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Pøivadìè k R35 z Moravské Tøebové
zatím nepovede
Trasa R35 je jasná. Pardubický kraj schválil
na svém únorovém zasedání letošního roku
jižní variantu. Cílem tohoto investièního
zámìru je výstavba ètyøpruhové rychlostní
silnice, urèené zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu, která má odlehèit
stávající I/35.

už tak problematickou dopravu na
køižovatce u autobusového nádraží,“
objasòuje postoj vedení starosta mìsta
Josef Ošádal. „Navíc vozidla, která budou
smìøovat na jih, by projíždìla všechna
našim mìstem. Pøípadný souhlas s realizací MÚK R35 a II/368 podmiòujeme

Jižní varianta je navržena v blízkosti trasy
stávající I/35, vede v blízkosti Cerekvic,
Litomyšle a obchází Valdek, Opatovec
a Košíøe. Poté se stáèí na sever k Dìtøichovu, kde podchází tunelem Mladìjovský
vrch. Tunel dlouhý 3 700 m je navržen
severnì od Nové Vsi, kde trasa R35 vede
východním smìrem, se severu obchází
Radišov a prochází mezi Starým Mìstem
a Tøebaøovem, kde je navržena mimoúrovòová køižovatka se silnicí II/368.
„Nesouhlasíme s vybudováním mimoúrovòové køižovatky (MÚK)R35 a II/368
z dùvodu neúmìrného zatížení støedu mìsta
dopravou. Navrhovaná trasa zkomplikuje

vylouèením dopravy nad 10 tun v úseku
od uvedené MÚK až k okružní køižovatce
u èerpací stanice OMV na jižním obchvatu
mìsta,“ dodal Ošádal.
Místo této uvažované mimoúrovòové
køižovatky chce vedení mìsta docílit prodloužení trasy R35 východnì až k mimoúrovòové køižovatce R35 a R43, kde lze
realizovat provizorní svedení dopravy na
stávající I/35. Tato MÚK by mìla
vzniknout mezi Dìtøichovem a Borušovem, pomocí sjezdu bude pokraèovat
jako rychlostní silnice R43 na Brno. Jelikož
se R43 má stavìt až v letech 2014 – 2017
a stát má kolem 100 milionù korun, nebude

sjezd na starou R35 napojen a bude
prozatím konèit nìkde v poli. Výstavba
jižní varianty R35 s sebou stále nese
spoustu nejasností. Dokazují to i nespokojené obce, kterých se tato varianta
nové rychlostní silnice týká. Zdlouhavá
jsou i samotná jednání. „Jediné oficiální
øízení, které doposud probìhlo k rychlostní
komunikaci R35 bylo zjišovací øízení
k zámìru zaøazenému v kategorii I „Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)“.
K tomuto øízení obce a mìsta vydala svá
vyjádøení, které se zaènou zpracovávat do
dokumentace øešící vliv na životní
prostøedí,“ øekl vedoucí odboru životního
prostøedí Pavel Báèa. Po skonèeném
zjišovacím øízení „EIA“ probìhne tzv.
velká „EIA“, a pokud se všechny obce
dohodnou a budou spokojeny, probìhne
teprve územní øízení a další dílèí kroky
etapy. Jak se lidovì øíká „bìh na dlouhou
tra“. A na zaèátku èlánku zmiòovaný boj
o pøivadìèe?
Pardubický kraj nabídl svoji pomoc pro
severní mìsta v pøípadì zahájení jižní
varianty R35 tím, že vybuduje nové
pøivadìèe k mìstùm. V pøípadì Moravské
Tøebové si nechal vypracovat studii na
propojení Lanškrouna a Moravské Tøebové tak, že nové køížení by bylo mezi
Mladìjovem a Rychnovem na Moravì.
Jestli k tomuto kroku opravdu dojde, je
otázkou nìkolika let a stále dalších a dalších úprav podoby R35.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Výzva pro podnikatele
Žádáme podnikatele, kteøí provozují svoji èinnost
na území mìsta Moravská Tøebová a chtìjí
zveøejnit svoji firmu na webových stránkách
mìsta, aby zaslali kontaktní údaje (název firmy,
adresu, telefon, e-mail, webové stránky) a krátký
popis na adresu: phorackova@mtrebova.cz.

Upozornìní obèanùm
Dle sdìlení Ministerstva vnitra ÈR bude v období
od 4. - 8. záøí 2008 uskuteènìn pøevod centrálních
informaèních systémù správních evidencí na
vyšší verzi operaèního systému a databázového
prostøedí. Po dobu realizace, od 20:00 hod. dne
4. záøí do 6:00 hod. dne 8. záøí, nebude možné
provádìt v informaèním systému evidence
obyvatel, obèanských prùkazù a cestovních
dokladù žádné aktualizace. Možnost dotazování
do informaèních systémù správních evidencí
bude zachována, drobné výpadky funkènosti však
nelze vylouèit. Pro obèany tato skuteènost
znamená, že v pátek dne 5. 9. nevyøídí na
Mìstském úøadì v Moravské Tøebové ani na
žádném jiném povìøeném úøadì v Èeské
republice podání žádosti o cestovní doklad a zapsání dítìte do cestovního dokladu s biometrickými údaji. Obèan také nebude moci pøevzít
již vyhotovený cestovní doklad s biometrickými
údaji. Mìstský úøad rovnìž nevyhotoví žadateli
na poèkání žádost o obèanský prùkaz s platností
na 1 mìsíc.
Žádáme proto obèany o pochopení a naplánování
svého požadavku na vyhotovení dokladù a pøípadné pøevzetí cestovního pasu na jiný den než
5. 9. 2008, aby mohl mìstský úøad všem plnì
vyhovìt. Pøípadné dotazy smìøujte na telefonní
èíslo 461 353 111.
Odbor vnitøních vìcí MìÚ Moravská Tøebová
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Terénní úpravy zadních dvorù za nám. T. G. M.
Jedná se o plošnou úpravu prostranství, které vznikly
vybouráním a odklizením rozpadlých dvorních traktù
zadních dvorù námìstí. Dvory se nachází dle územního plánu v obytném území zahrnující èinnosti, dìje
a zaøízení související bezprostøednì s bydlením.
Z tìchto prostorù tedy navazují vstupy do obytných
èástí domù nám. T. G. M, zásobování obchodù a dále
slouží i jako prùchozí komunikace pro obèany. V minulosti nebyla povrchová úprava ploch øešena,
mnohde je povrch hlinitý, zpevnìný pouze drtí a štìrkem, pøi vìtších deštích je místy blátivý. Tyto
nedùstojné prostory se staly „noèní mùrou“ mìsta.

Perspektiva ZÁPAD II
Na základì stále èetnìjších pøipomínek obèanù mìsta
ke stavu dvorních traktù za nám. T. G. M zadalo mìsto
zpracování architektonické studie obnovy dvorních
traktù architektonickému ateliéru O DÙM DÁL
ARCHITEKTI Brno. Èlenìní dvorních traktù bylo
pøizpùsobeno svìtovým stranám: SEVER I (lokalita
za domy nám. TGM è.p. 120-123), SEVER II
(lokalita za domy nám. TGM 110-115), ZÁPAD I

(lokalita za domy nám. TGM è.p. 162-165), ZÁPAD II
(lokalita za domy nám. TGM è.p. 145-149), JIH I
(lokalita za domy nám. TGM è.p. 27-29).
Nejdùležitìjší zmìny oproti stávajícímu stavu jsou:
– zpevnìné pøíjezdové komunikace, dle možností
stání pro osobní automobily
– zpevnìné chodníky ke vstupùm
– zvýraznìné historické parcelaèní èlenìní
– klidové zóny s ozelenìním a novým mobiliáøem
(odpadkové koše, laveèky)
– kontejnerové stání pro separovaný odpad
– odvodnìní ploch
– veøejné osvìtlení
Pøedložený návrh byl rovnìž projednán s orgánem
památkové péèe, který vydal závazné stanovisko
s následujícími pøipomínkami:
– komunikace budou dláždìné z velkých žulových
kostek
– chodníky budou dláždìné z drobných žulových
kostek
– zdùraznìní parcelaèních zdí bude zvýšenou dlažbou
z lomového kamene
V tìchto dnech byly zahájeny stavební práce na
obnovì zadních dvorù èásti SEVER II a bude zahájena
oprava obnovených traktù ZÁPAD II, kde byl bohužel
v minulosti použit nevhodný cihelný materiál a dochází k rozpadání èástí okrasných zídek.
V pøíštích letech budou dle finanèních možností
následovat lokality SEVER I, ZÁPAD I a JIH I.
Eva Štìpaøová,
referent odboru investièního a regionálního rozvoje

Vážení obèané
Nezapomeòte uhradit druhou polovinu
poplatku za komunální odpad, která je
splatná v mìsíci záøí!!
Odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství

Platnost obèanských prùkazù
Upozoròujeme všechny obèany, že s koncem
letošního roku konèí platnost všech obèanských
prùkazù bez strojovì èitelných údajù, vydaných do
31. 12. 2003 (typ„rùžová ID karta“). Pro obèany
narozené pøed 1. 1. 1936 platí výjimka - obèanské
prùkazy, ve kterých mají vyznaèenou dobu
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zùstávají nadále platné.

Obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji (karta
svìtle zelené barvy) platí po dobu v nich uvedenou.
Žádost o nový obèanský prùkaz, je možné podat na
Mìstském úøadì v Moravské Tøebové, budova ul.
Olomoucká è. 2, oddìlení obèanského informaèního
centra. Úøední hodiny OIC jsou v pondìlí a ve støedu
v dobì 8:00 – 17:00., úterý a ètvrtek od 8:00 - 15:00
a v pátek od 8:00-14:00 hod.
Žádost o obèanský prùkaz je tøeba podat nejpozdìji
mìsíc pøed skonèením jeho platnosti.
Odbor vnitøních vìcí, MìÚ Moravská Tøebová

ZÁPAD II

Výmìna prùkazù profesní
zpùsobilosti øidièe
Upozoròujeme øidièe, kteøí jsou držiteli platného
osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe, že jsou
povinni do 30. 9. 2008, podat na odboru dopravy
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
písemnou žádost o vydání prùkazu profesní
zpùsobilosti øidièe. Jedná se zejména o øidièe nákladní
a osobní dopravy, kteøí tuto èinnost vykonávají jako
své zamìstnání (držitele øidièského oprávnìní skupiny
C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E). Odbor
dopravy vydá na základì této žádosti øidièi prùkaz
profesní zpùsobilosti øidièe podle zákona è. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti
k øízení motorových vozidel a o zmìnách nìkterých
zákonù.
K žádosti je tøeba doložit platný øidièský a obèanský
prùkaz, 1 kus fotografie (3,5 x 4,5 cm) a Osvìdèení
profesní zpùsobilosti øidièe, které je platné v den
podání žádosti, a zaplatit správní poplatek 200,- Kè.
Øidièi profesionálové, dostavte se osobnì do konce
záøí s požadovanými doklady na odbor dopravy.
Odbor dopravy

Ještì jednou èísla popisná
Na stránkách Moravskotøebovského zpravodaje byla
opakovanì zveøejnìna výzva majitelùm domù, aby po
vyzvednutí pøíslušných tabulek na OIC MìÚ v Mor.
Tøebové oznaèili budovy, které vlastní, èísly
popisnými. Vìtšina vlastníkù nemovitostí tak uèinila –
stále však vidíme neoznaèené domy. Poèet nevyzvednutých tabulek se blíží èíslu 300! Zdùrazòuji proto, že
zákon o obcích ukládá vlastníku nemovitosti
povinnost oznaèit budovu èísly urèenými obecním
úøadem a udržovat je v øádném stavu. Pokud tak
neuèiní fyzická osoba, dopustí se pøestupku podle
§ 47b zákona è. 200/1990 Sb., za který lze uložit
pokutu až do výše 10 000,- Kè. Stejnou sankcí
pamatuje zákon o obcích na právnické osoby.
Do konce mìsíce øíjna letošního roku se uskuteèní
plošná kontrola oznaèení budov na území mìsta a následnì mohou nedbalí vlastníci oèekávat uložení
pøíslušné sankce. Považujte, prosím, toto upozornìní
za vstøícný krok úøedníkù, kteøí mají prioritní zájem
o øádné oznaèení budov ve mìstì, nikoliv o ukládání
pokut. Ještì chvíli je èas pøedejít nepøíjemnému
úøednímu jednání øádným oznaèením svého nemovitého majetku.
JUDr. Jana Blahová,
vedoucí odboru kanceláø starosty a tajemníka MìÚ
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Desetitisící návštìvník na moravskotøebovském zámku
Od zahájení letošní turistické sezony navštívilo
expozice moravskotøebovské zámku, støedovìkou
muèírnu a alchymistickou laboratoø Mistra
Bonaciny již deset tisíc návštìvníkù. Tím
jubilejním desetitisícím se stala ve støedu 13. 8.
2008 rodina Lattenbergova z Brna. Týdenní
rodinou dovolenou tráví v nedalekém Boršovì,
odkud vyrážejí na výlety do okolí. „Z ocenìní
máme velkou radost, i když jsme si nejdøíve mysleli,
že je to nìjaký vtip nebo skrytá kamera,“ øíká Hana
Lattenbergová. „Tip na návštìvu vašeho zámku
a hlavnì støedovìké muèírny jsme dostali od
švagrové, která ji už navštívila a byla nadšená.
Synovi se nejvíce líbil drtiè kloubù a katùv ceník.
Byli jsme také velmi spokojeni s výkladem, který byl
podrobný a zajímavý. Støedovìké muèírny na
hradech a zámcích navštìvujeme pravidelnì, ale ta
vaše nás hodnì nadchla,“ dodává Lattenbergová.
Od místostarosty mìsta Miloše Izáka pøevzali
historickou knihu o Moravskotøebovsku a Jevíèsku
a propagaèní materiály mìsta. Jako bonus si
zdarma prohledli expozici Alchymistické laboratoøe Mistra Bonaciny, kde ochutnali tajemný
elixír síly. Manželé Lattenbergovi se syny

Tomášem a Petrem také navštívili místní aquapark
a úzkorozchodnou prùmyslovou dráhu v Mladìjovì.
Zámek v Moravské Tøebové se již druhou sezonu
tìší nebývalému zájmu turistù, který v novodobé
historii nemá obdoby. Vloni byla ve sklepeních
zámku vybudována interaktivní expozice –
støedovìká muèírna, letos se návštìvníkùm
otevøela Alchymistická laboratoø mistra Bonaciny.
V minulém roce se tak návštìvnost vyšplhala na
osmnáct tisíc návštìvníkù, v letošním roce by
mohla dosáhnout díky alchymii, noèním prohlídkám a doprovodným programùm až na dvacet
pìt tisíc. To už se blíží návštìvnosti hradu Bouzov
nebo zámku v Litomyšli, kde je návštìvnost kolem
30 až 35 tisíci.
Zámek otevírá své brány v deset hodin ráno,
poslední prohlídka zámeckých expozic je o pùl
páté. K pøíjemnému posezení mùžete i po zavírací
dobì renesanèního zámku využít stylovou
zámeckou kavárnu s venkovním posezením, kde si
v klidu popijete elixíry lásky, síly èi štìstí. Ty menší
potìší pøítomnost dìtského høištì.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Dopravní høištì
pro mladé cyklisty
Vážení rodièe, pøijïte si s malými cyklisty
vyzkoušet napodobeniny køižovatek s dopravními znaèkami na høišti Autoklubu
Moravská Tøebová, ul. Zahradnická ve ètvrtek
25. záøí od 15 hodin do 18 hodin.
Každý malý úèastník, školák, pøedškolák si
odnese praktické dárky.
Pøibližnì na 17:30 je
plánováno vyhlášení dobrovolné
soutìže všech
cyklistù o hodnotné užiteèné
ceny. Volné projíždìní pøipravenou
dráhou bude za
asistence a odborného
výkladu pracovníka mìstské policie a dopravního oddìlení Policie ÈR. I dìti, které ještì
neovládají kolo zcela dobøe, se mohou pøijít
tøeba jen podívat. Pro pøípad zájmu bude jedno
kolo i s pøilbou k dispozici na výpùjèku.
Akce je poøádána v rámci kampanì Evropský
týden mobility, jejíž souèástí je Den bez aut, za
spolupráce Autoklubu M. Tøebová a podpory
Ministerstva životního prostøedí ÈR.
Veronika Cápalová,
koordinátorka projektu Zdravé Mìsto

Do stavby rozhledny se zapojí
obyvatelé mìsta
Po sto letech se na místo bývalé rozhledny Na
Pastvisku nad Moravskou Tøebovou vrátí další
výšková stavba. „Stála tam rozhledna, kterou
pøesnì pøed sto lety vybudoval tehdejší nìmecký
svaz turistù. Chceme ji proto obnovit jako
pokraèování této tradice. Slibujeme si, že díky
rozhlednì Moravská Tøebová vejde ještì více
ve známost,“ øíká starosta mìsta Josef
Ošádal. Pùjde o døevìnou vìž s ocelovým
vøetenovým schodištìm a železobetonovými
základy. Vyhlídková plošina bude ve výšce
23 metrù nad terénem.
Do realizace rozhledny zapojí radní také
obyvatele mìsta. Budou se podílet na položení
základního kamene. Za to obdrží pamìtní list.
Stavba by mìla být dokonèena v podzimních
mìsících.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

První turisté se podívají do dùlních stezek již pøed zaèátkem nové sezóny
V okolí mìsta vznikne nová nauèná stezka. Sí
stezek povede kolem Høebeèského høbetu až do
Mladìjova. Na své si pøijdou nejen turisté a cyklisté, ale také vozíèkáøi nebo rodiny s dìtmi. „Jde
o bezpeèné trasy, které povedou k místùm, kde
vzniknou vyhlídkové plošiny a menší rozhledny,
odtud bude výhled na zajímavé lokality a úkazy
vytvoøené právì díky tìžbì,“ informuje místostarosta mìsta Václav Maèát a dodává: „Pùjde o unikátní stezku, která bude navazovat na nauènou
stezku Boršovský les, pøipravovanou Lesy ÈR a na
úzkorozchodnou prùmyslovou dráhu v Mladìjovì.
Stezku bychom chtìli zprovoznit už pøed pøíští
turistickou sezonou.“ Návštìvníkùm, bažícím po
vìdìní bude, nabídnuto setkání s architekturou
a pøírodními scenériemi, které jsou krásnou
ozdobou Moravskotøebovska samotného, ale patøí
po právu i k vzácnému dìdictví v rámci celé zemì.
Rostlinstva a živoèišstva na Høebeèskému høbetu
patøí mezi unikátní lesní spoleèenstva, která
spoleènì se vzácnými „jednotlivci“ jsou chránìni
v rámci pøírodní rezervace a zvyšují pozoruhodnost
celé lokality. „Chceme pøiblížit rozsáhlou hornickou èinnost v této oblasti, nebo z pùvodních
architektonicko-technických staveb, které se po

celém Høebeèském høbetu rozprostíraly, témìø nic
nezbylo. Doly na žáruvzdorné lupky a jíly, které
jsou hlavní atraktivitou nové stezky, nabídnou
návštìvníkùm nejen pohled do jejich historie, ale
i do historie lidské práce, která ovlivòovala ráz
moravskotøebovské krajiny,“ øíká jeden z autorù
nauèné stezky Lumír Mouèka. Souèástí projektové
dokumentace je i pøíprava nové expozice geologie,
která se bude nacházet v gotickém sklepení
moravskotøebovského zámku, který bude sloužit
také jako výchozí bod nauèné stezky.
U pøíležitosti zahájení realizace tohoto projektu
probìhlo ve støedu 27. 8. 2008 první setkání
partnerù projektu „Høebeèské dùlní stezky“. Na
tomto setkání byly prezentovány cíle projektu
a postup jejich realizace. Diskutovalo se o prùbìhu
spolupráce mezi partnery projektu, kterými jsou
Mìsto Moravská Tøebová, Lesy Èeské republiky
a Prùmyslové muzeum Mladìjov.
Realizace projektu bude stát jedenáct milionu korun. Dotace z EU vèetnì dotace z rozpoètu regionální rady èinní 9.995.000 Kè. Mìsto Moravská
Tøebová ze svého rozpoètu pøispìlo 812.500 Kè.
Práce budou zahájeny v listopadu 2008.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 31. 7. 2008 pøihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 962 obèanù ÈR
a 58 cizincù s povolením k trvalému pobytu
na území Èeské republiky. Celkem je tedy
v Moravské Tøebové evidováno na trvalém
pobytu 11 020 osob. Za mìsíc èervenec se v
Moravské Tøebové narodilo 12 dìtí, zemøelo
8 obèanù, pøistìhovalo se 8 obyvatel a
odstìhovalo 15 osob.

Vzpomínka
Mìl ještì spousty
plánù a nesplnìných
snù, prošvihl hodnì
flámù, co patøí k
všedním dnùm. Dal se
cestou jinou, než si
vlastnì pøál, jinak by
tu s námi dál se pro
Vás smál. Rozdával
by úsmìv, co na rtech
stále mìl, jak už to nìkdy bývá, osud to
jinak chtìl…
Jizva v srdci se po Tobì nikdy nezacelí, teï
už nezbývá nám nic než vzpomínat.
Dne 3. 9. 2008 uplyne již pátý bolestný rok,
co nás navždy opustil ve vìku nedožitých
33 let RADEK SCHUSTER, patriot Mor.
Tøebové.
„Chybíš nám všem!“
Tvoje rodina a všichni kamarádi

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Sídlo mìstské policie bylo pøesunuto z ulice
Zahradnické blíže centru mìsta, a to na ulici
Komenského (bývalé sídlo Správy nemovistostí)!
Komenského 46, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle od
07:00 do19:00 hod.
Z èinnosti policie
Mìstská policie v mìsíci èervenci pøijala a øešila
celkem 103 telefonických a ústních oznámení od
obèanù. Pøi pochùzkové a kontrolní èinnosti
strážníkù bylo zjištìno a øešeno celkem 12 dalších
nedostatkù, které trápily nejen obèany našeho mìsta
a ztìžovaly bìžný denní život v našem mìstì. Ve
ètyøech pøípadech byl realizován odchyt toulajících
psù, z èehož se podaøilo tøi opìt navrátit svým
pánùm a jeden pes byl pøevezen do Záchran-né
stanice volnì žijících zvíøat Zelené Vendolí.
Dále pak strážníci mìstské policie spolupracovali
v jednom pøípadì s HZS a v dalších osmi pøípadech
s Policií ÈR. Celkem pìt událostí bylo strážníky
mìstské policie pøedáno k øešení OO PÈR.
Krádež v Penny
Dne 15. 8. v 19:45 hodin pøijala hlídka oznámení
o krádeži zboží v Penny, kde dva mladíci nabrali
zboží z nákupních regálù, bez zaplacení opustili
prodejnu a odešli neznámo kam.
Hlídka mìstské policie zaèala na základì zjištìného
popisu po uvedených osobách intenzivnì pátrat.
Uvedené dva mladíky a sleènu, která je doprovázela,
strážníci dostihli na ulici J. K. Tyla, kde se výtržníci
k èinu doznali. Jelikož mladíci nemìli obèanské
prùkazy, byli strážníky pøevezeni na OO PÈR, kde

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
Tel.: 461 311 732, nepøetržitì 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvodního odd. ÈR

Hotovost zmìnila majitele
Neznámý pachatel 29. 7. v Moravské Tøebové
odcizil z osobního automobilu znaèky Mazda
pøíruèní pokladnu s finanèní hotovostí 83 tisíc
korun. Devìtadvacetiletý muž mìl pokladnu
uloženu v zavazadlovém prostoru. Pachatel se
dopustil trestného èinu krádeže a hrozí mu až
3 roky vìzení.
Nedojela do cíle
V úterý 30. 7. v dobì obìda se vydala na cestu ve
smìru na Moravskou Tøebovou 46letá øidièka
vozidla Nissan s pøívìsným vozíkem, na kterém
pøevážela kamení. Zøejmì nepøizpùsobila rychlost
jízdy vlastnostem vozidla a nákladu, dostala
smyk a pøevrátila vùz na støechu. Pøi dopravní
nehodì nebyl nikdo zranìn. Hmotná škoda na
vozidle je 400 tisíc korun a na pøívìsném vozíku
je škoda 15 tisíc korun. Vìc nadále šetøí policisté
skupiny dopravních nehod.
Krádež v autodílnì
Neznámý pachatel využil 6. 8. nepozornosti
pracovníka autodílny v Moravské Tøebové, který
byl v úterý kolem 14té hodiny v dílnì sám
a odcizil z kanceláøe kasírku s finanèní hotovostí
vyšší než 68 tisíc korun. Policisté zahájili úkony
trestního øízení ve vìci krádeže a po pachateli
pátrají.
Prodavaèka pøišla o svùj mobil
Zamìstnankynì prodejny odìvù v Moravské
Tøebové pøišla 8. 8. o svùj mobilní telefon.
Odložila si ho na polici prodejního pultu a
pravdìpodobnì nìkterý ze zákazníkù ji volnì
pøístupný pøístroj odcizil. 28letá majitelka si svùj
mobil ocenila na èástku pøevyšující 4 tisíce
korun. Neznámý pachatel se dopustil pøestupku.

ZÁØÍ 2008

Krádež penìz z vozidla
Ponechat své osobní motorové vozidlo pøes noc
neuzamèeno se jeho 28letému majiteli 11. 8.
bohužel vymstilo. Zaparkované Škoda 120 na
pøíjezdové cestì k rodinnému domu v Boršovì si
všiml ze ètvrtka na pátek neznámý lapka a zkusil
své štìstí. Bohužel se majiteli tato neopatrnost
nevyplatila. Pøišel o finanèní obnos v podobì
12.500 korun. Nyní se pøípadem zabývají moravskotøebovští policisté, kteøí po zlodìji pátrají.
Pøípad šetøí policie jako krádež, za kterou mùže
být pachatel potrestán až dvouletým vìzením.
Rozvodná skøíò terèem zlodìje
Zøejmì v noci z úterý 14. 8. na støedu vzal
útokem neznámý pachatel v obci Staré Mìsto
kontejner s uskladnìným materiálem. Po
prostøíhání oplocení pachatel vnikl do objektu,
poté nalezeným klíèem odemkl visací zámek
kontejneru a z místa odnesl elektrické kabely
a elektrickou rozvodnou skøíò. Škoda, kterou
pachatel krádeží zpùsobil, je vyèíslena na 10 tisíc
korun. Pøípad je šetøen policisty v Moravské
Tøebové jako krádež provedená vloupáním, za
kterou pachateli hrozí až dvouletý pobyt za
møížemi.
Úterní služba ve znamení krádeží
Moravskotøebovští policisté se zabývají pøípadem
trestného èinu poškozování cizí vìci, kterého se
dopustil v úterý 19. 8. hodinu po pùlnoci
neznámý pachatel tím, že vytrhl uzamèené
vchodové dveøe vedoucí do skladu prodejny
v obci Rychnov na Moravì. Naštìstí z místa nic
neodcizil, pouze poškozením dveøí majiteli
vznikla škoda za 10 tisíc korun. Za jízdu na trase
mezi Rychnovem na Moravì a Mladìjovem
dnes, kolem páté hodiny ráno, Moravskotøebovští policisté sdìlili ve zkráceném pøípravném
øízení 30letému øidièi dodávky Ford Tranzit
podezøení z trestného èinu øízení motorového
vozidla bez øidièského oprávnìní.

byla zjištìna jejich totožnost. Za krádež byli oba
hrdinové odmìnìni blokovou pokutou dle platných
zákonných norem.
Nalezená ledvinka
Pøi pochùzkové kontrolní èinnosti dne 11. 8. byla
strážníkem mìstské policie nalezena na chodníku
ledvinka, ve které se nacházela penìženka s obèanským prùkazem, kartou pojištìnce a hotovostí
ve výši 3.746,- Kè. Jelikož pravdìpodobný majitel,
jak bylo zjištìno z obèanského prùkazu, nepocházel
z Moravské Tøebové, strážníci zadokumentovali
obsah ledvinky a pøedali na Ztráty a nálezy MìÚ
Moravská Tøebová, kde se po nìkolika málo
minutách šastný majitel pøihlásil a nalezenou
ledvinku vèetnì obsahu si opìt odnesl.
Nalezené dítì
V dopoledních hodinách dne 8. 8. bylo hlídce
mìstské policie oznámeno z lékárny Pod vìží na
nám. T. G. M., že do prodejny pøišel malý chlapec
mluvící slovensky se slovy „já jsem se ztratil“.
Strážníci zjistili, že se skuteènì jedná o chlapce
slovenské národnosti, který se ztratil dìdeèkovi,
u kterého je na prázdninách. Hlídce se po chvíli
podaøilo zjistit, odkud chlapec pøišel a nakonec byla
zjištìna i adresa chlapcových prarodièù, kam byl
ztracený cestovatel pøevezen a pøedán šastné
babièce.
Taková je mládež
Dne 28. 7. ve 20:50 hodin bylo hlídce mìstské
policie telefonicky oznámeno obyvatelkou sídlištì
Západní, které není lhostejné nevhodné chování naší
mladé generace, že její sousedka byla obtìžována
mladými výrostky, kteøí jí zapálili rohož na balkonì
a hrubì tuto ženu uráželi.
Strážníci na místì zjistili, že uvedený incident se
odehrál již pøedešlý den, kdy dva chlapci a dvì
dívky ve vìku kolem patnácti let kouøili cigarety pod
balkonem bytu, ve kterém žije žena ve vìku 74 let.
Tato žena oba chlapce a obì dívky slušnì požádala,
aby pøestali kouøit, že jí kouø jde pøímo do bytu. Po
této žádosti jedna z dívek, která kouøila, zahasila
cigaretu, ale oba chlapci pokraèovali v kouøení dál.
Když mladíky žena opìt oslovila s žádostí, aby
cigarety uhasili nebo popošli o kousek dál, oba
mladíci zaèali ženu verbálnì hrubì urážet. V zápìtí
se jeden z chlapcù otoèil zády k ženì stojící na
balkonì svého bytu a v pøedklonu si stáhl kalhoty.
Poté jeden z mladíkù podepøel druhému nohy a ten
se vyhoupl na hranu balkonu uvedené ženy a nedopalek z cigarety vhodil na rohož, která od nedopalku
zaèala hoøet. V tuto chvíli oba chlapci utekli dle
výpovìdi smìrem k Udánkám. Naštìstí se ženì
podaøilo rohož uhasit døíve, než se oheò rozhoøel.
Hlídka v dalším pátrání zjistila, že se jedná o dìvèata A. P. a V. G. a chlapce D. B. a J. CH. ve vìku
13 – 15 let. Strážníci dále kontaktovali rodièe
uvedených výtržníkù a po zpracování celé události
byly materiály pøedány Odboru sociálnì právní
prevence a sociálnì právní ochrany Mìstského úøadu
v Moravské Tøebové.
Zranìný muž
25. 7. v odpoledních hodinách pøijala hlídka
mìstské policie oznámení o muži ležícím na
chodníku ulice Svitavské s krvácející ránou na
hlavì.
Na místì strážníci zjistili, že se jedná o podnapilého
P. Š. žijícího na sociální ubytovnì v Moravské
Tøebové, který pod tíhou zkonzumovaného alkoholu,
ušlé vzdálenosti od místa, zdatné konzumace a silnì
se opírajících sluneèních paprskù, fyzicky vyèerpán,
upadl a udeøil se do hlavy. Jelikož dlažba chodníku
bývá vyrobena zpravidla z podstatnì tvrdších
materiálù než je povrchová úprava lidského tìla,
bylo zøejmé, že muž je odsouzen minimálnì k øádné
odìrce a poøádné bouli. Jelikož zranìný muž odmítal
lékaøské ošetøení, bylo mu ošetøení poskytnuto
strážníky a vzhledem k ušlé vzdálenosti a délce
úseku tratì, kterou by musel ještì zdatný jedinec
absolvovat a ke zranìní, které mohlo zapøíèinit
dezorientaci, byl muž naložen do služebního vozidla
mìstské policie a pøevezen do cíle své cesty.
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Spanilá jízda historických vozidel
zavítá do Moravské Tøebové
Námìstí T. G. Masaryka pøivátá 19. záøí 2008
ve 14.00 hodin spanilou jízdu dvaceti pìti
historických vozidel (TROFEO NIKÉ BOHEMIA
2008). Do èela kolony exkluzivních historických
vozù se postaví Karel Loprais s Tatrou Dakar,
šestinásobný vítìz Rallye Paris-Dakar. V kolonì
historických vozù se mimo jiné pøedstaví
Darracque z r. 1909, Citroen 11 Roadster, r.v. 1938,
Jaguar E-Type, r.v. 1964 nebo Austin-Healey 3000,
r.v. 1965. Veterány si návštìvníci mohou prohlédnout od 14 do 15 hodin. Poté se kolona vydá na
další cestu po Pardubickém kraji. Souèástí výstavy

vozù je také doprovodný program, který bude od
13.00 hodin probíhat na námìstí T.G. Masaryka.
TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 je projekt
zamìøený na podporu turistického ruchu v Èeské
republice. Hlavní myšlenkou projektu je propagace
Pardubického kraje, mìst a obcí na pozadí
exkluzivních historických automobilù.
Trasa prochází nejzajímavìjšími místy z hlediska domácího i zahranièního cestovního ruchu
jako jsou pøírodní krásy, technické a kulturní
památky, s dùrazem na regionální tradice a gastronomii.

Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Ing. Ivo Tomana a radního Pardubického
kraje Bc. Miloslava Macely
poøádá v rámci programu obnovy venkova
OBEC BISKUPICE ve spolupráci s pálenicemi STATEK s.r.o. Biskupice
a STILL s.r.o. Biskupice

dne 4. 10. 2008
10. roèník festivalu slivovice

Biskupické kaléšek
a 7. roèník

závodu historických kol od
pálenice k pálenici

Proè mìnit vzdìlávání – první zkušenosti se ŠVP na gymnáziu
Od záøí minulého školního roku jsme mìli
povinnost zaèít vyuèovat podle svého ŠVP
(školního vzdìlávacího programu). Stát rámcovì
stanovil podmínky a pravidla, každá škola mìla
však možnost uplatnit vlastní nápady, které se
nevešly do pøedešlých uèebních osnov.
Poprvé jsme si vyzkoušeli vyuèovat v primì podle
dokumentu, který jsme sami zpracovali – „Za
poznáním – viditelnì, názornì.“
Nesnažili jsme se o pøevratné zmìny, a tak na
našem ŠVP je asi nejzajímavìjší to, že se nijak
výraznì neodlišuje od pùvodních osnov, ale
dùležitou zmìnu jsme vidìli v pøístupech ke
vzdìlávání, tj. v metodách a formách práce.
Prvoøadým cílem je rozvoj osobnosti žáka, tzn.
vybavit žáka urèitými dovednostmi, návyky,
postoji, hodnotovými orientacemi, které mùže
v životì uplatnit.
Pro žáky jsme pøipravili nìkolik akcí, v nichž se
sami aktivnì zapojovali do jejich realizace. Jednou
z dùležitých oblastí je environmentální výchova,
kterou se zabýváme již nìkolik let. Rozvíjíme ji
formou projektù a jednodenních èi vícedenních
akcí. V rámci celoškolního projektu „Krajina
a lidé“ byl v primì úspìšnì realizován celoroèní
mezipøedmìtový projekt „Životopis stromù“,
o nìmž jsme již nìkolikrát informovali. Tím, že
environmentální výchovì vìnujeme samostatný
projekt, který má nìkolik etap, spoleèné zakonèení
spojené se zhodnocením a vytyèením cílù pro jeho
pøíští volné pokraèování mu dáváme zcela
mimoøádné postavení v životì školy i žákù.
V závìru školního roku nám primánci pøedvedli, že
dokáží zcela samostatnì vytvoøit svùj vlastní
projekt. Tím byl Den dìtí na gymnáziu, kde ve
vlastní režii pøipravili program – „Z pohádky do
pohádky“. Sestavením vlastních pohádkových
pøíbìhù nás pøesvìdèili o své tvoøivosti, samostatném uvažování a spolupráci.
První zkušenosti se ŠVP jsou pozitivní a my

vìøíme, že výuka podle nìj bude pøinášet
spokojenost žákùm i uèitelùm. Nejedná se o jednorázovou záležitost, otevøenost dokumentu umožòuje další úpravy a doplnìní podle aktuálních
potøeb.
Mgr. Jarmila Kozelková, koordinátorka ŠVP

Vzorky slivovice do letošnímu roèníku soutìže o
nejlepší vzorek slivovice je nutno odevzdat
nejpozdìji do 26. záøí 2008 na níže uvedené
kontaktní adresy.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno
jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení,
stupeò alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy:
STATEK s.r.o. Biskupice, p.Václavek, tel. 737
873 311; STILL s.r.o. Biskupice, pí. Zámeèníková, tel. 461 327 815; Obec Biskupice, tel. 461
326 521
Nejlepší vzorky slivovice budou ocenìny
finanèními a hodnotnými cenami:
1.místo 3000,-Kè + vìcný dar
2.místo 2000,-Kè + vìcný dar
3.místo 1000,-Kè + vìcný dar
Program a další informace budou zveøejnìny na
www.biskupice.cz.

Rozhlas v odboji
Dopisem ze dne 12. 5. 1943 zaslalo kartelové oddìlení
Rozhlasu a propagandy v Liberci všem podnikùm,
které se v té dobì zabývaly opravami radiopøijímaèù
naøízení, aby byly všem Èechùm v Sudetech odpojeny
v jejich radiopøijímaèích krátké vlny. Stejné naøízení
vyšlo již pøedtím na území Protektorátu. Toto opatøení
mìlo být provedeno vždy pøi pøedání radiopøijímaèe
do opravy. Odpojení krátkých vln proto, že na tìchto
vlnách se nejlépe šíøilo vysílání ze vzdálených stanic
Londýna a Moskvy. V této dobì jsem pracoval v Mor.
Tøebové jako radiomechanik u nìmecké firmy.
Vyhovìl jsem všem požadavkùm Èechù, aby jim byl
pøíjem vysílání z Londýna a Moskvy i nadále umožnìn. Registrace o pøedání do opravy tedy musela být
zatajena, pøípadnì jsem již vyjmuté cívky nahradil
novì zhotovenými.
V roce 1944 jsem byl jako èlen ilegální organizace
požádán Richardem Sittou, abych mu obstaral
radiosouèástky pro zajatce umístìné v areálu souèasné
vojenské školy v Moravské Tøebové. Sitta pracoval
jako instrumentáø u dentisty Šastného na Cihláøovì
ulici, kam docházeli zajatci na ošetøení. V krátké dobì
se mi podaøilo potøebné souèástky sehnat a zajatci si
tak mohli sestrojit vysílaèku.
Koncem roku 1944 jsem byl zatèen gestapem a uvìznìn v Malé pevnosti v Terezínì. Mìl jsem pøístup do
dílny a podaøilo se mi zprovoznit pøijímaè, který nám
umožnil pøíjem zahranièního rozhlasu. Takto získané
zprávy se rychle šíøily mezi ostatní vìznì.
Po transportu k soudu do Breslau a dále pak do
Drážïan a Lipska jsem již nemìl možnost svoji
profesi radiomechanika uplatnit.
Václav Maèát, bývalý politický vìzeò Mor. Tøebová

Prodej státního majetku
ÈR – Úøad pro zastupování státu ve vìcech
majetkových
Územní pracovištì Hradec Králové
Odbor Odlouèené pracovištì Svitavy
Milady Horákové 6, 568 02 Svitavy
vyhlašuje ve dnech 8. 9. 2008 – 29. 9. 2008
výbìrové øízení – 4. kolo na prodej státního
majetku v obci a k. ú. Moravská Tøebová:
- pozemková parcela è. 2214 o výmìøe 2963 m2
vyhlašovaná minimální kupní cena èiní
302 400,- Kè
Bližší informace – tel. 461 352 536
e-mail: vera.sverakova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz/prodej
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová

neuvìøitelnou cestu, bìhem níž se z uápnutého
prodavaèe nudlových polévek stane legendární
Draèí bojovník. Režie: Mark Osborne a John
Stevenson.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65,-

divadlo pro dìti

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej:
Pondìlí a støeda: 14 – 19, ètvrtek: 9 – 12 hod.
a vždy 1 hodinu pøed zaèátkem každého
pøedstavení.
Rezervace vstupenek pøijímají Kulturní služby mìsta Moravská
Tøebová výhradnì na základì osobní nebo telefonické
domluvy.Vstupenky si mùžete rezervovat na tel.: 461 544 283, 461
311 127, hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz.
Rezervace prostøednictvím e-mailu jsou platné až po zpìtném
potvrzení o jejich pøíjmu.
Rezervace pøijímáme vždy nejdøíve první den v daném mìsíci,
pokud tento den nevychází na víkend èi státní svátek. Rezervované
vstupenky je nutno vyzvednout nejpozdìji TÝDEN PO
REZERVACI, po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky
vráceny zpìt do prodeje. Rezervaci provedenou v den konání
pøedstavení, je nutno vyzvednout nejpozdìji pùl hodiny pøed
pøedstavením, i v tomto pøípadì platí, že po nevyzvednutí
rezervované vstupenky putují zpìt do prodeje.

22. 9., pondìlí

O ZLÉ KRÁLOVNÌ
Výpravná pohádka pro nejmenší diváky na
motivy klasických pohádek.
Bìhem celého pøedstavení se dìti stávají
partnerem dìní na jevišti a pøipoèteme-li k tomu
lidové písnièky, textovì upravené ke klasickému dìji pohádky, je pochopitelné, že se dìti
nemají èas nudit. Urèeno pro MŠ a I. st. ZŠ,
délka cca 60min.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30,-

divadlo
23. 9., úterý

VÌRNÍ ABONENTI
– Antonín Procházka

film pro dìti
3. 9., støeda

LETOPISY NARNIE – PRINC
KASPIAN

Boušková, Vilém Dubnièka/Jakub Šastný,
Antonín Procházka a další.
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190,-

film pro dìti
24. 9., støeda

VALL –I
Víceúèelový Automatický Likvidaèní Lisovaè –
Imunizátor je poslední robot na planetì Zemi,
kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyèistil. Po
sedmi letech ale trpí jistou drobnou poruchou –
vyvinula se u nìj osobnost. Je pøíšernì zvídavý a
do všeho strká nos, ale je také trochu osamìlý.
Lidstvo se totiž vydalo na vyhlídkovou plavbu
vesmírem…
Režie: Andrew Stanton.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

koncert
25. 9., ètvrtek

KLAVÍRNÍ RECITÁL
– MARTIN VOJTÍŠEK

Skøíò je pryè... Bílá èarodìjnice je mrtvá...
a Aslana už pøes tisíc let nikdo nevidìl.
Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka jsou vtaženi
zpátky do Narnie, která se ale od té, kterou
poznali, velice liší. Po bojištích obcházejí noví
nepøátelé a narnijská stvoøení se ocitají na
pokraji vyhubení. Režie: Andrew Adamson,
hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell, William Moseley.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,-

film pro dìti
17. 9., støeda

KUNG FU PANDA

Mladý, neklidný, roztomilý a totálnì nešikovný
pandí chlapík jménem Po, který musí ujít

Jak naznaèuje titul Vìrní abonenti, do tohoto
prostøedí – prostøedí divadla – umístil Antonín
Procházka dìj naší komedie. Vychází, podle
jeho vlastních slov, ze skuteèné události.
„Bývalá pokladní paní Villová mi vyprávìla, jak
jedni manželé, kteøí léta chodili do divadla,
propásli výmìnu legitimací, dostali sice
abonentky, ale každý na jiné stranì øady, a ten
pán se zamiloval do své nové sousedky. A tak mì
napadlo, jak se asi ten jejich vztah bìhem sezóny
vyvíjel a jestli na to mìly vliv i hry, které se
odehrály na jevišti.“
Režie: Antonín Procházka, hrají: Václav Vydra,
Kateøina Hrachovcová/Andrea Èerná, Jana

Martin Vojtíšek absolvoval klavír na akademii
muzických umìní v Praze ve tøídì prof. Ilony
Štìpánové-Kurzové jako její poslední žák.
Skladbu studoval u prof. Karla Janeèka. Bìhem
studia se stal laureátem chopinovské a beethovenské klavírní soutìže. Pøedstavil se obecenstvu na øadì koncertù v rùzných evropských
zemích, napø. ve Francii, Španìlsku, Itálii,
Nìmecku, Øecku, Holandsku a Polsku.
V centru zájmu jako interpreta stojí dílo
Frédérica Chopina, které celé provedl na
svých koncertech a které postupnì nahrává na
CD.
19.00 hod., dvorana muzea,
vstupné: 40,-/20,-

Spoleènost èesko-nìmeckého porozumìní srdeènì zve na již tradièní

Dny èesko-nìmecké kultury

,
které se konají od 12. 9 - 16. 9. 2008 v prostorách muzea.
__________________________________________________
Program:
Pátek 12. 9. v 16.00 hod. - vycházka na Køížový vrch – Uctìní památek mrtvých na høbitovì
Sobota 13. 9. v 17.00 hod. - Muzeum – Zahájení Dnù èesko-nìmecké kultury
Kulturní veèer zahájí školáci II.ZŠ pod vedením Mgr. Jarùška
Pøedstavení autorù výstavy Christel Dern a Ing. Jiøího Kosiny
Veèer hudebnì doprovází Trio Š.O.K.
Nedìle - 14. 9. v 8.30 hod - Èesko-nìmecká mše
Pøijetí oficiálních hostù na radnici
v 17.00 hod. – Muzeum - posezení s pøáteli aneb „Høebeèské pøástky“
Mažoretky, øecký taneèní soubor Kalliópy ze Šumperku
Pìvecký sbor Lanškroun a Høebeèský taneèní soubor
Pondìlí 15. 9. v 10.00 hod. - „Dvì ženy z Tøebovské ulice“ - Ludìk Stipl
v 15.00 hod. - Beseda a DVD pro školní mládež i dospìlé
Pøíbìh dvou židovských, nìmeckých žen z Mohelnice
Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní
Úterý 16. 9. ve 14.00 hod. - Ukonèení Dnù èesko-nìmecké kultury poøadem pro pamìtníky
Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní
__________________________________________________
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V Ý S TAV Y • K O N C E R T Y • 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.
Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výmìna mumií
Výmìna mumií pokraèuje! Rakev s mumií Hereret
se pøesunula z bratislavského podhradí pøímo na
Pražský hrad jako souèást výstavy „Poklady
Moravské Tøebové“ (viz s. 8), ve stálé expozici
Holzmaisterovy sbírky je nadále hostem mumie
Nyanchhapiho zapùjèená z Náprstkova muzea.
Výstavy
Moravská Tøebová, jak ji neznáme
Jako každoroènì muzeum spolupracuje s komisí
památkové péèe na poøádání soutìže Moravská
Tøebová, jak ji neznáme. Vernisáž výstavy fotografií
pøihlášených do soutìže se uskuteèní v pátek 12. záøí
v 15.30 v kapli františkánského kláštera. Výstava
potrvá do 20. záøí t. r.
Pøipravujeme na øíjen
V pátek 10. 10. bude zahájena výstava z díla Eduarda
Kasparidese, jehož 150. výroèí narození jsme si letos
pøipomnìli (viz pøíspìvek M. Kužílka v bøeznovém
èísle Moravskotøebovského zpravodaje). Autorem
výstavy je brnìnský historik umìní Robert Janás,
Ph.D. Výstava bude instalována ve výstavním sále
v prvním poschodí budovy muzea, prezentovány budou obrazy ze sbírky našeho muzea i zapùjèené
z jiných institucí. U pøíležitosti výstavy, která potrvá
do 9. 11., bude vydána brožura vìnovaná osobnosti
a dílu E. Kasparidese; autorem textu je R. Janás,
publikace bude vybavena barevnými fotografiemi
Kasparidesových dìl. Rovnìž na pøípravì této výstavy
spolupracují èlenové komise památkové péèe.

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.ksmt.cz
Otevøeno: út - ne: 10.00 - 16.00 hodin
Stálé expozice:
Alchymistická laboratoø
Støedovìká muèírna
Mìšanské bydlení
Selská jizba
Noèní prohlídky – od 5. 7. 2008, každou sobotu
(22.00 až 24.00 hodin).
ú
ú
u
Pøátelské

posezení

Sdružení pøátel kulturního domu v Boršovì Vás
zve 21. 9. od 14 hodin na pøátelské posezení pøi
zpìvu a hudbì s Karlem Hegnerem a cimbálovou muzikou Leoše Smutného ze Strážnice.
Zároveò bude otevøena malá fotovýstava Jak se
žilo v Boršovì, Cesta po Mongolsku a do
èínského Pekingu a Fotoaparátem Báry
Slezákové.
Od 3. 10. pøipravujeme opìt taneèní pro dospìlé.
Zaèátek každý pátek v 19 hod. v KD Boršov.
Kontakt a pøihlášky - p. Beyer 604 95 36 39 nebo
v Informaèním centru T. G. Masaryka. Kurzovné
1.500 Kè na pár (8 lekcí + vìneèek).
ú
ú
u
Pozvánka

SVATOVÁCLAVSKÉ POHOŠTÌNÍ 2008 tradièní a jubilejní 5. roèník
V nedìli 28. záøí poprvé pøivítáme ve velkém
sále Základní umìlecké školy na zámku
špièkovou cimbálovou muziku „Mládí Èejè“
z vinaøského kraje jižní Moravy.
Od 15.00 hod. nabídneme návštìvníkùm nejen
krásné moravské písnièky, ale také ukázky
lidových krojù a tancù.
Samozøejmostí bude oblíbený burèák a tradièní
domácí koláèe a štrúdl.
Na nedìlní oslavu svátku sv. Václava vás srdeènì
zvou lidovci z Moravské Tøebové.
ú
ú
u
Zájezd na

Floru – Olomouc

ZO ÈZS v Moravské Tøebové Vás zve na zájezd
Flora – Olomouc, který se koná v sobotu 11. 10.
2008. Odjezd od muzea v 7.30 hod. Pøihlášky
pøijímá od 10. 9. 2008 Turistické informaèní
centrum na nám. T. G. Masaryka 32. Tìšit se
mùžete na zahradnické trhy – Hortikomplex
Olima a zahrádkáøskou poradnu.
Èlenové ÈZS 75 Kè,-, ostatní 95,- Kè.
Eduard Kasparides: Zámeèek, olej na plátnì

Okénko ZUŠ Mor. Tøebová
Zámecké nám. 1/185, 571 01 MT; tel: 461 311 709;
e-mail: zusmtrebova@zusmt.cz; http://www.zusmt.cz

ŠKOLA ZAÈÍNÁ
Rozjezd školního roku není nikde snadnou záležitostí.
Na ZUŠ ale každoroènì strávíme zbyteènì mnoho
èasu øešením zdánlivì banálního problému, jímž je
sestavení rozvrhù vyuèovacích hodin. Potíž je v tom,
že veøejnost stále ještì
nebere v potaz dvì
skuteènosti. Zaprvé:
ZUŠ není zájmový
kroužek! Je to škola se
vším všudy. A zadruhé:
rozvrh ZUŠ se odvíjí od
rozvrhu všeobecnì
vzdìlávacích škol a musí
proto na nìj pøímo
n a v a z o v a t ! Te p r v e
potom následuje vše
ostatní, kroužky zájmové
èinnosti nevyjímaje. Pøi
sestavování našeho
harmonogramu stojí na prvním místì kolektivní
pøedmìty. Žáci, kteøí je povinnì navštìvují, mají
pochopitelnì na rùzných školách odlišné rozvrhy.
Stanovit napøíklad zaèátky lekcí hudební nauky tak,
aby je mohli navštìvovat všichni žáci, patøící do téhož
roèníku, je v praxi takøka nereálné. V individuální
výuce, která na „kolektivky“ navazuje, je nutno v
závislosti na mezimìstské dopravì upøednostnit
dojíždìjící. Teprve potom lze pracnì do èasového
rozpisu vsunout všechny ostatní. Umístit žáka do
rozvrhu tak, aby ani jedna ze zúèastnìných stran
nemìla problémy, se pøes veškerou snahu podaøí
málokdy. A když si koneènì vydechneme, jako že
máme hotovo, pøijdou dodateèné zmìny na
všeobecných školách, a mùžeme zaèít znovu. Pokud
je nám známo, neexistuje ani software, natož
specializované výpoèetní støedisko, které by bylo
schopno sestavit za tìchto okolností kompletní rozvrh.
Tuto nezáživnou, èasovì nesmírnì nároènou a nervy
drásající práci musí spolu s ostatními neodkladnými
povinnostmi vykonat naši uèitelé. Z uvedených
dùvodù prosíme, respektujte výše uvedené skuteènosti! Dále vás naléhavì žádáme: pokud máte
doma pøihlášku, odevzdejte ji urychlenì dvojmo
podepsanou tøídnímu uèiteli nebo v kanceláøi školy
(peèlivì si proètìte a doma nechejte pøiložený
informaèní leták). V pøípadì, že žák z nìjakých
dùvodù pøihlášku v èervnu neobdržel, dostane ji hned
pøi prvním setkání s uèitelem. Pøihláška má platnost po
celou dobu sedmiletého nebo ètyøletého cyklu, vèetnì
povinnosti placení studijního pøíspìvku. Odhlásit
žáka ze školy lze výhradnì písemnì, a to pouze
zaèátkem ledna nebo èervna, tedy mìsíc pøed
ukonèením 1. nebo 2. pololetí. Prezentace žákù na
ZUŠ probíhá každoroènì v den zahájení školního
roku. Neodkládejte proto navázání kontaktu se školou
na pozdìjší dobu! A poslední dùležité sdìlení –
sledujte a podepisujte pravidelnì Žákovský sešit!
Tento úøední doklad o prùbìhu studia je souèasnì
i velmi efektivním a v øadì pøípadù (kromì telefonu)
i jediným prostøedkem komunikace mezi vámi a naší
institucí. Neváhejte, a sdìlujte nám v nìm prùbìžnì
vaše názory, pøipomínky i námìty. Protože naší
nejvyšší prioritou je služba veøejnosti.
S pøáním životní pohody a inspirujících setkání s vámi
vás srdeènì zdraví vaše ZUŠ.
ú
ú
ú
Welen

zve na výstavu

Zveme srdeènì všechny svoje pøíznivce na
výstavu moderních obrazù (pøevážnì akryl),
malíøek Jany Stiborik a Gabriely Kožantové,
doplnìnou ukázkou Tribal – dance a textilní
tvorbou (batika) Lidky Jirouškové. Všechny
výtvarnice žijí a tvoøí v okolí Chocnì a Vysokého Mýta.
Výstava bude zahájena vernisáží dne 18. 9.
2008 v 17.30 a potrvá do 26. 9. 2008. Otevøeno
bude dennì od 14.00 - 17.00 hod. Místo konání –
Galerie Welen, Kostelní nám 1 nad Latinskou
vinárnou.
Tìšíme se na Vaši návštìvu
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Poklady Moravské Tøebové
V pondìlí 29. záøí v 17 hodin bude v Lobkovickém
paláci na Pražském hradì zahájena výstava s názvem
Poklady Moravské Tøebové. Pøedstaví se na ní asi
250 pøedmìtù z moravskotøebovské muzejní sbírky,
které by mìly charakterizovat její složení, význam
a zvláštnosti.
Lobkovický palác
Lobkovický palác stojí ve spodní èásti Jiøské ulice,
která vede z námìstí U sv. Jiøí smìrem k východní
bránì Pražského hradu. Má dlouhou historii - obytné
budovy zde byly již ve 13. století, pozdìji na jejich
místì vyrostly dva velké gotické domy èeských
šlechticù. Pøed polovinou 16. století zaèal stavìt Wolf
Krajíø z Krajku palácový objekt a po nìm ve výstavbì
pokraèovali páni z Pernštejna, jednoho z nejvìtších
èeských šlechtických rodù 16. století.
Renesanèní palác mìl ètyøi køídla kolem nádvoøí a byl
bohatì architektonicky zdoben. V ranì barokním
slohu jej v letech 1651 - 68 pøestavìl Carlo Luragho
pro Václava Eusebia z Lobkovic, tehdejšího èeského
místodržícího. V pùvodní podobì se dochovaly dva
sály a kaple v 1. patøe.
V paláci se nachází stálá expozice vytvoøená ze
soukromé sbírky rodiny Lobkovicù nazvaná Poklady
Lobkowiczkých sbírek. Ke shlédnutí jsou tu obrazy od
Velázqueze, Brueghela, Canaletta a dalších, umìlecké
pøedmìty z 12. - 20. stol., hudební nástroje a orginální
rukopisy a dobové tisky významných hudebních dìl
(Händel, Haydn, Beethoven), unikátní sbírka zbraní.
Jeden ze sálù v 1. poschodí je pronajat Národnímu
muzeu, které zde poøádá výstavy rùzného zamìøení.
V rámci projektu Národního muzea, jehož cílem je
prezentovat muzea a galerie z rùzných èástí republiky,
se zde již uskuteènily výstavy Poklady muzeí
Zlínského kraje (2006) a Poklady Boskovicka (2007).
Od 30. 9. 2008 do 1. 2. 2009 to bude výstava Poklady
Moravské Tøebové.
Koncepce výstavy
Výstava má pøedstavit Mìstské muzeum v Moravské
Tøebové jako muzeum s nepøíliš rozsáhlým, ale
pozoruhodným sbírkovým fondem.
Na výstavì budou prezentovány zajímavé pøedmìty
z rùzných èástí sbírkového fondu (podsbírek), od
drobností, které pomáhají charakterizovat sbírku jako
celek, až po nejcennìjší pøedmìty, kterými jsou
renesanèní umìlecké památky a staroegyptské pøedmìty z Holzmaisterovy mimoevropské sbírky.

Mechanická tkalcovna V. Mayer & Söhne

Sál pro konání vernisáží výstav
Výstava by mìla oslovit širokou veøejnost. Návštìvníci z øad odborné veøejnosti zde najdou hlavnì
informaci o existenci muzejní sbírky a jejím složení,
podrobnìjší informace je nutno hledat v literatuøe
nebo pøímo v muzeu. K výstavì bude vydána publikace, která zájemcùm pøiblíží historii i souèasnost
a specifika muzea; text bude doprovázen bohatou
obrazovou dokumentací a doplnìn nìkolika „bonusy“, které ètenáøe seznámí s dalšími zajímavostmi
z historie Moravskotøebovska. V prùbìhu výstavy
bude probíhat projekce filmových dokumentù o
Moravské Tøebové, uskuteèní se pøednáškový cyklus.

spolupráci s Mìstským muzeem v Moravské Tøebové.
Komisaøkou výstavy je PhDr. Jana Souèková, DrSc.,
zástupkynì generálního øeditele Národního muzea,
autorkou výstavy PhDr. Jana Martínková, vedoucí
moravskotøebovského muzea, architektem Mgr. Petr
Kolínský, grafikem Mgr. František Žáèek. Na pøípravì se ovšem podílí øada dalších spolupracovníkù
a dodavatelù.

Realizaèní tým, organizace vernisáže, sponzoøi
Výstavu poøádá Národní muzeum v Praze ve

Lobkovický palác na Pražském hradì
Významnou morální i finanèní podporu poskytlo
Mìsto Moravská Tøebová.
Hudební vystoupení na vernisáži zajistí Základní
umìlecká škola v Moravské Tøebové, o pohoštìní se
postará Støední integrovaná škola, která mimo jiné
využije sponzorsky dodané produkty místních firem
Miltra, a Moravec - pekárny, Øeznictví a uzenáøství
Miroslav Koudelka.
Sponzoøi pomohou financovat i realizaci vlastní
výstavy – jsou to firmy OR CZ, Toner, Stavebniny
Stupka a Hedva.
Propagace mìsta
Výstava bude mít velký význam v propagaci mìsta.
Vìøíme, že návštìvníky výstavy upoutají exponáty
z mìsta na pomezí Èech a Moravy, o kterém možná
dosud neslyšeli, a alespoò nìkteré z nich zlákají
k výletu nebo prázdninovému pobytu. Stejnou funkci
by mìly plnit textové a obrazové panely v úvodní èásti
výstavy, projekce i pøednášky a besedy, které se
uskuteèní v prùbìhu výstavy. V pokladnì budou
k dispozici publikace a propagaèní materiály mìsta
i jednotlivých sponzorù.
-jm-
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 9. – 30. 9. 2008 – Žena ve fotografií
Výstava fotografií náchodských amatérských umìlcù
Romana Ungera a Miroslava Kolátora, úèastníkù
moravskotøebovského fotofestivalu. Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny.
1. 9. – 30. 9. 2008 – Knihovna rodièùm a pedagogùm
Výstava pedagogické a psychologické literatury je
urèena odborné i laické veøejnosti. Jejím smyslem
je seznámit zájemce s výchovnými postupy a pomoci
pøi prevenci èi øešení negativních jevù. Otevøeno
v pùjèovní dobì mìstské knihovny (oddìlení pro
dospìlé). Na vyžádání vytiskneme výbìrovou
bibliografii.
15. – 22. 9. 2008 – Evropský týden mobility a
Evropský den bez aut (22.9.)
V rámci kampanì Evropský týden mobility probìhne
v knihovnì výstava literatury z oblasti zdravovìdy,
turistiky a dalších sportù. Naleznete tu napø. soubor
map, tipy na výlety nebo jak se zdravì stravovat.
Výstava bude pøístupna v pùjèovní dobì knihovny.
23. 9. 2008 – Moravskotøebovsko v letech 1930 –
1945
Pøednáška k 70. výroèí Mnichovské dohody (29. 9.
1938), lektor – pøedseda památkové komise MìÚ
p. M. Kužílek. Zaèátek v 17.00 hod. ve spoleèenském
sále Sociálních služeb mìsta M. Tøebová (Svitavská
ul.)
Pøipravujeme na øíjen
Èeský rok – hody, poutì, posvícení (lektorka – Kamila
Skopová), beseda se spisovatelem A. Vašíèkem
(autorem knih – Planeta záhad, Tajemství Ïáblovy
bible, V zajetí mágù, Záhady Èíny a Tibetu), beseda
s horolezcem Romanem Langrem
Knihovna dìtem
Ète celá tøída
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Tøebové vyhlašuje na zaèátku školního roku
2008/2009 11. roèník soutìže Ète celá tøída. Soutìže
se mohou zúèastnit tøídní kolektivy základních
a speciálních škol a víceletého gymnázia. Pøihlášku
je tøeba odevzdat do 30. 9. 2008 do mìstské knihovny
prostøednictvím tøídního uèitele nebo uèitele èeského
jazyka.
Úkolem soutìžících bude v období od 1. 10. 2008 do
10. 6. 2009 navštívit spoleènì knihovnu, stát se v co
nejvìtším poètu žákù registrovanými ètenáøi
knihovny, vypùjèit si ve sledovaném období, co

nejvíce knih a èasopisù a poprvé - o pøeètených
knihách vytvoøit spoleèný ètenáøský deník.
Soutìž je rozdìlena do 2 kategorií (1. stupeò ZŠ
a speciální škola, 2. stupeò základních škol a víceleté
gymnázium ) a bude ètvrtletnì prùbìžnì hodnocena.
V závìru soutìže odevzdají tøídy spoleèný ètenáøský
deník. Vítìzné tøídy se mohou tìšit na dort a každý
žák, který se na celkovém výsledku podílel, získá
knižní odmìnu. Po celé letní prázdniny 2009 budou
spoleèné ètenáøské deníky všech zúèastnìných
vystaveny v mìstské knihovnì.
Podmínky soutìže Ète celá tøída spolu s pøihláškami
jsou k vyzvednutí v dìtském oddìlení knihovny.
1. 9. – 30.9. 2008 – Škola volá
Výstava uèebnic, èítanek a dalších knih na doplnìní
a zopakování uèiva základní školy (matematika, èeský
jazyk, vlastivìda, historie aj.). Pøístupno v pùjèovní
dobì knihovny.
29. 9. 2008 – Poznáváme Vietnam – zemì, lidé,
tradice
Pøednáška Mgr. Jiøího Kocourka ze spoleènosti
Applied Sociology o reáliích, tradicích, zvycích a životì obyvatel Vietnamu. Urèeno pro žáky základních
škol. Návštìvu nutno domluvit pøedem.
Pùjèovní doba knihovny:
Dospìlé oddìlení
pondìlí-ètvrtek: 9.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod.
Studovna, èítárna
pondìlí-ètvrtek: 9.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod
Dìtské oddìlení
pondìlí-ètvrtek: 12.00 – 17.00 hod.
pátek: z a v ø e n o
sobota: 9.00 – 12.00 hod.

Radovánky v aquaparku – vysvìtlení
Akce Radovánky v aquaparku byla pojata jako
bonusový program pro návštìvníky koupalištì,
nikoliv jako samostatná akce pro dìti. Cílem bylo
zpestøit dìní na místním koupališti. V minulosti
mìla akce jiný režim, nebo byla podpoøena
dotací z EU (Propagaèní kampaò Regionu MTJ).
Omlouváme za neúplné informace v èervencovém èísle Moravskotøebovského zpravodaje, kde
nebylo uvedeno, že vstup do aquaparku je
zpoplatnìný.
Dìkujeme za pochopení

Dùm dìtí a mládeže Moravská Tøebová
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
Bìhem mìsíce záøí probìhnou následující akce:
Hedvábná stezka pro veøejnost, Minifotbaly
pro ZŠ, Pøespolní bìh, Keramika pro veøejnost
a Podzimní dílna. Podrobnosti ohlednì akcí budou
na plakátech, v propozicích nebo na webu DDM.

i pøípadné další pøihlášky. Na webu DDM bude
nabídka kroužkù umístìna až koncem záøí.
LETNÍ PRÁZDNINY SKONÈILY
Prázdninová èinnost v DDM je každoroènì spjata
s poøádáním letních táborù a pobytù pro dìti. I letos
mìly dìti možnost zúèastnit se tradièního horolezeckého tábora na Vysoèinì, sportovního a kreativního
tábora v DDM, po nìkolika letech opìt letního tábora
v Bušínovì, prázdninových pobytù v DDM pro
nejmenší nebo pobytu spoleènì s rodièi v Chorvatsku.
Novinkou byl tábor karate, který poøádala In Fitness
Agency R. Sedláèka pod hlavièkou DDM. Všechny
LT mìly program všeobecného nebo specializovaného
zamìøení a zúèastnilo se jich na dvì sta dìtí. Tímto
dìkujeme všem, kteøí nám na táborech pomáhali a dìtem pøejeme úspìšný start do nového školního roku.
Pracovníci DDM

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 Moravská Tøebová

Poøad bohoslužeb:
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. farní kostel
St/ 18:00 hod. farní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Ohlášky: Mateøské a rodinné centrum Sluníèko
zahájí znovu po prázdninách svou èinnost od 1. 9.
2008.
Ve dnech 22. - 24. 9. se uskuteèní burza dìtského
obleèení, v èase od 9:00 – 12:00 hod. a od 14:00 do
18:00 hod.
Oblastní charita Moravská Tøebová
Motto: „Kapky vody vytváøení potùèky, ty pak potoky
a øíèky, až se zmìní v mohutnou øeku. Kdyby se èlovìk
snažil být takovou kapkou, snažil se pomáhat dobru
a hledat spojení s dalšími lidmi, mohli by jednou
vytvoøit velký proud a pak by se život hnul ke
spravedlivé budoucnosti. Myslím, že si tuto cestu
vybírá stále více lidí. Vytrvají-li, stanou se tvùrci
nového svìta. Všude kolem nás je pøece tolik
problémù, které èekají, až je nìkdo uchopí. Teï je
k takové práci dobrá doba. Padla velká impéria a urèitì
musí padnout i to poslední, impérium penìz, které
vytlaèují úctu, toleranci, mír, etiku a morálku“.
Padre Cregorio Mezarina.
Sbìr obnošeného šatstva a obuvi zaène znovu na faøe
na Kostelním nám., od záøí, vždy v pátek od 15.00 hod.
do 17:00 hod.
Pùjèovna kompenzaèních pomùcek – nabízíme
k zapùjèení chodítka, berle, nástavce na WC, nástavce
na vany, toaletní køesla, antidekubitní pomùcky.
Nejvìtší zájem byl o výpùjèku invalidních vozíkù.
Tel.: 603 350 811.
Setkání seniorù bude 1. 9. 2008 v 10:00 hod. v klášteøe, budeme si èíst a povídat.
V prázdninovém období jsme si byli s klienty a pøíznivci Denního stacionáøe Domeèek zahrát dvakrát
bowling, kdy jsme využili bezplatné nabídky
provozovatele. Musím øíct, že se všem hra líbila, užili
jsme si ji a objevili i skryté talenty. V èervenci natáèela
v Domeèku Èeská televize (snad pro poøad Sama
doma), tak uvidíme. Domeèek byl vybrán ministerstvem práce a sociálních vìcí pro prezentaci využívání
Evropských fondù. V mìsíci øíjnu pøipravujeme opìt
Den otevøených dveøí.
Domeèek je denní stacionáø pro mentálnì a zdravotnì
postižené. Zájemci se mohou pøijít kdykoliv podívat.
Provoz je dennì od 7:00 - 15:30 hod.
Horèíková Gita, øeditel OCHMT

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

Nedìle – bohoslužby, 9.00, sál na faøe
Pondìlí – biblické hodiny, 15.45, klub dùchodcù
Pondìlí – bibl. hodiny pro mládež, 16.00 hod., fara.
Je to otevøené pro všechny, kdo mají zájem být spolu
a pohovoøit si o svých problémech. Vede Jan
Hronek.
Ètvrtek – biblické hodiny, 17.00, sál na faøe
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních dìjin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodièe pøicházet i s dìtmi.
Souèasnì s bohoslužbami je možné svìøit své
ratolesti nedìlní mateøské školce v místnostech na
faøe. Srdeènì zveme každého zájemce k našemu
programu a do našich spoleèenství.
Alois Nìmec, místní faráø ÈCE

Církev èeskoslovenská husitská
Svitavská 45, tel.: 461 311 665

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Letáky s pøehledem zájmových kroužkù a s pøihláškou
na tento školní rok dostanete prostøednictvím
roznáškové služby do jednotlivých domácností.
Nabídku kroužkù dostanou také dìti na školách nebo
budou k dispozici v DDM. Více ohlednì kroužkù se
dozvíte na prvních schùzkách, v DDM, kde obdržíte

Náboženská obec CÈSH, faráø Miloš Košíèek
PO BOX 36, 571 01 Mor. Tøebová, tel: 774 365 191
Náboženská obec v Moravské Tøebové se schází
v modlitebnì Církve evangelické bratrské na
Svitavské ulici, kterou máme pro tyto úèely
pronajatou. Všechny poøádané akce jsou nejen pro
naše vìøící, ale i pro zájemce z øad veøejnosti.
Miloš Košíèek, faráø CÈSH v Moravské Tøebové
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Hobby Cup finišuje
Autodrom v Sosnové u Èeské Lípy se v srpnu stal
dìjištìm pøedposledního závodu motokár
letošního seriálu Hobby Cup. Jezdci mìli ztížené
podmínky neustálým deštìm, rozjížïky byly
pøerušeny, voda se musela ze závodní dráhy
odèerpávat. Pøesto se všichni jezdci snažili
neudìlat sebemenší chybièku, která by je stála
zbyteènou ztrátu cenných bodù, tolik potøebných
do celkového hodnocení. Našim borcùm se daøilo
støídavì. Smolaøem závodu byl urèitì Láïa Jokeš,
který zadøel motor a musel ze závodu odstoupit.
Naopak svùj první úspìch slavil Ondra Khyr
(Mladí), který obsadil sedmé místo tìsnì za
Adamem Doležalem, a zanechal za sebou témìø
dvacet soupeøù ve své kategorii. Roman Vacek
(Rotax Max) skonèil na osmém místì, Radka
Vykydalová (Honda) dojela dvanáctá. V nejrychlejší skupinì FC se Libor Blaha umístil na
velmi pìkném tøetím místì. Zdenda Ošádal
(Bambini) nedal svým soupeøùm šanci a zaslouženì získal na mokré trati zlato.
Poslední závod se vrátí ve dnech 21. - 22. záøí opìt
do Vysokého Mýta. Pøijeïte nahlédnout pod
poklièku motokárových závodù a podpoøit naše
jezdce, kteøí budou bojovat o poslední body
letošního roku.
Váš Hobby Cup

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 kurzech se kombinuje nácvik správných stravovacích návykù s vhodnou pohybovou aktivitou.
Podzimní tøímìsíèní kurzy snižování nadváhy
s aqua-aerobicem pro ženy i muže se budou konat
vždy v pátek v 16.30 hod. od 19. 9. 2008 na ZŠ
Palackého 35. Cena kursovného 1500,- Kè. Pøihlášky
na výše uvedených kontaktech.
Dále poøádáme :
AQUA-AEROBIC vždy v pátek od 19. 9. 2008
v 17.45 hod. na ZŠ Palackého. Vzhledem k velkému
zájmu se lze zúèastnit pouze na permanentky, které
jsou již v omezeném množství v prodeji, v pøípadì
zájmu doporuèujeme rozhodnout se co nejdøíve, aby
byla ještì volná místa. Cena permanentky 650,- Kè.
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.

Spinning na koupališti
O tom, co je spinning a že se mu v našem mìstì daøí, se
mohli pøesvìdèit mnozí návštìvníci moravskotøebovského koupalištì v sobotu 26. 7., v den, kdy se po delší
dobì znovu vrátilo léto.
Na plochu za stanovištìm plavèíkù bylo od 8. hodin
pøistaveno 20 spinnerù nejen pro ty, kteøí tomuto
sportu holdují, ale zcela zdarma si to mohl vyzkoušet
kdokoliv. Od 8.30 hodin až do 18.00 hod. instruktoøi
spinningu vedli svoje hodiny za výborného ozvuèení
a komentáøe Jiøího Palána a pùvodní obavy majitelky
spinning centra Kateøiny Truhláøové byly velice
rychle zapomenuty, protože po celou dobu byla kola
vìtšinou obsazena. Podaøilo se vytvoøit velice
pøíjemnou atmosféru pro všechny a snad i vyvrátit
místní názor, že spinning je sport pouze pro ženy,
nebo mnozí muži se po hodinové jízdì vyjádøili, že
takový "náøez" neèekali.
Podìkování patøí všem, kteøí se zúèastnili, pomáhali,
podporovali, sponzorovali a vy, kdo máte zájem a
chcete se podívat na fotografie z této víc než zdaøilé
akce léta, popø. pøidat se do našich øad, najdete nás na
www.spinning.trebova.eu.
Ivana Krejèí

Ferda mravenec ovládl tábor na Kvíèale
Již 8. roèník tradièního tábora pro rodièe s dìtmi na
Kvíèalce se letos konal v termínu od 2. - 9. 8. 2008
s celotáborovou hrou na motivy Ferdy mravence.
Rozjezd letošního tábora byl ponìkud hektický, ale je
lepší programu více, než aby se dìti nudily. Hned v
nedìli, kdy syn chtìl batikovat, dcera jezdit na živém
koni, když letím pro foák, potkám „vraha“ Frantu
Párátko a do toho vyrábím mýdla – bylo toho dost. No
stejnì jsem mýdla pøipálila a v pohodì se zvládly až po
odjezdu tìch krásných koní. Musím pochválit hru
Z pohádky do pohádky. V klidu jsme se prošli,
pøespolní poznali místní názvy, dospìláci se vrátili do
dìtských let luštìním, vìtší dìti s nadšením hledaly
zprávy a radily malým dìtem s hádáním pohádek.
Cestou jsme poznávali stromy a kytky, povídali si
a smáli se a aspoò já jsem si (i když jsem nesla 1,5 roèní
Majdu) odpoèinula. Pøišli jsme do tábora a už zas fièák
her a programu. Skvìlá byla též Olympiáda, kde jsme
se sešli všichni a mohli jsme se dost vyøádit. Byla fajn
nálada. Moc se mi taky líbila hra Klávesnice.
Nezaškodí se probìhnout a fandit seè plíce staèí. Na
umístìní už tolik nezáleží. Èím se tábor zkracoval, tím
byl pohodovìjší. Vše nemusí být pøesnì v danou dobu
a když se všem ve Vojenském mìsteèku líbí, a si to
tam užijí, klidnì vypustíme jeden díl celotáborovky
nebo ho pøizpùsobíme. Jde o to, aby se na táboøe lidem,
a hlavnì dìtem, líbilo a mohli na vše vzpomínat
s úsmìvem.
Chci podìkovat Evì K., že se tábor vùbec mohl
uskuteènit, Milanovi, díky jehož noèním hlídkám
jsem byla za chatou klidnìjší (hlavnì když mi
vypovìdìly službu chùvièky), Helèe, která mìla
trpìlivost s každým klíštìtem, Liborovi, že coby
PTPák udìlal vše, co bylo po technické stránce tøeba
a velký dík patøí samozøejmì i kuchyni, kde se všichni
v èele s Jiøkou starali, aby nám chutnalo. Taky dìkuji
všem sponzorùm, díky nimž se dìti s oèekáváním
tìšily na každý veèerní nástup a druhý den si pak
obdržených malièkostí užívaly, pùjèovaly si je a hrály
si s nimi. Rozhodnì chci podìkovat všem, co na táboøe
byli. Myslím, že je to fajn parta. Chlapi odvedli kus
práce, dìti byly úžasný. Koukala jsem s jakým
nadšením šly do všech her, bez øeèí pracovaly (jak
s Ferdou, tak i nošení klestí, mytí nádobí apod.) a kamarádili se (jak stejné roèníky, tak i vìtší s menšími).
Doufám, že dìti si tábor užily nejvíc a tak to taky má
být! www.taborprorodicesdetmi.wz.cz
Maminka Bc. Dana Jakubcová
a vedoucí tábora Bc. Eva Kubínová

Program èinnosti KÈT
Sobota 6. 9.
Pìší výlet Pøes Plánivou. Sraz zájemcù v 6.50
hod. na nádraží ÈD. Délka trasy cca 15 km.
Návrat vlakem v odpoledních hodinách. Svaèinu
sebou.
Støeda 10. 9.
Pøátelské posezení v klubovnì odboru KÈT od
19.00 hod. Informace k zájezdu na Slovensko
a upøesnìní programu na øíjen. Pøineste sebou
fotografie a jiné zajímavosti z absolvovaných
letních výletù.
Pátek - nedìle 12. – 14. 9.
Tøídenní zájezd na Slovensko na Martinské
Hole. Pìší horské túry po Lúèanské Fatøe. Odjezd
pøihlášených úèastníkù od autobus. nádraží
v pátek 12. 9. v 6.00 hod. Návrat v nedìli okolo
20.00 hod.
Pátek 19. 9.
Turistická akce k EVROPSKÉMU TÝDNU
MOBILITY a Dnu bez aut nabídka pro rodièe
s dìtmi a neorganizované pøíchozí zájemce –
Cesta za pokladem – pìší vycházka pro rodièe
s dìtmi do 10 rokù.
Sraz zájemcù - pod sjezdovkou na Dvorní ul.
v dobì od 15.45 do 16.30 hod. Na závìr možnost
opékání buøtù (vzít sebou).
Sobota 20. 9.
Cykloturistický výlet „Za zvony do Zábøeha“.
Sraz zájemcù v 8.00 hod. u autobusového nádraží,
návrat v odpoledních hodinách.
Délka trasy cca 65 km.
Upozoròujeme všechny zájemce na naši webovou stránku: /www.kctmt.wz.cz/ s dalšími
informacemi o naší èinnosti.

Nìkolik ohlasù od rodièù a dìtí:
Na táboøe se mi líbilo všechno, kromì fotorallye.
Nejvíc mì bavila Klávesnice a Olympiáda. Našel jsem
si nové kamarády - Dìsbìsa a velkou Kaèku. Z celotáborovky se mi nejvíc líbil díl s chytáním koníkùrodièù. Hlad jsem nemìl, chutnalo mi. Stýská se mi po
pomazánkách.
Jára 7 let

Na táboøe se mi moc líbilo. Mohla jsem si dìlat témìø
všechno, co jsem chtìla a hlavnì jsem kolem sebe
mìla spoustu lidí. Mám ráda dìti a tak jsem ráda, že
jsem si s nimi mohla hrát. A když se mi nechtìlo apat,
vždycky mì nìkdo poponesl. Zkrátka - samý hodný
lidièky. Moc mi chutnaly polívky a fajn bylo umývání
nádobí. Bavily mì Hry bez hranic a líbilo se mi fandit
u Klávesnice. (Na latrinì jsem mìla strach, že tam
spadnu, ale dopadlo to dobøe a bezva bylo potom mytí
rukou.) Voda je mùj živel.
Majda 1,5 roku
Ohlas? Tak jako loni, skvìlá parta lidí. Dìti si užily,
dospìlí se vyøádili a pøitom se všichni dobøe bavili.
maminka Iva
ú
ú
ú
Prodej

lesa

Prodám lesy v obci Trnávka – Mezihoøí. Plocha
3072 m2 . Levnì – spìchá.
Tel.: 737 088 408
ú
ú
ú
Lidové tance Høebeèska

Do svého souboru pøijímá nové taneènice
a taneèníky ve vìku od 10 let Høebeèský taneèní
soubor. Soubor nacvièuje pøevážnì staré,
zapomenuté lidové høebeèské tance našeho kraje,
ale i jiné lidové tance. Taneèní kurzy jsou
jedenkrát za týden dvì hodiny. Den a doba bude
domluvena na první schùzce, která se uskuteèní
17. 9. 2008 v 15.30 hod. v prostorách Støediska –
muzeum I. poschodí. Kursovné èiní 300 Kè
Pøihlášky do 15. 9. pøijímá Støedisko èesko-nìm.
porozumìní, Svitavská 18
Tel./Fax: 461 31 63 04 (úterý - pátek od 9 – 12
a od 14 – 16 hodin)
ú
ú
ú
Kurzy nìmèiny

Spoleènost èesko-nìmeckého porozumìní nabízí
od poèátku øíjna kurzy nìmèiny pro mládež
i dospìlé, zaèáteèníky, mírnì pokroèilé i
pokroèilé pod vedením odborných lektorù.
Kurzy probíhají ve Støedisku èesko-nìmeckého
porozumìní jednou týdnì po 2 vyuèovacích
hodinách (den a doba bude domluvena na první
schùzce)
Kursovné èiní 3 000,- Kè
Pøihlášky do 15. 9. pøijímá Støedisko èesko-nìm.
porozumìní, Svitavská 18
Tel./Fax: 461 31 63 04 (úterý - pátek od 9 – 12
a od 14 – 16 hodin)
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Král Jindøich opanoval triatlonového Papermana
„Papírák“ mìl ve své historii dosud tøi vítìze –
sedmkrát dominoval organizátor Petr Štìpaø, dvakrát
byl první Josef Doležel, loni pøekvapil mladík Berka.
Všeobecnì se oèekával tvrdý boj o každou vteøinu,
která mohla rozhodnout.
Centrem závodu byl opìt
mìstský aquapark, kde se
nejdøíve plavalo v sériích
po osmi závodnících,
poté Gundersenovou
metodou v plaveckém
úboru vybìhli závodníci
ke svým kolùm a volnì
po dojezdu vyrazili na
tøíkilometrovou tra.
V plavání si chtìl každý
vytvoøit co nejlepší
pozici pro cyklistickou èást. Výhodu získali kratší
plaveckou dráhou velmi zdatní junioøi, mezi nimiž
dominoval Keclík. Do cíle cyklistické èásti se vøítil
jako první Doležel, tìsnì pøed skupinkou pronásledovatelù (Berka, Král, Keclík, Štìpaø, Turek.). O všem se
tak rozhodovalo v bìžecké èásti. Do ní vlétl na prvním
místì junior Keclík pøed favority Berkou, Štìpaøem
a Králem. Student gymnázia Keclík se ale nezalekl
a tvrdì se utkal s dospìláckou špièkou triatlonového
sportu. Takto závod sám okomentoval:
„Mìl jsem výhodu - sledoval jsem celý èas rozhodující
dìní pøed sebou. Po obrátce v Nové Vsi se vytvoøila
silná šestice, z kopce to jelo hodnì rychle, takže
„pavouèci“, co nás pøedjeli do kopce, jako tøeba
Dvoøák, nestaèili a bylo jasné, že mezi nejlepšími se
rozhodne v bìhu.“
V závìreèném bìhu dominoval zkušený triatlonista
Jindøich Král z Lanškrouna, který druhému Berkovi
nadìlil 35 vteøin. „Byl jsem dnes dost ,tvrdej’, nemohl
jsem se poøádnì rozjet. Ani bìh mi nevyšel podle
pøedstav. Jindra je profík, dnes si s námi pohrával

Po úvodních rozpacích
fotbalisté zabrali
Fotbalisté tøebovského SKP Slovan se na zaèátku nové
sezóny rozjíždìli pomaleji, než se èekalo, ve tøetím
kole ale už „valili“ naplno, když doma vyøídili
Stolany. Z týmu pøed sezónou odešel Deutsch, vrátili
se Strouhal a Tesolin, pøišel støelec Hollý (Štíty).
Dobrou zprávou bylo setrvání gólmana Kryštofa, jenž
pøed sezonou sice oznámil pøerušení èinnosti, ale
spoluhráèi za ním pøišli, pøemluvili ho a nyní je zpìt.
„Naším cílem je poøádnì vìtrat špici tabulky a skonèit
lépe než v uplynulé sezonì. Tudíž se v mužstvu logicky
objevili noví hráèi, kteøí zvýrazní konkurenci na
jednotlivých postech a budou zárukou dobrého
fotbalu, který chceme pøedvádìt,“ vysvìtlil trenér Petr
Mrázek. V Olomouci „ulovila“ Tøebová hned trojici
talentovaných fotbalistù: gólmana Martina Jùnu
(1985, HFK Olomouc), Jiøího Prokopa (1985) a Michala Kuèeròáka (1986, HFK Olomouc).

a nakonec zaslouženì zvítìzil,“ uznale prohlásil
loòský vítìz Berka.
Výsledky
Muži celkovì
1. Král Jindøich
Lanškroun
0:45:08
2. Berka Martin
Kunèina
0:45:43
3. Štìpaø Petr
M.Tøebová
0:45:45
Ženy celkovì
1. Schneiderová Bedøiška Kunèina
2. Tylšová Daniela
Lanškroun
3. Krátká Anna
Lanškroun
Junioøi
1. Keclík Petr
Kunèina
2. Turek Daniel
Žichlínek/DUHA Fort Lanškroun
3. Kubìnka Jan
Žichlínek/DUHA Fort Lanškroun
Podrobnosti na www.cykloman.cz.

Cyklistická hvìzda Leoše
Königa stoupá vzhùru
Úspìchy Leoše Königa ze stáje PSK Whirlpool
Author (Hradec Králové) ve Španìlsku na Memoriálu
Richarda Otxoy a jeho úèast na cyklomaratónu Halou
Hanou nás inspirovaly ke krátkému „výslechu“
nadìjného cyklisty z Moravské Tøebové.

Volejbal se utìšenì rozrùstá
Volejbal, jedna z nejoblíbenìjších kolektivních her
v Èesku, má také v Moravské Tøebové svoje
pøíznivce, a to i mezi nejmladšími roèníky. Právì tito
nejmladší v loòském roce udìlali opravdu velký kus
práce a svými výsledky dokázali, že trénink a hra je
opravdu baví. V roèníku 2007-2008 byla zapojena
v krajských soutìžích 4 družstva – družstvo starších
žákyò, družstvo mladších žákyò, družstvo pøípravky
a družstvo pøehazované. Výsledky v žákovských
kategoriích jsou velmi dobré a svìdèí o zodpovìdném
pøístupu všech hráèek.
Družstvo pøehazované skonèilo na 8. místì z 12 úèastníkù, pøípravka byla stejnì úspìšná, ze 16 úèastníkù
ve skupinì obsadilo 10. místo. Mladší žákynì skonèily
v sedmièlenné skupinì na 2. místì. Neménì zdatnì si
vedly starší žákynì, které mezi devítkou úèastníkù
skonèily ètvrté.
Mimo tìchto krajských soutìží absolvovala dìvèata
krajský pøebor mladších žákyò Olomouckého kraje
a množství turnajù – Lanškroun, Polièka, Pardubice,
kde vybojovala pøední pøíèky. Tréninky probíhaly pod
vedením trenérù: Drahomír Resler, Kateøina Vávrová,
Karin Hájková, Hana Vávrová. Podìkování zaslouží
také rodièe, kteøí byli pro všechny jak psychickou
podporou, tak podporou materiální. Aktivní byly také
nejmladší èlenky oddílu (žákynì 1. a 2. tøídy), které
se zúèastnily okresního pøeboru v minipøehazované.
„Chtìla bych všem hráèkám podìkovat za jejich
zodpovìdný pøístup, jak v pøípravì, tak v zápasech,“
vysekla poklonu svým svìøenkyním trenérka
Vávrová.
？Tímto chceme do našich volejbalových øad pozvat
všechna dìvèata 2. a 3. tøíd, která ráda sportují.
Nábor do volejbalové pøípravky bude probíhat
v mìsíci záøí 2008 na volejbalových høištích každý
pátek od 16:00 hodin,“ vyzvala zájemce trenérka
Vávrová.

Kam za sportem
Volejbal
6.9. 10.00 MT – Litomyšl
13.9. 10.00 MT – Vysoké Mýto
27.9. 10.00 MT – Žichlínek
Fotbal
6.9.
10:15
13:00
7.9.
16:00
13.9.
10:00
17:00
17.9.
17:00
20.9.
10:15
13:00
21.9.
17:00
27.9.
10:15
13:00

Fotbalové soutìže 2008/2009 se rozbìhly naplno,
hráèe Slovanu nejprve otestovala exdivizní Choceò,
v Srchu vybojovali bod a nakonec pøeválcovali Stolany.
KP Pardubický kraj
SKP Slovan - Agria Choceò
0 : 1 (0:1)
Srch - SKP Slovan
2 : 2 (2:2)
SKP Slovan – Stolany
4 : 1 (2:1)
Podrobnosti najdete na www.skpslovan.zde.cz.
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M muži - Lanškroun
Záci st., ml. - Lanškroun
Muži C - Jedlová
Dorost st., ml. - Lanškroun
Muži B - Zámrsk
Muži A - Ústí n./Orl.
Muži A - Letohrad
Žáci st., ml. - Ústí n./Orl.
Muži C - Staré Mìsto
Muži A - Vysoké Mýto
Žáci st., ml. - Horní Újezd

Cyklistika
13. 9. 2008 - 14.00 Babí léto – cross country závod
horských kol na 50 km, start v areálu TJ Slovan
Atletika
27. 9. 2008 - 10.00(?) – VI. roèník jednodenního
atletického víceboje. Podrobnosti na letáku na
vývìsní tabuli u atletického høištì.

Jeho stáj povýšila z tøetí do druhé divize UCI, èímž se
posunula mezi 30 nejlepších týmù na svìtì. Tento fakt
následnì znamená obsáhlý kalendáø velmi kvalitnì
obsazených závodù s nejlepšími jezdci svìta. „První
rok v této kategorii je nesmírnì tìžký, spíš se všichni
rozkoukáváme a sbíráme zkušenosti do dalších let.
Mùj program letos zaèal soustøedìním na Mallorce,
kde jsem absolvovali i první závody a odtud jsme se
pøesunuli do Portugalska za další pøípravou. Poté
následovaly jarní slavné klasiky v Belgii, kde se
pravidelná úèast fanouškù pohybuje okolo pùl milionu
podél trati. V dubnu jsem zamíøil opìt do tepla na
etapový závod Okolo Turecka, následovaly závody
v Polsku, Slovinsku, Nìmecku a takový malý vrchol byl
v polovinì èervence závod Okolo Èinghajského jezera
v Èínì. Teï mì èeká nìkolik startù v Itálii, které
vyvrcholí Mistrovstvím svìta ve Varese na konci
srpna“ (pozn. red.: skonèilo po uzávìrce vydání),
podìlil se o své dojmy König. Z nároèného programu
si tedy doslova odskoèil do Moravské Tøebové pro
povinné vítìzství v Cyklomaratonu Malou Hanou,
který získává stále vìtší prestiž.

Zlato pro Lešingera
Nejvìtší domácí soutìž sportovního letectví letošního
roku, otevøené Plachtaøské mistrovství regionù PMRg
(26. 7. – 9. 8. 2008), skonèila ve Zbraslavicích
vítìzstvím jediného zástupce moravskotøebovského
aeroklubu v PMRg Michala Lešingera (Ak Moravská
Tøebová) v klubové tøídì a Romana Mraèka
(Ak Plzeò-Letkov) ve tøídì kombinované.
Osmdesát sedm pilotù ze tøiatøiceti domovských
aeroklubù odlétalo bìhem dvou týdnù osm soutìžních
disciplin. Soutìž èeských pilotù, která se každoroènì
koná na rùzných místech republiky, vždy však
pod záštitou Aeroklubu ÈR, nabývá na popularitì
i v zahranièí, o èemž svìdèí úèast italských a slovenských pilotù.
Moravskotøebovský Lešinger má za sebou úspìšnou
sezónu, v níž absolvoval tøi soutìže, v každé z nich stál
na stupních vítìzù (Jarní pohár Jeseníkù – 1. místo,
Plachtaøské mistrovství Èeské republiky – 3. místo,
Plachtaøské mistrovství regionù – 1. místo). Bìhem
osmi disciplín PMRg 2x zvítìzil a 2x doletìl druhý.
Výsledných 6416 bodù mu zajistilo celkové prvenství.
Další poøadí - v klubové tøídì: 2. místo Michal
Navrátil (6237 bodù, Ak Brno-Medlánky), 3. místo
úøadující mistr republiky Jan Louda (6220 bodù,
Ak Hodkovice).
- v kombinované tøídì: 2. místo Martin Høivna (6099
bodù, Ak Zbraslavice), 3. místo Jiøí Kupec (039 b.,
Ak Brno-Medlánky).
Více informací: http://www.gliding.cz/souteze/2008
/pmrg/index.php
Ing. Eva Maixnerová, manažerka vnìjších vztahù
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Duatlonisté pøekonali
sebe a nadchli Kunèinu
Pouhá tøicítka odvážlivcù se sešikovala na startu
dalšího roèníku Kunèinského duatlonu (bìh, kolo,
bìh), který se jel jako sedmý závod celoroèního seriálu
Cykloman Tauer elektro 2008. Nìkteøí frekventanti se
úèastnili na jiných závodech, druzí benevolentnì
odmítli soupeøit s nároènou tratí v tom klimatickém
nevlídnu (déš, bláto).
„Zvolil jsem bìh v cyklistických tretrách, jen jsem si
hlídal, abych moc neztratil. Lepší bìžci svùj náskok
vlastnì ztratili pøezouváním, já si jen nasadil pøilbu,“
prozradil svou vtipnou fintu pøed cyklistickou èástí
Dušan Dvoøák, pozdìjší vítìz. Od startu byl pøitom
lídrem domácí triatlonista Martin Berka, který kolo
sedlal nakonec s drobným náskokem pøed Petrem
Štìpaøem. Ani nepatrné ztráty dalších vyspìlých
krosaøù (Kadidlo, Rotter, Doležel, Kubìnka) pøed
nároènou a rozblácenou tratí na 20 km taktéž nebyly
urèující. Stíhaèka Berky netrvala dlouho, zhruba po
5 km jej skupina dojela. „Do kopce šlapat nešlo, kola
na blátì a kamenech podklouzávala, musel jsem
vybìhnout,“ vysvìtloval Kadidlo, jeden z favoritù
závodu. „Pocsaiovsky“ nakonec vyšplhal spiderman
Dvoøák na TOP, aby mu k pozdìjšímu vítìzství stály
v cestì kilometry nároèného sjezdu, urputná dvojice
pronásledovatelù a symbolické bìžecké koleèko na
stadionu v Kunèinì.
Výsledky
Muži celkovì
1. Dvoøák Dušan
1:00:59
2. Doležel Josef
1:01:03
3. Rotter Michal
1:01:06
Ženy celkovì
1. Schneiderová Bedøiška
1:17:42
2. Vondráèková Jana
1:23:35
3. Fryšová Kateøina
1:30:20
Podrobnosti na www.cykloman.cz

Kolobìžky Tøebováky nadchly
Kolobìh je ryze nový sport. V našich zemích se
objevil v 60.letech minulého století, kdy vznikla
Rollo Liga (1968). Vìtšinou se závodí na tratích
dlouhých do 30 km , èasovky èi kritéria do 10 km.
Závody se konají po celé republice, od Kadanì až
po Rožnov pod Radhoštìm. Èest hostit tyto
závody mìla díky èeskému reprezentatovi Pavlu
Legátovi ze Starého Mìsta také Moravská
Tøebová o víkendu 19.-20. èervence. A nejen to.
Souèasnì probìhly pod záštitou starosty mìsta
závody Evropského poháru, jež opanovali èeští
závodníci.
Po skonèení závodù si viditelnì ulevil Pavel
Legát, hlavní poøadatel Evropského poháru a k tomu ještì také úspìšný závodník: „Pøi louèení
s mìstem jsem slyšel jen slova chvály, úèastníci
jsou, zdá se, opravdu spokojeni. Èeští závodníci
pak prokázali oproti zbytku svìta skvìlou
výkonnost a plnì obsazovali stupnì vítìzù.
Martina Smitková i Petr Pešta zùstali po Tøebové
ve vedení eurocupové tabulky,“ a dodal: „Pro mne
bylo velkým zadostiuèinìním, že jsem aspoò ve
štafetách dokázal zvítìzit. V pøedchozích
disciplínách jsem vždy skonèil tìsnì pod
bednou.“
Kolobìžku si vyzkoušela v Moravské Tøebové asi
padesátka dìtí, pro nìž byly závody vítaným
zpestøením pohybové aktivity. Pochopili, že
kolobìžka je velmi jednoduchý stroj, který
nepotøebuje témìø žádnou údržbu. Nemá
pøehazovaèku, øetìz, pøesmykaè, šlapky ani
pøevodníky. Staèí jen obèas zkontrolovat kola a
brzdy. Kolobìžku vždy pohání jen vaše nohy,
díky dobrým jízdním vlastnostem však není
problém uhánìt prùmìrnou rychlostí pøes 20 kilometrù za hodinu. Po rovinì lze jet snadno okolo 25
km/h, závodníci jezdí i 35 km/h. Z kopce se
rozjede i pøes 85 km/h! Do prudkých stoupání
zase pøirozenì vyjedete a netoèíte zbìsile nohama
ve šlapkách jako na kole.
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Cyklomaratón Malou Hanou získává prestiž
Oficiální druhý roèník „Cyklomaratonu Malou Hanou
2008“ pøitáhl na start více cyklistù než loni.
Jednorázový závod se konal opìt mimo rámec
celoroèního mìstského seriálu Cykloman a jeho
poøadatel v úvodní rozpravì pøivítal kvalitní
konkurenci, která se „jistì postará o to, aby zase
nezvítìzil.“
Stovka pøihlášených vyrazilo na tra s úderem deváté
dopoledne za pøijatelného cyklistického poèasí. „Pøi
výjezdu na Lázek bylo zøejmé, že se oddìluje zrno od
plev,“ konstatoval jede z úèastníkù Šimon. Peloton
se roztrhal, otìže vývoje závodu pøevzala dvacítka
kvalitních jezdcù, kteøí vzornou spoluprací dokázali ujet i silnému dešti pøed Èervenou Vodou.
Opozdilci už tolik štìstí nemìli, nìkteøí byli na trasách
100 km, resp. 200 km spláchnuti nepøíjemným deštìm
i nìkolikrát...
Kratší trasa vedla jinudy (Štíty - Hoštejn - Hynèina Maletín - M.Tøebová), zatímco polykaèi vyšších
dávek kilometrù smìøovali pøes Hanušovice Šumperk - Litovel - Bouzov - Jevíèko - Køenov do cíle.
„Když se odpojil v Èervené Vodì s ambiciózními
mladíky nejlepší tøebovský cyklista Leoš König
(1987), bylo jasné že vyhraje „tento pùlmaratón“ a my
zbylí ve skupinì (8 lidí) si to rozdáme mezi sebou,“
dodateènì vysvìtlil svou taktiku organizátor a skvìlý
cyklomaratónec Dušan Orálek.
„Chtìl jsem jet delší tra, jenže vzhledem k poèasí
bylo zøejmé, že nahoøe bude pršet a to já moc
nemusím. Vyøešil jsem to kulantnì pøesunem tras.
Jelo nás asi šest, jízda byla pohodová, kopce mi
vyhovují K rozhodujícímu ataku jsem zvolil stoupání
ze Svojanova. Uhájit náskok 10 km sólem už pak
nebylo nijak složité. Jsem spokojený,“ zhodnotil svou
úèast reprezentant stáje PSK Whirlpool Leoš König.
Na dlouhou tra si troufnula dvacítka jezdcù. „Díky
tomu, že jsme dokázali ujíždìt pøeháòkám a vzornì
spolupracovat, bylo tempo velmi rychlé,“ prozradil
Orálek a dodal: „Rozhodlo se jako v loòském roce
v hartinkovském kopci, pìt lidí „ustøelilo“ a suve-

rénního Šíbla (Blansko) už nikdo nezvládl. I já kopec
protrápil, pak se znovu rozjel, ale boj o druhé místo
jsem prohrál o 50 m. Konkurence byla letos hodnì
kvalitní, vítìz je extratøída.“
„Pøijel jsem z roviny od Kolína a ty kopce mì málem
zabily, na Hartinkovì jsem myslel, že po 160 km
vzdám...“ prozradil vítìz kategorie M 3 (nad 50 let)
Miloslav Šoch.
Domácí cyklisté se rozhodnì v silné konkurenci
neztratili. Nejlépe dopadl Dušan Orálek (3. místo), na
polovièní trati dominovali další - Pavlík Miroslav,
Pavlík Michal, kteøí dokázali vystoupat na stupnì
vítìzù.
Výsledky
Trasa A (100 km) –76 úèastníkù
Muži 1 (do 40 let)
1. König Leopold ml. (PSK Whirlpool)
3:10:51
2. Mráz Kamil (Unièov)
3:11:03
3. Danaèík Tomáš (PSK Whirlpool)
3:11:03
13. Kadidlo Jiøí (CK M.Tøebová)
3:21:25
23. Ston Martin
3:28:38
24. Rotter Michal
3:31:47
52. Štìpánek Petr (CK M.Tøebová)
3:58:01
Ženy
1. Babuòková Andrea (Studénka)
4:06:36
2. Moravcová Šárka (Svitavy)
5:16:45
3. Suchánková Lenka
5:41:10
4. Rolencová Dita (M.Tøebová)
6:47:16
Junioøi
1. Sláma Miloslav
3:58:13
2. Pavlík Michal (M.Tøebová)
4:09:14
3. Cimburek Michal
4:15:03
Trasa B (200 km) – 25 úèastníkù
Muži 1 (do 40 let)
1. Šíbl Jiøí (Blansko, Team Cube)
5:45:32
- nový traový rekord
2. Kramár David (Dolní Maxov)
5:48:35
3. Orálek Dušan (M.Tøebová)
5:48:51

Tenisový týden pøilákal další adepty bílého sportu
Dlouho si tenisté lámali hlavu, jak pøitáhnout mládí
a oživit aktivitu oddílu, který má teï už skvìlé zázemí.
Není podstatné, kdo se u koho se inspiroval, dùležitìjší
je realita. „Fotbalové prázdniny“ se uskuteènily už
posedmé, u tenistù jednoznaènì vede a získává oblibu
„Tenisový týden“.

V posledním èervencovém týdnu se ho zúèastnilo
26 dìtí ve vìku 6 – 14 let. Vìtšinou to byli pravidelní
„tenisoví školáèci“, ovšem objevili se i noví nadšenci.
Dennì od 9 do 16 hodin byli mladí sportovci
seznamováni s tenisovým umìním, zahráli si bezpoèet

pohybových i soutìživých her, dozvìdìli se spoustu
zajímavostí o tenise, jeho historii, pravidlech,
soutìžích, apod. Vrcholem týdenního soustøedìní byly
turnaje, v nichž se strhly urputné bitvy o každý míè
a nìkteøí hráèi si sáhli až na dno svých sil.
Každý si za svou vytrvalost a snahu odnesl nakonec
nejen tradièní Úèastnický list, ale také drobnou
sladkou i tenisovou odmìnu. Za bezchybný prùbìh
Týdne tenisu, kterému poèasí moc nepøálo, je nutné
podìkovat všem, kdo se o to zasloužili - P. Kašparovi,
p. Procházkovi, J. Dvoøákovi, všem rodièùm a za
nádherné zakonèení manželùm Koudelkovým a Podhorným. Vìøíme, že si dìti a jejich rodièe najdou na
kurty cestu i mimo organizované akce a tréninky.
Na moravskotøebovských kurtech to tedy poøádnì
žije. Dennì sem zavítá desítka rekreaèních hráèù,
zvyšuje se poèet èlenù oddílu, hrají se soutìže a poøádají turnaje. K tomuto dìní pøispívá i kvalitní zázemí
dobudované v roce 2005.
V letošní sezonì 2008 reprezentovala TJ Slovan dvì
družstva. Dospìlí hráli Pardubickou 1. A tøídu a umístili se na 7. místì. Družstvo tvoøí: Mrva M., Mrva K.,
Vopaøil J., Køupka R., Švichký F., Svoboda M.,
Kodešová I., Eyerová K. a Hájková K. Družstvo
veteránù se zúèastnilo Pardubické soutìže seniorù
a umístilo se celkovì na 2. místì, když prohrálo pouze
s týmem Èeská Tøebová A, který po dlouhých letech
sestoupil z vyšší soutìže. Èleny družstva veteránù
jsou: Švichký F., Padrtka J., Kalus J., Klempa P.,
Lipovský P., Cihláø L., Kodešová I., Hájková K.,
Novotná Z. a Keclíková R.
Tradiènì probíhá také celosezónní Mìstská liga, jíž se
úèastní 11 týmù. Soutìž se hraje dvoukolovì od kvìtna
do konce záøí.Velké oblibì se také tìší otevøené èi
firemní turnaje poøádané vìtšinou èleny oddílu.
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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