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VI. roèník

Mìstské slavnosti pøivítají
Žlutého psa nebo duo Tìžkej Pokondr
V letošním roce mìsto Moravská Tøebová
oslaví už 751. výroèí od svého založení.
Pøi této pøíležitosti se vedení mìsta
spoleènì s Kulturními službami mìsta
rozhodlo navázat na oslavy z minulého
roku, kdy jsme slavili kulaté narozeniny,

Moravskotøebovský swingový orchestr
Františka Zeleného, který slavnosti zahájí,
nebo kapela Charlie´s boys. Veèer bude
patøit Sanny z Vyvolených a její ohòové
show. Pro dìti je pøipravený hudebnì
zábavný program, který mìl v minulém

„Jelikož máme omezené finanèní prostøedky na realizaci mìstských slavností je
program pouze jednodenní. I tak se ale
mají diváci na co tìšit,“ uvedla øeditelka
Kulturních služeb mìsta Libuše Gruntová.
Na moravskotøebovském námìstí nebudou pro návštìvníky oslav chybìt
stánky s obèerstvením a pivem. Po dobu
slavností bude pro vozidla námìstí
uzavøeno. Program oslav na str. 6.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
Tajemník Mìstského úøadu Moravská Tøebová
vyhlašuje výbìrové øízení na místo

úøedníka projektového manažera
Podmínky výbìru vhodného uchazeèe vèetnì
náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz, na úøední desce MìÚ,
- na obèanském informaèním centru MìÚ
- u personalistky mìstského úøadu, tel. è.: 461 353
027, e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1. 8. 2008, pøípadnì dle dohody.
Uzávìrka pro podání pøihlášky vèetnì všech
náležitostí a pøíloh je 30. 6. 2008.

Dùm dìtí a mládeže ve spolupráci s KS Mor.
Tøebová a SDH Sušice poøádá

FORTITUDO
- fesáèek ohnì a žonglování
Tìžkej Pokondr

a uspoøádat na námìstí T. G. Masaryka
velkolepé oslavy. V sobotu 28. èervna
2008 se obèané i návštìvníci mìsta
mohou tìšit na bohatý kulturní program,
kde si každý pøijde na své.
„Tøídenní kulturní program oslav 750 let
mìsta mìl minulý rok u obèanù velký
úspìch. Opravdu se slavilo tøi dny a tøi
noci. Všude byly davy lidí, spousta hudby
a sváteèní nálada. Návštìvníci si nemohli
kvalitu programu vynachválit a èasto poté
byla vyslovena pøání, aby mìsto opìt
slavilo. Proto jsme se rozhodli uspoøádat
v letošním roce trošku z recese 751.
výroèí. Doufám, že lidé budou opìt
spokojeni jako v minulém roce,“ øíká
starosta mìsta Josef Ošádal.
Slavnosti zaènou ve 13:00 hodin na
námìstí koncerty populárních a regionálních kapel. V programu se objeví

roce také velký úspìch. Spoleènì s uskupením DOBØÍ BOBØI si malý návštìvníci zasoutìží a získají drobné ceny. Svùj
prostor na slavnostech budou mít také
zájmové kroužky DDM Moravská
Tøebová. Pro diváky jsou pøipraveny
ukázky bojových umìní, taneèní aerobik,
vystoupení mažoretek, HIP HOP, bøišní
taneènice nebo taneèní škola a další.
Jedineèný zážitek se naskytne všem, kteøí
se chtìjí zaposlouchat do rytmu kapely
ŽLUTÝ PES nebo do hudebních „pecek“
TÌŽKÉHO POKONDRU. Hlavní veèerní program ožije s hvìzdou èeského
showbusinessu Michalem Hrùzou ze
skupiny READY KIRKEN. Mezi jeho
nejznámìjší písnì patøí napø. Bílá velryba,
což je i stejnojmenný název jeho nového
alba, nebo skladby Jsi má baletka, co
tanèí, Sbohem a šáteèek a další.

Termín: 21. èervna 2008
Zaèátek: 16:30 hodin, konec: 23:00 hodin
Místo: Sušice – høištì
Na programu jsou:
- workshopy / míèky/ POI/ tyèe/ diabola/
- vystoupení taneèních skupin
- šermíøi Tøebíè
- hudební skupina Los Hongos
- hudební skupina Propaganda
- laser show- Fortitudo et Ignis
- Infi Fire show -Tøebíè
- Fortitudo et Ignis- Fire show
- a mnoho dalšího…podrobnosti na plakátech.
Obèerstvení zajištìno. Vstupné: dospìlí 40,Kè, dìti 25,- Kè, rodinné vstupné (2 dospìlí
+ 2 dìti) 100,- Kè.
Srdeènì zvou poøadatelé
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Dùležité informace
k novele
Živnostenského zákona
Dnem 1. èervence 2008 vstupuje v úèinnost
novela Živnostenského zákona. V tomto textu
shrnujeme nejpodstatnìjší zmìny.
1. Vzniká jediná živnost volná, v rámci které si
podnikatel vybere obor nebo obory èinnosti,
které bude provozovat.
Seznamy živností øemeslných, vázaných
koncesovaných a obory živnosti volné naleznete
na webových stránkách živnostenského úøadu
na portálu mìsta, stejnì tak jako jejich obsahové
náplnì.
2. Odborná zpùsobilost k živnostem øemeslným a vázaným je prokázána již dokladem
o øádném ukonèení pøíslušného vzdìlání a není
tøeba dokládat praxi. U vzdìlání v pøíbuzném
oboru dostaèuje doklad o ukonèení vzdìlání
a jednoroèní odborná praxe. Pokud je toto
vzdìlání vysokoškolské (i bakaláøské), praxi
není potøeba dokládat ani u oborù pøíbuzných.
Odborná zpùsobilost pro koncesované živnosti
je uvedena ve zvláštní pøíloze zákona. Pro
živnost volnou není nutno dokládat žádnou
odbornou zpùsobilost.
3. Zaniká pojem „živnostenský list“ a „koncesní
listina“. Nadále živnostenské úøady nebudou
vydávat živnostenské listy, ale výpisy z registru
živnostenského podnikání (RŽP). Souèasné
živnostenské listy a koncese zùstávají v platnosti až do doby, kdy podnikatel ohlásí nìjakou
zmìnu. Pak mu již bude vydán výpis z registru
živnostenského podnikání.
4. Pøerušení provozování živnosti bylo v souèasnosti možné nejdéle na 2 roky, po novele
mùže podnikatel pøerušit provozování živnosti
na libovolnì dlouhou dobu, nikoli však na dobu
neurèitou, ale musí uvést datum, ke kterému
provozování živnosti pøerušuje.
5. Odpovìdný zástupce mùže vykonávat
èinnost pro 4 podnikatele (dosud pouze pro 2).
6. Živnostenský úøad provede zápis do RŽP
a vydá výpis z RŽP do 5ti dnù ode dne
doruèení ohlášení, splnil-li podnikatel všechny
požadované náležitosti.
7. Za správní delikt je živnostenský úøad
povinen ukládat pokuty – dosud pokuty ukládat
mohl, bylo to do jisté míry na jeho uvážení. Tato
možnost již po novele možná nebude.
8. Podání (tj. ohlášení živnosti, ohlášení zmìny,
pøerušení provozování živnosti, atd) lze provést
na kterémkoli obecním živnostenském úøadu
v ÈR a na kterémkoli kontaktním místì veøejné
správy. Kontaktními místy veøejné správy jsou :
notáøi, krajské úøady, matrièní úøady, obecní
úøady, úøady mìstských èástí nebo obvodù,
zastupitelské úøady stanovené provádìcím právním pøedpisem, pošty a Hospodáøská komora
ÈR. Tato místa se souhrnnì nazývají Èeský
podací ovìøovací informaèní národní terminál
Czech POINT. Je dùležité na tomto místì
zmínit, že pracovníci Czech POINTù nebudou
odpovídat za vìcnou správnost a úplnost podání.
9. Novela Živnostenského zákona zásadnì mìní
správní poplatky.
a) ohlášení živnosti pøi prvním vstupu
do živnostenského podnikání
1.000,b) další ohlášení živnosti
500,c) pøijetí žádosti o koncesi pøi vstupu
do živnostenského podnikání
1.000,d) pøijetí další žádosti o koncesi
500,e) zmìna rozhodnutí o udìlení koncese 500,f) vydání výpisu z RŽP po provedení
oznámené zmìny
100,h) vydání úplného nebo èásteèného výpisu
z RŽP na žádost
20,za každou i zapoèatou stránku
ch) pøijetí podání Czech POINTem
50,10. Z dùvodu pøevodu databáze Registr živnostenského podnikání (RŽP) bude v posledních
dnech èervna 2008 (pravdìpodobnì od 20.6.)
databáze mimo provoz a provoz živnostenských úøadù bude významnì omezen.
Vyzýváme tedy podnikatele, aby si své záležitosti na živnostenském úøadu vyøídili buï do
první poloviny èervna nebo až po 1. èervenci,
aby nedocházelo ke zbyteèným nedorozumìním
a zpoždìním.
Kolektiv pracovníkù
odboru Obecní živnostenský úøad v Moravské
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Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápìní
Domácnosti mají možnost žádat o podporu výmìny
starých kotlù na uhlí za moderní vytápìní
obnovitelnými energetickými zdroji. Státní fond
životního prostøedí ÈR (SFŽP) zaèal 25. 3. pøijímat
žádosti o investièní podporu instalace kotle na
vytápìní (èi kogeneraci tepla a elektøiny) s využitím
biomasy, solárních systémù pro ohøev užitkové vody
èi pro pøitápìní, a také pro instalaci tepelných èerpadel. Žádosti bude pøijímat až do 31. 12. 2008.
Na podporu ekologického vytápìní Ministerstvo
životního prostøedí ÈR (MŽP) vyèlenilo èástku 100
milionù korun. Žadatelé by se svými žádostmi
nemìli otálet. Èím døíve svou žádost podají, tím
vìtší budou mít šanci finanèní podporu získat.
Podpora u kotlù na biomasu a solárních panelù mùže
dosáhnout až 50 procent investièních nákladù,

I. sportovní hry MŠ Pardubického kraje
Dne 29. 4. probìhlo v Moravské Tøebové regionální
kolo I. sportovních her MŠ pod záštitou Zdravého
mìsta, projektu Zdravá záda. Zúèastnilo se deset
družstev. Dìti soutìžily v pìti disciplínách – pøekážkové chùzi, hodu tenisovým míèkem, skoku
v pytlích, štafetovém bìhu a pìtiskoku. Zvítìzilo
družstvo MŠ Staré Mìsto, které tím postoupilo do
krajského finále v Pardubicích, na 2. místì skonèily
dìti MŠ Jiráskova a 3. místo vybojovalo družstvo
MŠ Mìst. Trnávka. Velké podìkování patøí DDM
a ZŠ Palackého, pøedevším paní uèitelce Novákové.
Mgr. Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury

u tepelných èerpadel až 30 procent nákladù. Maximální výše podpory mùže být 50 tisíc korun u kotlù
na biomasu a solárních systémù na ohøev vody,
u tepelných èerpadel a solárních systémù pro
pøitápìní mùže dotace dosáhnout až 60 tisíc korun.
Podporu bude SFŽP poskytovat pouze na kotle na
biomasu nebo tepelná èerpadla vèetnì pøíslušenství,
která nahrazují pùvodní kotle na pevná fosilní
paliva. „Cílem je, aby co nejvíce domácností, které
dnes vytápìjí uhlím, mohlo pøejít na modernìjší
a ekologiètìjší zpùsob vytápìní. My jim nabízíme
pomocnou ruku – finanèní podporu investice,“
vysvìtluje ministr životního prostøedí Martin Bursík.
Pøedpokladem pro pøijetí žádosti je mimo jiné i fakt,
že systém je již prokazatelnì v trvalém provozu,
maximálnì však 18 mìsícù. Podpora se dále
vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu 2005.
Státní fond životního prostøedí ÈR již 16 let zásadním zpùsobem pøispívá na investice do ochrany
a zlepšování životního prostøedí, financuje pøedevším investice do projektù na ochranu vod, ochranu
ovzduší, využití obnovitelných zdrojù energie,
nakládání s odpady, ochranu pøírody a krajiny
a vzdìlávání, a to buï z národních zdrojù, nebo ze
zdrojù Evropské unie.
Státní fond životního prostøedí ÈR, Krajské
pracovištì Pardubice: B. Nìmcové 231, 530 02 Pardubice, tel.: 466 265 420, e - mail: drahomir.rychecky@sfzp.cz; jitka.dosoudilova@sfzp.cz. Pøesná znìní
smìrnic je zveøejnìno na webových stránkách
http://www.env.cz a http://www.sfzp.cz.

Studenti gymnazia èetli a psali noviny
Od 31. 3. do 9. 5. 2008 studenti tøí tøíd
moravskotøebovského gymnázia „žili“ s Mladou
frontou Dnes. Zapojili se totiž do celostátního
projektu Studenti ètou a píší noviny. Souèástí
projektu byla i vlastní tvorba žákù na zadaná témata.
Že „umí“, dokazuje šest otištìných pøíspìvkù na
stránkách MF Dnes.
A jak se studentùm celý projekt líbil? Posuïte sami.
Noviny jsem døíve témìø vùbec neèetla. Do kontaktu
s nimi jsem se dostala maximálnì tak na palubì
letadla pøi návratu z prázdninové dovolené v zahranièí. Pøeèetla jsem si, co se za ty dva týdny stalo
v naší republice, a zároveò tak „zabila“ nudu na
únavné cestì. Jednoho dne nám však tøídní uèitelka
oznámila, že se naše škola zapojila do projektu
Studenti ètou a píší noviny, který pøipravila MF
Dnes. Po seznámení s podmínkami a pravidly se
kolem mì zaèalo ozývat samé: „Ach jo! To zas
bude! Akorát ztráta èasu nad vymýšlením slohovek.
Aspoò, že ty noviny dostanem zadara, že?“ Já ale
nikoho neposlouchala. Byla jsem nadšená! Ne z toho, že dostanu každý den noviny zdarma. Najednou
pøede mnou stála možnost vyjádøit svùj vlastní názor
na témata, která hýbou celou naší spoleèností! Úkolu
jsem se zhostila s nejvìtší zodpovìdností. A vy-

platilo se. Mùj èlánek k tématu Výchova a tresty byl
otištìn v pøíloze Pardubického kraje.
A jak se projekt uchytil v naší tøídì? U mých
spolužákù pøevládlo neutrálnì-pozitivní stanovisko.
Komu se to nelíbí, Mladou frontu neète, sbalí ji do
tašky, pøípadnì strèí do koše, v lepším pøípadì do
sbìru. Každopádnì po nìjakém èase lze u velkého
množství studentù zaznamenat i jakousi zmìnu
z obyèejných teenagerù v „mladé intelektuály“.
Mezi tyto „mladé intelektuály“ se øadím i já. Je
skvìlé mít èerstvé informace a všeobecný rozhled.
Simona Spisarová 6.AV

Nová kotelna
Gymnázium má za sebou první topnou sezónu s novou plynovou kotelnou. Její výstavba spolu s regulací teploty v jednotlivých místnostech pøináší øadu
výhod. Z teplotní køivky v každé místnosti tak
odhadneme napø. zbyteèné vìtrání, ponechané
otevøené dveøe na chodbu atd. Tento systém vede
k optimálnímu nastavení a sledování teplot a tím
k úsporám energie. Kotelna a regulace byly realizovány v rámci projektu Pardubického kraje.
RNDr. Alena Plocová, øeditelka školy

Máte drtiè odpadkù? Vyléváte fritovací olej do WC?
Pak porušujete kanalizaèní øád a hrozí vám pokuta!
Drtièe odpadù, které se stále více vyskytují
v moderních kuchyních, zaèínají dìlat vrásky vedení
správcù kanalizace mìsta
Moravská Tøebová.
Vypouštìní drceného odpadu
do veøejné kanalizace je
pøímo èlánkem 8.5 kanalizaèního øádu, schváleného
vodoprávním úøadem MìÚ
M. Tøebová, zakázáno.
Pøi drcení odpadù jsou zbytky jídla rozmìlòovány na
hustou mastnou kaši, na kterou nejsou kanalizaèní
pøípojky ani kanalizace dimenzovány. Po ochlazení
tukù v kanálech vznikají hrudky, které se postupnì
nabalují a zvìtšují svùj objem, až se pøípadnì
kanalizace ucpe. Tuky se v kanalizaci navíc
rozkládají, èímž vznikají mastné kyseliny a ty
zvyšují korozi stìn kanálù a potrubí. Podle
kanalizaèního øádu je maximální pøípustná hodnota
zneèištìní 400 mg nerozpustných látek na jeden litr
odpadní vody. Pøi použití drtièù bývá limit až
desetinásobnì pøekroèen. V neposlední øadì je na
sídlištích našeho mìsta hlášen nadmìrný výskyt
potkanù, kteøí jsou schopni, v honbì za potravou,
prokousat plastová i betonová potrubí. Každý pøísun
živin t.j. pøedevším kuchyòského odpadu (a už
v rozmìlnìné nebo tuhé podobì) znamená zvyšování
poètu tìchto hlodavcù geometrickou øadou. Samice
mají roènì 3-6 vrhù po 12-15 mladých, proto je

nutné proti potkanùm bojovat. Mìsto každý rok
provádí jako majitel kanalizace její deratizaci, ale asi
každý chápe, že rozmisování otrávených návnad
nebude k životnímu prostøedí právì nejšetrnìjší.
Pøitom každý z nás mùže pøispìt k regulaci stavu
tìchto hlodavcù i tím, že nebude používáním drtièù
ohrožovat provozuschopnost kanalizaèního systému
a nebude do WC a výlevek vylévat použité fritovací
i kuchòské oleje. Souèasnì mùžete pomoci také tím,
že pokud likvidujete svùj septik (v souèasné dobì
není povoleno pøes stávající septiky vypouštìt
odpadní vody na mìstskou ÈOV) je nutné jej
skuteènì zlikvidovat, t.j. vyèistit a zasypat. Nezasypané prostory se stávají vhodným úkrytem pro
potkany a tichou, klidnou líhní pro jejich potomstvo.
Proto bychom vás chtìli upozornit, že: „Kanalizace
jsou zaøízení pro odvádìní odpadních vod tak, jak je
vymezuje zákon o vodách, nikoliv pro rozdrcený
odpad. Pøi vypouštìní odpadu do kanalizace dochází
k zanášení kanalizace tuky, množení hlodavcù ve stokách a zpùsobuje potíže pøi mechanických a biologických procesech na ÈOV. Pøi zjištìní nepovoleného vypouštìní rozdrcených odpadù hrozí pùvodci
odpadù vysoká pokuta a úhrada nákladù na èištìní
kanalizace. Pøi likvidaci septikù je tøeba je vyèistit a
zasypat zeminou. Každý provozovatel stravovacího
zaøízení je ze zákona è. 274/2001 Sb. O vodovodech
a kanalizacích povinen osadit na výlevku odluèovaè
tukù.
Odbor Životního prostøedí MìÚ Moravská Tøebová
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Toulavá kamera objevila alchymistickou laboratoø
Moravská Tøebová se rozhodla turistickou sezónu na tamním zámku otevøít ve velkém stylu. Pøišla s nápadem Alchymistické laboratoøe Mistra
Bonaciny.
Jde o skuteènou postavu, reálnì žijící a magii se
vìnující na dvoøe Rudolfa II. Mistr Bonacina pùsobil
jako dvorní lékaø a astrolog aristokrata a majitele
panství Ladislava Velena ze Žerotína. Jde o jedineènou, ojedinìlou výstavu tohoto druhu u nás.
Projekce nás totiž zavede do prostøedí alchymistických laboratoøí a velkých mistrù v dìjinách této
okultní vìdy. Je napøíklad pøipravena hra v kostky,
pokud vhodí svùj symbol sluneèních znamení,
dostane k ochutnání elixír mládí. Laboratoø je
v jedné místnosti. K základnímu vybavení alchymistické laboratoøe patøily rùzné typy pecí. Bonacina
nejvíce užíval pec destilaèní a cucubrity, neboli
baòky prapodivnì tvarované se zobáèky, dlouhými
krky nebo rùznì propletené.

z nich byl už zmiòovaný Marcus Eugenius
Bonacina. Narodil se v právnické rodinì v italském
Milánì. Vystudoval medicínu. Není pochyb, že se
snažil usadit na Žerotinových statcích. Sepsal alchymistický traktát o výrobì pitného zlata a oficiálnì jej
vìnoval tøebovskému pánu. Oslovený šlechtic ho
tedy pøijal do svých služeb. Traktát obsahuje bohaté
iluminace, které si mùžete v Bonaciovì laboratoøi
prohlédnout. Kresby jsou plné tajemných symbolù,
sloužily jako šifry. Možná, že se vám podaøí vyèíst
recept na vìèné mládí – nám se to bohužel
nepodaøilo, ale zato jsme byli obohaceni o krásný
zážitek.
Navštívit místní zámek vøele doporuèujeme. Setkáte
se tam s pøíjemnými mladými prùvodkynìmi. Jedna
z nich je numeroložka a vìštkynì, a tak jsme ze
zámku odjíždìli v pozdních veèerních hodinách bohatší o poznání své vlastní osobnosti. Když se vám
poštìstí a budete pøi prohlídce ti vyvolení, i vám se
dostane numerologického výkladu. Hodnì štìstí !
Jitka Štìpánková

strana 3

Další investor otevøel
výrobní halu
v Moravské Tøebové
Významný zahranièní investor z Rakouska dne
14. 5. 2008 oficiálnì otevøel své nové výrobní
haly v Mìstské prùmyslové zónì v Moravské
Tøebové, která je tak zcela zaplnìná.

Video z této reportáže si mùžete prohlédnou na
webových stránkách:
http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=748

Svitavská nemocnice
požádala o podporu

Na zámeckých arkádách probíhají rùzné chemické
pokusy. Ve spodní èásti zámecké vìže mùžete
obdivovat historický komiks, což je naše nejvzácnìjší tapiserie. Zobrazuje pøíbìh Ifigénie v Tauridì.
BONUS NAVÍC OD REDAKTORÙ TOULAVÉ
KAMERY... Když jsem se doèetla, že na zámku
v M. Tøebové se bude otevírat výstava o alchymii
neboli Alchymistická laboratoø Mistra Bonaciny,
bylo mi jasné, že když to uslyší kolega kameraman
Petr Rousek, hned tam vyrážíme natoèit reportáž.
Oba nás totiž zajímá vše nevysvìtlitelné, to nìco
mezi nebem a zemí, zkrátka tajemno. Tìšili jsme se
na setkání s místem, kde se mistr Bonacina snažil
vyrobit "pitné zlato" jakýsi elixír vìèného zdraví.
A naše intuice neselhala... Už pøi vystoupení
z automobilu na nádvoøí zámku na nás dýchl duch
doby a nasáli jsme energii, kterou tam prý zanechalo
dvousetleté období vlády moravských mecenášù
pánù z Boskovic a pánù ze Žerotína. Alchymie
neodmyslitelnì patøila k renesanènímu šlechtickému
dvoru, a tak i Ladislav Velen ze Žerotína podporoval
„vìdy tajné“ a podle znalcù moravskotøebovských
dìjin pro nìho pracovali hned tøi alchymisté. Jedním

Øeditel Svitavské nemocnice, a. s., požádal mìsto
Moravská Tøebová o finanèní podporu na modernizaci pøístrojového vybavení. Nemocnice zajišuje
zdravotní péèi pro spádovou oblast 70 000 obyvatel
v regionech Svitavska, Polièska a Moravskotøebovska. V roce 2007 jsme ambulantnì ošetøili
11 210 obyvatel spádového území Moravskotøebovska a ze stejné oblasti jsme k hospitalizaci
pøijali 2 932 lidí.
Svitavská nemocnice potøebuje ještì letos modernizovat své pøístrojové vybavení, protože v poslední
dobì vznikly dvì havárie na zdravotnické technice.
Jednou z nich je havárie na ultrazvuku na porodním
sále, kde jsme mìli již starší pøístroj, druhou havárií
je jícnová sonda k ultrazvukovému pøístroji, která
slouží k vyšetøování srdce. Každý tento pøístroj má
poøizovací hodnotu kolem jednoho miliónu korun.
Svitavská nemocnice nemá na havárie tohoto
rozsahu vytvoøené pro rok 2008 rezervní financování – dùvodem jsou letošní náklady na investice ve
výši 8 mil. Kè.
Obrátili jsme se proto na mìsto Svitavy, které
podmínilo svou úèast pøi financování pøístrojù úèastí
ostatních mìst spádového území, pøedevším
Moravské Tøebové a Jevíèka. Mìsto Svitavy nám
finanènì významnì pomáhá už mnoho let, od roku
2000 vynaložilo na pomoc zdravotnictví 30 miliónù
korun. Jevíèští zastupitelé tuto podporu už projednali
a schválili.
Svitavská nemocnice se v posledním desetiletí
významnì modernizovala a na konci roku 2007
získala akreditaèní certifikát Spojené akreditaèní
komise ÈR. Je vysvìdèením o tom, že nemocnice
splòuje požadavky na kvalitu a bezpeènost
poskytované péèe. Stali jsme se tak jedinou
nemocnicí v Pardubickém kraji, které byl takový
certifikát udìlen. V Èeské republice jich je 21.
Mgr. Zdenka Celá,
tisková mluvèí Svitavské nemocnice, a. s.

Na èistotu a poøádek nemusí být obecnì závazná vyhláška (OZV)
S napsáním tohoto èlánku jsem váhala. Nakonec
jsem našla inspiraci ve zprávì, kdy Praha slavnostnì
do svìta oznámila, že vydává obecnì závaznou
vyhlášku, na základì níž bude sankcionováno napø.
odhazování nedopalkù cigaret, papírkù, zanechávání
psích exkrementù apod. Jeden z magistrátních
zastupitelù si posteskl, že podle této OZV nebude
možné trestat plivání.
Nemyslím si, že nás tento problém v našem mìstì
rovnìž nepálí. Jen si myslím, že je nadbyteèné kvùli
tomu vydávat právní pøedpis lokálního charakteru,
když pro øešení problému máme zákon, tedy
podklad vyšší právní síly. Cestu ke zlepšení stavu
tzv. „po zlém“ (alespoò zèásti) najdeme totiž v zákonì è. 200/1990 Sb., o pøestupcích ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Ustanovení § 47 daného zákona
je nadepsáno „pøestupky proti veøejnému poøádku“.
Odstavec 1 písm. d) pak hovoøí o tom, že pøestupku
se mimo jiné dopustí ten, kdo zneèistí veøejné
prostranství. Pod zneèištìní lze bez váhání zahrnout
jak nedopalky cigaret, jiné odpadky, tak i psí

exkrementy èi „plivanec“. Pokutu lze v daném
pøípadì uložit do výše 1.000,- Kè. Pro úplnost
informace musím ovšem zmínit jedno úskalí øešení
vìci (ale platilo by i v pøípadì existence obecnì
závazné vyhlášky), a to je jednoznaènost prokázat
pachateli jeho protiprávní jednání. Podle mého
názoru však nemusí být hned „zle“. Pro zaèátek by
možná staèilo, aby se každý, kdo si tento èlánek
pøeète, zamyslel sám nad sebou a svým chováním na
veøejném prostranství. Možná se tak Pražáci zaènou
uèit od nás.
A ještì jedna informace na závìr. Co je veøejným
prostranstvím? Odpovìï nalezneme v § 34 zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení, ve znìní
pozdìjších pøedpisù): „Veøejným prostranstvím jsou
všechna námìstí, ulice, tržištì, chodníky, veøejná
zeleò, parky a další prostory pøístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
JUDr. Ludmila Hanusová,
odbor kanceláø starosty a tajemníka

Spoleènost Kayser Berndorf AG se sídlem ve
Vídni realizovala svou investici prostøednictvím
Kayser s.r.o., kterou stoprocentnì vlastní. Jde
o druhého nejvìtšího producenta na svìtì
v oboru sifónových a šlehaèkových bombièek
CO2 a dalších tlakových náplní. Vyrábí také
šlehaèkové a sifonové hlavice pro domácnosti
a gastronomické provozy.
V nejbližší dobì plánuje v novì vybudovaném
moderním závodì v Moravské Tøebové
zamìstnat více než 80 pracovníkù. „Nová firma
v Mìstské prùmyslové zónì se tak v krátké dobì
pøipojí k již pøítomným investorùm DGF,
Nástrojárna MM, Atek, Treboplast a Protechnik
Consulting, díky nimž ve mìstì vzniklo více než
250 nových pracovních míst. Jmenované
spoleènosti spoleènì s firmou Kayser plánují
zamìstnat celkem 500 zamìstnancù, a to v horizontu tøí let," informuje manažer ekonomického
rozvoje mìsta Miroslav Netolický.
V tìchto dnech dokonèuje rozšíøení svého
výrobního závodu také nìmecký Rehau,
zabývající se zpracováním polymerù pro
automobilový prùmysl a podnikající v prùmyslové zónì východní stranì mìsta. Rehau
v souèasnosti zamìstnává již 300 osob a dle
svých rozvojových plánù navýší poèet zamìstnancù o minimálnì dalších sto lidí do roku
2010.
„Vznik nových pracovních míst je pro Moravskou Tøebovou skvìlá zpráva, díky novým
investorùm se dostala míra nezamìstnanosti ve
mìstì pod deset procent a stále klesá,“
pochvaluje si starosta mìsta Josef Ošádal.
Pokud vyjdou rozvojové plány všem výše jmenovaným spoleènostem, vznikne v Mor. Tøebové v pomìrnì krátké dobì více než 600 nových pracovních míst v perspektivních oborech
s vysokou pøidanou hodnotou, což je pro rùst
ekonomické síly a prosperity mìsta Moravská
Tøebová klíèová podmínka dalšího úspìšného
rozvoje.
-red-
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Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 30. 4. 2008 pøihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 970 obèanù ÈR a 58
cizincù s povolením k trvalému pobytu na
území Èeské republiky. Celkem je tedy v Moravské Tøebové evidováno na trvalém pobytu
11 028 osob. Za mìsíc duben se v Moravské
Tøebové narodilo 12 dìtí, zemøelo 13 obèanù,
pøistìhovalo se 14 obyvatel a odstìhovalo 15
osob.

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Sídlo mìstské policie bylo pøesunuto z ulice
Zahradnické blíže centru mìsta, a to na ulici
Komenského (bývalé sídlo Správy nemovistostí)!
Komenského 46, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle od
07:00 do19:00 hod.

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

Kradli nerez
Ve zkráceném pøípravném øízení bylo v pátek 4. 4.
v Moravské Tøebové sdìleno podezøení z trestného
èinu krádeže tøem výteèníkùm (26, 26 a 29), kteøí
spoleènì odcizili od poèátku roku do 4. 2. 2008
z neoplocené plochy areálu firmy v Nové Vsi 6 kusù
stohovacích palet z nerezové oceli, které sloužily
k ukládání kmenù stromù. Firmì tak byla zpùsobena
škoda za 135 tis. Kè.
Auto není trezor
V pátek 11. 4. odpoledne se majitelka zaparkovaného a uzamèeného vozidla Peugeot pøesvìdèila, že
auto není trezor. Vozidlo i s uloženými vìcmi
ponechala na parkovišti pøed jedním z nákupních
støedisek v Moravské Tøebové. Když se k vozidlu
vrátila, zjistila, že vìci za témìø 30 tis. Kè zmizely.
Fiat v trapu
Dosud neznámý pachatel v úterý 15. 4. v prùbìhu
dopoledne odcizil z ulice Nádražní v Moravské
Tøebové zaparkované a uzamèené vozidlo Fiat Tipo
v hodnotì 20 tis. Kè. Pøípadem se zabývají
moravskotøebovští policisté, kteøí po vozidle
vyhlásili celostátní pátrání. Ve vìci byly zahájeny
úkony trestního øízení pro trestné èiny krádež
a neoprávnìné užívání cizí vìci.
Šlohl sekaèku
K odcizení travní benzinové sekaèky se v M. Tøebové na ulici Školní rozhodl dosud neznámý pachatel.
Ten v období od 8. 4. do 11. 4. vnikl do sklepní kóje
a z místa si odnesl sekaèku za témìø 5.000 korun.
Mladá výtržnice
Ve zkráceném pøípravném øízení jevíèští policisté
sdìlili 19leté sleènì z Jevíèka podezøení z trestného
èinu výtržnictví, kterého se dopustila poèátkem
bøezna. Dívka se na místì veøejnosti pøístupném
dopustila neslušnosti tím, že hrubými slovními
výroky a následnì i fyzickým útokem napadla dva
mladíky ve vìku 25 let, kterým zpùsobila zranìní
bez vystavení pracovní neschopnosti. Bìhem
ètrnácti dní dívka stane pøed Okresním soudem ve
Svitavách, kde si vyslechne výši trestu.
Policie našla kolo
V pondìlí, dne 21. 4. 2008 ve 22:30 pøi provádìní
obchùzkové èinnosti moravskotøebovská policejní
hlídka nalezla na ulici Jevíèská v Moravské Tøebové,
u stánku PNS, odložené a neuzamèené dámské
jízdní kolo RANGER CLASSIC modrozelené barvy.
Jízdní kolo hlídka pøevezla na místní oddìlení a v
prùbìhu dalších dní bude kolo odevzdáno na
Mìstský úøad v Moravské Tøebové, kde si jej
majitel mùže vyzvednout.
Srážka cyklistù
V Moravské Tøebové na ulici Lanškrounská došlo
23. 4. ráno k dopravní nehodì, pøi které 53letý
cyklista jedoucí ve smìru od nádraží ÈD k námìstí
zajel k pravému okraji vozovky v dobì, kdy jej
51letá cyklistka jedoucí za ním zprava objíždìla
a došlo ke støetu. Cyklistka pøi nehodì utrpìla
zranìní, se kterým byla pøevezena do svitavské
nemocnice. U obou úèastníkù byla provedena
dechová zkouška s negativním výsledkem.
Napadl souseda pìstmi
O pøípadu, kdy moravskotøebovští policisté øešili
sousedské spory v obci Dlouhá Louèka jsme již
informovali. Jeden ze sousedù vnikl do neuzamèeného rodinného domku, kde mìl údery pìstí napadnout
svého nic netušícího souseda. Pøípad byl pùvodnì
šetøen jako pøestupek proti obèanskému soužití. Ve
støedu, 23. 4., byl skutek policisty pøekvalifikován
na trestný èin porušování domovní svobody, ze
kterého je podezøelý 32letý muž z M. Tøebové. Dle
zákona, který hovoøí: „Kdo neoprávnìnì vnikne do
domu nebo do bytu jiného nebo tam neoprávnìnì
setrvá, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì
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léta nebo penìžitým trestem“. Tento verdikt si
vyslechne podezøelý muž již brzy, nebo pøípad je
šetøen ve zkráceném pøípravném øízení.
Osm let týral manželku
V pátek 25. 4. kolem desáté hodiny veèer zasahovala
policejní hlídka z M. Tøebové pøi domácím násilí.
Šestapadesátiletý muž od roku 2000 do souèasné
doby fyzickým násilím a psychickým vyhrožováním
terorizoval svoji o dva roky mladší manželku.
Policisté násilníkovi sdìlili podezøení z trestného
èinu týrání osoby žijící ve spoleènì obývaném bytì
nebo domì a na dobu 10-ti dnù muže vykázali
z bytu. Za takový èin muži hrozí až tøíleté vìzení.
Zmizelo rybáøské nádobíèko
Dne 29. 4. policisté v M. Tøebové pøijali oznámení
o vloupání do sklepní kóje, ze které majiteli byly
odcizeny rybáøské pruty spoleènì s dalším
vybavením za 11 tisíc korun. Pøípad je šetøen jako
krádež, za kterou pachateli hrozí až dvouleté vìzení.
Výtržník jde pøed soud
Ve zkráceném pøípravném øízení moravskotøebovští
policisté dne 29. 4. sdìlili podezøení 20letému muži
z Moravské Tøebové z trestných èinù ublížení na
zdraví a výtržnictví. Mladík mìl poèátkem bøezna
v pozdních noèních hodinách v jenom z barových
zaøízení fyzicky napadnout o rok staršího muže,
kterému zpùsobil zranìní s více jak 21 denním
léèením. Bìhem krátké doby tento mladík stane pøed
svitavským soudem, kde si za svùj prohøešek
vyslechne výši trestu.

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

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

Doporuèení MìP
mìstská policie doporuèuje obèanùm aby si svá
jízdní kola, na kterých se pøepravují do obchodù
a na jiná místa, zamykali nejlépe k pøedmìtùm,
jako jsou stojany kol, dopravní znaèky, rùzná
zábradlí, ploty, nìkdy se dají pro tyto úèely
využít i odpadkové koše, a další rùzné
pøedmìty. Stávají se pøípady, kdy i øádnì
uzamèené jízdní kolo, které nebylo zámkem
pøipevnìno právì k takovému pøedmìtu, bylo
odcizeno a je velice složité vypátrat pachatele.
Dbejte i na zpùsob uzamèení. Nejvhodnìjší
zpùsob uzamèení bývá protáhnutím zámku pøes
samotný rám jízdního kola a následnì kolem
pøedmìtu, který je pevnì spojen se zemí nebo
jehož váha je vyšší než váha samotného jízdního
kola.
Z èinnosti MP Moravská Tøebová za období
15. 4. 2008 – 14. 5. 2008
Spolupráce s RLP
V odpoledních hodinách dne 9. 5. obdržela mìstská
policie žádost z telefonní ústøedny RLP ve Svitavách
žádost o provìøení situace na ulici Piaristické, kde
mìl dle sdìlení nehybnì ležet na vozovce muž.
Hlídka na místì nalezla muže, kterého podpírala
žena, žijící ve stejném, nedalekém domì. Podle
sdìlení muž zakopl a upadl na silnici. Po pádu jej
lehce bolí noha, ale lékaøské ošetøení není nutné.
Z tìchto dùvodù strážníci odvolali výjezd sanitního
vozu RLP.
Cizí lidé v domì
Dne 12. 5. se na strážníky mìstské policie obrátila se
žádostí o pomoc žena z Moravské Tøebové, ke které
si do bytu o víkendu pøivedl vnuk své kamarády. Ten
však v pondìlí odcestoval do zamìstnání mimo
domov a muži ve vìku 40 let a 26 let nehodlali dùm
opustit. Až po zákonné výzvì pøedstavitelù zákona
nezvaným nájemníkùm došlo, že zøejmì není nìco
v poøádku a po pøedložení dokladu totožnosti a její
následné kontrole, byli nuceni byt opustit.
Slunce a alkohol
V úterý 13. 5. pøijala hlídka mìstské policie
oznámení o muži, ležícím na pozemní komunikaci
u Boršova. Strážníci zjistili, že muž upadl v následku epileptického záchvatu. Na místì muži
poskytli první pomoc a když se podaøilo muže
stabilizovat, pøivolala hlídka mìstské policie vozidlo
odborné lékaøské pomoci. Pozdìji bylo zjištìno, že
na stavu muže se podílel i alkohol.
Pátrání
Toho dne ve 21:30 hodin pøijala mìstská policie
žádost o spolupráci s Policií ÈR pøi pátrání po 19leté
dívce z Mohelnice. Po kontrole místa, kde se mohla
dívka údajnì zdržovat, zjistila hlídka MP, že
skuteènì toto místo navštívila. Strážníci pøi dalším
pátrání dívku nalezli na ulici Brnìnské, odkud byla
následnì pøevezena na OO PÈR.
Nesporné výhody kamerových systémù
V 19:15 hodin dne 15. 5. byla oznámena hlídce
mìstské policie ztráta penìženky s obnosem 10.000
Kè, která zùstala zapomenuta na stole u èerpací
stanice ÖMV ve venkovních prostorách urèených
pro obèerstvení. Ze záznamu prùmyslové kamery
bylo zøetelné, jak po odchodu dvou mužù, z nichž
právì jeden zanechal ležet penìženku na stole, si
k tomuto stolu pøisedl neznámý muž, který sedìl
u vedlejšího stolu. Tento muž vzal opatrnì
penìženku ze stolu, opìt vstal a z místa odešel. Ze
záznamu kamerového systému byl identifikován
muž, po kterém zaèala mìstská policie intenzivnì
pátrat. Z místní znalosti strážníkù byly vytipovány
místa, kde se daný jedinec zdržoval nejèastìji.
Hlídka mìstské policie zaèala pátrat po místních
restauracích a hernách.
V brzkých ranních hodinách následujícího dne byl
muž hlídkou mìstské policie zadržen i s èástí
hotovosti, kdy z celkové výše uvedené èástky staèil
utratit 2.050 Kè. Pachatel se pod tíhou dùkazù k èinu
pøiznal a byl Policií ÈR obvinìn ve zkráceném
pøípravném øízení podle Trestního zákona z trestného èinu dle § 254 zatajení vìci.
Karel Bláha, velitel MìP
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Mladìjovská prùmyslová dráha
Unikátní technická památka v Mladìjovì na Moravì
vás i v roce 2008 zve k návštìvì a ke svezení po
úzkorozchodné železnici s rozchodem pouhých 600
mm umístìné v pùvabné krajinì Èeskomoravské
vrchoviny.
Sobota 14. 6. Historie v pohybu
Sobota 28. 6.
Sobota 5. 7. Oslava 10 let muzejních jízd
Sobota 12. 7.
Sobota 19. 7.
Sobota 26. 7.
Sobota 2. 8.
Sobota 9. 8. Mladìjov - Blosdorf 1915
Sobota 16. 8.
Sobota 23. 8.
Sobota 30. 8.
Sobota 6. 9.
Sobota 20. 9. Ukonèení sezony výletních
vlakù
* Výletní vlaky vedené historickou parní èi dieslovou lokomotivou budou vypravovány z prostorù
Prùmyslového muzea Mladìjov v tìchto dnech:
Èasy odjezdù sobotních výletních vlakù:
9:40, 11:50, 14:11 a v 16.45 hodin.
Otevírací doba muzea:
Po-Pá: 8:00-14:00; So: 8:00-18:00; Ne: Zavøeno
Ceník jízdného:
Mladìjov – Veksl - 30,- Kè, zpáteèní 60,- Kè
Mladìjov – Nová Ves - 45,- Kè, zpáteèní 90,- Kè
* Vstupné do expozic muzea je dobrovolné, zdarma
používání fotoaparátù a videokamer. Platí se pouze
jízdné vláèkem. Dìti ve vìku od 3 do 15 let platí
polovièní jízdné zaokrouhlené na celé pìtikoruny
nahoru.
Zastávka „Nová Ves u Kunèiny zastávka“ je stanicí
netarifní, jízdenky se vydávají do nejbližší následující stanice. Na trati neplatí žádné prùkazky ani
slevy.
Držitelùm karty Olomouc region Card se poskytuje
sleva 10 % na trase Mladìjov-Nová Ves.
Na objednávku je možné vypravit v týdnu zvláštní
vlak tažený motorovou lokomotivou, pro školy se
slevou.
V sobotu 14. 6. probìhne akce s názvem Historie
v pohybu, v tento den se uskuteèní výstava starých
strojù (stabilních motorù, motocyklù a traktorù)
v provozu.

V sobotu 5. 7. se uskuteèní oslava 10. let od
zahájení provozu muzejních výletních vlakù na
bývalé prùmyslové dráze (šermíøi, soutìže, konì,
hudba) a v sobotu 9. srpna probìhne vzpomínková
akce na boje I. svìtové války s bojovými ukázkami
pod názvem Mladìjov - Blosdorf 1915.
Pozor - v den bitvy platí zvláštní jízdní øád.
Doprovodné akce jsou prezentovány na internetu:
www.mladejov.cz

Hledáme nové pracovníky do našeho
pracovního týmu:
CNC MECHANIK SEØIZOVAÈ
- SŠ strojního zamìøení nebo vyuèení oboru
obrábìní kovù - zkušenosti s malosériovým CNC
soustružením a frézováním - znalost práce s CAD
programy není podmínkou.
Nabízíme:
- velmi dobré mzdové ohodnocení pro zkušené
pracovníky - zajímavou práci v pøíjemném novém
prostøedí - možnost profesního rùstu, možnosti
dalšího školení a vzdìlávání - pøíspìvky na
stravování, zamìstnanecké benefity, mìsíèní
bonusy - práci ve dvousmìnném provozu možnost okamžitého nástupu.
Svoji žádost a životopis zasílejte na výše
uvedenou adresu, pøíp. e-mail. Pøihlašovací
dotazník mùžete také vyplnit na našich
internetových stránkách: www.protechnik.cz.
Budeme Vás ihned kontaktovat a tìšit se na
osobní setkání s Vámi.
Pracovištì:
Protechnik consulting s. r. o.,
Svitavská 70, Moravská Tøebová
Kontakty: Lucie Veselá, Tel.: +420 461 550 982,
604 462 201, e-mail: lucie.vesela@protechnik.cz

Kromì svezení na úzkorozchodné železnici mohou
návštìvníci shlédnout expozice železnièní, silnièní,
zemìdìlské a stavební techniky, kde uvidí mnoho
unikátních historických strojù. V muzeu jsou
organizovány prohlídky s prùvodcem, který
návštìvníkùm podá odborný technický a historický
výklad ke všem exponátùm. Prohlídka se v dobì
veøejných jízd koná vždy po návratu výletního vlaku
z prostoru nádraží. Ve všední dny zaèíná prohlídka
každou celou hodinu, poslední ve 13:00.
V prostorách muzea je ve dnech veøejných jízd
možno zakoupit upomínkové pøedmìty a využít
služeb stylové kavárny. V pøípadì nepøíznivého
poèasí mohou dìti využít v hlavní budovì muzea
Dìtský koutek.
Pro zkrácení dlouhé chvíle mohou nejmladší návštìvníci využít venkovní dìtské høištì v prostorách
muzea.
Žádáme návštìvníky, aby se seznámili s Provozním
øádem Mladìjovské prùmyslové dráhy, umístìném
na pokladnì, a dodržovali jej. Rovnìž upozoròujeme
na možnost zneèištìní osob a odìvù pøedevším
popílkem a sazemi pøi pobytu v muzeu.
Další informace naleznete na internetové adrese
www.mladejov.cz, na telefonních èíslech +420 604
635 779 nebo +420 461 323 602 èi na
e-mailu: mladejov@mladejov.cz

úù

Pracovní pøíležitost

Základní škola na Kostelním námìstí pøijme od
25. 8. 2008 na polovièní úvazek vychovatelku
školní družiny. Požadované vzdìlání: støední
škola pedagogická, VOŠ pedagogická.

Den Zemì 2008
v Moravské Tøebové
22. duben je slaven na celém svìtì jako Mezinárodní den Zemì.
V mìstském parku Dùm dìtí a mládeže pøipravil
Den Zemì, jako tradièní ekologickou akci s cílem
pøiblížit dìtem MŠ a 1. stupnì ZŠ téma Ekologie a
Ochrana pøírody. Na nìkolika tématicky zamìøených
stanovištích plní dìti zábavnou formou úkoly.
Letošní téma bylo „Putování za ledním medvìdem“, který je jedním z nejvíce ohrožených druhù

Moravskotøebovské
mažoretky zabodovaly
V sobotu 26. 4. a v nedìli 27. 4. 2008 se mažoretky
Arnika Moravská Tøebová zúèastnily prvního kola
Národního šampionátu mažoretek ÈR (NŠM ÈR)
v kategorii sólo a duo, v kterém získaly titul:
1x MISTR MORAVY A SLEZSKA,
2x I. VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA
a 1x II. VICEMISTR MORAVY A SLEZSKA.

Zleva: Lea Henslová a Šárka Niedobová
Celkový poèet soutìžících - sólo 60 mažoretek, duo
40 (80 maž.).
O víkendu 17. a 18. 5. 2008 získala Lea Henslová
a Šárka Niedobová v Ronovì nad Doubravou titul
II. VICEMISTR REPUBLIKY v kategorii duo
s hùlkou.
Obì jsou studující gymnázia Moravská Tøebová.
úù

Podìkování

Zamìstnanci i klienti Domova dùchodcù v Moravské
Tøebové tímto dìkují žákùm a vyuèujícím ze ZŠ Ès.
armády za pravidelnou návštìvu a kulturní vystoupení
v našem zaøízení. Petra Jahodová, Domov dùchodcù
V dubnu se nám ztratil kocourek. Chtìli bychom touto
cestou podìkovat všem lidem, kteøí nám byli nápomocni pøi jeho hledání. Zvláštní dík patøí manželùm
Hynštovým z Jiráskovy ulice za jeho nalezení a záchranu.
Piòosovi
V rámci 8. roèníku Moravskotøebovské univerzity
3. vìku probíhal na místním gymnáziu, díky pochopení
øeditelství školy, poèítaèový kurz pro seniory. V deseti
lekcích, uskuteènìných od poèátku listopadu 2007 do
konce bøezna 2008, se senioøi seznámili se základy
práce na PC, s textovým editorem WORD, s Internetem a jeho službami a v závìru i s nìkterými
programy pro zpracování digitálních fotografií.
Úèastníci semináøe vyjadøují vøelé podìkování vedoucí
kurzu Mgr. Irenì Štaffové, profesorce gymnázia, za
mimoøádný zájem, velké pochopení a obìtavý pøístup
ke „starším žákùm", jakož i za zajištìní asistentské
služby z øad studentù a za poskytnutí potøebných
písemných materiálù. Zároveò úèastníci kurzu dìkují
øeditelství gymnázia za poskytnutí poèítaèové uèebny
a vedení mìsta za velký zájem a finanèní podporu
celému kurzu.
Úèastníci kurzu

zvíøat na naší planetì. Program byl zamìøen na život
ledního medvìda, na stanovištích dìti plnily úkoly,
které se úzce vztahovaly k jeho životu. V prùbìhu
dopoledne byly dìti upozornìny na zpùsoby, jakými
dnešní civilizace ohrožuje jejich existenci, na
globální oteplování, ubývání medvìdích loviš apod.
Mohly se na chvíli stát ledním medvìdem. Akce se
zúèastnilo na 450 dìtí z moravskotøebovských
školek i škol a z blízkého okolí. Stanovištì si
vyzkoušely i dìti, které byly s maminkami na
mateøské dovolené. Den Zemì je již tradièní akcí,
kterou Dùm dìtí a mládeže poøádá každý rok.
Každoroènì se shledává s velkým zájmem. Doufáme
tedy, že se nám daøí touto cestou upozoròovat na
ekologické problémy.
Již nìkolik let Mìstská knihovna Ladislava
z Boskovic ke Dni Zemì poøádá k tomuto dni
Dìtský bleší trh. Cílem aktivity je vést dìti a mládež
k ekologickému myšlení a chování. Vychází z toho,
že co nepotøebuji já, mùže udìlat radost nìkomu
jinému a být mu ještì užiteèné.
Dìtský bleší trh probìhl letos v sobotu dne 19. 4.
v zámeckých arkádách. Dìti tu se souhlasem rodièù
prodávali nebo vymìòovali své vyøazené hraèky,
sportovní potøeby, knihy, sbírkové pøedmìty nebo
vlastní výrobky. Každý úèastník si svùj „obchod"
zbudoval sám. Cílem poøádání této aktivity je, aby
se blešího trhu zúèastòovalo stále více dìti. Aby
pøemýšlely o vìcech, které používají a které nemusí
vyhazovat do kontejneru, když je už nepotøebují.
Junák – Svaz skautù a skautek pøi Dni Zemì již
tradiènì poøádá Operaci PVC (poctivì vyèištìné
cesty) v sobotu 19. 4., jedná se o úklid Pekla
a okolí + novì i Køížového vrchu. Opìt vyšlo poèasí
a dìti nasbíraly ohromné množství nepochopitelného
odpadu v pøírodì.
Klub èeských turistù poøádá soubor jarních
cykloturistických výletù do Velkých Opatovic
(s návštìvou zámeckých muzeí a prohlídky skalních
reliéfù sochaøe Otáhala, délka výletu cca 50 km),
povodím Moravy do Olomouce (délka výletu cca
65 až 70 km) a 30. roèník hvìzdicové jízdy do
Javoøíèka. Vyjížïka pìknou krajinou za zdravou
námahu na kole opravdu stojí.
Díky postupné realizaci programu Ozelenìní okrajù
mìsta v letošním roce probíhá výsadba vhodnì
zvolené zelenì v místì Biocentra poblíž areálu a za
odborné spolupráce Mgr. A. Cedza za ochranu pøírody a krajiny, také èlena místního ÈSOP a J. Køetínského jako zahradníka mìsta. Výsadby se pravidelnì
úèastní dìti ze Speciální školy a svìøenci denního
stacionáøe Domeèek. Úèastníkùm bylo zajištìno
obèerstvení a drobná svaèina.
Aktivní je také Pøírodovìdný kroužek ZŠ Palackého,
který nìkolik dubù vysadí po okrajích silnice okolo
polí mezi Moravskou Tøebovou a Kunèinou.
Veronika Cápalová,
koordinátor projektu Zdravé mìsto
a místní agendy 21
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
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.

Fleret

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

pro dìti
6. 6., pátek

O Snìhurce
Uvádí Malé divadélko Praha. Urèeno pro MŠ
a I. st. ZŠ, délka cca 55min.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30 Kè

divadlo
18. 6., støeda

AFRIKA aneb Èeši mezi lidožravci Divadlo Járy Cimrmana

V poøadí objevù ètrnáctá Cimrmanova hra nás
zavede do nitra kontinentu témìø nedotèeného
civilizací. Èeští cestovatelé se tu setkávají
s podivným kmenem lidojedù a málem skonèí
na jejich jídelním lístku. Pøíslušníci tohoto
kmene jsou zvláštní ve dvou smìrech: svým
vzhledem a svou neobyèejnou uèenlivostí.
Tyto vlastnosti umožnily Cimrmanovi vyøešit
jazykové a inscenaèní problémy s elegancí,
jakou mu ostatní svìtoví dramatikové mohou
jen závidìt. Kdyby takové téma zpracoval
dejme tomu G. B. Shaw, strávili by diváci
v hledišti 5 až 7 hodin. Cimrman tu vystaèil
(nepoèítáme-li úvodní vìdecký semináø)
s pouhou hodinou.
Poprvé v historii Divadla Járy Cimrmana
vystupuje na jevišti i živé zvíøe.
Hrají:
D r. E m i l Ž á b a :
Ladislav Smoljak
nebo Zdenìk Svìrák
Cyril Metodìj: Petr
Brukner nebo Miloò
Èepelka
Baron Ludwig von Úvaly u Prahy: Boøivoj
Penc nebo Jaroslav Weigel
Bohuslav Puchmajer: Jan Hrabìta nebo
Genadij Rumlena
Náèelník Líná Huba: Jan Kašpar nebo Pavel
Vondruška

Uku: Václav Kotek nebo Marek Šimon
Lele: Robert Bárta nebo Petr Reidinger
Režie: Ladislav Smoljak
Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
19.00 HODIN, KINOSÁL,
VSTUPNÉ: 250 KÈ
POZOR! PØEDSTAVENÍ ZAÈÍNÁ JIŽ
V 19.00 HODIN!

mìstské slavnosti 751
28. 6., sobota

Mìstské slavnosti
13.00 Moravskotøebovský
svingový orchestr
Františka Zeleného
14.00 DOBØÍ BOBØI –
hudebnì zábávná
show pro dìti
15.00 Mažoretky agenOndøej Hejma
tury Arnika, aerobic, bojová umìní, taneèní škola pana
Bílka aj.
16.00 ŽLUTÝ PES s Ondøejem Hejmou
17.00 CHARLIE´S BOYS
(Moravská Tøebová)

18.00 TÌŽKEJ
POKONDR
19.00 RUFUS
20.30 MICHAL HRÙZA
se skupinou
HRÙZY
21.45 Ohòová show
Sandry Bartošové
(Mor. Tøebová)
22.00 Lotus (Moravská
Tìžkej Pokondr
Tøebová)
13.00 - 23.30 HODIN, NÁMÌSTÍ T.G.M.

Michal Hrùza se skupinou Hrùza
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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
Moravská Tøebová se již podeváté úù Welen zve na výstavu
Volné sdružení moravskotøebovských výtvarstane „mìstem fotografií“
níkù Welen Vás srdeènì zve 5. 6. 2008 od 17.00

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

Otevøeno: út - ne: 10.00 - 16.00 hodin
Stálé expozice:
Alchymistická laboratoø
Støedovìká muèírna
Mìšanské bydlení
Selská jizba

MUZEUM
Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: út - pá: 9.00 - 12.00 h., 13.00 - 16.00 h.
Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výmìna mumií
Výstava „Théby. Mìsto bohù a faraonù“ se
pøesunula z Prahy do Bratislavy, kde je v prostorách Slovenského národného múzea pøístupna do
31. 10. 2008. Ve stálé expozici Holzmaisterovy
sbírky je místo rakve s mumií Hereret nadále
vystavena rakev s mumií muže Nyanchhapiho,
vypùjèená z Náprstkova muzea v Praze.
Výstavy:
Zrcadlo pøírody – malba, fotografie a plastika
polských, èeských, slovenských a maïarských
autorù, vernisáž v pátek 6. 6. v 18 hod., výstava
potrvá do 22. 8. 2008

Fotofestival Moravská Tøebová patøí k nejvýznamnìjším festivalùm fotografií v Èeské republice. Jeho
devátý roèník se uskuteèní od 14. 6. do 30. 7. 2008.
Poøadatelství se jako v pøedešlých letech zhostí
moravskotøebovská Galerie umìlecké fotografie ve
spolupráci s mìstem Moravská Tøebová a Kulturními službami mìsta Moravská Tøebová. Akci podporují Ministerstvo kultury ÈR, Støedisko amatérské
kultury Impuls v Hradci Králové, Zdravé mìsto
Moravská Tøebová a mnoho dalších sponzorù.
Letošní roèník nese motto: „Žena a volné téma +
fotokluby“. Zahájení festivalu probìhne 14. 6. v 9.30
v moravskotøebovském mìstském muzeu. Stìžejním
bodem programu je pøednáška a fotosoutìž Salon na
šòùrách, které se mohou zúèastnit všichni pøítomní
autoøi. Pøihlášená díla v prùbìhu festivalu ohodnotí
a vyhlásí odborná porota, vítìzové si odnesou
hodnotné ceny. Návštìvníci se také mohou tìšit na
pøednášku „Mužský akt“, kterou povede Mgr. Irena
Armutidisová. Kromì toho probìhne beseda „Poznávání duchovna na cestách Indie“ s Romanem
Soumarem.
V rámci fotofestivalu vystaví své snímky sedm
fotografù (Irena Armutidisová, Brno, Jan Šibík,
Praha, Rudolf Zukal, Moravská Tøebová a další…),
dále sedm fotoklubù (Fotoklub Èerná sluneènice,
Praha; Fotoklub Litovel atd…). Kromì èeských
umìlcù se pøedstaví i hosté z Polska a Spolkové
republiky Nìmecko. Pro všechny návštìvníky je
zajištìna možnost ubytování.
Více informací naleznete u Správce Galerie umìlecké fotografie, na adrese: Rudolf Zukal, Západní
22, M. Tøebová, e-mail: fotogalerie.mt@seznam.cz

TANÈÍRNA

úù

Dìtské odpoledne v Køenovì

27. 6. 2008 od 13 hod. na fotbalovém høišti
PØISLÍBENO PØISTÁNÍ VRTULNÍKU
- ukázka výcviku psovodù - vojenská technika
(p. FESSL) - jednotka rychlého nasazení
z Chrudimi s ukázkou bojového umìní - leteètí
modeláøi (ukázka leteckého modeláøství)
V 15.00 hod. BAŠTÝØI Brno – vystoupení
historického šermu. Dále støedovìká støelnice,
výstava zbraní a zbrojí, vìštírna, malování
hennou
V 17.00 hod. ŽELEZNÝ ZEKON – vystoupení valašského siláka
Po celé odpoledne skákací hrad zdarma, obøí
skluzavka, lukostøelba a støelba z kuše.
Tombola, obèerstvení zajištìno, vstupné
dobrovolné.
Akce poøádaná pod záštitou Obce Køenov

úù

Varhanní koncert

Øímsko-katolická farnost Moravská Tøebová,
Øád Menších bratøí františkánù a chrámový sbor
Moravská Tøebová Vás srdeènì zvou na varhanní koncert, který se bude konat 12. 6. 2008
v 16.00 hodin ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie, Kostelní námìstí v Moravské
Tøebové.

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

Živé vysílání – Tøebovská ZUŠ dostala v rámci
propagace èinnosti základních umìleckých škol
pozvánku do vysílání pardubického rozhlasu.
Impulsem k tomu byla mimo jiné reportáž
o pøípravì naší školy na celorepublikové akce
– festival Moravskotøebovské arkády, Výtvarný
svìt na zámku, a Umìlecké dílny pro základní
umìlecké školy. Živé vysílání probìhlo 25. 4.
dopoledne.

Jako hlavní hosté vystoupí varhaník, kampanolog a hudební redaktor Èeského rozhlasu
MgA. Radek Rejšek – varhany, trumpeta
a p. Alena Michálková – varhany (varhanice
na pražské Loretì a v pražských kapucínských
kostelech).
Duchovní program doplní sólovým zpìvem
sopranistka Iva Klíèová a chrámový sbor
z Moravské Tøebové. V programu zazní
duchovní hudba J. S. Bacha, A. V. Michny,
J. Pachelbela, ale i skladby Radka Rejška
a Aleny Michálkové. Výtìžek ze vstupného
bude vìnován na opravu moravskotøebovských
varhan.
úù

Jan Šibík – fotografie, zahájení v sobotu 14. 6.
v 10.30 hod., výstava potrvá do 30. 7. 2008 (souèást
Fotofestivalu Moravská Tøebová 2008)

Sdružení pøátel Kulturního domu v Boršovì Vás
zve 13. 6. 2008 v 19.00 hod. na poslední lekci
tance tohoto školního roku.
Tìšíme se na Vás

hod. na výstavu Jany Èubrdové - prùøez
celoživotní tvorbou aneb od hlíny k barvám.
Expozici doplní svými obrazy syn – Jan Païour.
Výstava bude zahájena vernisáží ve výstavních
prostorech galerie Welen v 1. patøe nad
Latinskou vinárnou, Kostelní nám. è. 1.
Otevøeno: po - pá 11.00 -17.00 hod., so - ne
9.30 - 11.30 a od 14.00 -16.00 hod.

Okénko ZUŠ M. Tøebová

Jindra Viková: Siluety, 2007, porcelán

úù
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Na snímku jsou: moderátorka poøadu, magistra
Jitka Slezáková, øeditel školy Pavel Vaòkát
a jeho zástupce Ladislav Aberle.
Milan Koláèek

Informace Komise
památkové péèe
• Pozvánka na zájezd – pro milovníky historie
pøipravuje komise zájezd do zámku v Buèovicích
a k Mohyle míru u Slavkova. Termín: 23. 8. 2008
(sobota), èas odjezdu bude upøesnìn.
Pøihlášky vèetnì zálohy (100 Kè) se pøijímají
v kanceláøi muzea.
• Komise památkové péèe dìkuje za významnou
pomoc pøi pøípravì obnovy památníku francouzských vojákù zemøelých v Moravské Tøebové
stavební firmì Komplet p. Josefa Šastného, firmì
CHAS za zhotovení pamìtní desky a paní Ester
Tesolin za pøeklad textù
• Upozoròujeme fotografy na probíhající fotosoutìž
„Moravská Tøebová, jak ji neznáme“. Termín
odevzdání soutìžních snímkù do 28. 8. 2008.

Zájezd do Èeského ráje

Místní organizace KDU-ÈSL poøádá v sobotu
14. 6. 2008 autobusový poutní zájezd do
Èeského ráje. Odjezd je v 6.00 hod. od muzea.
Pøihlášky podávejte na vrátnici domova
dùchodcù nebo volejte na tel: 731 151 808.
Cena zájezdu je 150,- Kè.
úù

VII. letní veèer

Rybáøi z Chornic poøádají 14. 6. 2008 VII. letní
veèer. Zahájení ve 14.00 hod. v areálu høištì
a okolí. Souèástí této akce jsou i oslavy 750 let
vzniku obce.
DÌTSKÉ ODPOLEDNE:
Kolotoè, houpaèky, skákací hrad, soutìže ve
støelbì ze vzduchovky, kolo štìstí, velryba
trefování zubù, možnost svezení ve vojenské
technice, ukázka vojenských a leteckých
modelù, živé ryby, tombola a cvièení sokolnic.
Tombola v celkové cenì 50.000,- Kè (týdenní
pobyt na rybáøské chatì 8-10 osob; domácí
kino; DVD pøehrávaè a další hodnotné ceny).
Bohaté obèerstvení: Peèené makrely a jiné rybí
speciality (sumec, amur, kapr, cejn, siven),
klobásy, uzené maso z udírny, kuøecí ètvrtky na
roštu, toèené pivo.
Dechovka LIPOVANKA od 14.00 18.00 hod.
Taneèný zábava hraje AREST od 20.00 hod.
Vstup na odpolední i veèerní program
ZDARMA.
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Moravskotøebovský pomník obìtí první svìtové války
Letos si pøipomeneme devadesáté výroèí konce
první svìtové války. Na mnoha místech dodnes stojí
pomníky, které nesou jména padlých v této válce.
Nezachovaly se však všechny. Odstranìn byl také
pomník obìtí první svìtové války v Moravské
Tøebové.

tøech deskách. Po jedné desce bylo vìnováno
padlým v roce 1917 (celkem 26) a 1918 (celkem 21)
a 19 pohøešovaným a zemøelým.
Jak bylo a je pøi podobných pøíležitostech obvyklé,
pomník jeho ztvárnìní, umístìní apod. vyvolával
mnoho diskusí.

Realizace pomníku
Myšlenka postavení pomníku témìø 300 padlým
dospìla v Moravské Tøebové k realizaci dosti pozdì.
Pomìrnì jednoduchý pomník z šedé slezské žuly
ozdobený koulí s bronzovou plastikou orla na
vrcholu, dílo kamenického mistra Rudolfa Pfitznera,
byl pod kaštany na Rybním (tehdy Rybnièním
Teichplatz) námìstí postaven až v roce 1932. Nápis
„Vlast svým mrtvým hrdinùm“ („Die Heimat ihren
toten Helden“), umístìný pod køížem v jeho støedu,
byl obklopen celkem dvanácti deskami s vytesanými
jmény 265 padlých. Na každé stranì bylo umístìno
šest èerných desek z toho na tøech byla jména
padlých v roce 1914 (celkem 59), na dalších tøech
jména obìtí z roku 1915 (celkem 79), obìti války
z roku 1916 (celkem 61) byly uvedeny rovnìž na

V roce 1930 byla navržena dvì místa, na kterých by
pomník mohl stát: jedno poblíž loretánské kaple,

pochopitelnými a pøi podobných pøíležitostech
ostatnì obvyklými obavami, že slavnost nebude
dostateènì navštívena a že se jí nezúèastní dostateèný poèet pøíbuzných padlých vojákù. Pozùstalí
byli vyzýváni, aby se pøihlásili výboru, event.
dostavili vèas pøímo na místo srazu v Brnìnské ulici
a korporativnì se zúèastnili zejména vlastního
odhalení a vysvìcení pomníku. Týden pøed
plánovanou slavností výbor úpìnlivì žádal nejen
o hojnou úèast, ale také o materiální podporu
penìžité i vìcné dary. Podobnì jako to bylo èasto
zvykem pøi úmrtí èlena významnìjší rodiny, kdy se
pøispívalo na dobroèinné úèely, také nyní dostali
úèastníci slavnosti možnost místo poøízení vìnce
pøispìt složením finanèní èástky na úhradu nákladù
na stavbu pomníku a jeho budoucí údržbu.

Program zaèal už v sobotu 11. 6. ve 20 hod.
fanfárami u pomníku. V nedìli 12. 6. byl budíèek
v 5 hod., mezi 7. a 8. hodinou se sjíždìli hosté, o pùl
deváté se úèastníci prùvodu seøadili v Brnìnské ulici
a pochodovali k pomníku. V prùvodu šli pod svými
vlajkami èlenové rùzných moravskotøebovských
korporací, ale také uniformovaní váleèní vysloužilci
z rùzných míst Høebeèka, takže prùvod musel být
opravdu monumentální a pùsobivý. Množství dalších úèastníkù oslav už èekalo na Rybním námìstí.
Slavnosti se nakonec zúèastnily asi tøi tisíce lidí.
Vlastní slavnost zahájil v 9 hod. faráø Wilhelm Tichtl
polní mší, pøi které mu asistovali dìkan Josef
Lichtblau, faráø Dr. Šimon a kvardián františkánského kláštera Albin Hlawatsch. Mìstská kapela v prùbìhu bohoslužby pøednesla obvyklou Schubertovu
Nìmeckou mši. Po skonèení bohoslužby promluvil
jak katolický faráø Tichtl, tak evangelický faráø
Pustowka. Poté byl po krátkém projevu pøedsedy
výboru pro pomník Portische pomník odhalen
a vysvìcen. Byl pak výborem symbolicky pøedán
starostovi a tím svìøen do péèe mìstské obce. Hlavní
slavnostní projev pøednesl poslanec Národního
shromáždìní Franz Hodina. Pøíbuzní padlých a pøedstavitelé korporací pak za zpìvu mužského
pìveckého spolku položili na podstavec pomníku
takové množství vìncù a kytic, až prý pøipomínal
rozkvetlou zahradu. Po položení vìncù k pomníku se
prùvod odebral na námìstí (tehdy již Goethovo)
a tam se rozešel. Pøes poledne hrála na námìstí
hudba. Ve 13 hod. se prùvod opìt seøadil ve Svitavské ulici a odešel na Rybní námìstí, aby u pomníku uctil památku padlých. Pak pokraèoval ke
koupališti do „Neuhäusl“, kde až do veèerních
hodin trvala lidová slavnost.
Po slavnostním odhalení pomníku pøevládla údajnì
spokojenost i u dosavadních kritikù. Pomník však
stál na svém místì pomìrnì krátkou dobu, po druhé
svìtové válce byl odstranìn.
-jm-

ÈERVEN 2008

Z P R AV O D A J M Ì S TA M O R AV S K Á T Ø E B O VÁ

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

Poøad bohoslužeb:
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. farní kostel
St/ 18:00 hod. farní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Další akce:
6. 6. v 14.50 hod. pojede spoleèenství dìtí Ètyølístek
do Mladìjova na Moravì a sveze se po úzkokolejce
parním vláèkem.
Oblastní charita Moravská Tøebová informuje:
V roce 2007 pokraèoval nadále výbìr obnošeného
šatstva na faøe na Kostelním námìstí, kde si již
obèané zvykli odìvy, obuv a další textil odevzdávat.
Za minulý rok bylo odvezeno celkem 380 pytlù
a krabic, které si odváží Diakonie Broumov. Když si
toto množství pøevedeme na váhu a vytíženost auta,
mùže jít zhruba o 4 tuny textilu, což je úctyhodné
èíslo, zvláštì když na faøe pracují úplnì zadarmo.
V souèasné dobì se zde støídá osm dobrovolníkù.
Všem patøí podìkování a zejména Ing. Evì Jílkové,
která to má tzv. organizaènì na starosti. V prùbìhu
roku plánujeme návštìvu Diakonie Broumov,
abychom se sami pøesvìdèili na vlastní oèi, jak se
s odìvy dále nakládá. Šatník je otevøen každý pátek
od 15:00 hod. do 17:00 hod. mimo prázdnin a státních svátkù. Dávejte do šatníku pouze vìci èisté
a neroztrhané. Mìjte na pamìti, že budova slouží
ještì k jiným úèelùm, je tam soukromý byt, mateøské
centrum, a tak se nìkdy bezohlednì stává, že dárce
dá pytle na schody a odejde.
Od mìsíce dubna má OCHMT další službu pro
obèany zdravotnì postižené nebo pøechodnì
zdravotnì hendikepované a sice pùjèovnu
kompenzaèních pomùcek. Èást pomùcek jsme
dostali a èást jsme nakoupili z penìz z tøíkrálové
sbírky. Nabízíme invalidní vozíky, antidekubitní
matrace, chodítka, toaletní køesla, nástavce na WC
a jiné pomùcky. Pùjèovna pùjèuje tyto pomùcky za
mìsíèní spíše symbolický poplatek na pokrytí
nákladù na režii a dezinfekci, event.další opotøebení.
Kontakt na OCHMT: paní Horèíková, 603 350 811,
e-mail: reditel.mtrebova@caritas.cz.
Denní stacionáø uspoøádal v mìsíci dubnu vernisáž
pro veøejnost, díky spolupráci s Kulturními službami
a KDÚ-ÈSL. Uživatelé mìli možnost ukázat, co je
baví a jak jsou šikovní. Paní Dosedìlová pøipravila
s klienty pásmo pod názvem Naše zahrádka.
Zúèastnili jsme se také akce mìsta ke Dni zemì.
V mìsíci kvìtnu probìhla pro pracovníky Domeèku
pracovní stáž v obdobném zaøízení v neziskové
organizaci Ledovec v Plzni. Dne 12. 6. 2008
pøipravujeme na františkánské zahradì v klášteøe na

Svitavské ulici již druhý roèník soutìže pro
zdravotnì postižené „Ukaž, co umíš". Tato akce se
uskuteèní s finanèním pøíspìvkem mìsta. Soutìže se
zúèastní i zdravotnì postižení z jiných mìst.
Dne 2. 6. probìhne ve stacionáøi pracovní
schùzka ke kontrole standardù kvality, které se
zúèastní supervizit a odborný poradce Mgr. Martin
Fojtíèek s kolegyní.
Dne 2. 6. v 10.00 hod. bude ve františkánském
klášteøe setkání seniorù. Zároveò pøipravujeme pro
seniory a nejen pro nì, zájezd do poutního místa
Luže, navštívili bychom též pøekrásný zámek Nové
Hrady a skanzen u Hlinska. Zájemci o zájezd se
mohou hlásit u paní Horèíkové, 603 350 811, e-mail:
reditel.mtrebova@caritas.cz.
Gita Horèíková

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

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

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

Náboženská obec CÈSH, faráø Miloš Košíèek
PO BOX 36, 571 01 Moravská Tøebová
Tel: 774 365 191
Náboženská obec v Moravské Tøebové se schází
v modlitebnì Církve evangelické bratrské na
Svitavské ulici, kterou máme pro tyto úèely
pronajatou. Všechny poøádané akce jsou nejen pro
naše vìøící, ale i pro zájemce z øad veøejnosti.
Miloš Košíèek, faráø CÈSH v Moravské Tøebové

Foto z knihovny: úèastníci setkání místních dìtí
s dìtmi z Litomyšle a Svitav pøi prohlídce zámku

Dùm dìtí a mládeže – program na èerven
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/
21. 6. O HRNÍÈEK TØEBOVSKÉHO
HASTRMANA – Dìtský den pro veøejnost v areálu
aquaparku, prezentace od 9:30 do 10:00 hod,
soutìžní stanovištì u hastrmanù, bludièek a víl pro
dìti i dospìlé, soutìž o nejkrásnìjší masku, v pøípadì pìkného poèasí možnost koupání. Akce ve
spolupráci s technickými službami.
2. 6. VYSTOUPENÍ ZÚ GYMNASTIKY – od
18:00 hod. v malé tìlocviènì ZŠ Palackého
5. 6. ATLETICKÁ VŠESTRANNOST nejmladšího žactva od 8:00 hod na høišti Palackého
6. 6. ŠPERKOVÁNÍ – od 15:30 hod na DDM,
výroba náhrdelníku a náušnic technikou „motanice“,
úèastníci se pøedem nahlásí, s sebou 20,- Kè na

materiál, pøezùvky.
13. 6. DEN S NEPLECHOU – akce pro MŠ
a 1. stupeò ZŠ v rámci kampanì Dìtství bez úrazù.
Program zamìøený na prevenci úrazovosti u dìtí,
nejrizikovìjší prostøedí, nebezpeèné situace. Od 9:00
hod v parku u muzea, školy a MŠ nahlásí z organizaèních dùvodù svoji úèast pøedem.
20. 6. DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ NA
STØELNICI sportovního klubu nad závodištìm.
Od 15:00 hod program: pro dìti do 10 let støelba ze
vzduchových zbraní (pistole, pušky) a malorážových
zbraní (pistole, revolvery a pušky), pro dìti nad 10
let, mládež a dospìlé ukázka a možnost vyzkoušení
støelby z malorážových i velkorážových zbraní.
23. - 27. 6. TVOØENÍÈKO POD ŠIRÁKEM –
další cyklus výtvarného tvoøení v prostorách zahrady
DDM pro MŠ i ZŠ.
Podrobnosti akcí najdete na plakátech.
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Mìstská knihovna
Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
12. 6. 2008 – Vlastivìdná vycházka
Procházka ulicemi Cihláøova a Marxova, odborný
výklad p. M. Kužílek. Sraz úèastníkù v 15.30 hod. v
knihovnì.
14. 6. - 31. 7. 2008 – Žena ve fotografií
Výstava fotografií náchodských amatérských
umìlcù Romana Ungera a Miroslava Kolátora, kteøí
vystavují v Moravské Tøebové v rámci fotofestivalu.
Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny: po-èt 9.0017.00 hod., so: 9.00 - 12.00 hod.
17. 6. 2008 – Expedice K2 2007
Pøednáška Romana Langra o expedici v Pákistánu a
výstupu na horu hor, druhý nejvyšší vrchol planety
K2 (8 611 m n.m.). Doplnìno promítáním. Zaèátek v
18.00 hod. ve spoleèenském sále Sociálních služeb
mìsta (ulice Svitavská).
Knihovna dìtem
Tvoøivá støeda
4. 6. 2008 Veselý kvìtináèek
11. 6. 2008 Pokladnièka
18. 6. 2008 Beruška
25. 6. 2008 Dárek pro p. uèitelku/p. uèitele
5. 6. 2008 Knihovna patøí dìtem
Ve ètvrtek 5. 6. 2008 oslaví dìti v knihovnì
dodateènì svùj svátek. Pøipraveny budou: soutìže,
kvízy, hry, dìtská loterie i knihovnický milionáø.
Novì pøihlášení dìtští ètenáøi získají zdarma
registraci na r. 2008! Otevøeno: 9.00 - 17.00 hod.
Pro rodièovskou veøejnost bude pøipravena výstava
knih o pohybových a volnoèasových aktivitách dìtí
a soubor pedagogické a psychologické literatury.
Poznáváme svitavský region
Od ledna do èervna tohoto roku probíhá v mìstských
knihovnách v Litomyšli, Moravské Tøebové a Svitavách soutìž pro dìti základních škol nazvaná
Poznáváme svitavský region. Soutìž je pøihlášena do
projektu Knihovna 21. století vyhlášeného Ministerstvem kultury Èeské republiky, které ji finanènì
podporuje.
Pracovnice jednotlivých knihoven uvedených mìst
pøipravují v prùbìhu konání soutìže otázky, týkající
se jejich regionu a pøedávají je partnerským
knihovnám. Ty je zveøejní v prostorách knihovny, na
webových stránkách èi místním tisku. Po vyhodnocení dílèích kol je za každou knihovnu vybráno
maximálnì 15 soutìžících s nejlepšími výsledky. Ti
navštìvují za odmìnu mìsta, jejichž historii a reálie
poznávali. Dìti z navštíveného mìsta se stávají
prùvodci svých kamarádù a pøipravují se svými
knihovnicemi pro hosty celodenní program. Celá
soutìž bude vyhodnocena a uzavøena v èervnu 2008.
Odmìnou pro nejlepší bude v záøí úèast na Dni
knihoven v rámci festivalu „Jièín, mìsto pohádky",
kde se aktivnì zúèastní ohlášeného programu. Pro
tuto pøíležitost si dìti pøipraví prezentaci regionu
a svých mìst.
V sobotu 26. 4. 2008 se uskuteènilo v Moravské
Tøebové setkání dìtí, které uspìly v prvním kole
soutìže „Poznáváme svitavský region“, jež bylo
vìnováno právì našemu mìstu. Moravskotøebovské
knihovnice a dìti pøipravily pro návštìvu z Litomyšle a Svitav prohlídku stálé expozice na zámku,
spoleènì navštívily novì otevøenou Alchymistickou
laboratoø Mistra Bonaciny, prohlédly si knihovnu,
kde na nì èekalo malé obèerstvení. Poté si malí
ètenáøi ještì zaskotaèili na dìtském høišti a návštìvu
mìsta ukonèili prohlídkou nám. T.G.M.
Bìhem setkání dìti navázaly nová pøátelství a spolu
se svými novými kamarády se ubezpeèovaly, že se
zúèastní ještì dalších kol soutìže, aby se mohly opìt
setkat. A to v sobotu 24. 5. v Litomyšli a 21. 6. ve
Svitavách.
Dìti zapojené do soutìže poznávají svùj region
nejen teoreticky, ale získané vìdomosti si ovìøí pøi
návštìvách v partnerských mìstech. Osobní
zkušenost je pro každé dítì jistì ta nejdùležitìjší.

strana 10

ÈERVEN 2008

Z P R AV O D A J M Ì S TA M O R AV S K Á T Ø E B O VÁ

Program èinnosti KÈT
Sobota 7. 6. - Cykloturistický výlet k rozhlednì na Køížovém vrchu u Èervené Vody.
Trasa: Mor. Tøebová-Hoštejn-Štíty-Èervená
Voda a zpìt, délka cca 90 km. Sraz zájemcù
v 8.00 hod. u autobusového nádraží
Støeda 11. 6. - 5. pøátelské posezení v klubovnì odboru, od 19.00 hod. projednání
programu na letní mìsíce a cykloturistické
putování v srpnu
Sobota 14. 6. - Autobusový zájezd do Prahy
k oslavám 120. výroèí Klubu èeských turistù.
Bližší informace budou zveøejnìné pro pøihlášené zájemce ve vývìsní skøíòce.
Pátek - nedìle 20. - 22. 6. Úèast na cykloturistickém setkání na Kadovì. Pøihlášení zájemcù
do 11. 6. na schùzce v klubovnì a dojednání
podrobností akce.
Pro letní období budou o volných nedìlích
uskuteèòované cyklovyjížïky do okolí. Pravidelný sraz zájemcù v 13.00 hod. u autobusového nádraží.
Upozoròujeme všechny zájemce na naši webovou
stránku: /www.kctmt.wz.cz/ s dalšími informacemi
o naší èinnosti.

Turisté v severních Èechách
Jednou ze stìžejních akcí Moravskotøebovských
turistù v tomto jarním období byl ètyødenní zájezd
40 èlenného kolektivu do severních Èech do oblasti
Ústecka a Dìèínska. Program zájezdu zahrnul jak
pìší a cyklistické túry, tak i vodácké splutí nìkolika
tokù. Nejpoèetnìjší skupina turistù se zamìøila na
pìší absolvování vrcholù Milešovky, Lovoše i Dìèínského Snìžníku s Tiskými stìnami a návštìvy
Saského Švýcarska na nìmecké stranì hranic.
Krásné jarní poèasí a velmi dobrá viditelnost
pøispìla k nezapomenutelným zážitkùm, které
poskytly výhledy z tìchto kopcù. I pøes pomìrnì
vyšší fyzickou zátìž pøi zdolávání tìchto vrcholù,
které si vyžádaly celkovì vystoupat témìø 2500 m,
byli všichni úèastníci nadmíru spokojeni. Stejnì tak
i menší skupina cyklistù projela tuto oblast po
znaèených cyklostezkách jak na èeské, tak nìmecké
stranì a nešetøila chválou nad zážitky z projeté
krajiny. I na kolech to byl velmi dobrý výkon a vyžadoval dobrou pøipravenost pro zvládnutí v tomto
kopcovitém terénu více než 250 naježdìných
kilometrù.
Na Tiských stìnách
Další èástí této výpravy pak byli mladí vodáci, kteøí
využili zájezd pro splutí nìkolika úsekù øeky Labe,
Plouènice a Bíliny. I pro nì bylo sjetí více než
60 kilometrù tìchto tokù velmi dobrým poèinem
a pøíznivou pøípravou na letní prázdninové vodácké
tábory.
Ing. Josef Schneeweiss

Cesta na severozápad
Junák svaz skautù a skautek, støedisko Moravská
Tøebová, poøádá v nedìli 8. 6. 2008 pro širokou
veøejnost již osmý roèník cyklistické akce „Cesta na
severozápad". Prezentace a start mezi 9:00 až 9:30
u hasièské zbrojnice v Udánkách u Moravské
Tøebové (cca 100 m od køižovatky u hostince).
Akce je primárnì urèena dìtem a školní mládeži, ale
jinak každému, kdo chce strávit pøíjemné nedìlní
dopoledne v pìkném koutì pøírody mezi Moravskou
Tøebovou a Høebeèským høebenem. Úèastník objede
na kole pøibližnì 12-14 kilometrový okruh pøevážnì
po zpevnìných cestách (tra a délka se operativnì
pøizpùsobuje podle poèasí) a na vložených traových
kontrolách plní rozmanité nenároèné a zábavné
úkoly. Nezávodí se (na èase nezáleží, každý mùže
jet jemu vyhovujícím tempem) a není nutné
speciální kolo. Akce je proto vhodná i pro menší dìti
s doprovodem rodièù. Kdo se zdárnì vypoøádá
s nástrahami pøírody a traových kontrol, obdrží v
cíli (opìt v Udánkách) úèastnický diplom a drobné
upomínkové pøedmìty. Akci podporuje „Zdravé
mìsto Moravská Tøebová" a i díky této podpoøe
úèastníci neplatí žádné startovné.
Pøijïte a staòte se alespoò na pár hodin „dávným
osadníkem, schopným a pøipraveným se vypoøádat se vším, co mu pøíroda èi lidé postaví do
cesty“.
Pavel Navrátil

Operace PVC (poctivì vyèištìné cesty) 2008
Již potøetí jsme se v sobotu 19. 4. 2008 sešli,
abychom v rámci Dne Zemì Poctivì Vyèistili Cesty
v oblasti Pekla a pøilehlého okolí. Pøes nepøíliš
vlídné poèasí se skautù a skautek sešlo dost na to,
abychom se mohli rozdìlit do pìti operaèních

ostatním na tom, jak to vypadá kousek za mìstem
nezáleželo? Jistì, vždycky je tu ona neodbytná
otázka, zda to celé má vùbec smysl. Kolik dní bude
trvat, než bezohlední „lidé" zase zaneøádí cesty
a táboøištì v Pekle všemožným odpadem? Na druhé
stranì s globálními problémy životního prostøedí
jako jednotlivci udìláme jen málo, ale s poøádkem
„pøed vlastním prahem" mùžeme. A pokud alespoò
polovina z dìtí, které se musely x-krát sehnout pro
cizí smetí, pøíštì už nic jen tak neodhodí, nestrávili
jsme sobotní dopoledne v Pekle nadarmo... Za
spolupráci dìkujeme Technickým službám Moravská Tøebová.
Pavel Navrátil, Junák Moravská Tøebová

Novinky z „Køižovatky“
skupin. Kromì obvyklých tras Peklem, pøes
sjezdovku a podél cesty na Srnèí jsme si letos
pøibrali také Køížový vrch. Speciálním detašovaným
oddílem pak byla skupina linhartických dìtí, èistící
katastr rodné vísky. Nakonec jsme se všichni sešli na
táboøišti v Pekle. „Úroda" byla tradiènì dobrá,
obzvláštì plastù se letos našlo opravdu hodnì. Tucet
pytlù všemožného odpadu z Pekla a okolí + dalších
pìt z Køížového vrchu je myslím dostateènì
výmluvný poèet. A to nedošlo tøeba na divokou
skládku poblíž cesty na Srnèí, která se bohužel
vymykala našim možnostem. Co všechno se našlo
pøímo v lese? Když nepoèítáme „zapomenutý" vrak
auta, tak nejvìtším nálezem byla zadní pneumatika
z traktoru, vytažená z potoka. Kanystr, pletivo,
plechovky, láhve, hadry, papíry, plasty a zase
plasty... Škoda mluvit.
Za úsilí vynaložené ve prospìch èisté pøírody pøišla
úèastníkùm i letos podìkovat osobnì paní lesa
Lesana s doprovodem. Došlo i na tradièní oheò
s opékáním buøtù a v závìru i na pohybové hry. Ještì
finální úklid (tentokrát po sobì) a hurá k domovu na
obìd. Stín na jinak vydaøenou akci vrhá tedy snad
jen to, že i pøes znaènou propagaci nás letos nepøišel
podpoøit nikdo z neskautské veøejnosti. Že by

Ekologické aktivity školy
na Kostelním námìstí
Naše škola se snaží profilovat jako škola se
zamìøením na ekologii, proto bìhem školního roku
vyvíjíme rùzné aktivity související s výchovou dìtí
k ochranì životního prostøedí. Škole byl propùjèen
na léta 2007-2009 titul Škola udržitelného rozvoje
2. stupnì, s èímž souvisejí i èinnosti, kterými se
v rámci ekologické výchovy zabýváme.
V prùbìhu mìsíce dubna se žáci prvního stupnì
zúèastnili akcí poøádaných Domem dìtí a mládeže
v Mor. Tøebové ke Dni Zemì. V úterý 22. 4., tedy na
Den Zemì, navštívili (tak jako v loòském roce) žáci
šestých tøíd zoologickou zahradu v Lešné u Zlína.
Dìti byly uchváceny spoustou zajímavých zvíøat,
skleníkem s rostlinami z amazonských pralesù a také
krásným prostøedím zoologické zahrady. Aby
návštìva ZOO nebyla jen procházkou, plnily dìti
úkoly z pøírodopisu, zemìpisu a angliètiny a také
vyrábìly fotodokumentaci. Dìti ze sedmých tøíd jely
na zájezd do Prahy, kde zhlédly 3D film Perla
oceánu a navštívily Pražský hrad s jeho nádhernými
zahradami. Pro osmáky byla pøipravena akce u retenèní nádrže v Boršovì, žáci zkoumali podmínky
života rostlin a živoèichù. Deváté tøídy navštívily
vodní dílo Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany.
Tím ovšem výèet ekologických aktivit na naší škole
nekonèí. V prùbìhu celého školního roku sbírají žáci
pomeranèovou kùru a nejlepší budou odmìnìni
výletem. Dìti mìly také možnost zapojit se do soutìže Ptaèí štìbetání, kde mìly poznat ptactvo podle
charakteristických znakù a podle zpìvu. O tuto
soutìž, která se uskuteènila již i v loòském roce, byl
velký zájem zejména mezi menšími dìtmi. Naši žáci
také navštívili recyklaèní závod Transform v Bohdanèi a v pardubickém muzeu zhlédli výstavu
Køemen a jeho rodina. Je samozøejmé, že se také
úèastníme soutìží s pøírodovìdnou tematikou, naši
žáci si již tradiènì vedou velmi dobøe v biologické
olympiádì a také v soutìžích poznávání rostlin
a živoèichù.
Doufáme, že ekologické aktivity se stanou pro naši
školu tradicí a že žáci se do nich budou zapojovat
stejnì rádi, jak tomu bylo doposud.
Mgr. M. Snášelová

Mladší dìti z pøípravné až 3. tøídy si, jak je již na
naší škole tradicí, pøipravily spoleènì se svými
uèitelkami vystoupení pro seniory a seniorky z tøebovského domova dùchodcù. Program byl zamìøen
jarnì, kvìtinovì, èarodìjnicky, ale hlavnì sváteènì
vždy v kvìtnu je pøece co oslavovat. V pøipraveném
programu nechybìl zpìv, tanec, recitace, ba ani
pískání na flétnu. Ono totiž mládí i stáøí k sobì tak
nìjak patøí.
Mgr. Eva Hromádková

ü

Kosmetické a nehtové studio Lenka

Nabízí ošetøení všech typù pleti / masáže oblièeje
a dekoltu / mikromasáže oèního okolí / barvení øas
a oboèí, formování oboèí / epilace tìla / nehtová modeláž a další kosmetické úpravy. Od èervna do srpna
akce na modeláž nehtù a doplnìní. K základnímu
ošetøení pleti, zdarma ošetøení dekoltu s masáží.
Objednávat se mùžete na ulici Marxova 2 nebo na tel:
739 719 518.

ü

Pizza od Boba

Co je dobré od Boba? Pizzu – to je lahoda. Skvìlá
chu a dobré ceny, vytahuje telefony.
Výrobna a rozvoz - Nerudova 76, 571 01 Moravská
Tøebová. Pizzu je možné objednat na èísle: 774 20 49
32. Každá desátá objednávka obdrží vždy nìco
zdarma! K objednávce pizzy si mùžete objednat také
nápoje v plechovce dle domluvy po telefonu. Velikost
pizzy je 32 cm, hmotnost 450-800 g v syrovém stavu,
krabice v cenì. Rozvoz po Moravské Tøebové
ZDARMA. Mimo MT. úètujeme 6,- Kè/km v jenom
smìru. Pizzu si mùžete objednat také pøímo ve výrobnì
do 20 min. nebo v zámecké kavárnì u obsluhy, od které
získáte jako bonus – coca colu zdarma.
Otevírací doba: Po – zavøeno, Út-Pá – 11.00-22.00
hod., Pá-So – 13.00-23.00 hod., Ne – 13.00-22.00 hod.

Èarodìjnice v mateøské školce
Stejnì jako se stal již tradicí Èertovský den v MŠ,
tak i poslední dubnový den se v MŠ Piaristická
promìnil tentokrát v Den èarodìjnic.
A že bylo co obdivovat.
Dìti pøicházely do školky
již pøevleèené, maminky
uplatnily svoji fantazii
a šikovnost. Nechybìly ani
rùzná košátka, pometla
a smetáky. Uèitelky, pan
uèitel, paní øeditelka,
i paní kuchaøky se také
promìnily v èarodìjnice a
po dobré svaèinì vypukl
pravý èarodìjnický rej.
Divoké tance pøi hudbì,
prùvod a návštìva kamarádù na spodní budovì
mateøské školy. A pak sladká odmìna a foto do
školní kroniky. Dìti odcházely ten poslední dubnový
den plné dojmù a zážitkù.
Tak èarodìjnice, pøíští rok nashledanou !!!
Eva Motlová, zástupkynì øeditelky školy
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7. roèník Cyklomanu-Tauer elektro Cup 2008 odstartoval
Vítìz pøijel z Leštiny * V pelotonu se objevily
nové tváøe * Loòský vítìz našel pøemožitele,
skonèil až tøetí * Skvìlá atmosféra povzbuzením
* I dìti si pøišly na své
Proti døívìjším letùm oblíbený seriál nezaèal
snadným Dìtøichovský prologem, ale pìknì
„zhusta“ – terénní èasovkou, která dokonale
provìøila síly každého úèastníka (jak v zimì
zahálel). Organizátorství úvodního podniku se ujal
skvìlý jezdec Josef Doležel, aby ponìkud pozmìnil
- k obrazu svému – charakter trati. „Jistì, že mu to
mùže vyhovovat, to je normální. Ale chce-li kdo jiný
zvítìzit, nech se snaží...,“ komentoval pøed ostrým
startem situaci a naši otázku jeden z favoritù
S. Pocsai.
„Tra má zøetelnì dvì poloviny – ta prvá je stoupání
vzhùru, druhá vede nebezpeènými sjezdy dolù. Asi
jednoduše: od síly posun k technice jízdy.“ naznaèil
S. Pocsai a upozornil na nejvìtší favority (Doležel,
Kadidlo). Sám slíbil, že rozhodnì nedá soupeøùm nic
zadarmo. To ovšem nevìdìl, koho všeho na start
zavál èas.

zazáøili Dušan Dvoøák (Tatenice), Radek Kubìnka
(Žichlínek), „padesátníky“ si podìlili zlínští Petraš
a Orner, o frontálním útoku kunèinských Èertù“ už
øeè byla (Pocsai, Berka, Schneiderovi, ženy 1 aj.).
Z domácích obstál pøedevším elitní jezdci – Doležel,
Kadidlo, Pavlík M. „Døíve jsem jezdil více silnici,
teï vím, že ztrátu lépe doženu v terénu,“ prozradil
moravskotøebovský rodák Z. Orner (dnes Zlín),
dlouholetý úèastník, jehož vùbec nemrzelo umístìní...
Kompletní výsledky na www.cykloman.cz

Ve zdaøilém odpoledni plného slunce si pøišly na své
rovnìž dìti ve svém Cyklománku

XIV. roèník Fernet Stock Tours 2008

Nádherné poèasí pøilákalo tradièní sedmdesátku
jezdcù. Nešetøili se, vyjma tìch, kterým se
nevyhnula smùla v podobì defektu. Na nároènou
tra vyrazili nejdøíve kunèinští „Èerti“, tvoøící
relevantní èást konkurence tøebovského CK. I proto
se na 9km okruhu, s výjezdy i krkolomnými sjezdy,
rozpoutalo hotové peklo. Handicapový start po
minutì roztáhnul peloton na celou tra a zauzlil
vývoj natolik, že každý, kdo chtìl uspìt, musel
naplno cirkulovat hodinu stezkami kolem Hradiska
a pøed cílem se novì vyrovnat se slalomovou vložkou (zpestøení pro diváky). V cíli mezitím vládlo
napìtí „kdo s koho“, vše bylo vyøešeno po dvou
hodinách. A tak ke slovu pøišli opìt hosté, pøípadnì
staronoví „absentéøi“. Kromì vítìze z Leštiny

– otevøené mistrovství republiky UNITOP v malé
kopané. Koná se 28. 6. 2008 v areálu SKP Slovan
Moravská Tøebová. Zaèátek od 7.30 hod. Veèer od
20.00 hod. diskotéka s programem (ohòostroj,
pøekvapení, divácká soutìž). Rozlosování: 20. 6.
2008 v 17.30 hod, v restauraci „Na Stadionu“
Pøihlášky: Lubomír Krenar, tel: 731 706 796, nebo
v Tabáku naproti obchodnímu domu Kubík, p. Hrubý.
Termín odevzdání pøihlášek: Fernet cup-sponzoøi,
1.-4. místo z roku 2007, UNITOP – 30. 5. 2008;
Fernet cup-ostatní – 15. 6. 2008
Startovné: Fernet cup 1000 Kè (800,- + 200,-). Po
obdržení startovného bude zaslána originál pøihláška
s propozicemi.
Turnaje FERNET CUP se úèastní 16 družstev
prvních pøihlášených. Sraz kapitánù v rest. „Na
Stadionu“ 20. 6. v 17.30 hod. (rozlosování, èasový
rozpis, mimotøebovští se mohou dostavit pøímo 28. 6.
do 7.15. hod.).
Startovné je možno uhradit složenkou na adresu:
Lubomír Krenar, Lanškrounská 51, 571 01 Moravská
Tøebová nebo na úètu ÈSOB: 100054524/0300.
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Studentský sport
Konec halové sezóny ve školních soutìžích
Nebývalý nárùst herní úrovnì ve sportovních hrách
v nìkterých obvodech našeho okresu (napø. florbal
chlapcù v Jevíèku... atd.) za poslední dva roky udìlal
prùbìh okresních kol ve sportovních hrách velice
zajímavým. Hlavním dùvodem je fakt, že vìtšinou
nikdy není pøedem jasný favorit (s výjimkou hráèek
florbalu Gymnázia Svitavy, které disponuje reprezentkami mládežnických celkù ÈR).
Družstva Gymnázia dlouhodobì a pravidelnì sbírala
vítìzství v okresních kolech a úèastnila se kol krajských. Letošní sezóna byla z tohoto pohledu slabší.
I když úspìšnost v obvodních kolech byla stejná jako
v loòském roce, v okresních se nám již tak nedaøilo.
Nejblíže do krajského kola mìly dívky v kategorii
støedních škol v basketbale, když v okrese suverénnì
porazily všechna družstva a až ve finále prohrály s Gymnáziem Litomyšl rozdílem pouhého jednoho koše.
V krajském kole družstvo z Litomyšle vybojovalo
krásné 2. místo za dìvèaty z Pardubic, které každoroènì
krajská kola vyhrávají naprosto suverénním zpùsobem.
Ostatní naše výsledky v okresních kolech: florbal dívky
8.-9. tøíd – 2. místo, florbal chlapci 6.-7. tøíd – 4. místo,
basketbal dívky 8.-9. tøíd – 3. místo, basketbal chlapci
8.-9. tøíd – 3. místo, basketbal chlapci SŠ – 2. místo
„Hlavní dùvod poklesu výkonnosti našich družstev je
pøedevším neochota studentù se ve sportovních
kroužcích nìèemu novému uèit a dodržovat pokyny
týkající se taktiky družstva v prùbìhu utkání. Vìtšinou si
každý jde jenom zahrát, nechce být nìèím vázaný, celé
družstvo se vìtšinou pravidelnì neschází a místo
kolektivního pojetí se vìtšina snaží prosazovat
individuálnì,“ poznamenal H. Kodeš.
Všechny sportovní hry jsou však kolektivními sporty
a v nich platí pøedevším to pravidlo, že výkon celého
družstva je daný spoluprací všech èlenù družstva, v pøípadì chyby v utkání zaskoèení jednoho za druhého
a pøedevším dobrá parta.
(hk)
Úspìšné vystoupení Moravskotøebovských gymnazistek v republikovém kole
Omlazené družstvo chlapcù Gymnázia Moravská
Tøebová narazilo po úspìšném vystoupení v okresním
kole v kraji na velmi silnou konkurenci, skonèilo na
4. místì a do republikového kola se neprobojovalo.
Vynikající výkon družstva dívek v tomto krajském kole
však rozhodl o tom, že o úèast v nejvyšším kole této
soutìže Gymnázium nepøišlo. Dìvèata s výrazným náskokem zvítìzila pøed svými soupeøkami a kvalifikovala
se do republikového finále v Olomouci ve dnech 27.
a 28. 3. 2008. První soutìžní den probìhla 2 kola –
2 pokusy z celkových pìti. Chlapci šplhali na lanì bez
pøírazu z polohy vsedì bez odrazu nohou do výše 4,5 m,
dívky na tyèi s pøírazem ze stoje do stejné výše.

Hobby cup rozdával body v Písku
O prvním májovém víkendu se sjeli pøíznivci
rychlých kol v jihoèeském Písku, aby si znovu
pomìøili své síly, ve druhém letošním závodu
motokár Hobby cup a otestovali, jak své stroje na
závod pøipravili. Na startovní èáøe se vystøídalo
celkem 199 jezdcù. Závodníky èekala tra 1250
metrù dlouhá, plná záludných zatáèek. Motory
tentokrát dostaly na velmi nároèné trati opravdu
„zabrat“. Závodníkùm poèasí pøíliš nepøálo, pršelo a
nechybìla ani bouøka. Tìsnì pøed nìkterými
rozjížïkami se rychle pøezouvaly „suché“
pneumatiky na „mokré“. Mechanici mìli plné ruce
práce. Výsledky jejich snahy se urèitì dostavily.
Nedá se øíci kdo mìl nejvíce sil, nejlépe seøízený
motor a podvozek a dosáhl mety nejvyšší. Svoje
slovo mìlo i poèasí, cesta k jednotlivým depùm byla
plná bláta, podobala se spíše tankodromu. Depem
znìly hlasy: „...to by nebyl Písek, kdyby nepršelo,
zde prší na závody poøád“. To však závodníkùm
neubralo na chuti závodit, do každé rozjížïky se
pustili s touhou dojet do cíle co nejrychleji.
Z tøebovákù se nejlépe umístil Zdenda Ošádal,
který v kategorii Bambini vystoupil na stupínek
nejvyšší. Na Láïu Jokeše (ÈZ) vyšla medaile
bramborová. Roman Vacek (ROK) dojel pátý, Libor
Blaha (FC JUNIOR) osmý. Zkrátka „bodovali“
všichni i naši nováèci Radka Vykydalová (HONDA),
Ondra Khyr a Adam Doležal (oba MLADÍ) si
pøipsali další body do celkového bodování.
Požádali jsme Františka Jokeše, øeditele závodu,
o pár slov:
V anketì sportovec roku jste nedávno získal
ocenìní v kategorii sportovní osobnost roku 2007
za propagaci motokárového sportu, tìší vás
letošní velký poèet úèastníkù v Hobby cupu?
Na první závod ve Vysokém Mýtì jsme byli zvìdaví
jaký bude zájem o naše závody. Byli jsme mile

pøekvapeni poètem jezdcù. Na druhý závod v Písku
jsem pøedpokládal malé snížení, ale poèet jezdcù
zùstal témìø stejný. Jsme rádi, že nad našimi závody
pøevzal osobní záštitu hejtman Pardubického kraje
Ivo Toman. Doufáme, že pan Toman se osobnì
zúèastní našeho tøetího závodu ve Vysokém Mýtì.
Motokárová sezóna je v plném proudu, chystáte
už nìjaké zmìny pro pøíští rok?
V pøíští sezónì bychom chtìli uskuteènit jeden
závod na Slovensku, jeden v Rakousku a ètyøi u nás
v Èesku. Potøebovali bychom zeštíhlit poèet
soutìžících skupin.
Poprvé se pojede závod v rakouském Bruck An
der Letha, kdo pøišel s myšlenkou uspoøádat
závod v zahranièí?
Na nápad jet závod v Rakousku mì pøivedl kamarád,
který tam byl trénovat. Sedli jsme do auta a jeli tento
závod domluvit. Majitel okruhu byl pro, tak jsme
domluvili termín a bylo hotovo.
Dìkujeme a pøejeme hodnì úspìchù.
Ve dnech 7. - 8. èervna se závody vrátí opìt do
Vysokého Mýta. Pøijeïte podpoøit moravskotøebovské závodníky, podívat se do víru rychlých kol
a zvuku motorù, nechte se vtáhnout do atmosféry
závodù, kdy se z kamarádù v depu stávají rivalové
na závodní dráze s touhou po vítìzství, nahlédnìte
do zákulisí motokárového sportu, oceòte snahu
mechanikù v depu a celého organizaèního týmu.
Uvidíte jak malé dìti usedají za volant své motokáry
a dokáží se poprat se závodní dráhou. Volný èas
mezi závody pak jezdí na kole, ètyøkolkách,
koleèkových bruslích nebo bìhají za míèem. Urèitì
nebudete litovat èasu a strávíte pøíjemné odpoledne
nebo i celý den a možná se i z vás stanou motokároví nadšenci s touhou usednout za volant a zkusit
„jaké to vlastnì je“…
Váš Hobby cup

V kategorii dívek startovalo celkem 44 dívek – tj. 11
družstev. Koneèné poøadí je dáno souètem vždy dvou
nejlepších pokusù u tøí nejlepších závodnic družstva.
Druhý soutìžní den už jenom potvrdil poøadí z pøedchozího dne. Zvítìzilo družstvo Støední policejní školy
z Holešova, naše dívky ve složení Barbora Èápová,
Marie Lopourová, Monika Chadimová a Nela Újezdská
obsadilo pìkné 6. místo, když od 5. místa je dìlily
pouhé 0,4 a od 4. místa 0,7 vteøiny. Družstva na
stupních vítìzù mìla od ostatních vìtší odstup. V soutìži jednotlivcù z našich nejlépe uspìla B. Èápová, která
obsadila 8. a M. Lopourová 10. místo.
(Ik)

Fotbal finišuje, Tøebovským se daøí
Rychle se blížící evropský šampionát ve fotbale
katalyzuje (skrze volnì støedy) soutìžní roèník.
V nìm se tøebovským celkùm dosud daøí zcela
obstojnì – jestliže o postupujících v KP je již
rozhodnuto, SKP aspiruje na post mezi pìtkou
nejlepších (4. místo), což lze rozhodnì po špatném
podzimu považovat za úspìch. „Béèko“ jako
nováèek nezklamalo (6.místo), pøi vìtší stálosti
formy mohlo dokonce pøíjemnì pøekvapit opìtným
postupem. Snad za rok... Dorostenci ponìkud
ztratili (8. místo, resp. 5. místo), také od žákù se
èekalo na jaøe více (5. místo, resp. 12. místo).
Podrobnosti na http://skpslovan.ic.cz/
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Sport v èervnu
FOTBAL
Mistrovská kopaná
Už dohrává svùj program, aby národ staèil vèas
zasednout k pøenosùm z ME ve fotbale.
7.6.
12:30
Dorost st., ml. - Hlinsko
16:00
Muži C - Hradec n/Svit.
8.6.
17:00
Muži B - Rychnov
14.6.
9:00
Žáci st., ml. - Tøemošnice
17:00
Muži A - Skuteè
21.6.
10:00
Muži B - Sebranice
17:00
Muži C - Jevíèko
22.6.
12:30
Dorost st.ml., - Lanškroun

Dìtøichovský memoriál se dožil Kristových let
Èeskotøebovský Razým Lukáš obhájil loòské
prvenství * Tøebovští dominovali *
Nádherný den, jaký nabídl 8. kvìten, bylo doslova
povinností využít zajímavì. Moravská Tøebová na
nìkolika frontách sportovala, bavila se... Konal se
turnaj v odbíjené, námìstí se zalidnilo rekreaèními
bìžci a atletickými nadìjemi, silnièní bìh z Dìtøichova odstartoval svùj 33. roèník a mnozí bìžci
odpoledne zvládli ještì prvý závod Cyklomana 2008
Tauer Cup, pøípadnì fotbal. Takto podnìtnì sváteèní
ètvrtek jistì fungoval i jinde.

XIIV. roèník Fernet Stock Tours 2008 a Pohár
UNITOPu – 28. èervna (informace na str. 11)
BOX
Juniorský mezinárodní turnaj
12. roèník Memoriálu Františka Helebranda 27.
až 29. 6. 2008 v Mìstském muzeu v Moravské
Tøebové.
CYKLISTIKA
*uskuteèní se jediný závod náhradou za Dìtøichovský prolog
3. závod seriálu CYKLOMAN - 2008
Druh akce: Mìstské cross country
Patron závodu: Miloš Mièka, tel. 603 849 342,
Petr Štìpánek, tel. 603 164 589
Datum a místo akce: 14. 6. 2008, Mor. Tøebová
Podrobnosti na www.cykloman.cz

Májový volejbalový turnaj
Májové oslavy v Moravské Tøebové opìt úspìšnì
obohatil tradièní, letos již devatenáctý roèník
oblíbeného volejbalového turnaje smíšených
družstev „O pohár osvobození“.
Poøadatelé si zøejmì „vymodlili“ ideální poèasí,
které umožnilo koneènì využít nové volejbalové
kurty v nádherném prostøedí
sportovního areálu kolem aquaparku.
Pøímo v den státního svátku 8. kvìtna
se zde registrovalo pøes 50 volejbalistù, kteøí vytvoøili 7 družstev, z toho tøi
pøespolní. Po zahajovacím pøipomenutí
63. výroèí ukonèení druhé svìtové války, pøivítání
úèastníkù turnaje a vydání technických pokynù se
rozbìhl maratón 21 utkání systémem „každý s každým“ na dva hrané sety. V družné i bojové atmosféøe
se postupnì prosazovali trochu neèekanì tøi
družstva. To potvrdilo koneèné poøadí:
1. ÈIPSY C.Z Žichlínek (Zdenìk Pleskot) 11 b.
2. HLEDÁME NÁZEV (Petra Vašková)
10 b.
3. ASPV Slovan M. Tøebová (Jana Šimonová) 9 b.
4. KUNÈINA (Pavel Beránek)
6 b.
5. TICHÁ VODA (Petr Jassa)
3 b.
6. KÁA (Katka Vávrová)
2 b.
7. SKALKA Mìst. Trn. (Rostislav Schuppler) 1 b.
Takže putovní pohár vítìze získalo zaslouženì, a již
potøetí zkušené družstvo starších hráèù ze Žichlínku.
Mladí moravskotøebovští zástupci se pøekvapivì
remízou s vítìzem posunuli na 2. místo, nìkteøí
dokonce pøed své rodièe. Ti se ale, pøes své horší
umístìní (3. místo), na nì urèitì nezlobili. Letošní
potìšitelná pøevaha mladých hráèù i úèast rodinných
dvojic byla pro turnaj pøínosem. Snad se pøíštì
doèkáme i rodinných družstev.
Za pozornost a podìkování poøadatelù i hráèù stojí
hodnotné vìcné ceny všem zúèastnìným hráèùm od
tradièních místních sponzorù. I „vìrnostní odmìny“
od spolupoøadatelù za vícenásobnou úèast. Letos je
obdrželi Pavel Winkler, Libor Chadima, Ludìk
Paulù a Zdenìk Pleskot. Díky za dobrou organizace
turnaje i za uctìní památky padlých za naše
osvobození od fašismu patøí poøádajícím oddílùm
odbíjené a ASPV Slovan, a mìstskému výboru
KSÈM, který pøevzal nad turnajem záštitu.
Poøadatelé dìkuji touto cestou za dobrou spolupráci
a ochotu pøítomným správcùm høiš – panu
Kašparovi a Bušinovi, i za možnost obèerstvení
v restauraci na fotbalovém høišti panu Procházkovi.
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Tradice bìhu a poèasí byly hlavními režiséry
povedené sportovní akce. Na startu se sešlo více
startujících než v loòském roce.Vedle tradièních
úèastníkù se výraznì „pochlapili Tøebovští“, jichž
bylo na startu více než polovina (25) a do dvou tøetin
je pak doplòovala ta Èeská. Domácí“se ve
startovním poli rozhodnì neztratili – kromì M4
nechybìli na stupních vítìzù ani v jedné kategorii.
Po pietním aktu u památníkù bývalého ženského KT
na jehož poèest pøed tøemi desítkami bìh vznikl
uctili bìžci pøi startu i památku posledního ze
zakládajících – E.Burdy (další z plejády tøebovských
osobností sportu v druhé polovinì uplynulého
století); ten se nestaèil už pøijít ani podívat do cíle...
Pøesnì o desáté exministr Radko Martínek pustil
bìžce na 8,1 km dlouhou tra, kterou lemovaly
v pøilehlých obcích stovky divákù potleskem
oceòovali každého, kdo si jen na tra troufnul).
Scénáø byl jakoby opsán z loòského roèníku...Rozdíl byl pouze jediný - tentokráte neunikla pìtice, ale
pouhá „ètyøka“ steeplaøù, v nichž nechybìl nadìjný
Martin Berka. O výsledku se prakticky rozhodlo na
tøetím kilometrù. Lukáš Razým dokázal vystupòovat
tempo a nedovolil svým „kolegùm“ z Ligy stovkaøù
sáhnout na mety nejvyšší.
Hodnì si od závodu sliboval domácí Petr Štìpaø,
jehož za týden èeká prvý mistrovský závod
v duatlonu (loni 6. na MS v Györu). Neustál finiš
nejvzdálenìjšího hosta z Tøebíèe. S desítkou tìch
nejlepších dokázali držet krok pouze nejlepší
junioøi.
Traový rekord nebyl pøekonán, nicménì atmosféra

Annapurna odolala
Když nucenì musel vymìnit Roman Langr Mt.
Everest za Annapurnu a spolu se slovenským
kolegou „dohánìli“ celou expedici, všichni mu pøáli
úspìch. Do Nepálu odletìl 12. dubna a o pár dní
pozdìji se s ostatními spojil v základním táboøe.
Mezi horolezci panovala dobrá nálada, vždy mìli
fixovanou od jiných expedicí celou cestu až do C3.
Hora se však nemínila pokoøit bez boje. Nejdøíve se
z hory uvolnila lavina a znièila tøi stany horolezcù ve
výškovém táboøe C1.Pak se - proti pøedpokladùm pøíkøe zhoršilo poèasí a dobyvatelé vrcholù museli
èekat...
Poèasí se nakonec neumoudøilo, takže po starostech
a èekání v Pokhare mohla následovat už je zvolená
klidná zpáteèní cesta, spojená s relaxací, stravou a
zajištìní zpáteèního carga.
Roman Langr (linhartický horolezec) byl u toho.
Pøes relativní „neúspìch“ (ono být kdykoliv v osmi
tisících je obrovské!) – vyjadøuje díky všem
sponzorùm za finanèní a materiální podporu, bez níž
by se atak na Annapurnu vùbec nemohl uskuteènit.
Po návratu pøesto pøedpokládá, že se s mnohými
zážitky
podìlí se zájemci na pøednáškách,
prostøednictví médií, vèetnì fotografií a filmu. Hora
odolala, vy všichni si pøijdete na své!

závodu i samotná úroveò prozradila jistou obrodu
tradièního silnièního bìhu. Jeho organizaci na
jednièku zvládla - ve spolupráci s Mìstem a TJ
Slovan - AVZO Technické sporty, biatlon klub.
Úspìch akce dokumentoval soubìžnì uskuteèòovaný „Malý dìtøichovský memoriál“ na námìstí
(poøadatel DDM) a obrovský zájem tìch nejmenších...
Muži A (17/8)
1. RAZÝM Lukáš
È.Tøebová
25:59,5
2. VACEK Martin
È.Tøebová
26:32,8
3. BERKA Martin
Kunèina
28:07,4
Muži B (11/5)
1. ŽENÈÁK Jaroslav Šumperk
26:22,6
2. MOTÁLEK Petr
Tøebíè
28:18,7
3. ŠTÌPAØ Petr
M.Tøebová
28:31,7
Muži C (4/2)
1. KRSEK Miroslav Luková
29:26,9
2. DOSTÁL Ladislav M.Tøebová
30:07,4
3. RAZÝM Jan
È.Tøebová
31:15,3
Muži D (4/1)
1. EHRIG Rudolf
È.Tøebová
33:35,5
2. SADÍLEK Ota
Albrechtice
35:24,4
3. LERCH Vladislav Olomouc
37:34,2
Ženy A (4/3)
1. SKYBOVÁ Lucie
Brno
36:29,3
2. MAÈÁTOVÁ Karolína M.Tøebová
36:09,3
3. TROJÁKOVÁ Helena Staré Mìsto
36:29,5
Ženy B (1/0)
1. FELKLOVÁ Jarmila
Šumperk
47:05,9
Junioøi (6/6)
1. SEKANINA Tomáš M.Tøebová
29:31,7
2. KECLÍK Petr
M.Tøebová
31:36,1
3. POLÁK Michal
M.Tøebová
33:20,3
Nejstarší úèastník:
Alois Bílek (1934)
47:27,9

Slovanisté hodnotili

Rok s rokem se sešel a „slovanisté“ bilancovali
uplynulý rok na své dubnové Valné hromadì, za
úèasti delegátù zastupujících jednotlivé oddíly,
èetných hostù z institucí a organizací mìsta.
Nejvìtší pozornost byla vìnována logicky výroèní
zprávì o èinnosti a hospodaøení za rok 2007,
pøipravenému rozpoètu na probíhající rok a diskusi,
v níž vystoupili zástupci jednotlivých oddílù, aby se
pochlubili se svou èinností, nebo naopak ozøejmili
pøetrvávající problémy.
Støetnutí bylo ryze vìcné, atmosféra velmi dìlná.
V úvodu zhodnotil pøedseda Pavel Charvát èinnost
výkonného výboru i celé jednoty: „TJ Slovan
sdružuje 13 samostatných oddílù, v nichž je
evidováno 1328 èlenù. Ve sledovaném roce TJ
Slovan disponoval výdaji ve výši 9,9 milionù Kè, z
èehož témìø polovina byla kryta dotací z rozpoètu
mìsta. Ve srovnání s minulými léty vykazují výdaje
vzrùstající trend, v èemž se odráží rostoucí úroveò
sportovní infrastruktury a nárùst oddílù.“
„Podaøilo se zbudovat šatnové zázemí na atletickém
høišti II. ZŠ (4,3 mil.Kè), takže se tu již mohou
oficiálnì konat závody krajské úrovnì,“ komentoval
dále pøedseda TJ Slovan. K prioritám pro nejbližší
období patøí dostavba východní tribuny zimního
stadionu, která pøinese podstatné zlepšení zázemí
pro hokejisty a komfortnìjší prostøedí pro diváky.
„Nepodaøilo se zajistit dotaci z MŠMT, ale je
pøedpoklad, že dosáhneme na peníze z evropských
strukturálních fondù, v každém pøípadì se nejpozdìji
v pøíštím roce zaène stavìt!“ potvrdil host z radnice,
odpovìdný za koordinaci, místostarosta Václav
Maèát.
Hospodaøení (nìkterá data TJ Slovan)
Pøíjmy:
9,440.000 Kè
*z toho pronájem :
104.000 Kè
*reklamy
696.000 Kè
*dotace od ÈSTV a svazù
564.000 Kè
Výdaje:
9,985.000 Kè
*z toho materiál
690.000 Kè
*energie
100.000 Kè
*správa majetku
1, 100.000 Kè
* trenéøi
636.000 Kè
*investice atletika
150.000 Kè
bojlery
185.000 Kè
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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