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Firma REHAU rozšíøila výrobní prostory:
nabízí nová pracovní místa
Až sto tøicet uchazeèù najde práci ve výrobním
závodì firmy REHAU v Moravské Tøebové Linharticích. Výrobce automobilových doplòkù rozšíøil výrobní prostory, které slavnostnì
otevøel 4. èervence 2008. Nìmecká spoleènost
investovala do stavebních úprav, modernizace
výrobních technologií a logistiky, výstavby
nové haly, kantýny a sociálního zaøízení pro
zamìstnance pøes tøi sta milionù korun.
Stávající výrobní plochy se zvìtšily o 1.500 m2
a logistické plochy o 1.700 m2.

provozu v Linharticích u Moravské Tøebové.
Poèátkem èervence 2008 bylo uzavøeno zatím
poslední rozšiøování závodu.
„Toto rozšíøení výroby stojí v úzké souvislosti
s našimi hospodáøskými cíli,“ vysvìtluje
Roland Jonas, jednatel spoleènosti a øeditel
závodu v Moravské Tøebové. Pøedevším
v oblasti automobilù chce být Jonas pøipraven
na roli silného partnera v regionu pro budoucí
mezinárodní požadavky, a to jak ze strany již
usazených automobilových spoleèností jako

zvláš atraktivnì rostoucím trhem,“ zdùrazòuje Dr. Nadig, èlen výkonné rady Rehau pro
oblast jihovýchodní Evropy a èlen pøedstavenstva a dodal: „Souèástí naší vize je,
poskytnout podstatný pøínos národnímu
hospodáøství pomocí systematického
zpracování trhu, prodej kvalitních výrobkù,
systémù a služeb tím, že vytváøíme stabilní
pracovní místa nebo spolupracujeme s místními obchodními partnery.“
V samotném závodì se po dokonèení rozšíøení
poèítá s navýšením poètu zamìstnancù ze
souèasných 300 na pøibližnì 390 osob. Firma
REHAU tak potvrdí svùj post jednoho z nejdùležitìjších zamìstnavatelù v regionu.
Žádanými budou pøedevším kvalifikovaní
a kompetentní technici s praxí ve zpracování
plastù nebo ve strojírenství stejnì jako
absolventi vysokých a støedních škol s technickým nebo ekonomickým zamìøením.
Zájemci o zamìstnání se mohou informovat na
personálním oddìlení firmy REHAU na
telefonním èísle 461 355 324.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

OZNÁMENÍ

„Pøed rokem, když jsme slavnostnì zahajovali
s regionálním vedením spoleènosti REHAU
stavební práce, jsem øekl, že doufám, že se
i díky této firmì sníží nezamìstnanost našeho
mìsta pod deset procent. Rok se s rokem sešel,
a my máme nezamìstnanost tìsnì nad devíti
procenty. Na tomto èísle se velkou mìrou podílí
právì REHAU, a za to jim patøí náš dík,“ øekl
starosta mìsta Moravská Tøebová Josef
Ošádal.
Výrobní závod v Moravské Tøebové byl
založen v roce 1994. Na poèátku byla malá
pronajatá hala a 30 pracovníkù, kteøí vyrábìli
na tøech vstøikovacích lisech díly pro Škoda
Auto a.s. Mladá Boleslav. Již o rok pozdìji
v roce 1995 byl položen základní kámen pro
výstavbu nového výrobního závodu. V roce
1996 následovalo pøestìhování do nového

jsou Škoda Auto a.s. a TPCA, tak i do východní
Evropy smìøující výrobci automobilù jako
jsou Toyota, Hyundai a Kia. Mimoto by se do
budoucna mìla vytváøet ještì bližší spolupráce
s firmou Škoda Auto a.s.
Firma REHAU je významným dodavatelem
pro automobilový prùmysl, kdy tøicet ètyøi
procent produkce je urèeno pro èeský trh, a
zbývající dvì tøetiny výroby jde do zahranièí.
Celých devadesát pìt procent výrobkù z Moravské Tøebové je urèeno pro automobilový
prùmysl, a to pro významné výrobce
automobilù jako jsou Audi, Daimler, Ford,
Nissan, PSA, Škoda Auto a.s., TPCA, Porsche,
BMW a VW. Portfolio sahá m.j. od obložení
prahù, nádržek, boèních ochranných lišt
a spoilerù až po produkty pro rozvod vzduchu.
„Èeská republika je pro nás významným a ob-

volného pracovního místa v organizaèní
složce mìsta na pozici
pracovník Centra volného èasu (vèetnì
výkonu terénní sociální práce)
na dobu urèitou – zástup za rodièovskou
dovolenou
Podmínky výbìru vhodného uchazeèe vèetnì
náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
- www.mtrebova.cz, na úøední desce MìÚ,
- u personalistky mìstského úøadu,
Písemnou pøihlášku v obálce oznaèené
„Neotvírat – výbìrové øízení “ zašlete:
- poštou do 11. 8. 2008 na adresu: Mìstský úøad,
Helena Brziaková, nám. T. G. Masaryka è.o. 29,
571 01 Mor. Tøebová,
- nebo pøedejte do 11. 8. 2008 do 17.00 hod.
na podatelnu MìÚ, ul. Olomoucká è.o. 2.
Pøedpokládaný nástup od 1. 9. 2008,
pøípadnì dle dohody.
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Moravská Tøebová
má nové parkovištì
Moravskotøebovský zámek láká svými unikátními expozicemi stále více turistù do mìsta.
V loòské sezónì je navštívilo pøes dvacet tisíc
návštìvníkù. Najít volné místo na parkování pro
automobil nebo zájezdový autobus byl ve mìstì
stále vìtší problém. Radní se proto rozhodli
vybudovat nové záchytné parkovištì pod
zámkem. Pøišlo na ètyøi miliony korun a první
vozidla na nìm mohou parkovat od poloviny
èervence.

„Jsem rád, že se parkovištì podaøilo zrealizovat
ještì v turistické sezónì. Vznikne zde stání pro
33 osobních vozidel a tøi autobusy,“ uvedl
starosta mìsta Josef Ošádal.
Povrch ploch pro stání osobních vozidel je ze
zámkové dlažby, autobusy budou odstaveny na
asfaltové ploše. Parkovištì bude zpoplatnìné za
minimální sazbu pìt korun na hodinu.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Nová dopravní znaèka
V èervnu byla novelizována vyhláška Ministerstva
dopravy a spojù, kterou se provádìjí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve které byly
stanoveny nové dopravní znaèky „Zimní výbava“
a „Zimní výbava - konec“. Jedná se o pøíkazovou
dopravní znaèku, která
v období od 1. listopadu
do 30. dubna pøikazuje:
- øidièi motorového
vozidla kategorie M (pro
pøepravu osob) nebo N
(pro pøepravu nákladu)
o maximální pøípustné
hmotnosti nepøevyšující
3 500 kg pokraèovat
v jízdì jen za použití
zimních pneumatik
s hloubkou dezénu
hlavních dezénových
drážek nebo záøezù
nejménì 4 mm na všech
kolech,
- øidièi motorového
vozidla o maximální pøípustné hmotnosti
pøevyšující 3 500 kg pokraèovat v jízdì jen za použití
zimních pneumatik s hloubkou dezénu hlavních
dezénových drážek nebo záøezù nejménì 6 mm na
všech hnacích kolech.
Použití zimních pneumatik mùže být nahrazeno
použitím snìhových øetìzù, pokud je vozovka
pokryta souvislou vrstvou snìhu. Pod znaèkou mùže
být umístìna dodatková tabulka s uvedením odlišné
úpravy doby platnosti.
Odbor dopravy

Informace o zvýšeném výskytu
padìlkù kolkových známek
Ministerstvo vnitra oznamuje, že bylo
upozornìno na zvýšený výskyt padìlkù
kolkových známek, a proto v této souvislosti
doporuèuje nákup kolkových známek pouze
u oznaèených nákupních míst. Správním
úøadùm dále doporuèuje upozornit na uvedenou
skuteènost obèany a vìnovat zvýšenou
pozornost kolkovým známkám, jimiž jsou
hrazeny správní poplatky.
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Novinky z živnostenského podnikání
Vážení podnikatelé, v dnešním pøíspìvku
zhodnotíme první zkušenosti s novelou živnostenského zákona, která vstoupila v platnost
1. èervence 2008.
Je tøeba podotknout, že firma ICZ, která je autorem a
garantem databáze živnostenského rejstøíku
(www.rzp.cz) zvládla pøechod na nové znìní této
právní normy témìø na jednièku. Až na pochopitelnou nìkolikadenní výluku s rejstøíkem
nebyly a nejsou žádné závažné potíže, a tìch nìkolik
„mušek“ už bylo témìø vychytáno.
Co nového nám tedy novela pøináší? Asi
nejpodstatnìjší zmìnou je umožnìní vstupu do
podnikání mladým lidem, kteøí teï mohou získat
živnostenské oprávnìní na øemeslné živnosti ihned
po ukonèení školy a nemusí absolvovat tøíletou
praxi, jak tomu bylo v minulosti. Další pøíjemnou
zmìnou jsou nižší poplatky za úkony, které provádí
živnostenský úøad. Podstatná je také úloha

CzechPointù, ale v pøípadì, že budete chtít využít
jejich služeb, musíte poèítat navíc s poplatkem
50,-Kè za každý Vámi požadovaný úkon.

Na druhou stranu je živnostenský zákon k podnikatelùm pøísnìjší. Za drobné správní delikty nyní
živnostenský zákon sankce ukládat musí (døíve
mohl). Nejèastìji to bývá neoznámení zmìny
osobních údajù (bydlištì, nové pøíjmení), neoznámení provozovny, neoznaèené nebo nedostateènì
oznaèené sídlo firmy, atd.
Zvláštní kapitolou je živnost volná. Pod jedinou
volnou živnost, ke které podnikatel nemusí dokládat
žádnou odbornou zpùsobilost, je zahrnuto 80 rùzných oborù èinnosti a podnikatel si mùže vybrat,
kterou nebo které z nich si pøeje provozovat.
V zákonu se tato volná živnost nazývá Výroba,
obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3
živnostenského zákona. Pokud tedy naleznete u své
firmy v živnostenském rejstøíku (www.rzp.cz) tuto
formulaci, jedná se právì o živnost volnou a Vaše
pùvodní volné živnosti jsou uvedeny jako zaniklé
k 30. 6. 2008. Nemusíte se lekat, protože Vaše
pùvodní volné živnosti byly pøetransformovány na
jedinou živnost volnou, v rámci které máte uvedeny
pøíslušné obory èinnosti.
Zvláštním pøípadem je, když si podnikatel pøeje, aby
mu v živnosti volné bylo zahrnuto všech 80 oborù
èinnosti – od poskytování služeb pro zemìdìlství,
pøes pøestavbu a výrobu plavidel, až po poskytování
služeb pro rodinu a domácnost. To je samozøejmì
možné, ale podnikatel musí poèítat s tím, že k nìmu
do firmy budou chodit pravidelnì kontroly na
cestovní agenturu a také kontroly z Ministerstva
kultury na obor èinnosti Provozování kulturních,
kulturnì-vzdìlávacích akcí a zábavních zaøízení…,
i když tyto èinnosti neprovozuje a ani provozovat
nehodlá.
V minulosti vydané živnostenské listy jsou platné až
do první zmìny, kterou podnikatel ohlásí na
živnostenském úøadu.
Krásné léto Vám pøeje kolektiv odboru
Obecní živnostenský úøad Moravská Tøebová

Nabídka obèanùm - úèast ve
výbìrových øízeních mìsta
Rada mìsta na své schùzi dne 30. 6. 2008 schválila
zámìr úèasti obèanù mìsta v hodnotících komisí
v rámci výbìrových øízení na veøejné zakázky mìsta.
Cílem tohoto zámìru je vìtší zapojení obèanù do
rozhodování mìsta a vìtší zprùhlednìní hospodaøení
mìsta ve vztahu k obèanùm.
Z pøihlášených zájemcù bude vždy v rámci
pøíslušného výbìrového øízení jeden z obèanù
vylosován, a následnì bude radou mìsta jmenován
øádným èlenem hodnotící komise. Poté bude pozván
k jednání hodnotící komise, úèast není honorována.
Zájemci z øad obèanù oznamte svùj zájem na
sekretariátì starosty, a to osobnì (budova radnice na
nám. T.G.Masaryka, I. patro), telefonicky (461 353
160, 461 353 120) nebo elektronickou poštou:
hmokrasova@mtrebova.cz,
jkolarova@mtrebova.cz
Vedle jména a pøíjmení je tøeba uvést adresu bydlištì
a kontakt (telefon, mobil, e-mail).
Pøípadné bližší informace vám poskytne tajemník
mìstského úøadu osobnì (budova ul. Olomoucká
è.o. 2, I. patro), telefonicky (461 353 127) nebo
mailem: szemanek@mtrebova.cz
Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MìÚ
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Evropské peníze pùjdou do dùlních stezek
V pondìlí 30. èervna 2008 se konalo 10. zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod, které posvìtilo schválení dotace pro
projekty do oblasti rozvoje mìst, venkova
a cestovního ruchu.
Moravskotøebovští získali deset milionù z Evropské unie na Høebeèské dùlní stezky. „Je to
velmi zajímavý zámìr, který pøiláká turisty do
regionu a zviditelní mìsto. Okolí Moravské
Tøebové nabízí mnoho krásných a zajímavých
míst. Oblast Høebeèského høbetu k nim jistì
patøí. Realizace projektu zvýší atraktivitu
geologicky významného území a bude
pøínosem i pro okolní obce. Zvìtší se propagace Mladìjovské úzkorozchodné železnice,“
sdìlil starosta mìsta Josef Ošádal. Celková
cena projektu je pøes jedenáct milionù korun.
Mìsto ze svého rozpoètu pøispìlo osm set tisíc.
S pracemi se zaène v listopadu tohoto roku.
„Mrzí mì, že Pardubický kraj nepodpoøil náš
prioritní projekt, kterým je výstavba východní
tribuny zimního stadionu. Na tento projekt,
o jehož realizaci usiluje Moravská Tøebová již
nìkolik let, jsme žádali dotaci 31 milionù
korun. Oproti jiným projektùm v Pardubickém
kraji, které byly schváleny, to není žádná
vysoká èástka. Jsme opravdu velmi zklamáni,
že jsme dotaci na stadion nezískali. Nevzdáváme se však. Udìláme maximum pro to,
abychom uspìli v další výzvì, která by mìla být
vyhlášena ještì v letošním roce. Projekt pøitom
rozšíøíme o parkovištì, které jsme chtìli
realizovat až v další etapì. Zahájení výstavby
tribuny zimního stadionu je plánováno na únor
2009, je tedy reálné dotaci získat, aniž by bylo
nutné projekt odkládat,“ informuje místostarosta mìsta Václav Maèát. Úèelem projektu
je zvýšit kapacitu, komfort a atraktivitu
zimního stadionu, zlepšit provozní podmínky
a zajistit dostateèný poèet šaten se sociálním

a relaxaèním zázemím pro sportovce. Celkové
náklady na dostavbu a modernizaci jsou 39
milionù korun.
Vedení mìsta dále zvažuje, zda do pøíští výzvy
pøihlásit také projekt na zatraktivnìní zámku a
zámeckých zahrad, jehož rozpoèet je necelých
20 milionù korun. „Cílem tohoto projektu je
zejména dokonèení úprav zámeckého nádvoøí,
hradeb a zahrad tak, aby vznikla další
relaxaèní klidová zóna v centru mìsta. Systém
zahrad by mìl mít charakter veøejnì pøístupných parkù propojených na provoz v prostorách zámku,“ sdìlil Maèát.
Finanènì byl podpoøen také svazek obcí Èeskomoravské pomezí, jehož èlenem je i mìsto
Moravská Tøebová. Získané peníze budou
použity na propagaci oblasti s názvem „Èeskomoravské pomezí hraje všemi barvami“.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Stanice TK zahájila èinnost
Vybudování Stanice technické kontroly v regionu Moravskotøebovska a Jevíèska znamená
pro majitele silnièních motorových vozidel
kategorií L, M1, N1, O1 a O2, tedy motocyklù,
osobních automobilù, nákladních automobilù
do celkové hmotnosti 3.500 kg a jejich
pøipojných vozidel, znaèné ulehèení s dojíždìním na STK až do Svitav. Novou stanici
TK v západní èásti mìsta na ulici Svitavská,
vedle firmy DGF, postavila firma ABERA
spol. s r.o. „Myslím si, že pro Moravskou
Tøebovou i okolní obce se spádovostí témìø
30 tisíc obyvatel je Stanice technické kontroly
velice dùležitá,“ øekl starosta mìsta Josef
Ošádal.

Dìsivé zážitky v noèní
muèírnì lákají
Noèní prohlídky moravskotøebovského zámku
se setkaly s nebývalým ohlasem. Støedovìkou
muèírnu a alchymistickou laboratoø navštívilo
už pøes tøi sta lidí. „S prohlídkami jsme zaèali
5. èervence. Tajemná zákoutí zámku si
nenechalo ujít 141 návštìvníkù. Poèasí se
vydaøilo, obloha byla jasná, plná hvìzd. Lidé si
prohlídku velmi chválili. Zámek má v noci
úplnì jinou atmosféru než ve dne. Nejvíce
zájemcù pøišlo na desátou hodinu veèerní. Již
ve 22:20 hod. se prodávaly vstupenky na
poslední prohlídky, tedy 23:30 hod.,“ sdìlila
vedoucí zámku Petra Dvorská.

Výzva pro obèany
Prosíme obèany mìsta Moravská Tøebová,
jejichž sklepy byly zaplaveny bìhem
pøívalových dešù 7. 7. 2008, aby se
pøihlásili u tiskové mluvèí mìsta Pavlíny
Horáèkové, nám. T. G. Masaryka 29, nebo
je potøeba zmapovat problematické úseky
kanalizace v Moravské Tøebové. Zjištìné
údaje projedná vedení mìsta s provozovatelem kanalizaèní sítì firmou VHOS,
tak aby v budoucnu k podobným pøípadùm
již nedocházelo.
Obèanùm mìsta dìkujeme za spolupráci.

Ke stanici technické kontroly patøí samozøejmì stanice mìøení emisí pro silnièní
motorová vozidla.
STK nabízí: pravidelné technické prohlídky
osobních automobilù, motocyklù, užitkových
automobilù do 3,5 t a pøípojných vozidel
osobních automobilù.
Dále technické kontroly individuálnì dovezených vozidel, evidenèní kontroly, mìøení
emisí u vozidel pohánìných vznìtovými
motory, zážehovými motory a vozidel
upravených na pohon LPG.
Dne 16. 8. 2008 se bude pro obèany mìsta
a okolí konat den otevøených dveøí.
PROVOZNÍ DOBA:
PO – 7.00 – 17.00
ÈT – 7.00 – 15.00
ÚT – 7.00 – 15.00
PÁ – 7.00 – 13.00
ST – 7.00 – 17.00
SO – 8.00 – 12.00
Více informací na tel.: +420 720 655 001,
+420 461 315 566
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Vy se ptáte, starosta odpovídá

Zastávky pøímìstské dopravy
S úèinností nového jízdního øádu ÈSAD
Ústí nad Orlicí od 15. 6. 2008 byly
v Moravské Tøebové zkušebnì zavedeny
tøi nové obousmìrné autobusové zastávky
na stávajících tratích. Zastávky jsou na
ulicích Svitavská, u køižovatky s Jiráskovou ulicí za èerpací stanicí Benzina, na
ulici Brnìnská u Lidlu a na ulici
Lanškrounská u Abneru. Jednotné jízdné je
8,– Kè. Jedná se o sedm dopravních spojù.
Jízdní øády jsou vylepeny na zastávkách
tak, aby byly obèanùm k dispozici. Pokud
se rozšíøení mìstské dopravy ve mìstì
osvìdèí a spoje budou plnì využívány,
uvažuje vedení mìsta o navýšení poètu
zastávek.
Jízdní øády najdete také v internetové
podobì na stránkách mìsta Moravská
Tøebová – www.mtrebova.cz/node/2128
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Následující sobotu navštívilo noèní expozice
již sto devadesát tøi zájemcù. Prùvodci v dobových kostýmech pøivítali odvážlivce s louèí
v ruce a provedli je po tajemných zákoutích
renesanèního zámku. Pro milovníky noèní
oblohy byl pøipravený hvìzdáøský triedr, takže
mìli hvìzdy jako na dlani.
Po dobu prohlídky se na zámku vypne
elektrické osvìtlení a vše se odehrává jen pod
dohledem louèí, svíèek a dobové hudby,“
informuje Dvorská.
Noèní zámecké prohlídky se konají každou
sobotu do 23. srpna 2008.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás
trápí. Pište své dotazy na adresu:
MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT
nebo emailem zpravodaj@mtrebova.cz
Kdy uvažujete opravit
most na pøíjezdové cestì
k pneuservisu „PIKO“?
Chtìl bych Vás upozornit,
že výjezd od pneuservisu
na Olomouckou, tìsnì za
prvním mostem je rizikový, protože betonové
zábradlí mostu brání výhledu a mùže dojít k nehodì.
V této chvíli je hotova projektová dokumentace na nový most. Investièní prostøedky
na realizaci nového mostu se však nedostaly do
rozpoètu na rok 2008. O obtížnosti výjezdu na
ulici Olomouckou za mostem od pneuservisu
smìrem zpìt do støedu mìsta vím, ale z vlastní
zkušenosti mám ovìøeno, že pøi dodržení
všech pravidel a zásad se s osobním
automobilem vyjet dá. V této chvíli je
pøedèasné hovoøit o tom, zda se výstavba
mostu objeví v návrhu rozpoètu na rok 2009.
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Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel: 461 316 509
e-mail: reditel@tsmt.cz
www.tsmt.cz

Ceník vstupného na rok 2008
Bìžné vstupné
Celodenní vstupné dospìlí
60,Celodenní vstupné dìti, dùchodci
45,Odpolední vstupné dospìlí
40,Odpolední vstupné dìti, dùchodci
35,Veèerní vstupné dospìlí
30,Veèerní vstupné dìti, dùchodci
25,ZTP /P + doprovod
25,Zvýhodnìné vstupy - plavenky
10x zvýhodnìný vstup dospìlí
450,- á 45,10x zvýhodnìný vstup dìti, dùchodci
330,- á 33,20x zvýhodnìný vstup dospìlí
800,- á 40,20x zvýhodnìný vstup dìti, dùchodci
560,- á 28,30x zvýhodnìný vstup dospìlí
1050,- á 35,30x zvýhodnìný vstup dìti, dùchodci
720,- á 24,40x zvýhodnìný vstup dospìlí
1280,- á 32,40x zvýhodnìný vstup dìti, dùchodci
800,- á 20,50x zvýhodnìný vstup dospìlí
1400,- á 28,50x zvýhodnìný vstup dìti, dùchodci
800,- á 16,Vstupné - kurt tenis
30 Kè/1 h.
Vstupné - plážový volejbal
100 Kè/1 h.
Otevírací doba
Celodenní vstupné
èerven, èervenec, srpen
8.00 - 20.00 hod.
kvìten, záøí
10.00 - 18.00 hod.
Odpolední vstupné
èerven, èervenec, srpen
12.00 - 21.00 hod.
kvìten, záøí
12.00 - 18.00 hod.
Veèerní vstupné
èerven, èervenec, srpen
19.00 - 21.00 hod.

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 kvìtnu pøijala a øešila
celkem 87 telefonických a ústních oznámení od
obèanù. Pøi pochùzkové a kontrolní èinnosti
strážníkù bylo zjištìno a øešeno celkem 11 dalších
nedostatkù, které trápily nejen obèany našeho mìsta
a ztìžovaly nám bìžný denní život. Ve tøech
pøípadech byl realizován odchyt toulajících se psù,
které se podaøilo opìt navrátit svým pánùm. Dále
pak strážníci mìstské policie spolupracovali
v jednom pøípadì s jednotkou RZP a ve dvanácti
pøípadech s Policií ÈR. Dále strážníci mìstské
policie úzce spolupracují s pøestupkovou komisí,
která je správním orgánem Mìstského úøadu v Moravské Tøebové, a s odborem dopravy pøi øešení
závažnìjších dopravních pøestupkù.
Tento pøípad skonèil naštìstí dobøe
Dne 16. 7. 2008 v ranních hodinách obdržela hlídka
mìstské policie oznámení o muži, který pøedešlý den
uvázal u vchodu do domu svého psa, pro kterého se již
nevrátil. Hlídka na místì zjistila dle výpovìdi
sousedù, že muž žije sám, je diabetik a píchá si inzulin.
Strážníci se pokoušeli zvonit na zvonek u vchodových
dveøí a bouchat, ale z bytu nebylo nic slyšet. Vzhledem
ke tomu, že muž bydlel v pøízemním bytì, podaøilo se
strážníkùm zajistit žebøík a zjistili, že muž je doma

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

Akce „TARANTULE“
V polovinì kvìtna zadrželi v Moravské Tøebové
pracovníci svitavské kriminálky v rámci policejní
akce „Platón“ dealera pervitinu. Byl jím 21letý
mladý muž, který se pod tíhou dùkazù k trestné
èinnosti doznal. Policisté mu kladli za vinu, že od
léta loòského roku na rùzných místech v Moravské
Tøebové a v blízkém okolí distribuoval za úplatu
dalším osobám drogu pervitin, na jejíž výrobì se
spolu s 28letým komplicem, taktéž z Moravské
Tøebové, i èásteènì podílel. O sedm let starší muž
s bohatou kriminální minulostí, který drogu vyrábìl
a rovnìž distribuoval, prozatím spravedlnosti unikal,
pøed trestním øízením se skrýval, proto po nìm
policisté vyhlásili celostátní pátrání. Soubìžnì
s výše uvedeným pøípadem policisté v rámci akce
s pracovním názvem „Tarantule“ provìøovali i
dalšího možného podezøelého z drogové trestné
èinnosti, 23letého mladíka z Mor. Tøebové. Nìkolika
mìsíèním šetøením byly nejen získány dùkazy o jeho
trestné èinnosti, ale bylo i zjištìno, že ukrýval
celostátnì hledaného muže, umožòoval mu výrobu
pervitinu a ještì mu spolu s 18letou pøítelkyní
v lékárnách obstarávali volnì prodejné léky potøebné
k výrobì drogy. To vše protislužbou za dávky
pervitinu, jehož jsou dlouhodobými uživateli.
Nouzové pøistání paraglaidu
Porucha na motoru paraglaidu donutila 30letého
pilota v nedìli 29. 6. kolem deváté hodiny veèer, u
obce Boršov, k nouzovému pøistání. Leè pøistání
bylo tak nešastné, že ve výšce 20ti metrù, nad
polem, se pilotovi uzavøel padák a muž propadl
padákem paraglaidu na dráty vysokého napìtí, v
dùsledku èehož zaèal padák hoøet. Tato událost mìla
na svìdomí nìkolika hodinové pøerušení dodávky
elektrické energie v pøilehlých obcích. Paraglaidista
naštìstí neutrpìl žádná zranìní.
Auto není trezor
Témìø v pravé poledne si 1. 7. troufl neznámý pachatel na parkovišti pøed nákupním støediskem
v Mor. Tøebové na rozbití boèního okna nákladního
vozu Renault Maskot a ze sedadla pro spolujezdce
odcizit odloženou brašnièku, ve které mìl její
majitel uschovanou témìø 10 tisícovou hotovost.
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a leží nehybnì na posteli. Až po nìkolikátém pokusu
boucháním do okna se podaøilo muže probudit a ten
nakonec i strážníkùm otevøel dveøe od svého bytu.
Sdìlil hlídce, že mu pøedešlý den nebylo dobøe, a proto
si šel lehnout. Odborné zdravotní ošetøení odmítl,
proto hlídka muži pøedala jeho psa a dále se pøípadem
nezaobírala.
Bezdomovci v parku
Hlídka mìstské policie pøi kontrolní èinnosti dne 16. 7.
2008 zjistila, že v mìstském parku u muzea se na jedné
z lavièek nachází skupinka bezdomovcù. Pøi bližší
kontrole bylo zjištìno, že v okolí lavièky je veøejné
prostranství znaènì zneèištìné krabicemi od vína,
nedopalky z cigaret a dalším odpadem. Strážníci po
rázné domluvì donutili bezdomovce, aby nepoøádek,
který na tomto místì zpùsobili, po sobì také uklidili.
Protože se celá partièka aktivnì zapojila do
úklidových prací a bezesporu se jim podaøilo odstranit
odpadky i po pøedešlých návštìvnících, nebylo
strážníky pøistoupeno k udìlování odmìn ve formì
blokových pokut.
Rušení noèního klidu
Ráno v 5:45 hodin dne 12. 7. 2008 bylo hlídce mìstské
policie oznámeno, že na ulici ÈSA dochází k rušení
noèního klidu. Na místì strážníci zjistili, že pøed
hernou Nevada se nachází skupina asi pìti osob, kteøí
si popletli ulici s prostory restaurace. Se sklenicemi
plnými alkoholických nápojù a rùzných chemických
slouèenin v rukou bylo zøejmé, že se pokoušejí
o vzájemnou komunikaci. S ohledem na pokroèilou
hodinu a výdrž nìkterých jedincù, u kterých bylo
evidentní, že se alkoholu vìnují již od brzkých
veèerních hodin, bylo zøejmé, že je nezbytnou nutností
zvýšit hlasovou frekvenci, aby ten, komu byla zpráva
smìøována, dobøe rozumìl. Protože do šesté hodiny
ranní platí zvláštní pravidla a právì v tomto místì byla
tato pravidla bezesporu porušována, strážníci po rázné
domluvì donutili zákazníky herny ke konzumaci
nápojù ve vnitøních prostorách herny a pøestupek øešili
s obsluhou baru.

Další pøípad, který hovoøí za všechny
V Moravské Tøebové 2. 7., na ulici Komenského
využil neznámý pachatel možnosti a vìci uložené ve
Škodì Felicia ho zaujaly natolik, že neodolal
pokušení vypáèit zámek dveøí spolujezdce a ve
velmi krátké dobì tak odcizit volnì odloženou
èernou brašnu a èerný kožený kuføík. Obsahem
jedné z tašek byl notebook, ve druhém pak
firemními doklady. Majiteli vozidla byla zpùsobena
škoda za témìø 23 tisíc korun.
Zmizelo další lešení
V noci ze ètvrtka 10. 7. na pátek neznámý pachatel
pøekonal zámek, který zajišoval vstupní bránu,
vedoucí do areálu stavební firmy v jedné z obcí na
Moravskotøebovsku. Jeho hlavním cílem bylo ukrást
haki lešení, které je v posední dobì zlodìji velmi
vyhledáváno. Jen za poslední týden je to již druhý
pøípad, který øeší policisté v Moravské Tøebové.
Hodnota haki lešení je pøedbìžnì vyèíslena na 50
tisíc korun. Protože pachatel pøekonal násilným
zpùsobem vstupní bránu, dopustil se trestného èinu
krádeže provedené vloupáním a za tento nezákonný
delikt mu hrozí až dvouletý pobyt za møížemi.
Nezvaný host
Rekreaèní chatu na Køížovém vrchu vzal útokem
14. 7. neznámý pachatel. Ten se do rekreaèního
objektu vloupal v noèních hodinách ze soboty na
nedìli. Na místì majiteli odcizil zahradní vyžínaè
a ètyøi kusy kompletních pneumatik. S poškozením
zaøízení a krádeží se škoda pøedbìžnì vyšplhala na
èástku 8.500 korun. Pøípadem se intenzivnì zabývají
moravskotøebovští policisté, kteøí po pachateli a odcizených vìcech pátrají.

Podìkování za odvahu:
Dnes se najde velice málo takových obèanù, kteøí jsou
ochotni nasadit vlastní zdraví pro ochranu majetku
druhých. Takovým lidem patøí úcta a podìkování.
V 00:25 hodin dne 2. 7. 2008 pøijala hlídka mìstské
policie oznámení o skupinì mladých výtržníkù, kteøí
na ulici Dukelské vulgárnì pokøikovali, pøevraceli
popelnice a nièili cizí majetek tím, že pøebíhali pøes
osobní automobil ŠKODA zaparkovaný na ulici.
Odvážný muž J.H., který celé pøedstavení sledoval
z okna svého bytu, okamžitì pøivolal hlídku mìstské
policie a vydal se pachatele pronásledovat. Mladíci
M.Z. a P.N., ve vìku 21 a 19 let, když muže uvidìli, se
dali na útìk. Muži se podaøilo oba výtržníky
dostihnout. Jeden se dokonce proti pronásledovateli
napøáhl a snažil se jej udeøit pìstí do oblièeje. Odvážný
hrdina útok odvrátil a donutil oba jedince vyèkat
pøíjezdu policie. Na místì celé události byla pøítomna
dívka J.Z. ve vìku 19 let, která oba výtržníky
doprovázela. Vhledem k jednání podnapilých
výtržníkù a vzniklým následkùm, kvalifikovali
strážníci mìstské policie tento èin jako pøestupek proti
obèanskému soužití a pøestupek proti majetku.
Jelikož se alkoholem posilnìní mladíci mìli odvahu
na místo ještì jednou vrátit a muži, který je zadržel
vyhrožovat vyøízením úètù, celou událost nyní
prošetøuje Policie ÈR.

Kolik nás je

Vzpomínáme

V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 30. 6. 2008 pøihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 965 obèanù ÈR a 58 cizincù s povolením k trvalému pobytu na území
Èeské republiky. Celkem je tedy v Moravské
Tøebové evidováno na trvalém pobytu 11 023
osob. Za mìsíc èerven se v Moravské Tøebové
narodilo 10 dìtí, zemøelo 8 obèanù, pøistìhovalo
se 12 obyvatel a odstìhovalo 18 osob.

Dne 18. srpna 2008 uplyne 5 rokù, co nás navždy
opustila paní Marie Prošková, Dr. Jánského 8, bývalá
pracovnice nemocnice v Moravské Tøebové.
13. kvìtna 2008 se bývala dožila 80 let.
Kdo jste ji znali, vìnujte jí, prosím tichou vzpomínku.
Synovec Jiøí z Kunštátu
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Festival „Kejkle a kratochvíle“ se zmìní ve støedovìký cirkus
Tradièní a oblíbený støedovìký festival plný
lidového veselí, dobových øemesel, kejklíøù,
šermíøù a trubadúrù s ukázkami rytíøských soubojù
Vás zve ke své návštìvì poslední srpnovou sobotu
30. 8. 2008.

„Letošní program bude jiný v tom, ze bude v podobì
støedovìkého cirkusu. Pro diváky máme pøipravenou
opravdovou lahùdku. Odpolední námìstí bude patøit
medvìdùm. Ve svém vystoupení pøevedou návštìvníkùm napø. jízdu na kole nebo skok pøes tyè.
Novinkou je také historický kolotoè nebo turecká

støelnice,“ uvedla øeditelka kulturních služeb Libuše
Gruntová.
Kejkle zaènou ve 13 hodin historickým prùvodem
mìstem. Na námìstí budou postaveny stany se
stylovými atrakcemi. Diváci se mohou tìšit na
rytíøské souboje, dobové tance nebo na humorná
divadelní pøedstavení. Dìti budou moc využít šance
projet se na koni. Návštìvníci si mohou zajít do
vìštírny, kde jim numeroložka prozradí budoucnost,
na vlastní kùži si mohou vyzkoušet støedovìkou
muèírnu s typickými donucovacími nástroji a své
váleènické schopnosti mohou otestovat støelbou
z kuše, hodem sekerkou nebo hodem kopí na kance.
Mimo klasické obèerstvení pak ochutnají placky s
povidlím, èesnekem èi klobásou, zelòáky a boží
milosti ve støedovìké krèmì. Diváky èekají také
stánky s ukázkami lidových øemesel, která si
dokonce mohou vyzkoušet. Neváhejte a pøijïte se
pobavit v sobotu 30. srpna na námìstí. Kulturní
program je pøipraven právì pro Vás!
Nad festivalem pøevzal záštitu hejtman Pardubického kraje Ivo Toman, poøádají Kulturní služby
mìsta Moravská Tøebová ve spolupráci s agenturou
Historia.
Podrobné informace o programu najdete na stranì
šest a vkladném listì.

Mladìjov – Blosdorf 1915
Vzpomínkové oslavy k uctìní památky
padlých za 1. svìtové války
Sobota 9. srpna 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.
PROGRAM 9. 8. 2008
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 historických
jednotek
Manévry a cvièení historických vojsk

15.30 – Bojová ukázka – dìlostøelectvo,
jízda, letectvo, slavnostní pøehlídka
20.00 – Zábava s hudbou a pivem
NOÈNÍ JÍZDA
Vážení „Fajnšmekøi“, po velkém
úspìchu první noèní jízdy, která se konala
po akci Mladìjov – Blosdorf 1915 v roce
2007, jsme pro Vás tento zážitek pøipravili
i v letošním roce. Pokud se chcete vrátit do
dob, kdy parní vlaky jezdily i v noci,
pokochat se podveèerním výhledem na
Jeseníky z Høebeèovského høbetu, na
osvìtlená sídla v okolí mladìjovské
úzkokolejky, nebo se projet veèerní
pøírodou, která má své nenapodobitelné
kouzlo a vùni, navštivte nás ve dnech, kdy
se koná vedle pravidelných jízd parních
vláèkù také noèní jízda. Vlaky z Mladìjova
odjíždí v podveèer pøed, nebo za soumraku
(podle toho, kdy nás navštívíte) a postupnì, jak se øíká, „zatmí“. Na noèní jízdì
po Mladìjovské prùmyslové dráze
nepøijdete ani o prohlídku Prùmyslového
muzea Mladìjov. Ta se koná pøed noèní
jízdou.
JÍZDNÍ ØÁD:
Odj. TAM
20:15
20:38

Stanice MPD
Odj. ZPÌT
Mladìjov na Mor. (MPD)
21:53
Veksl
21:35
Nová Ves u Kunèiny zast.
Vìtrná - odboèka
20:58
Nová Ves u Kunèiny
21:13
Dne 9. 8. 2008 bude na MPD celý den platit
zvláštní jízdní øád. Noèní jízda však bude vedena
v èasech uvedených výše, stejnì jako v jiný den
svého konání. Vlaky jsou vedeny parní
lokomotivou.

Prohlídka Prùmyslového muzea Mladìjov –
všechny expozice – konání prohlídky 19:20
hodin – zaèátek prohlídky PMM na
nádraží Mladìjov na Moravì (MPD).
Vlak odjíždí z Mladìjova až po ukonèení
prohlídky muzea.
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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 !!!

festival
16. 8., sobota

Každý ro(c)k na zámku
Kulturní služby dávají prostor zaèínajícím
hudebním skupinám v rámci našeho regionu,
aby pøedvedly svùj um moravskotøebovskému
publiku. Pøíznivci rockové hudby mají
možnost navštívit nultý roèník tohoto festivalu
na zámku v Moravské Tøebové.
Program:
D.M.D. (Èeská Tøebová)
Jak to Billo (Moravská Tøebová)
Oranžovej vykøièník (Moravská Tøebová)
GePes (Moravská Tøebová)
After Party (Moravská Tøebová)
Hluboké bezvìdomí (Jevíèko)
17.00 - 22.00, nádvoøí zámku

rolích uvidíte Jirku Mádla, Tomáše Vorla jr.,
Evu Holubovou, Jiøího Schmitzera, Tomáše
Matonohu a další.
24. 8. nedìle
19.00 SVÍTÁNÍ (Brno)
21.00 Pusinky /ÈR/
Pøíbìh o nároèném a èasto bolavém úsilí
nasmìrovaném k poznání nejhlubší pravdy,
smíøení se s ní a nakonec nalezení síly pro to
„vyjít s onou pravdou ven“ a zaèít podle ní žít.
Režie: Karin Babinská, hrají: Sandra Nováková, Petra Nesvaèilová, Marie Doležalová,
Lenka Vlasáková, Matìj Rupert, Filip Blažek
a další.
námìstí T.G.M., vstupné: dobrovolné

festival
29. - 30. 8., pátek - sobota

Kejkle a kratochvíle

filmová pøedstavení
Od 17.00 hod., zámek
21. - 24.8., ètvrtek - nedìle

KINEMATOGRAF
BRATØÍ ÈADÍKÙ
Filmová maringotka Kinematografu bratøí
Èadíkù po roce opìt pøijíždí na moravskotøebovské námìstí. Kromì ètyø
úspìšných
èeských filmù se mùžete tìšit i na vystoupení
hudebních skupin z našeho mìsta a okolí.
21. 8. ètvrtek
19.00 CHARLIE´S BOYS (Mor. Tøebová)
21.00 Václav /ÈR/
Režisér Jiøí Vejdìlek vytvoøil se scénaristou
Markem Epsteinem strhující pøíbìh na motivy
skuteèných událostí. Opìt prokázal svou
jedineènost, smysl pro humor i mistrovství
a znovu diváky pobaví a rozpláèe. V tragikomedii souèasnosti vyvádí Ivan Trojan jeden
prùšvih za druhým. Dále hrají: Emília
Vašáryová, Jan Budaø, Soòa Norisová a Jiøí
Lábus a další.
22. 8. pátek
19.00 JAK TO BILLO (Moravská Tøebová)
21.00 Chyte doktora /ÈR/
Komedie, která se opírá pøedevším o výrazné
herecké výkony a hlavnì sympatický výkon
neherce a zpìváka Michala Malátného ze
skupiny Chinaski. Obì jeho partnerky si
s gustem zahrála Tatiána Vilhelmová, která tak
ve filmu støídá polohu ubreèené ženy, jenž má
problémy se svou tìlesností, a moderní
nezávislé wamp. V roli Michalovi tchýnì se
objeví Iva Janžurová. Primáøe si zahrál velmi
civilní Ludìk Sobota. V dalších rolích uvidíte
Vladimíra Javorského, Zuzanu Stivínovou,
Pavla Landovského a další.
Režie: Martin Dolenský
23. 8. sobota
19.00 RUFUS (Litomyšl)
21.00 Gympl /ÈR/
Komedie o studentech, uèitelích, rodièích
a graffiti od režiséra Tomáše Vorla. V hlavních

29. 8., pátek
MORAVIA CANTAT
Taneèní a pìvecký soubor ze Stuttgartu má
v repertoáru písnì a instrumentální hudbu od
baroka až po romantismus, ale také lidové
písnì a tance. Cílem souboru je udržovat a dále
rozvíjet nìmeckou, èeskou a židovskou hudbu
z Èech a Moravy.
Soubor absolvoval koncerty v mnoha zemích,
napø. ve Finsku, Norsku, Anglii, Francii,
Brazilii, USA, Izraeli, v Jižní Africe a Namibii.
V èervnu 2001 nastudoval spoleènì s pìveckým sborem Ondrášek z Nového Jièína
písnì židovských uèitelù z èeských zemí.
Spoleènì s Ondráškem organizoval tøi
koncerty. Soubor obdržel vícero vyznamenání:

SRPEN 2008

Jihomoravskou kulturní cenu, Evropskou cenu
za životní prostøedí v kategorii „Kulturní
dìdictví“, Medaili Adalberta Stiftera.
Soubor vydal nìkolik Gramofonových desek
a nìkolik. CD s duchovni i svìtskou hudbou
Èech a Moravy.
19.00 hod., námìstí T.G.M.
30. 8., sobota
Støedovìký cirkus
Program:
13.00 hod. - historický prùvod od zámku
pøes námìstí a zpìt
14.00 hod. - zahájení slavností, pódium na
námìstí
14.10 hod. - rytíøské souboje
14.30 hod. - dobové tance
14.45 hod. - Komedianti na káøe - Rytíøské
povídání o Princi Bajajovi
15.50 hod. - vystoupení s medvìdy
16.10 hod. - vojenská pøehlídka
16.45 hod. - dobová hudba
17.35 hod. - Cirkus bude, možná... –
humorné divadelní pøedstavení
18.30 hod.- dobové tance
18.45 hod. - šermíøské vystoupení
19.10 hod.- vystoupení s medvìdy
19.25 hod. - Harlekýni – divadelní
pøedstavení
20.10 hod. - dobová hudba
21.00 hod. - Divadlo Studna – vystoupení
na chùdách
21.15 hod. - kejklíøská vystoupení
21.40 hod. - Ohòová show
22.00 hod. - Ohòostroj
Dobové ležení od 13.00 - 20.00 hod.
historický kolotoè - turecká støelnice støelba z luku, hod sekerkami, hod kopím
na kance - dobová øemesla s ukázkami
a s možností vyzkoušení výroby - katovna
- ukázka práva útrpného - vožení na
koních. Od 13.00 hod., námìstí T.G.M.
Poøádají KS mìsta Moravská Tøebová ve
spolupráci s umìleckou agenturou Historia,
Støediskem èesko-nìmeckého porozumìní
v Moravské Tøebové a Pardubickým krajem.
Akce se uskuteèní pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje Ivo Tomana.

Taneèní a pìvecký soubor Moravia Cantat ze Stuttgartu

SRPEN 2008
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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
Výstava „Théby. Mìsto bohù a faraonù“ se
pøesunula z Prahy do Bratislavy, kde je v prostorách Slovenského národného múzea pøístupna do
31. 8. 2008. Ve stálé expozici Holzmaisterovy sbírky
je místo rakve s mumií Hereret nadále vystavena rakev s mumií muže Nyanchhapiho, vypùjèená
z Náprstkova muzea v Praze.
Výstavy:
Zrcadlo pøírody – malba, fotografie a plastika polských, èeských, slovenských, maïarských a jednoho
italského autora, výstava potrvá do 22. 8. 2008.

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 - 17.00 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
Moravská

Tøebová, jak ji neznáme

Opìt pøipomínáme, že soutìžní snímky je nutné
odevzdat v kanceláøi muzea nejpozdìji 31. 8.

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

ÈERVEN

Luca Göbölyös: Z cyklu Domácí zvíøata, 3 – kùò,
2007

Pøi psaní novinových pøíspìvkù si èlovìk znovu
a znovu uvìdomuje neskuteèné tempo, jakým ubíhá
èas. Život nás míjí jako krajina za okny expresního
vlaku, ve kterém jsme pouhými pasažéry. Z toho, na
co jsme se tìšili, a co jsme posléze v rychle
míjejících okamžicích prožívali, zùstanou jenom
vzpomínky. Vrame se tedy v myšlenkách alespoò
na chvíli do posledního mìsíce dnes už minulého
školního roku.
Hned na jeho zaèátku probìhl 3. 6. tøíoborový veèer
v originální kombinaci tanec-divadlo-vernisáž, který
byl spojen se „stìhováním národù“ z koncertního sálu
školy do výstavních prostor na zámecké arkádì. Za
zmínku stojí, že souèást veèera, divadelní aktovka
„Boj o Julii“, byla autorským, a humornì pojatým
pøepisem „balkonové scény“ slavného klasika.
Pøedstavení realizovali absolventi 1. stupnì literárnì
dramatického oddìlení. Shakespeare by se asi divil,
protože z jeho tragedie se vyklubala komedie,
a Romeo ve høe vùbec nefiguroval.
9. 6. se konal poslední ze série žákovských koncertù.
Den na to navštívila skupina žákù se svými uèiteli
Anenskou studánku, aby svým programem zpestøila
odpolední chvíle klientù „Domova u studánky“.

ú
ú
u
Zájezd do

Buèovic a Slavkova

V sobotu 23. 8. poøádá komise památkové péèe
ve spolupráci s muzeem zájezd na zámek
Buèovice a k Mohyle míru u Slavkova.
Odjezd autobusu v 11.30 od muzea,
pøedpokládaný
návrat do 18.00.
Autobus je již
nyní naplnìn,
muzeum eviduje
zájemce o pøípadnì uvolnìná
místa.
ú
u
Swingový

podveèer

Posezení pøi Moravskotøebovském swingovém
orchestru Františka Zeleného se svými sólisty.
Sobota 16. srpna od 17 – 20.00 hodin v hospodì „U kanára“, Nerudova ulice, Moravská
Tøebová. Swingový podveèer se koná za
pøíznivého poèasí.
ú
u
Pøátelské

posezení

Srdeènì zveme obèany na XVIII. Pøátelské
setkání Èechù, Moravanù a Slovákù u zemské hranice na Lázku v nedìli 17. srpna 2008.
Program:
13:00 hodin - položení kvìtin u památníku odboje
• pietní vzpomínka • projev èlena ÚV KSÈM –
poslance Parlamentu ÈR • zdravice hostù •
stánkový prodej • obèerstvení • tombola • soutìže
pro dìti, mládež a rodinné týmy o pohár Krajské
rady KSÈM
14:00 hodin - kulturní program Eva a Vašek
vstupné 40,- Kè, vstupenky jsou slosovatelné
Doprava na Lázek a zpìt zvláštními autobusy:
Moravská Tøebová od autoškoly 9:50 hodin,
autobusové nádraží stanovištì è. 1 v 10:00 hodin,
Sušice u obchodu Qanto 10:05 hodin,
Staré Mìsto autobus. Zastávka 10:10 hodin,
Tøebaøov u odboèky na Korunu 10:15 hodin
Na setkání se tìší poøadatelé okresù Ústí nad
Orlicí, Šumperk a Svitavy.
Setkání se koná pod patronací Pardubické a Olomoucké krajské rady KSÈM.
ú
u
Pozvánka

NA TRAKTORŠOU GRUNSKÁ ROKLA
Nenechte si ujít 3. roèník Traktoršou „Grunská
rokla“, který se koná 23. srpna 2008 v obci
Gruna u Moravské Tøebové.
Setkání a jízda traktorù, strojù domácí výroby
a buggy se rozjede ve 13:00 hod. Koná se za
každého poèasí, obèerstvení zajištìno.
Další informace najdete na stránkách:
http://traktorsou.blog.cz
Na setkání Vás srdeènì zve Sdružení pøátel
traktorù a domovin Gruna
ú
u
O pohár starosty

ú
ú
u
Sušická pou

Již 18. roèník tradièní Sušické pouti bude hlavní
náplní víkendových dnù 16. – 17. 8. 2008
v areálu høištì v Moravské Tøebové –
Sušicích. Sobotní veèer 16. 8. bude patøit
milovníkùm dobré hudby a tance, nebo jim
bude vyhrávat od 20.00 hod. oblíbená kapela
Primátor z Èeské Tøebové v rámci pouové
zábavy. Jak již bývá dobrým zvykem, bude opìt
pøipravena bohatá tombola. V nedìli èeká návštìvníky pouti široká možnost nákupù ve stáncích, rùzné pouové atrakce pro dìti a dospìlé.
Po oba dva dny je zajištìno obèerstvení.
Srdeènì zvou poøadatelé – hasièi ze Sušic

15. 6. následovalo další divadelní pøedstavení. Bylo
jím zkrácené, ale pøesvìdèivì zahrané Aristofanovo
antické drama v podání absolventek 2. stupnì LDO,
s názvem Medea.
16. 6. excelovalo ve svém celoveèerním singlu
oddìlení taneèní, které s velkým úspìchem
pøedstavilo snad všechny vìkové kategorie našich
žákù. V akcemi doslova nabitém mìsíci se našla
mezírka i pro dva samostatné tøídní koncerty.
A koneènì na závìr školního roku se 26. 6. konal
Slavnostní veèer, jehož hlavní náplní bylo pøeøazení
žákù pøípravného oddìlení do prvního roèníku, a rozlouèení s odcházejícími absolventy. Nadšenì
aplaudující publikum, a v nìkolika pøípadech i znaènì
pøekroèená kapacita sálù, byly spoleèným znakem
èervnových akcí. A to není pro naši instituci právì
špatné vysvìdèení.
Základní umìlecká škola

mìsta

Mezinárodní turnaj mládeže - o pohár
starosty mìsta
Fotbalová utkání se konají v sobotu 30. srpna
2008 od 9.30 hod. na TJ Slovan Moravská
Tøebová.
V pátek 29. 8. se mùžete od 19.00 hod. pøijít
podívat na utkání Moravská Tøebová versus
výbìr Evropy. Zápasu se zúèastní VIP hráèi
z Banské Štiavnice, Staufenbergu a Vlaardingenu
proti borcùm z Moravské Tøebové.
ú
ú
Welen

Vzhledem k tomu, že zájemce o vystavování
v mìsíci srpnu den pøed uzávìrkou zpravodaje
odøekl svoji úèast, musíme s politováním
oznámit, že avizovaná výstava vitráže-obrazy,
odpadá.
Pøesto doufáme, že nám i nadále zachováte
pøízeò a tìšíte se na výstavu v záøí.
Dìkujeme za pochopení.
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K osobì a rodinì textilního prùmyslníka Franze Josefa Mayera von Gunthof
Znárodnìní mechanické tkalcovny V. Mayer &
Söhne
Když po únoru 1948 probíhalo znárodòování
moravskotøebovských textilních továren, bylo asi
nejvíce problematické znárodnìní firmy V. Mayer &
Söhne. Tato firma totiž nebyla po válce zkonfiskována
jako nìmecký majetek, její majitelé byli rakouskými
státní pøíslušníky rakouské národnosti. Na podnik byla
uvalena národní správa, majitelé žádali o restituci
a najali si právníky, kteøí se snažili zabránit zasahování
do majetkové podstaty podniku, zejména odvážení
strojního vybavení. Nakonec byla ovšem tkalcovna
zaèlenìna spolu s ostatními moravskotøebovskými
textilními továrnami do n. p. Hedva.

Mechanická tkalcovna V. Mayer & Söhne

Franz Josef Mayer von Gunthof
Majiteli firmy pøed znárodnìním byli Franz Josef
Mayer von Gunthof a jeho tøi dcery – Maria provdaná
Brassová, Gerda a Franziska. Franz Josef Mayer von
Gunthof žil tehdy v Rakousku, kde nadále pùsobil
v textilní výrobì a stal se významnou osobností
rakouského prùmyslu. Jeho èinnost nese dodnes své
plody a je oceòována.
Franz Josef Mayer von Gunthof – život a dílo
Franz Josef Mayer von Gunthof se narodil 18. srpna
1894, v den císaøových narozenin, proto byl po nìm
pojmenován. Jeho otec Oskar Mayer von Gunthof byl
majitelem podniku na potiskování látek v rakouském
Guntramsdorfu a mechanické tkalcovny v Moravské
Tøebové. Po návratu z váleèného zajetí dokonèil Franz
Josef vysokoškolská studia, v roce 1919 byl promován
doktorem práv a poté pøevzal vedení mechanické
tkalcovny v Moravské Tøebové. Údajnì podnik
pøevzal bez výrobního kapitálu – jeho otec zemøel již
v roce 1913 a poruèníci Franze Josefa vložili znaènou
sumu do váleèné pùjèky. Zpoèátku mìla tkalcovna
problémy, roku 1922 hrozilo zastavení provozu.
Nakonec však pøekonala i hospodáøskou krizi
tøicátých let, kdy byl provoz zastavován jen doèasnì.
V roce 1935 byl zøízen odštìpný závod ve Vídni.
V roce 1939 byla moravskotøebovská tkalcovna
slouèena s vídeòským velkoobchodem textilem týchž
majitelù v komanditní spoleènost V. Mayer & Söhne
se sídlem v Moravské Tøebové. Komplementáøem se
stal Franz Josef Mayer von Gunthof, komanditistkami
jeho nezletilé dcery Maria, Gerda a Franziska. Otec
každé z nich vìnoval 28 % podíl celkového majetku
firmy. V roce 1942 byla Maria zplnoletnìna a provdala
se za Wilhelma Otto Brassse, syna továrníka v Zábøehu na Moravì, který se stal dalším komplementáøem spoleènosti.
Franz Josef Mayer von Gunthof byl tzv. “Halbjude”
(polovièní žid - po otci). Také pro své politické názory
mìl problémy s nacistickým režimem, bìhem druhé
svìtové války byl pronásledován a dvakrát vìznìn.
Byl pøipraven vzdát se své funkce komplementáøe, ale
po celou dobu války k tomu nedošlo.

Jak již bylo uvedeno, po válce pøišel Franz Josef von
Gunthof o moravskotøebovskou továrnu.
Továrna v Guntramsdorfu, která byla po vypuknutí
války nucena zmìnit sortiment a v roce 1945 byla
poškozena bombardováním, odstranila škody do
zaèátku padesátých let, kdy dokonce vybudovala nové
oddìlení pro filmtisk. Navzdory velkým investicím
nemohl Franz Josef von Gunthof, který zùstal
pøedsedou dozorèí rady, ani další významné osobnosti
žádané o intervenci, zabránit zrušení továrny v roce
1962.
Franz Josef von Gunthof byl po válce povìøen
veøejnou správou akciové spoleènosti KammgarnFabrik (výrobna èesané pøíze) v Bad Vöslau, v listopadu 1945 se stal jejím generálním øeditelem
a pøedsedou pøedstavenstva. Jeho zásluhou se podnik
dostal ve svém odvìtví na evropskou špièku, jeho
sociální program se stal vzorem pro rakouský
prùmysl.
Patøil k zakladatelùm Spolku prùmyslníkù, jehož byl
v letech 1960 – 1972 prezidentem. Pùsobil také jako
pøedseda odvìtvového svazu textilních prùmyslníkù
a exportního výboru spolkové hospodáøské komory.
Z jeho iniciativy byl v roce 1961 založen Jazykový
institut prùmyslu (Spracheninstitut der Industrie).
Úplný výèet všech jeho funkcí a významných poèinù
by byl mnohem delší. Za svou èinnost ve prospìch
rozvoje rakouského prùmyslu a prosazování
sociálního i politického smíru obdržel celou øadu

významných ocenìní vèetnì Velkého zlatého øádu za
zásluhy o republiku.
Franz Josef Mayer von Gunthof zemøel 2. února 1977.
V Rakousku je pøipomínán jako pùvodce a propagátor
myšlenky o dùležitosti vývozu („exportare necesse
est“). Na jeho poèest byla založena stipendijní nadace,
jejímž cílem je zvýšit jazykové znalosti podnikatelù
v prùmyslu (Dr. Franz Josef Mayer-GunthofStiftung). Je po nìm pojmenována také edice - Dr.Franz-Josef-Mayer-Gunthof-Fond.
Vnuk spisovatel
Nejmladší dcera Franze Josefa von Gunthof Franziska
byla dvakrát vdaná, v obou pøípadech za èlena rodu
Èernínù. Z prvního manželství s Felixem Theobaldem
Paulem Antonem Maria Èernínem z Chudenic se
v roce 1952 narodil syn, pojmenovaný zøejmì po
dìdeèkovi Franz Josef - spisovatel, žijící dnes ve
štýrském Retteneggu a považovaný za èelného
pøedstavitele rakouské avantgardy (jeho experimentální poezii pøekládá do èeštiny jihlavský básník
Norbert Holub). Je mimo jiné nositelem Ceny mìsta
Vídnì za literaturu z roku 1997 a Literární ceny
Heimito von Doderera za literární esejistiku z roku
následujícího. V roce 2003 získal Cenu Heimrada
Bäckera, v jehož linecké edici „neue texte“ publikuje
už od konce sedmdesátých let. Jejich poèátkem
studoval v USA a pùsobil tam i jako lektor na Indiana
University.
-jm-

Fotofestival Moravská Tøebová 2008
Devátý roèník soutìžní pøehlídky amatérských
i profesionálních fotografií Fotofestival Moravská
Tøebová byl úspìšnì zahájen 14. èervna 2008
v mìstském muzeu.
Festival je organizován Galerií umìlecké fotografie
Moravská Tøebová ve spolupráci s mìstem
Moravská Tøebová, Ministerstvem kultury ÈR,
Kulturními službami Moravská Tøebová a mìstským
muzeem, Støediskem amatérské kultury Hradec
Králové. Nejvìtší zásluhu na jeho existenci má
majitel a provozovatel galerie Rudolf Zukal. O tom,
že se mu také tento roèník podaøil, svìdèí pochvalné
ohlasy na místì i po konání slavnostního“
zahajovacího programu. Citujeme z nìkolika z nich:
„Vážený pane Zukale, blahopøeji Vám k uspoøádání
tak velkolepé akce, jakou váš fotofestval jest.
Dovolil jsem si o nìm informovat na našem
galerijním serveru,“ Ing. Jiøí Keller, èlen Asociace
profesionálních fotografií ÈR, èlen tvùrèí skupiny
PANORAMA.CZ.
„Skuteènì si myslím, že to byla dobrá akce a tìším se
na desátý roèník. A žije fotografie a dobøí Zukalové
kolem ní,“ Stanislav Voksa.

Pøehlídka trvá každoroènì do konce mìsíce
èervence, bývá však pravidlem, že vystavované
kolekce fotografií zùstávají na svých místech ve
vìtšinì výstavních prostor i po uplynutí této doby
a zkrášlují tak prostøedí pro návštìvníky i obyvatele
mìsta i po nìkolik mìsícù.
Letošním tématem festivalu byla ŽENA a téma
volné, pøièemž už ponìkolikáté dostaly svùj vlastní
prostor také fotokluby. Souèástí prvního fotofestivalového dne byly projekce fotografií Ireny
Armutidisové doplnìné výkladem na téma Mužský
akt ve fotografii a neodmyslitelný SALON NA
ŠÒÙRÁCH, každoroèní soutìžní výstava fotografií
oceòována tradiènì zajímavými cenami.
Nejvýznamnìjší z vystavujících autorù byl
bezesporu Jan Šibík, který v Moravské Tøebové
pøedstavil kolekci snímkù, ŽENY Z TIBERY. Ta
získala mezi návštìvníky prvního i všech dalších
zatím probìhlých dní samozøejmì nejvìtší ohlas.
Festivalové expozice si mùžete prohlédnout na
moravskotøebovském úøadì, úøadu práce, v domovì
dùchodcù, na poliklinice, na zámku a v mìstském
muzeu.
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
PØIJÏTE SE BAVIT DO KNIHOVNY
Prázdniny pro rodinu
- Pøihlašování dìtí a jednoho èlena rodiny
(sourozenec, rodiè, prarodiè, strýc, teta, bratranec,
sestøenice) v mìstské knihovnì zdarma!!!
- Jednotná pùjèovní doba pro dìti i dospìlé!
PO - ÈT: 9.00 – 17.00 hod.; SO: 9.00 – 12.00 hod.
- HRAJEME SI SPOLU
Celý den k dispozici spoleèenské hry: pexeso, puzzle
(malé i velké – 24 -1000 èástí), kris-kros, scrabble,
sudoku, stolní fotbal, hokej, aj.
Kolo štìstí – vìdomostní kvíz s odmìnou!
- KNIŽNÍ STOPOVANÁ – s knihami za dobrodružstvím a pokladem (literární a vìdomostní kvíz)
- INSPIRACE …
- výstava knih o zábavì, hrách, sportech, výtvarných
a jiných rukodìlných èinnostech pro dìti
- výstava map a turistických prùvodcù, tipy na
rodinné výlety
Pùjèovní doba: srpen 2008
Pùjèovní doba knihovny zùstane nezmìnìna. V dìtské oddìlení se naopak rozšíøí o dopolední hodiny.
Navštívit nás v mùžete: po – èt: 9.00-17.00 hod.;
pátek: zavøeno; sobota: 9.00-12.00 hod.
1. 8. – 31. 8. 2008 – Žena ve fotografií
Výstava fotografií náchodských amatérských
umìlcù Romana Ungera a Miroslava Kolátora,
úèastníkù moravskotøebovského fotofestivalu.
Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny.

Ète celá tøída
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic uspoøádala
ve školním roce 2007/2008 jubilejní 10. roèník
soutìže „Ète celá tøída“. Soutìž probíhala od 1. 10.
2007 do 10. 6. 2008 a zúèastnilo se jí 23 tøíd se 475
žáky. Vítìzem se v I. kategorii stala 5 tø. z III. ZŠ
Kostelní námìstí a ve II. kategorii žáci 2. AV
gymnázia. Na fotografii je kolektiv žákù 5. tøídy se
svým tøídním uèitelem p. P. Hrdinou.

Program èinnosti
Svazu tìlesnì postižených

Kdo ète, ten se nenudí
Od r. 2005 poøádá Mìstská knihovna Ladislava
z Boskovic v Moravské Tøebové soutìž nazvanou
Kdo ète, ten se nenudí. Soutìž vede dìti k pravidelným návštìvám knihovny a motivuje je ke
ètení. Letošní roèník soutìže vyhrál a hlavní výhru,
digitální fotoaparát, získal žák I. ZŠ - Miroslav
Zemánek.
PODÌKOVÁNÍ
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské
Tøebové dìkuje firmám, které pøispìly vìcnými èi
finanèními dary na odmìny v soutìži „Kdo ète, ten se
nenudí“, poøádané knihovnou na podporu dìtského
ètenáøství. Byly to: Bezpeèností agentura p. Ondra,
Radomír Jelínek (Klenoty–Hodiny), Fotoateliér
Bednáø, Bredy Sport, Sport Ježek, Drogerie
Rachidovi, Úèetnictví – V. Netolická, Sbìrné
suroviny p. Smékal a Stavebniny – Stupka.
ú
ú
u
Koupì rodinného

domu

Hledám ke koupi RD v Moravské Tøebové
a okolí, popø. byt 2-3+1. Financování zajištìno,
seriózní jednání, vše potøebné zaøídím. RK
prosím nevolat. Tel.: 733 121 366.

Oblastní charita Moravská Tøebová (OCHMT) provozovatel denního stacionáøe Domeèek pro osoby s
mentálním postižením a dalších služeb – vyhlašuje
VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ na pozici projektový a finanèní
manažer.
Náplní práce na této pozici je tvorba, administrace a
koordinace realizace projektù OCHMT, finanèní øízení, PR
a fundraising organizace. Pracovník bude pøímo podøízený
øediteli a úzce spolupracuje s vedoucí denního stacionáøe.
Nabízíme: dobrodružnou, rozmanitou a zodpovìdnou
práci v malé neziskové organizaci, pøíjemné týmové
prostøedí, pružné pracovní podmínky, plat dle kvalifikace,
pracovní úvazek, další vzdìlávání, supervizní podporu.
Požadujeme: støední, vyšší nebo vysokoškolské vzdìlání,
zkušenost s projektovým a finanèním managementem,
poèítaèovou gramotnost a osobnostní zralost
Výhodou: vzdìlání sociálního nebo ekonomického smìru,
zkušenost v neziskovém sektoru, zkušenost s projekty ze
SF EU, aktivní øidiè/ka, jazyky (Aj, Nj)
Zájemci o uvedenou pozici, zašlete prosím do 31. srpna
2008 žádost obsahující: strukturovaný životopis,
motivaèní text na téma „Proè to chci dìlat?“, efektivní
kontakt (mobil, mail, telefon)
mailem na stacionar.mtrebova@caritas.cz (pøedmìt mailu
VÝBÌROVKA) a zároveò poštou na adresu: Denní
stacionáø Domeèek, Svitavská 44, 571 01 Mor. Tøebová
Pøijetí Vaší žádosti Vám bude mailem potvrzeno. Vybraní
zájemci budou pozváni na výbìrové øízení, které probìhne
v Denním stacionáøi Domeèek 15. záøí 2008 odpoledne.
Další informace pøípadnì poskytne: vedoucí denního
stacionáøe Lída Dostálová, tel.: 739 002 756, e-mail:
stacionar.mtrebova@caritas.cz

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
Další ohlášky: 2. srpna budeme slavit v kostele sv.
Josefa v Mor. Tøebové Porciunkulové slavnosti.
Mše sv. se bude konat v 10:00 hod. Porciunkula
/latinsky „Místeèko“/ je název místa, na kterém stojí
stará kaplièka zasvìcená Pannì Marii Andìlské. Sv.
František ji vlastníma rukama opravil a považoval ji
za posvátné místo svého Øádu. Proto také pro toto
místo vyzískal od papeže odpustky. Poutní slavnost
se slaví tradiènì 2. 8. na celém svìtì ve všech
františkánských kostelech.
Dne 15. 8. slavíme Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie. Proto v našem farním kostele na námìstí
bude poutní mše sv. v nedìli 17. 8. v 8:30 hod.

Úterý 5. 8. - zájezd do Velkých Losin - termální
koupalištì, odjezd v 8.00 hod. od nemocnice
Sobota 16. 8. - zájezd do Rožnova pod Radhoštìm - valašské muzeum v pøírodì, jarmark
Úterý 26. 8. - zájezd do Velkých Losin - termální
koupalištì, odjezd v 8.00 hod. od nemocnice

Navštívili také Sliezsky dom s nádherným plesem.
Další den vyrazili do Tatranské Lomnice. Dojeli
lanovkou na Skalnaté pleso a následnì na Lomnický
štít. Vidìli také Spišský hrad, Spišskou kapitulu
a navštívili mìsto Poprad. Nálada byla výborná
a všichni si výlet náramnì užili. Dìkujeme všem,
kteøí nám sponzorsky pøispìli. Byl to pøedevším
františkánský øád, Zdravé mìsto Moravská Tøebová,
pekárna Moravec a obchod s potravinami p. Koneèný. Podìkování patøí o. Petrovi, bývalému faráøi
v Mor. Tøebové, který jim zajistil odborný doprovod
a ubytování. Klienti se tak mohli zúèastnit krásného
výletu, který by byl jinak pro nì finanènì
nedostupný.
OCHMT uspoøádala také výlet pro seniory
a klienty stacionáøe do Nových hradù, poutního
kostela v Luži-Košumberku a skanzenu Veselý
Kopec. Duchovní doprovod zajistil o. František.
Poèasí se nám vydaøilo a nálada byla výborná.
Setkání seniorù bude 4. 8. v 10:00 hod. ve
františkánském klášteøe.
Humanitární šatník – pøes letní prázdniny je
uzavøen.
Pùjèovna kompenzaèních pomùcek funguje na zavolání – tel.: 603350811 – pí Horèíková. OCHMT
zpracovala projekt na výzvu ÈSOB, a.s. na
dovybavení pomùcek na muzikoterapii. Dostaneme
100.000,- Kè. Dále ÈSOB vyhlásila soutìž pro
vybrané úèastníky. Tuto soutìž jsme vyhráli a díky
Vašim zaslaným e-mailùm jsme získali 50.000,- Kè,
prostøedky plánujeme použít jako finanèní základ na
koupi služební mot.vozidla. Dìkujeme všem, kteøí
nám poslali svùj e-mailový hlas.

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

Informace o dalších akcích najdete každý ètvrtek ve
Spoleèenském centru Sociálních služeb mìsta Moravská
Tøebová na Svitavské ulici nebo dennì v kantýnì
Domova dùchodcù.

Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní
Støedisko èesko – nìmeckého porozumìní poøádá
v rámci spolupráce partnerských mìst èesko –
nìmeckou výstavu obrazù a øezbáøských prací. Svá
díla vystaví moravskotøebovský sochaø Ing. Jiøí Kosina a malíøka Christel Dern ze Staufenberku.
Vernisáž výstavy se koná ve ètvrtek dne 7. srpna ve
14 hodin v prostorách støediska – muzeum I. poschodí. Výstava potrvá do poloviny záøí.
Dále poøádá støedisko v rámci svých výmìnných
programù v Moravské Tøebové od 8. 8. - 14. 8. setkání
taneèního souboru Podunajských Švábù z Mosbachu (NSR) a Høebeèského taneèního souboru
Mor. Tøebová. Pro hosty z Nìmecka je pøipraven
bohatý týdenní program s tancováním, exkurzemi
v regionu a zájezdem do Prahy. Obèany mìsta
a zájemce o folklórní tance zveme na vystoupení
dne 13. srpna v 18 hodin na zámku.
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Oblastní charita Moravská Tøebová
Denní stacionáø Domeèek byl v týdnu od 30. 6. 5. 7. 2008 se svými klienty na ozdravném pobytu
ve Vysokých Tatrách. Po cestì na Slovensko jsme
navštívili hrad Streèno a novodobý kostel Liptovské
Sliaèe. Na urèené místo v Mlynici jsme dorazili
kolem 21. hodiny. V dalších dnech klienti navštívili
Štrbské pleso a krásnou procházkou došli na
Popradské pleso. Po cestì se ještì stavili na
Symbolickém cintorínu, což je místo s mnoha
památnými deskami všech, kteøí v Tatrách nechali
svùj život. Veèer zvolili klienti ozdravné koupání
v termálním koupališti. Program mìl také duchovní dimenzi, navštívili ubytovnu pro bezdomovce a matky s dìtmi v Žakovcích. Kdo chtìl, mohl se
zúèastnit i bohoslužby, která byla každý den.

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

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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Cesta do pravìku
Celý týden 2. 6. – 6. 6. probíhal ve tøídách ZŠ
speciální na ulici Komenského projekt pod názvem
„Cesta do pravìku“. Žáci se prostøednictvím
obrázkù, knih, internetu, DVD seznamovali s pravìkými zvíøaty. Modelovali je, pøedstavovali
pantomimicky, plnili nejrùznìjší úkoly. Vznikla øada
obrázkù dinosaurù, které žáci vystavili na chodbách
školy. Projekt byl završen nauènou cestou do
Dinoparku ve Vyškovì. Jako bychom se s žáky
vrátili do druhohor, procházeli jsme se mezi rùznými
pravìkými zvíøaty masožravými i býložravými,
v lese se nad námi vznášeli obrovští ptakoještìøi,
vidìli jsme v bažinì topícího se dinosaura, dinosauøí
vejce a matku bránící mládì pøed predátory. Žáci tak
mìli možnost porovnat na vlastní oèi výšku zvíøat v
porovnání s velikostí èlovìka, což z knih a dalších
materiálù porovnat nelze. Nejvìtším zážitkem pro
vìtšinu žákù byl pohybující se Tyranosaurus rex
a trojrozmìrná projekce pravìkého života. Souèástí
Dinoparku byl také ZOO park, kde se nacházela
pøedevším domácí zvíøata, mezi kterými se mohli
žáci volnì pohybovat. Celý týden se vydaøil, žáci
nabyli nové poznatky a zážitky.
Na spolufinancování tohoto projektu se podílelo také
Mìsto Moravská Tøebová. Dìkujeme.
Kateøina Kubínová

Duch školy
Jako každoroènì i letos se v èervnu v mìstském
muzeu uskuteènila již 6. školní akademie Speciální
ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Tøebová. Paní øeditelka
Baslerová, tentokráte jako dobrý duch školy, provázela pøítomné hodinovým programem, sestaveným z písnièek, básnièek, scének a tancù žákù
školy. Žáci se na vystoupení velmi tìšili a své výkony se snažili podat na co nejlepší úrovni a v plném
nasazení. Povedlo se. Velkou odmìnou pro nì byl
právì potlesk publika. Vystoupení se uskuteènila
dvì a velmi nás potìšilo, že vždy byl témìø zaplnìný
kinosál. Dìkujeme všem, kteøí si udìlali chvíli èasu a
pøišli naše vystupující žáky podpoøit. Jistì odcházeli
v dobré náladì. Dìkujeme také Mìstu Mor. Tøebová
za finanèní podporu, Kulturním službám za
vstøícnost a spolupráci a uèitelùm a žákùm za chu
a ochotu podílet se na školní akademii.
Za vedení školy A. Moravcová

Tvorba mladého talentovaného
umìlce z Moravské Tøebové
Interaktivní støedy Mgr.BcA. Jaroslava Žáka
Ve støedu 16. 7. 2008 byla zahájena výstava prací
Mgr.BcA. Jaroslava Žáka vernisáží ve výstavních
prostorách zámku v Moravské Tøebové. Na samotný
úvod promluvili kromì samotného umìlce také jeho
uèitel výtvarného oboru tehdejší LŠU, u kterého
Jaroslav zaèínal pan uèitel Vladimír Èadílek, dále
pak pan uèitel ZUŠ Milan Koláèek, který i v úvodu
celou atmosféru vernisáže zpøíjemnil hudbou na
housle. Všichni se shodli na tom, že jsou rádi, že se
samotný rodák z Moravské Tøebové vrátil do
rodného mìsta a je úspìšný nejen na domácím poli,
ale i v zahranièí.
Kde jste studoval? „Po studiu na gymnáziu
v Moravské Tøebové jsem zaèal studovat na Pdf MU
Brno (Prof. Igor Zhoø, ak.mal.Karel Pokorný, poté
na FaVU VUT Brno) ateliér foto-multimediaperformance, Doc.ak.soch.Tomáš Ruller“.
Kdo Vás ve Vaší tvorbì ovlivòoval? „Tak
samozøejmì mùj uèitel VO pøi LŠU V.Èadílek, na
Pdf prof. Igor Zhoø a na FaVU VUT to byl
Doc.ak.soch. T.Ruller a také filozof Vilém Flusser.
Proè jste nazval svoji výstavu Interaktivní
støedy? „Divák by mìl mít židli pøed každým
obrazem a nechat ho na sebe pùsobit (tvary, barvy,
pocity), mìl by být v interakci s obrazem, stát se
spoluautorem vnitøní plastiky pro níž jsem vybral
urèitý materiál.“
Co mohou diváci vidìt na Vaší výstavì?“ Jsou zde
plátna zamìøená na fotografiku tj. nìco mezi
fotografií a malbou, grafikou, nìkolik vìcí z módního designu, ukázky návrhù interiérù napø. návrh
zasedací místnosti firmy C.OS. Praha, interiéru
restaurace „Plechárna“ Hodonín atd., návrhy
propagaèních výrobkù pro rùzné spoleènosti
(kalendáøe apod.). Výstava je také doplnìna videoprojekcí s názvem NONVERBA a mnohem víc…
Výstavu mùžete navštívit do 3. 8. 2008.
Mgr. Bc. Petra Marossyová

Dìvèata z Arniky nezklamaly
Ve dnech 20. až 22. 6. 2008 vyvrcholila v Podìbradech tøímìsíèní postupová soutìž mažoretkových skupin ÈR, kam se probojovaly mažoretky
skupiny Arnika I a Arnika IV.
Diváci bìhem tìchto dnù uvidìli 90 soutìžních
vystoupení v jednotlivých vìkových kategoriích
a mažoretkových disciplínách.
Dìvèata z Arniky opìt nezklamaly a umístily se na
tìchto pozicích:
Arnika I: 6. nejlepší v republice v kategorii
twirling v seniorské skupinì .
Arnika IV: 7. nejlepší v republice v kategorii
klasická mažoretka v juniorské kategorii, porota
ohodnotila jejich pódiovou sestavu za 4. nejlepší.
BRONZOVÁ MEDAILE ÈR pro Arnika IV
v kategorii show group.
Shrnutí výsledkù mažoretek Arnika v r. 2008:
Tituly: 2x MISTR MORAVY A SLEZSKA, 2x
VICEMISTR MORAVY a SLEZSKA, 1x II.

VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA, 1x II.
VICEMISTR REPUBLIKY a 1x BRONZOVÁ
MEDAILE ÈR.
Mažoretková sekce vedle „umìní“ mažoretek
každoroènì volí MISS MAŽORETKA ROKU.
V letošním roce byla zaøazena do užšího výbìru
kandidátek na MISS Šárka Niedobová ze
skupiny Arnika I, studentka gymnázia. Volba
probìhne koncem srpna v Mariánských Lázních.
Bližší informace lze najít na webových stránkách.
Dovolte na závìr, abych tímto zpùsobem
podìkovala mažoretkám za jejich píli, aktivním
rodièùm za péèi a pomoc pøi jednotlivých akcích,
øeditelství ZŠ Ès.armády za poskytnutí zázemí na
trénování a v neposlední øadì zastupitelstvu mìsta
za schválený finanèní pøíspìvek, bez kterého by
nemohly soutìžní maratón absolvovat.
Pøeji všem, aby si dny volna užili v pohodì a ve
zdraví.
PaedDr. Marie Blažková, ag. Arnika

Školní rok 2007/2008 na ZŠ Palackého, Moravská Tøebová
Vždy, když se koncem èervna zavøou dveøe školy za
žáky devátých tøíd, všichni si uvìdomíme, že je
opravdu další školní rok pryè. I letošní rozlouèení
s devááky probìhlo velmi dùstojnì za pøítomnosti
pøedstavitelù Mìsta Moravská Tøebová i za úèasti
vedení školy. Jaký byl školní rok na ZŠ Palackého?
Jak to bývá. V nìèem bìžný, v jiném trochu zvláštní.
Ve školním roce 2007/2008 se žáci 1. a 2., 6. a 7.
roèníku vzdìlávali podle nového ŠVP pod názvem
Cesta k vìdìní. V souvislosti s tímto programem
vzdìlávání, jehož hlavním cílem je orientace žákù v
bìžném životì a nalézání souvislostí mezi
jednotlivými jevy, probìhlo na škole nìkolik
projektù. Nìkteré byly jednodenní, jiné støednìdobé.
Kterých témat se týkaly? Probìhly jednak dny, které
se vztahovaly ke konkrétním datùm: Halloween,
Velikonoce, Vánoce, Karel IV. Dìti upoutaly i tematicky zamìøené projekty pod názvy: Správná
výživa, Životní prostøedí, Den otevøených dveøí, na
vyšším stupni mìl každý roèník své projektové téma.
Takže výsledkem pak byly projekty, které byly plné
pohledù na vodu, na cestování a dopravní prostøedky
všeho druhu, na zdravý životní styl, na planetu Zemi
ve vesmíru. V letošním roce zaèal velice dobøe
pracovat žákovský parlament, který se, kromì
požadavkù smìrem k vedení školy, pustil i do
organizace nìkolika zajímavých akcí. Zorganizoval
„halloweenský den“ a „zelenožlutý den“. Vyprovokoval také sbírku, která byla užita na charitativní
projekt Adopce na dálku. Žáci naší školy se tak stali
adoptivními rodièi dvou indických dìtí. Èlenové
parlamentu jsou si vìdomi toho, že se jim nedaøí
osvìta mezi spolužáky, pokud jde o potírání
vandalismu a vulgárního vyjadøování.

Volejbal pøitahuje
stále více nadšencù
Lidé jsou stále nároènìjší, objevují, vynalézají a
provozují nové i nezvyklé sporty a disciplíny. Jedním
z tìch tradièních, který na popularitì neztrácí (spíše
naopak), je volejbal. Dnes je provozován na mnoha
úrovních, v rùzných podobách (beach volejbal),
výjimkou v tomto smìru není ani Moravská Tøebová,
jež se doèkala v roce 2006 kvalitnìjšího zázemí.
Volejbal je oblíbený i proto, že není k nìmu potøebná
žádná speciální výbava – jen èas, odvaha, pohyb a
šikovnost. Vnitøní spokojenost aktérù pøichází zvolna
sama.
Zaèátkem èervence t.r. se uskuteènil v místním
sportovním areálu (u aquaparku) volejbalový turnaj za
úèasti osmi celkù. Organizaènì po všech stránkách
zabezpeèil podnìtnou a pro všechny úèastníky
radostnou akci Drahoš Rössler; plynule a bez
technických problémù se turnaj odvíjel zásluhou
správce areálu Petra Kašpara.
Po celý den to byla atraktivní podívaná. Po úspìchu
tøebovských volejbalistek (3. místo v KP) to byla
i potøebná relaxace a radostná zábava. Z koneèného
prvenství se nakonec radovali hráèi ze Žichlínku.
„Prožili jsme pøíjemný, v hezkém prostøedí a odnesli
jsme si spoustu skvìlých dojmù. Vìøíme, že se podobné
akce budou brzy opakovat,“ prozradili pøi odjezdu.
Jana Šimonová, VO ASPV

Vedení školy i všichni pedagogové se otevøenì
stavìli proti násilí na škole. Škola velmi intenzivnì
spolupracovala s Mìstskou policií Mor. Tøebová
i s Policií ÈR jak v oblasti prevence /besedy/, tak
v oblasti represe /øešení konkrétních pøípadù/.
Výchovná poradkynì i školní metodièka prevence
zintenzivnily spolupráci s psycholožkou i speciální
pedagožkou.
Žáci školy již tradiènì získali krásná umístìní ve
sportovních, estetických i vìdomostních soutìžích.
Mladší žákynì vyhrály krajské kolo „ Pøespoláku“.
Dívky stejné kategorie vyhrály v kraji i Pohár
rozhlasu, v republice byly druhé. Starší žáci obsadili
po vítìzství v krajském kole 5. místo v ÈR ve
florbalovém turnaji, stejné republikové umístìní
získali i v Poháru rozhlasu. Nejvíce si naši atleti váží
1. místa v Mistrovství ÈR v Atletickém ètyøboji.
Mladším žákùm i žákyním se jako obvykle daøilo
v plaveckých soutìžích a ve vybíjené. Již 3. rokem
poøádala naše škola mezinárodní výtvarnou soutìž „
Pod modrou oblohou“. I v ní jsme mìli jedno
vítìzství. Také vìtšina prvních míst patøila žákùm
naší školy v soutìži Vize budoucnosti mìsta.
Tradiènì byla pracemi našich žákù zdobena cukrárna
Pod vìží. Úspìšní byli i reprezentanti v recitaèní
soutìži. I v nich se nìkteøí dostali až do
pardubického kola a získali medailová umístìní. „Co
víš o nìmecky mluvících zemích“ je název soutìže,
na které naši sedmáci zaujali pøední místa. Martin
Maslej vyhrál okresní kolo nìmecké konverzaèní
soutìže. Tradiènì dobrých výsledkù dosáhly i žákynì 8. roèníku v celostátní fyzikální soutìži
„O klobouk kouzelníka Pokustóna“. Pravidelnì byl
vydáván školní žákovský èasopis BUM – ÈASÁK.
Poutavou náplò pøipravovala oddìlení školní
družiny a školního klubu. Teï, když jsme v plné
pøípravì nového školního roku, jsme jako vždy
trochu zvìdavi na to, co nám pøinese. Jací budou naši
prvòáèci, jak se pøes prázdniny zmìní tváøe i jednání
našich dìtí?
Mgr. Kvìta Štefková
ú
ú
ú
Taneèní

kurzy

Manželé Karolina a Pavel Machálkovi ve
spolupráci s Kulturními službami mìsta
Moravská Tøebová poøádají
TANEÈNÍ KURZY pro støedoškolskou
mládež.
Každé úterý od 9. záøí - 9. prosince 2008 od
19.00 – 21.00 hodin.
Celkem 10 lekcí + 2 prodloužené ve dvoranì
Muzea v Moravské Tøebové.
Kursovné: 1.000,- Kè na osobu.
Informace na telefonu: 732 814 359.
Pøihlášení = zaplacení kursovného. Platbu je
tøeba provést do 5. 9. 2008
- složenkou na adresu Pavel Machálek,
9. kvìtna 18, 571 01 Moravská Tøebová
- na úèet 209 057 841 / 0300
Pokud platbu provádí rodiè, do poznámky pro
pøíjemce v obou pøípadech uveïte jméno
a pøíjmení dítìte.
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Atletika odstartovala k velkému boomu
Bohumila Bartáková – velký pojem moravskotøebovské atletiky. V souèasných dnech si pøipomínají
mnozí bývalí svìøenci èi kolegové její neèekaný
odchod (1985). Na její trenérský odkaz úspìšnì
navazují její nástupkynì Míla Nováková a Zdena
Mareèková (II. ZŠ). Mladší žákynì II. ZŠ v loòském
roce získaly v rámci republiky 4. místo v atletickém
Poháru Rozhlasu. Letos je umístìní ještì lepší –
2. místo v ÈR. AMBICE byly vyšší, ale nakonec
o pouhých 7 bodù pøeskoèilo naše dìvèata družstvo
mladších dívek z Bøeclavi. Od legendárního
vítìzství moravskotøebovských chlapcù pøed tøiceti
ètyømi roky (Veselský, Barták, Kuèera, Verner,
Veselský, aj.) ve stejné soutìži je tato zpráva velmi
lichotivá. Více informací: www.poharrozhlasu.cz.

Mistøi republiky v atletickém ètyøboji školních
družstev
Další úspìchy Moravskotøebovské atletiky skrývá
tzv. atletický ètyøboj. Starší žáci na loòské
„republice“ v Opavì byli desátí, letos však skvìle
pøipraveni složit úspìšnìjší repete. Od vzácnì
vyrovnaného družstva (proti loòsku jen kosmeticky
upravené a doplnìné – Pálka Jiøí, Trávníèek Lukáš,
Langhamer Marek, Schramm Daniel a Schiller
Pavel) se oèekávala medaile. V prùbìhu soutìže
pøišly sice mnohé zvraty, ale chlapci z Moravské
Tøebové nakonec dosáhli na prvenství!
V návaznosti na atletické výsledky žákù II. ZŠ se
odvíjí èinnost Atletického klubu. Již sedmým rokem
pokraèuje projekt výbìru talentù a jejich práce s nimi
v rámci tzv. sportovní tøídy. Tøídy sice nemají
oficiální statut MŠ – jsou zde soustøedìni fotbalisté
a atleti. Kromì své základní èinnosti jim velmi
pomáhá náplò tréninkových hodin se zaøazením
plavání, gymnastiky, posilování, protahování,
zdravotní cviky a pod. Projekt pøinesl již své plody
– tøi roky po sobì zvítìzila – letos již VII.A –

v atletickém ètyøboji „O Pohár hejtmana“ Pardubického kraje. Mladší žákynì jsou svými výkony
oporami družstva v krajském pøeboru a jsou oporami
i družstva starších žákyò ve stejné soutìži, kde
úspìšnì konkurují
sportovním tøídám
z Chrudimi a Pardubic.
Z nich se rekrutují
stávající „velikánky“
moravskotøebovské
atletiky, která má stále
vìtší zvuk: Paøilová
Nikola – Sportovec roku
2006, 2007), Šunková
Zdenka, Ambrozová Nikola Paøilová (vlevo)
Petra, Pøikrylová
a Andrea Hájková
M a r k é t a , P i ò o s o v á s pohárem vítìze krajského
M a g d a , H á j k o v á finále Poháru rozhlasu
Andrea, Šmídová
Martina, Wendligová
Denisa a další. Za
zmínku také stojí výbìr
na HRY III. LETNÍ
OLYMPIÁDY dìtí a
mládeže, která se konala
v loòském roce v Ústí
nad Labem, kde kraj
reprezentovalo 6 atletù
z Moravské Tøebové a ti
Jiøí Pálka (uprostøed),
pøivezli 1 zlatou medaili
/Paøilová – výška/, Lukáš Trávníèek (vpravo)
1 bronzovou medaili
/Slanina – 60 m/ a jedno finále /Šunková – výška/.
Zanedbatelný není ani loòský úspìch starších žákù,
kteøí obsadili v krajském pøeboru družstev støíbrnou
pozici a tím si vybojovali – poprvé v historii oddílu –
úèast v kladenském semifinále pøeboru ÈR.
Atletický boom je realitou...

Moravskotøebovský
maratón poètvrté...
Od úvodních kilometrù se všichni s vervou pustili
do pozmìnìných tratí s pøevýšením 1460 m (80 km
tra), resp. 700 m (50 km tra). Výjezdy a sjezdy
(Dubina, Hušák, Roh aj.) peloton brzy roztrhaly
podle výkonnosti na dlouhou šòùru závodníkù.

ORI Cup pro sebe rozhodl sám
poøadatel/organizátor
ORI Cup dozrál a špièce pelotonu moravskotøebovského Cyklomanu dìlá radost.
Poøadatelé D.Orálek a M.Pavlík
pøipravili stejnou tra jako
v loòském roce: Petrušov – sjezd
do Tøebaøova – rovina do
Hoštejna – 6km výstup na
Hynèinu a dále na Jahodnici,
sjezd do Svojanova - pøes
Borušov a Staré Mìsto do
prostotu cíle. A takto tøikrát,
celkem 132 km. Tradiènì
poèetné startovní pole vyrazilo
na dlouhou tra vcelku poklidnì.
Poøadatel Dušan Orálek tìsnì
pøed nájezdem do tøetího kola
v mírném stoupání zkusil trhák
a ten mu vyšel! Stupòoval dále
své tempo a svým pronásledovaDušan Orálek telùm uštìdøil šok v podobì
témìø 7 minut ztráty.
„Jelo se mi skvìle, vzestup formy je zøetelný. Chtìl
jsem vyhrát, a proto jsem vyhrál,“ radoval se z vítìzství bývalý reprezentant v dráhové cyklistice
Orálek. Zdaøilého závodu se zúèastnilo 65 cyklistù.
Podrobnosti na www.cykloman.cz
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Fotbalová sezóna zaène 9. srpna
Letní fotbalová pøestávka není vyplnìná tak
pøílišnou intenzitou pøípravy jako zimní „volno“. Je
èas dovolených, doplòování kádru jednotlivých
mužstev.
A celek mužù skonèil minulou sezónu dosti dobøe
rozjetý a se stabilní formou, v souèasnosti je pøíprava
na nový roèník ve finální fázi.
„V kádru dochází k dílèím zmìnám – odešel matador
Fikr, brankáø Šteffek, do mužstva se vrátil staronový
støelec Hollý, naplno se zapojil Strouhal a zdravotnì
v poøádku je už i Tesolin. Vyhlížíme posily v silných
celcích na Moravì,“ prozradil vedoucí mužstva
Martin Tylšar.
Fotbalový podzim, zahajuje již velmi záhy –
9. srpna. Tøebovští pøivítají na úvod exdivizní
Choceò.
Pozvánka na fotbal v srpnu:
9.8. 10:15 A muži - Choceò
10.8. 17:00 C muži - Køenov
16.8. 10:00 D st., ml. - Vysoké Mýto
17.8. 17:00 B muži - Dolní Újezd
23.8. 10:15 A muži - Stolany
13:00 Žáci st., ml. - Pøelouè
24.8. 16:30 C muži - Tøebaøov
27.8. 9:30 Žáci st., ml. - AFK Chrudim B

Hobby Cup
startoval za hranicemi
Èervenec se pøehoupnul do druhé poloviny
a motokároví nadšenci zaèali balit, aby odjeli do
rakouského Bruck An der Leitha na další klání
závodu motokár Hobby Cup. Motokárová dráha
nabízela tøi varianty, pro závody byl poøadateli
vybrán kilometrový okruh s minimálním
pøevýšením. I pøes problémy s poèasím piloti s
vervou usedali za volant svých motokár, rivalita
na dráze se však po dojezdu do cíle ihned
zmìnila v kamarádství, v depu panovala dobrá
nálada, navíc zástupci našich barev se v poli
závodníkù neztratili. Radka Vykydalová
(Honda) dojela sedmá, Láïa Jokeš (FC) závod
dokonèil na místì desátém. Roman Vacek
skonèil dvanáctý, v kategorii Mladí Ondra Khyr
dojel osmnáctý, Adam Doležal skonèil na
osmém místì. Na stupnì vítìzù vystoupil Libor
Blaha (FC Junior), když v závodì obsadil tøetí
místo. Støíbrný vìnec a pohár si z Rakouska
odvezl Zdenda Ošádal v kategorii Bambini.
Za mìsíc si závodníci pomìøí síly v Sosnové
u Èeské Lípy. Pøejeme jim hodnì úspìchù.
Váš Hobby Cup (redakènì kráceno)

Fotbalové prázdniny 2008

Vyhlašování vítìzù mužské kategorie
V polovinì tratì mìli brnìnští bikeøi slibný náskok
a zdálo se být rozhodnuto. Vše zauzlil „kilometr 50“
– vedoucí skupina pøes výteèné znaèení trasy
zbloudila z cesty a o vítìzství si to tak v závìreèných
metrech mohli rozdat domácí cyklisté jedoucí
v druhém sledu. O prvenství Orálka nebylo pochyb,
jako bývalý dráhaø uplatnil své zrychlení
v posledních metrech. „Letošního roèníku se
zúèastnilo 190 závodníkù, tøicítka cyklistù z rùzných
pøíèin závod nedokonèila. Moravskotøebovský
cyklomaraton byl vydaøený a úèastníkùm se líbil,
stejnì jako nám, poøadatelùm,“ doplnil hlavní
organizátor a garant cyklistiky ve mìstì Pavel
Brettschneider.
O tom svìdèil i spoleèenský veèer na zámeckém
nádvoøí, na nìmž nechybìli ani kolobìžkaøi,
kteøí v Moravské Tøebové uskuteènili závody
Evropského poháru.
Podrobnosti na www.cykloman.cz

Letošního roèníku Fotbalových prázdnin se
zúèastnilo ètyøicet chlapcù ve vìku 6-14 let.
Nechybìli mnozí kmenoví hráèi SKP, ale ani ti, kteøí
si na zaèátku prázdnin chtìli jen vyzkoušet jiné
sporty a disciplíny. Celý týden se o svìøence starali
vzornì trenéøi M.Komoò (spolu s M.Muselíkem
„duchovní otcové“ již tradièní akce), J.Èervinek,
L.Franc, P.Vykydal a F.Marek a dva „odchovanci“
J.Komoò a A.Muselík.
Organizátoøi pøipravili bohatý program, se širokou
škálou možností a pestrého spektra využitých míst.
Pozornosti se tìšila návštìva centra lanové dráhy
v Èeské Tøebové, stejnì jako plavání v krytém
bazénì. V harmonogramu nechybìl cyklistický výlet
do Útìchova, kde si na ranèi Oáza odvážlivci
vyzkoušeli jízdu na koni. Motivaèní jako vždy byla
tradièní setkání s ès. reprezentantem, tentokrát
s chlapci besedovala florbalistka Kristýna Jílková.
Jiné dny vyplnilo lezení na cvièné horolezecké
stìnì, tenis i stolní tenis, fotbal èi testy atletických
disciplín. A samozøejmì vrcholem byl pøátelský
zápas v Dlouhé Louèce proti vrstevníkùm z výbìru
Pardubického kraje.
Domù si po týdnu každý úèastník kromì pamìtního
listu a podnìtných zážitkù donesl i sladkou únavu...
-mo-
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Stolní tenisté
v „okurkové“ sezonì
„Pøestože jsme v pùlce prázdnin, pro stolní
tenisty z hlediska mistrovských soutìží je to
„okurková“ sezóna, rozhodnì nezahálíme.
Trénujeme, provádíme technickou údržbu herny,
chystáme se na dva tréninkové kempy (Sadská,
Raspenava), kde možnost zatrénovat si pod
odborným vedením s hráèi z celé ÈR je výbornou
pøíležitostí ke zkvalitnìní pøípravy na novou
sezonu.“ Taková byla úvodní slova nejlepšího
moravskotøebovského table-tenisty Jardy
Madìry a staèil ještì dodat: „V uplynulé sezónì
jsme nedopadli vìru nijak špatnì“.
A družstvo ve složení Jaroslav Madìra,
Miloslav Kalandra ml., Jakub Ertl a Patrik Zítka
se umístilo na skvìlém 5. místì divizní soutìže,
když ještì krátce pøed koncem základní èásti
bylo ve høe o play-off o postup do tøetí ligy!
Nadìjné výkony Patrika Zítky se zúroèily v jeho
pozvání na hostování do tøetiligového oddílu.

B družstvo ve složení Milan Mrva, Edward
Palatka, Ivo Pøichystal a Lubomír Durák
odvedlo tradiènì dobrou práci, postoupilo do
play-off o postup do divize, ale nakonec zùstalo
„na raketách“ favorita soutìže z Litomyšle (na
vzájemné zápasy 1:2).
C družstvo hrající ve složení Miroslav Muselík,
Jan Berger, Lubomír Grepl a Tomáš Riemer
(støídavì Durák, Rùžièka, Koneèný Pavel) se
v závìru sezony vzepjalo ke skvìlým výkonùm
a skonèilo celkovì na 3. místì regionálního
pøeboru. Pøíslibem do budoucna jsou zejména
výsledky mladého Tomáše Riemera, který by se
mìl postupnì zapojovat do krajské soutìže.
D družstvo ve složení Bohumil Holešovský,
Miloslav Kalandra st., Ivo Krepl, Jindøich
Peškar (støídavì Petr Jurka, Václav Pøichystal –
nejstarší aktivní hráè ÈR, Petr Jassa, Eva
Nìmeèková) zùstalo za svými možnostmi a
ambicemi, skonèilo v regionálním pøeboru na
posledním místì a padá do regionální soutìže.
A mužstvo žákù, které reprezentují Štìpán
Jankù, David Kühr, Leonardo Tesolin a Viktor
Fafílek, ukonèilo sezónu na 3. místì regionálního pøeboru. Zejména tady má oddíl velké
rezervy v práci s mládeží a pokud chceme
pomýšlet „na svìtlé zítøky“, je zapotøebí
napnout veškeré síly a zlepšit stav a úroveò
mládežnické základny.
Za stávající práci je tøeba podìkovat všem, kteøí
se o naši drobotinu starají (L.Durák, E.Nìmeèková, Z.Tesolinová, Fafílek).

Pozvánka na cyklistiku
Konají se další dva závody celoroèního seriálu
Cykloman Tauer eletro 2008:
2.8. Paperman (Papírák) – triatlonový sprint na
tratích 200 m plavání (ženy 100 m), 20 km na
kole a 3 km bìh)
16.8. Powerman – duatlon: terénní bìh na 3 km
a crosscountry na horských kolech na 20 km

Fernet Stock Tours 2008 pøinesl bratrovražedný „boj“
Fernet Stock Tours se uskuteènil letos už poètrnácté
a rozhodnì se bylo na co dívat. Vyzrálí matadoøi
døívìjších vítìzù (Old Boys, Válcovny, FK Jaha èi
Mati Moravia) se dost natrápili s ambiciózními
mladíky, vìtšinou studenty, hrajícími výkonnostní
dorostenecký fotbal, už ve skupinách. Boj o postup
však zvládli, takže play-off bylo hodnì dramatické.
Nijak se netaktizovalo, hrál se otevøený fotbal se
spoustou gólù, zápasy favoritù byly velmi vyrovnané a plné zvratù.

Ve finále se pak støetli v rùzných celcích bratøi
Potáèkové – Martin a Ludìk. Fernet Stock Tours
2008 má svého vítìze. Lokomotiva H. Heršpice jezdí
do Moravské Tøebové už desítku let a vždy její hráèi
pøedvádìli skvìlé fotbalové výkony. Teprve letos
nenašli pøemožitele...
Stupnì vítìzù:
1. Old Boys H. Heršpice
2. Oldis Válcovny
3. MATI Moravia

Úèastníci finálového klání již 14. roèníku Fernet cupu

Memoriál Františka Helebranda v boxu 2008
Box je sportem tvrdých chlapù... V Èechách brzy
oslaví stoleté jubileum existence, v Moravské
Tøebové má více než šedesátiletou tradici. Rozvíjel
se v cyklických vlnách – v 50. letech minulého století
(Moravskoslezská liga), po roce 1968, kdy vše
organizaènì „táhnul“ František Helebrand. Koneènì
od poloviny 90. let dosud, kdy jeden z jeho svìøencù
– Pavel Belej – pøi restauraci boxu vsadil na mládí...
A dosud mu to vychází – ke spokojenosti sportovcù
i divákù. Dokázal pøipravit i Mistrovství ÈR juniorù
a kadetù (1996, 1998, 2001, 2007), memoriál svého
„uèitele a vzoru“ odpoèítal již svùj tøináctý roèník.
Mnozí z jeho svìøencù (Oravský, Labík, Žrout,
Belej, Tuška aj.) už dosáhli velkých úspìchù i na
mezinárodní scénì.
Souboje svádìli boxeøi v sedmi váhových kategorií
po dva dny. V pátek si se zájmem prohlédli mìsto,
v sobotu absolvovali vyøazovací boje, aby stovce
divákù v nedìlním dopoledni pøedvedli neutuchající
vùli po vítìzství – být nejlepší v semifinálových a finálových duelech. „Právì došlo ke generaèní
výmìnì, takže tradièní tváøe chybìly, nicménì mám
za to, že sportovní úroveò nikterak neutrpìla. Spíše
naopak“, zhodnotil po skonèení úspìšného turnaje
Belej.
Finálová úèast: CZE - 7x (z toho 5 vítìzství); HUN 7x (z toho 2 vítìzství); polští, slovenství a kosovští
sportovci skonèili v semifinále. Z výsledkù:
54 kg REITERMAN Filip
CZE
57 kg ŠERBAN Miroslav
CZE
64 kg VARJU Gyorgy
HUN
69 kg BARANYI Richard
HUN
75 kg LAKOMÝ Oskar
CZE

81 kg
91 kg

CHMELA Marek
MUSIL Dominik

CZE
CZE

S rukama nahoøe vítìzný Dominik Musil
Každého z pøítomných bezesporu muselo oslovit
èesko-maïarské klání ve tøech nejtìžších vahách,
které nabídlo vyrovnaný, technický box – pøièemž se
ve všech nakonec prosadili èeští borci; pøevaze
bezkonkurenèního Musila nedokázal èelit maïarský talent C.Faur a do ringu „hodil ruèník“. Spolu se
Šerbanem dokázali jako jediní obhájit po roce svá
prvenství. To byla pomyslná úspìšná teèka dalšího
roèníku turnaje boxerského mládí v Mor. Tøebové.
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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