cca tøicet procent,
zbývajících sedmdesát procent výroby vyvezla
Alema do zahranièí.
Firma Alema a. s. (døíve s.r.o.) byla založena v roce
1992. Na konci téhož roku firma Alema odkoupila
v rámci malé privatizace èást podniku Tesla
Lanškroun a.s. a stala se tak majitelem nástrojárny
Tesly, vèetnì rozsáhlých výrobních ploch. Velkou
tradici nástrojaøské výroby, která má poèátky
v Lanškrounì od 50. let minulého století, Alema
s.r.o. dále rozvinula a uèinila ji základem své
podnikatelské strategie. Postupnì byla èinnost firmy
rozšíøena vybudováním støedisek lisovny kovù,
vstøikovny plastù a montáží. V roce 1997 byla
založena nástrojárna UNIPLUS, která navázala na
tradice pùvodní nástrojárny a která je od roku 2006
souèástí firmy Alema.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Nejvýznamnìjší atraktivity
dostanou extra propagaci
V rámci projektu na rozvoj cestovního ruchu v moravskotøebovském regionu probíhá komplexní
propagaèní kampaò nejvýznamnìjších atraktivit.
Cílenì propagována je také nejnavštìvovanìjší
atraktivita mìsta, Moravskotøebovský aquapark,
kam roènì zavítá pøes 40.000 lidí. „Aquapark by se
mìl stát jednou z pomyslných vstupních bran do
mìsta. Navštìvují jej lidé ze široka zdaleka a my se
je pokusíme upozornit také na další zajímavá místa
Moravské Tøebové, a už formou rozdávání
propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním
informaèní tabule,“ prozradil plány na další rozvoj
turizmu starosta mìsta Josef Ošádal.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Pardubickým krajem.
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí.
Pištì své dotazy na adresu MT zpravodaj, nám.
T.G.M. 29, MT nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz
Pane starosto, chci se Vás
zeptat jestli mìsto uvažuje
o vybudování chodníkù z dùvodu bezpeènosti dìtí a obèanù, kteøí chodí pìšky za
sportem, na finanèní úøad
nebo nádraží ze sídlištì Západní pøes Udánky, kde je teï
vlastnì obchvat MT od Lanškrouna na Brno, Svitavy. Je
zde opravdu velký provoz jak nákladních, tak
osobních vozidel. Dìkuji.
V letošním roce je zahrnuto do investièních akcí
vybudování chodníku z ulice J. K. Tyla do Udánek.
Dle mého názoru je to nejhorší úsek nejen pro ty,
kteøí procházejí Udánkami smìrem k nádraží, ale
zejména pro obèany této místní èásti mìsta. Zda
mìsto pøistoupí k pokraèování chodníku dále
smìrem k nádraží bude záležet na finanèních
prostøedcích v dalších letech.
Pane starosto, doslechl jsem se, že se mìsto chystá
prodat byty ve svém vlastnictví. V jednom
takovém bydlím. Zajímalo by mì, kdy se zaène
s prodejem a podle èeho bude stanovena cena
bytù. Je pravda, že prodej bude pøes realitní
kanceláø? Doufám, že ceny bytù nebudou moc
pøemrštìné a budou odpovídat tomu, jakou mají
ve skuteènosti hodnotu. Dìkuji K. M.
Rada mìsta projednávala zámìr postupnì, citlivì
a po etapách zahájení prodeje bytù, kterých má
mìsto na svou velikost neúmìrnì mnoho. Zastupitelstvo mìsta však o zámìru dosud nejednalo.
Opravdu hodláme využít, pokud bude zámìr prodeje
realizován, nìkteré ze specializovaných firem, které
mají velké zkušenosti z jiných mìst. Je v této chvíli
tìžké vùbec hovoøit o cenì, když v zastupitelstvu
nebyl projednáván ani zámìr.
V loòském Moravskotøebovském zpravodaji jste
mimo jiné uvedl, že bylo vybudováno nové parkovištì mezi ulicemi Západní, Jiráskova a Høebeèská pro 28 míst. Zajímalo by mì, kolik
vybudování tohoto parkovištì stálo, i když na
nìm parkuje od 4 až 7 aut. Mám však pøipomínku k tomu, že na ulici Jiráskova èíslo 101 až 109
stojí dennì i v noci 5 a nìkdy i 11 automobilù na
místì, kde je zákaz stání. K tomu novému
parkovišti je to však pouze 40-50 m. Mìstská
a státní policie tudy obèas projede, ale nic s tím
nedìlá, nebo nechce dìlat. Mùžete se o této situaci
pøesvìdèit v kteroukoliv denní nebo noèní
hodinu.
Parkovištì u ulice Høebeèské bylo realizováno
v rámci 1. etapy programu regenerace panelového
sídlištì, který byl z více než 70 % dotován z fondu
ministerstva pro místní rozvoj. Tedy je tìžké pøesnì
stanovit èástku, na kterou parkovištì pøišlo. Jsem
pøesvìdèen, že aut, které tam parkují, bude stále
pøibývat. Ale je pravdou, že majitelé vozidel,
parkující pøed bytovým domem Jiráskova 101-109
toto parkovištì nevyužívají. V letošní 2. etapì
regenerace sídlištì se zvýší poèet parkovacích míst
i u této bytovky a auta by na bližší stranì vozovky
k tomuto domu již stát nemìla.

Moravská Tøebová na „Živých šachách“
Šachy mají povìst hry zadumaných podivínù
a sotva se dají rychle vysvìtlit tìkavému publiku.
Vìtšina lidí jim buï propadne nadobro, anebo jim
nikdy neporozumí a nikdy nepøijde na chu. Živé
šachy, tedy šachy jako divadlo, vìtšinou víc
divadlo než šachy, tuto hranici pøekraèují. Divák
nemusí šachy chápat, a pøesto mùže být u vytržení
ze secvièených hereckých soubojù, které se
odehrávají na zvláštním jevišti rozdìleném do
ètyøiašedesáti polí. Živé šachy, které se odehrály
v Banské Štiavnici letos již po ètvrté, jdou ještì
dál. Pøestože jsou stále fantastickým divadlem (pøi
braní figur se utkávají šermíøi a jiní zbrojnoši),
zùstávají i mimoøádnými šachovými partiemi.

Herci nepøehrávají pøedem zkomponovanou
partii, ale reprodukují a oživují partii, kterou nad
nimi právì v tu chvíli sehrávají naslepo dva
velmistøi. Jediní dva skuteèní autoøi podívané ji
tedy nevidí.
„Jsem velmi rád, že jsme od našeho partnerského
mìsta Banská Šiavnica dostali pozvání na tento
festival „Živé šachy“. Pro mì jako šachistu to byl
zážitek. Chtìl bych, abychom tuto podívanou
mohli pøedstavit i lidem v Moravské Tøebové,
napø. na Dnech slovenské kultury, které se zde
pravidelnì konají,“ objasòuje své plány na závìr
místostarosta mìsta Miloš Izák.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Mor. Tøebové bylo
k 30. 6. 2007 vedeno celkem 11 137 obèanù ÈR,
z toho 54 cizincù s povolením k trvalému pobytu
na území Èeské republiky.
Za mìsíc èerven se v Moravské Tøebové narodilo
8 dìtí a zemøelo 7 obèanù, pøistìhovalo se 8 obyvatel a odstìhovalo se 16 obyvatel.

MATRIKA
Sòatky:
Èerven:

Lubomír Kadìra - Daniela Rotsèidlová
oba Praha
Kvìtoslav Blaško - Jiøina Vegnerová
oba Útìchov
František Skøepský - Gabriela Hanáková
oba Køenov
Miroslav Procházka - Petra Jarùšková
Mladìjov - M.T.
Mário Kuøinec - Martina Stupková
oba Rozstání
Èervenec: Jaroslav Vašek - Petra Sáblíková
oba M.T.
Lubomír Mazel - Monika Borùvková
M.T. - Praha
Petr Neznaj - Alena Jurišová
oba M.T.
Jindøich Kos - Kateøina Burešová
oba M.T.
Michal Suchý- Alena Zemánková
Kunèina - Sušice
Michal Selinger - Martina Knötigová
Kunèina - Øíèky
Lubomír Horák -Veronika Miková
oba Pardubice
Filip Horák - Kateøina Kyselková
oba M.T.
Radek Dvoøák - Ester Tesolin
Nová Ves - M.T.
30. 6. 2007 Diamantová svatba manželù
Anny a Zdenìka Kostkových z M.T.
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Te c h n i c k é s l u ž b y i n f o r m u j í
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatelka
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Telefon: 461 316 509
E-mail: reditel@tsmt.cz
Web: www.tsmt.cz

NÁPOJOVÝ KARTON
Nápojové kartony, vìtšinou jim øíkáme „krabice“ od
džusù, mléèných výrobkù, vína apod. se staly již bìžnou
souèástí našich nákupù. Nìkteøí z nás oceòují snadnou
skladovatelnost tohoto obalu, jiní to, že nápoje mají
delší trvanlivost, takže nemusíme tak èasto na nákup.
Málokdo se však zamýšlí nad dalším „životem“ této
krabice poté, co se zmìní v odpad. Tyto krabice je
možné dále zpracovávat a využívat za pøedpokladu, že
se nesmíchají s ostatním odpadem v popelnici. Proto
bychom Vás rádi požádali o spolupráci pøi jejich
tøídìném sbìru. Žlutý kontejner je oznaèen oranžovou
samolepkou, která Vás vyzývá k odkládání nápojových
kartonù. Je na obci, jaký zvolí systém sbìru nápojového
kartonu, nicménì oranžová samolepka je jasným
oznaèením kontejneru, do kterého je možné tento odpad
vhazovat. Pokud doma dopijete nápoj z krabice, prosím,
vypláchnìte ji troškou vody a stlaète, abyste zmenšili
její objem a nezabírala vám doma místo. Neodkládejte
do kontejnerù kartóny se zbytky nápojù, pøi tøídìní
a zpracování by mohly zpùsobovat vážné problémy
a mohly by ohrozit vlastní zpracování. Nápojový karton
je vytvoøen z vrstev nìkolika rùzných materiálù, jejich
vlastnosti se kombinují a tento obal spojuje jejich
výhody: papír je lehký, polyethylen je nepropustný pro
vodu i mikroorganismy a hliník je odolný vùèi
pronikání vodních par, plynù a nìkterých chemických
látek. Nìkteré nápojové kartony (tzv. „aseptické“) jsou
složeny z tìchto tøí materiálù, jiné obsahují pouze papír
a polyethylen (tzv. „septické“). Jejich složení pøedurèuje
jejich použití: krabice bez hliníkové vrstvy se používají
na potraviny k okamžité spotøebì (vìtšinou kefíry,
jogurtová a èerstvá mléka). Krabice s hliníkovou fólií
fungují podobnì jako konzerva, takže se do nich plní

nápoje s prodlouženou trvanlivostí (nejèastìji trvanlivá
mléka, džusy, víno apod.)
Pokud se nápojové kartóny vytøídí podobnì jako papír,
sklo, nebo plasty je možné je dále využít buï:
1. v papírnách: krabice se rozemelou ve vodì a na sítech
se zachytí tzv. „papírové vlákno“, které je surovinou pro
výrobu papíru. Nápojové kartony obsahují velmi
kvalitní papírové vlákno, takže o jejich zpracování mají
již nyní velký zájem papírny v ÈR. Ze zbytkù hliníkové
a polyethylenové fólie lze vyrábìt napø. palety, pøípadnì
teplo a páru.
2. na speciální lince, kde se krabice rozdrtí a dr se za
tepla lisuje do desek, které mají velmi dobré izolaèní
vlastnosti a dají se použít pøi stavebních pracích.
Zpracováním (tj. rozvlákòováním kartonu a použitím ve
výrobì) se zabývají na základì dohody s EKO-KOM,
a.s. Papírny Bìlá pod Bezdìzem a papírny Kappa
Karton Morava v Žimrovicích. Linka na výrobu
lisovaných izolaèních desek, která byla provozována
v Nové Pace, je pøemístìna do papíren v Bìlé a bude
zde fungovat jako alternativní možnost zpracování
nápojových kartonù.

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
E-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00
do19:00 hod.
Statistika za období 18. 6.-14. 6. 2007
18. 6. v 14:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení
z èerpací stanice OMV, že v trávì u hlavní silnice leží
muž. Po pøíjezdu na místo bylo zjištìno, že se jedná
o místního opilého bezdomovce. Muž byl probuzen
a vykázán z místa.
19. 6. v 00:30 hod. øešila hlídka MP obsluhu v restauraci
na ulici Zámecké. V provozovnì byla hlasitì puštìná
hudba a došlo k rušení noèního klidu.
21. 6. v 09:00 hod. byla hlídka MP pøivolána do
samoobsluhy na sídlišti Západní. Zde se pokusil
zákazník ukrást zboží v hodnotì 494 Kè. Jelikož muž
u sebe nemìl doklady, byl pøedán na OO PÈR.
22. 6. v 03:50 hod. zjistila hlídka MP rozbité boèní sklo
u osobního auta na sídlišti Západní. Pøípad byl pøedán
PÈR.
23. 6. v 22:30 hod. byla hlídka MP pøivolána do
Boršova, kde z mostu spadl podnapilý muž do potoka.
Na místì bylo zjištìno, že muž je zranìn na hrudníku,
proto byla na místo pøivolána RZS.
24. 6. v 23:50 hod. byla hlídka MP pøivolána na sociální
ubytovnu na ulici Josefskou, kde jeden z nájemníkù
ohrožoval ostatní spolubydlící.
27. 6. v 21:30 hod. byl na ulici Lanškrounské nalezen
ležící opilý muž. Muž byl probuzen a pøevezen domù.
29. 6. v 00:25 hod. øešila hlídka MP ètyøi mladíky, kteøí
stanovali na sídlišti Západní a rušili noèní klid.
1. 7. v 19:10 hod. byla hlídka MP pøivolána do OD
Billa, kde ochranka provozovny zadržela muže pøi
krádeži zboží. Muž byl hlídkou pøevezen na PÈR ke
zjištìní totožnosti a pøestupek byl vyøešen blokovou
pokutou.
3. 7. v 16:20 hod. bylo hlídce MP oznámeno, že v parku
u muzea pobíhá pes a napadá ostatní psy a kolemjdoucí.
Hlídka psa odchytla a pøevezla do kotce MP.
5. 7. v 01:15 hod. øešila hlídka MP muže v Sušicích,
který opakovanì ruší sousedy hlasitou hudbou.
6. 7. v 23:30 hod. øešila hlídka MP na ulici Cihláøovì
dva muže, kteøí rušili noèní klid a vzájemnì se napadali.
7. 7. v 01:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení o rušení
noèního klidu na dìtském høišti na ulici Høebeèské. Na
místì bylo pìt mladíkù, kteøí byli po rázné domluvì
z místa vykázáni.
10. 7. v 21:00 hod. zabezpeèila hlídka MP místo
dopravní nehody na ulici Brnìnské do pøíjezdu PÈR.

12. 7. v 02:30 hod. nalezla hlídka MP na ulici Sportovní
ležet staršího muže, který si stìžoval na bolest levé
ruky. Na místo byla pøivolána RZS a muž byl pøevezen
do nemocnice ve Svitavách.
13. 7. v 13:10 hod. byl hlídkou MP odchycen pes na
ulici Cihláøovì. Pes byl pøevezen do psího útulku ve
Vendolí.
14. 7. v 01:30 hod. byl hlídkou MP vykázán agresivní
zákazník z herny hotelu Morava.
strážník František Juriš

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Na lince 158 Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá celodenní služba
Kontakt: npor. Ondøej Vašíèek, ved. obv. odd. PÈR
a
Dealer drog za katrem
Více než pùlroèní spolupráce svitavských a ústeckoorlických specialistù východoèeského toxi týmu na akci
s pracovním názvem ÈMELÁK vedla kriminalisty
k odhalení ètyøiadvacetiletého dealera pervitinu. Muž je
podezøelý z toho, že od èervna 2006 do souèasnosti
rozprodal na Svitavsku a Lanškrounsku pervitin
nejménì za 200 tisíc korun. Podezøelého obvinil
policejní komisaø z trestného èinu nedovolené výroby
a držení omamných a psychotropních látek a jedù.
Drogu sám nevyrábìl, osoby, které mu pervitin
poskytovaly, jsou pøedmìtem dalšího šetøení kriminalistù. Pro mladíka, který sám pervitin užívá a nemá
jiný pøíjem, byla distribuce drogy hlavním zdrojem
obživy. Poté, co zjistil, že jsou mu kriminalisté na stopì,
zaèal se pøed policisty skrývat na rùzných místech
regionu; jedná se o osobu s fiktivním trvalým pobytem.
V dobì dopadení, ke kterému došlo poblíž centra Svitav,
byl podezøelý na cestì za svými odbìrateli. Dle sdìlení
kriminalistù se jedná o stálý okruh nìkolika desítek
osob ve vìku od dvaceti do pìtadvaceti let, z nichž
nìkteøí nakupovali pervitin i za desetitisícové èástky.
Následná prohlídka vozidla, kterým se mladík pøepravoval, pøinesla 11 g kvalitního pervitinu. K dokumentaci trestné èinnosti podezøelého pøispìli také
strážníci Mìstské policie Svitavy. Muž se pod tíhou
dùkazù ke své trestné èinnosti èásteènì doznal, policejní
komisaø podal návrh na jeho vzetí do vazby. Dle
vyjádøení pracovníkù toxi týmu je v tomto pøípadì
vysoce pravdìpodobné, že dojde k obvinìní dalších
osob z rùzné navazující trestné èinnosti.

Série vloupaèek
Dosud neznámý pachatel se vloupal dne 10. 11. v noci
do objektu mateøské školky a pohostinství v Radimìøi.
Celkem zpùsobil odcizením videa a finanèní hotovosti
více než sedmitisícovou škodu. Ve stejné dobì další
neznámý pachatel násilnì vnikl do Toyoty zaparkované
pøed rodinným domem v Sušici u Moravské Tøebové.
Z vozidla odcizil dalekohled, fotoaparát a penìženku
s platebními kartami, celkem zpùsobil majiteli škodu
témìø 32.000 Kè. V noci z pondìlí na úterý došlo
k dalšímu vloupání do vozidla VW na pøedmìstí
Moravské Tøebové, neznámý pachatel opìt odcizil z vozidla penìženku s platebními kartami. Zpùsobená škoda
èiní 5.500 Kè. V téže noci došlo v zemìdìlské
spoleènosti v Pomezí k odcizení šesti býèkù. Celkem
zpùsobil neznámý pachatel škodu témìø 34.000 Kè.
V úterý v èasných ranních hodinách odcizil na dìtském
táboøe v Budislavi dosud neznámý pachatel stanovou
plachtu a celkem dvacet párù ponožek sušících se na
šòùøe. Táborníkùm zpùsobil více než sedmitisícovou
škodu. Policisté po neznámých pachatelích i vìcech
nadále pátrají.
Pachatel loupežného pøpadení dopaden!
Tøiatøicetiletého muže z Tøebaøova u Moravské Tøebové
obvinil policejní komisaø z trestného èinu loupeže. Muž
je podezøelý z toho, že v pondìlí 9. 7. 2007 po pùlnoci
pøepadl benzínku. Po obsluze požadoval pod pohrùžkou
plynové pistole vydání tržby. Obsluha reagovala velmi
duchapøítomnì, podezøelého udeøila døevìnou tyèí pøes
ruku držící zbraò. Obrana podezøelého muže pøekvapila
a z místa utekl. K vydání penìz ani ke zranìní osob
nedošlo. O dopadení podezøelého se kromì svitavských
kriminalistù výraznì zasloužili policisté z obvodního
oddìlení v Moravské Tøebové.
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Festival „Kejkle a kratochvíle“
Tradièní støedovìký festival plný lidového veselí,
dobových øemesel, kejklíøù, šermíøù a trubadúrù
s ukázkami rytíøských soubojù Vás zve ke své
návštìvì poslední srpnovou sobotu 25. 8. 2007.
„Kejkle chceme ponechat v plném rozsahu jako
vloni. Pro diváky pøipravujeme oblíbený rytíøský
turnaj na koních a spoustu dalších lahùdek,“ uvedla
øeditelka Kulturních služeb Libuše Gruntová. Kejkle

19.45 hod. - Virtus Vincit - šermíøské vystoupení
Gladiátorské hry
20.20 hod. - Kejklíø Køup-ala-hop
21.15 hod. - Tan. soubor Romance - orientální tance
21.40 hod. - Virtus Vincit - ohòová show
22.00 hod. - Dick O´Brass - hudba k poslechu
i tanci
23.00 hod. - Ohòostroj

Lidové slavnosti
na Cimburku
Areál zøíceniny hradu Cimburk
u Mìsteèka Trnávky – 13. roèník

Program:
Pátek 17. srpna od 20.00 hodin
TANEÈNÍ ZÁBAVA
Hraje: skupina KROUNEX
DJ Štìpán FRIEDEL
Vstupné: 50 Kè
Sobota 18. srpna od 14.00 hodin
Úèinkují:
PROÈ NE BAND - Mor. Tøebová
JABLKOÒ - Praha
PALEÈEK a JANÍK - Praha
PAVOL HAMMEL - Bratislava
VLAD. BLÁHA a KATKA - Brno
FOLIMANKA BLUES - Praha
JIØÍ DÌDEÈEK - Praha
FOLTÁN BAND - Praha
S.E.B. - Praha
PROÈ NE BAND - Country bál!
Moderuje: JUDr. Pavel Foltán
Vstupné: 100 Kè (dìti 30 Kè)
zaènou ve 13 hodin prùvodem mìstem. Na námìstí
budou postaveny stany se stylovými atrakcemi.
Diváci si mohou zajít do vìštírny, kde jim kartáøka
prozradí budoucnost, na vlastní kùži si mohou
vyzkoušet støedovìkou muèírnu s typickými
donucovacími nástroji, tajemný alchymista jim
pøedvede kouzla a triky v alchymistické laboratoøi
a své váleènické schopnosti mohou otestovat
støelbou z luku èi kuše v dobové støelnici. Mimo
klasického obèerstvení pak ochutnají placky s povidlím, èesnekem èi klobásou, zelòáky a boží milosti
ve støedovìké krèmì. Návštìvníky èekají také stánky
s ukázkami lidových øemesel, která si dokonce mohou sami vyzkoušet. Na nìkolik minut se promìní
v hrnèíøe, svíèkaøe, tkadlenu èi kartáøku. Neváhejte
a pøijïte se pobavit v sobotu 25. 8. na námìstí.
Kulturní program je pøipraven právì pro Vás!
Námìstí T. G. Masaryka
Sobota 25. 8. 2007, od 13.00 do 23.00 hodin
Program:
13.00 hod. - Historický prùvod od zámku pøes
námìstí a zpìt
14.00 hod. - Zahájení slavností, pódium na námìstí
14.10 hod. - Virtus Vincit - rytíøské souboje
14.30 hod. - Taneèní soubor Romance - renesanèní
tanec
14.45 hod. - Kejklíø Køup-ala-hop
15.20 hod. - SHŠ Buhurt - scénka o právu útrpném
15.45 hod. - Švejk band - veselá partièka muzikantù
„hašlerky“, kuplety, staropražské i lidové písnì

17.00 hod. - DKS Štvanci - Rytíøský turnaj na
koních - námìstí
17.50 hod. - Švejk band - veselá partièka muzikantù
„hašlerky“, kuplety, staropražské i lidové písnì
18.50 hod. - Princeznina èarodìjnice - šermíøská
pohádka pro malé i velké
19.35 hod. - Tan. soubor Romance - rokokový tanec

MLADÌJOV – BLOSDORF 1915
Vzpomínkové oslavy k uctìní památky padlých
za 1. svìtové války
Sobota 11. 8. 2007
Polní úzkorozchodná dráha Mladìjov na Moravì
(u Moravské Tøebové)
Svìtová válka 1914-1918
Bitevní ukázka se pokusí nastínit divákovi situaci
na rusko-rakouské hranici roku 1915.
Karpatské kopce a rozsáhlé poloniny, tak vypadala
tehdy frontová linie mezi obìma válèícími
stranami. Øady ostnatých pøekážek, kulometná
hnízda i pozice dìlostøelectva, první automobily
a letadla, konì a pøedevším unavení, mrtví
a ranìní vojáci. To vše dohromady tvoøí atmosféru
I. svìtové války. První války v dìjinách, kdy proti
sobì stál doslova celý svìt. Tato vzpomínka je
vìnována památce padlých na všech frontách.
Ukázka: Rakouské pozice okolo trati jsou
posíleny dìlostøeleckými stanovišti a kulometnými hnízdy. Drátìné pøekážky podél státní hranice
oddìlují obì strany fronty. Na obhlídku svého

vojska pøijíždí zástupce vrchního velení. Všude je
klid, vesnièané pracují na poli. Na kopci nad tratí
je tìžké rakouské dìlostøelectvo. Ruská armáda se
za podpory letectva a dìlostøelectva pokusí
prolomit Rakouskou obranu a obsadit železnièní
tra.
Program:
9.30-17.00 Provoz parní dráhy
9.00-18.00 Celodenní program výjevy ze starého
mocnáøství, dobová hudba, výstava
historické techniky, koncert C. a K.
kadetní hudby Velké Opatovice
11.00
Pietní akt za úèasti histor. jednotek
14.00
Vojenská pøehlídka,
pøíjezd „následníka trùnu“
15.30
Bojová ukázka: dìlostøelectvo,
jízda, letectvo…
20.00
Zábava s hudbou a pivem
21.45
Slavnostní ohòostroj
Celodenní obèerstvení, úschovna zavazadel,
možnost kempování
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej:
v mìsíci srpnu zrušen!!!

Pøipravujeme
Nebyla to Pátá, byla to Devátá
/Aldo Nicolaj/
Manželský trojúhelník s øešením vskutku originálním
Hrají: Josef Carda,
Jana Švandová, Rudolf Hrušínský
Režie: Jiøí Menzel
Komedie je skvìlá již
svým námìtem a dokonalá díky mistrným
dialogùm
Jsou-li dva, mùže se
zrodit láska. Vstoupí-li
mezi nì tøetí, vznikne
drama. Vážné nebo
smìšné, èasto obojí,
støídavì i souèasnì.
Bylo-li nejèastìjším
námìtem staré komedie namlouvání s pøekážkami,
nejèastìjším námìtem mìštácké komedie (od jejich
výšin až po pokleslý „bulvár“) se stává manželská
nevìra a nejèastìjším situaèním schématem
trojúhelník – nejen ve dvou základních variantách
(dva muži – jedna žena, dvì ženy – jeden muž), ale
i
v rùzných rafinovanìjších kombinacích
(ètyøúhelník, pìtiúhelník, spojení dvou trojúhelníkù
apod.). Èastým používáním se ovšem trojúhelník
opotøeboval a jeho souèasným autorským uživatelùm nezbývá než pracnì hledat jeho dosud
nevyèerpané možnosti. Italskému dramatikovi
Aldovi Nicolajovi se v komedii Nebyla to Pátá, byla
to Devátá (rozumìj: nikoli Beethovenova „Osudová“
symfonie, ale poslední "Devátá" s Ódou na radost)
podaøilo objevit možnost vskutku originální, ba
pøímo senzaèní. Øíci jakou, zde nelze (jako se
u detektivky nesluší prozradit, že vrahem je
zahradník).
14. 9., pátek, 19.30 hodin,
vstupenky budou v prodeji od 3. 9.
Rád chodím do divadla a nerad z nìj odcházím
s prázdnou hlavou a s pocitem deprese.
Proto se jako režisér nejradši vìnuji tomu, èemu se
øíká „bulvár“. Tento termín má pro nìkteré lidi
pejorativní význam, pro mne však ne. Mám za to, že
humor je nejlepší cestou k poznávání a komedie je
tou nejlepší cestou k poznávání toho, jací lidé jsme.
Musí to být ovšem komedie dobøe udìlaná, která
není napsaná a hraná jen pro pustou švandu.
Hra, ve které nejsou komické figury, komické jsou
jen situace ve kterých se ocitají normální, nám
pøíbuzní lidé. To je pro mne ten správný bulvár.
Divadlo bez „velkých myšlenek“, o to blíž k poznání
èlovìka.
Ostatnì historie divadla mi v tom tak trochu dává za
pravdu. Na pøíbìhy a figurky Goldoniho her se
mùžeme dívat dodnes, protože už v dobì, kdy byly
psány, byly živé a lidsky pøirozené. Vedle Goldoniho
existovala jistì spousta jiných vážnìjších a uctívanìjších autorù a co o nich dneska víme. Mám
podezøení, že u tìch vážných her už sama ambice
tlumoèit vážnou myšlenku pùsobí, že jejich postavy
jsou èasto umìlé a hra sama, aè v dobì svého vzniku
významná, døíve èi pozdìji èasem vyèpí. To platí i o
jiných, ve své dobì významných autorech,
souèasnících Moliéra, Aristofana a dalších dodnes
živých komediografù. Co o nich víme a které jejich
vážné kusy potøebujeme dneska vidìt? I mezi
staršími filmy si radìji vybereme veselohru, ve které

jsou živí lidé, a vážné, ve své
dobì uctívané filmy, nám s odstupem doby pøipadají umìlé
a dokonce i svou vážností
èasto smìšné.
A tak mi dovolte tuhle
kacíøskou úvahu: dovedu si
pøedstavit, že za pár desítek
let, ne-li døív, se budou naši
potomci radìji dívat na hry
autorù, na které se sice dnes
intelektuální elita kouká skrz prsty, ale které
o nás a o naší dobì vypoví víc, než dnešní uctívaná
dramatika, což jsou podle mne jen vìtšinou módní
sondy do hlubin duše hajzlíkù, gaunerù a úchylákù.
A rád bych dodal, že pro práci na téhle inscenaci
mne (kromì toho, že mì taková hra baví) pøitahovala i okolnost, že se pøi ní opìt na nìjakou chvilku
setkám s tìmi, se kterými jsem vždycky rád pracoval.
S Janou Švandovou, Rudou Hrušínským (kdysi
mladším) a Pepíkem Cardou.
Jiøí Menzel

Újezdské Babí léto 2007
17.-18. srpna 2007 (Dolní Újezd u Litomyšle)
Pátek 18. srpna – COUNTRY BÁL od 20.00 hodin
KLONDAJK a Standa „Drobek“ Schwarz,
ŠMEHYDLO
VSTUPNÉ: Dìti do 15 let a ZTP 30 Kè; ostatní
pøedprodej 50 Kè, na místì 70 Kè
Sobota 19. srpna BABÍ LÉTO od 13.00 hodin
13.00-13.30 KNEZAPLACENÍ
13.40-14.10 OLI & LU
14.25-15.10 Pavlína JÍŠOVÁ a PØÁTELÉ
15.25-15.55 FLASHBACK
16.10-16.55 NEZMAØI
17.10-17.40 PROÈNE
17.55-18.40 Wabi DANÌK a Miloš DVOØÁÈEK
18.55-19.25 Martin ROUS
19.45-20.30 Pavel ŽALMAN, Pavlína JÍŠOVÁ
a Antonín HLAVÁÈ
20.30-21.30 ŽALMAN & spol.
21.50-22.50 FLERET s Jarmilou ŠULÁKOVOU
Speciální host: Pavel Žalman LOHONKA
VSTUPNÉ: Dìti do 15 let a ZTP 60 Kè; ostatní
pøedprodej 140 Kè, na místì 180 Kè
Slovem provází:
Jirka Malý a Wabi Danìk
Zvuk:
Zbynìk Køíž
Internetové stránky: www.babi-leto.wz.cz
--------------------------------------------------------------Pøedprodej na tento festival opìt bude v IC,
nám. T. G. M. 33 v M. Tøebové, tel.: 461 315 794.

úù

Pozvánka na výstavu

Sdružení Moravskotøebovských výtvarníkù
Welen, Vás zve na výstavu „HLAVOLAMY“.
Vystavují: Ina Kalášková-Sionová – obrazy
Jiøí Kosina – sochy
Vernisáž výstavy se uskuteèní 2. 8. 2007 v 18.00
hodin v kapli sv. Josefa pøi františkánském
klášteøe na ul. Svitavské.
Výstava potrvá do 12. 8. 2007 vždy od 9 do 12
hodin a od 13 do 17 hodin.

úù

Pozvánka

Spoleènost èesko-nìmeckého porozumìní zve
na výstavu obrazù „Okouzlení krajinou“
Malíøi MVDr. Ivan Rozsíval a Ing. Ladislav
Ševèík nám ve své výstavì pøiblíží krásné kouty
Podorlicka a Orlických hor, Jeseníkù a Šumavy.
Výstava potrvá do 15. srpna a je dennì
otevøená od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin.
Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní,
Svitavská 18, muzeum, I. poschodí.

úù

Sušická pou

Již 17. roèník tradièní Sušické pouti bude hlavní
náplní víkendových dnù 18. a 19. srpna 2007
v areálu høištì v Moravské Tøebové - Sušice.
Sobotní veèer 18. 8. bude patøit milovníkùm
dobré hudby a tance, nebo jim k tomu bude
vyhrávat od 20.00 hodin oblíbená kapela
PRIMÁTOR z Èeské Tøebové v rámci pouové
zábavy. Jak už bývá dobrým zvykem, bude opìt
pøipravena pro úèastníky bohatá tombola.
V nedìli 19. 8. èeká na návštìvníky pouti široká
možnost nákupù ve stáncích, rùzné pouové
atrakce pro dìti i dospìlé a nesmí chybìt ani
dobrá nálada.
Po oba dva dny je zajištìno bohaté obèerstvení.
Srdeènì zvou obèany mìsta i okolí poøadatelé –
hasièi ze Sušic!

úù

Setkání sbìratelù

Klub pøátel výtvarného umìní v Moravské
Tøebové Vás zve na IV. setkání sbìratelù
a pøátel exlibris, které se koná v sobotu 1. záøí
2007 v konferenèním sále jídelny Hedva na
Lanškrounské ulici.
Zahájení v 9.00 hodin výmìna EXL, tombola.
V 11. 00 hodin tradièní aukce galerie LUKART.
V rámci oslav založení mìsta bude po skonèení
umožnìna prohlídka zámku, radnice a muzea.
Na Vaši úèast se tìší KPVU Moravská Tøebová

Filmové léto s kinematografem

Ve dnech 26.-29. 8. navštíví Moravskou Tøebovou
již poètvrté v historii putovní kinematograf bratøí
Èadíkù, provozující pojízdná kina po celé Èeské
republice. V tomto provizorním letním kinì
mohou diváci pod širým nebem shlédnout nìkolik
zajímavých filmù výhradnì èeské produkce. Tìšit
se mùžeme v nedìli 26. 8. na fantastický
dobrodružný snímek pro celou rodinu s názvem

Maharal – Tajemství talismanu, v pondìlí 27. 8.
napínavé psychologické drama Pravidla lži, kde
byl hlavním kameramanem moravskotøebovský
rodák a pedagog na FAMU Petr Koblovský,
v úterý 28. 8. melancholickou komedii o lásce,
nejistotì a touze splnit si své sny Grandhotel a ve
støedu 29. 8. smutný i úsmìvný pøíbìh o køehkém
vztahu dvou mladých lidí nazvaný Štìstí.
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MUZEUM
Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: út - pá: 9.00 - 12.00 h., 13.00 - 16.00 h.
so - ne:
14.00 - 16.00 h.

Fotofestival
Moravská Tøebová 2007
Pod záštitou mìsta Moravská Tøebová uspoøádala
Galerie umìlecké fotografie 23. 6. 2007 již osmý
roèník fotofestivalu s mezinárodní úèastí. Slavnostní
zahájení kulturní akce uvedl starosta mìsta
Moravská Tøebová RNDr. Josef Ošádal.

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

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

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: út - ne: 10.00 - 17.00 h.
Expozice:
• Støedovìká muèírna • Mìšanské bydlení •
Selská jizba
Výstavy:
Vernisáž výstavy KERAMIKA 07
Kulturní služby mìsta, Zámek Moravská Tøebová
a Sdružení keramikù Brno Vás srdeènì zvou na
výstavu Keramika 07.
Sdružení keramikù Brno je èlenskou organizací Unie
výtvarných umìlcù Èeské republiky. Založeno bylo
v roce 1990 jako výbìrové sdružení profesionálních
výtvarníkù keramikù. Autorská tvorba èlenù tohoto
sdružení uplatòuje nejrùznìjší postupy od klasického
øemesla, až po oblast volné umìlecké tvorby.
Zámek Moravská Tøebová, 28. 7.-2. 9. 2007,
v otvíracích hodinách zámku.

úù

Taneèní kurz pro dospìlé

Sdružení pøátel Kulturního domu v Boršovì,
pøipravuje na mìsíc øíjen a listopad taneèní
kurzy pro dospìlé. Podrobnosti a pøihlášky
v informaèním turistickém centru námìstí
T. G. Masaryka nebo u pana Beyera na tel. èísle:
604 953 639. Kurzovné za pár 2.000 Kè.

úù Moravská Tøebová, jak ji neznáme
Komise památkové péèe letos opìt vyhlásila
fotografickou soutìž „Moravská Tøebová, jak ji
neznáme“. Amatéøi i profesionálové mohou
odevzdávat soutìžní práce (jakékoliv zajímavé
fotografie našeho mìsta, uvítáme i dokumentaci
oslav 750. výroèí) v muzeu do 31. 8. 2007.
Výbìr z fotografií bude opìt vystaven, na
vernisáži výstavy budou vyhlášeni a ocenìni
nejlepší autoøi.

úù

Motto letošního festivalu znìlo „PODHÙØÍ, HORY
A LIDÉ“. Toto téma do znaèné míry ovlivnilo jak
výbìr autorù, tak fotografií vystavených na šestnácti
místech po celém mìstì.
Po zahajovacím ceremoniálu se ujal pøednášky
s ukázkami své tvorby Ing. Jiøí Havel. Svým
poutavým vyprávìním pøítomné posluchaèe velmi
zaujal. Následovala prohlídka jednotlivých fotografických výstav. V minulém roce prohlásil èlen
poroty Mgr. Antonín Hinšt na adresu této významné
kulturní akce, cituji: „Na Fotofestivalu není ani
jedna špatná fotografie. Mám-li hodnotit letošní
roèník, musím s radostí prohlásit, že jsem ještì
nevidìl tolik zajímavých fotografií na dané téma.“
Oblíbený „SALON NA ŠNÙRÁCH“ je každoroènì
pojat jako fotosoutìž a letošní roèník vyhodnotili
páni porotci takto:
1. cena: Standa Navrátil, Zlín
2. cena: Vladimír Skalický, Lanškroun
2. cena: Jiøí Bartoš, Hejnice
3. cena: Jaroslav Mareš, Polièka
Èestné uznání si odnesli následující autoøi:
Rudolf Zukal, Moravská Tøebová; Jaroslav Mareš,
Polièka; Slawomir Grzanek, Lodž (Polsko); Ilona
Cíchová, Praha
Jednotlivé výstavy jsou k vidìní do konce èervence
a nìkteré autorské výstavy až do konce srpna. Po
ukonèení festivalu budou ve vybraných galeriích
nainstalovány výstavy ze stálé expozice Galerie
umìlecké fotografie.
Pøíjemný kulturní zážitek vám pøeje správce Galerie
umìlecké fotografie.
Rudolf Zukal

U m o ž n ì t e Va š e m u d í t ì t i
UMÌLECKÉ VZDÌLANÍ
V mnoha zemích je pro vìtšinu lidí
hudební i další umìlecké vzdìlání
finanènì naprosto nedostupné.
Využijte proto šanci,
která se vám zde nabízí.

Základní umìlecká škola Moravská Tøebová
zahajuje ve dnech 3. - 14. záøí 2007 od 14 do 17 hod.
pøijímací pohovory pro nové žáky do tìchto oborù:
Hudební obor:
klavír, keyboards
kytara, housle, zobcové flétny,
klarinet, saxofony, žesové nástroje –
trubka, pozoun, lesní roh
sólový zpìv, bicí nástroje
dìtské pìvecké sbory
Výtvarný obor:
kresba, malba, grafika,
modelování, dekorativní èinnosti
Literárnì dramatický obor:
dramatická prùprava a slovesnost,
sólový projev, práce v souboru
Taneèní obor:
pøípravná hudebnì-pohybová výchova,
základy klasického tance, lidového tance
a moderního tance, taneèní praxe
Kvalifikovaní pedagogové Vás rádi seznámí s vybraným oborem a odpoví na Vaše dotazy.
Využijte tìchto termínù a pøihlaste svou dceru èi syna do ZUŠ vèas.
Ani pøes snahu vyhovìt všem zájemcùm nelze v dalším pøijímacím kole
vzhledem ke kapacitì školy zaruèit pøijetí nových žákù.
Tìšíme se na setkání s Vámi a podrobné informace Vám sdìlíme
- v budovì ZUŠ, Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová
- nebo na tel. è. 461 311 709

- na www.zusmt.cz

Pozvánka

Komise památkové péèe pøipravuje pro milovníky historie tradièní zájezd.
Cíl zájezdu: zámek a muzeum v Blansku
a Nový hrad u Blanska (Adamova)
Termín: 18. srpna 2007 (sobota)
Odjezd: 12.00 od budovy muzea
Pøihlášky: v kanceláøi muzea tel. 461 311 203
Záloha: 100 Kè (pøi pøihlášení)
Upozornìní: pøi výstupu na Nový hrad bude
nutno dojít cca 600 m do mírného svahu pìšky
(prostor je pøírodní rezervace, kam nemohou
motorová vozidla).
Srdeènì zvou poøadatelé
Zámek Blansko
První zámecké sídlo na místì støedovìké tvrze
dal vystavìt v r. 1447 Vilém z Milèína. V roce
1547 pøestavìl dosavadní zámek v renesanèní
sídlo Matyáš Žalkovský ze Žalkovic. Pøestavìn
byl ještì v 17. století a v 19. století prošel
empírovou (1853) a novorenesanèní (1873)
pøestavbou. V letech 1960 1968 byla provedena
rozsáhlá rekonstrukce celého zámku. Kromì
historických interiérù lze v zámku navštívit
muzejní expozice o Moravském krasu,
dekorativní a užitkové litinì z 19. století, historii
hradu Blansko atd.
Nový hrad u Blanska (Adamova)
Hrad se nachází asi 5 km jižnì od Blanska na
ostrohu nad železnièním tunelem. Vznikl na
pøelomu 13. a 14. století, založen byl
pravdìpodobnì pány z Lipé. V letech 1411
1597 patøil pánùm z Boskovic. V roce 1470 jej
dobyla vojska uherského krále Matyáše
Korvína. Obnovili jej v roce 1493 bratøi Dobeš
a Beneš Èernohorští z Boskovic. Od roku 1597
náležel Lichtenštejnùm.
V posledních letech, kdy je správcem hradu
Èeský svaz ochráncù pøírody z Brna, dochází
postupnì k záchranì této památky. Jsou zde
poøádány historické slavnosti s ukázkami
starých øemesel a je zde i muzeum. Na hradì
byly natáèeny i scény z filmu „V erbu lvice“
o Zdislavì z Lemberka.
Miloslav Kužílek

úù

V. roèník Festu Pod Parou 2007

Letošní roèník letního open-air punk-rockového
festivalu Pod Parou bude probíhat ve dnech 18.19. 8. v Mor. Tøebové (Udánky – Lišèí stezka).
Na scénì se pøedstaví 35 tuzemských i zahranièních kapel (Dánsko, Polsko, Slovensko). Areál
festivalu bude otevøen v pátek od 10.00 hodin.
První kapela odstartuje ve 13.45 hod.
Pøedprodej bude fungovat od 1. 7. do 8. 8. za cenu 300
Kè. Vstupné na místì bude 370 Kè na oba dva dny.
Pouze na sobotu za 240 Kè. Tìšíme se na Vás.

Organizátoøi festu Pod Parou

úù

Výživa ke zdraví

Pøijïte si poslechnout zajímavé povídání v rámci vzdìlávacího cyklu „JAK SI UDRŽET
ZDRAVÍ A DOBROU POHODU“ na téma
Výživou ke zdraví (zpùsob výživy tìsnì
souvisí se zdravotním stavem • výživa èlovìka
by mìla být souèástí moderní medicíny •
rùzní lidé potøebují rùznou výživu • „Jsme
to, co jíme“ • „Tvá potrava budiž Tvùj lék“
(Hippokrates)
Kdy:
23. 8. 2007 v 17.00 hod
Kde:
Kavárna U krokodýlího ocasu
Moravská Tøebová
pøednášející: Jana Smrèková – odborný
poradce vzdìlávací spoleènosti GNOMA
Hradec Králové a spoleènosti CaliVita
International. Pro zájemce v rámci pøednášky
možnost diagnostiky z oblièeje a zdravotní
konzultace zdarma.
Informace na tel. è.: 461 745 448, 724 795 638,
e-mail: klikovec@tiscali.cz
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Protestantismus v Moravské Tøebové
(Pokraèování z minulého èísla.)

Zrovnoprávnìní a posílení protestantismu

provizorní modlitebny v hostincích – ve
Steinbrecherovì sále, na Písku a v Kasinu.
Na zaèátku 20. století získala obec prostory
pro modlitebnu v Brnìnské 14, v domì
továrníka Rudolfa Gessnera. V prùbìhu
první svìtové války byla zakoupena budova
pro zøízení fary.
O zøízení fary a høebeèské župní obce
usilovali moravskotøebovští a svitavští
evangelíci od roku 1908. Podaøilo se to až

Od doby protireformace byla habsburská
monarchie témìø výhradnì øímskokatolická.
Prvním krokem ke zrovnoprávnìní
protenstanství byl toleranèní patent Josefa
II. z roku 1781, dílèí zmìny pøinesl
revoluèní rok 1848, teprve tzv. protestantský
patent vydaný 8. dubna 1861
však evangelickým vìøícím
zaruèoval rovnost pøed
zákonem, v pomìru mezi
státem a církví i rovnoprávnost
s ostatními konfesemi státem
uznanými.
Dùležitou roli mìlo pro
obnovující se evangelickou
obec v Moravské Tøebové
bezesporu hnutí nìmeckých
nacionalistù v Rakousku „Los
von Rom!“ („Pryè od Øíma!“),
jehož pøedstavitelé vedení
Georgem Schönererem
(do roku 1888 „Ritter von
Schönerer“) vyzývali k masovému vystupování z øímskokatolické církve a pøestupu
k protestantismu, pøípadnì
starokatolicismu. „Všenìmecké“ hnutí, jehož hlavním
politickým cílem bylo
sjednocení Rakouska s Nìmeckem, mìlo ohlas i u nìmecky mluvících obyvatel
èeských zemí a pøes celkový
neúspìch pøispìlo na pøelomu
19. a 20. století rovnìž na
Høebeèsku ke zvýšení poètu
nekatolíkù. V roce 1900 se
v Moravské Tøebové hlásilo
k evangelictví 76 ze 7 733
obyvatel
Na pøelomu osmdesátých a devadesátých let dojíždìli do
Moravské Tøebové vikáøi
z Moravské Chrastové. Od
druhého pololetí školního roku
1888/89 do školního roku
1892/93 údajnì evangelický
faráø Dìdic vyuèoval náboženství na moravskotøebovském
státním reálném gymnáziu.
Faráø Otto Pustowka
Výroèní zprávy gymnázia sice
tuto informaci z pozdìjší
literatury nepotvrzují, v uvedených letech v roce 1916. Prvním moravskotøebovským
a døíve však studovali na gymnáziu žáci faráøem se stal Valentin Specht, syn
nìmeckých evangelických kolonistù z Ha(1 - 8), kteøí se hlásili k evangelictví.
Výnosem evangelického vrchního církevní- lièe.
V roce 1919 se èeští evangelíci augsburského rady ve Vídni z 5. 4. 1892 byli
moravskotøebovští evangelíci augsburského ho i helvétského vyznání spojili v Èeskobravyznání pøivtìleni k evangelické farní obci trské církvi evangelické, nìmeètí založili
Olomouc. Na pøelomu století pùsobil v Mo- Nìmeckou evangelickou církev v Èechách,
na Moravì a ve Slezsku (Deutsche evangeravské Tøebové vikáø Rudolf Fischer, jeho
nástupci se stali Ewald Landschau (do roku lische Kirche in Böhmen, Mähren und
Schlesien).
1912, ve šk. roce 1910/11 vyuèoval
náboženství na gymnáziu, kde byli eviNìmecká evangelická obec ve tøicátých
dováni dva evangelíci) a Georg Otto Aust
z Vratislavi. Bohoslužby se konaly nejprve
letech 20. století
v tìlocviènì gymnázia. Brzy však zde byly
Valentin Specht byl faráøem až do roku
zakázány a evangelíci museli zøizovat
1930, kdy vážnì onemocnìl a musel

odstoupit. Na jaøe 1931 jej nahradil Otto
Pustowka ze Šumperka (na snímku).
Otto Pustowka vynikl množstvím aktivit,
které ve své funkci v Moravské Tøebové
vyvíjel organizoval pøednášky, slavnosti,
kulturní akce, výlety do pøírody, akce pro
dìti apod. Sepsal také struènou historii
evangelíkù na Høebeèsku; v roce 1934 ji
Nìmecká evangelická obec v Moravské
Tøebové vydala vlastním
nákladem pod názvem „Das
Evangelium im Schönhengstgau“). Cenné jsou v ní
pøedevším údaje o nedávné minulosti a tehdejším
dìní.
V roce 1934 byla Moravská
Tøebová centrem Nìmecké
evangelické farní obce
augsburského a helvetského
vyznání na Høebeèsku. Farní
obec mìla tehdy 490 èlenù
z území soudních okresù
Moravská Tøebová, Jevíèko,
Svitavy a èásteènì Litomyšl,
Polièka a Boskovice.
Roènì se podle Pustowky
konalo ve tøech modlitebnách
celkem 64 bohoslužeb, z toho
v Moravské Tøebové 40.
Na národních, mìšanských
a støedních školách pracovalo
údajnì devìt vyuèovacích
skupin, které mìly celkem 90
žákù. V Moravské Tøebové se
v roce 1930 hlásilo k evangelictví 235 z 8 167 obyvatel.
Z Pustowkova líèení situace ve
30. letech je zøejmé, že se
evangelická obec tìšila nikoliv
nevýznamné podpoøe z Nìmecka a nìmeckých oblastí
Èeskoslovenska. Materiálnì jí
pomáhal také Spolek Gustava
Adolfa – podpùrná organizace
evangelíkù s centrem v Lipsku.
Hlavním cílem moravskotøebovských evangelíkù byla
výstavba kostela a fary.
Bohoslužby se konaly stále
ještì v modlitebnì v Brnìnské
14, která už byla pøíliš tìsná,
stejnì jako za války získaná
budova fary.
V roce 1926 získala evangelická obec
stavební parcelu mezi budovou okresního
úøadu a domem tesaøe Kirchnera (Svitavská
38 – dnes již neexistuje), tedy tu, na které
dnes stojí kostel a fara Èeskobratrské církve
evangelické. Obec doufala v pøíspìvek
Spolku Gustava Adolfa, který by stavbu
umožnil.
Obì budovy – kostel i fara – však byly
postaveny až po pøipojení Moravské
Tøebové k „Øíši“, za faráøe Felixe Strassera
v letech 1938-1939; podle projektu Ing.
Karla Dworschaka stavbu realizovala místní
firma Franz Habicher.
-jm-
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
Pùjèovní doba v srpnu 2007
Pùjèovní doba knihovny se v srpnu v dìtském
oddìlení rozšiøuje a bude ve všech oddìleních
(dìtské, dospìlé, èítárna a studovna) jednotná:
pondìlí ètvrtek:
9.00-17.00 hod.
pátek:
zavøeno
sobota:
9.00-12.00 hod.
Výstava fotografií
Po celý srpen budou mít zájemci o umìleckou
fotografii možnost zhlédnout výstavu znojemského
fotoklubu, který se svými pracemi úèastnil
moravskotøebovského festivalu. Výstava bude
pøístupna v pùjèovní dobì knihovny: pondìlí-ètvrtek
9.00-17.00 hod., sobota 9.00-12.00 hod.
Knihovna dìtem
Ète celá tøída
Ve školním roce 2006/2007 uspoøádala mìstská
knihovna již 9. roèník soutìže pro žáky základních
škol „Ète celá tøída“, úèastnilo se rekordních 609
žákù z 31 tøíd pìti místních škol.
Soutìž trvala od 1. 10. 2006 do 10. 6. 2007. Úkolem
tøíd bylo navštívit ve sledovaném období nejménì
jednou mìstskou knihovnu, vypùjèit si co nejvíce
knih a èasopisù a stát se, v co nejvìtším poètu,
ètenáøi knihovny.
Knihovna zpracovávala ètvrtletnì prùbìžné výsledky soutìže a informovala o nich dìti i jednotlivé
školy. Vítìzové byli slavnostnì odmìnìni. Každý
žák, který se podílel na dobrém umístìní tøídy,
obdržel za celoroèní snažení knihu a ještì na nìj
èekal dort nebo malá sladkost. Soutìž je dlouhodobì
kladnì hodnocena pedagogy místních škol. Oceòují,
že formou hry posiluje vztah dìtí a mládeže ke knize
a ètení, vede dìti k návyku pravidelnì navštìvovat
knihovnu.
Dále je uèí orientovat se v prostøedí knihovny,
samostatnì si vyhledat potøebné informace, trávit
smysluplnì volný èas. Navíc posiluje v soutìžících
smysl pro tøídní kolektiv a jeho zájmy.

Hodnocení probìhlo ve 2 kategoriích – I. stupeò ZŠ
a speciální školy a II. stupeò ZŠ a víceleté gymnázium. Vítìzi se stali:
I. kategorie:
1. místo 5. tø. (III. ZŠ) 50,58 výp./1 žák
2. místo 4. C (II. ZŠ) 44,59 výp./1 žák
3. místo 2. B (II. ZŠ) 41,04 výp./1 žák
II. kategorie:
1. místo 1. AV (Gym.) 65,18 výp./1 žák
2. místo 2. AV (Gym.) 37,83 výp./1 žák
3. místo 6.B (II. ZŠ) 29,13 výp./1 žák
Soutìž „Ète celá tøída“ pøihlásila knihovna do
grantového projektu Knihovna 21. století Ministerstva kultury Èeské republiky a získala na ni
finanèní dotaci, díky níž mohla nakoupit hodnotné
knižní odmìny.
Gratulujeme vítìzùm, všem dìtem pøejeme hezké
prázdniny a tìšíme se na vyhlášení jubilejního
10. roèníku soutìže!!!
Kdo ète, ten se nenudí
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Tøebové již potøetí vyhlásila pøi zahájení Týdne
knihoven v øíjnu minulého roku individuální soutìž
pro dìti, nazvanou „Kdo ète, ten se nenudí“.
Soutìž je postavena na sbírání, vymìòování a skládání písmen do slov a vìt. Dìti získaly vždy jedno
písmenko pøi každé návštìvì knihovny, pokud si
pùjèily alespoò jednu knihu nebo èasopis. Ze
získaných písmen sestavovaly citát: „Nemilovat
knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat

moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jan
Ámos Komenský.“ Písmenka mohly podle potøeby
mìnit se svými kamarády a tím je získávat pro hru
a tedy pro návštìvu knihovny a ètení. Soutìž byla
uzavøena 10. èervna 2007. Zúèastnilo se jí velké
množství dìtí, ale jen nìkterým se podaøilo složit
celý citát. Vítìzùm byly pøedány ceny a to buï
v tøídním kolektivu, nebo pøi závìreèném
slavnostním shromáždìní celé školy. Mezi cenami
byly školní pomùcky, spoleèenské jazykové hry,
sportovní potøeby, knihy, hodinky. Hlavní výhrou
byl digitální fotoaparát .
Podìkování patøí sponzorùm, kteøí na ceny pøispìli
vìcným èi finanèním darem. Byli to: Radomír
Jelínek (Klenoty - Hodiny), Fotoateliér Bednáø,
Bredy Sport, Úèetnictví - V. Netolická, Sbìrné
suroviny p. Smékal, Stavebniny Stupka.
Výsledky soutìže „Kdo ète, ten se nenudí 2007“:
1. Faktor Tomáš (I. ZŠ),
2. Švichká Kateøina (I. ZŠ)
3. Pavlišová Nikola (III. ZŠ)
4. Adámková Zuzana, 5. Bílková Adéla, 6. Gabašová
Aneta (všechny Gymnázium), 7. Vávrová Petra,
8. Moravcová Klára (obì II. ZŠ), 9. Stejskal Matìj
III. ZŠ, 10. Doleèková Tereza II. ZŠ.
Podrobné poøadí soutìžících je k dispozici v dìtském oddìlení mìstské knihovny.
Soutìž splnila své cíle, motivovala dìti k návštìvám
knihovny a zvýšila jejich zájem o knihy a ètení.
Prázdninové soutìžení
Od zaèátku srpna èekají na dìti v knihovnì rùzné
zábavné programy. I letos to bude tradièní knižní
stopovaná, nazvaná Cesta za pokladem. Kdo ji
úspìšnì absolvuje, mùže se tìšit na pìknou odmìnu!
Dìti se mohou dále tìšit na luštìní kvízù, sudoku,
køížovek, vìdomostních testù a další hry – puzzle,
pexeso, CD-ROMy (napø. Encyklopedie vesmíru
a psù, Hrátky s pøírodou, Lidské tìlo, Memory
angliètina).
Do knihovny za zábavou i pouèením
Všichni, kdo o prázdninách cestují do zahranièí i po
Èeské republice, potøebují o navštíveném místì
nìjaké informace. Mohou je získat v mapách,
prùvodcích, propagaèních letácích, klasických èi
netradièních cestopisech, které má knihovna ve
svém fondu. Mnoho lze vyhledat i na internetu. Ten
je zájemcùm poskytován v knihovnì zdarma.
K dovolené patøí i dobrá kniha. Zveme vás do
knihovny, pøijïte si vybrat z množství spoleèenských, psychologických, humoristických a historických románù, literatury pro ženy, detektivek,
hororù a trillerù, sci-fi literatury, váleèných románù
nebo literatury faktu.
Pøejeme vám pøíjemnou dovolenou s knihou!
Výbìr z knižních novinek
1000 letadel
Diety podle hvìzd
Bílá, Lucie:
Jen krátká návštìva potìší
Czernin, Monika:
Žila jsem pøíliš krátce
Deaver, Jeffery:
Lekce smrti
Foglar, Jaroslav:
Hoši od Bobøí øeky (komiks)
Höß, Rudolf:
Velitelem v Osvìtimi
Chadwick, Elizabeth: Nejvìtší rytíø
Child, Lee :
Únos
Klíma, Ivan:
Miláèkové chøestýši a jiné
ženské horory
Kopøivová, Martina: Zpovìï modelky
Kraus, Ivan:
Muž na vlastní stopì
Lutz, John:
Noèní host
McNab, Andy:
Temná zima
Mach Johnston, Vladimíra:
Deník kanadské manželky
Málková, Iva:
Hubneme s rozumem v praxi
Pamuk, Orhan:
Istanbul
Pecinovský, Josef: Word 2007
Robb, J.D.:
Smrtící setkání
Roberts, Nora:
Tanec vìtru
Salvatore, R. A.:
Star Wars
Schoen, Milla:
Ponožky na nožky
Solnon, J. F.:
Kateøina Mediceiská
Townsend, Sue:
Adrian Mole a zbranì
hromadného nièení
Vavøincová, Fan:
Vrah a srdcová dáma
Vlk a sedm kùzlátek
Waltari, Mika
Tanec na hrobech
Zukunft-Huber, Barbara:
Cvièení s miminkem

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
Prázdninový pobyt v DDM
Poèátkem èervence probìhl v Domì dìtí a mládeže tradièní pobyt pro dìti 1.-3. tøíd. Kromì
kolektivních soutìží dìti zdárnì zdolaly
celopobytovou hru pod názvem „Cesta kolem
svìta balónem“. Zajímavý byl výlet do Polièky,
kde jsme navštívili v místním muzeu výstavu
historických hraèek, se kterými si dìti bìhem
prohlídky mohly hrát. Rovnìž zajímavá byla
exkurze v minizoo, která je souèástí Støediska
volného èasu Mozaika v Polièce. Dìti si tak za
odborného výkladu prohlédly exotické plazy,
ptáky, pavouky, rybièky nebo hlodavce.
I když nám poèasí po celý pobyt moc nepøálo,
tak vìøíme, že dìtem se v DDM líbilo a s vìtšinou z nich se urèitì setkáme opìt o pøíštích
prázdninách.

Církve
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01 Mor.Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj
Uriga OFM, Svitavská 5, 571 01 M. Tøebová
Poøad bohoslužeb: od 16. 4. zmìna
Po
9:00 hod. - klášterní kostel
Ut 18:00 hod. - farní kostel
St 18:00 hod. - farní kostel
Èt 17:00 hod. - klášterní kostel
Pá 18:00 hod. - klášterní kostel
So
7:00 hod. - klášterní kostel
18:00 hod. - klášterní kostel
Ne 8:30 hod. - farní kostel
19:00 hod. - klášterní kostel
Oblastní charita Moravská Tøebová:
Setkání seniorù bude v pondìlí 6. 8. v 10:00
hod. v klášteøe. Na programu bude promítání
DVD o svaté Zdislavì a také o památkách
v Mor. Tøebové. Pøipravujeme také zájezd na
poutní místa do Vranova u Brna, Køtin a Sloupu.
Zájezd se uskuteèní 14. 8. 2007. Odjezd bude
v 8:00 hod. od frant. kláštera, cena: 150 Kè.
V mìsíci èervnu se uskuteènila ve spolupráci
s mìstem, KDU-ÈSL, dobrovolníky z øad
farníkù a pracovníky Stacionáøe Domeèek akce
na zahradì františkánského kláštera s názvem
„Ukaž, co umíš“. Tato akce byla urèena pro
zdravotnì postižené bez rozdílu vìku.
Dobrovolníci pøipravili celkem 9 soutìžních
disciplín, z nichž nejúspìšnìjší bylo chytit
katapultovaného plyšáka do pøipravené zástìry.
Myslím, že si všichni zdravì zasportovali a také
se zasmáli. Úèastnilo se celkem kolem padesáti
dìtí, mládeže i seniorù. Závìrem jsme si pøi
táboráku také zazpívali.
Klienti z „Domeèku“ v mìsíci èervenci také
hodnì cestovali. Byli se podívat na tøídenním
poznávacím zájezdu v Praze, kde díky pomoci
bratøí františkánù sehnali i ubytování a také mìli
možnost díky sponzorské pomoci manželù
Zezulových podívat se do pøírody do Rožnova
pod Radhoštìm. Oba zájezdy vedly k poznávání
krás naší vlasti. Ráda bych také upozornila
veøejnost, že jsme úspìšnì ukonèili registraci
sociální služby na Krajském úøadì a nyní jsme
registrování jako odborná sociální služba,
poskytující pomoc mentálnì postiženým.
Z dùvodu èerpání dovolené bude denní
stacionáø uzavøen v dobì od 23. 7. 2007 do 3. 8.
2007.
Gita Horèíková, øeditelka charity

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

pondìlí
ètvrtek
ètvrtek
nedìle

- biblic. hod. - 15:45, domov dùchodcù
- náboženství pro dìti - 15:00, na faøe
- biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
- bohoslužby - 9:00, sál na faøe
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Èerven na „Køižovatce“
Stejnì tak jako jiné mìsíce byl i èerven zajímavý
a pestrý na události. Hned v úvodu mìsíce chlapci
6. a 7. tøídy bojovali o postup do celostátního finále
Nestle cupu v basketbalu. Ve velmi tvrdé konkurenci
získali krásné 3. místo.
Sport se ke slovu dostal ještì 28. 6., kdy se všechny
dìti zúèastnily školní olympiády ve sportovních
a støeleckých disciplinách.
Nežili jsme však jen sportem, ale i kulturou. Žáci 1.,
2. a 7. tøídy pøipravili komponovaný poøad, kterým
potìšili srdíèka našich seniorù v Domovì dùchodcù.
Pozvali si také pøedškoláky z mateøských škol.
Chtìli se pochlubit tím, co se za celý rok nauèili.
Vìøíme, že o prázdninách dìti i vyuèující naèerpají
nové síly a nápady do další práce.

Mateøinka se seznamuje
s dopravními pøedpisy
Koncem èervna nás èekalo v mateøské škole pìkné
pøekvapení. Pøišli nás totiž navštívit èlenové mìstské
policie p. Juriš a p. Švancara. Pøijatelnou formou
pøedškolákùm vyprávìli o bezpeènosti na silnicích
a v jejich blízkosti, o dopravních znaèkách,
vybavenosti kol a také o rùzných nástrahách
èíhajících v parcích, høištích. Dìtem se vyprávìní
policistù velice líbilo
a bylo doplòováno
z v í d a v ý m i d o t a z y.
Závìr návštìvy patøil
pobytu na zahradì, kde
nám pøedvedl policista
Kojnok se svým
vlèákem Adamem
„svoje umìní“. Svého pána neuvìøitelnì na slovo
poslouchal. Dìti nejvíce zaujalo vlèákovo nošení
košíku, mléka, vajíèka, mobilu èi kovové mince.
Pøedškoláci mìli také možnost si obdivovaného
pejska pohladit. Svoje prožitky, dojmy se potom
pokusily výtvarnì znázornit a následnì pøedat na
služebnu mìstské policie, kde je využili ke zlepšení
svého prostøedí.
Za pìkné zážitky a informace o naší bezpeènosti
dìkují pøedškoláci a uèitelky z II. B, III. A z MŠ na
Jiráskovì ulici.

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

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

Studenti gymnázia opìt v Holandsku...
Po dvouleté odmlce došlo letos v bøeznu a v èervnu
k dalšímu úspìšnému pokraèování spolupráce mezi
studenty moravskotøebovského gymnázia a obdobné
støední školy v holandském Maassluis (nedaleko
Vlaardingenu, kde náš program vlastnì pùvodnì
zaèal).
První èást výmìnného pobytu zaèala v bøeznu, kdy
naši studenti strávili pøekrásný týden v hostitelských
rodinách v Maassluis. Navzdory chladnému zaèátku
nám pak pøálo poèasí a naši studenti absolvovali
tradièní bohatý program, který zahrnoval ukázky
výuky v holandské škole, návštìvu Amsterodamu,
cestu lodí skrze nejvìtší evropský pøístav Rotterdam
a mnoho dalších menších akcí. Nemohla samozøejmì chybìt tradièní veèeøe v èínské restauraci
a sportovnì zamìøené akce - tentokrát to byl golf
a zdolávání cvièné horolezecké stìny pøímo v areálu
školy. Bìhem cesty domù autobusem pak bylo o èem
pøemýšlet a na co vzpomínat. Pøedevším jsme však
pøemýšleli o tom, jaký program pøipravíme pro
holandské studenty bìhem jejich pobytu v Èeské
Republice poèátkem èervna. Následující dva mìsíce
probìhly v horeèných pøípravách. A to platilo jak pro
uèitele, tak pro studenty, kteøí se nemalou mìrou na
programu podíleli. Celý program zaèínal 1. èervna
spoleèným pobytem v Praze, který zahrnoval
procházku Prahou slavnou Královskou cestou. Naše
trasa zaèínala na Pražském hradì a konèila na
Staromìstském námìstí, odkud jsme se naveèer
vydali na muzikálové pøedstavení do divadla
Broadway nedaleko Prašné brány. Po skonèení
pøedstavení už následovala jen krátká procházka
noèním Václavským námìstím a cesta metrem na
ubytovnu. Další den program pokraèoval spoleèným
odjezdem autobusem z Prahy do Terezína, kde byla
objednaná prohlídka, která zahrnovala Malou
pevnost a Muzeum židovského ghetta. Židovská
tématika byla vùbec hlavní náplní obou programù
(v Holandsku naši studenti absolvovali návštìvu

Muzea Anny Frankové v Amsterodamu). Po pøíjezdu
do Moravské Tøebové strávili studenti zbytek
víkendu ve svých hostitelských rodinách. Celý
program pak gradoval v posledních tøech dnech.
Pondìlí: celodenní pìší výlet za poznáním pøírody
a okolí Moravské Tøebové doplnìný aktivitami,
které organizovali naši studenti. Následovala
spoleèná veèeøe (barbecue) na hájence v Boršovì.
Úterý: celodenní výlet autobusem do Brna, který
obsahoval prohlídku mìsta a návštìvu nákupního
centra. Na poslední den naši studenti pøipravili velmi
pìknou vlastní prezentaci zamìøenou na Èeskou
Republiku a Moravskou Tøebovou, dále to byl
hudební program, který zahrnoval spoleènì zpívané
písnièky s kytarou a klavírem. A finále celého
programu se odehrálo na bowlingu, odkud jsme se
všichni spoleènì pøesnì o pùlnoci vydali na
autobusové nádraží, kde se odehrálo závìreèné
louèení všech úèastníkù programu.
Zbývá už jen podìkovat našemu mìstu za finanèní
podporu, kterou pravidelnì poskytuje našemu
programu a tìšit se na další.
Za kolektiv uèitelù AJ, Miroslav Landa

Zlatý pomeranè

Kurz angliètiny pro dìti a kurz italštiny pro
zaèáteèníky
- od záøí 2007
Angliètina formou hry pro dìti od 3 let
Informace v informaèním centru nebo na
tel. è. 731 176 809

Také v letošním školním roce probíhala tradièní
dlouhodobá soutìž na naší škole ve sbìru sušené
pomeranèové kùry. Když jsem pøed deseti lety tuto
velice populární soutìž poprvé vyhlašoval, netušil
jsem, že bude mít takové dlouhé trvání. Základní
myšlenkou bylo, aby se vedle žákù tehdy zvláštní
školy a pedagogických pracovníkù do sbìru zapojili
též dìti ze Sdružení mentálnì postižených na ulici
Nová 19. Chtìl jsem aby se zúèastòovali spolu se
svými rodièi spoleèenského života alespoò tímto
zpùsobem, když jim jejich vážný zdravotní stav
nedovoluje chodit do školy. V jubilejním letošním
10. roèníku jsme dohromady nasbírali více než 77 kg
sušené pomeranèové kùry! Za deset let je to potom
neuvìøitelných cca 500 kg. Do této dlouhodobé
soutìže se letos zapojilo celkem 37 „sbìraèù“ z øad
žákù speciální školy, nìkterých pedagogických
pracovníkù a èlenù Sdružení pro pomoc mentálnì
postiženým. Chtìl bych, aby se vedle výše
zmiòovaných pøíštího 11. roèníku zúèastnili i klienti
denního stacionáøe Domeèek. Všem dìkuji za
odevzdanou pomeranèovou kùru a vítìzi Pavlu
Lujkovi z 5. tøídy blahopøeji k titulu „nejlepší
sbìraè“.
Za MO SPMP Mgr. Miroslav Muselík

Vojáci mají nového kaplana
Po více jak jednoleté odmlce nastoupil na Vojenskou
støední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva
obrany v Moravské Tøebové nový kaplan poruèík
ThBc. Petr Šabaka.
Problematiku armády již zná z minulých let, kdy
nastoupil jako voják základní služby k útvaru. Práce
ve školství je to, co ho zajímá a baví, proto když
dostal nabídku sloužit na Vojenské støední škole, tuto
nabídku neodmítl. Na žáky školy se už tìší, ale
seznámit se s nimi bude moci až po prázdninách.
Nyní škola na dva mìsíce osiøela. Tím, že je sám
mladý, najde si rychle cestu k mládeži, a už svým
pøístupem nebo sportovním založením. Rád pìstuje
turistiku a sport jako takový mu není cizí. A to žáci
vždy ocení.
Velitel školy plukovník Ing. Jiøí Kopeèný nového
kaplana pøedstavil zamìstnancùm a poté se pomalu
zaèal sbližovat s prostøedím, ve kterém nyní bude
pracoval.
Marcela Øeháková, tisková mluvèí VSŠ a VOŠ MO

úù

Jazykový kurz

Cizí jazyky patøí k našemu každodennímu
životu. Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní
nabízí pro školní rok 2007/2008 jazykové
kurzy:
Nìmèina pro zaèáteèníky, mírnì pokroèilé
a konverzaci pro pokroèilé.
Kurzy probíhají pod vedením odborných lektorù
1x v týdnu 2 vyuèovací hodiny.
Den a èas kurzù bude domluven na první
schùzce.
Pøihlášky do 15. 9. na adrese: Svitavská 18,
I. poschodí, tel: 461 31 63 04

úù

úù

Kurz angliètiny, kurz italštiny

Pro milovníky zvíøat

Zveme všechny milovníky zvíøat do novì
otevøené prodejny chovatelských potøeb na
námìstí T. G. Masaryka 120 (pøízemí èeské
pojišovny).

úù

Studio Zdraví a Krásy

VIZÁŽ – Wellness Centrum – Studio Zdraví
a Krásy
Líèení pro každou pøíležitost
Komenského 22, 571 01 Moravská Tøebová
Markéta Koláøová, 776 737 218

DÌTSKÉ RYBÁØSKÉ
ZÁVODY DO 15 LET
Kdy: 18. 8.-19. 8. 2007
Kde: na rybníku DLOUHÁ LOUÈKA u Moravské Tøebové (naproti fotbalovému høišti)
Startovné: 50 Kè
Chycené ryby budou vráceny vodì. Možnost
stanování v místì závodištì.
Program:
18. 8. 2007
7.00- 8.00 – prezentace
9.00-12.00 – závody
12.00-13.00 – pøestávka
13.00-16.00 – závody
16.00-17.00 – pøestávka
17.00-20.00 – závody
20.00
– volná zábava
19. 8. 2007
7.00-11.00 – závody
11.00-13.00 – pøestávka
13.00-17.00 – závody
17.00
– konec závodu
18.00
– vyhodnocení
Závodí se o hodnotné ceny. Obèerstvení
zajištìno (makrely, buøty, pivo, limo aj.).
Po dobu konání akce za dìti ruèí rodièe.
Poøadatel: Rybáøská prodejna, Moravská
Tøebová, tel: 603 838 825
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Memoriál Františka Helebranda – 12. roèník
Jeden z celé øady jeho odchovancù, neúnavný
a nezdolný nadšenec, Pavel Belej – se pøed lety
rozhodl obnovit a rozvíjet tradici boxu ve mìstì.
Výrazem jeho snahy se staly mj. juniorské turnaje
poøádané na mezinárodní úrovni. Dvoudenní
sportovní podnik se uskuteènil pod záštitou starosty
mìsta a s výraznou pomocí místních podnikatelù.
V loòském roce byli ozdobou turnaje velmi kvalitní
nìmeètí boxeøi. „Letos na poslední chvíli odvolali
svou úèast kvùli reprezentaènímu soustøedìní. Takže
uvidíme „jen“ reprezentanty ètyø zemí Polska,
Maïarska, Slovenska a naše borce,“ uvedl pøed
finálovými boji øeditel memoriálu, prezident boxu
v Moravské Tøebové Pavel Belej.
V sedmi váhových kategoriích se odbývaly vyrovnané a kvalitní souboje ambiciózních mladíkù.
Pøes nízký vìk aktérù (16-18 let) je zdobily
kadetské/juniorské tituly svých zemí a rozhodnì
nikdo se nemínil vzdát „bez urputného úsilí“. Každý
skalp je dobrý, úspìchy zvyšují sebevìdomí.
V nejnižší váhové kategorii èeský reprezentant
Miroslav Šerban systematicky zpracovával polského
„støízlíka“ a získal pro èeské barvy úvodní prvenství.
Na další jsme si museli poèkat až na samotný
závìr, mezitím ke slovu pøišli cizinci. Lukáš
Kopecký svádìl vyrovnaný boj s polským soupeøem
pouze dvì kola. V lehké váze Martin Hájek obrátil
nepøíznivý vývoj v duelu s Kuckem (SR), èímž
získal bronz. O prvenství se v napínavém boji
„popral“ druhý èeský zástupce M. Šátek, nicménì
své vysoké ambice výraznìji zužitkoval maïarský
reprezentant Laszlo Balogh. Welter nabídl rovnìž
vyrovnaný souboj Tomáše Poláka, který však po
ètyøech kolech podlehl tìsnì na body (23:19)
Maïaru Istvanu Korpicsovi. V další váhové
kategorii ho napodobil Tibor Kakuszi, který nedal
šanci èeskému reprezentantu a dokonce domácí
borci, odchovanci trenéra P. Beleje, Michalu
Pecháèkovi. Èesko-maïarský souboj pøinesla i vá-

Moravskotøebovské okruhy
V rámci cyklistických aktivit neprobìhl jen
grandiózní 3. roèník Moravskotøebovského maratonu, ale též kritérium mìstem za úèasti pøedních ès.
reprezentantù. Na uzavøeném 1 km dlouhém okruhu
(ul. Svitavská, J. K. Tyla, Jiráskova, Školní) se
pøedstavilo v pátek 13. èervence 2007 celkem 42
jmen. Míøili do Jevíèka na tradièní „Blades cup“
a zastávka v Moravské Tøebové jim jednoznaènì
prospìla. Dychtivým divákùm v našem mìstì pak
nabídla ukázku profesionální tváøe silnièní
cyklistiky. Ve sportovní listinì nechybìla jména
Ondøeje Sosenky, úøadujícího mistra svìta v hodinovce, medailistù z MÈR 2007 – Františka
Païoura èi Jakuba Danáèika. Jména Klouèek,
Kubias, Bambula aj. evokovala éru døívìjší
cyklokrosaøských reprezentantù; své rodièe a vzory
mladíci nezapøeli. Diváci fandili zejména Leopoldu
Königovi ml., domácí cyklistické nadìji, tè. èlenu
stále PSK Whirlpool Hradec Králové. (Pozn. red.:
V mistrovském závodì o den pozdìji Extra liga
mužù – Czech blades Jevíèko na 171 km dlouhé trati
skonèil tøetí pøed R. Krotkým a F. Païourem v èase
04:20:29 - rychlost 39,46!). Silný tým pøivezla AC
Sparta Praha a právì ze svého støedu generovala
nejen vítìze, ale i prvních pìt v poøadí. Kritérium
bylo velmi zajímavé, každý tøetí okruh cyklisté
sbírali body. Zvolenou trasu (38 km) projeli v èase
54:48:19 ( rychlost 41,25).

Druhý zprava Leopold König ml.
Poøadí: 1. Peèenka Martin, 2. Kesl Michal, 3. Nesveda Jan, 4. Krotký Rostislav, 5. Lukeš Ondøej
V kritériu se pøedstavilo též l4 žákù. V závodì na 15
kol získal prvenství èerstvý Mistr ÈR Ondøej Rybín
(PSK Whirlpool Hr. Králové) pøed lanškrounským
Danielem Turkem a Zechmaistrem z Favoritu Brno.

hová kategorie 81 kg. Loòský finalista Marek
Špringl šel cílevìdomì za vítìzstvím. Svého soupeøe
drtil stále pøesvìdèivìji, takže diváci uvidìli nakonec
„ruèník“ v ringu a vítìzi vìnovali dlouhé ovace…

Maïar Kakuszi (vlevo) vybodoval Michala Pecháèka
O svých pøednostech a talentu nenechal na
pochybách ani v závìreèné kategorii šestnáctiletý
Dominik Musil, když vybodoval svého polského
soupeøe. Sedm sad medailí bylo rozdìleno. Èeští
reprezentanti získali 3 zlaté 2 støíbrné a 3 bronzové
a byli nejúspìšnìjší. Maïarští boxeøi kromì tøí
prvenství získali 1 støíbrnou a 1 bronzovou. Poláci si
z Moravské Tøebové odvážejí jedno prvenství a dvì
druhá místa. S dvìma bronzy se museli spokojit
Slováci.
Výsledky:
54 kg
1. Šerban Miroslav Èeská republika
2. Kopiel Jacek
Polsko
57 kg
1. Mlodzinski Kamil Polsko
2. Kopecký Lukáš
Èeská republika
60 kg
1. Balogh Lazslo
Maïarsko
2. Šátek Milan
Èeská republika
3. Hájek Martin
Èeská republika
69 kg
1. Korpics Istvan
Maïarsko
2. Polák Tomáš
Èeská republika
3. Spousta Zbynìk Èeská republika
75 kg
1. Kakuszi Tibor
Maïarsko
2. Pecháèek Michal ÈR/Mor. Tøebová
3. Baška Tomáš
Èeská republika
81 kg
1. Špringl Marek
Èeská republika
2. Deel Szabolcs
Maïarsko
3. Uher Tomáš
Èeská republika
91 kg
1. Musil Dominik Èeská republika
2. Wlodarczyk Kr. Polsko
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Mezikrajské finále
Ve dnech 12.-14. èervna
2007 na fotbalových
stadionech v Jakubèovicích n. Odrou a ve
Fulneku probìhl finálový turnaj mezikrajských výbìrù ÈR
„U14“ a „U13“. Finále
bylo vyvrcholením
soutìže, která probíhala
v prùbìhu celé sezony
2006/2007 ve dvou
skupinách – východní
a západní. V kategorii
„U 13“ se tohoto turnaje zúèastnil také fotbalový výbìr Pardubického
kraje. Jeho dres oblékli dva hráèi našeho fotbalového klubu SKP Slovan Mor. Tøebová – Marek
Langhamer (vlevo nahoøe) a Michal Holub (vpravo
nahoøe). Jedním z trenérské dvojice byl Martin
Komoò (v podøepu). Tým svá utkání odehrál na
druholigovém stadionu ve Fulneku. Utkal se s výbìry Olomouckého, Ústeckého a Støedoèeského
kraje. Prohra a dvì remízy ve vyrovnaném turnaji
staèily na koneèné ètvrté místo v republice. Naši
mladí fotbalisté se svými výkony mezi hráèi této
vìkové kategorii neztratili. Tento republikový turnaj
byl pro nì obrovskou zkušeností a motivací na jejich
další fotbalové cestì.

Pøestávka konèí, fotbalové
soutìže se rozbíhají
Mezidobí dvou soutìžních roèníkù bylo uprostøed
roku 2007 vìru krátké. Mistrovské boje skonèily
v polovinì èervna, prvý srpnový víkend už zahajuje
roèník 2007/2008. Pøipoèteme-li potøebný oddech
fotbalistù, nutná turnajová rozptýlení, dovolené –
mnoho èasu na efektivní pøípravu nezbývalo. Ale
v moravskotøebovských fotbalových kruzích (management, hráèské kádry) panuje optimismus. Podle
posledních zdrojù jsou staronovými posilami „áèka“
Martin Potáèek (Unièov) a Z. Silný (Nové Sady), jinak
se kádr nemìní.
Pozvánka do areálu SKP Slovan (mistrovská utkání
v srpnu 2007)
Ne 12. 8. 17:00
A muži - Živanice
So 18. 8. 17:00
B muži - Libchavy
Ne 19. 8. 10:00
A dorost st.,ml.- Choceò
So 25. 8. 10:00
A žáci st., ml. - Ústí n/Orl.
Ne 26. 8. 17:00
A muži - Polièka
St 29. 8. 16:00
A dorost st., ml. - Choceò

Cykloman pokraèuje v srpnu dvìma závody
Obecnì se pøedpokládá, že favorité „nebudou mít na
rùžích ustláno“, tøebaže zejména jeden z organizátorù – P. Štìpaø (nedávno skonèil na ME v Györu na
7. místì mezi veterány), spolu s J. Doleželem bude
muset opìt èelit „lovu na svou osobu“. Loni se
honcùm nezdaøil, co bude letos? X. roèník
„Papíráku“ (vèetnì nultého) - triatlonového sprintu
se skládá z 200 m plavání, 20 km jízdy na kole
a 3 km bìhu. Jestliže v úvodních dvou roènících
dominoval J. Doležel, nyní se šestkrát po sobì (od
roku 2001) prosadil vždy P. Štìpaø, závod dosud
neznal jiného vítìze. Centrem závodu bude opìt
mìstský aquapark, nejdøíve se bude plavat v nìkolika sériích po 8 závodnících, poté Gundersenovou
metodou v plaveckém úboru vybìhnou závodníci ke
svým kolùm a posléze bìhu. Kategorie Cyklomana
jsou obvyklé (7).
Datum a místo akce:
4. 8. 2007 - Aquapark v Moravské Tøebové
Poøadatelé: P. Štìpaø, tel. 603 512 714
a J. Doležel, tel. 777 206 702
Orientaèní èasový plán dne:
12.00-13.00 prezentace – platí i pro dìtský triatlon
(dìti jen do 12.30)
13.00
start dìtského triatlonu
13.00-14.00 ukládání kol do depa
14.45
rozprava
15.00
start hlavního závodu
cca 18.00 vyhlášení vítìzù a losování tomboly
Pravidla dìtského triatlonu
1. 6-7 let 2001-2000 (pl. 25 m, k. 2 km, b. 400 m)
2. 8-9 let 1999-1998 (pl. 25 m, k. 2 km, b. 400 m)
3. 10-11 l. 1997-1996 (pl. 50 m, k. 3 km, b. 800 m)
4. 12-13 l. 1995-1994 (pl. 50 m, k. 3 km, b. 800 m)
5. 14-15 l. 1993-1992 (pl. 50 m, k. 3 km, b. 800 m)

První a druhá kategorie musí mít po celé délce
trati na kole dospìlého opatrovníka!
Loòské poøadí:
1. Štìpaø P., 2. Král J., 3. Tomanec F., 4. Polák T.,
5. Doležel J., 6. Kadidlo J., 7. Kubìnka R., 8. Pocsai
S., 9. Hrstka I., 10. Hotaø J.
***
Druhým závodem, který bude vyhovovat ponejvíce
organizátorù kunèinským „èertùm“ (kam ovšem
pøestoupila do CK spousta Tøebovákù) bude duatlon
zvaný „Powerman“. I zde vás poøadatelé oèekávají.
Organizátory jsou L. Honzírek tel. 737 751 053
a R. Richter tel. 603 893 481)
Loòské poøadí:
1. Pocsai S., 2. Kadidlo J., 3. Doležel J., 4. Schneiderová B., 5. Štìpaø P., 6. Novotný R., 7. Ston M.,
8. Berka M., 9. Sedlák J., 10. Mizerová O.
Z propozic uvádíme:
Start a cíl v prostoru fotbalového stadionu v Kunèinì
Datum a místo akce: 18. 8. 2007
Prezentace:
11:00 - 13:00 v místì startu
Startovné:
100 Kè (v cenì párek
a pivo), obèerstvení na trati
pouze vlastní
Kategorie:
obvyklé pro Cyklomana (7)
Start:
v 13:30 hodin
(pøedtím dùležitá rozprava)
Poøadí disciplín:
bìh (2,7 km) – kolo (22 km
v terénu – horské kolo!) – bìh
(300 m) – finálové koleèko
na fotbalovém høišti
Vyhlášení výsledkù: 16:30
Poznámka:
každý závodník musí mít
bezpodmíneènì cyklopøilbu a celý závod absolvuje
na vlastní nebezpeèí.
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Fotbalové prázdniny
Zdálo by se, že o prázdninách se zastavuje
èas... Omyl! V Moravské Tøebové, ve fotbalovém oddíle tak oznaèují zvýšenou aktivitu
smìrem k mladým svìøencùm relaxujícím od
školy. Vìdí, že péèe se døíve èi pozdìji zúroèí.
Již po sedmé (souèasnì v rámci oslav 750 let
mìsta) se letos uskuteènila specifická akce SKP
Slovan „Fotbalové prázdniny“ (9. 7.-13. 7.).
O týden plný her, soutìží a zajímavých podnìtù
byl opìt velký zájem, o èemž svìdèí poèet
zúèastnìných chlapcù (42) ve vìku 7-15 let.
O program se staralo celkem osm trenérù
mládežnických družstev, a to deset hodin dennì
(8:00-18:00) - M. Komoò, M. Muselík, R. Abrahám, F. Marek, P. Vykydal, L. Franc, A. Zouhar
a T. Komoò. Rodièe byli rádi, že o jejich dìti
bylo dobøe postaráno, protože vìtšina z nich
ještì nemìla dovolenou. „Myslím, že na letošní
fotbalové prázdniny budou mít všichni hezké
vzpomínky. Chybìlo sice kvùli chladnému
a deštivému poèasí tradièní koupání v aquaparku, ale to ještì zcela jistì dokonce prázdnin
doženou!“ vyjádøil se k prùbìhu M. Muselík.

Filosofií akce je totiž ZAHNAT NUDU! Mladí
fotbalisté si prohlédli auto mìstské policie,
pobesedovali s nejstarším aktivním jezdcem
motokár v Evropì (L. Jokeš). Kromì mnoha
zajímavostí z motokárového sportu nechal
všechny „otestovat“ motokáry pøi jízdì pøímo
na motokárové trati. Pøi této akci se pochlubil
svým jezdeckým umìním úèastník fotbalového
soustøedìní teprve sedmiletý Zdenìk Ošádal.
Zdenìk je velice nadìjným motokárovým
jezdcem a urèitì o nìm ještì uslyšíme! Velkým
zážitkem hlavnì pro mladší chlapce byl
osmiletý vlèák Adam, který se svým psovodem
L. Kojnokem pøedvedl své umìní (zadržení
pachatele, nošení syrového vajíèka, klíèù,
mobilu a mincí). Odmìnou za vystoupení mu
byly chutné párky. Dokonce si pak zahrál kopanou s hráèi. Nechybìlo lezení na horolezecké
stìnì v DDM, spinning, bowling, tenis, stolní
tenis (byl o nìj mimoøádný zájem), florbal,
vyjížïka na kolech po okolí Moravské Tøebové,
pøátelské utkání v kopané s výbìrem Pardubického kraje v Mladìjovì (frekventanti „Fotbalových prázdnin“ zvítìzili 4:3), jízda vláèkem
v Mladìjovì, návštìva leteckého areálu ve Starém Mìstì èi novì otevøené atrakce na moravskotøebovské zámku – muèírny. Mladé fotbalisty nezklamala atletika na II. ZŠ v ulici
Palackého, beseda s èeským reprezentantem ve
futsalu do 21 let Martinem Brùnou a jeho otcem
Václavem. Velkým zážitkem byl pak pro nìkteré živý rozhovor do pardubického rozhlasu,
v nìmž se vyjádøili ke smyslu akce a k vlastní
spokojenosti.
Fotbalové prázdniny v závìru zhodnotil šéftrenér mládeže M. Komoò: „Máte-li pocit, že to
byla prima akce, nemýlíte se! To je ovšem ta
špatná zpráva, ta lepší vypovídá, že fotbalové
prázdniny 2008 budou! Tìšte se!“ Každý
úèastník, vèetnì trenérù si na památku domù
odnesl pamìtní list, trièko s emblémem a drobné
dárky (mìsto M. Tøebová, firma Abner a P&P
Koneèný). Zbývá jen podìkovat všem, kteøí se
podíleli na zdaru podnìtné a tradièní akce
(sponzoøi, trenéøi), popøát mladým fotbalistùm,
aby je chu k fotbalu už navždy provázela.
(M. Muselík)

Fotbalové slavnosti
Øada dlouhodobìjších pravidelných aktivit oddílu
kopané SKP Slovan byla novì „zastøešena“ pod
akci, nazvanou Fotbalové slavnosti. Organizátoøi
pøipravili po vzoru loòských oslav „padesátiletí“
TJ Slovan v poslední èervnovou sobotu celodenní
program tak, aby byl dokonalou teèkou za úspìšnou
fotbalovou sezónou a souèasnì se stal pøíspìvkem
nepøeberných akcí k 750. výroèí založení mìsta
Moravská Tøebová.
Od ranních hodin se na tøech høištích støetávala
mužstva v tradièním, již 13. roèníku Fernet Stock
Tours turnaji v malé kopané. Soubìžnì se sjeli do
areálu „stánkáøi“. Dvakrát se bìhem dne (dopoledne
i odpoledne) pøedstavila „fotbalová školièka“,
mažoretky zdejší i odjinud. Pozornost na sebe strhlo
v pozdním odpoledni exhibièní utkání „starých
gard“ Zbrojovky Brno a Slovanu M. Tøebová,
v nìmž domácí výbìr se svým „pìším fotbálkem
evidentnì nestaèil na zkušené internacionály, bývalé
reprezentanty èi „jen“ mistry ligy z „78“. Branku
domácích dal Buèek.
SKP Slovan M.T. - FC Zbrojovka Brno 7 : 1 (4:0)
Sestavy:
SKP Slovan: Tyleman, Soldán D. – Potáèek L.,
Kudyn Z., Aberle M., Køupka J., Sekanina A., Buèek
J., Komoò M., Dokoupil Vl., Špaèek J., Bílý J.,
Køížek M., Vykydal P, Langhammer R.
Zbrojovka Brno: Hron – Kukleta, Èerník, Mikloš,
Svoboda, Kopenec, Kašpar, Klimeš, Gália st., Gália
ml., trenér: Jarùšek Karel
A pak již zbyl jen èas pro zábavu, v níž se každý
z návštìvníkù mohl opájet mnohovrstevnatou
nabídkou. Pøedstavila se místní taneèní skupina,
módní salon Selly. Vše vrcholilo se setmìním –
Komikadze show (Náhlovský Mladý) nadchlo svým
spontánním humorem, mladé potìšila „heavy“
skupina Ty syèáci (brnìnský rock). Èas po desáté
pøilákal dìti, aby zhlédly na obloze „ohòostrojové
hvìzdièky“. Nová tradice byla zahájena, podobná
akce se má konat každoroènì na rozlouèenou
s fotbalovou sezonou.
Fernet Stock Tours 2007
Využití více hracích ploch zpùsobilo, že kdysi
zdlouhavý turnaj mìl najednou rychlejší spád, vše
bylo sevøené a organizaènì promyšlené. Jediným
negativem akce byl termínový soubìh s podobnými
akcemi v okolí (Dlouhá Louèka – CHAS Cup,

Svitavy – Quanto Cup). Tyto akce odlákaly øadu
úèastníkù tøebovské tradièní akce. Boje ve skupinách
eliminovaly pouze ty nejslabší celky. Jinak platilo:
kdo dlouho vyhrával, mohl ve vyøazovacích bojích
vypadnout a naopak – kdo se pravidelnì zúèastòuje,
mùže kdykoliv zvítìzit.

Vítìzný tým – FC Jaha Stromci
Poøadí ve skupinách:
A – 1. Kafíèko (V.Mýto), 2. MATI Moravia, 3. FC
JAHA Stromci, 4. Novabrik (Polièka), 5. Hulligans
B – 1. Old Boys (Brno-H.Heršpice), 2. Válcovny,
3. Zelená úarta, 4. OK 1, 5. Transchlast
Ètvrtfinále:
Kafíèko - OK1
6:1
Válcovny - FC Jaha Stromci
0:2
Old Boys - Novabrik
5:2
MATI Moravia - Zelená parta 4:1
Semifinále:
Kafíèko - FC Jaha Stromci
0:3 kontumaènì
Old Boys - Mati Moravia
3:0
Finále:
FC Jaha Stromci - Old Boys Brno 5 :2 (2:1)
Strouhal 2, Šatník R., Matoušek P., Cink M.
Nejlepší støelec turnaje: Lukáš Grebeníèek (O.B.B.)
Nejlepší brankáø turnaje: Martin Flášar (Stromci)
Nejlepší hráè turnaje: Ludìk Potáèek (O.B.Brno)
Veliký obdiv si rovnìž zaslouží jediná aktivní
úèastnice v turnaji z øad nìžného pohlaví – Zuzka
Šatníková. Ta se v mužstvu Stromkù po boku svých
bratrù, Romana a Petra, stala dokonce první a na
dlouhou dobu zøejmì i jedinou dámskou vítìzkou
turnaje.

Moravskotøebovský maratón 2007
Tøetí roèník maratonu zorganizoval 14. èervence
P. Brettschneider a jeho tým pod záštitou Rady
Pardubického kraje a starosty mìsta M.Tøebové byl
dodateènì dùstojným pøíspìvkem k jubileu mìsta.
Závod se jel tradiènì na dvou tratích (50 a 80 km.
Úèast rekordní (203 startujících), tøicítka pražských
závodníkù absolvovala závod jako „mistrovství
RWE Transgas“. Dvousethlavý peloton vyrazil na
nároènou tra pøesnì v 9 hodin ráno. Od prvních
metrù nasadil drtivé tempo šumperský Kohout.
V polovinì trati dochází ke zlomu. Domácí jezdci
šlápli do pedálù a bìhem 3 km se propracovali do
èela. Vzornou spolupráci domácích favoritù musel
vzdát Doležel, jemuž køeèe nedovolily bojovat o mety nejvyšší. Silný a zkušený tandem Orálek-Pocsai
tak ukoøistil vítìzství. „Byl to perfektní závod, který
pro sebe rozhodl ve spurtu zaslouženì Dušan,“
pøiznal druhý v cíli S. Pocsai, zatímco vítìzný
Orálek svùj úspìch komentoval slovy: „Bylo to
vydøené vítìzství. Ponìkud horší èas jde na vrub
promáèeného terénu. Vyprovokoval nás ambiciózní
Štasta (zlepšil se o 15 minut!), využili jsme v závìru
lepší znalosti terénu…“
Cyklosport je skvìlá aktivita pro každého. Moravskotøebovský maraton 2007 byl toho jednoznaèným
dokladem. Jestliže nìkteøí „jeli na krev“, mnozí
využili nádherného poèasí jako záminku k „výletu“,
pøièemž èas nebyl rozhodující. Ctí je fakt, že nesedìli jen doma. Slavnostní atmosféra vyhlášení
výsledkù se následnì pøenesla na nádvoøí zámku,
kde pokraèovala Bredy párty, aby tak završila úspìšnou sportovnì-spoleèenskou událost v životì mìsta.
Z výsledkù:
80 km
Muži 1 (do 40 let): 1. Orálek Dušan 03:25:10;

2. Pocsai Sandor 03:25:16; 3. Cvrkal Tomáš
03:37:43; 4. Kadidlo Jiøí 03:38:16
Muži 2(nad 40 let): 1. Štasta Libor 03:27:51;
2. Doležel Josef 03:30:55; 3. Krejèí Václav 03:41:12
Muži 3 (nad 50 let): 1. Budig Norbert 04:13:56;
2. Durák Lubomír 04:13:56; 3. Steklý Josef 04:20:09
Muži 4 (nad 60 let): 1. Nìmec Tomáš 4:18:18;
2. Kubašta Zdenìk 4:40:48; 3. Janiš Jiøí 5:04:20
Ženy 1 (do 40 let): 1. Bušková Leona 4:16:47;
2. Gieselová Pavlína 4:54:54
Ženy 2 (nad 40 let) (kategorie Transgas): 1. Èerná
Jaroslava 06:09:38; 2. Souèková Helena 06:09:38
Junioøi: 1. Nedoma Lukáš 4:54:34; 2. Kalina David
4:54:35
50 km
M 1 (do 40 let): 1. Špiler Stanislav 01:42:56;
2. Valigura Martin 01:48:37; 3. Hradil Jiøí 01:48:37
M 2 (nad 40 let): 1. Stuchlík Petr 01:48:43;
2. Kratochvíl Zdenìk 01:56:13; 3. Pavlík Miroslav
01:56:30
M 3 (nad 50 let): 1. Rašovský Jiøí 01:55:28;
2. Klíma Zdenìk 01:55:49; 3. Alexander Vladimír
02:10:06
M 4(nad 60 let): 1. Heger Kurt 02:14:32;
2. Štìpánek Antonín 02:38:52; 3. Kubín Jan 02:41
Z 1 (do 40 let): 1. Krejèová Magda 2:07:49;
2. Ochmanová Lenka 2:21:05; 3. Frišová Kateøina
2:27:01
Z 2 (nad 40 let): 1. Schneiderová Bedøiška 2:05:00;
2. Moravcová Vìra 02:26:01; 3. Vojtková Marie
02:26:02
J (junioøi): 1. Turek Daniel 01:52:39; 2. Novotný
Radek 01:52:41; 3. Dìduch Michal 01:56:44
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Moravskotøebovský zpravodaj vychází 1x mìsíènì. Vydává mìsto Moravská Tøebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Tøebová, telefon redakce 461 544 281, e-mail zpravodaj@mtrebova.cz,
IÈO: 277037. Redakèní rada: Libuše Gruntová, Jana Martínková, Miroslav Netolický a František Matoušek. Jazyková korektura: Eva Rothová. Koordinátor pøíspìvkù: Pavlína Horáèková.
Uzávìrka pøíspìvkù 20. 8. 2007. Autor pøíspìvku odpovídá za vìcnou i jazykovou správnost. Èlánky opatøené znaèkou jsou dílem redakce. Redakce neruèí za obsah pøíspìvkù externích dopisovatelù,
které nemusí být totožné s názory redakce. Nevyžádané pøíspìvky a fotografie nevracíme, redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky krátit nebo upravit. Registrováno referátem kultury Ministerstva kultury
MK ÈR E 13998. Grafický návrh obálky: František Žáèek, grafická úprava a tisk: Luboš Crha - tiskárna. Náklad 5 200 výtiskù. Distribuce zdarma do všech domácností na území mìsta Moravské Tøebové.

