ÚNOR 2008

èíslo 2
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Nový velitel mìstské policie
chce vidìt strážníky více v ulicích
Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová
nového velitele mìstské policie. Stal se jím
bývalý strážník Karel Bláha. Jaký byl jeho první
mìsíc v nové funkci, jaké má plány do budoucnosti a co nového chystá? Na tyto otázky nám
odpovìdìl v následujícím rozhovoru.

jazykù, práva, poskytování první pomoci, atd.
U pøijímacího øízení jsem uvádìl, že zvyšování
kvalifikace strážníkù mìstské policie bude
jedním z mých cílù. Chci, aby se hlavnì zlepšila
úroveò znalostí po jazykové stránce a v oblasti
práva, které je podstatou naší práce. Strážníci se

Mìstskou policií Svitavy a Èeská Tøebová.
Osobnì bych chtìl navštívit Mìstskou policii
v Boskovicích, které jsou svou rozlohou pøibližnì
stejné jako Moravská Tøebová. V prevenci
kriminality i ve své èinnosti dosahují velmi
dobrých výsledkù. Mohly by se nám v mnohém
stát pøíkladem.
A jedna odlehèenìjší otázka na závìr. I když ta
by možná byla na Vaše strážníky. Státní
policisté si stìžují na nepohodlné uniformy.
Nedávno vyšla zpráva, že italští strážníci
každý rok obmìòují uniformy, které jim
navrhují módní návrháøi. Jak je na tom
Mìstská policie v Moravské Tøebové?
Strážníci MìP nemají prozatím celostátnì
pøedepsanou jednotnou formu uniforem, ale
snažíme se o to, aby byly co nejvíce podobné.
S kvalitou odìvù problémy nemáme, jsou
pohodlné. Pøíští rok ale budeme poøizovat nové
s reflexními doplòky – i to pøispìje ke zviditelnìní strážníkù v ulicích.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
Vážení spoluobèané,
srdeènì Vás zvu na
veøejné projednávání
Strategického plánu
rozvoje mìsta a definování Vize mìsta do roku 2020. Akce probìhne
ve ètvrtek 21. 2. 2008 od 17.00 hod. v budovì
Mìstského muzea. Tìším se na Vaši úèast.
RNDr. Josef Ošádal, starosta mìsta

Co byl Váš první krok v nové funkci?
Po nástupu do nové funkce velitele jsem nejdøíve
musel vyøešit stìhování mìstské police z pùvodních prostor Technických služeb na ulici
Zahradnické do nových prostor v budovì bývalé
Správy nemovitostí na ulici Komenského 46. Od
1. bøezna posílí naše stavy nový strážník a to mi
umožní, abych se mohl naplno vìnovat prevenci
kriminality a naplánoval první besedy v základních a mateøských školách. Také bych chtìl
zahájit pøednášky pro seniory na téma podvodného vymáhání penìz od starších lidí. Tato trestná
èinnost se nyní vyskytuje ve zvýšené míøe.
Mìstská policie je øadou obèanù v podstatì
celé ÈR vnímána spíš negativnì. Budete se
snažit napravit její obraz a ukázat, že jste
službou pro obèany?
Pùsobíme jako represivní složka, proto ji vìtšina
obèanù tak vnímá. Chci, aby obèan strážníka
vnímal jako svého partnera, na kterého se mùže
obrátit se svými problémy. Prvním krokem, který
k tomuto povede, budou èastìjší pochùzky
strážníkù v ulicích mìsta.
Èlovìk se uèí celý život. Máte pøipraveny
i projekty vzdìlávání pro své strážníky? Snažíte se zvyšovat jejich znalosti? Napø. cizích

také zdokonalí v sebeobranì a nìkteøí z nich
projdou odborným školením na odchyt toulavých
zvíøat, zvláštì psù.
Jakým zpùsobem pracuje mìstská policie?
Hodláte zavést tøeba i tzv. okrskáøe, jako tomu
je v Hradci Králové nebo jako tomu bylo za
první republiky, kteøí obcházeli svùj rajón,
povídali si s lidmi a sbírali poznatky, které pak
využívali ke své práci? Jaký zpùsob pro
fungování MìP jste zvolil Vy?
Stìžejním úkolem MìP je pùsobit ve mìstì
preventivnì a dohlížet na dodržování zásad
veøejného poøádku a obèanského soužití. Jednou
z mých vizí je rozdìlit mìsto Moravská Tøebová
do nìkolika okrskù a ke každému pøiøadit
jednoho strážníka. Ten pak bude blíže k obèanùm
žijícím v dané lokalitì, kterým bude tzv. „k ruce“,
a na nìhož se budou moci obrátit se svými
problémy a pøipomínkami. Zlepší se tak i vzájemná komunikace.
Jak spolupracujete s ostatními mìstskými
policiemi? Vymìòujete si zkušenosti napøíklad se Svitavami, které mají velice dobøe
zpracovanou prevenci kriminality?
S místostarostou mìsta Milošem Izákem jsme už
navázali kontakty s okresním oddìlením PÈR,

Nová vedoucí odboru Obecní
živnostenský úøad MìÚ M. Tøebová
Na základì výbìrového øízení byla jmenována
radou mìsta nová
vedoucí odboru Obecní
živnostenský úøad
mìstského úøadu Ing.
Vladimíra Stejná.
Jmenovaná vykonávala
doposud funkci øeditelky
vysokoškolských kolejí
Univerzity Hradec
Králové a nastoupila do
své funkce na mìstský úøad 1. 1. 2008.
Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MìÚ
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Tajemný alchymista nabízel
na Regiontouru elixír mládí
Novou zámeckou expozici alchymistickou laboratoø
Mistra Bonaciny v Moravské Tøebové na mezinárodním veletrhu Regiontrour Brno propagoval tajemný
alchymista. Návštìvníkùm nabízel zázraèný lektvar Elixír mládí. „Slavnostní otevøení s bohatým
doprovodným programem probìhne v sobotu 5. 4.
2008. Nová expozice je vìnována významnému
moravskému politikovi a aristokratovi Ladislavu

Velenu ze Žerotína, jeho osobnímu lékaøi M. E. Bonacinovi a alchymii v raném novovìku. Návštìvníci
tak budou moci nahlédnout do nejpìknìjšího období
života na zámku a do magického svìta renesanèní
alchymie. Ve vìži zámku bude obnovena alchymistická laboratoø s tavící pecí, zašifrovanými recepty,
tajemnými destilaèními nádobami, figurínou
alchymisty a jinými pøedmìty. Expozice bude mít
i svou interaktivní èást,“ informuje vedoucí zámku
Irena Lišková. Ochutnat zázraèný elixír mládí
z rukou tajemného alchymisty a prodloužit si své
mládí pøišlo ve ètvrtek 10. 1. 2008 k expozici
Èeskomoravského pomezí nìkolik stovek návštìvníkù. Logo Èeskomoravského pomezí vychází ze
zvláštnosti naší turistické oblasti, kterou je velké
množství mìst blízko. Každý puntík èi chcete-li
korálek má svoji barvu a toto øešení nahrává i celé
øadì sloganù. Na brnìnském Regiontouru jsme
zaujali sloganem Èeskomoravské pomezí hraje
všemi barvami. Pro Moravskou Tøebovou je to barva
zelená. Tento slogan nejen že vychází z nového loga,
ale má vyjadøovat i rozmanitost nabízených
atraktivit. Návštìvník si zde užije spoustu zážitkù
šitých sobì na míru. Od klidné dovolené plné
památek a kulturního vyžití po relaxaci v krásné
pøírodì nebo cyklo-pìší turistiky. Starostové a místostarostové mìst Èeskomoravského pomezí vidí ve
svém spojení v oblasti cestovního ruchu budoucnost.
Dùkazem toho je nejen jejich osobní úèast pøi
oficiálním otevøení stánku na Regiontouru, ale
pøedevším spoleèná snaha o získání finanèních
prostøedkù na pokraèování další spoleèné propagace
a na zøízení samostatné destinaèní spoleènosti pro
naši oblast. Èeskomoravské pomezí patøí i mezi
zakládající èleny Destinaèní spoleènosti Východní
Èechy. V budoucnosti by tyto dvì spoleènosti mìly
úzce spolupracovat, doplòovat svoje aktivity a pomoci tak spoleènì pøilákat do naší oblasti více
návštìvníkù. Kromì této nové expozice se mìsto
Moravská Tøebová na letošních veletrzích chystá
zamìøit na propagaci nejvìtší støedovìké muèírny
ÈR, která byla otevøena ve sklepních prostorách
zámku v Moravské Tøebové minulý rok, aquapark,
cyklotrasy èi Mladìjovskou úzkokolejku. K ochutnání byla také vyhlášená biskupická slivovice.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Podìkování
Vedení mìsta Moravská Tøebová srdeènì dìkuje
obèanovi z Moravské Tøebové za to, že nezùstal
lhostejný, když byl páchán trestný èin, kterého byl
èásteènì svìdkem.
V našem mìstì je bohužel èastým jevem, že obèané
zùstávají neteèní a nevšímaví k páchaní rùzných
protispoleèenských deliktù. Což je jistì na újmu
bezpeènosti a soužití nás obèanù v Moravské Tøebové.
Velmi si vážíme, že ho konkrétní pøípad nenechal
klidným a splnil svoji obèanskou povinnost, tím se
zasloužil velkou mìrou o dopadení pachatele –
zkušeného recidivisty, který není obèanem mìsta
a trestnou èinnost páchal po celý svùj život.
Ještì jednou Vám upøímnì dìkuji za Vaši zodpovìdnost a neohroženost. Pøeji našemu mìstu více
takovýchto obèanù, nebo toto je jedna z cest, jak
posilovat pocit bezpeèí ve mìstì a jeho okolí.
Za vedení mìsta Moravská Tøebová JUDr. Miloš Izák
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Mìsto Moravská Tøebová vypisuje Veøejné výbìrové øízení na prodej
volných bytù, bytù obsazených nájemníkem a domu z majetku mìsta Moravská Tøebová
• Prodej domu è.p. 198, è.o. 17 na ul. Olomoucké,
na stavebním pozemku p.è. 802 o výmìøe 509 m2,
vèetnì pozemku a vedlejších staveb, venkovních
úprav a porostù na pozemku, v obci a katastrálním
území Moravská Tøebová, sestávající z 5 bytových
jednotek:
- volné bytové jednotky è. 198/1, sestávající z jednoho pokoje a WC o celkové výmìøe 17,5 m2
- bytové jednotky è. 198/2 obsazené nájemníkem,
sestávající z kuchynì, tøí pokojù, pøedsínì, koupelny
a kolny o celkové výmìøe 84,90 m2
- volné bytové jednotky è. 198/3, sestávající z kuchynì, jednoho pokoje, WC a koupelny o celkové
výmìøe 35,30 m2
- volné bytové jednotky è. 198/4, sestávající z kuchynì, dvou pokojù, spíže, WC a koupelny o celkové výmìøe 53,50 m2
- bytové jednotky è. 198/5 obsazené nájemníkem,
sestávající z kuchynì, WC a spíže o celkové výmìøe
11 m2
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 bytu:
I. prohlídka 6. 2. 2008 - 15:30-15:45
II. prohlídka 13. 2. 2008 - 15:30-15:45
• Prodej volné bytové jednotky è. 88/2 v domì na
ul. Zámecká è.p. 88, è.o. 5a, na parcele è. 208
v obci a katastrálním území Moravská Tøebová,
èásti obce Mìsto, II. kategorie, sestávající z kuchynì, jednoho pokoje a WC (mimo byt) o celkové
výmìøe 26,42 m2 vèetnì spoluvlastnického podílu
1468/10000 na spoleèných èástech domu, na výše
uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních
úpravách a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení:
169.100,- Kè
Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení:
16.910,- Kè
Poplatek úèastníka veøejného výbìrového øízení:
1.000,- Kè
Data prohlídky bytu:
I. prohlídka 6. 2. 2008 - 15:00-15:15
II. prohlídka 13. 2. 2008 - 15:00-15:15
• Prodej volné bytové jednotky è. 352/6 v domì na
ul. Olomoucké è.p. 352, è.o. 38, na parcele è. 2254
v obci a katastrálním území Moravská Tøebová,
èásti obce Pøedmìstí, sestávající z kuchynì,
jednoho pokoje koupelny s WC a chodby o celkové
výmìøe 33,80 m2 vèetnì spoluvlastnického podílu
403/10000 na spoleèných èástech domu, na výše
uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních
úpravách a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení: 270.400,- Kè

Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení:
- 27.040,- Kè
Poplatek úèastníka veøejného výbìrového øízení:
- 1.000,- Kè
Data prohlídky bytu:
I. prohlídka 6. 2. 2008 - 16:00-16:15
II. prohlídka 13. 2. 2008 - 16:00-16:15
• Prodej bytové jednotky è. 837/2 obsazené
nájemníkem v domì na ul. Olomoucké è.p. 837,
è.o. 42, na parcele è. 2251 v obci a katastrálním
území Moravská Tøebová, èásti obce Pøedmìstí,
sestávající z kuchynì, pokoje, koupelny, WC,
kotelny, sklepa a chodby, o celkové výmìøe 37,00 m2
vèetnì spoluvlastnického podílu 2114/10000 na
spoleèných èástech domu, na výše uvedené
pozemkové parcele a podílu na venkovních
úpravách a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení:
- 192.400,- Kè
Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení:
- 19.240,- Kè
Poplatek úèastníka veøejného výbìrového øízení:
- 1.000,- Kè
Data prohlídky bytu:
I. prohlídka 6. 2. 2008 - 16:30-16:45
II. prohlídka 13. 2. 2008 - 16:30-16:45
• Prodej bytové jednotky è. 837/3 obsazené
nájemníkem v domì na ul. Olomoucké è.p. 837,
è.o. 42, na parcele è. 2251 v obci a katastrálním
území Moravská Tøebová, èásti obce Pøedmìstí,
sestávající z kuchynì, dvou pokojù, koupelny, WC,
kotelny, sklepa a chodby, o celkové výmìøe 50,21 m2
vèetnì spoluvlastnického podílu 2869/10000 na
spoleèných èástech domu, na výše uvedené pozemkové parcele a podílu na venkovních úpravách
a vedlejších stavbách.
Výchozí cena bytu pro veøejné výbìrové øízení:
261.100,- Kè
Výše 10%ní jistoty pro veøejné výbìrové øízení:
- 26.110,- Kè
Poplatek úèastníka veøejného výbìrového øízení:
- 1.000,- Kè
Data prohlídky bytu:
I. prohlídka 6. 2. 2008 - 16:30-16:45
II. prohlídka 13. 2. 2008 - 16:30-16:45
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: 16. února 2008
Zahájení výbìrového øízení: 9:00 hodin
Místo konání: Muzeum, ul. Svitavská è.o. 18
Pøihlášky a složenky na uhrazení jistoty a poplatku úèastníka veøejného výbìrového øízení je
možno vyzvednout na Mìstském úøadì, odboru
majetku mìsta a komunálního hospodáøství,
tel. 461 353 142.

Oznámení Mìstského úøadu Moravská Tøebová
Mìstský úøad Moravská Tøebová zveøejòuje zámìr
mìsta Moravská Tøebová prodat nemovitost:
• Èást pozemku parc.è. 676/2 (o výmìøe 104 m2)
o celkové výmìøe 41.710 m2, kultura orná pùda
v zahrádkáøské osadì Na Stráni v obci a katastrálním území Moravská Tøebová.
• Nebytové prostory na ul. Høebeèské è.o. 1
v Moravské Tøebové o celkové výmìøe 44,6 m2.
Nájemní smlouva bude uzavøena na dobu
neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou, nájemné bude stanoveno dle usnesení rady mìsta
è. 2532/031297
Zámìr pronájmu tìchto nebytových prostor byl
schválen usnesením Rady mìsta Moravská Tøebová
è. 940/R/140108.
Prostory je možné si prohlédnout po dohodì s odborem majetku mìsta a komunálního hospodáøství,
telefon 461 353 115 nebo s pracovníky Technických
služeb Moravská Tøebová, Zahradnická è.o. 21,
Mor. Tøebová, telefon 461 316 739.
• Nebytové prostory na ul. Høebeèské è.o. 3 v Moravské Tøebové o celkové výmìøe 44,6 m2.
Prostory je možné si prohlédnout po dohodì s odborem majetku mìsta a komunálního hospodáøství,
telefon 461 353 115 nebo s pracovníky Technických
služeb Moravská Tøebová, Zahradnická è.o. 21,
Mor. Tøebová, telefon 461 316 739.
Zámìr pronájmu tìchto nebytových prostor byl
schválen usnesením Rady mìsta Moravská Tøebová
è. 941/R/140108.

• Nebytové prostory (dílny, kanceláøe a sociální
zaøízení) na ul. Josefské è.o. 12 v Moravské
Tøebové o celkové výmìøe 200,85 m2.
Prostory je možné si prohlédnout po dohodì s odborem majetku mìsta a komunálního hospodáøství,
telefon 461 353 115 nebo s pracovníky Technických
služeb Moravská Tøebová, Zahradnická è.o. 21, Mor.
Tøebová, telefon 461 316 739.
• Nebytové prostory prodejny na ul. Komenského
è.o. 46 v Moravské Tøebové:
- sklad è.1 o celkové výmìøe 13,10 m2
- sklad è.2 o celkové výmìøe 13,10 m2
- sklad è.3 o celkové výmìøe 21,00 m2
- sklad è.6 o celkové výmìøe 17,10 m2
- sklad è.9 o celkové výmìøe 27,00 m2
- sklad è.10 o celkové výmìøe 52,50 m2
Prostory je možné si prohlédnout po dohodì s odborem majetku mìsta a komunálního hospodáøství,
telefon 461 353 115 nebo s pracovníky Technických
služeb Moravská Tøebová, Zahradnická è.o. 21,
Moravská Tøebová, telefon 461 316 739.
Zámìr pronájmu tìchto nebytových prostor byl
schválen usnesením Rady mìsta Moravská Tøebová
è. 938/R/140108.
Oznámení Mìstského úøadu v Moravské Tøebové
vychází z § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zøízení). V Moravské Tøebové dne:
16. 1. 2008; vyvìšeno dne: 17. 1. 2008; lhùta dle
zákona do: 1. 2. 2008.
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Prùzkum spokojenosti obèanù s kvalitou života
V souvislosti s aktualizací Strategického plánu
rozvoje mìsta Moravská Tøebová (SPRM) a definování vize mìsta pro rok 2020 se Expertní
komise pro aktualizaci SPRM rozhodla provést
kromì prùzkumu podnikatelského prostøedí ve
mìstì i prùzkum spokojenosti obèanù s kvalitou
života ve mìstì.

Aby byl SPRM totiž opravdu smysluplný a pøínosný, musí vycházet z potøeb všech skupin
veøejnosti a zároveò respektovat jejich pøání a názory. Hlavním cílem prùzkumu je zjistit dojmy
a názory obèanù Moravské Tøebové na aktuální
úroveò života ve mìstì, dostupnost veøejných
služeb, kulturního vyžití a trávení volného èasu
a úroveò bezpeènosti. Na základì prùzkumu
budou definovány konkrétní kroky ke zlepšení

aktuálního stavu, a to v podobì Akèního plánu
SPRM. Výsledky prùzkumu budou zveøejnìny
a budou sloužit jako podklady pro navazující
veøejné slyšení.
Prùzkum bude realizován formou ankety, která
bude probíhat prostøednictvím osobních rozhovorù vedených proškolenými tazateli zpracovatelské spoleènosti AQE advisors, a. s., kteøí
budou v prùbìhu mìsíce února oslovovat obèany
pøímo v ulicích centra mìsta.
Anketní lístek je pøílohou tohoto Zpravodaje,
lze jej také získat v OIC a nebo si jej stáhnout na webových stránkách mìsta
www.moravskatrebova.cz. Vyplnìný anonymní
anketní lístek prosím vhoïte do sbìrných boxù
umístìných na radnici, v OIC a v Turistickém
informaèním centru; jeho elektronickou verzi
prosím zašlete na email vizemesta@mtrebova.cz.
Dìkujeme.
Prùzkum pøedstavuje možnost, jak aktivnì
ovlivnit kvalitu vlastního života v Moravské
Tøebové. Využijte tuto možnost a sdìlte nám
prosím své názory.

Piaristické kolegium útoèí na první cenu
Odbor investièního a regionálního rozvoje v Moravské Tøebové se opìt pøihlásil do soutìže
o cenu za nejlepší pøípravu a realizaci programu
regenerace mìstské památkové rezervace (MPR)
a mìstské památkové zóny za rok 2007. Tato
soutìž se koná pod záštitou Ministerstva kultury
Èeské republiky. „V loòském roce jsme získali
druhé místo v Pardubickém kraji za zrestaurovaný renesanèní portál z roku 1492, který se
nachází za jižní branou zámku. V letošním roce
jsme zvolili jinou taktiku a pøihlásili kulturní
památku mnohem vìtší velikosti, a to Piaristické
kolegium. Je pro nás velkou výzvou obsadit první
místo. Znamenalo by to velký úspìch, ale
i možnost získat výhru až 1 mil. Kè,“ øíká Eva
Štìpaøová z odboru investièního a regionálního
rozvoje.
Budova byla postavena pro øád piaristù, který mìl
v Moravské Tøebové zøídit gymnázium. O zøízení
„latinské školy“ usiloval zámožný moravskotøebovský mìšan, obchodník se suknem a primátor Josef Georg Zecha. Za jeho života se školu
otevøít nepodaøilo. Zecha zemøel roku 1762.
Z odkazu mìšana Josefa Georga Zechy bylo
v letech 1769-1773 pøi olomoucké silnici
postaveno piaristické kolegium. Nová nadìje na
zøízení gymnázia se objevila koncem 90. let.
Stavba zaèala v roce 1805 a v následujícím roce
1806 byla dokonèena. Jednopatrová budova
èlenìná pilastrovým øádem byla zvìtšená na
symetrickou ètyøkøídlovou dispozici a opatøena
ve vstupní èásti pøevýšenou vìží. Existence
gymnázia jako instituce byla ohrožena na
pøelomu 20. a 30. let, mìsto však další existenci
gymnázia uhájilo. Budova utrpìla velké škody pøi
požáru mìsta v dubnu roku 1840.
V roce 1874 bylo gymnázium zestátnìno, roku

1882 zmìnìno na vyšší gymnázium. V prùbìhu
dalšího vývoje kapacita dosavadní budovy
pøestala staèit a v roce 1924 se proto gymnázium
pøestìhovalo do dosavadní budovy chlapecké
školy a chlapecká národní i mìšanská škola
zaèala využívat dosavadní budovu gymnázia.

Døívìjšímu renesanènímu vzhledu ještì více
uškodily pozdìjší ménì citlivé úpravy. „V letech
2001-2002 prodìlala zanedbaná budova svou
novou „renesanci“ - rozsáhlou obnovu s ohledem
na její historický a památkový charakter a stala
se sídlem státní správy Mìstského úøadu. Díky
systematické péèi, které mìsto Moravská Tøebová
Mìstské památkové rezervaci vìnuje se také
objektu Piaristického kolegia navrátil vzhled dle
dochovaných historických dokumentù,“ sdìluje
Štìpaøová. Snad jen úplnou tøešnièkou na
pomyslném dortu by byla výmìna ne zcela
vhodné stávající støešní krytiny z eloxovaného
hliníku, která není zcela v souladu s naší
Mìstskou památkovou rezervací. V letošním roce
byla opravena støecha vìže.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Moravskou Tøebovou èeká
unikátní výstava poèítaèové grafiky
Hana Horská – malíøka a grafièka našeho mìsta
– pøedstaví zcela novou, v tomto okamžiku
zcela ojedinìlou formu umìleckého projevu. Pøi
porovnávání v souèasné dobì nenalézáme
pøímou obdobu tvorby grafik ani v této formì
ani v takovémto rozmìru. Jedná se o první
uplatnìní formy v soudobém výtvarném
umìní.
Výstava nazvaná autorkou „OBRAZY V CORELU“, bude zahájena v pátek 7. bøezna
2008 v 16 hodin ve dvoranì muzea. I samotná
vernisáž bude velmi originální.
Jste srdeènì zváni.

Mìsto má nové webové stránky
Moravskotøebovští se chystají na spuštìní nové
podoby své webové prezentace.
Jejich dosavadní adresa www.mtrebova.cz a
www.moravskatrebova.cz zùstává zachována,
jinak ale návštìvník postøehne øadu zmìn. Pøináší
jak novu grafickou podobu mìstského webu, tak
pøehlednìjší èlenìní nabídky i nové informace
a služby. Pro tvorbu nových stránek se radnice
rozhodla z nìkolika dùvodù. „Podle zákona
musíme zajistit pøístup k informacím také
zdravotnì postiženým obèanùm. Dùraz je dán
pøedevším na grafickou jednoduchost, vyváženost
a pøehlednost zobrazených informací. Kombinace
barev je dostateènì kontrastní, èímž je zajištìna
dobrá èitelnost i pro návštìvníky, kteøí mají
zhoršený zrak,“ vysvìtluje správce mìstského
informaèního systému Radim Šmehlík.
Nová struktura èlenìní informací pøináší
pøedevším rozdìlení na sedm oblastí: úvodní
strana, mìsto, partnerská mìsta, radnice, rozvoj,
kultura a sport. Do každé sekce se návštìvník
dostane pøes horizontální navigaèní menu.
„Layout (rozvržení) webových stránek je rozdìleno do tøí sloupcù, v levém sloupci se nachází
aktuality z dìní mìsta. Prostøední sloupec je
vìnován aktuálním kulturním a sportovním akcím
a v pravém je pøehled novì publikovaných
dokumentù na úøední desce MìÚ. Dokumenty
a kulturní akce lze prohlížet jedním kliknutím
pøímo z tohoto místa, pøípadnì se opìt jedním
kliknutím pøesunete na kompletní úøední desku
nebo ucelený kulturní pøehled,“ informuje správce informaèního systému Marek Nìmec. Novinkou jsou také textové pøepisy vysílání mìstského
rozhlasu, který je umístìn v sekci mìsto.
„Vzhledem k tomu, že jedním z cílù mìsta je
zlepšení komunikace úøadu s obèany, byly na
úvodní webové stránce zøízeny rubriky pod
názvem „Anketa“ a „Zeptejte se“. Obèané se
mohou aktivnì podílet na rozhodovacích
procesech týkajících se dalšího rozvoje mìsta
a zároveò se zeptat kompetentní osoby na to, co
ho v rámci mìsta zajímá,“ øíká tajemník
mìstského úøadu Stanislav Zemánek.

UPOZORNÌNÍ – REKLAMNÍ TABULE, NABÍDKA ZBOŽÍ
Mìsto Moravská Tøebová upozoròuje podnikatele, kteøí užívají veøejné prostranství k umístìní reklamních tabulí a k vystavení zboží, aby
nezapomnìli na povinnost, ohlásit správci
poplatku užívání veøejného prostranství a uhradit místní poplatek za jeho užívání pro rok
2008. Výbìr tohoto poplatku je stanoven zákonem Èeské národní rady è. 565/1990 sb. o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Správcem poplatku za užívání veøejného prostranství je odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství MìÚ Moravská Tøebová.

Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout
v informaèním centru v budovì Mìstského
úøadu Moravská Tøebová na Olomoucké ulici,
na odboru majetku mìsta a komunálního
hospodáøství v budovì Mìstského úøadu na
námìstí T. G. Masaryka, nebo prostøednictvím
internetu na stránkách mìsta www.mtrebova.cz
- v záložkách Radnice - Formuláøe - Odboru
majetku mìsta a komunálního hospodáøství Žádost o užívání veøejného prostranství.
Odbor majetku mìsta a komunálního
hospodáøství MìÚ Moravská Tøebová

Pro turisty a návštìvníky mìsta je na úvodní
stránce odkaz na Turistický informaèní systém
(TIS), který návštìvníkùm mìsta poskytne
informace o památkách, nejvýznamnìjších
akcích, ubytovacích kapacitách, restauracích atd.
Rovnìž jsou zde k dispozici znaèené turistické
trasy a cyklostezky, tipy na výlety do okolí nebo
virtuální prohlídky významných atraktivit mìsta.
Nìkteré z nich byly naskenovány do 3D prostøedí.
Nová podoba webové prezentace pøispìje ke
zlepšení informovanosti obèanù a návštìvníkù
mìsta a k lepší vzájemné komunikaci.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 31. 12. 2007 pøihlášeno k trvalému pobytu celkem 11 042 obèanù ÈR a 58
cizincù s povolením k trvalému pobytu na území
Èeské republiky. Celkem je tedy v M. Tøebové
evidováno na trvalém pobytu 11 100 osob.
V loòském roce se v Moravské Tøebové narodilo
118 dìtí a zemøelo 132 obèanù, pøistìhovalo se
179 obyvatel a odstìhovalo 255 obyvatel.

Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel: 461 316 509
e-mail: reditel@tsmt.cz
www.tsmt.cz

Správa mìstských bytù
Informace pro obèany ohlednì hlášení závad,
informací o vyúètování, zmìn záloh apod. jsou na
tìchto kontaktech: Správa bytù (zmìny v navýšení
záloh, zmìny v poètu osob a pokladna)
Renata Suchá - sucha@tsmt.cz, tel: 461 316 509
Kateøina Horáková - horakova@tsmt.cz, tel: 731
449 278, 461 316 509
Opravy objektù a správa nebytových prostor
Michal Novotný - novotny@tsmt.cz, tel: 461 316
509, 736 779 368 - havárie
Úøední dny:
Pondìlí-Pátek 7:00-11:00 a 12:00-16:00 hodin.

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Sídlo Mìstské policie bylo pøesunuto z ulice
Zahradnické blíže centru mìsta, a to na ulici
Komenského (bývalé sídlo Správy nemovistostí)!
Komenského 46, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle od 07:00
19:00 hod.

Upozornìní:
Vzhledem k množícímu se poètu odchytù
toulajících psù ohrožujících obèany a dopravu na
pozemních komunikacích, zejména pak v obci
Boršov, upozoròujeme obèany na dostateèné
zabezpeèení tìchto domácích mazlíèkù. V pøípadì, že bude toulající se pes odchycen strážníky
MP, budeme pøi následném pøedání majiteli
a øešení daného pøestupku pøistupovat k vyšším
sankcím.
Z èinnosti MP Moravská Tøebová za období
15. 12. 2007 - 14. 01. 2008
Zranìný muž byl agresivní
Dne 14. 12. ve veèerních hodinách byla pøivolána
hlídka MP se žádostí o pomoc na ulici Míru, kde

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR

Vloupání do prodejny
V noci z 16. na 17. 12. 2007 dosud neznámý
pachatel vnikl do prodejny potravin v M. Tøebové.
Z místa si odnesl cigarety, alkohol a uzeniny za
témìø 11 tis. Kè. Vìc šetøí policisté z Moravské
Tøebové jako trestný èin krádež vloupáním, za kterou pachateli hrozí až dvouletý trest odnìtí svobody.
Zuøivec inzultoval øidièe
Dne 19. 12. odpoledne došlo u kruhového objezdu
v Moravské Tøebové k napadení šestašedesátiletého
øidièe. Muž dával pøednost jedoucím vozidlùm. Tato
skuteènost se nelíbila øidièi, který zøejmì ve spìchu
zaèal na stojící vozidlo nepøetržitì troubit. Když oba
muži vystoupili ze svých vozidel, následovala slovní
potyèka ze strany netrpìlivého øidièe. Situace gradovala i nìkolika kopanci do dveøí vozidla a úderem
pìstí do oblièeje poškozeného. Po tomto incidentu
oba øidièi nasedli do svých vozidel a odjeli. Tuto
skuteènost následnì poškozený oznámil na
obvodním oddìlení v Moravské Tøebové.
Neznámý útoèník postøelil mladíka
Kriminalisté v souèasné dobì prošetøují trestný èin
ublížení na zdraví, který se stal ve støedu 19. 12.
kolem 3:00 ranní na silnici mezi obcemi Biskupce
a Nectava. Za dosud pøesnì nezjištìných okolností
neznámý pachatel nìkolikrát vystøelil na osobní
motorové vozidlo, ve kterém sedìli dva muži ve vìku
20 a 24 let. Pøitom došlo k postøelení jednoho
z mladíkù, který je se svým zranìním hospitalizován
v jedné z brnìnských nemocnic. Vìc nadále šetøí
služba kriminální policie ve Svitavách.
Policie šetøí vraždu
Dne 19. 12. byli policisté pøivoláni k náhlému úmrtí
starší ženy na Moravskotøebovsku. Po ohledání
místa èinu byla naøízena soudní pitva, po níž soudní
lékaø potvrdil, že žena zemøela násilnou smrtí.
Policie pokraèuje v šetøení s podezøením na spáchání
trestného èinu vraždy.
Obìsila se
Policisté z Moravské Tøebové a kriminalisté ze
Svitav byli pøivolání k tragické události, ke které
došlo ve støedu 26. 12. mezi 16:00 a 20:30. Pøíbuzní
našli osmasedmdesátiletou ženu z Moravskotøebovska obìšenou v místì jejího bydlištì. Lékaø,
který se dostavil na místo, na tìle ženy neshledal
známky cizího zavinìní a naøídil pitvu.
Ukradli naftu
Ve støedu 26. 12. ráno dva muži na benzinové
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èerpací stanici v Moravské Tøebové natankovali do
vozidla Volkswagen Passat a do pøivezených
kanystrù celkem 169 litrù motorové nafty a bez
placení z místa ujeli. Majiteli firmy zpùsobili škodu
více než 5 tis. Kè. Tento èin policie šetøí jako krádež,
za kterou pachatelùm hrozí až dvouletý trest odnìtí
svobody. Nyní po pachatelích policie intenzivnì
pátrá.
Podvodník vylákal hotovost
V dobì od listopadu do 27. 12. neznámý muž,
pøedstavující se pod smyšleným jménem, vylákal na
inzerát prostøednictvím internetu na 19 letém mladíkovi z Moravskotøebovska èástku 5 tis. Kè,
urèenou k nákupu mobilního telefonu. Mladík sice
peníze odeslal, avšak telefonu nebo vrácení penìz se
již nedoèkal.
Pøívìsný vozík zmizel
V noci na 29. 12. odcizil dosud neznámý pachatel
pøívìsný vozík za motorové vozidlo z volného
prostranství ulice Zámecké v Moravské Tøebové.
Majiteli tak byla zpùsobena škoda 18 tis. Kè.
Vykradl auto bìhem pohøbu
V sobotu 29. 12. bìhem 20 minut neznámý pachatel
vnikl do zaparkovaného vozidla Dodge, které jeho
majitel ponechal na parkovišti u smuteèní obøadní
sínì v Moravské Tøebové. Rozbitím okna u vozidla
byla majiteli zpùsobena škoda za 4 tis. Kè. Mimoto
z vozidla zmizely majiteli také doklady a mobilní
telefony v hodnotì témìø 18 tis. Kè.
Ozbrojený zlodìj dopaden!
Muž, který ze sklepa v pátek 4. 1. 2008 odcizil
40 litrù slivovice a 4 ks loveckých zbraní, byl policisty zadržen. Díky všímavosti obèana z Moravské
Tøebové se 7.1. podaøilo zadržet podezøelého muže
ve vìku 57 let z Ostravy. Policejní komisaø muže
obvinil ze tøí trestných èinù - krádeže, porušování
domovní svobody a nedovoleného ozbrojování.
Všechny vìci byly u muže zajištìny a následnì
vráceny jejich majiteli.
Ukrást auto se mu nepodaøilo
Ve støedu 9. 1. ráno zjistila majitelka Škody Octavia
z Dolní Dobrouèe, že jí dosud neznámý pachatel
vnikl do zaparkovaného vozidla na ulici Holandské
v Moravské Tøebové a pokusil se ho odcizit. To se
mu však nepodaøilo, a tak vozidlo ponechal na
parkovišti odstavené a aniž by z vozidla cokoli
odcizil, z místa èinu zmizel. Nyní je tento skutek
šetøen policisty z Moravské Tøebové jako pokus
neoprávnìného užívání cizí vìci a poškozování cizí
vìci, nebo pachatel svým jednáním majitelce
vozidla zpùsobil škodu za 20 tis. Kè. Pachateli hrozí
až dvouletý trest odnìtí svobody.

v bytì ležel zranìný muž s krvácejícím poranìním
hlavy. Hlídka na místì muži poskytla první pomoc
a vzhledem k agresivnímu chování ošetøeného muže,
vyèkala pøíjezdu RZS, které asistovala pøi odborném
ošetøení.
Epileptický záchvat
Dne 21. 12. v 18:00 hod. byla hlídka MP pøivolána
do restaurace hotelu Morava, kde dostal jeden z hostù epileptický záchvat. Hlídka na místì asistovala
zdravotníkùm RZS. Postižený byl po ošetøení pøedán
do péèe matky.
Takový byl štìdrý veèer roku 2007!
Ve 22:40 hod. bylo hlídce MP oznámeno napadení
hosta v hernì Sport Bar na ulici Brnìnské. Na místì
zjištìno, že údajnì ètyøi muži èínské národnosti
napadli muže hrajícího na výherním hracím
automatu. Poškozenému rozbili o hlavu dvì sklenice
od piva a následnì do nìj kopali na podlaze.
Poškozený ani útoèníci se ve chvíli pøíjezdu hlídky
na místì již nenacházeli, proto zaèali strážníci pátrat
po zranìném muži. Tohoto nalezli na ulici
Komenského, kam byla okamžitì pøivolána lékaøská
pomoc a PÈR. V dalším pátrání byla zjištìna adresa,
na které se údajní útoèníci nacházejí. Veškeré
poznatky byly hlídkou MP pøedány Policii ÈR, pro
další šetøení události.
Další rvaèka v Duku Duku
25. 12. v 02:00 hod. kontaktoval hlídku Mìstské
policie dispeèink RZS Svitavy, jelikož vozidlo RZS
M.T. bylo odjeto k poskytnutí pomoci mimo
katastrální území mìsta, s žádostí o pomoc na
diskotéce v Duku Duku. Zde se dle telefonického
oznámení nacházela zranìná žena, krvácející v krèní
oblasti. Na místì hlídka MP zjistila, že došlo k potyèce dvou dívek, z nichž jedna utrpìla zranìní
a silnì krvácela z levé strany krku. Krvácející ránu
zranìné dívce držela palcem pøítelkynì, která se
stala svìdkem incidentu. Vzhledem k silnému
krvácení byla po dohodì s dispeèinkem RZS zranìná
dívka naložena do služebního vozidla MP, které
vyjelo vstøíc vozidlu RZS Svitavy. Zranìná byla
pøeložena do sanitního vozu v prostoru odboèky na
Svitavy silnice I/35 nad obcí Koclíøov Spáleništì.
Bìhem pøevozu byla o záležitosti vyrozumìna PÈR,
která celou událost šetøí.
Zachránìný pes
Hlídka MP obdržela oznámení, že do sklepa budovy
bývalé dìtské nemocnice spadl pes a nemùže se
dostat ven. Vzhledem k èastým namátkovým
kontrolám budovy Mìstskou policií nebyl problém
budovu strážníky otevøít a psa zachránit.
Usmrcený pes bezohledným øidièem
29. 12. v 00:50 hod. byla hlídka MP pøivolána na
ulici Nádražní, kde pøi venèení psa, který byl øádnì
pøipoután na vodítku, projíždìlo osobní vozidlo
Škoda Favorit, které psa srazilo a øidiè z místa
nehody ujel. Pes byl vozidlem usmrcen. Na základì
popisu vozidla, který hlídka obdržela od majitelky
psa, bylo provedeno následné pátrání. Motorové
vozidlo odpovídající popisu bylo nalezeno odstavené
na ulici Holandské. Událost byla s veškerými
poznatky pøedána PÈR k šetøení.
Zneužívání tísòových linek se nevyplácí
7. 1. v odpoledních hodinách hlídka MP øešila
zneužítí bezplatné tísòové linky 156, kdy byl
pøistižen nezletilý mladík L.L. u veøejného
telefonního automatu na ulici J.K.Tyla, který svými
výroky urážel hlídku MP a zároveò blokoval linku
tísòového volání. Pøistižený a šokovaný mladík se na
místì ke svému jednání pøiznal a hlídce se omluvil.

ODMÌNA
Dne 28. 12. 2007 jsem pøišel o rodinné
fotografie ze zaparkovaného auta u obøadní
sínì v Moravské Tøebové.
Pokud o nich nìkdo víte, prosím o jejich
vrácení za odmìnu 10 000 Kè.
Kontakt na tel. èísle 602 568 388.
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Zápisy dìtí do 1. tøídy
Základní škola Moravská Tøebová

Kostelní námìstí 21
Zápis do prvních roèníkù se uskuteèní v pátek
8. 2. 2008 od 14.00 do 17.00 hodin
K zápisu je tøeba obèanský prùkaz zákonného
zástupce a rodný list dítìte.
Co Vám naše škola nabízí?
Oddìlení školní družiny pouze pro žáky prvních tøíd,
která zajišují i zájmové kroužky (flétnièky, kroužek
dovedných rukou…)
Možnost výuky anglického jazyka již od 1. tøídy
a výuky nìmeckého jazyka od 2. tøídy
Modernì vybavenou PC pracovnu (27 míst) s pøipojením na internet, v níž dìti již od 1. roèníku
pravidelnì pracují. Možnost zapojení žákù do
rùzných projektù, které probíhají na naší škole
výmìnné pobyty se školou v Lipsku, pøírodovìdné
projekty, Mladìjovská úzkokolejka…
Výuka plavání ve 3. a 4. roèníku, lyžaøský
výcvikový kurz v 7. roèníku
Pøíjemné a pohodové prostøedí pro Vaše dìti
***
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TØEBOVÁ

PALACKÉHO 1351
Zápis do 1. tøídy se uskuteèní dne 8. 2. 2008 v dobì
od 13.00 do 16.30 hodin v prostorách naší školy.
Nezapomeòte na doklad o rodném èísle dítìte.
Škola nabízí možnost zaøazení
dítìte na základì výsledkù
pohybových testù do tøídy s
vazbou na pøípravky oddílù TJ
Slovana Moravská Tøebová –
atletika, fotbal, hokej (testy probìhnou
v rámci zápisu). Nezapomeòte vzít s sebou cvièební
úbor.
Bližší informace – tel. 461 318 291
2zsmtrebova@seznam.cz
***
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TØEBOVÁ

ÈS. ARMÁDY 179
poøádá ZÁPIS DÌTÍ DO 1. TØÍDY dne 8. února
2008 v dobì od 13.00 do 15.30 hodin
Naše škola nabízí
- Moderní vyuèovací metody na tøech interaktivních
tabulích
- Výuku nìmeckého a anglického jazyka rozšíøené o
hodiny konverzace
- Individuální pøístup k žákùm, péèe o žáky se
specifickými potøebami uèení
- Využití služeb asistentky pedagoga
a školní psycholožky
- Plnìní projektu Zdravá škola a
Zdravá záda
- Celostátní srovnávací testy Cermat,
Kalibro a SCIO na 2. stupni
- Využití dvou tìlocvièen a posilovny v hodinách
TV, školní sportovní klub
- Školní družinu v dobì od 6.30 do 15.30 hodin
- Blízkou dostupnost autobusovému nádraží
Pøineste s sebou rodný list dítìte!!!
Máte-li vyšetøení z pedagogicko psychologické
poradny a vyšetøení dìtského lékaøe, které je
nutné pro odklad povinné školní docházky,
pøineste je s sebou.
***

Novinky z turistického
informaèního centra
Od ledna 2008 jsou v prodeji v TIC na nám.
T. G. Masaryka 33 autobusové jízdenky
STUDENT AGENCY a vstupenky na
kulturní a sportovní akce v celé ÈR
TICKETSTREAM. Staèí si vybrat kam chcete
jet, nebo jakou kulturní akci nebo koncert byste
chtìli vidìt. Není nutné nikam chodit na
pøedprodej. Jízdenku nebo vstupenku mùžete
zaplatit a dostat pøímo u nás. Více informací
v TIC nebo na icentrum@mtrebova.cz, nebo na
tel. 731 176 809.
Ester Dvoøáková Tesolin, TIC M. Tøebová

Speciální základní škola
mateøská škola a praktická škola
Moravská Tøebová
zve Vás a Vaše dítì
K ZÁPISU DO 1. TØÍDY dne 5. 2. 2008 od 8.00
do 15.00 hodin
Co vám nabízíme?
- malý poèet dìtí ve tøídì ( 6 dìtí)
- výukový plán ušitý na míru Vašemu dítìti
- intenzivní logopedickou péèi
- školní stravování v budovì školy
- školní družinu v budovì školy
- bohatou mimoškolní èinnost (20 zájmových
kroužkù)
- ozdravné pobyty v pøírodì
- péèi školního psychologa
Vaše spokojené dítì v naší škole!
Zároveò zveme všechny zájemce k prohlídce školy
v rámci DNE OTEVØENÝCH DVEØÍ dne 5. 2.
2008 od 8.00 do 15.00 hodin
Co si mùžete prohlédnout?
- školní práci dìtí ve tøídách
- odpolední èinnost dìtí na internátì a ve školní
družinì
- hravé i pracovní aktivity dìtí v naší mateøské
škole
- místnost pro zrakovou stimulaci
- rehabilitaèní tìlocviènu
- keramickou dílnu
- místnost pro celostní relaxaci (odborné rehabilitace pro dìti hyperaktivní, nejisté, úzkostné
a tìžce zdravotnì postižené)
- jazykovou uèebnu (budova na ulici Nová)
- výtvarný ateliér (budova na ulici Nová)
- další prostory školy
Bìhem své návštìvy mùžete zkonzultovat s našimi
odborníky problémy vašeho dítìte s výslovností èi
specifickou poruchou uèení (logopedická ambulance), se zrakovým postižením (tyflopedické
pracovištì), pøípadnì výchovné problémy (školní
psycholog).
Srdeènì zvou zamìstnanci Speciální základní školy,
mateøské školy a praktické školy Moravská Tøebová

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

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

Spoleènost REHAU je tradièní výrobce technicky
nároèných plastových dílù pro prùmysl, stavebnictví
a automobilový prùmysl s celosvìtovou pùsobností.
Firma se stoprocentní nìmeckou úèastí i díky své témìø
šedesátileté tradici produkuje špièkové výrobky, které
jsou synonymem kvality, spolehlivosti a dokonalého
technického i estetického zpracování.
S ohledem na probíhající rozvoj výrobního závodu
v Moravské Tøebové specializovaného závodu na
zpracování plastù pøedevším pro automobilový prùmysl, hledáme zamìstnance pro následující pozice:
VEDOUCÍ VÝROBY
VAŠE KVALIFIKACE
- VŠ vzdìlání technického nebo ekonomického
zamìøení
- znalost NJ podmínkou, AJ výhodou
- praxe na obdobné pozici podmínkou
- orientace na dosažení cílù
- zodpovìdnost a organizaèní schopnosti
VEDOUCÍ VÝROBNÍHO ÚSEKU
VAŠE KVALIFIKACE
- VŠ vzdìlání technického zamìøení
- komunikativní znalost NJ podmínkou
- velmi dobrá uživatelská znalost PC
- technické myšlení, pracovní nasazení
- zájem o oblast automobilového prùmyslu
TECHNIK ODDÌLENÍ KVALITY
VAŠE KVALIFIKACE
- VŠ, SŠ technického zamìøení
- znalost norem kvality ISO 9001: 2000
- znalost NJ podmínkou, AJ výhodou
- zkušenosti z automobilového prùmyslu
- ØP sk.B., ochota cestovat
NAŠE NABÍDKA PRO VŠECHNY POZICE:
- vysoce odpovìdná a zajímavá práce
- zázemí mezinárodní prosperující firmy
- motivaèní finanèní ohodnocení
- školení a další odborný rùst výhodou
- pøedpoklad dlouhodobé spolupráce
Na Vaše písemné odpovìdi se strukturovaným
životopisem se tìšíme na adrese:
REHAU, s.r.o., personální oddìlení,
Linhartice 177, 571 01 Moravská Tøebová,
Tel.: 461 355 324, 724 486 757, fax: 461 311 748,
www.rehau.cz, e-mail: Tomas.Kroulik@rehau.com

Zprávy z Mladìjova
V sobotu dne 19. 1. 2008 zjistili pracovníci muzea,
že bìhem týdne od 14. do 18. 1. 2008 se neznámý
pachatel vloupal do dílen a odcizil èást z pojezdu
historické parní lokomotivy Krauss - Linz è.5 z roku
1929. Hodnota zcizených souèástí je odhadována
cca na 50 000 Kè, ovšem historická je nevyèíslitelná.
Konkrétnì se jedná o zcizení obou kulis rozvodu se
šoupátkovými posuvnými tyèemi, klíny a spojky
sloužící k zajištìní domkù ložisek soukolí. Pachatel
díly odcizil s jasným zámìrem znemožnit provoz
v souèasnosti jediné provozní parní lokomotivy na
Mladìjovì.
I když pracovníci muzea dìlají vše proto, aby byla
parní lokomotiva do zahájení sezony zprovoznìna,
je pravdìpodobné, že výletní vlaky budou v kvìtnu
tažené lokomotivami dieselovými.

Podobný útok zažilo muzeum již v roce 2006, kdy
byla podobným zpùsobem poškozena i parní
lokomotiva è.1. Policie tehdy pachatele nevypátrala.
Nyní je situace o poznání lepší, jelikož pachatel se
do dílny vloupal bez poškození zámku, èímž se
okruh zúžil na dva možné pachatele. Jména byla
polici ÈR pøedána, další je vìc øádného šetøení,
takže doufáme, že situace z roku 2006 se nebude
opakovat a pachatel bude usvìdèen a díly se vrátí
tam, kam patøí.
Pøedevším z tohoto dùvodu žádáme nyní Pardubický
kraj o finanèní pøíspìvek na vybudování kamerového systému v Prùmyslovém muzeu Mladìjov.
Miloš Kopøiva,
pøedseda Mladìjovské prùmyslové dráhy
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová

ÚNOR 2008

divadlo
Marc Camoletti - Létající snoubenky
14. 2., ètvrtek
Francouzská komedie. Lásky pøilétají a odlétají, nesmí se ovšem zmìnit letový øád. Režie: Pavel
Trávníèek, hrají: Pavel Trávníèek, Dana Morávková/Lucie Trnková, Zdenìk Rumpík, Vilma
Frantová, Hana Tunová, Monika Hladová aj.
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kè, pøedprodej od 4. února.

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
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

úù

Zveme vás na výstavu

Studenti moravskotøebovského gymnázia
obsadili pøední místa v celostátní soutìži
Abeceda OSN. Z nejzdaøilejších prací
(tedy i z prací našich studentù) byla
sestavena putovní výstava. V rámci Dne
otevøených dveøí na gymnáziu ji mùžete
zhlédnout 5. 2. 2008 i vy.
Gymnázium Moravská Tøebová
úúù

Tanèírna

Chcete se zdokonalit v rùzných druzích
tancù? Navštivte „TANÈÍRNU“ v Kulturním domì v Boršovì, která se koná
v pátek 8. 2. 2008 v 19.00 hodin.
Tanèírna je velmi prospìšná pro absolventy taneèních kurzù a ostatní, kteøí milují
tanec a nemohli z rùzných dùvodù kurzy
navštìvovat. Tìšíme se na Vás.
úù

Maškarní ples

Sdružení pøátel Kulturního domu v Boršovì poøádá v sobotu 23. 2. 2008 ve 14.00
hodin tradièní dìtský maškarní karneval.
Vystoupí dìti z Mateøské školy v Boršovì,
mažoretky a dìti z taneèní Bílkovy školy.
Pro dìti je pøipravena i tradièní maškarní
diskotéka.
Ve 20.00 hodin se koná Obecní ples
s pøedtanèením, bohatou tombolou a obèerstvením. Hraje hudba DOMINO.
úù

film
Kouzelná romance
16. 2., sobota
Svého pana Dokonalého potkala, až opustila pohádkový svìt – romantická komedie.
15.00 hod., kinosál, vstupné: 65 Kè

Pozvánka ZŠ „Køižovatka“

Základní škola Ès. armády 179 si Vás
dovoluje pozvat na 3. reprezentaèní ples
školy, který se koná 23. 2. 2008 v sále
„Na Písku“ ve 20 hodin.
Hraje hudba „Kontakt“. Vstupenky v cenì
50 Kè je možno zakoupit v levných
odìvech v OD Kubík. Jste srdeènì zváni!
úù

3. mìstský bál

Tøetí roèník mìstského bálu, který
probíhá pod záštitou starosty mìsta Josefa
Ošádala, probìhne v pátek 29. 2. 2008
ve dvoranì muzea ve 20.00 hodin.
Známé melodie z domácí i zahranièní
scény zahraje skupina KREYN, oblíbená
plesová kapena s širokým repertoárem
(lidovky, country, disko, rock….).

pro dìti
O Rùžence
29. 2., pátek
Veselá pohádka plná písnièek …o lásce, kráse a štìstí. Uvádí divadlo KAPSA Andìlská Hora. Pro
MŠ a I.st. ZŠ, délka cca 50 min.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kè
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ZÁMEK

V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
Alchymista zahájí novou turistickou sezonu

Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.ksmt.cz

listopad - bøezen

zavøeno

MUZEUM

Svou renesanèní architekturou patøí moravskotøebovský zámek k nejvýznamnìjším památkám
ve støední Evropì. Na poèátku 17. století sloužilo
toto bohaté panství nejenom k bydlení, ale
pøedevším k reprezentaci. I dnes je takto zámek
pojímán, reprezentuje osvícený pøístup vedení
mìsta, které pochopilo význam této jedineèné
památky a nebálo se zaèít investovat do rozsáhlé
a nákladné rekonstrukce budovy zámku i pøilehlých zahrad.

Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: út - pá:
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9.00 - 12.00 h., 13.00 - 16.00 h.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výmìna mumií
Náprstkovo muzeum v Praze a Mìstské muzeum
v Moravské Tøebové zorganizovalo v rámci
dlouhodobé úzké spolupráce ojedinìlou akci –
vzájemnou zápùjèku egyptských rakví s mumiemi.
Moravskotøebovská mumie ženy Hereret ve
dvojité rakvi je od øíjna 2007 vystavena v Praze
v rámci výstavy s mezinárodní úèastí „Théby –
Mìsto bohù a faraonù“. Její místo v Moravské
Tøebové doèasnì zaujala rakev s mumií muže
Nyanchhapiho ze sbírek Náprstkova muzea.
Výstava:
V hrobce egyptského prince
Ve ètvrtek 17. ledna byla v muzeu zahájena
výstava V hrobce egyptského prince.

Mohu vyjádøit velkou radost nad zvýšenou
návštìvností zámku, kterou pøilákala pøedevším
nová expozice o útrpném právu. Díky muèírnì,
kvalitní prezentaci a bohatému kulturnímu
programu pøedevším v letních mìsících zaèíná
být lidmi „znovuobjevován“ nejen celý objekt
zámku, ale také mìsto. Pøicházejí turisté nejen z regionu, celé republiky, ale stále èastìji
i zahranièní návštìvníci. Interaktivní expo-

zice „Støedovìká muèírna“ byla prvním
krokem na cestì k soudobému návštìvníkovi,
kterému již nestaèí jen „klasické“ a „statické“
expozice. Dalším takovým krokem by mìla být
i „Alchymistická laboratoø doktora Bonaciny“.
Nová expozice je vìnována významnému
moravskému politikovi a aristokratovi Ladislavu
Velenovi ze Žerotína. Jeho zájem o alchymii se
v dobovém kontextu nedá považovat za
výjimeèný. K jeho souèasníkùm patøil i císaø
Rudolf II. jenž byl nadšeným podporovatelem
této tajemné vìdy, a díky kterému se nám do
povìdomí dostalo nìkolik jmen významných
alchymistù, jako John Dee, Magistr Kelly èi
Tadeáš Hájek z Hájku. I na Žerotínovì dvoøe
v Moravské Tøebové pùsobilo pravdìpodobnì
hned nìkolik alchymistù. Jediným jistì doložitelným je milánský medicus Marcus Eugenius
Bonacina, který byl Velenovi osobním lékaøem
a v roce 1616 vìnoval svému mecenáši bohatì
iluminovaný alchymistický spisek.
Jakou osobností byl pán moravskotøebovský
Ladislav Velen ze Žerotína? Co jej vedlo k podpoøe alchymie na svém panství? Jaká vlastnì byla
a co zkoumala alchymie na pøelomu 16. a 17.
století?
Pokud chcete znát na tyto otázky správné
odpovìdi, zavítejte 5. 4. 2008 na moravskotøebovský zámek, kde bude slavnostnì nová
interaktivní expozice zahájena.
Irena Lišková, vedoucí zámku

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

Ohlédnutí za mìsícem lednem

Hrobka egyptského hodnostáøe, královského syna
Venisancha je na výstavì pøedstavena fotografickou a kresebnou dokumentací a trojrozmìrným modelem; dokumentace samotné
hrobky je doplnìna pøedmìty ze sbírky
moravskotøebovského muzea a Národního muzea
- Náprstkova muzea v Praze, které se vztahují
k dobì Venisanchova života.Venisanch žil na
dvoøe krále Venise na sklonku 5. dynastie, ve
24. století pøed naším letopoètem. Zemøel ve
vìku 30-35 let (jeho ostatky prozkoumal pøední
èeský egyptolog Evžen Strouhal).
Jeho hrobka byla objevena právì pøed 100 lety
v Sakkáøe poblíž Stupòovité pyramidy a její
vnitøní èást byla prodána muzeu v Chicagu.
Výstava pøedstavuje závìry vìdeckého projektu
podpoøeného grantovou agenturou Univerzity
Karlovy v Praze, v jehož rámci byly prozkoumány obì èásti hrobky – v Sakkáøe i v Chicagu. Autor výstavy Pavel Onderka seznámil
úèastníky vernisáže se svou interpretací Venisanchovy hrobky bìhem pøednášky spojené s projekcí další fotodokumentace, která navázala na
vernisáž.
Dokumentace mìstské památkové rezervace,
Mìsto na dlani
Výstava je spoleèným výstupem dvou projektù,
realizovaných v odstupu 15 let na moravskotøe-

Èas neúprosnì letí. Jakoby pùlnoèní silvestrovské
ohòostroje následovaly v tìsném sledu za
zaèátkem školního roku. S tìmito èasovými
dostihy úzce souvisí aktuálnost èi neaktuálnost
otištìných informací. Týká se to zejména událostí,
které se konají v druhé polovinì mìsíce. Nelze
s tím (alespoò zatím) nic dìlat a buïme rádi, že
mìsíèní periodika vùbec máme. Takže, co se
událo v mìsíci lednu na naší škole?
Pøedevším to byly ve dnech 21., 22. a 24. ledna
další Umìlecké dílny. Výbìr prezentovaných
oborù byl tentokrát zamìøen na døevìné a žesové
dechové nástroje, kontrabas a nástroje bicí.
Smyslem akce je rozšíøení hráèské základny pro
vybudování orchestrù, neboli, jak se v bìžné
mluvì øíká, kapel. Ponìkud vyšší vìkový limit
pro zmínìné obory (4. až 6. tøída ZŠ) je dán
lepšími fyzickými pøedpoklady starších žákù.
Pokud se podaøí tento zámìr èasem uskuteènit,
bude to pøínosem nejen pro školu, ale i pro
kulturní život v našem mìstì.
Touto dobou už máme také za sebou zájezd do
ÚSP Anenská Studánka. Zájezdy tohoto typu
považujeme za jednu z priorit v èinnosti naší
školy. Konají se dvakrát do roka, a to právì
v lednu a potom v èervnu. Do Anenské Studánky
jezdíme velmi rádi. Naši žáci se ve styku s více èi
ménì postiženými obyvateli ústavu chovají
ohleduplnì a jejich životní postoje jsou tìmito
zájezdy velmi pozitivnì ovlivòovány.
bovském gymnáziu. Panely s fotodokumentací
mìstského centra a textem M. Kužílka o historii
moravskotøebovských domù jsou vystaveny ve
dvoranì muzea.
Pøednáška:
Èeský rok - Hromnice, Masopust
- 4. 2. 2008 17.00 hod.

Leden je také mìsícem finální pøípravy na
celostátní kolo soutìže ZUŠ. Školní a okresní
kola probíhají v druhé pùli mìsíce února. Souèástí
pøípravy na soutìž jsou i vystoupení na lednových
interních koncertech, což se letos týkalo zejména
klavíristù a kvarteta zobcových fléten.

Na tom, že mìsíc leden konèí i na naší škole
vydáním pololetního vysvìdèení, není nic neobvyklého. Zmiòujeme se o tom proto, že nìkteøí
spoluobèané dodnes považují ZUŠ za instituci
sdružující kroužky zájmové èinnosti. Vyplývají
z toho mimo jiné i velké problémy s rozvrhem.
Pøitom náš rozvrh by mìl být, co se priority týká,
hned za rozvrhem ZŠ. Protože ZUŠ je škola se
vším všudy, mimo jiné i s pololetním
vysvìdèením.
Druhá èást cyklu pøednášek Kamily Skopové
o èeských lidových obyèejích a zvycích,
vìnovaná masopustním maskám, prùvodùm,
peèivu. Ve spolupráci s Mìstskou knihovnou
Ladislava z Boskovic.
Pøipravujeme do tisku:
Moravskotøebovské vlastivìdné listy è. 18.
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Nìkolik poznámek k období pøed únorovým pøevratem na Moravskotøebovsku
„Vítìzný únor“ znamenal pro Moravskou Tøebovou
stejné zmìny jako pro celou republiku. Byl zde
ustaven jeden z prvních akèních výborù, byly
vytváøeny ozbrojené oddíly Lidových milicí, …
Zmìny probíhaly pomìrnì klidnì, nebo KSÈ mìla
na Moravskotøebovsku silnou pozici už pøed
pøevratem. Pøesto je zajímavé nahlédnout do
regionálního tisku druhé poloviny ètyøicátých let.
Víceménì namátkou vybrané úryvky z novinových
èlánkù uveøejnìných v letech 1946 a 1947 ilustrují
vývoj pováleèných let na Moravskotøebovsku,
dovolují nahlédnout do pøedstav a oèekávání
obyvatel pøed únorovým pøevratem a srovnat je s
poúnorovou realitou.
Volby 1946
29. kvìtna 1946 pøináší týdeník „Stráž pohranièí krajinský týdeník Moravskotøebovska, Jevíèska
a Svitavska“, vydávaný Èeskoslovenskou stranou
národnì socialistickou, volební výsledky okresu.
Hlásí velké vítìzství Národní fronty. Národní
socialisté byli z „demokratických stran“ v politickém
okrese nejúspìšnìjší, ovšem tìsnì za nimi
následovali lidovci, kteøí vyhráli volby v soudním
okrese Jevíèko. Komunisté získali v politickém
okrese 42,1 % hlasù, v soudním okrese Moravská
Tøebová 50,1 % (lidovci dostali na Moravskotøebovsku 18,3 % hlasù, sociální demokraté 13,2 %,
národní socialisté 18,4 %).
Zároveò je v listu barvitì popsán prùbìh pøedvolebního období: „Není možno øíci, že by náš lid pøed
volbami nebyl mìl náležitì postaráno o zábavu
i pouèení“, píše se vedle tabulky volebních výsledkù
na titulní stranì. „Za nevelikou dobu vystøídali se u
nás rùzní øeèníci všech politických smìrù a rùzných
temperamentù: nìkteøí dùstojní a vážní svým zjevem
a klidní i vìcní svou argumentací, jiní zase bystøí
a veselí, šlehající vtipem a snažící se obecenstvo
spíše pobavit a rozesmát, a jiní opìt vzrušení, živì
gestikulující, dokazující i svým vzezøením a ostrým
hlasem, že to se svým programem a svými úmysly
myslí smrtelnì vážnì. Každý z øeèníkù snažil se
zpùsobem, jejž pokládal za vhodný, dokázat, že uèení
jeho strany je samospasitelné a nebo alespoò pro naše
pomìry nejvhodnìjší a nejpøijatelnìjší, že jen jeho
strana dovede nabídnout nejvyšší míru statkù
hmotných i duchovních, jako pøedpoklad pro zdravý
a spokojený rùst našeho národa a státu. Všichni
svornì zdùrazòovali, že jsou pro tu nejèistší
demokracii, že mají svùj národ a stát rádi, že jsou pro

spolupráci všech stran Národní fronty, že ostøe
odmítají každé násilí, totalitu, fašismus… Bylo tøeba
poukázat tu a tam také na nìjaké chyby protivníka, a
už domnìlé neb skuteèné a zdùraznit odlišné nazírání
strany vlastní, avšak vcelku pøece jen se forma
slušného volebního zápasu jakž takž udržela.“
Povolební situace z pohledu regionálního tisku
V podobném duchu se list vyslovuje k rùzným
dalším aktuálním tématùm pováleèného období, jako
tøeba k dvouletce: „Hledejme podmínky pro klidnou
práci a odstraòme bodláky z národního tìla, dokud je
èas. A dnes právì, když stojíme pøed úkoly
historického významu, musí ustoupit osobní i stranické zájmy ohledùm celonárodním. A tak o blahobytu jednotlivcù musí rozhodovat kvalitní práce a ne
pouze stranická legitimace, drzé èelo a nesolidní
jednání.“ V kritice nepoctivosti zachází autor
pøíspìvku dosti daleko: „A stejnì škodí všichni, kteøí
v poslední dobì vylézají a prodávají svou lásku
k vlasti nebo žádají pøíliš velké výkupné za svá
utrpení.“ …„Dnes už politické strany musí doznat
podstatnì zmìnìný kurs, který nepøipouští nacistické
metody a povrchní argumentaci o lidu, jehož
mluvèím mohl být jen nìkdo. Dnes už se tížeji
zavírají poctiví a kryjí ti, kteøí s popsaným trestním
rejstøíkem rozhodovali o odborné a mravní kvalifikovanosti obsazení pohranièí a osobní bezpeènosti.“
V záøí 1947 se již pod nepøíliš optimistickým
titulkem „Nalomená národní fronta?“ v témže
týdeníku objevují slova o politickém teroru;
konstatuje se zde, že „zájem jedné strany jde nad
zájem státu a znárodnìní, jehož osud je ohrožen
novou vlnou teroru a stranickými akcemi v továrnách“. Pøíspìvek se zabývá pøedevším zamítnutým
návrhem tzv. milionáøské danì a nevyjasnìnou
otázkou, kdo by vlastnì mìl být za milionáøe
považován. Rozkol mezi národními socialisty a komunisty je již zcela zøejmý. „Ježto divoká kampaò
komunistického tisku vzbuzuje podezøení, že nejde
jen o pøedvolební demagogii, ale o možnou pøípravu
nekalých reakèních živlù, vloudivších se do
komunistické strany, k povalení nynìjší lidové vlády
a Národní fronty, rozhodlo se pøedsednictvo
jednomyslnì neprodlenì uèinit vše, èeho je zapotøebí,
aby se vèas a úèinnì èelilo pøípadným plánùm této
politické reakce“, cituje list ze zprávy pøedsednictva
ÈSNS.
Komunisté ovšem vidìli situaci jinak. Moravskotøebovský kraj pøináší 29. srpna zprávu o líšeòské

Velká èást úøadù byla po válce koncentrována v areálu nìkdejší textilní továrny firmy Eisenberger & Comp v Josefské
ulici. Továrna zastavila výrobu v dùsledku velké hospodáøské krize tøicátých let a už po pøipojení Moravské Tøebové
k nìmecké øíši v roce 1938 byly její budovy využívány pro novì vytváøené úøady. Po válce zde byl umístìn mimo jiné
i Osídlovací úøad, pøi nìmž byl zøízen Fond národní obnovy, který mìl plnit úkoly související se zatímní správou
konfiskovaného majetku a jeho rozdìlením.

slavnosti a o výsledcích krajské soutìže, které zde
byly vyhlášeny. Moravskotøebovský okres se v rámci
brnìnského kraje umístil jako druhý, za Mikulovem.
List výsledky komentuje a zároveò tím pøibližuje
kritéria soutìže: „Jestliže jsme od 1. èervna vybudovali 8 závodních organisací a dvì místní
organisace (Janùvky a Žipotín), získali 608 nových
èlenù, dosáhli toho, že organizaèní hlášení a zprávy
o schùzích byly podávány vèas, že jsme splnili
organizaèní plán na sto procent, tážeme se, v èem
jsme byli pøedstiženi. Podiví se mnozí, když
odpovíme, že jsme ztratili soutìžní body v náboru
èlenském, i když jsme pøekroèili uložený nám
pøedpoklad 400 nových èlenù!“ Pøedseda OV KSÈ
a zároveò ONV Jereš za Svitav a politický tajemník
okresu Malík z Moravské Tøebové pøevzali „diplom
za úspìšnou organizaèní práci a jako cenu krásný
motocykl“. V titulku èteme: „Pøedseda vlády Kl.
Gottwald vzkazuje moravskotøebovským: Pøedežeòte
mikulovské!“ Dále je z Gottwaldova projevu
citováno: „...Hlavními prostøedky k dosažení … cíle
jest posílení jednoty, jest isolace reakce a síla KSÈ.“

Ukázky komerèní inzerce zveøejòované v roce 1947
v regionálním tisku

„Národní správcové již hospodaøí na svém“
Zvláštì významným tématem roku 1947 bylo ovšem
na Moravskotøebovsku stejnì jako v jiných oblastech,
kde došlo po válce k odsunu nìmeckého obyvatelstva, chystané pøidìlování menších podnikù
dosavadním národním správcùm.
Podle dekretu prezidenta republiky z 19. kvìtna 1945
byla „do všech podnikù (závodù) i do všech
majetkových podstat, kde toho vyžaduje plynulý
chod výroby a hospodáøského života, zejména
v závodech, podnicích a majetkových podstatách
opuštìných nebo takových, které jsou v držbì,
správì, nájmu nebo pachtu osob státnì nespolehlivých“ zavedena tzv. národní správa. Zatímco
znárodnìné prùmyslové podniky, banky a pojišovny
se sluèovaly ve vìtší celky a pøetváøely v národní
podniky, drobné a støední zemìdìlské, øemeslné a obchodní závody z konfiskované majetkové podstaty
mìly pøejít do soukromého vlastnictví nových
nabyvatelù (popø. do družstevního sektoru). Poèítalo
se tedy s vícesektorovou strukturou ekonomiky
koexistencí veøejného sektoru, malovýroby a omezeného soukromokapitalistického podnikání.
10. záøí 1947 komentuje Stráž pohranièí vydání
vyhlášky o ustavení rozhodného dne pro urèení
rozsahu konfiskované majetkové podstaty drobných
živností pro pøídìl. Pro vìtšinu dosavadních
národních správcù mìl být tímto dnem 31. prosinec
1946, což znamenalo, že v roce 1947 již pracovali
„pro sebe“. Pøedpokládalo se, že øádní hospodáøi
budou tímto opatøením zvýhodnìni a nepoøádní nebo
ti, kteøí úmyslnì udržovali podnik sotva „nad vodou“,
budou postiženi. „Nyní již nezáleží na tom, zda
rozhodnutí o pøídìlu bude vydáno za týden nebo za
mìsíc, …Právní nárok na pøídìl (splòují-li podmínky) jim nikdo již nemùže vzít a rozhodnutí o pøídìlu jest již jen formalitou …“
Také komunistický týdeník Moravskotøebovský kraj
vìnoval pozornost problematice pøídìlového øízení.
29. srpna 1947 uvádí pøíspìvek vypoèítávající
živnosti, které jsou z pøídìlu vylouèeny. Závìr však
èiní stejný jako národní socialisté: „Poctivá a zdárná
práce osvìdèivších se národních správcù bude po
zásluze odmìnìna. Stanou se již brzy skuteènými
majiteli svìøených jim podnikù.“
17. prosince 1947 je ve Stráži pohranièí vìnována
pozornost podrobnostem plánovaného pøidìlení
spravovaných podnikù do vlastnictví národních
správcù. Uchazeèùm jsou pøipomínány jejich
povinnosti, konkrétnì vyjmenovány všechny
doklady, které jsou povinni pøedložit.
V té dobì však již chybìlo jen nìkolik týdnù do
událostí, které mìly tomuto oèekávání uèinit
definitivní konec. Únorový pøevrat zlikvidoval tradièní struktury, kromì krajních pólù sociální stupnice
- majetných vrstev a skuteèné chudiny - i znaèné
èásti støedních vrstev. Tak i pøedstavy nových
osídlencù Moravskotøebovska o „hospodaøení na
vlastním“ vzaly na dlouhou dobu za své.
-jm-
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Církve
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
Oblastní charita Moravská Tøebová
Oblastní charita v Moravské Tøebové se pøipojila
k celostátní akci, kterou poøádá Charita Èeské
republiky. Jednalo se o již tradièní tøíkrálovou
sbírku, která probìhla ve mìstì a okolí od 4. 1. do
6. 1. 2008. Za uplynulé období si tøíkrálová sbírka
našla své místo v srcích veøejnosti. Prostøednictvím
této sbírky získává peníze na pomoc lidem v nouzi,
ale pomáhá také formovat myšlení lidí k sociálnímu
a charitativnímu cítìní a solidaritì s druhými lidmi.
Za to patøí dík zejména dobrovolníkùm, kteøí rok co
rok vyšli do ulic v roli “králù“, aby poselství nadìje
a lásky a také dárcùm tøíkrálové sbírky, jež neváhají
pomáhat.
V Moravské Tøebové a okolí se vybralo celkem
131.248,50 Kè. Je to èástka, která je nejvyšší v porovnání s jinými roky. Pro pøehled uvádíme vybrané
èástky za uplynulé tøi roky. V roce 2005 se vybralo
91.703,50 Kè, v roce 2006 88.779,50 Kè a minulý

rok 116.130,50 Kè.
Výsledná vykoledovaná èástka je obzvláštì
potìšující, protože nás èeká rok zdražování a zvýšených osobních nákladù. O tom, že by se úmìrnì
v našem regionu zvedali mzdy si asi mùžeme
nechat zdát.
Pro Vaši informaci se vykoledovalo v Linharticích 8.363 Kè, v Sušicích 5.563 Kè, v Udánkách
5.929 Kè, v Boršovì a v èásti Moravská Tøebová
11.824 Kè, v Útìchovì 1.176,50 Kè a ve Starém
Mìstì 11.526,50 Kè.
Všem dárcùm dìkujeme za to, že pomáhají tìm,
kteøí naší pomoc potøebují.
Sbìr obnošeného šatstva bude znovu v pátek od
15:00 hod. do 17:00 hod. na faøe na Kostelním
námìstí.
Setkání seniorù - v pondìlí 4. 2. 2008 v 10:00 hod.
v klášteøe.
Dne 26. 1. 2008 se ve velkém sále ZUŠ v Moravské
Tøebové konal benefièní koncert na podporu
èinnosti denního stacionáøe Domeèek. Koncert
poøádala ZUŠ ve spolupráci s Lenkou Pakostovou
a jejími spolužáky z Janáèkovy akademie muzických
umìní Brno. Tímto dìkujeme mladým umìlcùm za
podporu tohoto sociálního zaøízení.
Plánované akce na únor 2008:
Valentýnský ples pro hendikepované obèany ve
Svitavách, který poøádá Dùm na rozcestí (bývalé
ÚSP Svitavy). Již podruhé se naši uživatelé zúèastní
této spoleèenské události.

Èeskobratrská církev evangelická

8. 2. DALŠÍ TRIKY S TRIKY A KORÁLKOVÉ
HRÁTKYod 15.30 hod. v DDM. Netradièní
technika pøi dekoraci trièek tiskátka + valentýnská
dekorace z korálkù do kvìtináèe. S sebou: svìtlé
nebo bílé trièko (i starší batikované), pracovní odìv,
pøezùvky, 10 Kè. Zakonèení cca v 17.00 hod.
Jarní prázdniny:
11. 2. BATIKOVÁNÍ TRIK od 9:30 hod na DDM,
sebou triko na batiku i barevné, pracovní odìv,
pøezùvky, 10 Kè
12. 2. VALENTÝNSKÝ ŠPERK, pøijïte si vyrobit
dárek k Valentýnu, od 9.30 hod na DDM, s sebou
10 Kè, pøezùvky
13. 2. MASOPUSTNÍ KARNEVAL od 15:30 hod.
Na Písku. Akce pro rodièe s dìtmi, promenáda a vyhodnocení masek, vystoupení kroužkù DDM,
diskotéka. Zakonèení cca v 18:00 hod., obèerstvení
zajištìno, vstup zdarma. Akci poøádá velitel VSŠ
a VOŠ MO v M. Tøebové ve spolupráci s DDM.
V týdnu od 18. 2. do 22. 2. probìhnou základní
kola zemìpisné soutìže LETEM SVÌTEM,
podrobnosti na propozicích
21. 2. ŠVIHADLOVÝ ÈTYØBOJ od 13:00 hod ve
velké tìlocviènì I.ZŠ, pro dívky 1.-3. tøíd pod
záštitou Komise Zdravé mìsto
23. 2. TANEÈNÍ SOUTÌŽ JEDNOTLIVCÙ od
11:30 do 15:00 hod. v KD Mìsteèko Trnávka. Více
najdete na webu DDM.
24. 2. DCC CUP MORAVSKÁ TØEBOVÁ 11:30
15:00 hod. v KD Mìsteèko Trnávka. Více na webu
DDM.
26. - 27. 2. RECITACE od 9:00 hod. v DDM.
Oblastní kolo pro žáky ZŠ a odpovídající roèníky
gymnázia.
28. 2. OKRESNÍ KOLO V HALOVÉ KOPANÉ
6.-7. TØÍD od 9:00 hod v Mìsteèku Trnávce
Letní tábory:
• Prázdninový pobyt pro rodièe a prarodièe
s dìtmi v Chorvatsku. Termín: 27. 6. - 6. 7. 2008
Místo: Baška voda. Cena: dìti do 18 let 4.400 Kè,
dospìlí 4.700 Kè. Cena zahrnuje dopravu,
ubytování, pojištìní a program pro dìti, nezahrnuje stravu.

Mìstská knihovna
Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
1. 2. 2008 - 31.3. 2008 – Jana Èubrdová - Obrazy
Výstava souèasné tvorby známé moravskotøebovské
výtvarnice p. Jany Èubrdové. Pøístupno v pùjèovní
dobì knihovny (pondìlí-ètvrtek: 9.00-17.00 hod.,
sobota: 9.00-12.00 hod.)
4. 2. 2008 – Èeský rok - Hromnice, masopust
2. èást cyklu o èeských lidových obyèejích a zvycích, masopustní masky, reje, peèivo. Lektorka
p. Kamila Skopová, autorka odborných publikací
z oblasti národopisu (Lidová tvorba, Vánoèní svátky
o století zpátky, Hody pùsty, masopusty aj.). Zaèátek
je v 17.00 hod. v sále kulturních služeb. Poøádáno ve
spolupráci s mìstským muzeem.
21. 2. 2008 – Fyziologie v medicínì, aneb teorie
v lékaøství
Urèeno široké veøejnosti, pøednáší moravskotøebovský rodák - doc. MUDr. Zdenìk Wilhelm, CSc.
z Fyziologického ústavu Lékaøské fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Zaèátek je v 17.30 hod. ve
spoleèenském sále sociálních služeb (Svitavská ul.).
Tvoøivá støeda
6. 2. 2008 Škraboška
13. 2. 2008 Valentýnské pøání (14.-16.00 hod.)
20. 2. 2008 Maska
27. 2. 2008 Hodiny
Zaèátek vždy od 15.00 hod. v dìtském oddìlení.

Svitavská 45, tel.: 461 311 665

pondìlí
ètvrtek
ètvrtek
nedìle

- biblic. hod. - 15.45, domov dùchodcù
- náboženství pro dìti - 15.00, na faøe
- biblic. hod. - 17.00, sál na faøe
- bohoslužby - 9.00, sál na faøe

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
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• Letní sportovní tábor, v termínu 14. 7. - 20. 7.
2008, v DDM Moravská Tøebová. Pøedbìžné
pøihlášky do dubna 2008. Cena za LT 1.600 Kè.
Dìti navštìvující záj. kroužky DDM a zaplatily
I. a II. pololetí mají slevu 100 Kè
• Letní tábor KREATIV, v termínu od 4. 8. do 10.
8. 2008, v DDM, Mor. Tøebová LT je urèen všem
tvoøivým dìtem od 1. tøídy, se spaním. Pøedbìžné
pøihlášky do kvìtna 2008. Cena za LT 1.700 Kè,
v cenì tábora je zahrnut veškerý pracovní materiál
na výrobky. Výrobky si dìti po ukonèení LT odnesou. Dìti navštìvující záj. kroužky DDM a zaplatily
I. a II. pololetí mají slevu 100 Kè
• PRÁZDNINOVÉ POBYTY v DDM (1.-5. tøída),
dennì od 8:00 do 17:00 hod.
Termíny: 1. bìh: 7. 7. - 12. 7. 2008, 2. bìh: 11. 8. 16. 8. 2008, kapacita 20 dìtí/bìh.
Cena 850 Kè zahrnuje náklady na stravu, materiál,
dopravu, vstupné apod. Dìti navštìvující ZÚ DDM,
které zaplatily pøíspìvky za I. a II. pololetí platí
800,- Kè. Pøedbìžné pøihlášky (i telefonicky) do
konce dubna (1. bìh), kvìten (2. bìh). Bližší
informace v DDM Z. Tauerová.
• Dùm dìtí a mládeže Moravská Tøebová nabízí
letní tábor Bušínov
Termín: 27. 7. - 8. 8. 2008
Cena: celkové náklady na tábor, vèetnì ubytování,
dopravy, stravy, pojištìní, zajištìní programu atd.
èiní 3 500 Kè. Na tento tábor mùže pøispìt FKSP
Vašeho zamìstnavatele (upozornìte jej však
pøedem). V pøípadì zájmu je nutné zaplatit
zálohu 2 000 Kè a to do konce mìsíce dubna na
DDM. Kapacita: 64 míst.
Závazné pøihlášky: budou Vám zaslány v mìsíci
dubnu, na základì pøedbìžné pøihlášky. Pøedbìžnì se
mùžete hlásit i telefonicky do konce února, ale
musíte podat pøesné údaje o dítìti, rok nar., bydlištì,
tel., škola, tøída a jaký kroužek navštìvuje, pokud
budete žádat slevu 200 Kè. Pøihlášky budou
pøijímány do naplnìní kapacity tábora v došlém
poøadí.
Pøedbìžné pøihlášky nejpozdìji do konce února
2008. Další pøípadné informace Vám podá J. Chadimová na tel. 461 316 786 na DDM Moravská
Tøebová.
Fotografie z našich LT si mùžete prohlédnout na
našich stránkách http://ddm-mt.wz.cz

Jarní prázdniny v knihovnì
Mìstská knihovna zve k návštìvì v dobì jarních
prázdnin všechny dìti. Od 11. 2. do 14. 2. 2008 pro
nì budou v knihovnì pøipraveny hry, soutìže,
hádanky, výtvarné dílny a další èinnosti.
11. 2. - Soutìž ve skládání puzzle (po celý den)
12. 2. - Soutìžíme v pexesu (dopoledne), Hrajeme
Kris-kros, Scrabble (odpoledne)
13. 2. - Stolní fotbal a hokej - soutìž (dopoledne),
Valentýnská pøání (14.00-16.00 hod. odpoledne)
14. 2. - Soutìž ve høe Èlovìèe, nezlob se
(dopoledne), Soutìž v luštìní sudoku (odpoledne)
V prùbìhu uvedených dnù si mohou dìti v knihovnì
vymìòovat písmenka do soutìže „Kdo ète ten, ten se
nenudí“. Také luštìní sudoku je možno trénovat již
od pondìlí. Po celý týden pleteme tøebovskou šálu
a podle zájmu uèíme základùm pletení!
Otevøeno: 9.00-17.00 hod.
Mladý ètenáø 2008 - 25. roèník
MìK Ladislava z Boskovic v Moravské Tøebové
vyhlašuje pro žáky a studenty literární soutìž
nazvanou „Jak to bylo tenkrát? Moje cesta za
èeskou historií (1918, 1938, 1948, 1968)“.
Podmínky soutìže:
Úkolem soutìžících je zapsat vzpomínky pamìtníkù
(rodinných pøíslušníkù nebo pøátel) na nìkterou
z uvedených historických událostí, jejichž výroèí si
v roce 2008 pøipomínáme.
Hodnocení bude probíhat ve 3 kategoriích: I. stupeò
ZŠ+speciální škola; II. stupeò ZŠ a víceleté
gymnázium; støední a uèòovské školy.
Práci odevzdejte do 10. bøezna 2008 v MìK nebo zašlete
na mailovou adresu: knihovna@mkmt.cz
Nezapomeòte uvést: jméno, vìk, adresu bydlištì, název
školy a tøídy!
Vítána písemná i elektronická forma.
Nejlepší pøíspìvky budou odmìnìny a pøihlášeny dále do
celostátního projektu Kde konèí svìt, jehož vyhodnocení
probìhne v èervnu tohoto roku v Praze.

Nejdelší tøebovská šála
Od 1. 12. 2008 probíhá v mìstské knihovnì pokus
uplést do prvního jarního dne nejdelší moravskotøebovskou šálu. K pátku 18.1. 2008 mìøila naše šála
rovných 7 m. Pøijïte se zapojit i vy, dìvèata,
maminky, babièky, tetièky, ale i chlapci, tatínkové,
dìdeèkové a strýèkové. Zkrátka všichni, kdo umíte
plést, potøebujeme vaši pomoc. Bez vašeho umu
nedokážeme nic. Pleteme každý den v pùjèovní dobì
knihovny, dokud se nedoèkáme jara. Prosíme
ochotné dobrovolnice, které by v pravidelných
termínech chodily dìti uèit základùm pletení, aby se
pøihlásily v knihovnì. Pøedem jim dìkujeme za
vstøícnost.
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Pohádková školièka na „Kostele“

Dne 10. ledna probìhla na základní škole na
Kostelním námìstí „Pohádková školièka“.
Budoucí prvòáèci a jejich rodièe se mohli
seznámit s prostøedím, se
školou, s vyuèujícími. Na šesti
stanovištích si
dìti vyzkoušely,
jak si dokážou
poradit s tìlocvièným náøadím, pøedvádìly znalost geometrických tvarù, èíslic,
základních barev, držení tužky, zpívaly
písnièky, hrály na hudební nástroje, malovaly
obrázky, vystøihovaly a nalepovaly geometrické
tvary, zkoušely výukové programy na poèítaèi.
Na konec si odnesly domù vysvìdèeníèko se
samými jednièkami. Jistì bude takové i první
skuteèné vysvìdèení.
Mgr. Jaroslava Skácelíková, øeditelka školy
úúù

Angliètina ve školce v Boršovì

V minulém školním roce absolvovaly uèitelky
mateøských škol jazykový kurz angliètiny, který
byl souèástí vzdìlávacího programu MŠMT ÈR
Jazyky hrou. Mezi absolventkami byly také
uèitelky MŠ Boršov Jana Pospíšilová a Marie
Hanáková, které v tomto školním roce vyuèují
angliètinu ve své školce v Boršovì. Výuka
probíhá jednou týdnì odpoledne a potom se
prùbìžnì procvièuje bìhem dne. Vše probíhá
formou her, které odpovídají potøebám dìtí
pøedškolního vìku.
Uèitelky se na každou hodinu peèlivì pøipravují
a vypracují si její strukturu, v níž se støídají
rùzné èinnosti – seznámení, motivace, tvoøivé
a pohybové aktivity, písnièky atd. Dìti chodí do
angliètiny s nadšením. Mají tam svoji
anglickou kamarádku Kate, která jim pomáhá,
mají svùj sešit, ve kterém plní rùzné úkoly –
i ve spolupráci s rodièi doma. Na vánoèním
odpoledni, které každoroènì pøipravují pro
rodièe, dìti pøedvedly mimo jiné i to, co vše se
už v angliètinì nauèily – pozdravy, barvy,
poèítání, zazpívaly písnì a zahrály scénku.
Vystoupení mìlo u všech pøítomných veliký
úspìch.
Za rodièe Petra Krèmáøová
úù

Škola opìt otevøena široké veøejnosti

Stalo se již tradicí, že se každoroènì otevírá ZŠ
Palackého všem, kdož chtìjí nahlédnout do
jejího „zákulisí“. 11. prosince 2007 všechny
budovy ožily více než jindy. Do všech prostor
míøili návštìvníci. Mohli zhlédnout kteroukoli vyuèovací hodinu, mohli si prohlédnout
prostory školy, všechny odborné pracovny
i tøídy.
Tradiènì nejvìtší zájem byl o vyuèovací hodiny
na 1. stupni. Za svými ratolestmi se do
vyuèování pøišli podívat rodièe, sourozenci,
prarodièe i sousedé. Velikou radost jsme mìli
z návštìvy dìtí z mateøských škol. Pøišli se na
nás podívat a školu si prohlédnout „pøedškoláci“, možná budoucí žáci naší školy. Ti
mìli možnost zaskotaèit si v tìlocviènì na
trampolínì, trochu pracovat na poèítaèích a také
si vyzkoušet práci na interaktivní tabuli. Byli
jsme mile pøekvapeni tím, jak ukáznìnì se
chovali a jak všechno pozornì vnímali.
Velmi zajímavé bylo potkávat skupinky
bývalých žákù naší školy. Tito absolventi se
pøišli podívat na to, jak se zmìnily prostory
školy a pravdìpodobnì i tváøe uèitelù, kteøí je
døíve uèili. Na tìchto lidech byla vidìt nìkdy
stopa nostalgie, která se støídala s radostnými
výkøiky. To když uvidìli nìkoho nebo nìco, co
jim pøipomnìlo školní léta. V letošním roce se
návštìvníkùm vìnovali žáci 8.C a 8.A. Peèlivì
všechno pøipravili, v hale u hlavního vchodu
nainstalovali výstavku, která zachycovala dìní
školy v uplynulém roce. Výbornì se zhostili
prùvodcovské èinnosti. Svìdèí o tom i nìkteré
zápisy v návštìvní knize.
Vážíme si toho, že naši školu tento den
navštívil i místostarosta mìsta JUDr. Miloš
Izák.
Redakèní rada školního èasopisu
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Škola pohádkovým královstvím
Urèitì každé dítì ve školní lavici alespoò jednou
zatoužilo po tom, aby se škola promìnila v království plné kouzel a pohádkových postav. Každý
žáèek si urèitì nìkdy pøál, aby místo zkoušení,
testíkù, poèítání, èi diktátù se objevil ve svìtì, kde je
dovoleno snít, pøedstavovat si a kde urèitì zvítìzí
dobro. Naše škola se jednoho dne – bylo to 20. prosince 2007 – stala takovým velkým pohádkovým
královstvím. Už ráno se školou potulovaly podivné
pohádkové postavièky, z jejichž tváøí bylo znát, že
chystají nìjaké pøekvapení. V 10 hodin vše vypuklo.
Žáci 1. stupnì mohli vstoupit do pohádkového
království, kterým se na chvíli stala tìlocvièna.
Vstup ale nebyl zdarma. Všichni museli umìt
zarecitovat básnièku Hvìzdièka – to byla podmínka
pro vstup do královské øíše.
Všichni obyvatelé království pøivítali konšely
pøedstavitele mìsta – starostu mìsta RNDr. Josefa
Ošádala a místostarostu JUDr. Miloše Izáka. Pak
vystoupili žáci 2.A v podobì èertù a Mikulášù
a pøipomnìli tak svým pásmem svátek neúnavného
dárce Mikuláše. Atmosféru Vánoc posílili zpìváci
z 3.A, kteøí zazpívali koledu.
Následovala soutìž, která provìøila to, jak obyvatelé
království znají pohádky. V pohádkových znalostech
mezi sebou soutìžily jednotlivé roèníky. Ukázky
pohádek èetli úèastníci soutìže v prezentaci literárních textù Ètete rádi? Není dùležité, kdo v soutìži
zvítìzil, ale musíme pøiznat, že obyvatelé by z pohádek nepropadli.

Krajina a lidé – pokraèování
Moravskotøebovské gymnázium získalo jako jediná
støední škola Pardubického kraje dotaci MŠMT ve
výši 93 200 Kè na realizaci celoškolního projektu
Krajina a lidé. Již v prosincovém zpravodaji jsme
ètenáøe seznámili s tímto projektem i s jeho dílèími
aktivitami, které se na zaèátku tohoto školního roku
již realizovaly.
A co bylo dál?
• Pozorování zmìn, které pøinesla zima do
„našeho“ Udánského lesa
• Ekohry
• Ekovýchovné programy, které probìhly tìsnì
pøed vánoèními prázdninami ve spolupráci s
Ekocentrem Paleta v Pardubicích (napø. Africká
vesnice, Sever a Jih, Odpady, Bylinky apod.
• Keramická dílna
• Výroba vánoèních dekorací z pøírodních materiálù
A co bude?
• Jarní promìny „našeho“ lesa
• Velikonoèní keramická dílna
• Den Zemì
Gymnázium Moravská Tøebová

Vzpomínka na vánoce
v mateøské škole
Rok se s rokem opìt sešel a nastal vánoèní èas.
V naší pìtitøídní mateøské škole jsme toto krásné
období prožívali mimo jiné aktivity i pøípravami na
vánoèní besídku pro rodièe. Dìti spoleènì s uèitelkami nacvièovaly pestrý program, zkrášlovaly si
svoje oddìlení výtvarnými pracemi a aranžováním.
Jako dárek pod stromeèek vìnovaly dìti rodièùm
pásmo básní, písní, pohybových øíkadel, scének èi
dramatizací pohádek. Vystoupení se rodièùm ve
všech tøídách líbilo a bylo odmìòováno potleskem.
Potom nastala oèekávaná chvíle, a to rozbalování
dárkù, které dìtem pøinesl „Ježíšek“. S radostí jsme
sledovali rozzáøené dìtské oèi a jejich úsmìvy.
Mnozí rodièe mìli možnost zavzpomínat si na svoje
dìtské léta a využít nových hraèek ke høe se svým
potomkem. Vánoèní posezení bylo doprovázeno
nejen poslechem koled, ale i zpìvem pøi kytaøe,
harmonice, jakož i povídáním èi ochutnáváním
cukroví, které pøinesly maminky. Všem nám
chutnalo a patøí jim podìkování. Pomalu pak nastala
chvíle vzájemného pøání a louèení, pøi nìmž každé
dítì ještì dostalo dáreèek. Na vánoèní besídce jsme
všichni prožili pìkné, radostné a pøíjemné chvíle.
A co øíci na závìr? Pøejme si zdraví, štìstí, lásku a
„slunce v duši“ po celý rok 2008.
Alena Viktoøíková,
II. MŠ Jiráskova, Moravská Tøebová

Napjatou atmosféru soutìže zmírnilo vystoupení
flétnistù. Pøedvedli svou novì nacvièenou swingovou skladbu.
A pak pøišel král – pan øeditel. Byl pøivítán
hlasitými ovacemi svých „poddaných“. Pøeèetl
dùležité poselství, které bylo opìt pøijato s velkým
nadšením, a rozdal svým dìtským obyvatelùm
sladkosti – to aby ho mìli i dále rádi. Na závìr
všichni spoleènì zazpívali typickou vánoèní
písnièku Rolnièky, rolnièky a s rozzáøenými tváøemi
se pøesunuli do svých malých království – tøíd. Celé
dopoledne bylo zvláštní, krásné a všem, kteøí
program pøipravovali, se podaøilo navodit vánoèní
náladu. Na pohádkovém dopoledni se tentokrát
podíleli a pohádkovými postavami a zároveò
patrony jednotlivých tøíd se stali žáci 8.B pod
vedením tøídní uèitelky – toho dne královny –
PaedDr. Hany Horské. Jednotlivá vystoupení
pøipravili pan uèitel Jarùšek a paní uèitelky Èápová
a Pøidalová.
Mgr. Kvìta Štefková, ZŠ Palackého

Zvláštní pøedvánoèní ocenìní
Nìkterým žákùm naší školy pøinesl den 19. 12. 2007
pøedvánoèní pøekvapení v podobì dárku od pana
Zdeòka Stupky, podnikatele a zároveò radního
našeho mìsta. Ten se rozhodl odmìnit hodnotnými
dárky vždy nejlepšího žáka roèníku.
Bylo tìžké vybrat, kdo v roèníku je skuteènì
nejlepší. Nakonec však rozhodnutí padlo a poté, co
se „prvòáci“ ocenìní vzdali, nebo jsou na škole
teprve krátce, mohli se
z dárkù radovat tito žáci:
2. roèník: Adam Zemach
3. roèník: Adéla Fikrová
4. roèník: Marian Gaži
5. roèník: Tereza Hrubá
6. roèník: Radek Vrtìna
7. roèník: Jakub Jaroš
8. roèník: Kateøina Hubená, Helena Steinerová
9. roèník: Nikola Lýrová
Všem žákùm blahopøejeme.
Redakèní rada školního èasopisu

Vánoèní slavnost v MŠ Sušicích
Na závìr roku jsme prožili nezapomenutelné
vánoèní odpoledne. Ve slavnostnì vyzdobené tøídì,
u stolu s adventním vìncem, s vánoèním aranžmá,
ovocem a cukrovím.
Uèitelky slavnostnì zapálily svíèky za tichého zpìvu
koled. Potom nám dìti zatancovaly a zazpívaly
vánoèní písnièky. Líbily se nám v pøevlecích za
snìhovou královnu, èerta a další typické postavy
vánoc. Byli jsme pøekvapeni i tím, že zaznìla píseò
v angliètinì.
Dìti nás potìšily vlastnoruènì vyrobenými pøáníèky
a drobnými dáreèky od srdce. Pøipomnìli jsme si
i staré štìdroveèerní zvyky – krájení jablíèka,
pouštìní oøechových lodièek a další. Dìti mìly
velkou radost z hraèek po stromeèkem. Spoleènì
jsme si všichni zazpívali nìkolik známých koled
a prožili chvíle pohody a sounáležitosti s naší
školkou. Celá slavnost byla milým zastavením
v pøedvánoèním shonu a tímto chceme podìkovat
uèitelkám a zamìstnancùm školky Sušicích.
Za vdìèné rodièe Hana Køížalová

Program èinnosti KÈT
Sobota 2. 2. - Bìžky nebo pìšky „PØES
STØECHU EVROPY“ 10, 15, 25 km.
Odjezd vlakem ze Svitav do Borové u Polièky
v 8,30 hod. Doprava do Svitav individuální,
rovnìž ze Svitav domù. Návrat nejpozdìji do
18.00 h.
Støeda 13. 2. - PØÁTELSKÉ POSEZENÍ
v klubovnì odboru v 18.00 h.
Pøíprava programu na bøezen, závazné pøihlášky
na záøijový zájezd na Malou Fatru.
Sobota 23. 2. - Pelinami u Chocnì a pìšky do
Brandýsa nad Orlicí.
Odjezd vlakem z Moravské Tøebové v 9.10
hod., návrat do 17.00 hod. Sraz úèastníkù na
nádraží ÈD v 8.55 hod. Podrobností kolem
výletu budou podány na schùzce 13. února.
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Ve mìstì probìhne
Evropský pohár kolobìžek
Pomìrnì exotický sport si vybral úspìšný èeský
reprezentant Pavel Legát ze Starého Mìsta jízdu na kolobìžce. Že by šlo o exotiku ale
popírá: „Závody na kolobìžkách jsou v Evropì
velmi populární a i u nás se tento sport úspìšnì
rozvíjí, což dokládá
velký poèet klubù od
Kadanì až po Zlín.“
V ÈR se jezdí série
sedmi dvoudenních
závodù v rámci Rollo
ligy, první den vždy
dlouhý závod na cca
30 km, následující
den kritérium,
èasovka a sprint. Pavel Legát se „kolobìhu“, jak
se správnì tento sport nazývá, vìnuje již osm let
a za tu dobu se vypracoval až do èeské
reprezentace. Nejvìtším úspìchem bylo jeho
loòské druhé místo ve sprintu na ME v nìmeckém St. Wendelu. Možná i proto se letos
pojede jeden z významných závodù také v Moravské Tøebové. „Získali jsme poøadatelství
Evropského poháru, takže se do Moravské
Tøebové sjedou závodníci z nìkolika zemí
kontinentu,“ vysvìtluje Legát. Závod by se mìl
uskuteènit spoleènì s tradièním a populárním
Moravskotøebovským cyklomaratonem v èervenci.
Jak vlastnì vypadá závodní kolobìžka? Jde
o speciální výrobek, pøední kolo má prùmìr 28
palcù, zadní 20 palcù a stojí od 8 tis. Kè. Cena
závodního speciálu zaèíná na 12 tis. Kè.
Speciální je také povel startéra na zaèátku
závodu. Na jeho povel: „3,4!“ závodníci sborem
zaburácejí v odpovìï: „Trhni si nohou!“
a vyrazí na tra.

Nejmladší hokejisté v novém
Vedení pøípravky jakož i vedení oddílu by chtìlo
podìkovat našim sponzorùm (Kösso, STP - Kavan,
Roltechnik, Miltra, Monarc, Rollstar, p. Blažek),
kteøí pøispìli na nové dresy pro naše nejmenší
zástupce moravskotøebovského hokeje. V letošním
roce tak pøípravka nastupuje do zápasù od štulpen
poèínaje po dres konèe v novém.
Více informaci o našem sportovním klubu najdete na
www.hcslovan.com. Dìkujeme.

Pøed dvanácti lety se v hlavách tehdy ještì aktivních
fotbalistù TJ Slovan (Martin Komoò, Vladimír
Dokoupil) zrodil objevný nápad – zaèít se všeobecnou
sportovní prùpravou a speciální fotbalovou pøípravou
dìtí co nejdøíve. A tak pøi fotbalovém oddílu vznikla
„fotbalová školka“. Nejdøíve ji navštìvovali chlapci
z 1. a 2. tøíd základních škol. Postupem èasu prošel
systém fotbalové pøípravy tìch nejmenších rapidním
a pozitivním vývojem, rozèlenil se na tøi vìkové
kategorie – fotbalová školka, mladší pøípravka a starší
pøípravka.
Samotné trenéry už v zaèátcích pøekvapilo, s jakým
ohlasem a zájmem se myšlenka setkala u rodièù a jejich
dìtí. Do aktivit fotbalové školky se zapojovalo stále
více chlapcù, ale i dìvèat. Dnes je zøejmé, že ti, kteøí
prošli celým cyklem, jsou oporami dorosteneckého
fotbalu SKP Slovan, který rozhodnì neživoøí, spíš lze
oèekávat další posun výše. Za všechny uveïme jména
R. Polák, M. Sedláèek, T. Komoò, O. Brychta, O. Kalus, Z. Fikr, O. Winkler aj. Další pøes hostování
zakotvili v oddílech nejvyšší kvality (Z. Koneèný - FK
AS Pardubice, R. Potyš - Sigma Olomouc, Mistr ÈR
2006/2007).

Momentálnì je ve fotbalové školce registrováno
25 nejmenších adeptù, navštìvujících MŠ v Moravské
Tøebové i blízkém okolí. Zahájila v mìsíci záøí 2007 na
zeleném trávníku, v souèasné dobì mùžete fotbalovou
školku navštívit v pondìlí v tìlocviènì gymnázia, ve
ètvrtek v tìlocviènì I. ZŠ (bývalá zemìdìlka) v dobì
od 17.30 do 18.30 hod. Vedoucím trenérem je M. Komoò (profi-licence), profesionální dimenzi zajišují
i další trenéøi s licencí - Vladimír Dokoupil a Ricardo
Tesolin. Bez jejich obìtavé a nároèné práce by
moravskotøebovská fotbalová mládež nedosahovala
takové úrovnì a výsledkù, jakých dosahuje.
Náplò fotbalové školky je pestrá. Dìti se seznamují se
základy kopané, rozvíjejí své pohybové dovednosti
formou her, honièek, soutìží. Hlavní myšlenkou
fotbalové školky je využití volného èasu ke sportu, což
se jim nadmíru daøí.

Rámcový program KÈT na rok 2008
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven

2.
23.
15.
29.
6.
12.
1.
8.-11.
16.
7.-8.
20.- 22.

Èervenec
Srpen
17.-23.
Záøí
7.
12. -14.
19.
Øíjen
11.
Listopad 15.
29.
Prosinec

Vzpomínka na Ladislava Knápka
V polovinì prosince 2007 jsme se naposledy
rozlouèili s Ladislavem Knápkem, jehož život
se ukonèil na mezní hranici 75 let. (+ 13. 12.
2007). Z nich vìtšinu èasu zasvìtil sportu.

Fotbalová školka
jede naplno

Itineráø fotbalové
zimní pøípravy
S novým trenérem P. Mrázkem (na snímku) se opìt
zmìnila koncepce. Jeho asistenty jsou M. Potáèek
a P. Šatník. V minulém èísle
MTZ se vloudila do textu o pøípravì fotbalistù menší dezinformace. Omlouváme se a uvádíme vše na pravou míru.
Letošní zimní pøíprava má letos
jinou dimenzi a kvalitu. Druhou
lednovou soboru vybìhli fotbalisté do terénu, který
prostøídávají dvakrát týdnì s tìlocviènou. V sobotu
19. 1. zahájil a potrvá do 1. 3. 2008 silnì obsazený
turnaj na umìlé trávì v Boskovicích, jehož se kromì
SKP Slovan zúèastní celky – Jesenec, Boskovice,
Rájec, Blansko, Svitavy, Protivanov a Loštice. Po
jeho ukonèení „áèko“ kontinuálnì pøejde ke dvìma
pøátelským utkáním v Letohradu (s Ústím n./O.
a Litomyšlí), aby v sobotu 22. 3. 2008 zavítalo
k prvnímu mistrovskému utkání do Živanic.
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Pøes støechu Evropy Borová
P/L
Pelinami u Chocnì
P
Jarní pøírodou Jaromìøice
P
Zahájení jarní sezóny v Chrudimi
P
Na Drozdovskou Pilu
C
Vandr skrz Maló Hanó
P/C
Hvìzdicová cyklojízda do Javoøíèka
C
Kvìtnový zájezd na Dìèínsko
P/V
Za Tøebovským kohoutem
P/C
Raisovým krajem
C
Cyklosetkání na Kadovì
C
Vodácký tábor oddílu TOM
V
Støední Èechy na kole
C
Do Pivnice
P
Okresní zájezd Martinské vrchy
P
Pìší akce pro dìti - Týden mobility
P
Vysoèinou na Jihlavsko
Nebojte se strašidel
P
Za èertovským perníkem. na Cimburk
P
Pøesný program jednotlivých mìsícù bude doplòován a upøesòován na pravidelných schùzkách odboru každou 2. støedu v mìsíci.

Kdo byl Ladislav Knápek? Narodil se v Hoštejnì v roce 1932. Po válce se rodina nastìhovala do Tøebaøova, kde odstartovala jeho
obdivuhodná sportovní odyssea. Vidìt jej bez
kola (bicyklu) bylo takøka nemožné, na hlavì
vždy èepici po vzoru legendárního Jana
Veselého. Tøebaøovský fotbal, tehdy v krajském
pøeboru, by se bez nìj stìží obešel. Rozhodnutí
založit v obci organizaci Svazarmu bylo
rozhodující. Nadšenci zaèali bìhat tehdy
oblíbené „dukelsky“ a „sokolováky“. Pøi svém
druhém startu na mistrovství republiky se sám
stal už šampiónem. Ani po založení rodiny jeho
zájem o sport neusnul. K úèasti na branných
sportech pøesvìdèil i ženu Marii, která sklízela
rovnìž úspìchy. K brannému sportování pøivedl
dceru Milenu, syna Ladislava aj. Parta
nadšencù v Tøebaøovì se rozšiøovala, takže
tituly mistrù republiky se pravidelnì
„stìhovaly“ právì sem. V roce 2006 jsme s Laïou napoèítali padesát šest prvenství od úrovnì
kraje po republiku (za dobu 1952-1997, éra
SZBZ, DZBZ, posléze biatlon). Úctyhodný
poèet. Poèítat druhá a tøetí místa už bylo jaksi
nepatøièné, i zbyteèné,“ vzpomíná jedna z rekordmanek Helena Šenkýøová. Po pøesídlení do
Moravské Tøebové pøesunul L. Knápek svou
aktivitu do našeho mìsta. Hodnì dospìlých, ale
hlavnì mládeže dokázal nenásilnì pøimìt ke
sportování. Když odzvonilo sokolovákùm a dukelákùm, pøišla éra biatlonu (letního, zimního)
a Bìh Terryho Foxe. Stál u zrodu „Dìtøichováku“, expandoval do hlavního mìsta (bìhy
- Kunratice, Bìchovice), nìkolik úèastníkù
pøipravil na MMM v Košicích. Bez ohledu na
zvyšující se vìk dokázal silou své vùle dokonèit
VŠ studium - trenérství a stal se státním
trenérem biatlonu. Tak jej nakonec znali všude,
kde biatlon zapustil koøeny. Znala jej celá
Evropa. Aktivního sportování zanechal v
polovinì 90. let minulého století, když mu
zdraví nedovolilo „pookøívat sportem“, který jej
neustále bavil. Stihnul ještì anketu „Sportovec
roku“ - v roce 1996 se vešel coby trenér mezi ty
nejlepší. Na jeho pohøbu se sešli lidé, kteøí ho
mìli rádi, kteøí mu vdìèní, za to, že byl
optimistou svým založením, pøesto pøísný, že
umìl rozpoznat talent. Bylo to, jakoby se sešel
celorepublikový svìt kolem biatlonu a pøipravoval se na nový závod. Žel, jen ve smuteèním fraku.
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Cyklistika je pøíjemné
sportování i v zimì
I vám se mùže stát, že potkáte pøi svých vyjížïkách
dvì cyklistické postavièky - rekordmany. Spojuje je
nejen kolo, ale též iniciály jména. Ten prvý, Václav
Maèát (roèník 1921), byl pøed nedávnem pasován na
nestora sportu ocenìním starosty mìsta jako
Sportovní osobnost roku 2006 mìsta Moravská
Tøebová. Ten druhý, František Matoušek, alias
Mates (roèník 1948), se nechlubí tím, že najezdil
v loòském roce 11 tisíc kilometrù, spíše jej nesmírnì
uspokojuje fakt, že to zvládl. Vždy se stal po
infarktu pøed 14 lety „vlastníkem“ trojitého bypasu
(2000) a následnì ICD (2006). A dokud nedosáhne
na vrchol, chce jezdit dále.

To ostatnì vìdí všichni, kteøí se 1. 1. 2008 sešli na
moravskotøebovském zasnìženém rynku, aby
symbolicky odstartovali cyklistickou aktivitu pøi
novoroèní vyjížïce, kterou pojedenácté organizaènì
pøipravil „duchovní otec“ Pavel Brettschneider.
Padesát cyklistù vyrazilo smìr Udánky a odtud dále
pøes Novou Ves a Kunèinu, aby se v poklidném
tempu po dvaceti kilometrech zasnìženou pøírodou,
pùvodnì beztvará masa stmelila do party sálající
ještì dlouho pøátelskou atmosféru. Pozdrav cyklistù
tìlesné aktivitì vyšel na jednièku. A ke spokojenosti
všech.

Hokejisté míøí do elitní ètyøky
Již druhý mìsíc má odpovìdnost za výsledky
svìøencù nový trenér, o nìmž jsme psali v minulém
èísle, Milan Venkrbec. Premiéra v Chocni mu sice
nevyšla, ale od Nového roku tým šlape jako hodinky
- ve tøetí ètvrtinì základní èásti
se stal tøetím nejlepším celkem
(15 bodù z 21 možných), takže
si stále udržuje vysoké ambice
postupu do play-off. Jistotu
jsme nemohli potvrdit, zejména
po domácí prohøe se Svìtlou
(v èase uzávìrky MTZ zbývalo šest utkání a stát se
mùže leccos, ve finiši je schopen každý porazit
každého), ale snad jen nešastná shoda okolností
mùže zabránit HC Slovan k postupu do závìreèných
bojù o krajského pøeborníka.
***
Pøikládáme rozlosování
play-off (bez konkrétních
úèastníkù, ti budou
definitivnì známí 10. 2.).
Pevnì vìøíme, že HC Slovan
tam nebude chybìt. Pøejeme
hokejistùm atak na titul
krajského šampióna a úèast
v baráži o druhou ligu. To tu
ještì nebylo!
2. èást - FINÁLOVÁ SKUPINA - play- off o vítìze
Daniel Konopèík
Semifinále (hraje se na dvì
vítìzná utkání)
1. kolo - nedìle 17. 2. 2008 (17,00): 1 - 4; 2 - 3
Naše prognóza: HC Svìtlá n/S - HC Litomyšl/HC Choceò
a HC Žïár n/S - HC Slovan
2. kolo - støeda 20. 2. 2008 (18:30): 4 - 1; 3 - 2
3. kolo - nedìle 24. 2. 2008: 1 - 4; 2 - 3
Další program (finále a utkání o 3.místo): 27. 2., 2. 3., 5. 3.,
9. 3., 12. 3. Podrobnosti na www.hcslovan.com.

Zasvìcené komentáøe píše Daniel Prokop.
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Anketa „Sportovec roku 2007“
Podvanácté byla vyhlášena anketa o nejlepšího
sportovce mìsta. O výsledcích v kategoriích mládež
- dospìlí - trenér/funkcionáø rozhodnete Vy sami
svým hlasováním. Anketní lístek je
vložen do Zpravodaje, vyplnìný jej
mùžete vhodit do oznaèených
schránek na radnici, v Turistickém
informaèním centru a v OIC MìÚ
na ulici Olomoucké. Své adepty
nominovaly nejen oddíly TJ
Slovan, ale také další sportovní
subjekty.
Nadto bude - nezávisle na anketì vybrána sportovní Osobnost roku
a ocenìn nejlepší sportovní výkon
roku. Své verdikty, kdo zaslouží
nejvyšší uznání, odevzdávejte do
®
konce mìsíce února. Vyplnìné
www.orcz.cz
hlasovací lístky budou po skonèení
ankety slosovány o zajímavé ceny
(sportovní vybavení, permanentky
do aquaparku a další). K slavnostnímu vyhlášení dojde v mìsíci
bøeznu v sále ZUŠ na zámku.
Seznam nominovaných:
Mládež
Holub Michal (1993) - fotbal
kvìtinové studio
*nejlepší mládežnický fotbalista Vìra Weinlichová
roku 2007, vynikající støelec; se
prosadil do krajského výbìru U-14, je velkou nadìji
moravskotøebovského fotbalu (v hledáèku
prestižních týmù).
Koneèný Tomáš (1989) - AVZO, støelectví
*své døívìjší úspìchy korunoval v roce 2007
medailovými umístìními na MÈR v Lounech ve
støeleckém víceboji ze vzduchových zbraní (pistole a
puška), tzn. 2. místo v kategorii jednotlivcù, 1. místo
v kategorii družstva (spoleènì s Dominikem Žákem
a Petrem Štìpánkem), je pøíkladný v tréninkové
morálce.
Kulhavý Lukáš (1990) - hokej
*jeden z nejlepších odchovancù; svým pøístupem
k tréninku a pøípravì je vzorem pro všechny mladé
sportovce a svými výkony v brance juniorského
týmu je velkým pøíslibem do budoucnosti tøebovského hokeje.
Paøilová Nikola (1994) - atletika
*žákynì ZŠ Palackého, v kategorii mladších dívek
dosáhla ve skoku vysokém výkonu 166 cm, což patøí
k republikové špièce v její kategorii. Vítìzka
European Kid Athletics Games v Brnì (skok
vysoký). Vítìzka olympiády dìtí a mládeže v Ústí
nad Labem. Èlenka ètvrtého nejlepšího družstva
v Poháru Rozhlasu v kategorii mìstských škol.
Pøíklad pro atletické nadìje.
Schiller Pavel (1992) - horolezectví
*nadìjný lezec; zúèastnil se celorepublikového
seriálu závodù TENDON CUP 2007 v lezení na
umìlé stìnì – 9. místo. Na regionálních závodech
v Lanškrounì nenašel pøemožitele.
Dospìlí
Huryta Václav (1975) - fotbal
*opora týmu SKP Slovan, dlouholetý kapitán,
spolehlivý a odpovìdný hráè, který dokáže ostatní
stmelit svým osobním pøíkladem.
Kobza Libor (1971) - hokej
*Kmenový hráè HC Slovan, již 12 let reprezentuje
Moravskou Tøebovou. Jeho aktivní úèast jak na
trénincích a zápasech je nepøekonatelná (99%). Od

Zajímavosti ze stolního tenisu
Stolní tenisté (A celek) se úspìšnì prezentují
v divizní soutìži. K 20. 1. 2008 prùbìžnì
zaujímají 6. místo z 12 úèastníkù, výraznì se
pøedstavuji mladí hráèi (Zítka, J. Ertl).
Ve høe s malým celuloidovým míèkem však
pokraèují i nižší soutìže. V okresním pøeboru
naše mìsto v této sezónì reprezentují dvì
družstva C a D. V místním „derby“ skonèil
dvojzápas výrazným vítìzstvím hráèù družstva
C. Jediný bod „vydoloval“ Bohumil Holešovský, který dokázal porazit Lubomíra Grepla.

zaèátku svého pùsobení v našem mìstì patøí
k tahounùm mužstva, jako autorita se prosazuje
v šatnì i na ledì. Jeho hokejový rukopis je
nesmazatelnì zapsán do moravskotøebovského
hokeje velkým písmem (jemný technik a „dìlník
ledu“). V tabulce kanadského bodování pravidelnì
obsazuje pøední pozice.
Maèát Michal (1973) - travní lyžování
*Závodník TJ Slovan Moravská Tøebová byl dlouhá
léta oporou reprezentaèního družstva ÈR. Po
šestileté pauze se v srpnu dokázal vrátit na zelené
svahy a probojoval se znovu do A týmu ÈR pro
úèast na MS. V rekordnì krátkém èase (mìsíc
intenzivní pøípravy) se dokázal dostat do mimoøádné
formy a pouhých 16 setin sekundy jej dìlilo od
medaile na mistrovství svìta. Koncem záøí potvrdil
svoji výkonnost støíbrem v superobøím slalomu na
mistrovství ÈR.
Vopaøil Jiøí (1976) - tenis
*Hráè roku 2007, vedoucí mužstva dospìlých
meziokresní soutìži a èlen výboru tenisu. Organizaènì schopný, zodpovìdný mladý muž jak po
sportovní, tak po pracovní stránce.
Trenér, funkcionáø
Kodešová Iva (1973) - tenis
*jako jediná se v oddíle vìnuje nejmenší mládeži, za
což jí patøí uznání. V družstvu A dospìlých (i veteránech) je nenahraditelná.
Maèát Daniel (1970) - travní lyžování
*Trenér lyžaøského oddílu TJ Slovan M. Tøebová je
od roku 1991 šéftrenérem reprezentace ÈR, družstev
juniorù, mužù i žen. V roce 2007 s reprezentací
získal 2. místo v celkovém hodnocení Svìtového
poháru družstev, na MEJ v Itálii vybojovali jeho
svìøenci deset medailí, z toho 3 zlaté, z MS
dospìlých si odvezli 5 medailí, z toho 2 zlaté.
Kršòák Radek (1966) - hokej
*jako jeden z mála bývalých hráèù se po skonèení
aktivní kariéry zapojil do trenérské èinnosti u mládeže. Velice svìdomitì a dlouhodobì se podílí na
chodu tìch mládežnických kategorií, které právì
trénuje, ale i na jiných èinnostech hokejového
oddílu. Pod jeho vedením a trenérskou erudicí se
starší žáci stali šampiony Pardubického kraje.
Vykydal Pavel (1972) - fotbal
*v minulosti skvìlý hráè dorostu v KP, v souèasnosti
pøíkladný trenér fotbalové pøípravky, za jehož
pùsobení získala tato kategorie znaèný kredit.
Výborný organizátor, dokáže svìøence pøirozenì
motivovat, o èemž svìdèí mj. úspìch na turnaji
v nizozemském Vlaardingenu 2007.

Fitness centrum v novém
Fitness centrum Radka Sedláèka v centru mìsta
prošlo kompletní rekonstrukcí. Zmìny popisuje sám
majitel: „Do upravených prostor jsme poøídili nové
stroje a vznikla tu
oddìlená místnost pro
bojové sporty, jógu
a streèink.” Samotná
posilovna zaujímá
prostor dvou místností,
návštìvníkùm je k dispozici také solárium èi
prodej doplòkù výživy
pro redukci váhy nebo
naopak pro nárùst svalové hmoty. Výhodou,
jež oceòují pøedevším
ženy, je odborná instruktáž proškoleného
personálu zdarma. „Chceme podporovat sportování
mládeže, proto si studenti mohou zakoupit
permanentku už za 300 Kè a chodit k nám cvièit po
dobu jednoho mìsíce neomezenì,“ øíká Radek
Sedláèek a s úsmìvem zve nové návštìvníky: „Nestyïte se pøijít, u nás panuje pøíjemná atmosféra,
poradíme vám a také vás nauèíme správnì cvièit.“
Jednorázový vstup vyjde na 40 Kè, s permanentkou
ménì než na 20 Kè. Že jsou sportovci v nových
prostorách spokojeni dokládá jedna z pravidelných
návštìvnic: „Je to super, po rekonstrukci sem
chodím cvièit ještì radši.“
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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