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Už 13. roèník festivalu Dny slovenské kultury, 
který se v Moravské Tøebové uskuteèní ve 
dnech 21. až 27. dubna, slibuje spoustu 
zajímavých akcí i øa-
du zvuèných jmen. 
H n e d  v  ú v o d u  
p ø i j e d e  d i v á k y  
pozdrav i t  s l avné  
slovenské trojhvìzdí 
–  b a v i è  M i l a n  
Markoviè, hereèka 
A n n a  Š i š k o v á ,  
známá ze seriálu 
M í s t o  v  ž i v o t ì ,  
a hudebník Janko 
Lehotský. „Letošní 
roèník festivalu je 
s k u t e è n ì  h o d n ì  
n a b i t ý .  D r a m a -
turgicky jsme se 
s n a ž i l i  v y t v o ø i t  
t akový  p rogram,  
v nìmž si každá 
vìková kategorie  
najde to své. Neza-
stupitelné místo má na letošním festivalu také 
partnerské mìsto Banská Štiavnica,“ uvedla 
øeditelka Kulturních služeb mìsta Libuše 
Gruntová a podotkla: „Jedná se už o tøináctý 
roèník festivalu, není tedy snadné pozvat do 
Moravské Tøebové slovenské osobnosti, které 
na festivalu ještì nevystoupily nebo takové, 
které pøijedou rády i bez pøehnaných nárokù 
na honoráø.“
Právì Banské Štiavnici a jejím umìlcùm je 
vìnován celý pátek 25. dubna, jenž je nazván 

Den s partnerským mìstem. Ze Slovenska 
k nám pøijede poèetná delegace pøedstavitelù 
mìsta a tamních umìlcù. Vystoupí mládežnic-
ký taneèní soubor Texasky s poutavým 
vystoupením irských a cikánských tancù èi 
slovenského folklóru, dovednosti v oblasti 
sokolnictví pøedvede Sokolnická skupina sv. 
Bavona, vernisáž svých obrazù zahájí známý 

slovenský malíø a pøedstavitel insitního umìní 
Josef Lackoviè. Pro milovníky divadla je 
pøipraveno pøedstavení banskoštiavnické 
divadelní skupiny Paradájz Pikèr. „Jsem velmi 
rád, že se nám v loòském roce podaøila 
navázat užší spolupráce s partnerskými mìsty, 
zvláštì s Banskou Štiavnicí. V rámci Dnù 
slovenské kultury nás navštíví delegace z to-
hoto mìsta, vedená primátorem Pavolem 
Balžankou. Pozvánku na slavnostní zahájení 
jsme pøedali také slovenskému prezidentovi 
Ivanu Gašparovièovi,“ uvedl místostarosta 
mìsta Miloš Izák. 
Do programu festivalu je zaøazená také beseda 
pro studenty se spisovatelem Antonem 
Balážem a dalšími slovenskými autory, 
pøedstaví se rovnìž jeden z nejúspìšnìjších 
slovenských folklórních souborù Družba, další 
výrazné slovenské postavy jako Mariána 
Labudu èi Martina Hubu uvidí diváci alespoò 
na plátnì kina ve snímku Jiøího Menzela 
Obsluhoval jsem anglického krále. Festival 
pak zakonèí slavnostní mše svatá ve farním 
kostele prezentovaná ve slovenštinì faráøem 
páterem Urigou, která bude doprovázena 
zpìvy chrámového sboru. 
Že je festival ve mìstì stále živý a oblíbený 
dokazují také další aktivity soukromých 
subjektù, jež se do nìj poøadatelsky s chutí 
zapojují. Kvìtinové studio Vìra Weinlichová 
uspoøádá v sobotu 26. dubna již 3. roèník 
populární èesko-slovenské kvìtinové show, 
k níž letos pøibude i speciální semináø pro 
zkušené floristy. Restaurace Excalibur a Tøe-
bovská restaurace jako každý rok pøipraví 
tradièní Dny slovenské kuchynì, hudební klub 
Duku Duku zorganizuje koncert slovenské 
skupiny Longital a slovensko-èeské skupiny 
Lealoo. Do pøípravy obèerstvení pro hosty 
festivalu s ochutnávkou nejrùznìjších slo-
venských specialit pøispìje také Integrovaná 
støední škola se svými kolegy z družební školy 
v Žiaru nad Hronom. Program festivalu 
naleznete na stranì 6 zpravodaje.         -red-

Milan Markoviè

Anna Šišková

Kvìtinová show

Rozpoèet oèima starosty
Rozpoèet našeho mìsta byl schválen na 
jednání zastupitelstva mìsta 3. 3. 2008. 
Urèitì obèany mìsta zajímá, ve kterých 
oblastech budou priority rozpoètu v letošním 
roce. III. etapou bude pokraèovat realizace 
regenerace panelového sídlištì Západní, 
tentokrát v oblasti ulice Holandské. Loni se 
nám nepodaøilo vybudovat parkovištì pod 
zámkem na ulici Jevíèské, protože jsme 
neobdrželi dotaci na tuto investièní akci. 
Letos bude parkovištì realizováno urèitì. 
V rozpoètu mìsta byly totiž vyèlenìny finan-
èní prostøedky na celou akci. Intenzivnì by 
mìla dále probíhat pøíprava zón pro vý-
stavbu rodinných domù na rùzných lokali-
tách. Je pøipraven též projekt na rozšíøení 
kanalizaèní sítì do okrajových místních èástí 

mìsta. Žádáme na realizaci této akce peníze 
z rozvojových fondù Evropské unie a vì-
øíme, že budeme úspìšní. V rozpoètu byly 
schváleny také prostøedky na výstavbu 
rozhledny na Pastvisku nad sjezdovkou. Pøed 
sto lety tam rozhledna stála, je tedy na co 
navazovat. Zahájena bude také úprava 
dvorních traktù kolem námìstí, letos by se 
mìlo zaèít první etapou za severní stranou 
námìstí. Dokonèeny by také mìly být fasády 
na základních školách v centru mìsta. Máme 
již pøipraven projekt na výstavbu východní 
tribuny zimního stadionu. I tady žádáme 
o evropské peníze. Po dohodì s vedením 
hokejového oddílu však bude stavba tribuny 
zahájena až po ukonèení pøíští hokejové 
sezóny. Více k rozpoètu na stranì 2.
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Rozpoèet mìsta Moravská Tøebová na rok 2008 (v tis. Kè)

Øidièské prùkazy

Rozpoèet  mìsta  Moravské Tøebové na rok 2008 byl schválen na zasedání zastupitelstva mìsta dne 3.3.2008. Celkové pøíjmy dosahují v rozpoètu výše 203.460 tis. Kè. 
Dále jsou do  rozpoètových zdrojù zapojeny i zùstatky finanèních prostøedkù na úètech mìsta k 31.12.2007 ve výši 23.100 tis. Kè. 
Celkové výdaje dosahují výše 216.990 tis. Kè. Kromì toho je poèítáno  i se splátkami úvìrù a pùjèek ve výši  9.570 tis. Kè.

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí finanèního odboru

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 2008
203 460 tis. Kè

ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 2008
216 990 tis. Kè

kapitálové pøíjmy
4 600 tis. Kè

ostatní pøíjmy
16 343,09 tis. Kè

investièní (vèetnì rozsáhlejších oprav)
41 040 tis. Kè

neinvestièní dotace
75 096,91 tis. Kè

bìžné (provozní)
175 950 tis. Kè

daòové pøíjmy
107 420 tis. Kè

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

ze státního rozpoètu:
na výkon státní správy
na školství
na výplatu sociálních dávek
od obcí:
na dojíždìjící žáky
na výkon pøenesené pùsobnosti
atd.

èinnost Technických služeb mìsta 26 362
úklid mìsta a péèe o veøejnou zeleò 7 635
bìžná údržba a opravy komunikací 5 585
sbìr a svoz komunálního odpadu 5 595
správa aquaparku 1 220
veøejné osvìtlení - opravy a udržování 2330
veøejné osvìtlení - elektrická energie 1 800
mìstský høbitov 1 000
zimní údržba komunikací 800
provoz veøejného WC 250
správa dìtských høiš� 147

školství a zájmová èinnost 18 416
základní školy 11 550
mateøské školky 3 456
základní umìlecká škola 1 515
Dùm dìtí a mládeže 1 140
Centrum volného èasu 670
stipendia 85

kultura, knihovna, propagace 13 063
kulturní centrum 4 220
zámek 2 563
muzeum 1635
mìstská knihovna 2 765
Turistické informaèní centrum 450
Moravskotøebovský zpravodaj 300
propagace mìsta 500
výmìnné aktivity s partneskými mìsty 350
sdružení MTJ 280

tìlovýchovná a sportovní èinnost 9 661
provoz a údržba sportovních zaøízení 3 644
energetické náklady sport. areálu 2 231
pøíspìvek TJ Slovan 3 786

sociální záležitosti 49 592
sociální dávky 46 592
Domov pro seniory, peèovatel. služba 2 700
stacionáø Domeèek 300

územní plánování, strategický plán 1 870

místní správa 50 059
èinnost místní správy 41 729
mìstská policie, kamerový systém 4 850
místní zastupitelské orgány 2 640
požární ochrana 840

finanèní operace 5 252
splátky úrokù z úvìrù 1 097
poskytnuté pùjèky 1 380
neinvestièní a èlenské pøíspìvky 1 275
vratky dotací 500
rozpoètová rezerva - provozní 500
rozpoètová rezerva - kriz. øízení 500

ostatní výdaje 1 675

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

inženýrské sítì pro výstavbu RD 8 785
parkovištì Jevíèská 4 500
regenerace panel. sídlištì Západní 3 400
rekonstrukce kanalizace Sluneèní 2 650
rekonstr. kanalizace Údolní 2. etapa 2 500
dokonèení fasád základních škol 2 250
vybudování kanalizace v okraj. èástech
mìsta, rekonstrukce ÈOV 2 420
rozhledna Pastisko 2 000
obnova zadních traktù - 1. etapa 2 000
atd.

regenerace mìstské památkové rezervace
obnova hradeb ul. Gorazdova 250
obnova hradeb ul. Komenského 150
obnova zámeckého hradebního systému 500
oprava schodištì radnice 60

Pozn.: U jednotlivých investièních výdajù jsou v 
rámci schváleného rozpoètu zohlednìny pouze 
vlastní zdroje mìsta, pøedpokládané cizí zdroje 
budou pøedmìtem rozpoètových úprav.

investièní dotace:
SFŽP tepelná èerpadla
(doplatek z roku 2006)
prodej majetku:
prodej bytù
prodej pozemkù
atd.

ostatní (nedaòové) pøíjmy
8 %

daòové pøíjmy
53 %

neinvestièní dotace
37 %

kapitálové pøíjmy
2 %

Vývoj pøíjmù z daní v letech 2002-2007,
návrh rozpoètu r. 2008 (v tis. Kè)

Opìt upozoròujeme ètenáøe zpravodaje, že 
stále probíhá povinná výmìna øidièských 
prùkazù. Do konce loòského roku 2007 byla 
povinnost vymìnit øidièský prùkaz vydaný 
v období od 1. èervence 1964 do 31. prosince 
1993. Výmìny „øidièákù“ na našem odboru 
dopravy probíhaly plynule a bez problémù. 
Pøesto ještì nebylo vymìnìno asi 700 tìchto 
starých øidièských prùkazù. Proto upozoròu-
jeme, že stále platí povinnost vymìnit starý 
øidièský prùkaz takto: 
ØP vydané v období - od 1. èervence 1964 
do 31. prosince 1993
–   povinnost vymìnit do 31.  prosince 2007
ØP vydané v období - od 1. ledna 1994 do 31. 
prosince 2000 
–   povinnost vymìnit do 31.  prosince 2010
ØP vydané v období - od 1. ledna 2001 do 30. 
dubna 2004 
–   povinnost vymìnit do 31.  prosince 2013
Neodkládejte tedy návštìvu odboru dopravy 
na poslední chvíli. K provedení výmìny 
øidièského prùkazu je potøeba se dostavit na 
odbor dopravy MìÚ se starým øidièským 
prùkazem, jednou fotografií a u pøepážky 
vypsat Žádost o výmìnu ØP.

Odbor dopravy MìÚ
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Kongresové centrum v Moravské
Tøebové aneb mnoho povyku pro nic?

Kongresové centrum – reakce
na èlánek ing. Josefa Jílka

Z našeho pohledu je tento èlánek jen a jen 
pøedvolební reklamou. Na podzim budou krajské 
volby a je potøeba se zaèít pøipomínat.

vedení mìsta Moravská Tøebová
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Oznámení Mìstského úøadu Moravská Tøebová Šedesát milionù
dají do rozvojových

projektù mìsta

Starosta blahopøál
prezidentovi

Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje zámìr 
mìsta Moravská Tøebová prodat nemovitost:  
- Èást pozemku parc.è. 2613/8, kultura ostatní 

2plocha o celkové výmìøe 1969 m  (jedná se cca 
2o výmìøe 726 m ), pozemek parc.è. 2613/57, 

2kultura ostatní plocha o celkové výmìøe 7 m  
a pozemek parc.è. 2613/56, kultura ostatní plocha 

2o výmìøe 25 m  vše na ul. Nádražní v obci 
a katastrálním území Moravská Tøebová.      

2- Pozemek parc.è. 3557/2 o výmìøe 218 m , 
kultura travní porost a pozemek parc.è. 3563/2 

2o výmìøe 44 m , kultura ostatní plocha oba v Su-
šicích v obci a katastrálním území Moravská 
Tøebová.   
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady mìsta 
Moravská Tøebová è. 1069/R/170308
Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje zámìr 
mìsta Moravská Tøebová prodat nemovitosti:  

2
4 2674/15 o výmìøe 338 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1425, è.o. 12 na 
ul. Západní 

2
4 2674/16 o výmìøe 280 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1426, è.o. 14 na 
ul. Západní 

2
4 2674/17 o výmìøe 372 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1427, è.o. 16 na 
ul. Západní

2
4 674/18 o výmìøe 216 m , kultura zastavìná plocha 
a nádvoøí pod domem è.p. 1428, è.o. 18 na ul. 
Západní

2
4 2674/19 o výmìøe 348 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1429, è.o. 20 na 
ul. Západní

2
4 2711/82 o výmìøe 62 m , kultura zastavìná plocha 
a nádvoøí pod domem è.p. 1401, è.o. 9 na ul. 
Holandské

2
4 2711/18 o výmìøe 159 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1401, è.o. 8 na ul. 
Holandské 

2
4 2711/19 o výmìøe 224 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1401, è.o. 7 na ul. 
Holandské 

2
4 2711/90 o výmìøe 242 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1431, è.o. 1 na ul. 
Holandské

2
4 2711/91 o výmìøe 243 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1431, è.o. 3 na ul. 
Holandské

2
4 2711/83 o výmìøe 148 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1437, è.o. 12 na 
ul. Sportovní

2
4 711/84 o výmìøe 95 m , kultura zastavìná plocha 
a nádvoøí pod domem è.p. 1437, è.o. 12 na ul. 
Sportovní

2
4 2711/85 o výmìøe 237 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1437, è.o. 10 na 
ul. Sportovní

2
4 2711/86 o výmìøe 243 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1435, è.o. 8 na ul. 
Sportovní

2
4 2711/87 o výmìøe 244 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1435, è.o. 6 na ul. 
Sportovní 

2
4 2711/88 o výmìøe 240 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1433, è.o. 4 na ul. 
Sportovní

2
4 2711/89 o výmìøe 244 m , kultura zastavìná 
plocha a nádvoøí pod domem è.p. 1433, è.o. 6 na ul. 
Sportovní 
vše v obci a katastrálním území Moravská 
Tøebová pod bytovými domy ve vlastnictví 
Stavebního bytového družstva 
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady mìsta 
Moravská Tøebová è. 1061/R/170308

Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a 
komunálního hospodáøství MìÚ Moravská Tøebová

Vy se ptáte, starosta odpovídá

Radní v Moravské Tøebové si stanovili do 
nejbližšího období tøi priority. Investují pøes šedesát 
milionù korun do výstavby východní tribuny 
zimního stadionu, dùlních høebeèských stezek a do 
zatraktivnìní zámku a zámeckých zahrad. Peníze na 
financování tìchto rozvojových projektù mìsta 
chtìjí získat z Regionálního operaèního programu 
NUTS II Severovýchod. 
Nejvìtším a prioritním projektem mìsta Moravská 
Tøebová, jehož realizace by mìla být zahájena na 
podzim letošního roku, je výstavba východní tribuny 
zimního stadionu se sociálním zázemím a službami 
(rychlé obèerstvení), zázemím pro sportovce (lední 
hokej, kulturistika). „Úèelem je zvýšit kapacitu, 
komfort a atraktivitu zimního stadionu, zlepšit 
provozní podmínky a zajistit dostateèný poèet šaten 
se sociálním a relaxaèním zázemím pro sportovce,“ 
uvedl místostarosta mìsta Václav Maèát. Rozpoèet 
tohoto projektu je cca 35 mil. Kè, na který vedení 
mìsta žádá z dotací z fondù EU.
Menší, co do objemu financí, ale velmi významný 
pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti 
Èeskomoravské pomezí je projekt Dùlní stezky, na 
který je rovnìž pøipravena žádost o dotaci z fondù 
EU. „Je to velmi zajímavý zámìr, který pøiláká 
turisty do regionu a zviditelní mìsto. Je velmi reálné, 
že se nám tento nápad podaøí uvést do života ještì 
letos. Pardubický kraj zaøadil náš projekt mezi své 
priority pro oblast Èeskomoravského pomezí. 
Hlavním dùvodem je i to, že nebude pøíliš nákladný. 
Žádost o pøibližnì devìt milionù korun z evropských 
penìz budeme podávat do konce bøezna,“ øíká 
Maèát. Souèástí projektové dokumentace je i pøí-
prava nové expozice geologie, která se bude 
nacházet v gotickém sklepení moravskotøebovského 
zámku a bude sloužit také jako výchozí bod nauèné 
stezky. 
A do tøetice zatraktivnìní zámku a zámeckých 
zahrad. Od této akce si vedení mìsta slibuje zvýšení 
atraktivity zámku a jeho návštìvnosti, vytvoøení 
relaxaèní a klidové zóny v centru mìsta. „Zre-
konstruovaný systém zahrad bude mít charakter 
veøejnì pøístupných parkù a pøístupových komu-
nikací k provozùm v zámeckých budovách. Spojí 
zahrady s nádvoøím a hlavnì zatraktivnìní mìsto 
pro turisty,“ sdìlil starosta mìsta Josef Oš�ádal. Jde 
pøedevším o dobudování a napojení technické 
infrastruktury zámeckého nádvoøí a zahrad, parkové 
úpravy (ozelenìní, mobiliáø), parkové dláždìné 
komunikace, renovace a rekonstrukce hradebních 
zdí. Pro hendikepované bude vybudován bezbariéro-
vý pøístup do zámku. Práce budou zahájeny v lednu 
2009 a ukonèeny v listopadu 2011. Celkové náklady 
jsou ve výši  20 milionù korun.  

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pouze tøi starostové z Pardubického kraje 
dostali pozvání na inauguraci prezidenta na 
pražském Hradì. Jedním z nich byl moravsko-
tøebovský starosta Josef Oš�ádal. Prezidentovi 
ve Španìlském sále poblahopøál a pøedal dárek 
pro vnouèata, kterým pøivezl pexeso s tøebov-
skými motivy a zbrusu nové odznáèky mìsta.
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Živnostenský úøad informuje
Vážení podnikatelé, v minulém èísle jsme Vám 
slíbili postupné seznamování s novelou Živnosten-
ského zákona, která zaène platit pravdìpodobnì 
1. èervence letošního roku. V tomto èísle tento svùj 
slib ale ještì plnit nezaèneme, 
protože se vyskytla naléhavìjší 
záležitost. Provedli jsme dùkladnou 
analýzu podnikatelského prostøedí 
v našem mìstì a zjistili jsme, že 
pomìrnì znaèný poèet podnikatelù 
má v živnostenském rejstøíku 
zapsánu provozovnu (nebo i 
nìkolik provozoven), ve kterých již 
oèividnì nepodniká, což je zøejmé 
z toho, že na uvedené adrese je již jiný podnikatel-
ský subjekt, v nìkterých pøípadech i nìkolikátý. 
Podnikatel má povinnost oznámit živnostenskému 
úøadu zahájení a ukonèení živnosti v provozovnì 
nejménì 3 dny pøedem, ale jak vidno, mnozí toho 
nedbají.
Rozhodli jsme se v tomto smyslu mìsto „uklidit“, 
tedy docílit toho, aby si podnikatelé dali vìci do 
poøádku a pøípadné „mrtvé“ provozovny zrušili. 
Vypracovali jsme detailní plán kontrol, které budou 
ve mìstì probíhat po jednotlivých ulicích a všechny 

tam ohlášené provozovny kontrolovat. Nepøíjemná 
vìc je, že pokud kontrola zjistí závažné nedostatky – 
a závažným nedostatkem provozovna, ve které 
podnikatel již nepodniká, aniž by ohlásil její zrušení, 
dozajista je, nastanou urèité sankce. 
Pokud se Vás tato problematika týká, ètìte, prosím, 
pozornì dál, dozvíte se, jak se sankci vyhnout.  
Prosíme tedy všechny podnikatele, kteøí mají nebo 
v minulosti mìli v Moravské Tøebové provozovnu, 
aby nahlédli do veøejné èásti živnostenského 
rejstøíku a zkontrolovali si svùj záznam. Mnozí 
budou patrnì pøekvapeni, co všechno se doètou. Na 
tomto místì považujeme za užiteèné upozornit, že 
pokud má podnikatel ohlášenu provozovnu v místì 
svého trvalého bydlištì  ve svém bytì (jedná se 
zejména o projektovou èinnost, zprostøedkování 
rùzných služeb, apod.), tak i tato provozovna musí 
být øádnì oznaèena. V pøípadì jakýchkoli nejasností 
pak kontaktujte nás - živnostenský úøad. Dotazy 
smìøujte nejlépe na info.zu@mtrebova.cz, pøípadnì 
nás navštivte, rádi poradíme a pomùžeme.
Internetová adresa veøejné èásti živnostenského 
rejstøíku je : www.rzp.cz
Ing. Vladímíra Stejná, vedoucí odboru Obecní 
živnostenský úøad

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

Hodnì rodin a hlavnì dìtí má 
koleèkové brusle, ale bohužel 
nemají kde jezdit. Napadlo nás 
nevyužité høištì na ulici 
Zahradnické vedle technic-
kých služeb, kde je krásné 
asfaltové høištì, bohužel pro 
veøejnost zamèené a využívané 
pro motokáry jednou týdnì. 
Myslíme si, že je velká škoda, 

aby tento krásný prostor nesloužil veøejnosti 
a hlavnì dìtem.
Dìkuji za dotaz a zajímavý návrh. Urèitì na toto 
téma promluvím s provozovatelem motokárového 
areálu panem Jokešem. Problémem mùže být to, že 
tato asfaltová plocha není v majetku mìsta, a tudíž 
vše záleží na majiteli plochy a také na provozovateli 
tohoto areálu. Možná je v tomto pøípadì pouze 
vzájemná dohoda.
Kdy zaène mìstská policie a policie ÈR skuteènì 
postupovat represivnì proti parkujícím kamio-
nùm v zákazu zastavení podél silnice I/35 od 
autobazaru smìrem na Linhartice. Pøed 14 dny 
zde cestáøi uklidili pøíkopy a podívejte se, jak to 
tam nyní vypadá. Kdo povolil pojízdný stánek 
s obèerstvením v této lokalitì?
O stání kamionù na tomto úseku silnice I/35 jsem 
jednal s krajským øeditelem Øeditelství silnic a dál-
nic a také s vedením Okresního oddìlení policie ÈR. 
Výsledkem tìchto jednání je osazení tohoto úseku 
znaèkou zákazu zatavení tak, jak uvádíte ve svém 
dotazu a policie mùže tedy tento zákaz zastavení 
kamionù kontrolovat, a jak jsem se informoval, tak 
i kontroluje. Samozøejmì jak státní, tak i mìstská 
policie má i jiné povinnosti a nemùže být v tomto 
úseku stále. Mìstský úøad žádné povolení na provoz 
pojízdného stánku s obèerstvením nedává, k tomu 
staèí povolení majitele pozemku, kde stánek stojí, 
a tím není mìsto ani žádný veøejný subjekt.
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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  19:00 hod.

Upozornìní:
Mìstská policie provádí pravidelné kontroly silnice 
I/35 ve smìru od kruhového objezdu na Mohelnici 
v prostoru za autobazarem, kde parkují zejména 
nákladní automobily. V blízkosti autobazaru byla 
místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 
umístìna dopravní znaèka B28 vyznaèující zákaz 
zastavení. Tento zákaz platí jak pro nákladní, tak pro 
osobní automobily, v celé délce odstavného pruhu, 
který využívali øidièi nákladních automobilù k pøe-
stávkám. Pøilehlá plocha pøíkopu okraje vozovky, 
kterou si øidièi pletou s odpadkovým košem, se stala 
jedním velkým smetištìm. Pracovníci SUS pravidelnì 
nepoøádek odklízejí, ale s odstupem nìkolika málo dní 
to na uvedeném místì vypadá, jako by se v okolí 
Moravské Tøebové neudržoval poøádek.
V Moravské Tøebové se zaèíná stávat pravidlem, že 
nìkteøí øidièi osobních vozidel, pokud není místo 
k zaparkování právì tam, kde hodlali doèasnì odstavit 
své vozidlo, bez ostychu užijí vyhrazeného parkovištì 
oznaèeného dopravní znaèkou O1 (osoba tìžce 
postižená nebo tìžce pohybovì postižená). Tohoto 
místa smí užít pouze øidiè s takto oznaèeným vozidlem, 
na které bylo podle zvláštního právního pøedpisu 
povolení vydáno, a jemuž je takto oznaèené místo 
vyhrazeno. Øidiè, který užije neoprávnìnì takto 
oznaèeného místa k zastavení a stání motorového 
vozidla, se dopustí pøestupku, za který je ve správním 
øízení uložena bloková pokuta ve výši nejménì 5.000,-
Kè. Strážník MP zjištìní takového pøestupku zpracuje 
a pøedá k øešení správnímu orgánu. Porušení zákazu 
vjezdu na oznaèená místa touto dopravní znaèkou øeší 
strážníci MP na místì blokovou pokutou do výše 
2.000,- Kè.

Z èinnosti MP Moravská Tøebová za období 7. 3. 
2008 – 15. 3. 2008
Pes strádal v zavøeném autì
Hlídka mìstské policie byla dne 7. 3. upozornìna na 
psa, který je zavøený v osobním vozidle, zaparkova-
ném na parkovišti pod ulicí Bránskou. Strážníci MP 
zjistili, že se jedná o osobní automobil tovární 
znaèky Ford, ve kterém byl zavøený vìtší pes. Podle 
SPZ byla v registru motorových vozidel zjištìna 
majitelka vozidla, kterou strážníci okamžitì 
kontaktovali. Majitelka psa uvedla, že pes byl 
umístìn ve voze na pøechodnou dobu a v následují-
cích dnech bude umístìn do útulku.
Vyøizování úètù
Potyèku nìkolika mladíkù pøed Duku Duku øešila 
hlídka MP ve spolupráci s hlídkou PÈR v 02:45 hod. 
dne 8. 3. Na místì pøed uvedeným noèním podnikem 
po ukonèení hudební produkce si dvì skupinky 
mladíkù popletli chodník a vozovku se zápasištìm. 
Po pøíjezdu obou hlídek se rozvášnìné mladíky 
podaøilo uklidnit a nakonec se zápasníci rozešli ke 
svým domovùm.

Výkonnost svého auta zkoušel na sjezdovce 
V sobotu 8. 3. ve 13:30 hod. pøijala hlídka MP 
oznámení o vozidle, které jezdí po sjezdovce naproti 
èerpací stanici OMV. Hlídka po okamžitém pøíjezdu 
na místo zastavila muže, který si spletl místní 
sjezdovku, která se bìžnì v zimních mìsících užívá 
pro sáòkování a lyžování, s místem urèeným k poku-
sùm pro zjištìní maximální možné výkonnosti 
vozidel tovární znaèky BMV ve stoupání na mokré 
trávì. Celá záležitost byla øešena na místì v pøítom-
nosti provozovatele sjezdové dráhy.
Propadlá vozovka
V podveèer dne 10. 3. pøijala hlídka MP oznámení 
o propadnutí vozovky na køižovatce ulic Sluneèní 
a Tyršova. Hlídka MP okamžitì svojí pøítomností 
zajistila bezpeènost a plynulost provozu a místo 
samotné proti úrazu chodcù a cyklistù. Byla 
vyrozumìna pohotovostní služba VHOS, která místo 
dostateènì ohranièila a zabezpeèila proti úrazu. 
Benzín natankoval do jiného vozidla 
Dne 11. 3. v 08:00 hodin bylo hlídce MP oznámeno 
obsluhou èerpací stanice, že došlo k nedorozumìní 
pøi placení PHM, které neznámý muž natankoval do 
osobního vozidla a pøi dalším nákupu v prodejnì 
èerpací stanice mu nebyla naúètována právì èástka 
za natankované pohonné hmoty. V registru vozidel 
byl podle SPZ vozidla, zjištìn majitel, který si dle 
slov neuvìdomil, že mu èástka za PHM nebyla 
naúètována a bez komplikací vzniklou dlužnou 
èástku uhradil. 
Pìší zónu si spletl s rychlostní komunikací
V pátek 14. 3. ve 22:00 hod. si øidiè osobního 
motorového vozidla spletl pìší zónu Cihláøovy ulice 
s rychlostní komunikací. Hlídka mìstské policie 
konající pochùzkovou èinnost v centru mìsta øidièe 
pøi výjezdu z pìší zóny zastavila, zkontrolovala 
doklady i vozidlo a ohodnotila pøestupkové jednání 
øidièe dle zákona. 
Nebezpeèná pøekážka silnièního provozu
Pøi kontrolní èinnosti v sobotu 15. 3. v dopoledních 
hodinách zjistila hlídka MP, že ve vozovce ry-
chlostní komunikace I/35 v pravém jízdním pruhu ve 
smìru na Mohelnici, v úseku u èerpací stanice OMV, 
je hluboká díra dlouhá asi 1 m, která tvoøí nebez-
peènou pøekážku silnièního provozu. Hlídka MP 
proto okamžitì kontaktovala vedoucího provozu 
SUS Mor. Tøebová, který okamžitì zajistil opravu 
vozovky. 
Okradl svoji pøítelkyni
Dne 15. 3. ve 22:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení 
od svìdka události na ulici Svitavské, kde muž 
vytrhl ženì kabelku z ruky a utekl smìrem do areálu 
bývalé dìtské nemocnice. Muž, který celou zále-
žitost shlédl, naložil poškozenou do vozu a pøevezl ji 
na OO PÈR. Hlídka MP prohledala okolí a budovu 
bývalého dìtského oddìlení. Pøi šetøení bylo 
zjištìno, že kabelku ženì odcizil její pøítel R. A., 
žijící v M. Tøebové. Hlídka MP využila skuteènosti, 
že mìla poškozená v kabelce, která jí byla odcizena, 
mobilní telefon, na který se hlídce MP podaøilo 
dovolat a po krátkém vyjednávání muže pøesvìdèila, 
aby kabelku i s obsahem poškozené vrátil.

V informaèním systému MìÚ Mor. Tøebové 
bylo k 29. 2. 2008 pøihlášeno k trvalému pobytu 
celkem 10979 obèanù ÈR a 58 cizincù s povo-
lením k trvalému pobytu na území Èeské 
republiky. Celkem je tedy v Moravské Tøebové 
evidováno na trvalém pobytu 11 037 osob. 
Za mìsíc únor se v M. Tøebové narodilo 9 dìtí, 
zemøelo 11 obèanù, pøistìhovalo se 15 obyvatel 
a odstìhovalo 35 osob.

Kolik nás je

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
Z místa nehody utekl
Dne 10. 2. v èasných ranních hodinách došlo na 
silnici tøetí tøídy u Linhartice k havárii osobního 
vozidla Opel Kadet, které øídil 30letý øidiè. Muž 
nezvládl øízení pøi jízdì z mírného klesání, vyjel 
vpravo mimo vozovku, kde narazil do sloupu 
veøejného osvìtlení. Poté se vozidlo pøevrátilo na 
støechu. Øidiè po havárii v dùsledku šoku z místa 
nehody utekl, ale byl vèas policisty vypátrán. Pøi 
nehodì utrpìl øidiè lehké zranìní. Na vozidle vznikla 
škoda 35.000 korun.
Spravedlivý trest ho nemine
Muž, který se dopouštìl násilností na obyvatelích 
Moravskotøebovska, zøejmì spravedlivému trestu 
neunikne. Policejní hlídka muže v pátek 15. 2. 
eskortovala do Vazební vìznice v Olomouci  
Ètyøiaètyøicetiletého muže z Kunèiny zadrželi 
svitavští kriminalisté. Muž je podezøelý, že v pro-
sinci 2007 napadl v jednom z moravskotøebovských 
barù tøicetiletého hosta, kterému zpùsobil zranìní, 
které si vyžádalo mìsíèní léèení. Hned následující 
den pak mìl opìt v Moravské Tøebové na ulici pøed 
jedním z barù bezdùvodnì agresivnì zaútoèit na 
dvaadvacetiletého muže. Pøi útoku jej srazil k zemi 
takovým zpùsobem, že mladík upadl do bezvìdomí 
a zpùsobil mu zranìní, se kterými byl hospitalizován 
v nemocnici, a jejichž léèení bude trvat dlouhodobì. 
V útocích pak pokraèoval a napadl na stejném místì 
šestadvacetiletého muže, kterému zpùsobil lehké 
poranìní. Ani to však nebyl konec jeho výtržnostem. 
V baru v centru Moravské Tøebové napadl 
devìtadvacetiletého muže, kterému zpùsobil tìžká 
zranìní s pøedpokládanou dobou léèení dvou mìsícù. 
Že je schopen zaútoèit i na ženu, mìl prokázat pøed 
jedním z barù v Moravské Tøebové. Podezøelý se 
pak zaèal policistùm vyhýbat a ti po nìm nejen 
v místì jeho trvalého bydlištì pátrali. Bìhem 
profesionálního zásahu kriminalistù nemìl podezøelý 
šanci dát prùchod své agresivitì a byl v odpoledních 
hodinách zadržen. Policejní komisaø muže obvinil 
z trestného èinu výtržnictví a ublížení na zdraví. 
Vzhledem k jeho osobì a závažnosti trestné èinnosti, 
ze které je podezøelý, podal návrh na jeho vzetí do 
vazby. Soudce tento návrh akceptoval a v pátek 
15. 2. byl muž policejní hlídkou eskortován do 
Vazební vìznice v Olomouci. Kriminalisté mají 
signály o tom, že podezøelý muž se násilné trestné 
èinnosti mohl dopouštìt i na dalších osobách nejen 
v Moravské Tøebové, ale i okolí a provìøováním 
vìci se budou nadále intenzivnì zabývat. Pøivítají 
proto v této vìci jakékoli další informace na tel. è. 
974 578 723.
V krvi mìl 1,07 promile
Po pùl sedmé ráno dne 19. 2. zastavila u Mìsteèka 
Trnávka hlídka dopravního inspektorátu øidièe z Mo-
ravské Tøebové. Pøi dechové zkoušce mu policisté 
namìøili v dech 0,33 promile alkoholu. Téhož dne 
pøed devátou ráno byl kontrolován svitavskou 
hlídkou dopravního inspektorátu u obce Chrastavec 
dvaadvacetiletý øidiè z Dubòan. Policisté na místì 
zjistili, že øídí motorové vozidlo, pøestože mu byl 
vysloven soudní zákaz øízení motorových vozidel, 
a to až do kvìtna tohoto roku.  Pøi dechové zkoušce 
mu pak namìøili 1,07 promile alkoholu v krvi. 
Mladík je tak podezøelý nejen z trestného èinu 
maøení výkonu úøedního rozhodnutí a øízení 
motorového vozidla bez øidièského oprávnìní, ale 
i ohrožení pod vlivem návykové látky.
Za dobrotu se odvdìèil krádeží 
Pøípadem krádeže, ke které došlo již loni koncem 
mìsíce srpna, se nyní zabývají policisté z moravsko-
tøebovska. Ve støedu 27. 2. policisté zahájili úkony 
trestního øízení pro trestný èin krádeže, kterého se 
dopustil 20letý mladík z Moravské Tøebové. Na 
místo podìkování za poskytnutí podnájmu, 
domácímu v jeho nepøítomnosti odcizil šestitisíco-
vou hotovost, která byla uložena ve skøíòce v ku-
chyni. Tento pøípad je stále v šetøení moravskotøe-
bovských policistù.
Svìøil do opravy vozidlo, zùstal mu šrot     
Do opravy dvìma povedeným výteèníkùm svìøil 
4. 3. své vozilo Avia 49letý muž z Moravsko-
tøebovska. Muži ve vìku 27 a 30 let na místo opravy 
z vozidla odstranili registraèní znaèky a poté ho 
prodali do sbìrny druhotných surovin za 5 tisíc 
korun. V pondìlí zdánlivým opraváøùm moravsko-
tøebovští policisté ve zkráceném pøípravném øízení 
sdìlili podezøení z trestného èinu zpronevìry, za 
který stanou pøed okresním soudem. 

UPOZORNÌNÍ
Upozoròujeme obèany, že splatnost poplatku za 
komunální odpad na rok 2008 byla k 31. 3. 
2008. Pokud jste tedy dosud poplatek neuhradili 
ve stanoveném termínu, je nutné platbu provést 
co nejdøíve. Poplatek mùžete uhradit v hotovosti 
do pokladny na odboru majetku mìsta a KH, 
nám. T.G. Masaryka 29 - zadní trakt nebo na 
OIC na ul. Olomoucká 2 a samozøejmì i bezho-
tovostnì na úèet mìsta Moravská Tøebová. 
Další informace Vám rádi sdìlíme na tel. èísle  
461 353 138, 461 353 145.

Odbor majetku mìsta a komunálního 
hospodáøství MìÚ Moravská Tøebová
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Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel: 461 316 509
e-mail: reditel@tsmt.cz 
www.tsmt.cz

Od 2. 4. 2008 bude otevøen novì rekonstruovaný 
sbìrový dvùr v Moravské Tøebové. Provoz bude ve 
stejném režimu jako v minulém období, tedy:
St 8.00 - 17.00 - pro obèany
Èt 8.00 - 14.00 - pro organizace
So 8.00 - 14.00 - pro obèany
Sbìrový dvùr v Boršovì bude fungovat už pouze 
každou druhou sobotu od 8.00 - 12.00 hod
Zaèínají opìt rùst bodláky
Jelikož se množí pomìr „neèištìných“ kontejnerù na 
separovaný plast a kontejnery nemohou být z dù-
vodu špatné separace odvezeny s tøídìným odpadem 
(papír, plast) vysadili jsme opìt bodláky. Svozová 
èeta nalepí pøi svozu na každý kontejner se špatnou 
separací samolepku bodláku s oznaèením data 
výsypu do komunálního odpadu. Tímto získají 
obèané pøehled o èistotì odpadu v kontejnerech ve 
svém okolí. Za 5 bodlákù bude kontejner odstranìn, 
nebo pøemístìn do jiné lokality.

Technické služby informují
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Zastupitelstvo mìsta Moravská Tøebová 
vyhlašuje poskytnutí stipendia vždy v jednom 
roce pro dva studenty vysokých škol, a to v ba-
kaláøském nebo magisterském studiu jakékoliv 
vysoké školy v Èeské republice. Stipendia jsou 
urèena pro studenty, kteøí mají nejménì jeden 
rok pøed podáním žádosti trvalé bydlištì v Mo-
ravské Tøebové.
Pøedložený návrh smìrnice nahrazuje dosavadní 
usnesení è. 4/S/010797 ze dne 1. 7. 1997 ve 
znìní usnesení è.6/S/120802 ze dne 12. 8. 2002 
ve vìci zøízení stipendijních míst na vysokých 
školách v Èeské republice z dùvodu tìchto 
zmìn:
- zmìny v sociální oblasti  2,0 násobek 
životního minima byl pøíliš nízký a proto je 
v návrhu povýšen na 2,4 násobku
- o stipendium mohou žádat nejen absolventi 
støedních škol, ale i absolventi vysokých škol  
bakaláøského studia, kteøí chtìjí pokraèovat ve 
studiu na VŠ v magisterském studiu
- hodnocení na VŠ prošlo zmìnami, není možné 
sledovat studijní prùmìr
- èástka 1.000,-Kè byla stanovena v roce 1997, 
v návrhu je povýšena na 1.500,- Kè na mìsíc 
Podmínky získání stipendia
1) O stipendium mùže požádat student, který 
splòuje náležitosti dle èlánku 1 této smìrnice 
a v pøihlášce doloží:
a) pøíjem rodiny vèetnì dávek státní sociální 
podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, 
pøièemž souhrn všech pøíjmù rodiny nesmí 
pøesáhnout 2,4 násobek životního minima,
b) maturitní vysvìdèení, pøièemž prùmìr 
maturitní zkoušky nesmí být vyšší než 2.00, 
nebo doklad o ukonèení studia v bakaláøském 
programu(diplom).
c) doklad o pøijetí na vysokou školu.
2) Pøihláška musí být podána nejpozdìji do 
31.7. pøíslušného roku, pøièemž doklad o pøijetí 
na vysokou školu musí být doruèen na Odbor 
školství a kultury mìstského úøadu nejpozdìji 
den pøed jednáním Zastupitelstva mìsta 
Moravská Tøebová, které rozhodne o poskytnutí 
stipendia.
3) Výše stipendia je stanovena na 1.500,- Kè. 
Stipendium bude vypláceno studentovi Odbo-
rem finanèním Mìstského úøadu Moravská 
Tøebová mìsíènì po dobu øádného studia na 
vysoké škole mimo období letních prázdnin.
4) Podmínkou pro vyplácení stipendia je øádné 
studium a pøedložení potvrzení o studiu vždy do 
15. 10. a do 28. 2. pøíslušného akademického 
roku pracovníku Odboru sociálních vìcí a zdra-
votnictví Mìstského úøadu Moravská Tøebová.  
V pøípadì, že student  nepøedloží potvrzení 
o studiu v této lhùtì, bude mu stipendium  
odebráno.
5) Rozhodující dobou pro splnìní podmínky dle  
èl. 2, odst. (1) písm. a) bude situace rodiny 
v okamžiku podání pøihlášky. V prùbìhu studia 
nebude tato situace znovu zkoumána.
O pøidìlení stipendia rozhoduje Zastupitelstvo 
mìsta Moravská Tøebová. Návrh pøedkládá 
komise ve složení:
–  místostarosta
–  pracovník odboru sociálních vìcí a zdravot-
nictví
–  vedoucí odboru školství a kultury
Závìreèná ustanovení
(1) Stipendium bude poskytováno pouze po 
dobu øádného studia, nikoliv v období pøerušení 
studia nebo opakování roèníku.
(2) Plnìní podmínek nutných pro pøidìlení 
stipendia kontroluje pracovník odboru 
sociálních vìcí a zdravotnictví , který také po 
skonèení každého semestru potvrzuje odboru 
finanènímu oprávnìnost k dalšímu vyplácení 
stipendia.
(3) Studentùm, kterým bylo stipendium 
pøiznáno podle pravidel stanovených usne-
sením Zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová 
è. 4/S/010797 ze dne 1. 7. 1997 ve znìní 
usnesení è. 6/S/120802 ze dne 12. 8. 2002 ve 
vìci Zøízení stipendijních míst na vysokých 
školách v Èeské republice, bude nadále 
stipendium vypláceno podle této smìrnice. 

Mgr. Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury 

ü Plachtaøské mistrovství ÈR 
15. roèník Mistrovství Èeské republiky v bez-
motorovém létání se koná ve dnech 25. kvìtna až 
6. èervna 2008. Slavnostnì bude zahájeno v nedìli 
25. kvìtna 2008 v 10.00 hodin na letišti ve Starém 
Mìstì. Mistrovství se zúèastní nejlepší èeští 
plachtaøi. Poøádá Aeroklub Moravská Tøebová.

ü Operace PVC
Zveme všechny pøíznivce èisté pøírody v okolí 
mìsta na III. roèník jarní úklidové akce Operace 
PVC (Poctivì Vyèištìné Cesty), kterou poøádá 
Junák - støedisko Moravská Tøebová ke Dni Zemì 
v sobotu 19. dubna 2008, sraz úèastníkù v 8:30 
u vjezdu do Pekla (za vojenskou støední školou).
Úèastníci projdou a vyèistí v organizovaných 
skupinách pøidìlené trasy s cílem na táboøišti 
u chaty v Pekle, kde bude pøipraven oheò na 
opékání párkù a podìkování úèastníkùm. Každý 
dobrovolník vøele vítán! Pokud se nás sejde 
dostateèný poèet (pracovní rukavice a obèerstvení 
s sebou), rádi bychom rozšíøili úklid i na Køížový 
vrch. Pomozme spoleènì pøírodì, urèitì si to 
zaslouží!

Moravskotøebovští skauti

Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek se 
rozhodl reagovat na zprávu ministra dopravy Èeské 
republiky Aleše Øebíèka, který pøedstavitelùm 
Pardubického kraje v minulém týdnu svým dopisem 
potvrdil, že páteøní komunikace R35 je vládní 
prioritou, a že prostøedky na její pøípravu budou již 
letos uvolnìny ze státního rozpoètu. Roman Línek 
velmi pøivítal odpovìï ministra dopravy Øebíèka na 
spoleèný dopis pøedstavitelù krajù a primátorù, 
dotèených výstavbou komunikace R35, kterou 
pøedstavitelé Pardubického kraje obdrželi minulý 
týden. Ministr v ní uvádí, že výstavba páteøní 
komunikace R35 patøí mezi vládní priority a již 
v letošním roce bude na její pøípravu uvolnìna 
èástka 50 až 100 milionù korun. 
Vicehejtman Línek k aktuální situaci ohlednì R35 
uvádí: „Náš kraj v únoru definitivnì potvrdil Velký 
územní plán schválený v prosinci 2006, který je 
platný a závazný pro celé území Pardubického kraje. 
Jsme tak mimochodem jediným krajem v Èeské 
republice, který má tento dokument schválený. Tím 
dal kraj jasnì zelenou pro vedení nové dálnice 
z Èech na Moravu - R35.“
„Pro náš kraj je výstavba R35 a její uvedení do 
provozu naprostou prioritou. Tato komunikace 
pøinese nejen odklon dopravy z center mìsta obcí 

Pardubického kraje, ale i výrazný ekonomický rozvoj 
a pøíliv penìz do našeho kraje,“ zdùraznil 
vicehejtman Línek, který v minulých týdnech jednal 
s nìkolika významnými investory. 
Vicehejtman Línek dokonce uvažuje, že v pøípadì 
komplikací s pøípravou výstavby, by Pardubický kraj 
mohl navrhnout speciální zákon, který by tyto 
pøípravy urychlil a výstavbu definitivnì zajistil. 
Krajská zastupitelstva totiž mohou samy navrhovat 
zákony, které pak posoudí Parlament.
„Již jsem hovoøil s nìkterými èleny Poslanecké 
snìmovny i Senátu Parlamentu o možnosti, že by náš 
kraj v pøípadì komplikací sám navrhl specielní 
zákon k R35, který by razantnì øešil problémy 
s pøípravou výstavby. Pokud by se pøíprava této nové 
dálnice z Èech na Moravu dostala z nìjakých 
dùvodù do patu, odhaduji, že nejdéle v roce 2010 
bude tato zákonodárná iniciativa k R35 aktuální. 
Urèitì bychom oslovili i sousední kraje, aby se 
k našemu pøípadnému návrhu pøipojily,“ uvedl k ná-
vrhu Roman Línek.
Návrhy zákonù od krajù jsou v naší zemi zatím 
ojedinìlé, avšak ve výjimeèných pøípadech mùže 
kraj návrh zákona podat do Poslanecké snìmovny, 
která ho musí následnì projednat.

Bc. Ondøej Tušl, kanceláø hejtmana Pk 

Poskytování stipendií studentùm
vysokých škol v ÈR

Línek: v krajním pøípadì navrhneme k R35 i zákon

Mìsto Moravská Tøebová vypisuje Veøejné výbìrové øízení
na prodej domu, bytù obsazených nájemníkem a nebytových prostor

z majetku mìsta Moravská Tøebová
Prodej domu è.p. 198, è.o. 17 na ul. Olomoucké, na 

2stavebním pozemku p.è. 802 o výmìøe 509 m , vèetnì 
pozemku a vedlejších staveb, venkovních úprav a po-
rostù na pozemku, v obci a katastrálním území 
Moravská Tøebová, sestávající z 5 bytových jednotek:
- volné bytové jednotky è. 198/1, sestávající z jednoho 

2pokoje a WC o celkové výmìøe 17,5 m  
- bytové jednotky è. 198/2 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchynì, tøí pokojù, pøedsínì, koupelny 

2a kolny o celkové výmìøe 84,90 m  
- volné bytové jednotky è. 198/3, sestávající z kuchynì, 
jednoho pokoje, WC a koupelny o celkové výmìøe 

235,30 m  
- volné bytové jednotky è. 198/4, sestávající z kuchynì, 
dvou pokojù, spíže, WC a koupelny o celkové výmìøe 

253,50 m  
- bytové jednotky è. 198/5 obsazené nájemníkem, 
sestávající z kuchynì, WC a spíže o celkové výmìøe 

211 m  
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení: 
1.100.000,- Kè
Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení: 
110.000,- Kè. Poplatek úèastníka veøejného výbìrového 
øízení: 1.000,- Kè
Data prohlídky domu: I. prohlídka 26. 3. 2008 - 15:00-
15:15; II. prohlídka 2. 4. 2008 - 15:00-15:15
Prodej bytové jednotky è. 218/2, obsazené nájem-
níkem, v domì v èásti Boršov è.p. 218, na parcele 
è. 390 v obci Moravská Tøebová a katastrálním 
území Boršov u Moravské Tøebové, sestávající z ku-
chynì, tøí pokojù, chodby, koupelny a WC o výmìøe 

268,48 m  vèetnì spoluvlastnického podílu 4519/10000 
na spoleèných èástech domu, na výše uvedené 
pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách 
a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení: 
189.300,- Kè

Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení: 
18.930,- Kè. Poplatek úèastníka veøejného výbìrového 
øízení: 1.000,- Kè
Prodej nebytové jednotky è. 218/3 (garáž) v domì 
v èásti Boršov è.p. 218 na parcele  è. 390 v obci 
Moravská Tøebová a k.ú. Boršov u Moravské 

2Tøebové o výmìøe 14,38 m  vèetnì spoluvlastnického 
podílu 949/10000 na spoleèných èástech domu na výše 
uvedené stavební parcele vèetnì pøíslušenství.
Výchozí cena nebytové jednotky pro veøejné 
výbìrové øízení: 23.200,- Kè
Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení: 2.320,- 
Kè. Poplatek úèastníka veøejného výbìrového øízení: 
1.000,- Kè
Prodej bytové jednotky è. 221/1, obsazené 
nájemníkem, v domì v èásti Boršov è.p. 221, na 
parcele è. 388 v obci Moravská Tøebová a kata-
strálním území Boršov u Moravské Tøebové, 
sestávající z kuchynì, tøí pokojù, chodby, koupelny 

2a WC o výmìøe 67,62 m  vèetnì spoluvlastnického 
podílu 4511/10000 na spoleèných èástech domu, na 
výše uvedené pozemkové parcele a podílu na ven-
kovních úpravách a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení: 
186.300,- Kè
Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení: 
18.630,- Kè. Poplatek úèastníka veøejného výbìrového 
øízení: 1.000,- Kè
Prodej bytové jednotky è. 224/1, obsazené 
nájemníkem, v domì v èásti Boršov è.p. 224, na 
parcele è. 385 v obci Moravská Tøebová a ka-
tastrálním území Boršov u Moravské Tøebové, 
sestávající z kuchynì, tøí pokojù, chodby, koupelny 

2a WC o výmìøe 68,04 m  vèetnì spoluvlastnického 
podílu 4547/10000 na spoleèných èástech domu, na 
výše uvedené pozemkové parcele a podílu na ven-
kovních úpravách a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení: 
187.500,- Kè
Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení: 
18.750,- Kè. Poplatek úèastníka veøejného výbìrového 
øízení: 1.000,- Kè
Podej nebytové jednotky è. 224/3 (garáž) v domì 
v èásti Boršov è.p. 224 na parcele  è. 385 v obci 
Moravská Tøebová a k.ú. Boršov u Moravské 

2Tøebové o výmìøe 14,09 m  vèetnì spoluvlastnického 
podílu 942/10000 na spoleèných èástech domu na výše 
uvedené stavební parcele vèetnì pøíslušenství.
Výchozí cena nebytové jednotky pro veøejné 
výbìrové øízení: 22.700,- Kè
Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení: 2.270,- 
Kè. Poplatek úèastníka veøejného výbìrového øízení: 
1.000,- Kè
Informace o jednotkách, které jsou obsazené nájemníky, 
Vám na požádání sdìlí odbor majetku mìsta. Prohlídky 
tìchto jednotek se nebudou konat.
Veøejné výbìrové øízení bude probíhat podle ,,Podmínek 
veøejného výbìrového øízení pro prodej volných bytù 
z majetku mìsta Moravská Tøebová“, schválených 
radou mìsta.

Datum výbìrového øízení: 5. dubna 2008; zahájení 
výbìrového øízení: 14:00 hod.; Místo konání: budova 
Muzea, ul. Svitavská è.o. 18
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KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

pro dìti
8. 4., úterý                                        

                                                                              
O všem dobrém, na co máme chu� a také o tom, co 
se stane, když z talíøe nesníme poslední sousto, ve 
kterém je síla… Dìtské pøedstavení Michala 
Nesvadby,  kterého se dìti mohou aktivnì úèastnit, 
zahrají si se samolepící páskou /pøilepí tì – nepustí 
tì/.
8.30 a 10.00 hodin, dvorana, vstupné: 70 Kè

10. 4., ètvrtek     

                                                     
Výchovný koncert o dìjinách country hudby, kde 
dìti uslyší kromì poutnických písnièek také skladby 
z oblasti èeské a americké country. 
8.00, 9.30 a 11.00 hodin, dvorana, vstupné: 30 Kè

koncert
10. 4., ètvrtek

Profesor Lubomír Malý patøí v souèasné dobì 
k mistrùm violy. Recitálový repertoár L. Malého 
zahrnuje stìžejní díla èeské i svìtové violové 
literatury. Velmi obsáhlý je jeho repertoár koncertù 
pro violu a orchestr. Bìhem dosavadní kariéry 
hostoval jako sólista v mnoha státech Evropy, USA, 
Japonska a také na významných mezinárodních 
festivalech v Praze, Passau, Dubrovníku, Vídni, 
Athénách, Berlínì a dalších. V programu zazní 
skladby Jana Køtitele Vaòhala, Michala Glinky, 
a mnohé další. 
19.30 hod., dvorana, vstupné: 40 Kè

13. 4., nedìle

Zazní skladby: Josefa Achleitnera, Jana Leopolda, 
Kunerta Roberta Führera, Josefa Èapky-Drahov-
ského, Franze Schöpfa a Johanna Sebastiana Bacha.
Úèinkují: Pìvecký sbor „Canto et vivo“, sbormistr
- Mgr. Ludìk Klimeš/ a komorní orchestr 
Konzervatoøe P.J. Vejvanovského v Kromìøíži, 
dirigent - Mgr. Miloslav Bubeníèek, varhany - 
Ladislav Nìmec, prùvodní slovo - PhDr. Ingrid 
Silná, Phd.
18.00 hod., obøadní síò radnice

pro dìti
14. 4., pondìlí

Venkovský chasník Matìj miluje sedlákovu dceru 
Majdalenku. Ten si pøedstavuje ale pro dceru 
bohatšího ženicha a Matìje vyžene. Mladík se vydá 
do svìta, dojde na královský hrad a v hádankáøské 
soutìži získá ruku princezny Rozmarýny. O svatbu 
s princeznou však nestojí, jeho srdce patøí 
Majdalence. Nejnovìjší film krále èeských pohádek 
Zdeòka Trošky.

Michal k snídani

Poutníci –- Na cestách country

Perly mistrù – Lubomír Malý 

/viola/, Vìra Hájková /klavír/

KONCERT „Chrámová hudba 
v 19. století“

Nejkrásnìjší hádanka /ÈR/

KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 
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.

Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00-19.00, ètvrtek: 9.00-12.00 hod.
a vždy 1 hodinu pøed zaèátkem každého pøedstavení

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potmìšil, Ta�jana 
Medvecká, Miroslav Táborský aj.
17.00 a 19.00 hod., kinosál, vstupné: 70 Kè

16. 4., støeda

Alvin, Simone a Theodor jsou neobyèejné veverky, 
které nejen že umí mluvit, umí také výbornì zpívat. 
Jednoho dne narazí na Davida, který si jejich talentu 
všimne a nechá je natoèit desku. Následují koncerty, 
davy fanouškù a Chipmunkové se èím dál tím víc 
pouštìjí do rùzných dobrodružství, ovšem s dra-
matickými následky. To bude mazec! Režie Tim 
Hill.
17.00 hod, kinosál, vstupné: 60 Kè

Program:

Show Milana Markovièe a jeho hostù hereèky Anny 
Šiškové a hudebníka Jana Lehotského           
19.30 hod., dvorana, vstupné: 200 Kè

 
Mladí slovenští autoøi 
a spisovatel  Anton 
Baláž /urèeno pro SŠ/ 
ve spolupráci se Slo-
vensko-èeským klubem 
Praha
10.00 hod., dvorana  

Vystoupení jednoho z nejúspìšnìjších folklórních 
souborù na Slovensku, svìdèí o tom množství 
získaných ocenìní z rùzných domácích i zahraniè-
ních festivalù a soutìží.
20.00 hod., dvorana, vstupné: 20 Kè

Tématem Hrabalova slavného románu je životní 
dráha èíšníka, pozdìji hoteliéra a nakonec cestáøe 
v dobì politických zvratù první pùle dvacátého 
století. Režie Jiøí Menzel, hrají: Josef Abrhám, Ivan 
Barnev, Martin Huba, Marián Labuda, Jaromír 
Dulava, Oldøich Kaiser, Petr Ètvrtníèek  aj.
Film v koprodukci SR, ÈR, Maïarsko, Nìmecko
19.00 hod., kinosál, vstupné: nebylo do uzávìrky 
známo.

Banská Štiavnica dìtem  /10.00 hodin, dvorana/
Taneèní soubor TEXASKY
Mládežnický taneèní soubor se pøedstaví poutavým 

Alvin a Chipmunkové /USA/

13. roèník
mezinárodního festivalu

21.-27. 4. 2008

21. 4., pondìlí - Slavnostní zahájení

22. 4., úterý
-  Literární beseda

23. 4., støeda - Folklórní soubor DRUŽBA 
Trenèín

24. 4., ètvrtek - Obsluhoval jsem anglického krále

25. 4., pátek - Den s partnerským mìstem Banská 
Štiavnica
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vystoupením irských a cikánských tancù a sloven-
ského folklóru pod vedením manželù Berešíkových.
Sokolnická skupina sv. Bavona
Sokolnická skupina sv. Bavona je obèanským 
sdružením, které vzniklo v roce 1996. Èlenové 
skupiny pøedvádìjí sokolnický výcvik a umìní lovu.
Urèeno pro MŠ a ZŠ
Barevný svìt Josefa Lackovièe /19.00 h., dvorana/
Vernisáž výstavy známého slovenského malíøe. 
Jozef Lackoviè patøí k zakladatelským postavám 
slovenského insitního umìní 20. století, jeho díla 
jsou zastoupena v muzeích a galeriích domai v za-
hranièí. Jeho obrazy udivují dokumentární vìrností, 
svìží barevností a laskavým humorem nad snažením 
èlovìka. Je malíøem Banské Štiavnice, hornických 
tradic a specifického folklóru, kde žije a tvoøí od 
roku 1955 doposud. Maluje svùj vysnìný svìt, plný 
lidského štìstí lásky a porozumìní. Vytvoøil 300 
obrazù. 

„pøiveïte smrt, živou nebo mrtvou…“ Komedie, 
v které andìlé, èerti a jiná havì� tancují, zpívají a 
hrají. Od smíchu budete plakat. Uvádí legendární 
banskoštiavnická divadelní skupina „Paradájz Pikèr“ 
Režie: Monika Hricová

,
slovensko-èeská skupina Lealoo
21.00 hod, DUKU DUKU 
                      

Kvìtinová show v režii Slávka Rabušice a Ing. Jiøího 
Martínka
18.00 hod., dvorana, vstupné: 200 Kè

Liturgie mše svaté bude doprovázena zpìvy 
chrámového sboru.
8.30 hod., farní kostel

Festival probíhá za podpory a spolupráce Mìsta 
Moravská Tøebová, Pardubického kraje, Slovensko-
èeského klubu Praha a Kvìtinového studia 
Weinlichová

Pojïte se zasnít s barevnou oduševnìlou hudbou 
slovenské hudební skupiny , která bude 
kouzlit 25. 4. v DUKU DUKU v Moravské 
Tøebové. 
Longital jsou dva zvukoví cestovatelé Shina (zpìv 
a basa) a Daniel Salontay (zpìv, kytara, smyèec), za 
podpory elektronického spoluhráèe - laptop Xi Di 
Nim (organická elektronika, zvuky prostøedí, loopy, 
samply). Longital je poetická výprava na elektric-
kých psech do neznámých zemí. Nevidíte violon-
cello na pódiu? Nedivte se, to jezdí smyèec po 
kytaøe. 

Longital vznikl v roce 2001 v Bratislavì. Atmosféra 
místa na køižovatce kultur a vlivù ovlivnila 
nadžánrový zvuk skupiny, prolínání písnì a expe-
rimentu, elektroniky a akustiky. Longital je starý 
název skály Dlhé diely, na které èlenové skupiny 
žijí. Skupina vydává alba na vlastním labelu Slnko 
records. Veèer s cestovateli, kteøí zamíøili na svá 
vystoupení do mnoha zemí svìta, máme možnost 
nyní zažít i my na koncertu 25. 4. v Dudu Duku. 
Koncert je poøádán v rámci akce „Dny slovenské 
kultury“ pod záštitou Mìsta Moravská Tøebová. 
Koncertní veèer zahájí èeskoslovenská skupina 
LEALOO.
Více informací na www.longital.com  

Lumír Mouèka

Taneèní skupina TEXASKY /19.30 hod., dvorana/
NEBO, PEKLO, RAJ a spä� /20.00 hod., 
dvorana/

Slovenská skupina Longital

26. 4., sobota – EXOTICKÉ KVÌTY TØÍ 
SVÌTADÍLU

27. 4., nedìle - Mše svatá ve slovenském jazyce

LONGITAL

Dny  slovenské kultury
Koncert



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.
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MUZEUM

Stálá expozice:

Výmìna mumií
Výstava „Théby. Mìsto bohù a faraonù“ se 
pøesunula z Prahy do Bratislavy, kde je v prosto-
rách Slovenského národného múzea pøístupna do 
øíjna 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
 – do 13. 4.

 – vernisáž 25. 4. 
v 19.00 hod. ve dvoravì muzea

Z vernisáže. Foto J. Vermousek

Pøednáška
Další pøednáška Kamily Skopové z cyklu Èeský rok, 
vìnovaná svatodušním svátkùm a dalším tradicím 
spojeným s jarním obdobím, se uskuteèní v úterý 
8. 4. v 17 hod. v klubovnì v pøízemí muzea.

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Hana Horská: OBRAZY V CORELU
Barevný svìt Josefa Lackovièe

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 od  5. 4. 2008
út - ne   10.00 - 16.00 hodin

Další slavný rodák
– Julius Schindler

Koncem ledna obdržela Komise památkové péèe dopis 
od pražského zastoupení firmy „H§R Ölwerke Julius 
Schindler Hamburg“ Nìmecko, ve kterém se na nás 
obraceli s prosbou o informace o svém zakladateli, 
tøebovském rodákovi J. Schindlerovi. Ten se narodil 
v Moravské Tøebové 30. 5. 1878 Julii Weissové a 
Gustavu Schindlerovi a žil až do roku 1905. Zároveò 
žádali o zaslání souèasných pohlednic nebo fotografií 
mìsta pro srovnání s po-hlednicemi historickými. Tyto 
informace a materiály použili pro publikaci ke 100. 
výroèí založení rafinérie minerálních olejù.
Pátráním v archivních materiálech a kronikách jsme 
objevili zmínku o otci J. Schindlera, který byl textilním 
továrníkem. V roce 1881 si pronajal budovu i s továrnou 
umístìnou v zadním traktu domu è. 7 na nynìjší 
Cihláøovì ulici (døíve Panská) od továrníka 
Steinbrechera. Zde pùsobil až do roku 1888, kdy byla 
dokonèena stavba jeho vlastní továrny  (modrotisk) na 
Piaristické ulici. Jejím majitelem byl zøejmì až do 
prvního desetiletí 20. století nebo� v roce 1912 je již 
uvádìn nový majitel Bittner. Továrna existovala až do 
roku 1939, kdy byl její provoz ukonèen. Další osudy 
této rodiny a samotného Julia Schindlera v Moravské 
Tøebové nejsou známy. Podle informací firmy 
„Ölwerke“ v roce 1905 odešel z mìsta, žil ve Vídni, 
Antverpách a v Hamburku, kde zøejmì založil zmínìnou 
firmu. Zastoupení firmy v Praze (H§R Czechia s.r.o.) 
jsme zaslali loòský kalendáø, kde jsou porovnány staré 
i nové pohledy na mìsto a jeho èásti a také informovali 
o zjištìných faktech.
Kde se Julius Schindler v Moravské Tøebové narodil, 
zda studoval místní gymnázium a jeho další osudy jsou 
zatím neznámé. Dùležité je, že jméno našeho mìsta, 
vèetnì jeho fotografií, bude uveøejnìno v pøipravované 
kronice firmy a tím zviditelnìno i v dalších zemích.

Komise památkové péèe

D U B E N 2 0 0 8

A máme se opìt na co tìšit!
Blíží se závìr již 3. roèníku naší mezinárodní 
výtvarné soutìže „Pod modrou oblohou“pro žáky 
základních škol a odpovídajících roèníkù gymnázií. 
Tato soutìž má stále vìtší ohlas. 
Ve støedu 30. 4. 2008 probìhne slavnostní 
vyhlášení v 10.30 hod. ve dvoranì muzea za 
pøítomnosti vítìzù jednotlivých kategorií i za-
hranièních škol, jejich uèitelù èi øeditelù škol 
a rodièù, zástupcù poøádající Základní školy Mor. 
Tøebová  Palackého ul., spolupracujících firem - 
Microsoft ÈR a OR-CZ, èlenky rady PaK paní Marie 
Málkové a vedoucího odboru školství pana Mgr. 
Karla Pešky, kteøí pøevzali záštitu nad touto 
evropsky ojedinìlou akcí a zástupcù vedení mìsta 
Moravské Tøebové, jež celou akci podporují.
Od 1. do 31. 5. a touto soutìží bude opìt žít celé 
mìsto Moravská Tøebová, výtvarné práce bude 
možno již tradiènì zhlédnout v nìkolika výstavních 
prostorách, vèetnì poèítaèovì zpracované prezentace 
celé soutìže ve výloze Informaèního centra na 
námìstí. V letošním roèníku dìti malovaly obrázky 
na téma „Pøátelství“ a už samotné toto téma 
naznaèuje, že se je na co tìšit!

PeadDr. Hana Horská 

Výstava fotografií
Galerie umìlecké fotografie Rudolfa Zukala v Mo-
ravské Tøebové pøivítá na slavnostním zahájení výstavy 
fotografií významného pardubického fotografa Vladi-
míra DAVIDA. Slavnostní vernisáž se uskuteèní 10. 4. 
2008 v 17.00 hodin v Galerii umìlecké fotografie na 
Brnìnské ulici è. 32.
Vladimír DAVID se narodil v Mìlníku v roce 1931. 
V roce 1952 pøišel do Pardubic, kterým zùstal vìrný 
dodnes. Celý život pracoval jako projektant. Od mládí 
byl aktivním sportovcem. Po dobu studií hrál v Dìèínì 
volejbal a stolní tenis na úrovni divize. Pozdìji v Praze 
druhou ligu basketbalu za mužstvo Sparty. V Pardu-
bicích hrál basketbal a stolní tenis za Posádkový dùm 
armády a VCHZ. V roce 1963 oblékl na MS ve stolním 
tenise v Praze „dres“ pražské redakce Práce a umístil se 
na skvìlém 5. místì mezi svìtovými novináøi. Stolní 
tenis hrál závodnì ještì ve svých 59 letech. Jmenujme 
jen ta nejvýznamnìjší ocenìní na našich a zahranièních 
soutìžích, výstavách a salonech: 3x èestná uznání na 
WORLD PRESS PHOTO v Holandsku /1962, 1966 
a 1972/, tøetí cena na CZECH PRESS PHOTO /2002/, 
první cena ORWO-PENTACON /1977/, první cena 
FOTOROK 2005 èasopisu Fotovideo. Zlatá medaile – 
nejvìtší fotografický svìtový salon THIERENBERG 
Linec /2007/, tøetí cena Èeského Olympijského Výboru 
Praha /2006/ a èestné uznání MOV Lausanne 2007.

Rudolf Zukal

Moravskotøebovské sdružení Welen
úù Welen – nový domov
Ano – máme nové sídlo a doufám, že už nám 
zùstane na delší dobu. Díky nezmìrné laskavosti 
MìÚ v Mor Tøebové naše sdružení dostalo k uží-
vání prostory v 1.patøe Latinské vinárny jako stálou 
galerii Welenu a tím i mìsta Mor. Tøebové. Chtìli 
bychom zde poøádat výstavy našich èlenù, 
hostujících výtvarníkù, besedy se zajímavými 
lidmi, ale to je jen zaèátek o našich plánech a mož-
nostech Vás budeme i nadále informovat. První 
zahajovací výstava bude v kvìtnu (sledujte 
zpravodaj) a bude to výstava zaèínajících 
výtvarníkù nebo tìch, co teprve teï dostali odvahu 
vystavovat. Pracovní název je MT – SALON.

úù Výzva I
Vážení pøíznivci výtvarného umìní, vy všichni, 
kteøí malujete, keramièíte, vyøezáváte i tkáte 
pøihlaste se k úèasti na první výstavì nazvané MT – 
SALON. My weleòáci Vám poskytneme prostory 
na ukázku Vašich prací, pohlídáme a pøipravíme 
vernisáž. Poplatek 90,- Kè bude použit na 
obèerstvení pøi vernisáži. Oèekáváme 3 - 5 ks dìl 
(s pøihlédnutím na velikost a poèet pøihlášených). 
Hlaste se na è.tel. 461 312 174 nebo mob.: 777 691 
903 – Trantírková Jana.
Pøihlášky pøijímáme do 20. 4. 2008 !!!!

Pracujte-tvoøte-tìšíme se.
úù Výzva II
Pro chystanou výstavu loutek prosíme obèany 
mìsta a pøilehlého okolí o zapùjèení jakýchkoliv 
loutek v osobním vlastnictví. S vašim svolením 
provedeme drobné opravy a po skonèení výstavy 
loutky Vám vrátíme.
Prosím zatím podejte zprávu o Vašem souhlasu 
s vystavením na tel.è.: 461 312 174 nebo mob. 777 
691 903. Za záøící oèi dìtí  dìkujeme.

úù Podìkování
Tímto bych chtìla za všechny weleòáky od srdce 
podìkovat bratrùm františkánského kláštera za 
poskytnuté prostory v kapli sv. Josefa po tøi roky 
našich výstav. Díky jim jsme se mohli zformovat 
ve sdružení a doufám, potìšit obèany tohoto mìsta 
10-ti výstavami našich èlenù i hostujících 
výtvarníkù. Výbìrem dobrovolného vstupného 
jsme snad pøispìli drobeèkem k obnovì kaple, ale 
hlavnì pro mnoho lidí zjištìním jaký klenot se 
v klášteøe ukrývá. A aè naše èinnost v tomto 
prostoru skonèila, jsme rádi, že dochází k rekon-
strukci. Proto nám snad pacièka osudu za to 
pøihrála prostor nový. Dìkujeme

Za Welen o.s. J. Trantírková

úù Moravská Tøebová, jak ji neznáme
Komise památkové péèe vyhlašuje další roèník 
fotografické soutìže „Moravská Tøebová, jak ji 
neznáme“. Vyhodnocení soutìže a výstava soutìžních 
prací budou jako každoroènì souèástí programu Dnù 
evropského dìdictví, jejichž téma je letos formulováno 
jako „Památky v krajinì a krajina jako památka“. 
Soutìžící si tentokrát mohou vybrat, zda se do soutìže 
pøihlásí se snímky Mor. Tøebové nebo jejího blízkého 
okolí, které lze shrnout pod pojmem „Moravsko-
tøebovsko“.        -jm-

úù „Sami na sebe“
5.-20. 4. 2008 - výstavní prostory zámku. Výstava 
prací studentù II. roèníku oboru vìdecké kresby a ilu-
strace – Støední škola umìní a designu a VOŠØ 
v Brnì, pod vedením akad. malíøe Pavla Dvorského.

úù Pozvánka
V pátek 11. 4. 2008 bude v malé tìlocviènì ZŠ na ul. 
Ès. armády /na køižovatce/ 5. roèník setkání 
pøíznivcù cvièení pro zdraví  JOGÓVÝ PLES.
V jeho programu bude mít své místo jógová 
rozcvièka; úvod do Sluneèní jógy, kterou v naší 
republice vyuèuje Michel Doffe (Francie) a která má 
struèný podtext: Cvièení a meditace ve stoji, sedu a 
lehu øízená dechem a TAN-TIENem jako cesta ke 
koøenùm a probuzení vìdomí. Základní informace 
a cvièení pøedá Kateøina Stárková z Dobré Vody, 
známá terapeutka japonských masáží; dále nás 
seznámí návštìvnice Indie z Ústí nad Orlicí s tech-
nikou oblékání sárí a v tomto elegantním obleèení 
budou rozdávat vegetariánské lahùdky i naše 
hostesky a na závìr si zazpíváme se skupinou z Ašra-
mu z Dolní Èermné vibraèní mantry, pro sladìní 
harmonie a získání energie pomocí této prastaré 
duchovní techniky. Zaèátek v 18.00 hod., vstupné 
dobrovolné, nutné sportovní obleèení, karimatka 
/podložka/ na cvièení, bližší informace v prodejnì 
Textil  námìstí  paní Jana Jelínková!

úù Swing a jazz
Moravskotøebovský swingový orchestr Františka 
Zeleného se svými sólisty a kvintet Petra Jeníèka pøi 
ZUŠ Vás zve v pátek 11. 4. 2008 v 18 hod. na 
koncert „SWING A JAZZ“, který se koná v koncert-
ním sále ZUŠ na zámku. Vstupné dobrovolné. 

úù Proè ne Band
Zveme Vás na veèer s country skupinou Proè ne 
Band, který se bude konat v sobotu 19. 4. 2008 ve 
20.00 hodin v hotelu Morava.

úù Duben u Krokodýlího ocasu
Krása tvoøená laserem – V øadì jarních odpoledních 
pøedvíkendových besed pokraèujeme také v prvním 
a tøetím dubnovém pátku. Na první termín 4. 4. 2008 
pøijala pozvání MUDr. Jana Melková, lékaøka Centra 
laserové medicíny v Jevíèku. Pøijde v sedmnáct hodin 
pøedstavit nejrùznìjší léèebné metody praktikované 
v souèasnosti v jevíèském centru a seznámit zájemce 
s novinkami chystanými do jeho právì rekonstruova-
ných prostor.
Páteèní pátá s místostarostou
V poøadí tøetí dubnový pátek, 18. 4. 2008 v 17.00 hod. 
se mùžete sejít s místostarostou M. Tøebové Ing. 
Václavem Maèátem. Hovoøit se bude o vìcech, které 
vás v souvislosti s jeho osobou budou zajímat – 
o sportu, o podnikání èi o pùl druhém roce a výhledu 
jeho práce ve funkci místostarosty.                     (daz)
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Návštìva arcivévody Karla s chotí v Moravské Tøebové v roce 1912
Arcivévodský pár
Karel František Josef Ludvík Hubert Georg Maria se 
narodil 17. srpna 1887 jako syn arcivévody Oty, 
synovce císaøe Františka Josefa I. a bratra následníka 
trùnu Františka Ferdinanda d'Este. V roce 1908, po 
skonèení studií na Karlovì univerzitì v Praze, ho 
císaø povolal do Brandýsa nad Labem – Staré 
Boleslavi ve funkci velitele 5. eskadrony 7. pluku 
lotrinských dragounù.
V roce 1909 se Karel ve Františkových Lázních 
setkal se vzdálenou pøíbuznou, princeznou Zitou 
z rodu Bourbon-Parma, a 21. øíjna 1911 se s ní na 
zámku Schwarzau am Steinfeld oženil. Svatebního 
obøadu a hostiny se úèastnil i tehdy 81 letý císaø 
František Josef. 
Zita Marie des Neiges 
Adelgunda Michaela 
G a b r i e l a  J o s e f í n a  
Antonia Luisa Agnes se 
narodila 9. kvìtna 1892 
ve Villa Pianore v ital-
ské provincii Lucca,. 
B y l a  t ø e t í  d c e r o u  
a pátým potomkem 
sesazeného vévody 
parmského Roberta I. 
a jeho druhé ženy, 
M a r i e  A n t o n i e  
Portugalské, celkem 
sedmnáctým potomkem 
z vévodových ètyøia-
dvaceti dìtí. Dìti z ro-
diny vévody parmského 
byly vychovávány jako 
zbožní katolíci. Pravidelnì se vìnovaly dobroèinné 
práci pro chudé a peèovaly o své tìlesnì èi duševnì 
postižené sourozence z vévodova prvního 
manželství. Tøi ze Zitiných sester se staly 
øeholnicemi a po jistý èas o této cestì uvažovala 
i ona. 

Cesta do Halièe, pobyt v Moravské Tøebové
V bøeznu 1912 pøišel rozkaz k pøesunu Karlova 
pluku do východní Halièe. Z Brandýsa vojsko 
vyrazilo 2. bøezna, arcivévoda v èele své eskadrony. 
Arcivévodkynì Zita se mìla pøestìhovat do 
Kolomyje, kde byly pro arcivévodský pár pronajaty 
dvì vily poblíž kasáren, až po ukonèení pøesunu. 
V prùbìhu cesty vojska pøes Èechy a Moravu však 
manžela pøi jednotlivých zastávkách navštìvovala.
Jedna ze zastávek byla naplánována v Moravské 
Tøebové. 8. bøezna 1912 byla Moravská Tøebová 
i v nejmenších ulièkách vyzdobena vlajkami. 
Arcivévodkynì Zita pøijela pøed jedenáctou hodinou 
øádným vlakem, ke kterému byl pøipojen dvorní 
salonní vùz. Na nádraží ji pøivítali okresní hejtman 
Khoß von Sternegg, starosta Eduard Mayer a èet-
nický rytmistr Alexander Krasicki, jakož i zástupy 
obyvatel Moravské Tøebové. Po pøivítání nastoupila 
arcivévodkynì do vlastního automobilu a jela 
naproti svému manželovi, který mìl pøivést svou 
eskadronu Svitavskou ulicí. Kolem pùl druhé se zde 
setkali  arcivévodkynì v autì,  arcivévoda na koni, 
a odebrali se do Schurovy vily, kde byli ubytováni. 
Moritz Schur pøijel s pøedstihem z Vídnì, aby 
osobnì zajistil vzácné návštìvì maximální pohodlí.
Pøed vilou už opìt èekali okresní hejtman Khoß von 
Sternegg, starosta Mayer, èetnický rytmistr Krasicki 
a spolu s nimi i konzistoriální rada a dìkan P. 
Vinzenz Repper a vrchní správce statku Heinrich 
Nettwall. V ulicích i na námìstí se tísnilo mnoho 
lidí, kteøí si nechtìli nechat ujít pøíležitost vidìt 
arcivévodský pár na vlastní oèi. Zatímco se manželé 
zotavovali po cestì, koncertovala pøed vilou mìstská 
kapela, která pak od ètyø do pìti hodin poøádala 
koncert na námìstí. V prùbìhu odpoledne si 
arcivévoda prohlédl maštale, kde byli ustájeni jeho 
konì, a v sedm hodin veèer absolvovali oba manželé 
prohlídku slavnostnì osvìtleného mìsta, pøi které 
zaznìla státní hymna a neustával jásot velkého 
množství shromáždìných obyvatel. V osm hodin se 
pøed vilou sešly mužský pìvecký spolek a spolek 
„Lyra“ a pod svými vlajkami zazpívaly arcivévod-
skému páru dostaveníèko. Arcivévoda s chotí se 
objevili v oknì a osobnì pìvcùm vyjádøili své 
uznání. 
Sobota 8. bøezna byl plánována jako den odpoèinku, 
arcivévoda s chotí proto mohli zùstat v Moravské 
Tøebové a pøijímat hold rùzných skupin obyvatel 
mìsta. Odpoledne podnikli automobilový výlet do 
Rozstání, Mìsteèka Trnávky a Køenova a veèer 

shlédli pøedstavení operety Franze Lehára „Hrabì 
Luxemburg“.
V nedìli v 7 hodin ráno  se konala slavnostní mše za 
úèasti pøedstavitelù významných úøadù. Zúèastnil se 
také spolek veteránù, který v hlavní lodi farního 
kostela vytvoøil pro arcivévodský pár špalír. 
Duchovenstvo v èele s dìkanem Repperem èekalo 
pøed vchodem, aby arcivévodský pár pøivítalo 
a uvedlo na místo. Bìhem eucharistie pøednesl 
mužský pìvecký spolek Schubertovu „Nìmeckou 
mši“. Po skonèení bohoslužby se arcivévoda s chotí, 
doprovázeni okresním hejtmanem a pøedstaviteli 
mìsta, odebrali na námìstí. Zde arcivévoda vsedl na 
konì, aby pokraèoval v èele své eskadrony v po-
chodu do Litovle. Arcivévodkynì ještì krátce pobyla 
v Schurovì vile a pak se rovnìž vydala na cestu do 
Litovle, vlakem pøes Tøebovice. Vyprovázela ji opìt 
jak místní honorace, tak i množství obyvatel mìsta, 
které si svým pøíjemným vystupováním rychle 
získala. Z otevøeného okna salonního vozu arci-
vévodkynì ještì za projevy sympatií podìkovala. 
Arcivévodský pár se ostatnì nìkolikrát uznale 
vyjádøil o pøíznivém pøijetí obyvatelstvem i poho-
stinství v Schurovì vile. 

Další osudy arcivévodského páru 
20. listopadu 1912 se manželùm narodil první syn, 
arcivévoda Otto František Josef, v pøíštích deseti 
letech následovalo ještì dalších sedm sourozencù. 
Arcivévoda postupoval v hodnostech a funkcích, až 
se stal velitelem pluku a byl pøevelen do Vídnì. 
V roce 1913 se rodina pøestìhovala na zámek 
Hetzendorf ve Vídni-Meidlingu.
Po sarajevském atentátu se Karel stal následníkem 
trùnu. Když pak 21. listopadu 1916 zemøel František 
Josef I., arcivévoda Karel František Josef se stal 
Karlem I., císaøem rakouským a králem èeským 
a uherským. Zita doprovázela svého chotì do 
provincií a na frontu, sama se zabývala charitativní 
prací a návštìvami ranìných vojákù v nemocnicích.
Byla nejen energická a houževnatá, ale podle mínìní 
vìtšiny souèasníkù i krásná. Zitin první vstup do 
habsburské metropole Vídnì byl obrovským 
úspìchem. Bìhem Karlovy krátké vlády hrála však 
i dùležitou politickou roli, nebo� èasto pomáhala 
ponìkud váhavému panovníkovi v rozhodování. 
Významnì se podílela také na Karlových snahách 
o smírné ukonèení svìtové války a zachování mo-
narchie, které ovšem skonèily v dubnu 1918 nejen 
neúspìchem, ale i skandálem. Když 11. listopadu 
1918 Karel podepsal manifest, jímž se vzdával  
výkonu státnické moci, znamenalo to konec po 
staletí trvajícího panování habsburské dynastie.
Karel odmítl abdikovat. Po neúspìšném pokusu 
o restauraci monarchie v Maïarsku zemøel v exilu 

Detail sochaøské výzdoby oltáøe sv. Køíže

Arcivévodkynì Zita 8. bøezna 1812 v Mor. Tøebové
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Císaø Karel I.
a císaøovna Zita

Okénko ZUŠ Moravská Tøebová

KLAVÍRNÍ SOUTÌŽ studují souèasnì na dvou odlišných školách. 
Soutìže jakéhokoli druhu jsou øehole.  A tvrdé.  Pracují tedy vlastnì na dvì smìny, aby o víkendu 
Týká se to i soutìží hudebních. Možná si nìkteøí dohánìli to, co bìhem týdne nebylo možno 
z vás ètenáøù pomyslí  co je to za nesmysl, pro stihnout. Nemìli bychom pøed nimi smeknout?
muzikanta to pøece musí být zábava. Velký omyl, A  úspìšnost našich žaèek v letošním okresním 
vážení. Je to vìtší døina, než si umíte pøedstavit. kole celostátní soutìže ve høe na klavír, které se 
Buïme ale konkrétní. Pro žáky ZUŠ vypisuje konalo 27. února v Polièce? Posuïte sami: jedno 
ministerstvo každoroènì soutìže pro nìkteré z vy- èestné uznání, dvì 3. místa, pìt druhých míst a dvì 
uèovaných oborù, pøièemž na ten který z oborù 1. místa s postupem do krajského kola.
pøijde øada jednou za tøi roky. Letos soutìží 
klavíristé. Po školním kole na domácí pùdì 
následují kola okresní a krajská, a soutìž vrcholí 
kolem ústøedním. Chce-li tým složený z uèitele a 
žáka(ù) v soutìži uspìt, musí po celou dobu studia 
velmi usilovnì spolupracovat. Ministerstvem 
stanovená vyuèovací doba ani zdaleka nepokrývá 
èas nutný k vypracování pøesvìdèivé interpretace 
hudebních dìl. Pro uèitele to znamená množství 
nadpoèetných (a pochopitelnì nehonorovaných) 
hodin, a to nejen bìhem pracovního týdne, ale 
i o víkendech, svátcích, ba i o prázdninách. Žák, 
aby pøesvìdèil porotu, musí nìkolik let pravidelnì 
alespoò 2 hodiny dennì cvièit. Každý tréninkový 
výpadek je témìø okamžitì poznat na výkonnosti. 
Ve høe je ale ještì jeden nevyzpytatelný faktor, 
který mùže ve finiši zhatit veškeré nadìje na dobré Na snímku (zleva): Dominika Draesslerová – 
umístìní – tréma. Správná životospráva, ladìní 1. místo ve 2. kategorii s postupem, a Vìra 
a naèasování formy i psychická pøíprava se v mno- Fischerová – 1. místo v 7. kategorii taktéž 
hém shodují se sportem. Musíme však vzít v potaz s postupem do krajského kola.
ještì jednu závažnou okolnost, kterou èasto my Dìkujeme, gratulujeme a držíme palce!                                                            
dospìlí odmítáme brát na vìdomí. Žáci ZUŠ Vaše ZUŠ

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

Program Støediska
èesko-nìmeckého porozumìní
Ètvrtek 3. 4. - Srdeènì Vás zveme na výstavu 
svitavského rodáka a mecenáše "Walentina Osvalda 
Ottendorfera". Zahájení výstavy v prostorách 
Støediska (I. poschodí Muzea) ve 14.30 hod.
Pátek 4. 4. - Navštíví Moravskou Tøebovou a Støe-
disko èes. nìm. porozumìní v 10.00 hodin skupina 
církevních hodnostáøù spolu se svìtícím biskupem 
Gerhardem Pieschlem (tøebovský rodák). 
Pátek, sobota 4.-5. 4. - Poøádá Støedisko èes. nìm. 
porozumìní spoleènì s Goethe Institutem Praha již 
II. semináø pro uèitele nìmèiny. Zahájení je pátek 
v 17.00 hodin, ukonèení v sobotu v 18 hodin
Ètvrtek 24. 4. - Zveme Vás pøi pøíležitosti úmrtí 
malíøe Hugo Hodienere (tøebovský rodák) na 
pøednášku o jeho životì a díle. Støedisko èes. nìm. 
porozumìní ve 14 hodin

na Madeiøe 1. dubna 1922, v nedožitých 35 letech. 
Jeho manželka Zita se dožila  témìø 97 let, zemøela 
14. bøezna 1989 ve švýcarském Zizersu. Nikdy se 
nevzdala nadìje na obnovení monarchie a stála také 
v pozadí snah o blahoøeèení Karla I. 3. øíjna 2004 
byl poslední  èeský král za své úsilí o ukonèení první 
svìtové války skuteènì Janem Pavlem II. blahoøe-
èen.
Blahoøeèení pøihlíželi mezi tisícovkou potomkù 
habsburské dynastie i ètyøi Karlovi synové  Otto, 
Stephan, Karl Ludwig a Felix. Otto byl v letech 
1994  1999 poslancem Evropského parlamentu.

-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. 4. - 10. 6. – Jiøí Ondra - Krajinomalby a zátiší 
Výstava olejomaleb moravskotøebovského výtvarníka 
Jiøího Ondry, èlena sdružení Welen.
Pøístupno v pùjèovní dobì: po-èt 9.00-17.00 hod., so 
9.00-12.00 hod.
8. 4. – Èeský rok - jarní zvyky
Pøednáška o èeských lidových obyèejích a zvycích. Na 
programu bude filipojakubská noc (èarodìjnice), máje - 
stavìní, kácení, malé májky pro svobodná dìvèata, 
vysypávání cestièek lásky, jarní zvyky na Høebeèsku, 
taneèní zábavy mládeže, letnice (tedy svatodušní 
svátky), ale také královnièky, panenské obøady otvírání 
studánek, mládenecké jízdy na koních a pasácké hry. 
Lektorkou bude Kamila Skopová, autorka odborných 
publikací z oblasti národopisu (Lidová tvorba, Lidový 
odìv, Jednoduché loutky, Hody pùsty, masopusty, 
Pleteme vìneèky po celý rok, Rodinné støíbro, …ale 
máma to vaøila líp, aj.). Zaèátek je v 17.00 hod. v sále 
kulturních služeb. Poøádáno ve spolupráci s muzeem.
10. 4. – Neuvìøitelná Indie
Beseda s fotografem, nezávislým publicistou interne-
tového serveru iDNES.cz a cestovatelem Ondøejem 
Valáškem o jeho cestì po Indii. Pøednáška se opírá 
o øadu fotografií, faktù a osobních zážitkù a klade si za 
cíl pøiblížit mimo øady zajímavostí, historických 
památek, také pøírodu a život miliardové Indie.
Zaèátek v 17.30 hod. v sále Sociálních služeb mìsta, 
Svitavská ul.
22. 4. – Expedice K2 2007
Pøednáška Romana Langra o expedici v Pákistánu 
a výstupu na horu hor, druhý nejvyšší vrchol planety K2 
(8 611 m n.m.). Doplnìno promítáním.
Zaèátek v 17.30 hod. ve spoleèenském sále Sociálních 
služeb mìsta (Svitavská ul.)
Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
  2. 4. 2008   Opièka
  9 .4. 2008   Výrobek ze slaného tìsta
16. 4. 2008   Tenisová raketa
23. 4. 2008   Kšilt
30. 4. 2008   Spoleèenská hra
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìtském oddìlení MìK.
Pasování do stavu ètenáøského
Slavnostní ceremoniál uvedení dìtí prvních roèníkù 
mezi ètenáøe mìstské knihovny. Dìti vystoupí se svým 
programem, složí rytíøský slib a projdou ceremoniálem 
pasování. Pasování se uskuteèní v zasedacím sále MìÚ 
Olomoucká 2 a to v následujících termínech: 2. 4. – 
Speciální škola, zaèátek v 9.00 hod., II. ZŠ, zaèátek 
v 10.00 hod., I. ZŠ, zaèátek v 13.00 hod.; 3. 4. – II. ZŠ, 
zaèátek v 9.00 hod., 10.00 hod., III. ZŠ, zaèátek v 13.30 
hod., 14.30 hod. Srdeènì zveme všechny rodièe, 
prarodièe, pøíbuzné a pøátele dìtí!
19. 4. – Dìtský bleší trh 
Prodej nebo výmìna hraèek, dìtských knih, sportovních 
potøeb, vlastních výrobkù  vše se souhlasem rodièù! 
Každý úèastník si svùj „obchod“ zbuduje sám (deka, 
židle stolek), zámecké arkády 9.00  12.00 hod.
29. 4. – Klub dìtských knihoven
Setkání pracovnic dìtských oddìlení z Pardubického 
a Královéhradeckého kraje, zaèátek v 10.00 hod. 
v mìstské knihovnì.

Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01  Moravská Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj Uriga 
OFM, Svitavská 5, 571 01 M. Tøebová

Poøad bohoslužeb
Po/   9:00 hod. - klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. - klášterní kostel
St/ 18:00 hod. - klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. - klášterní kostel - mše sv. pro dìti
Pá/ 18:00 hod. - klášterní kostel
So/   7:00 hod. - klášterní kostel
      18:00 hod. - klášterní kostel
Ne/  8:30 hod. - farní kostel
      18:00 hod. - klášterní kostel
POZOR ZMÌNA
Od 15. 4. budou mše svaté v úterý a ve støedu 
v 18:00 hod.ve farním kostele.
Mše svatá bude v nedìli veèer v klášterním kostele po 
celý rok v 18:00 hod. /Døíve byla v letním období 
v 19:00 hod./
V nedìli 27. 4. bude ranní mše sv. v 8:30 hod. ve 
farním kostele ve slovenském jazyce pøi pøíležitosti 
Dnù slovenské kultury v Moravské Tøebové. Liturgii 
mše sv. bude doprovázet svými zpìvy chrámový sbor. 
Oblastní charita Moravská Tøebová
V mìsíci dubnu pøipravuje Denní stacionáø - Domeèek 
v Mor. Tøebové za podpory Kulturních služeb Mor. 
Tøebová prezentaèní vernisáž, kde pracovníci spolu 
s uživateli služby pøipravili kulturní pásmo a prezentaci 
svých výrobkù. Vernisáž se bude konat 3. 4. v 15:00 
hod. ve dvoranì muzea. Pøijïte se podívat na to, co 
jsme se nauèili, pobavit se a podpoøit Domeèek. 
Vernisáž uvádí p. V. Žáèek. 
V pøípadì ukonèené povinné školní docházky pøijímá 
Denní stacionáø výjimeènì, po vzájemné domluvì 
uživatele této služby již od 16 let vìku. 
Spoleèenství Ètyølístek - èinnost v r. 2007
Již 13. rok v našem mìstì existuje spoleèenství 
Ètyølístek, který vede Mgr. J. Navrátil s manželkou 
a další dobrovolníci. Je urèen pro dìti od 7 do 12 let 
z Mor. Tøebové a okolí. Druhé spoleèenství pod názvem 
Brouèci je pro menší dìti pøedškolního vìku. Toto 
spoleèenství je i nadále otevøené pro pøijetí dalších 
zájemcù. Za dùležité považujeme i to, že dìti, kterým je 
více než 12 let a naše spoleèenství opouštìjí, mohou 
pokraèovat v podobné èinnosti i nadále. Dìti se scházejí 
1x týdnì na faøe v Mor. Tøebové. Organizují výlety, 
soutìže a velmi oblíbený karneval Z pohádky do 
pohádky ke Dni dìtí, kterého se v loni zúèastnilo až 100 
dìtí. S novým školním rokem zahájil Ètyølístek 
celoroèní soutìž, nazvanou MOST - /M - modlitba, O - 
obì�, S - služba, T - tvoøivost/. 
Díky finanènímu pøíspìvku od Mìsta Moravská 
Tøebová a také díky Základní škole na Kostelním 
námìstí chodí dìti každý první pátek v mìsíci do 
tìlocvièny si zasportovat a zlepšit si tak fyzickou 
kondici. 
Dne 13. 10. se Ètyølístek vydal na výlet do Pelhøimova 
na výstavu rekordù a kuriozit. Dìti byly nadšené a 
nalezly zde i nejdelší kravatu z Hedvy Mor.Tøebová. 
Podìkování patøí také Mìstu Mor.Tøebová, které 
èásteènì pøispìlo na tento výlet. 
Dva vedoucí se po dobré loòské zkušenosti zúèastnili 
akce nazvané "Celostátní výmìna zkušeností" konané 
ve dnech 16. - 18. 11. 2007 v Tøešti u Jihlavy s cílem 
využít nabité zkušenosti a znalosti pro další práci s dìt-
mi a mládeží. Dìkujeme vedoucím za jejich práci, 
kterou dìlají pro školní dìti ve volném èase. Pokud 
máte pocit, že se Vaše dítì nudí a potøebuje nìjak 
smysluplnì využít volný èas, pøijïte mezi nás. 
Spoleèenství Ètyølístek od r. 2008 pøevezme záštitu 
Øímskokatolické farnosti v Mor. Tøebové – a bude 
jednou z pastoraèních aktivit Rodinného centra Sluníèko 
/døíve Mateøské centrum Sluníèko/. 
Oblastní charita pøipravuje od dubna další druh služby, 
která v našem mìstì chybí a sice pùjèovnu kompen-
zaèních pomùcek pro zdravotnì postižené nebo 
pøechodnì hendikepované nebo pøechodnì potøebující 
tyto pomùcky. Pùjèovnu mùžeme otevøít díky 
pøíspìvku, který jsme obdrželi z Tøíkrálové sbírky 2007. 
Jednalo by se o pomùcky typu toaletní køeslo, invalidní 
vozík, nástavec na WC, nástavec do koupelny, 
antidekubitní pomùcky a pod.
Bližší informace - paní Horèíková, tel.è. 603 350 811, 
nebo 461 310 627, e-mail: reditel.mtrebova@caritas.cz
Setkání seniorù se bude konat v pondìlí dne 7. 4. 2008 
v 10:00 hod. v klášterní jídelnì. 
Humanitární šatník je otevøen každý pátek na 
Kostelním námìstí od 15:00 hod. do 17:00 hod. Prosíme 
dodavatele šatstva o malou pomoc, které pro jednotlivce 
není nároèná, ale pøi vìtším množství je to již velká 
finanèní položka. Jedná se o igelitové pytle, do kterých 
šatstvo balíme a následnì odešleme do diakonie 
Broumov - centrální sklad šatstva. 

Èeskobratrská církev evangelická

Církev èeskoslovenská husitská

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
Nedìle - bohoslužby - 9.00, sál na faøe
Pondìlí - biblické hodiny - 15.45, Domov dùchodcù
Ètvrtek - biblické hodiny - 17.00, sál na faøe
Pátek - bibl. hodiny pro dorost - 14.30, sál na faøe
V nedìli 6. 4. v 9 hod. bude hostem faráø Mgr. Aleš 
Mostecký z Tøebíèe. Vykoná bohoslužby a hned poté 
bude vyprávìt o svém pùsobení v èeském sboru naší 
církve "Bohemka" na Ukrajinì. Bude doplnìno o hudbu 
a zpìv hudebnì pìvecké skupiny ze sboru v Tøebíèi.
Ve ètvrtek 24. 4. oèekáváme hosta ThDr. Pavla 
Èerného pøedsedu rady Církve bratrské a také pøedsedu 
Ekumenické rady církví, který bude pøednášet na téma 
„Souèastná podoba ekumenického hnutí“. Pøednáška je 
uspoøádána poboèkou Køes�anské akademie v Moravské 
Tøebové a koná se v 17 hod. v Domovì dùchodcù 
v pøízemí v pøednáškové místnosti.
1. 5. v 17 hod. bude májové hudební setkání v kostele 
ÈCE. Hrát bude Posaunenchor z Evangelické církve 
z Drážïan.

 Alois Nìmec, místní faráø ÈCE

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
Náboženská obec CÈSH
PO BOX  36, 571 01 Moravská Tøebová
Tel: 774 365 191
Faráø Miloš Košíèek  
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

Dùm dìtí a mládeže na mìsíc duben
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/

2. 4. OKRES VE FLORBALE
6.-7. tøíd, od 9:00 na Gymnáziu M.T.
3. 4. OBVODNÍ KOLO VE FLORBALE 1.-3. tøíd od 
14:00 na ZŠ Palackého
10. 4. KERAMIKA PRO VEØEJNOST v DDM. 
13:00-14:30 hod. pro pøedškoláky za doprovodu rodièù, 
15:00-16:30 hod. pro ostatní zájemce. S sebou pøe-
zùvky, pracovní triko, 10 Kè. Pøihlášky do 9. 4.
11. 4. SMALTOVANÝ ŠPERK pro veøejnost od 
15:30 na DDM. Úèastníci se nauèí a vyrobí si jedno-
duchý smaltovaný šperk (pøívìsek, náušnice, ná-
ramek,…). Dìti 1.-3. tøíd v doprovodu dospìlé osoby. 
S sebou pracovní odìv, 20 Kè, pøezùvky. Z dùvodu 
zajištìní materiálu se pøedem nahlaste do 10. 4.
V týdnu od 14. 4. do 17. 4. Jarní ekostezka ke Dni 
Zemì pro 1.-3. tø. ZŠ, termín a podrobnosti budou 
upøesnìny na propozicích.
16. 4. OBVODNÍ KOLO VE FLORBALE 4.-5. tøíd, 
kategorie: chlapci od 14:00 na ZŠ Palackého
16. 4. APRÍLOVÝ TURNAJ V BOWLINGU pro 
èleny bowlingového kroužku, od 15:30 hod. na 
bowlingu Ohnivá koule. Více na letácích.
17. 4. OBVODNÍ KOLO VE FLORBALE 4.-5. tøíd, 
kategorie: dívky od 14:00 na ZŠ Palackého

Církve

18. 4. DEN ZEMÌ pro MŠ a 1.-3. tøídy ZŠ, od 9:00 
v parku u muzea. Podrobnosti na propozicích.
23.4. OKRESNÍ KOLO VE FLORBALE 4.-5.tøíd, 
kategorie: Chlapci od 9:00 na ZŠ Palackého
25. 4. Poznávání rostlin 5.-9. tøídy ZŠ, od 9:00 , školy 
se z organizaèních dùvodù pøedem telefonicky nahlásí.
26. 4. ÈARODÌJNICKÝ REJ od 16:00 hod. na 
kynologickém cvièišti v lomu. Tradièní akce pro rodièe 
s dìtmi. Akce ve spolupráci se ZKO 308. Podrobnosti 
budou upøesnìny na propozicích.
29. 4. MC DONALDS CUP 1. - 3. tøíd, ve spolupráci 
s TJ Slovan od 9:00 na høišti,
30. 4. MC DONALDS CUP 4. - 5. tøíd, ve spolupráci 
s TJ Slovan od 9:00 na høišti
V prùbìhu mìsíce února a bøezna probìhla zemìpisná 
soutìž LETEM SVÌTEM 2008. Této soutìže se 
zúèastnili žáci moravskotøebovských základních škol 
a gymnázia, a to v hojném poètu. Vzhledem k nároè-
nosti celé soutìže, která zahrnovala otázky nejen z pro-
braného uèiva, ale pøedevším ze všeobecných 
zemìpisných znalostí, bychom rádi popøáli vítìzùm 
jednotlivých kategorií touto cestou. Nejúspìšnìjší 
v kategorii 8.-9. tøíd byli: Tomáš Vondrovský (ZŠ 
ÈSA), Veronika Hesová (ZŠ Palackého), Matìj Skala 
(ZŠ Kostelní nám.) a Richard Cvrkal (GY MT). V ka-
tegorii 6.-7. tøíd: Matìj Stejskal, Jitka Faktorová 
a Martin Jeøábek (všichni GY MT). Gratulujeme!

D U B E N 2 0 0 8

Sobota 5. 4. - Pìší výlet po trase – Jevíèko - 
Hušák - Mìsteèko Trnávka. Délka výletu cca 12 
km. Sraz na nádraží ÈD v 8.40 hod., odjezd 
z Mor. Tøebové v 8.51 hod. Návrat pøed 17. hod. 
Støeda 9. 4. - Pøátelské posezení v klubovnì.  
Na programu - dokonèení pøíprav na Vandr, 
program na mìsíc kvìten a zájezd na Dìèínsko. 
Promítání obrázkù z døívìjších výletù. Zahájení 
v 19.00 hod (pozor zmìna – pøechod na letní èas!!!)
Sobota 12. 4. - 41. roèník dálkového a turistického 
pochodu a cykloturistické jízdy VANDR SKRZ 
MALÓ HANÓ. Presence od 7.00 hod. na radnici 
v M. Tøebové, zakonèení na zámku. Podrobnosti na 
proposicích a plakátech.
Sobota 19. 4. - Cyklistický výlet do Velkých 
Opatovic s návštìvou zámeckých muzeí a pro-
hlídky skalních reliéfù sochaøe Otáhala. Délka 
výletu cca 50 km. Sraz zájemcù v 9.00 hod. u auto-
busového nádraží, návrat okolo 16.00 hod.
Sobota 26. 4. - Cyklistický výlet POVODÍM 
MORAVY do Olomouce. Sraz zájemcù v 8.00 
hod. u autobus. nádraží., návrat (z Olomouce do 
Krasíkova vlakem a dále domù na kole) okolo 
18.00 hod. Délka výletu cca 65-70 km
Upozoròujeme všechny zájemce na naši webovou 
stránku: /www.kctmt.wz.cz/ s dalšími informacemi 
o naší èinnosti.

Program èinnosti KÈT
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V sobotu 23. 2. 2008 se moravskotøebovští skauti sešli 
již po šestnácté v areálu støední vojenské školy 
k soutìži ve støelbì ze vzduchovky O zlatou kulku 
Oldy Šetrného, kterou každoroènì poøádá pro své èleny 
Junák  støedisko Moravská Tøebová.

Základní myšlenka akce je stále stejná – zastøílet si 
v zimním èase v pøíjemných podmínkách kryté vojenské 

støelnice, a to vèetnì tìch, kteøí to tøeba ještì ani neumí 
a uèí se to „za chodu“ pøímo na palebné èáøe (letos tøeba 
Ještìrky, Lasièky a nejmladší chlapci - vlèata). K tradici 
patøí i medaile pro nejlepší jednotlivce ve tvaru kulky 
a dort pro nejlepší družstva v podobì terèe.
Letos mohl být patron akce, slavný zálesák Old 
Shatterhand (v názvu jsme si ho trošku poèeštili :-) 
nadmíru spokojen poètem úèastníkù (rekordních 105) 
i kvalitou støelcù. A kdo zrovna nestøílel, mohl se 
zabavit bohatým doprovodným programem, ve kterém 
ani letos nechybìly nejrùznìjší testy, zkoušky zruènosti, 
ale i praktické ukázky vojenského protichemického 
vybavení a radiostanic. Dopoledne velmi rychle ubìhlo 
a krátce pøed polednem došlo na všemi oèekávané 
vyhlašování vítìzù. Zejména soutìž družstev je ostøe 
sledovaná, pøeci jen dort je dort! Letos se z nìj mohli 
radovat ve ètyøech vyhlášených kategoriích Plejády, 
Kentauøi, Lvice a Vlci. Ani nejlepší jednotlivci nepøišli 
zkrátka, když si kromì medailí a diplomù odnesli 
i upomínkové pøedmìty vìnované sponzory.
Podìkování poøadatelù patøí Vojenské støední škole 
a VOŠ MO v Moravské Tøebové, Mìstu Moravská 
Tøebová a cukrárnì Linda.       Pavel Navrátil

O zlatou kulku Oldy Šetrného

úúù ZŠ „Køižovatka“
• V posledních týdnech se toho na naší škole událo 
opravdu hodnì. Rada školy a vyuèující uspoøádali 
spoleènì již 3. reprezentaèní ples školy, mùže nás 
jen tìšit zvyšující se návštìvnost plesu, stejnì tak 
jako úèast kolegù kantorù z jiných škol. Nejen 
rodièe se dobøe bavili, došlo i na naše nejmenší, pro 
které jsme pøipravili karneval. Ti se pøevlékli do 
kostýmù vil, Snìhurek, Spidermanù a dalších 
masek a vyrazili se bavit, soutìžit a tanèit do naší 
velké tìlocvièny na Olomoucké ulici. Chtìli totiž 
už definitivnì ukonèit tento podivný zpùsob zimy 
a pøivítat jaro. Školáci ze 3. a 4. tøídy prošli 
plaveckým výcvikem, nikdo se neutopil, naopak, 
vìtšina dìtí se zdokonalila ve svých plaveckých 
dovednostech, což nás, pedagogy, také tìší. 
Vrcholnou pøedvelikonoèní událostí byl pro 
všechny dìti 1. stupnì projektový den nazvaný 
„Jarní promìny“. Pøipomenuli jsme si tradice 
Velikonoc  pletení pomlázky a vìneèkù, techniky 
zdobení perníèkù, práci s netradièními materiály. 
Vidíte, na naší škole se stále nìco dìje.
• Ještì pøed zápisem dìtí do 1. tøídy navštívily naši 
pøípravnou tøídu kamarádi z MŠ v Sušicích. 
Vzájemné poznávání a okukování dìtí probìhlo ve 
velmi pøíjemné atmosféøe, dìtem z MŠ se nejvíce 
líbily hry v tìlocviènì, protože velké uzavøené 
prostory jsou pro nì vzácné. Dne 8. 2. probìhl na 
všech základních školách zápis dìtí do 1. tøídy, na 
naší škole si dìti zacvièily, zahrály, nakreslily 
obrázek a podívaly se na pohádku na interaktivní 
tabuli. S vysvìdèením o splnìných úkolech 
odcházely spokojenì domù. A co pøipravujeme? 
27. 2. žáci školní samosprávy pøipravují pro dìti 
z Pøípravné a 1.-3. tøídy karneval – Rej zvíøátek. 
Vyuèující 1. stupnì pøipravují projektový týden 
s tématem jaro, Velikonoce, svátky jara se budou 
prolínat všemi vyuèovacími pøedmìty.
• Pøípravná tøída – Byl Vašemu dítìti udìlen 
odklad? Bude Vaše dítì v pøíštím školním roce 
pøedškolákem nebo nenavštìvuje Vaše dítì žádné 
pøedškolní zaøízení? Pak je pro nì vhodné právì 
naše Pøípravná tøída, která pracuje pøi ZŠ Ès. 
armády od letošního školního roku. Další infor-
mace o této tøídì získáte na webových stránkách 
školy www.zskrizovatka.cz a nebo se na naši práci 
pøijïte podívat, jste srdeènì zváni. A ještì jedna 
informace závìrem – zapíšete-li své dítì do 
pøípravné tøídy naší školy, neznamená to, že musí 
navštìvovat „Køižovatku“ i dalších devìt let. Ale 
možná... výbìr záleží na Vás.

Mgr. Eva Hromádková

úúù Den otevøených dveøí
Mateøská škola Jiráskova a Tyršova zve srdeènì 
rodièe s dìtmi na Den otevøených dveøí, který se 
koná na obou pracovištích v sobotu  5. 4. 2008 
v dobì od 9. 00 do 11. 30 hod. Na setkání s Vámi 
se tìší zamìstnanci mateøské školy.

úù Flora Olomouc
ZO ÈZS v Moravské Tøebové Vás zve na zájezd 
Flora Olomouc, který se koná v sobotu 26. 4. 
2008. Jarní zahradnické trhy – HOSTIFARM. 
Cibuloviny – zahrádkáøská poradna. Odjezd od 
muzea v 7.30 hod. Pøihlášky v prodejnì TISK 
HRUBÝ ul. Svitavská od 25. 3. 2008. Èlenové 
ÈZS 60,- Kè, ostatní 80,- Kè.

úúù II. pálení èarodìjnic
se koná 30. 4. 2008 v Kulturním domì v Kun-
èinì. Zaèátek od 16.00 hod., vstupné 150 Kè.
Vystoupí kapely: Znouzectnost, N.V.Ú, Punk Floid, 
Werglùv Pjos, Heebie Jeebies, Scarecrow, Pro-
paganja, Generace Polosmradù, Oranžovej Vy-
køièník.

úúù 30. roèník jízdy do Javoøíèka
Klub èeských turistù TJ SLOVAN Moravská 
Tøebová poøádá po 30. CYKLOTURISTICKOU 
HVÌZDICOVOU JÍZDU  DO JAVOØÍÈKA ve 
ètvrtek 1. 5. 2008.
Trasa jízdy: Mor. Tøebová - Mìst. Trnávka  
Vranová, Lhota - Bouzov/Doly - Javoøíèko a zpìt
Délka trasy: cca 65  70 km (z M.Tøebové a zpìt)
Sraz úèastníkù: v Javoøíèku - od 12.00 do 15.00 
hod. Odjezd: individuální pøesun do cílového 
místa dle vlastního rozhodnutí. Odmìna: v Ja-
voøíèku pøi presenci každý obdrží PAMÌTNÍ LIST. 
Úèastníci z jiných míst si volí trasu a èas dle 
vlastních potøeb. Akce se koná pøi bìžném 
silnièním provozu. Každý úèastník jede na vlastní 
nebezpeèí a je povinen dodržovat pravidla 
silnièního provozu. Pøijeïte se pozdravit se svými 
známými z pøedchozích roèníkù. Akce je souèástí 
oslav 120 let KÈT.                                            

Srdeènì zvou poøadatelé !

Již po patnácté se uskuteènil tradièní ples velitele 
posádky v Moravské Tøebové. V kulturním zaøízení Na 
Písku pøesnì o pùl osmé byl zahájen pøedtanèením. 
Krásná hudba, záøící sál, dámy v šustících garderobách, 
pánové v oblecích a vojáci jak jinak, než v nažehlených 
slavnostních uniformách. Pohled, který potìšil snad 
každého hosta, který vešel s oèekáváním tradiènì 
vysoké úrovnì tohoto plesu. Zahajovací slovo 
konferenciéra, pøedstavení hlavního poøadatele - velitele 
školy plukovníka Jiøího Kopeèného a pøivítání hostù 
probìhlo s lehounkou noblesou. Skupina Las Vegas, 
která hudebnì provázela celým plesem a mìla 
pøipravené i dva show vstupy, z toho jeden jako 
pùlnoèní pøekvapení, splnila i ty nejvyšší požadavky 
všech hostù. Pozvání velitele školy na ples pøijali 
napøíklad konzul Èeské republiky v Polsku pan Jiøí 
Kubík, bývalý velitel školy plukovník Jindøich Dìdák, 
místostarosta mìsta Moravská Tøebová Miloš Izák a 
další významní hosté. Velitel školy krátce všechny 
pøivítal a popøál všem pøíjemnou zábavu. Potom už vše 
probíhalo podle pøedem pøipravené režie. Obèerstvení 
hostù zajiš�ovala firma Vojenská lázeòská a rekreaèní 

zaøízení Vyškov. Krásnì vyzdobené stoly, velké a bohatá 
tombola vytvoøená ze sponzorských darù a spokojení 
hosté. To vše podtrhlo pøíjemnou atmosféru plesu.

Marcela Øeháková

Vojenský ples v Moravské Tøebové
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Klub èeských turistù TJ Slovan Moravská Tøebová 

zve k úèasti na
4 1.  r o è n í k u

turistického a dálkového pochodu 
a cykloturistické jízdy

ZDRÁVI DOŠLI !     Srdeènì zvou poøadatelé

který se koná v sobotu 12. 4. 2008

Hlavní sponzor pochodu:
MORAVEC - PEKÁRNY, s.r.o. M. Tøebová 

Pìší trasy: v délkách pochodù na 13,  22,  32 a  42 km a trasa vycházky v délce 6 km pro rodièe 
s dìtmi do 7 rokù, na které budou soutìže a hry a možnost opékat v Pekle buøty

Cyklo trasa:na cca 50 kilometrù s terénními úseky

Pìší i cyklotrasy se opìt vrací na zøíceninu hradu Cimburka nad Mìst. Trnávka!!!

Presence: v sobotu 12. 4. 2008 ve vstupní hale radnice na nám. TGM v Mor. Tøebové (7.00-9.00 hod.). 
Pøi presenci obdrží každý úèastník vandrovnický prùkaz a „nìco dobrého“ na cestu!

Otevøení tras od 8.00 hod. na námìstí TGM v Moravské Tøebové
Startovné: èlenové KÈT - 15 Kè; dìti do 15 rokù - 20 Kè; ostatní - 25 Kè

Akce je zaøazena do seriálu KÈT „DVOUSTOVKA 2008“

Cíl: - všechny pìší trasy i cyklotrasa konèí na zámku v Moravské Tøebové, kde každý úèastník
  pochodu èi jízdy obdrží pamìtní list
- pro úèastníky trasy 13 km na Cimburk bude zajištìn odvoz zpìt do Moravské Tøebové
- na nádvoøí zámku si budou moci úèastníci nechat pracovníky OZP zmìøit krevní tlak
  i tìlesný tuk

Odmìna: pamìtní list akce a drobný suvenýr
Zakonèení akce v 17.00 hodin

Akce se koná za pøímé podpory Mìstského úøadu v Moravské Tøebové
a ve spolupráci s Kulturním informaèním støediskem v Mìsteèku Trnávka.

Informace: Helena Kopøivová, Pod Hamry 2, 57101 Moravská Tøebová

Vandr skrz Maló HanóVandr skrz Maló Hanó
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Hokejisté HC Slovan nakonec až ètvrtí...

Na závìr sezony si naplánovaly tøebovské pøípravky 
turnaje. Elévové, tj. žáci 4. a 5. tøídy, se zúèastnili 
turnaje v Nové Pace. V sobotu 8. 3. jsme zahájili 
turnaj proti nejtìžšímu soupeøi z Polièky. Bìhem 
soutìže jsme se s tímto soupeøem utkali nìkolikrát, 
ale zvítìzit jsme nedokázali. Tohle utkání se vyvíjelo 
mnohem lépe a podlehli jsme až v závìru. Kluci 
však byli zdravì nabuzeni a další utkání proti 
Novému Bydžovu skonèilo sice remízou, ale 
soupeøe jsme jednoznaènì pøebruslili a pøestøíleli. 
Výkon našich chlapcù stoupal zápas od zápasu a v 
závìreèném zápase proti domácím jsme na ledì 
jasnì kralovali a zaslouženì vyhráli. Po tomto utkáni 
už jsme se mohli jen radovat z krásného druhého 
místa. Je nutné dodat, že do hry se zapojili i hráèi 
3. tøídy, kteøí budou v této kategorii bojovat pøíští 
rok. Slova trenéra Libora Cacha: „Chlapci postupem 
v turnaji pochopili, že tvoøí jednotlivé èlánky 
pevného øetìzu a øádnou motivací dokázali prodat, 
co pøes celou sezónu natrénovali. O jejich radost se 
s nimi podìlili i jejich nejbližší pøíbuzní, zejména z 
øad rodièù. A radost ze sportu, to je to, oè tu bìží, 
jak by øekl klasik. A mnì nezbývá, než Vám všem 
malým hokejistùm podìkovat za vzornou reprezenta-
ci oddílu HC Slovan. Takže kluci – dìkuji a nikdy se 
nevzdávejte!“
Po slavném návratu elévù z Nové Paky èekal 
v Chocni turnaj žáky 2. a 3. tøíd, kteøí chtìli úspìch 

svých starších kamarádù napodobit. První soupeø 
bylo Opoèno, které jsme sice pøebruslili, pøestøíleli, 
ale neporazili a soupeø urval v závìru remízu. Druhé 
utkání proti domácí Chocni už bylo pro naše barvy 
mnohem lepší a po velice dobrém výkonu jsme 
zvítìzili. Na závìr na nás èekal soupeø nejtìžší, a to 
Lanškroun - naši chlapci ovšem zvládli tohle utkání 
na jednièku a pøipsali si další vítìzství. To zároveò 
znamenalo celkové prvenství v turnaji, které je o to 
cennìjší, že všichni soupeøi mìli na turnaji ty 
nejlepší hráèe.
Družstvo "B" naopak zažilo turnaj smùly, protože po 
jednom vítìzství a dvou prohrách skonèilo po souètu 
skóre na ètvrtém místì. Kromì prvenství ve velice 
dobøe obsazeném turnaji si kluci odnesli také 
nìkolik individuálních ocenìní T. Radová jako 
neužiteènìjší hráè v družstvu "B", P. Vaòous 
nejužiteènìjší hráè družstva "A", nejlepší brankáø 
turnaje byl D. Pospíšil a nejlepší støelec se 
6 brankami Martin Èerný.
Jak hodnotí turnaj Trenér M. Èerný: „Kluci koneènì 
prodali to, co celou sezonu trénujeme. Jsem velice 
spokojen s výkonem všech hráèù. Chtìl bych jim 
podìkovat za tento turnaj, ale i za to, jak poctivì 
trénovali a hráli bìhem celé sezony. Také dìkuji 
všem rodièùm za to, jak se vìnují svým dìtem, jak je 
vedou ke sportu.“

Miloš Èerný

1. Krajská liga mužù  - 4. místo
Krajský pøebor juniorù  - 4. místo
Krajský pøebor starších žákù  - 1. místo !!!
Krajský pøebor mladších žákù  - 5. místo
Krajský pøebor pøípravky 4.+5.tøíd  - 8. místo
Krajský pøebor minihokeje 3. tøíd 'A'  - 9. místo
Krajský pøebor minihokeje 3. tøíd 'B'  - 9. místo

Starší žáci HC Slovan získali krajský primát
„Je to poprvé v mládežnickém hokeji mìsta, kdy 
se podaøil takovýto „husarský“ kousek. Jsme 
nesmírnì potìšeni a spokojeni“, glosoval Radek 
Kršòák, trenér týmu, trenér roku 2007.
Spolu s Josefem Kalinou  pøivedl do krajského 
pøeboru starších žákù v roèníku 2007/2008 
pouhých 13 hráèù. Optimisticky poèítali s tøe-
tím/ètvrtým místem... „Po remíze s Polièkou 
kluci pochopili, že hrát je možné s každým, 
i s tìmi nejvìtšími favority!“ Do každého zápasu 
pak  nastupovali s cílem soupeøe udolat a ono se 
kupodivu ani sportovní štìstí neodvrátilo! 
Sebevìdomí hráèù rostlo, následovala vítìzství 
doma i venku (i dvouciferná, ta povzbuzovala 
nejvíc!) a tím pádem nezadržitelný vzestup na 
pøední místa. Již dvì kola pøed koncem  nároèné 
soutìže bylo rozhodnuto: Tøebovští jsou 
nejlepší! „Kádr byl hráèsky vyrovnaný a osob-
nostnì velmi silný. Tréninková morálka vysoká, 
zápasová ještì vyšší, nic jiného pøi jeho šíøi  
nezbývalo. K tomu pøistoupil díl štìstí, absence, 
zranìní a nemocí... Dostali jsme nejménì 
gólù,neprohráli, pouze šest remíz je na našem 
kontì - brankáøe Langhamera jistì èeká skvìlá 
perspektiva,“ dodal trenér Kršòák.
Tøebovští mladí hokejisté tak jsou pøíslibem do 
budoucna. Nìkteøí (roè. 1994) budou  pokoušet  
štìstí v ligových žákovských celcích Pardubic èi 
Olomouce. Šestice z nich povyšuje do kategorie 
dorostu, úspìšný tým èeká doplnìní kádru a boj 
o nové mety. Díky hokejové školièce a syste-
matické péèi o hokejový potìr jsou však 
podmínky dobré, optimismus pøetrvává.

Zleva (stojí): Kršòák Radek, Kalhaus Robin, 
Schneider Jan, Škadra Adam, Kršòák David, 
Langhamer Marek, Langer Tomáš, Langer 
Tomáš st. (vedoucí mužstva). V pokleku (zleva): 
Maška Michal, Kubín Štìpán, Pospíšil Luboš, 
Holub Radek, Krejèí Michal. Na snímku chybí 
pøi vyhlašování nemocní: Koky Roman,  Novák 

Hokejové ohlédnutí:
Dobojováno na všech frontách

Víkend snù pro nejmladší hokejisty

HC Slovan - HC Litomyšl   2 :0 (1:1,0:0,1:0) Trenér Venkrbec: „Sezóna se mi hodnotí tìžko. 
Branky: Syrùèek, Moravec Mìli jsme vyšší ambice. Po kritickém zápase 

*** v Chocni, kde jsme vyhráli a naše mužstvo se 
HC Litomyšl  - HC Slovan 3 : 2 (1:0, 0:1, 1:1 - probojovalo do finálové ètveøice, jsem vìøil, že 
0:0), SN taková bojovnost, kterou hráèi pøedvedli, nám 

*** zùstane a budeme pokraèovat dál v dobrém hokeji. 
Na tøetí rozhodující zápasu pøišlo 900 divákù, To se však nepotvrdilo a v play off jsme neuspìli.“
vìøili v líbivý hokej se š�astným koncem. Jenže Kapitán Miroslav Husárek dodal: „Když to 
hosté od samotného zaèátku hráli mnohem vezmu za celou sezónu, tak ètvrté místo v letošní 
aktivnìji než domácí, kteøí museli dohánìt jejich konkurenci není až tak špatné umístìní. 
brzké vedení. Rozhodující gól padl z trestného Domnívám se, že jen malièkosti rozhodly, že jsme 
støílení za faul brankáøe Bureše. Joudal svou šanci se neumístili výš, ale celkový dojem ze sezóny je 
promìnil a Litomyšlští tak získali zaslouženì titul pozitivní. Mužstvo letos utvoøilo dobrou partu, 
krajského pøeborníka. Zoufalý atak domácích a tak se nám hrálo spolu dobøe.“
v poslední tøetinì byl marný. Diváci i pøes porážku Manažer oddílu Pavel Kršòák: „Spokojenost je 
odmìnili hráèe dlouhotrvajícím potleskem jako na místì, chtìli jsme do play-off, a to se podaøilo! 
podìkování za celou sezónu, v níž jim pøipravili Od zaèátku sezóny jsme  museli  kvùli zranìním 
nejeden krásný hokejový zážitek. doplòovat kádr – z posil byly nejvydaøenìjší 
HC Slovan - HC Litomyšl  1 : 2 (1:1, 0:1, 0:0) zejména Zbynìk Lakomý a Dan Konopèík. Chtìli 
Branky: Øehulka jsme hrát pohledný hokej pro diváky, což se 
Slova trenéra Venkrbce po zápase byla realistická: povedlo naplnit. Sezóna byla velmi pouèná. 
„Je to smutný konec pro nás, hráli jsme doma Podìkování patøí všem, kteøí se na jejich chodu 
a mohli jsme se s diváky rozlouèit tøetím místem. podíleli (trenéøi, hráèi, poøadatelé a další, vèetnì 
Musím uznat že Litomyšl byla dnes lepším týmem sponzorù). A samozøejmì divákùm.“
a spravedlivì vyhrála. Soupeø nás dnes pøedèil ve Dan Prokop, tvùrce internetového zpravodaj-
vìtšinì èinností a vítìzství si jednoznaènì ství. Viz. http://www.hcslovan.com 
zasloužil.“ „Sezónu hodnotím kladnì, opìt chybìl jen krùèek 
Nejlepšími støelci v sezónì byli: Lakomý Zbynìk k veleúspìšnému završení sezóny. Nìkteré zápasy 
(10), Husárek Miroslav (9), Øehulka Martin (8), se divákùm rozhodnì trvale vryjí do pamìti – 
Koláèek Miroslav (8), Nejužiteènìjším hráèem obrat v utkání se SKLH Žïár/Sáz. z 0:5 na 7:6 
(KB) opìt Lakomý (18), Øehulka (17) a Syrùèek (nakonec se tento soupeø stal celkovým vítìzem 
David (17) krajské ligy!), nebo skvìlý hokejový zážitek 
Hodnotící ohlédnutí za sezónou pøidali prostøed- v Chocni, završený postupem do play-off. Tìší mì 
nictvím D. Prokopa samotní aktéøi: obhájené prvenství v soutìži slušnosti!“

Cyklistický seriál Cykloman 2008
zaène pozdìji... 

Kolotoè cyklistických podnikù se letos roztáèí 
pomaleji. Oblíbený desetidílný seriál Cykloman 
2008 zaène až v mìsíci kvìtnu. Podrobnìjší 
informace jsme získali u prezidenta CK Slovan 
Vladimíra Dokoupila: „Celý seriál je naprosto  
unikátním fenoménem! Má rapidnì rostoucí 
sportovní úroveò, jeho prestiž dávno není jen 
mìstskou nebo úzce regionální záležitostí. Každý 
jednotlivý podnik je vnímám pozitivnì i jako  
neopakovatelná spoleèenská událost. V loòském roce 
triumfoval potøetí za sebou Sandór Pocsai, letos 
oèekáváme ještì silnìjší konkurenci. V 7. roèníku, 
který se na startu ponìkud opozdí, jsme ponechali 
10 soutìžních závodù, nichž se do celkového poøadí 
zapote každému nejlepších sedm výsledkù. Tato 
forma se ukázala být dostateènì spravedlivá - 
cyklisté si mohou vybrat typ závodu podle aktuální 
formy a obliby, pøípadná neúèast nikoho nehandica-
puje“ Bližší informace o jednotlivých závodech 
budeme pøinášet prùbìžnì.
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3.  Kulhavý Lukáš

1.  Maèát Michal
2.  Kobza Libor
3.  Vopaøil Jiøí

1.  Kršòák Radek
2.  Maèát Daniel
3.  Kodešová Iva

Absolutním vítìzem se pak stala nadìjná a vše-
stranná atletka . Souèasnì byly 
ocenìny i další významné osobnosti z oblasti sportu.

Podrobnou reportáž z prùbìhu slavnostního aktu 
pøineseme v pøíštím èísle MTZ.

dospìlí:

trenér:

Nikola Paøilová

Sportovci mìsta 2007 urèeni 
Slavnostní vyhlášení 11. roèníku ankety se 
uskuteènilo se už potøetí v zámeckém  sále  ZUŠ, 
kam pøišla 28. 3. 2008 kromì 
sportovcù  velmi poèetná návštìva 
(rodièe, kolegové sportovcù, spor-
tovní èinitelé), aby ocenìným 
sportovcùm blahopøála. Dùstojnou 
kulisu celé akce dotváøelo opìt 
kulturní vystoupení žákù ZUŠ.
O poøadí nominovaných sportovcù 
rozhodovali hlasováním samotní 
obèané mìsta. Ti rozhodli v jed-
notlivých kategoriích takto:

1.  Paøilová Nikola
2.  Koneèný Tomáš

mládež:
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Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Fotbalová pøíprava byla úspìšná
V Boskovicích SKP Slovan druhý
Teprve poslední  hrací den na turnaji Artézia 
Cup v Boskovicích rozhodoval o pozici za 
jistým vítìzem, Protivanovem. Domácí FC 
Nobica Boskovice sice rozdrtili Jesenec 7:1, pøi 
shodném zisku bodù s SKP Slovan rozhodovalo 
vzájemné utkání, v nìmž Slovan byl lepší! 
V aktuálním zápase Slovan potvrdil úspìch 
tøígólovým vítìzstvím nad soupeøem z Loštic, 
a obsadil druhé místo. Støelec Hollý pak  
vystoupil na pomyslnou „bednu“ nejlepších 
støelcù.
Výsledky:
Muži A - Jesenec 4:2 (3:0) Hollý 2, Šatník R., 
Aberle
Muži A - Boskovice 3:0 (2:0) Hollý, Šatník R., 
Kudyn
Muži A - Rájec 0:1 (0:0)
Muži A  - Blansko 3:2 (1:1) Sedláèek M., Cink 
P., Šatník P.
Muži A - Svitavy 2:2 (0:0) Cink P. (PK), Tesolin
Muži A  - Protivanov 1:3 (0:2) Aberle
Muži A - Loštice 3:0 (2:0) Hollý, Aberle 
Sedláèek M.
Bøeznový èas do zahájení jarní èásti soutìže 
vyplnili fotbalisté ještì dalšími  pøípravnými 
zápasy (úvodní kolo se mìlo odbývat 22. 3, bylo 
však pøesunuto na pozdìjší termín) Ostrý start  
mìl pikantní pøíchu� v podobì derby se 
Svitavami (po uzávìrce).
Sulko Zábøeh na Mor. - SKP Slovan MT 4:0 
(1:0).
Sestava: Kryštof  Králíèek, Tesolin, Cink, 
Potáèek, Kudyn, P. Šatník, R. Šatník, M. Sedlá-
èek, Aberle, Hollý (Paøil, Novotný). 
na nepøíliš dobrém terénu dosáhl úèastník 
MSFL pøesvìdèivého vítìzství, ale prùbìh tak 
jednoznaèný nebyl. Slovan inkasoval na 
pøelomu poloèasù ve 44. a 46. minutì, v závìru 
pak ještì dvakrát do otevøené obrany. 
*Po øadì halových turnajù, jichž se zúèastnily 
zejména mládežnické celky, vybìhli do terénu 
k pøátelských utkáním dorostenci a „béèko“.
D st. - Ústí n/Orl. 4 : 4  Havlík L., Komoò, 
Polák, Linhart
D st. - Litomyšl 1 :  7  Polák
D st. - Maletím (muži) 4 : 2  Polák, Vašek, 
Linhart, Havlík L.
D st. - Letohrad 5 : 2  Polák 2, Kalus, Havlík L., 
Linhart
D st. - M.Beroun 6 : 2  Polák 4, Linhart, 
Zemánek
D  st. - Šumperk 1 : 4  Kalus
D  ml. - Ústí n/Orl. 2 : 2  Kozák, Zemánek
D ml. - Šumperk 9 : 1  Linhart 3, Kozák 2, 
Havlík, Holub, Fikr, Zemánek
Muži B - Dlouhá Louèka 1 :2 (0:0) Paøil F.
Muži B - Letohrad B 0 : 9 (0:5)
Muži B - H.Heršpice 4 : 5 (2:2) Smékal 2, 
Chlup, Horák

Úspìch nejmenších fotbalistù
Fotbalisté tøebovské pøípravky (rok narození 
2000 a mladší) se zúèastnili turnaje poøádaného 
SK Sigma Olomouc. Zaregistrováno bylo 10 
mužstev, vysoká prestiž turnaje vyplývá ze jmen 
úèastníkù  Sigma Olomouc, Prostìjov, Šumperk, 
Hranice, Bruntál, Svitavy… Tøebovští sedmiletí 
kluci odjíždìli do této spoleènosti týmù v roli 
outsiderù. Nervozita z nich spadla hned pøi 
zahajovacím zápase, kdy pøehráli Sigmu 
Olomouc B výsledkem 6 : 0! Beze ztráty bodu 
pak prošli pìtièlennou základní skupinou a vy-
hráli ji se skórem 12 : 1. „Smùla v semifinálo-
vém zápase ze Šumperkem nás odsoudila hrát 
„pouze“ o tøetí místo. Vítìzstvím nad okresním 
rivalem jsme rozhodli o zisku bronzových 
medailí, které naše borce hodnì potìšili“ 
podotknul trenér J. Štaffa na adresu svých 
svìøencù. Výborný výkon všech zúèastnìných 
hráèù byl podtržen ziskem ceny nejlepšího 
støelce pro Davida Mikšánka.
Zápasy (ve skupinì): MT - Sigma Olomouc B 
6 : 0; MT  - Olomouc 2001 1 : 0; MT - Svitavy 
2 : 1; M.Tøebová - Razová 3 : 0
Semifinále: MT - Šumperk 1 : 2 (vlastní gól)
Utkání o 3. místo: MT - Svitavy 2 : 1

Minule jsme informovali o nadìjných vyhlídkách 
, kteøí ještì šest kol 

pøed koncem základní èásti mìli hodnì reálnou šanci  
na postup do vyøazovacích bojù play-off.  Ovšem 
utkání se jim nepovedla, pìt posledních utkání 
dokonce prohráli (È.Tøebová, Ústí n./O., Chrudim, 
Skuteè, Choceò), z èehož rezultovalo pouze 

 22 - 9 - 5 - 8 -0 167:184 45 bodù. 
*Smeèe utichly také v regionálním pøeboru, je tedy 
èas bilancovat. Sezóna 2007/2008 z pohledu dvou 
moravskotøebovských úèastníkù - družstev „C“ a 
„D“ byla naprosto rozdílná. Od nejlepšího hráèe 
Miroslava Muselíka jsme se dovìdìli následující 
informace: 

Jednièkou družstva „C“ byl po celou sezónu Mirek 
Muselík, který se oproti minulé sezónì zlepšil 
o neuvìøitelných 42 %! Kamarádi v oddíle mu již 
zaèali øíkat „skokan“ roku. V úspìšnosti z více než 
sedmdesáti registrovaných hráèù regionálního 
pøeboru obsadil sedmé místo v poøadí jednotlivcù 
s 81,13 %. Zazáøil také se svým spoluhráèem 

družstva „A“ stolních tenistù

páté 
místo:

„Pøed  zahájením soutìže bylo jasné, že 
konkurence bude velice kvalitní a vyrovnaná. Cílem 
hráèù družstva „C“ bylo umístìní do šestého místa 
a pokud to bude možné, tak samozøejmì dle možností 
„potrápit“ favority. Výsledek v koneèném úètování 
však pøedèil i ty nejtajnìjší tužby a pøání! Naprosto 
úžasným závìrem, kdy v posledních šesti utkáních 
moravskotøebovští hráèi doslova „deklasovali“ své 
ohromené soupeøe a proti celkùm Linhartic“A“ 
a Svitav „B“ dokonce ve tøech hráèích získali 
vítìzství v boji o koneènou fantastickou tøetí pøíèku 
v regionální soutìži!“ O velký úspìch se zasloužili 
pøedevším Miroslav Muselík, Jan Berger, Lubomír 
Grepl, Tomáš Riemer, Lubomír Durák, Pavel 
Koneèný a Lubomír Rùžièka.

v deblu Lubomírem Greplem - stali se druhým nej-
úspìšnìjším deblem v regionální soutìži s 84,21 % 
z více než 30 párù! Veleúspìšnou sezónu shrnula 
jednièka „céèkaøù“ slovy: „Byla to super sezóna, 
skvìlá parta, tréninkové podmínky a bojovnost 
slavila kýžený úspìch. Upøímnì øeèeno, mìl jsem i to 
kýžené štìstíèko v nìkterých rozhodujících kon-
covkách setù. Velký díl na mé historicky nej-
úspìšnìjší sezónì má i materiál na raketì (mezi 
soupeøi tolik nenávidìná laserová „tráva“). Pro 
pøíští roèník  mám cíle jednoznaèné - chci vyhrávat 
co možná nejvíce a bojovat s kamarády opìt o špici 
v tabulce. A hlavnì, chci se stolním tenisem, v mém 
pøípadì spíše ping-pongem a strkanou, jak mé høe 
øíká jeden kamarád, i nadále bavit. Máme úžasnou 
partu v našem oddíle. Držte nám všichni, kdo nám 
fandíte paleèky!!!“
Na opaèném „pólu“ tabulky skonèilo družstvo „D“. 
Koneèná poslední jedenáctá pøíèka znamená, že 
pokud neprobìhne nìjaká reorganizace regionální 
soutìže, sestoupí „déèkaøi“ o soutìž níže. V každém 
pøípadì si hráèi tohoto družstva zaslouží obdiv 
všech, protože pokud znáte pány Václava Pøi-
chystala, Miloše Kalandru st., Bohumila Holešov-
ského nebo Jindøicha Peškara, uznáte, že to už 
nejsou žádní „junioøi“! V družstvu „D“ nastupovali 
i mladší hráèi jako Ivo Krepl, Petr Jassa, Richard 
Vykydal, Petr Jurka nebo žena Eva Nìmeèková. 
Nejlepším hráèem byl s 50% úspìšností Bohumil 
Holešovský. Všichni hráèi tohoto družstva vìøí, že 
ten pøíští roèník 2008/2009 bude zcela jistì daleko 
úspìšnìjší a že se do regionálního pøeboru zase vrátí 
– urèitì tam patøí!

Toto je parádní disciplína mladé Nikoly – skok vysoký. Ve svých 13 letech už dokáže 166 cm!

Stolní tenisté v divizi na pátém místì

®
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kvìtinové studio
Vìra Weinlichová


