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VI. roèník

Oživený Moravskotøebovský
bramborák podruhé na zámku
Už druhý roèník vyhledávaného festivalu
folk a country hudby probìhne v sobotu
26. èervence na zámku v Moravské
Tøebové. Spojení Kulturních služeb
mìsta s døívìjšími poøadateli festivalu
Moravskotøebovský bramborák pøineslo svoje ovoce.
Bramborák nejenže se podaøilo
dùstojnì obnovit,
ale povedlo se
navázat na jeho
nìkdejší vìhlas jak
výbìrem interpretù, tak vysokou
návštìvností. Loòský roèník festivalu totiž navštívila zhruba tisícovka
pøíznivcù tohoto žánru.
„Pro poøadatele to byla vskutku významná
odmìna, protože zjistili, že tento druh
festivalu mají lidé poøád v krvi a neváhají
jej pøijet navštívit nadšenci ze všech
koutù Èeské republiky,“ uvedla øeditelka Kulturních služeb mìsta Libuše
Gruntová.
Probudit zašlou slávu se opravdu vyplatilo. Zámek ožije recitály a koncerty
mnoha známých kapel a celý areál zámku
bude nádhernì cítit vùní bramboráku.
„Obnovený festival má velké jméno
pøedevším v odborných kruzích, bohužel
nejsme schopni zaøadit do programu
všechny umìlce, kteøí vyslovili pøání na
letošním roèníku vystoupit,“ uvedl
duchovní otec festivalu Peter Kopunecz.
O kvalitní interprety nebude ale vùbec

Pavel Dobeš

Stipendia studentùm
vysokých škol

Wabi Danìk

nouze. Diváci se mohou tìšit na vystoupení Wabiho Daòka, Pavla Dobeše èi Slávka
Janouška, dále uslyší kapely jako Poutníci
nebo Kamelot.
Na zámku bude pøipraveno obèerstvení,
k ochutnání nebude chybìt klasický èeský
bramborák a pro dìti je pøipraven skákací
hrad. Veèerní program bude pokraèovat
taneèní zábavou s kapelami My, Pouta
a Proè ne band. „Za obnovení tradice
Bramboráku jsem velmi rád, zámek i mìsto tak znovu ožije nìèím výjimeèným,
typickým jen pro Moravskou Tøebovou,“
zhodnotil závìrem starosta mìsta Josef
Ošádal, který døíve festival spolupoøádal.
-red-

Zastupitelstvo mìsta Moravská Tøebová
schválilo poskytnutí stipendií pro dva
studenty vysokých škol.
Žádosti o stipendium se podávají na
pøedepsaném formuláøi na Odboru školství
a kultury MìÚ Moravská Tøebová, nám.
T. G. Masaryka 29.
Termín podání do 31. 7. 2008 !!!
Bližší informace o poskytování stipendií
poskytnou pracovníci odboru školství
Mgr. Jolana Sejbalová, tel. 461 353 163,
603 550 508 a paní Monika Šrùtková, tel.
461 353 159. Informace jsou umístìny i na
stránkách mìsta http://www.mtrebova.cz/
radnice/organizacnistruktura/starosta/
tajemnik/odbor-skolstvi-a-kultury.
Mgr. Jolana Sejbalová,
vedoucí odboru školství a kultury
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Vážení podnikatelé a živnostníci, dnem
1. 7. 2008 vstoupila v úèinnost novela
Živnostenského zákona, o které jsme
Vás v minulých èíslech zpravodaje
prùbìžnì informovali. Vaše pøípadné
dotazy rádi zodpovíme buï v úøedních
hodinách na OOŽÚ nebo na e-mailové

adrese info.zu@mtrebova.cz.
O zkušenostech s novelizovaným Živnostenským zákonem Vás budeme
informovat v pøíštích èíslech moravskotøebovského zpravodaje.
Kolektiv pracovníkù
OOŽÚ Moravská Tøebová
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Upozornìní
pro øidièe
Výmìna prùkazù profesní zpùsobilosti
øidièù
Upozoròujeme øidièe, kteøí jsou držiteli
platného osvìdèení profesní zpùsobilosti
øidièe, že jsou povinni do 30. 9. 2008,
podat na odboru dopravy obecního úøadu
obce s rozšíøenou pùsobností písemnou
žádost o vydání prùkazu profesní
zpùsobilosti øidièe. Jedná se zejména
o øidièe nákladní a osobní dopravy, kteøí
tuto èinnost vykonávají jako své zamìstnání (držitele øidièského oprávnìní skupiny
C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E).
Odbor dopravy vydá na základì této žádosti
øidièi prùkaz profesní zpùsobilosti øidièe
podle zákona è. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel a o zmìnách
nìkterých zákonù.

K žádosti je tøeba doložit platný øidièský
a obèanský prùkaz, 1 kus fotografie (3,5 x
4,5 cm) a Osvìdèení profesní zpùsobilosti
øidièe, které je platné v den podání žádosti,
a zaplatit správní poplatek 200,- Kè. Øidièi
profesionálové, dostavte se osobnì do
konce záøí s požadovanými doklady na
odbor dopravy.
Odbor dopravy

Pravidla pro pohyb psù
Zastupitelstvo mìsta Moravská Tøebová na svém
zasedání dne 9. 6. 2008 schválilo obecnì
závaznou vyhlášku (OZV) mìsta, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psù na veøejném
prostranství. Tímto právním pøedpisem jsou
vymezeny èásti mìsta, kde je pohyb psù možný
pouze na vodítku. V centru mìsta se jedná
konkrétnì o námìstí T. G. Masaryka, ulici
Bránskou, Cihláøovu, Cechovní, Ès. armády,
Farní, Hvìzdní, Kostelní námìstí, ulici Krátkou,
Marxovu, Piaristickou, Pivovarskou, Poštovní,
Rybní námìstí, ulici Starou, Tichou, Zámeckou,
Ztracenou a Zámecké námìstí vèetnì areálu
zámku. OZV se dotkne i lokality sídlištì
„Západní“, konkrétnì jde o ulici Západní, Školní,
Palackého, B. Nìmcové, Jiráskovu, Sportovní,
Holandskou a Høebeèskou. Do tøetice je tøeba mít
psa na vodítku pøi cestì po ulicích Brnìnské,
Gorazdovì, Jevíèské, Komenského, Olomoucké,
Lanškrounské a ulici Svitavské, k níž neodmyslitelnì patøí prostor parku u muzea. Tìmito
pravidly se musí øídit fyzická osoba, která má psa
na uvedených veøejných prostranstvích pod
kontrolou èi dohledem, tedy chovatel psa, jeho
vlastník èi doprovázející osoba.
Závìrem stojí za zmínku, že porušení obecnì
závazné vyhlášky, a dlužno øíci, že nejen této,
znamená spáchání pøestupku podle ust. § 46 odst.
2 zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Jedná se totiž o pøestupek
proti poøádku ve vìcech územní samosprávy. Za
takový pøestupek lze pak uložit ve správním
øízení pokutu do 30.000,- Kè.
JUDr. L. Hanusová,
odbor kanceláøe starosty a tajemníka
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Prodej z bytù mìsta Moravská Tøebová
Moravskotøebovští zastupitelé schválili na
zastupitelstvu mìsta uzavøení mandátní smlouvy
s vítìzem otevøeného zadávajícího øízení
nadlimitní veøejné zakázky „Prodej bytù mìsta
Moravská Tøebová“ firmou ISA CONSULT s.r.o.
„Spoleènost se zavázala k zajištìní prodeje
bytových domù, bytù a nebytových prostor, které
jsou v majetku Mìsta Moravská Tøebová, a to za
podmínek uvedených ve schválené Smìrnici
zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová, kterou se
stanoví pravidla pro prodej bytových domù
a jednotek. Odmìna pro ISA CONSULT èiní 4,6
procent. Procento je stanoveno z prodejní ceny
skuteènì prodaných bytových domù, bytù
a nebytových prostor. K takto sjednané odmìnì
bude pøipoèítáno ještì DPH,“ informoval místostarosta mìsta Moravská Tøebová Miloš Izák
a dodal: „Podle mandátní smlouvy s firmou ISA
CONSULT s.r.o se prodej všech domù a bytù
v majetku mìsta zrealizuje do 31. 12. 2008.“
V lednu tohoto roku schválili zastupitelé také
novou smìrnici týkající se prodeje domù a bytù
v majetku mìsta.
Podle slov starosty chce mìsto novou smìrnicí
dát možnost obèanùm odkoupit byty do svého
vlastnictví a zároveò tak získat potøebné finance
na investièní akce, které jsou v plánu na pøíští
rok. Prodávat by se mìlo kolem ètyøi sta bytù ve
vlastnictví mìsta.
„Každý nájemník tohoto bytu nebo domu bude
obeslán a informován o zámìru prodeje. Nabídka
prodeje, kterou nájemce dostane bude obsahovat
nabídku ke koupi domu a pøíslušných pozemkù,
Smìrnici zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová,
kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových
domù a jednotek, popis prodávaného domu,
cenu domu, vèetnì ceny zastavìného pozemku
a pøípadných pozemkù tvoøících jeden funkèní
celek s prodávaným domem a zpùsob jejího
výpoètu,“ informuje vedoucí odboru majetku
mìsta a komunálního hospodáøství Viera Mazalová.
Prodávat se nebudou byty a domy, které byly
vystavìny za pomocí dotaèních titulù. V tìchto
pøípadech se mìsto zavázalo smlouvou k ponechání objektù v majetku mìsta obvykle na dobu
20 let od doby výstavby.
„Tyto objekty bude možné zaøadit do prodeje po
uplynutí této lhùty. V majetku mìsta zùstane i 179
bytových jednotek v historickém centru mìsta,
tj. nám. T. G. Masaryka, ul. Branská a ul. Svitavská. Dále jsou ponechány objekty na ul.
Školní. Jedná se o byty velikosti 1+1, kde v souèasné dobì bydlí starší obyvatelé a dále jsou tyto
objekty využívány pro pøidìlování bytù mladým
párùm, které zakládají rodinu. Prodej se nedotkne ani objektu na ul. Farní è.o. 1 a Boršova
è. p. 73,“ sdìluje úøednice z odboru majetku
mìsta Andrea Drozdová Šramová.
Prodejní cena bytového domu je tvoøena souètem
cen jednotlivých bytù. Cena bytu (jednotky)
vychází z jednotkové ceny podle tabulky x podla-

hové plochy bytu x koeficientu stáøí domu
(pøípadnì doba od poslední celkové rekonstrukce
domu) x koeficientu konstrukce domu x koeficientu zhodnocení.
K prodejní cenì jednotky, v níž je zahrnuta i cena
spoluvlastnického podílu ke spoleèným prostorám domu se pøipoète cena pomìrné èásti
pozemku dle velikosti spoluvlastnického podílu
na spoleèných èástech domu.
Kategorie bytu

Jednotková cena pøi prodeji
byt. domu
jednotky
Byt
5.000 Kè/m2 5.200 Kè/m2
Byt se sníž. kvalitou 2.300 Kè/m2 2.700 Kè/m2
Nebytové prostory 5.000 Kè/m2 5.000 Kè/m2
Volné byty
6.000 Kè/m2 8.000 Kè/m2
Garáže, kotelny
2.500 Kè/m2 3.000 Kè/m2
Oproti minulému roku napø. klesne cena u bytové
jednotky z 6.000 Kè na 5. 200 Kè/m2 a zvedne
u nebytových prostor z 1.500 Kè na 5.000 Kè/m2.
Prodejní ceny stavebního pozemku jsou schváleny v èásti obce Boršov na 120 Kè/m2, v èásti
obce Mìsto, Pøedmìstí, Sušice, Udánky na
270 Kè. Prodejní cena pozemku tvoøícího s domem jeden funkèní celek je v èásti obce Boršov
70 Kè/m2, v èásti obce Mìsto, Pøedmìstí, Sušice,
Udánky je 120 Kè.
„Spoleènost ISA CONSULT zabezpeèí veškeré
úkony spojené s pøevodem jednotek, a zároveò
zajistí marketingový prùzkum, zprostøedkování
a poradenství tj. zajištìní odborného, právního
a finanèního poradenství pro nájemníky a
navržení optimálního postupu realizace prodeje
ze strany nájemníkù,“ øekl starosta mìsta
Moravská Tøebová Josef Ošádal. V pøípadì, že
se bude jednat o zakládání právnických osob
(družstev) z øad nájemníkù, zajistí spoleènost
zpracování dokumentace, svolání a øízení
ustavujících valných hromad, resp. èlenských
schùzí, zajištìní registrace do obchodního rejstøíku a daòové registrace. „Samozøejmì by mìla
zajistit zpracování kupních smluv a provedení
zápisù a zmìn v katastru nemovitostí,“ dodal na
závìr Ošádal.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

ÈR – Úøad pro zastupování státu ve
vìcech majetkových
Územní pracovištì Hradec Králové
Odbor Odlouèené pracovištì Svitavy
Milady Horákové 6, 568 02 Svitavy
vyhlašuje ve dnech 30. 6. 2008 až 24. 7. 2008
výbìrové øízení na prodej státního majetku
v obci a k. ú. Moravská Tøebová:
- pozemková parcela è. 2214 o výmìøe 2963 m2
vyhlašovaná minimální kupní cena èiní
432.000,- Kè
Bližší informace na tel. 461 352 536
e-mail: vera.sverakova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz/prodej

Projekt Stabilizace poskytování sociálních služeb
Operaèní program Rozvoj lidských zdrojù. Pod
tímto názvem se skrývá program Evropské unie,
jehož prostøednictvím rozdìluje Evropská unie
pøes nadaci NROS (Nadace rozvoje obèanské
spoleènosti) nemalé finanèní prostøedky ke
stabilizaci jednotlivých neziskových organizací.
Jelikož Oblastní charita Moravská Tøebová
podobnou podporu nezbytnì potøebovala,
rozhodli jsme se pøihlásit do tohoto programu.
Název tohoto projektu je Stabilizace poskytování
sociálních služeb Oblastní Charitou Moravská
Tøebová prostøednictvím posílení její kapacity.
Mìl v naší organizaci pomoci pøedevším
administrativnímu personálu zvládat vše, co se
týká finanèního øízení. Toho jsme chtìli docílit
pøijmutím nové síly na pozici finanèního
manažera, zlepšit komunikaci mezi naší

organizací a úèetním, èehož jsme dosáhli pøijetím
úèetní oproti pøedchozí spolupráci s externí
úèetní a v neposlední øadì poøádáním vícero
školení zamìøených na finanèní øízení. Ke konci
projektu mùžeme podotknout, že projekt byl pro
naši organizaci pøínosný a je tedy zøejmé, že se
nám cíle projektu podaøilo naplnit.
Administrativní personál je pøipravenìjší pro
zvládání rizik, která jsou spojena s neziskovým
sektorem. Získávání finanèních zdrojù pro naše
aktivity je taktéž propracovanìjší a pøedávání
informací mezi administrativním personálem je
také mnohem prùchodnìjší. Tímto bychom tedy
chtìli podìkovat jak Evropské unii, tak nadaci
NROS, že nám tento projekt pomohli uskuteènit.
Michal Pudil,
finanèní manažer Oblastní Charity Mor. Tøebová
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AKCE PRO ODVÁŽNÉ: DO MUÈÍRNY PØED PÙLNOCÍ
Tma, kterou protíná svìtlo louèí. Ticho, kterým
proniká tajemná hudba a sem tam výkøik bytosti
z nadpozemského svìta. Takové napìtí si mùžou
každou sobotu vychutnat pøi speciální noèní
prohlídce návštìvníci moravskotøebovského
zámku. Prùvodci v dobových kostýmech pøivítají
odvážlivce s louèí v ruce a provedou je po

tajemných zákoutích renesanèního zámku. Svoji
odvahu mohou zájemci vyzkoušet ve støedovìké
muèírnì nebo se ponoøit do tajù okultních vìd
alchymistické laboratoøe, jejíž perlou je samotný
golem. „Chceme návštìvníkùm pøedstavit zámek
v jeho podmanivé noèní kráse. Prohlídky zaènou
každou sobotu ve 22 hodin a skonèí pravou
pùlnocí,“ informuje øeditelka Kulturních služeb
mìsta Libuše Gruntová.
Zámek v Moravské Tøebové se již druhou sezonu
tìší nebývalému zájmu turistù, který v novodobé
historii nemá obdoby. Vloni byla ve sklepeních
zámku vybudována interaktivní expozice
støedovìká muèírna, letos se návštìvníkùm
otevøela Alchymistická laboratoø mistra Bonaciny. V minulém roce se tak návštìvnost
vyšplhala na osmnáct tisíc návštìvníkù, v letošním roce by mohla dosáhnout díky alchymii,
noèním prohlídkám a doprovodným programùm
až na více než dvacet tisíc. To už se blíží návštìvnosti hradu Bouzov nebo zámku v Litomyšli, kde
je návštìvnost kolem 30 až 35 tisíci.
„Usilujeme o oživení této unikátní renesanèní
památky a snažíme se do mìsta pøilákat více
turistù, a to nejen moderními expozicemi, ale i festivaly, které získávají ve mìstì tradici. Díky vyšší
návštìvnosti tak máme finanèní prostøedky na
akce zamìøené na rodiny s dìtmi, na doprovodné
programy, na budování nových expozic a krášlení
tìch stávajících. Snažíme se pøilákat nové
návštìvníky spoustou atrakcí, vesmìs takových,
které jinde nenajdete. A to se nám myslím,
v Moravské Tøebové jak v pøípadì muèírny,

Zásobovatelé v Cihláøovì ulici
nedodržují pøedpisy
Vzhledem ke stížnostem z øad obèanù mìsta na
zvýšený pohyb vozidel zajišujících zásobování
na ulici Cihláøova, provedl odbor dopravy zjištìní
stavu zásobování na této ulici.
V souèasné dobì je zde zásobování povoleno
v dobì 8.00 až 10.00 hodin, omezení je
vyznaèeno dopravním znaèením. Jedná se o ulici
s velkým pohybem chodcù, jak v dopoledních,
tak odpoledních hodinách. Problémem je také
nemožnost nìkterých obchodù zásobovat ze
zadního traktu domù.
Stav je takový, že urèená doba zásobování není
ze strany zásobovatelù dodržována a jsou tak
porušovány dopravní pøedpisy. Dokonce se stává,
že si zásobovatel zkracuje cestu z jedné provozovny do druhé pøes Cihláøovu ulici, a to v odpoledních hodinách, kdy je nejhustší pohyb osob
v pìší zónì. Pøestupky jsou namátkovì kontrolovány a øešeny mìstskou policií.
Proto byli vyzváni všichni majitelé a nájemci
provozoven v ulici Cihláøova, aby sjednali v systému dodávání zboží poøádek. Dále bude
prodloužena doba povolená k zásobování v rozmezí od 8.00 hod do 11.00 hod. Provoz vozidel
bude èastìji kontrolován mìstskou policií.
Odbor dopravy

tak alchymistické laboratoøe podaøilo,“ vysvìtluje Gruntová.
Do zákulisí laboratoøe umožní turistùm nahlédnout alchymistovi pomocníci v historických
kostýmech, od nichž vybraný návštìvník získá
napøíklad pohádkový elixír lásky. Každý turista,
který projde laboratoøí, zapojí všech svých pìt
smyslù jako je zrak – uvidí podobu alchymistické
laboratoøe a projekci alchymistických symbolù,
sluch – zaposlouchá se do zvukové kulisy „èasostroje“ a dalších efektù, hmat – mùže si na jednotlivé èásti laboratoøe sáhnout, èich – zapùsobí
na nìj odér z chemických pokusù a v poslední
øadì chu, kdy ochutná vytvoøený lektvar.
V muèírnì uvidí návštìvník tradièní donucovací
nástroje, jako jsou stolièka pro èarodìjnice, skøipec, španìlské boty, drtiè kloubù, paleènice, klec
pro odsouzené a další. Ohromí je jistì také vìzení
s odsouzenci nebo samotní popravení. I tato
expozice je komponovaná jako interaktivní, v níž
se návštìvníci setkají se svìtelnými a zvukovými
efekty.
Zámek otevírá své brány v deset hodin ráno,
poslední prohlídka zámeckých expozic je o pùl
páté. Noèní prohlídky zaènou 5. èervence. K pøíjemnému posezení mùžete i po zavírací dobì
renesanèního zámku využít stylovou zámeckou
kavárnu se zahrádkou, kde si v klidu popijete
elixíry lásky, síly èi štìstí. Ty menší potìší
pøítomnost dìtského høištì.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí.
Pište své dotazy na adresu:
MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT
nebo emailem zpravodaj@mtrebova.cz
Reaguji na èlánek, v nìmž
svitavská nemocnice žádá po
obcích finanèní pøíspìvek na
pøístrojové vybavení. Zajímá
mì, který zákon umožòuje
obcím finanènì pøispívat
soukromým akciovým spoleènostem?
Neexistuje zákon, který by
zakazoval poskytnout dar akciové spoleènosti.
Poskytování darù z prostøedkù mìsta je v pravomoci zastupitelstva mìsta (dle § 85 odst. b)
zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno
poskytování vìcných darù v hodnotì nad 20 000
Kè a penìžitých darù ve výši nad 20 000 Kè
fyzické nebo právnické osobì v jednom kalendáøním roce). Záleží tedy jen na politické odpovìdnosti èi zpùsobilosti zastupitelù rozhodnout
o efektivním a hospodárném nakládání s prostøedky mìsta.
Pro úplnost dodávám, že se mìsto Moravská
Tøebová, z dùvodu lepší kontroly využití poskytnutých finanèních prostøedkù v souladu s deklarovaným úèelem, rozhodlo poskytnout Svitavské
nemocnici a.s. investièní dotaci (v souladu s § 85
odst. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích).

Hejtman Pardubického kraje ochutnal
elixír zdraví a síly
Hejtman Pardubického kraje Ivo Toman
navštívil Moravskou Tøebovou. Na radnici ho
v pondìlí 9. èervna pøivítal starosta mìsta Josef
Ošádal spoleènì s místostarosty Milošem
Izákem a Václavem Maèátem a radním
Milanem Stejným.
Jeho program zaèal ráno na moravskotøebovské
radnici, kde se starostou a místostarosty hovoøil
o prioritách mìsta a odpovídal na dotazy místní
samosprávy. Vedení mìsta zajímala pøedevším
aktuální situace s realizací rychlostních silnic
R35 a R43. Øeè byla i o evropských finanèních
zdrojích. Aktuální bylo také téma o nezamìstnanosti v Moravské Tøebové. „Z Moravské
Tøebové budu odjíždìt s dobrým pocitem. Toto
mìsto bohužel patøilo k oblastem, které se
potýkaly s velkou nezamìstnaností a s nezájmem turistù. Návštìva v Moravské Tøebové
mì ale pøesvìdèila, že tomu tak už dávno není.
Velmi mne potìšila informace, že nezamìstnanost tu z loòských 11% klesla na pøibližnì 9%,
že se tu rozjíždí prùmyslová zóna a nejvìtší
zamìstnavatel REHAU chce i nadále rozšiøovat
výrobu a velmi mne pøekvapilo a potìšilo
zjištìní, že napø. návštìvnost místního zámku

vzrostla z nìjakých 2 tisíc návštìvníkù na
úžasných 18 tisíc za rok!“ chválil hejtman
Toman. Po této debatì hejtman navštívil
sportovní areál, kde si prohlédl moderní
aquapark, nové volejbalové kurty s šatnami
a hokejový stadion, kde bude v letošním roce
zahájena dostavba východní tribuny se
sociálním zázemím a službami pro sportovce.
„Je to pøíjemná lokalita s moderním prostøedím a je pravda, že dostavba východní tribuny
stadionu je zkrátka potøeba. Ledová plocha je
zastøešená, ale bohužel ze tøí stran otevøená.
Pardubickému kraji se øíká „malá Kanada“
a Moravskotøebovští by tuto pøezdívku mohli
ještì utvrdit, pokud by se jim zámìr podaøil,“
øekl Toman.
Hejtman si také prohlédl dvì nejnovìjší
expozice místního zámku. Na vlastní kùži si
vyzkoušel nìkteré muèící nástroje ve støedovìké muèírnì. V alchymistické laboratoøi se
pak pokusil oživit golema a snažil se proniknout do tajù renesanèní chemie. Odvezl si
i dárek – elixír zdraví a síly.
Pavlína Horáèková,
tisková mluvèí mìsta
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Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel: 461 316 509
e-mail: reditel@tsmt.cz
www.tsmt.cz

Ceník vstupného 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.

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.
Mìstská policie v mìsíci kvìtnu pøijala a øešila
celkem 94 telefonických a ústních oznámení od
obèanù. Pøi pochùzkové a kontrolní èinnosti
strážníkù bylo zjištìno a øešeno celkem 21 dalších
nedostatkù, které trápily nejen obèany našeho mìsta
a ztìžovaly nám bìžný denní život. Ve tøech
pøípadech byl realizován odchyt toulajících se psù,
které se podaøilo opìt navrátit svým pánùm. Dále
pak strážníci mìstské policie spolupracovali v pìti
pøípadech s jednotkou RZP a ve dvanácti pøípadech
s Policií ÈR. Jedenkrát se strážníci mìstské policie
podíleli na zabezpeèení dopravní nehody, která se
bohužel stala v našem mìstì. Hlídky mìstské policie
mùžete stále vídat v zelených vestách, pøi dopravní
èinnosti, zejména pak na krajnici vozovky s radarem, pøi mìøení nejvyšší povolené rychlosti ve
mìstì. Tato preventivní èinnost nám znaènì snižuje
riziko dopravních nehod a úrazù zpùsobených právì
nedodržením nejvyšší povolené rychlosti.
Kontroly sociálních ubytoven
Vzhledem k narùstajícím problémùm na obou
sociálních ubytovnách v Moravské Tøebové zaèala
mìstská policie tyto prostory nepravidelnì
kontrolovat v denních i noèních hodinách. Stává se
pravidlem, že lidé žijící v tìchto ubytovnách a blízkém okolí, jsou mnohdy obtìžováni nadmìrným
hlukem z reprodukované hudby a opileckými hádkami svých nepøizpùsobivých sousedù. V nìkterých

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

Nevybuchlá bomba
V nedìli 11. 5. kolem 15:35 v lesním porostu mezi
obcemi Moravská Tøebová a Rozstání našel 30letý
oznamovatel pøedmìt, pøipomínající nevybuchlou
munici. Pøivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná
o dìlostøeleckou protipancéøovou støelu ráže 75 mm
a munici si na místì pøevzal ke zneškodnìní. Pøípad
šetøilo Obvodní oddìlení v Moravské Tøebové.
Dluží peníze své dceøi
Policisté v M. Tøebové provìøují pøípad neplnìní
vyživovací povinnosti, kterého se mìl dopustit
37letý muž z Moravskotøebovska. Pøestože mìl
soudem uloženu povinnost vyživovat svoji nezletilou dceru, dluží od léta 1999 do souèasné doby
výživné za témìø 43 tisíc korun.
Malá domù se nevyplatila
Tøiašedesátiletý muž sbalil dne 16. 5. na benzínce
v Moravské Tøebové odloženou penìženku s témìø
10 tisícovou hotovostí. Nyní je podezøelý z trestného
èinu zatajení vìci, který mu policisté z Moravské
Tøebové sdìlili ve zkráceném pøípravném øízení.
Nepoctivému nálezci hrozí rok za møížemi.
Supi okradli staøenku
Dvì ženy a jeden muž neoprávnìnì vnikli do
rodinného domu v Nové Vsi dne 16. 5. kolem
poledne, kde pøekvapili starší paní (77). Jedna z žen
zabavila poškozenou tím, že ji požádala o vodu,
zatímco zbylí dva prohledávali dùm. Pøes nevoli
poškozené, která chtìla prostøednictvím mobilního
telefonu zavolat o pomoc, všichni tøi z domu odešli.
Bohužel si sebou odnesli i 6 tisíc korun. Pøípadem se
nyní zabývají moravskotøebovští policisté, kteøí po
pachatelích intenzivnì pátrají.
Nevybuchlá munice v septiku
Dne 22. 5. bylo na obvodní oddìlení v Moravské
Tøebové oznámeno mužem (63) z Kunèiny, že pøi
èištìní starého septiku u svého rodinného domu
nalezl munici ze II. svìtové války. Pøivolaný
pyrotechnik ze Správy Východoèeského kraje na
místì potvrdil, že se jedná o náboje ráže 7,92
Mauser, které byly pyrotechnikem zajištìny a odvezeny k odborné likvidaci.
Výtržník pùjde pøed soud
Policisté v Moravské Tøebové ve zkráceném
pøípravném øízení sdìlili podezøení z trestného èinu
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ublížení na zdraví a výtržnictví 24letému
muži z M. Tøebové, který dne 29. 4. 2008, krátce
pøed osmou hodinou veèer po krátké slovní rozepøi
napadl 39letého muže, kterému zpùsobil zranìní se
sedmnáctidenní pracovní neschopností.
Vykrádaèka v Boršovì
K vloupání do rodinného domu došlo ve støedu 28.
5. mezi tøetí a pátou hodinou odpoledne. Dosud
neznámý pachatel pøekonal bezpeènostní zámek
vchodových dveøí rodinného domu v Boršovì
a z místa si odnesl cenné vìci za témìø 170 tisíc
korun. Pøípadem se nyní intenzivnì zabývají
policisté z Moravské Tøebové a pøípad šetøí jako
krádež vloupáním a porušování domovní svobody.
Moc si nezachytal
Na ulici Západní v M. Tøebové byla dne 3. 6. vykradena sklepní kóje, z níž zmizel vak s rybáøským
náèiním, jež mìl dle majitele hodnotu 25 tisíc korun.
Pachatel se dostal do bytového domu díky neuzamèeným vchodovým dveøím, poté vešel do suterénu,
kde musel pøekonat témìø dva metry vysokou
plechovou stìnu sklepní kóje, aby se k náèiní dostal.
Policisté jej však za pár dní chytili a ètyøiadvacetiletému lapkovi z M. Tøebové sdìlili obvinìní z trestného èinu krádeže a porušování domovní svobody.
Blesková krádež
O tom, že auto není trezor, se pøesvìdèila jeho majitelka ze Šumperka v pátek 6. 6. Ta své vozidlo zaparkovala u èerpací stanice v M. Tøebové a chvilku
jej ponechala neuzamèené bez dozoru. Této skuteènosti rychle využil dosud neznámý pachatel a z otevøeného vozu odcizil dvì kabelky s doklady, platebními kartami a finanèní hotovostí. Bratru za 17 tisíc
korun.
Kinofil útoèil na bednu
V pondìlí 9. 6. v Moravské Tøebové se neznámý
pachatel obsloužil sám, když pøed objektem
nákupního støediska ve mìstì vytrhl víko plechové
bedny poštovní novinové služby a odcizil èasopisy
a DVD v hodnotì témìø 10 tisíc korun.
Vyèóroval škodovku v pátek tøináctého
Stále hovoøíme o tom, že auto není trezor a že si lidé
mají více dávat pozor na své osobní vìci. Bohužel
i tento pøípad svìdèí o tom, že tomu tak v mnohých
pøípadech není. V M. Tøebové na Komenského ulici
došlo v pátek 13. 6. k vloupání do zaparkovaného
vozidla Škoda Felicia, ze kterého témìø v pravé
poledne pachatel odcizil volnì odložené vìci
v hodnotì 7 tisíc korun.

pøípadech dochází ke rvaèkám mezi podnapilými
spolubydlícími a k poškozování majetku mìsta.
Strážníci mìstské policie se budou snažit tyto
nedostatky eliminovat a pokud to bude nutné, dojde
i k vystìhování nìkterých jedincù.
Maturitní období
Mìstská policie vyjíždìla ve ètyøech pøípadech na
oznámení rušení noèního klidu. Vzhledem k tomuto
krásnému jarnímu období a k mnohaletým zkušenostem strážníkù, jak se i potvrdilo, se jednalo
o bouølivé oslavy nové generace intelektuálù, kteøí
zakonèili jednu ze svých životních etap maturitní
zkouškou. Strážníci se ve všech ètyøech pøípadech
snažili s rozvášnìnými pøestupci zákona dohodnout
na podmínkách dalšího pokraèování oslav, aby
vzpomínky na tyto krásné chvíle nebyly pokaženy
pøíplatkem na zvýšené náklady, které by se ve formì
blokové pokuty mohly promítnout v celkových
nákladech na oslavu.
Nepoøádek v parku
23. 5. v dopoledních hodinách bylo hlídce mìstské
policie oznámeno, že dva muži dìlají v parku
u muzea nepoøádek a obtìžují kolemjdoucí obèany.
Strážníci se na místo dostavili bìhem nìkolika minut
a na uvedeném místì zjistili, že se jedná o místní
bezdomovce O.K. a S.K., kteøí jsou místním
pøedstavitelùm zákona dobøe známí. Oba muže
následnì hlídka mìstské policie donutila uvést místo
do pùvodního stavu. Nedopalky cigaret, papírky
a støepy museli tito dva výtržníci posbírat i za své
kolegy, kteøí toto místo navštívili již v døívìjší dobì.
Jelikož oba muži pracovali s maximálním nasazením
a strážníci byli s jejich výkonem nadmíru spokojeni,
nebylo pøistoupeno k øešení pøestupku blokovou
pokutou.
Dopravní nehoda
Ve 14:20 hodin dne 24. 5. byla hlídka mìstské
policie vyslána operaèním dùstojníkem PÈR na
místo dopravní nehody, která se stala v Sušicích, kde
øidiè vozidla pøi prùjezdu levotoèivou zatáèkou
nezvládl øízení a narazil do stromu. Na místì
dopravní nehody se již nacházely vozidla s posádkami HZS a RZP. Hasièi vyprostili oba muže z vraku vozidla, o které se dále postarala posádka
sanitního vozu. Strážníci mìstské policie zabezpeèovali dopravu v místì nehody do odklizení vraku
vozidla.
Muž v nouzi
Dne 26. 5. ve 20:10 hodin pøijala hlídka mìstské
policie žádost od dispeèinku RZS o provìøení situace na køižovatce ulic Brnìnské a Svitavské v Moravské Tøebové, kde dle oznámení leží muž na
chodníku. Na místì hlídka zjistila, že jde o muže
s cukrovkou, který u sebe nemá insulin a potøebuje pomoc. Strážníci muži poskytli první pomoc
a okamžitì vyrozumìli dispeèink RZS s žádostí
o okamžité vyslání sanitního vozu.
Drobné krádeže zboží
Penny Market vede statistické tabulky krádeží zboží.
V prùbìhu dne 6. 6. vyjela hlídka mìstské policie
celkem ke ètyøem pokusùm o krádež zboží
v Penny Marketu. S pøibývajícím èasem rostla
i odvaha. První pokus se konal v 11:50 hodin, kdy se
žena pokusila odcizit šampón znaèky Schauma za
49,90 Kè. Druhý pokus se konal v 17:00 hodin. To
již hodnota zboží dosahovala èástky 174,50 Kè.
Další pokus na sebe nenechal dlouho èekat. Již
v 18:15 hodin byli strážníci mìstské policie
pøivoláni do Penny Marketu potøetí a to hodnota
zboží již dosahovala èástky 247 Kè. Koneènì ètvrtý
pokus se konal dokonce za asistence dítìte a èástka
dosáhla tento den rekordní hodnoty 1.018,40 Kè.
Jelikož v posledním pøípadì bylo ke krádeži užito
i dítìte, strážníci neøešili tento pøestupek v blokovém
øízení jako v pøedchozích pøípadech, ale celý pøípad
pøedali k øešení pøestupkové komisi.
Karel Bláha, velitel MìP

Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské
Tøebové bylo k 31. 5. 2008 pøihlášeno k trvalému pobytu celkem 10 969 obèanù ÈR a 58
cizincù s povolením k trvalému pobytu na
území Èeské republiky. Celkem je tedy v Moravské Tøebové evidováno na trvalém pobytu
11 027 osob.
Za mìsíc kvìten se v Moravské Tøebové
narodilo 12 dìtí, zemøelo 9 obèanù, pøistìhovali
se 3 obyvatelé a odstìhovalo 13 osob.
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Projektový den
na ZŠ „Køižovatka“

Tanec místo
veèerní televize

22. kvìten 2008 byl na ZŠ nìèím mimoøádný.
Ptáte se proè? Vyuèující pøipravili pro žáky
2. stupnì projektový den pod názvem „Naše
mìsto“.
6. tøída se zamìøila na ochranu pøírody a zvláštì
na chránìná území Moravskotøebovska. 7. tøída
hodnotila postavení mìsta v regionu, vyhledávala
informace pro turisty. 8. tøídu zajímaly historické
milníky (nechybìla informace o alchymistické
laboratoøi a o zdravotnické péèi døíve a dnes).
9. tøída srovnávala povìsti o Moravské Tøebové
s realitou.
Žáci øešili otázky na rùzná témata zábavnou
formou. K plnìní úkolù využívali interaktivní
tabuli, internet, pracovali s literaturou o Moravské Tøebové, s encyklopediemi, s textem
v nìmeckém jazyce a angliètinì, nechybìly
køížovky. Z èinností v jednotlivých pøedmìtech
vyvodili závìry, které najdeme na nástìnkách ve
tøídách.
Tento den byl nároèný pro uèitele i žáky, ale
vìøíme, že vìtšinu žákù zaujal.
Mgr. Eva Hromádková

Vìtšina z nás absolvovala na støední škole
kurz taneèní a spoleèenské výchovy, ale
vzhledem k tomu, že plesová sezóna trvá
krátce, není moc pøíležitostí tyto dovednosti
uplatnit. Proto mì loni v záøí nadchla
myšlenka úèastnit se taneèních kurzù pro
dospìlé v boršovském kulturním domì a vše,
co jsem kdysi umìla si pøipomenout a zopakovat.
Protože taneèní utekly jako voda, pøišli
poøadatelé s nápadem takzvaných tanèíren.
Každý druhý pátek v mìsíci jsme se opìt
sešli v Boršovì. Poèet úèastníkù sice proøídl,
ale taneèní páry mìly o to víc místa k tanci
a nácviku dalších taneèních figur. Nevìøila
bych, co všechno jsem schopná v tanci
zvládnout i pøes obèasné hádky s partnerem,
kdo z nás jde zrovna špatnì a šlape druhému
po nohách.
Velký dík patøí poøadatelùm tìchto veèerù
panu Miloši Beyerovi a manželùm Vìøe
a Pavlu Slezákovým a pøedevším taneènímu
mistrovi panu Aloisi Bílkovi a jeho partnerce
Kláøe.
Pan Bílek s partnerkou nám nejen pøipomnìl
všechny ty zapomenuté taneèní kroky a nauèil nás spoustu dalších, ale po všechny
veèery z nìj sálala dobrá nálada, radost
z tance a optimismus, kterým nakazil alespoò
nìkteré z nás.
Mgr. Jolana Sehnalová

úù

Pracovní pøíležitost

Akciová makléøská spoleènost SMS finanèní
poradenství vyhlašuje pro novou kanceláø v Hr.
Králové, Pardubicích a Mor. Tøebové, výbìrové
øízení na pozici: vedoucí kanceláøe, finanèní
poradce, hypoteèní specialista.
Plat: 30.000-35.000 Kè, tel.: 605863642,
email: hradeckralove@sms-as.eu
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EVT SVITAVY s.r.o.,
V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Pøijmeme do HPP:
AUTOMECHANIK,
ØIDIÈ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU,
STROJNÍK,
ZEDNÍK
Základní hodinová sazba po zapracování 80110,- Kè (možnost individuální sazby)
Požadujeme: vyuèen, praxe v oboru, bezúhonnost, nástup IHNED
Automechanik: sváøeèský prùkaz – elektrika,
plyn, øidièský prùkaz sk. B,C (výhodou) a VZV
Øidiè: psychotesty, profesní prùkaz, ødièský
prùkaz sk. B,C,E
Strojník: strojnický prùkaz, øidiè. prùkaz sk. B
Vaše nabídky oèekáváme na adrese:
EVT SVITAVY s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy
568 02 nebo e-mail: evt@evt.cz
Pí. Mandlíková: tel.777 125 497, 461 530 718.

Flétnový soubor si vypískal vítìzství

Všichni jsme teï trochu
maminky a tatínkové
Flétnový soubor, který je sestaven z žákù
2. roèníku ZŠ Palackého a veden panem
uèitelem Jarùškem, se zúèastnil po vítìzství
v regionálním kole koncem dubna v Olomouci
finále celostátního kola v Praze.
Získal tu 1. místo v kategorii dìtí 6-9 let.
V Praze si pak mohli své vystoupení zopakovat v Mìstské knihovnì na Starém Mìstì pøi
pøedávání cen z rukou patronky soutìže Jitky
Moravcové a dalších známých osobností
umìleckého života.

Patøili mezi nì dokonce Jan Vodòanský, Karel
Šíp a další.
Celá akce byla pøíjemným zážitkem pro dìti,
rodièe a pøíbuzné, kteøí své dìti provázeli.
Zbylo i trochu èasu na to, aby navštívili Petøín,
Pražský hrad. Prohlídka èásti Prahy byla
posílena radostí z úspìchu.
Žáci pak zanedlouho vystoupili na školní
akademii spolu se staršími spolužáky, kteøí se
uèili ve stejném souboru hrát na flétnu. Sešlo
se jich kolem 75.

V sobotu 5. 7. od 10.00 do 12.00 hodin
zveme všechny dìti do aquaparku na

RADOVÁNKY S RADOVÁNKEM
Spoustu soutìží za sladké odmìny
pøipravil DDM.

Èlenové žákovského parlamentu na jedné ze
svých schùzek navrhli, abychom pomohli v rámci
akce Adopce na dálku nìkterému dítìti, jehož
rodièe nemají peníze na to, aby svým dìtem
zaplatili vzdìlání.
Školní žákovský parlament rozpoutal velkou
propagaèní akci. Zvláštì mladším žákùm bylo
tuto myšlenku podrobnì vysvìtlit.
Pak byly vyhlášeny dny, kdy se budou peníze
vybírat. A povedlo se. Vybrali jsme peníze, které
budou staèit na roèní výuku 2 dìtí z Indie.
Známe i jejich jména. První je chlapec, jmenuje
se Alex Babu a je mu 8 let. Druhé dítì je holèièka
rovnìž osmiletá. Její jméno je Princi.
Všichni jsme mìli obrovskou radost hlavnì proto,
že jsme se pøesvìdèili, že mezi námi existují
i lidé, kteøí nemyslí jen na sebe. Tìšíme se na to,
že budeme sledovat vývoj našich „adoptovaných
dìtí“a doufáme, že se jim bude daøit dobøe. Jsme
totiž teï všichni tak trochu rodièe.
Školní žákovský parlament ZŠ Palackého
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KULTURNÍ SLUŽBY

ÈERVENEC 2008

Moravský bramborák – vše je správnì namícháno

mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej:
ÈERVENEC A SRPEN
– pouze 1 hodinu pøed zaèátkem
každého pøedstavení

pro dìti
2. 7., støeda

Horton
Horton je celkem normální slon v dobré
fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem
pøekvapí, když mu pod nos spadne smítko
prachu, které mluví. Celkem logicky se
domnívá, že chyba, tedy vlastnì hlasy vìzí
v jeho hlavì, a že se prostì zbláznil. Jenže
Horton se nezbláznil, a to smítko opravdu
mluví. Je v nìm totiž ukryté malé mìsteèko
Kdosice, ve kterém žijí malièkatí Kdovíci.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 60 Kè
9. 7., støeda

Winx Club
– Výprava do ztraceného svìta
Pøed šestnácti lety se nejmocnìjší bojoví
mágové Magické dimenze obìtovali, aby
porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou
mladé dívky Bloom, víly Draèího plamene.
Doprovázena svými kamarádkami z Winx
Clubu, musí Bloom èelit té nejvìtší výzvì:
vstoupit do hlubin temné dimenze a bojovat
proti zlu, aby pøivedla své rodièe k životu a odhalila záhadu spojenou se svým pùvodem.
Podaøí se jí zachránit ztracené království a stane
se princeznou Sparxu? Režie: Iginio Straffi.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kè

festival
26. 7., sobota

Moravskotøebovský bramborák
Druhý roèník obnoveného festivalu folkové
a country hudby.

Program:
13.00 Pidilidi
14.00 Pavel Procházka
14:45 Žamboši
15.45 Kamelot

V jednom z pøedcházejících èísel našich
novin jsme slíbili podat ètenáøùm konkrétní
a ucelenou informaci o pøípravách hudebního festivalu „Moravskotøebovský bramborák
2008“. Tímto svùj slib plníme.
K dnešnímu dni máme již (dávno) hotový
scénáø celého podniku, takže mùžeme s klidným svìdomím uveøejnit jeho náplò.
Smlouvy s jednotlivými úèinkujícími jsou
potvrzeny a jak jsem se mohl (a mùžete
i vy) pøesvìdèit na jejich domovských
„webovkách“ – všichni s úèinkováním na
letošním roèníku „Mt.B“ poèítají, ba mnozí
se již tìší. Je naším høejivým pocitem
(a snad pro mnohé i høejivou skuteèností), že
loòský roèník po dlouhé pøestávce odstartoval úspìšné pokraèování v tradici této
pøehlídky folkové a country muziky v Moravské Tøebové.
Zodpovìdnì mùžeme prohlásit, že podle
zájmu úèinkujících bychom mohli již dnes
obsazovat festival na pøíští rok, tedy roèník
2009. Tím chci jen dokreslit velký zájem
o naši pøehlídku v odborných kruzích folk
a country hudby, a to jak ze strany interpretù,
tak i organizátorù podobných (a vìtšinou
mnohem vìtších a renomovanìjších) akcí.
V tomto èlánku se nechci zabývat technicko-

20.45 Pouta
21.45 My
22.45 Proè ne band
Zámek – nádvoøí, 13.00 až 24.00 hodin;
celodenní vstupné: dospìlí 80,-/studenti a
dùchodci 40,-; dìti v doprovodu dospìlých
zdarma; veèerní program od 20.00 hod.:
50,-/25,-.

Pøipravujeme:
21. - 24. 8. 2008

Kinematograf bratøí Èadíkù
Kamelot

16.45 Pavel Dobeš - Tomáš Kotrba
17.45 Wabi Danìk
- Miloš Dvoøáèek
18.45 Slávek Janoušek
- Luboš Vondrák
19.45 Poutníci

Známý pojízdný Kinematograf bratøí Èadíkù
opìt nabídne našim divákùm atmosféru letního
kina.
Po ètyøi dny bude na námìstí T.G. Masaryka
pøipraveno promítání nových èeských filmù –
Chyte doktora, Pusinky, Václav a Gympl.
Vstupné na projekci je dobrovolné a výtìžek
ze všech filmových pøedstavení bude vìnován
na Konto BARIÉRY.

organizaèními záležitostmi, které navíc ani
návštìvníka-posluchaèe nemusí zajímat.
Vezmìte, prosím, tuto informaci jako
upøímnou a srdeènou pozvánku k úèasti pro
všechny, kteøí mají v úmyslu pobavit se pøi
kvalitní hudbì „našeho“ žánru a vìøím, že
v Moravské Tøebové nás není málo. Je mi
osobnì líto, že mnozí oslovení interpreti
letos na naší pøehlídce nemohou být
pøítomni. Jednak èas není nafukovací, a také
zadané termíny (ve vztahu interpretpoøadatel) èasto nelze mìnit. Bìhem pøíprav
programu mì napadly mnohé (èasto i konfliktní) kombinace úèinkujících. Leè èlovìk
míní, okolnosti mìní. Pøesto (nebo právì
proto) všechno, co jsem uvedl, se domnívám, že se podaøilo pøipravit pestrý a lákavý
poøad pro letošní roèník Bramboráku.
Zkrátka tìsto je již namícháno a ochuceno,
zbývá jen celý program poøádnì „osmažit“.
Jako poøadatelé si necháváme vyhrazenu
možnost zmìny – mùže se stát cokoli.
Vìøíme však, že vše probìhne tak, jak je
ujednáno a Vám, návštìvníkùmBramboráku,
které tímto ještì jednou srdeènì zveme,
pøejeme dobrou chu!
Mgr. Peter Kopunecz,
konferenciér a „táta“ programu
Pøed každým pøedstavením se uskuteèní
vystoupení hudební skupiny – Jak to bilo?
(Moravská Tøebová), Rufus (Litomyšl),
Svítání (Brno) …
19.00 koncert, 21.00 projekce filmu, námìstí
T.G.M., vstupné dobrovolné
30. 8., sobota

Moravskotøebovské kejkle
2008
Tradièní historický festival plný lidového
veselí, dobových øemesel, kejklíøù a šermíøù.
Mùžete se tìšit na kejklíøe, šermíøská
vystoupení, poulièní divadlo na chùdách,
ohòovou show… a letos netradiènì i malý
cirkus - klaun, silák, baletka na lanì, cvièení
psi, konì a v neposlední øadì vystoupení
s medvìdy (jízda na kole, sbírání hub do
košíku, skok pøes tyè, proskakování kruhu
a jiné kousky).
13.00 až 22.00 hodin, námìstí T.G.M., vstup
volný

ÈERVENEC 2008
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MUZEUM
Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: út - pá: 9.00 - 12.00 h., 13.00 - 16.00 h.
Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výmìna mumií
Výstava „Théby. Mìsto bohù a faraonù“ se
pøesunula z Prahy do Bratislavy, kde je v prostorách Slovenského národného múzea pøístupna do
31. 8. 2008. Ve stálé expozici Holzmaisterovy sbírky
je místo rakve s mumií Hereret nadále vystavena rakev s mumií muže Nyanchhapiho, vypùjèená
z Náprstkova muzea v Praze.
Výstavy:
Zrcadlo pøírody – malba, fotografie a plastika polských, èeských, slovenských, maïarských a jednoho
italského autora, výstava potrvá do 22. 8. 2008.

Andrej Dudek – Dürer 2006
Jan Šibík – Ženy z Kibery, výstava potrvá do 30. 7.
2008 (souèást Fotofestivalu Mor. Tøebová 2008)

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.ksmt.cz
Otevøeno: út - ne: 10.00 - 17.00 hodin
Stálé expozice:
Alchymistická laboratoø
Støedovìká muèírna
Mìšanské bydlení
Selská jizba
Noèní prohlídky – od 5. 7. 2008, každou sobotu
(22.00 až 24.00 hodin).

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

OHLÉDNUTÍ ZA ARKÁDAMI
Vrame se krátce v èíslech a faktech k celostátnímu festivalu Moravskotøebovské arkády
a jeho tøem souèástem, kterými byly: Sborové koncerty, Výtvarný svìt na zámku
a Výtvarné dílny.
Sborové èásti festivalu se zúèastnilo 26 pìveckých sborù. Zpívalo se nejen pod
žhavými paprsky slunce, ale i pøi efektním
veèerním osvìtlení. A to nejen na nádvoøí
zámku, ale i ve farním kostele, v kap
li tøebovského domova seniorù, a v Domovì
u studánky v Anenské Studánce.
Výtvarná èást byla zastoupena 30 základními umìleckými školami. Osobností
festivalu se letos stal akademický sochaø
Olbram Zoubek, který s sebou pøivezl a vystavil svá díla. Tento význaèný umìlec také
zahájil vernisáž ve výstavní síni na zámeckých arkádách. Ve výstavních prostorách
byly také umístìny exponáty ze Støední školy
øezbáøské z Tovaèova. Celkový poèet
úèastníkù se pohyboval okolo èísla 900.
Nejvzdálenìjší školou, která se zúèastnila
výtvarné èásti festivalu, byla Soukromá
základní umìlecká škola Poprad.

úúù

Vernisáž

Vernisáž výstavy Jaroslava Žáka se koná
18. 7. v 18.00 hod. a jeho výstava potrvá do
3. 8. 2008 ve výstavních prostorách zámku
v Moravské Tøebové.
Za zmínku stojí, že Mgr. BcA. Jaroslav Žák se
narodil v Moravské Tøebové, kde vystudoval
gymnázium, poté Pdf MUNI Brno a FaVU VUT
Brno.Je také bývalým žákem ZUŠ Mor. Tøebové
VO u pana uèitele Vladimíra Èadílka. Mìl
mnoho samostatných výstav,kolektivních výstav
a to nejen v ÈR. Také se realizoval a realizuje ve
foto,malbì a interiérech a navrhoval a navrhuje
módní design. Proto jste srdeènì zváni na další
zajímavou umìleckou akci.
Mgr. et Bc.Petra Marossyová
úù

Welen zve

Sdružení moravskotøebovských výtvarníkù zve
na výstavu klasického malíøství a keramiky
s kovaným železem s názvem – NÁVRATY. Na
výstavì budou k vidìní olejomalby Petra
Bernarda s tématikou pøírody, Jany Hejlové,
která se zabývá romantickou malbou na samet
a lampami a keramickými svícny Jany
Trantírkové, s kovaným železem od umìleckého
kováøe Vlastimila Ømota. Celá výstava je pojata
v romantickém duchu tudíž, v dnešní technické
dobì je dost neobvyklá. Ale proè se nepodívat
na nìco nìžného…./rada pro vyznavaèe
barevných skvrn – nebude se Vám to líbit /.
Výstavu zahájí vernisáž dne 11. 7. v 17.30 hod.
/pátek/
Otevírací doba každý den 14-17 hod. až do
pátku 20. 7. 2008
Pøijïte se podívat do galerie Welenu, Kostelní
nám. 1, první patro nad Latinskou vinárnou.
Tìší se poøadatelé
úù

Spoleènost èesko-nìmeckého
porozumìní

– Spoleènost organizuje výmìnný mezinárodní
tábor s bohatým programem
Místo pobytu: maïarský Tarjan
Termín: 21. 7. - 28. 7.
Cena pobytu vèetnì dopravy: 2500,- Kè
Nìkolik míst je ještì volných, zájemci se mohou
informovat a pøihlásit od 8. 7 do 11. 7. na tel
461 31 63 04
– Spoleènost upozoròuje na zmìnu pracovní
doby:
v èervenci a srpnu bude otevøeno
út - pá: 9 - 12 a 14 - 16 hodin
úù

Moravská Tøebová
– jak ji neznáme

Fotografùm amatérùm i profesionálùm
pøipomínáme probíhající fotosoutìž „Moravská
Tøebová jak ji neznáme“. Soutìžní snímky je
nutné odevzdat do 31. 8. v kanceláøi muzea.
úù

I letos byla oficiálním hostem festivalu paní
Blanka Šrámková PhDr., vedoucí projektu
Pomozte dìtem. Neodjíždìla s prázdnou.
Z Moravské Tøebové si s sebou pro zmínìnou
nadaci odvezla šek znìjící na èástku
65.537 Kè. Souèástí finanèního obnosu byl
kromì úèastnického sborového poplatku
i výtìžek z celotýdenní sbírky Žlutých kuøat,
a také dobrovolné vstupné na festivalové
akce.
Arkády 2008 jsou minulostí. A žijí
arkády 2009!
Pøejeme vám hodnì slunce na pøíjemnì
strávené dovolené.
Vaše ZUŠ
P.S.: více fotek na: www.zusmt.cz

Pozvánka na zájezd

Komise památkové peèe pøipravuje na sobotu
23. 8. pro milovníky historie zájezd na zámek
v BUÈOVICÍCH. Jeho stavebníkem byl v letech 1567-1582 Jan Šembera Èernohorský
z Boskovic, který znal z Itálie nové smìry v architektuøe. Zámek, pøes nìkteré pozdìjší úpravy
pøedstavuje jednu z nejranìjších staveb italské
renesance u nás. Nejkrásnìjší výzdobu má
císaøský sál se štukovými plastikami øímských
císaøù, Evropy s býkem, boha Marta. Diany se
psy a císaøe Karla V. I další místnosti jsou
pozoruhodné Venušin sál, lovecký (zajeèí) sál,
síò s plastikami Ledy a Dia a sál s alegoriemi
pìti smyslù.
Jan Šembera z Boskovic byl posledním žijícím
mužským potomkem celého boskovického rodu
a jeho smrtí v roce 1597 vymøel tento rod
„po meèi“. V rámci tohoto zájezdu navštívíme
i Mohylu míru u Slavkova.
Zájemci o zájezd se mohou pøihlásit v kanceláøi
muzea - tel.: 461 311 203. Záloha na cestovné
je 100,- Kè.
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Z historie moravskotøebovských koupališ
„Neuhäusel“
Veøejné koupalištì v Moravské Tøebové bylo
poprvé otevøeno 15. èervence 1879. Bylo
umístìno pøi usedlosti „Neuhäusel“ („Nový
domek“) v severozápadní èásti mìsta, tedy pod

dámám jen pøiblížila ke koupališti! „Starý
Hartl“ v domácí èepièce a s dlouhou fajfkou
a jeho manželka chránili èest koupajících se
paní a dívek velmi svìdomitì. Gottlieb Dorner
v knize „Moravská Tøebová, perla Høebeèska“

však dokázaly navzdory nepohodlnému úboru
plavat. Opálení tehdy nebylo v módì, i oblièej
se chránil závojíèkem a sluneèníkem.
Hartlovi provozovali hostinec a posléze i koupalištì, které bylo pùvodnì majetkem mìsta.
Hostinec poskytoval koupališti pøíhodné
zázemí. V roce 1911 byl jeho majitelem Ignaz
Hartl; kromì restaurace a sálu nabízel
kuželník, zahradní posezení a vedle koupání
v bazénu i vanové koupele.
Pùvodní pøísné mravy se ovšem postupnì
uvolòovaly. Nejdøíve bylo ve støedu a v sobotu
zavedeno spoleèné koupání mužù i žen v èásti
koupalištì, pozdìji bylo již koupalištì pøístupno obìma pohlavím celé a kdykoliv. Na
koupališti probíhala už pøed první svìtovou
válkou také výuka plavání.
Na konci dvacátých let minulého století byly
postaveny nové kabiny a roku 1931 bylo
koupalištì rozšíøeno a renovováno. Získalo
novou skokanskou vìž a prkennou plochu na
ležení, k ležení sloužily i okolní travnaté
plochy, které se staly souèástí areálu. Už tehdy
existovaly „permanentky“ na jeden mìsíc nebo
na celou sezónu.

Moravskotøebovské koupalištì ve dvacátých a tøicátých letech minulého století

nìkdejším Šibenièním vrchem, a zpoèátku
k nìmu vedla jen úzká cesta, nazývaná
„Katova stezka“. Koupalištì bylo už tenkrát
zhruba ve stejných místech jako dnes, zprvu
jen velmi malé a kromì pøední èásti, pokryté
prkny, také bahnité. Byly zde však døevìné
kabiny a koupalištì bylo obehnáno døevìným
plotem. Muži a ženy se nekoupali zároveò,
mìli vyhrazené rùzné denní doby. Nejdøíve
dámy od 9 do 14, pánové od 14 do 19 hodin.
Muži asi koupalištì využívali více, protože
otvírací doba pro ženy byla zmìnìna na 12 až
15 hodin, zatímco muži se chodili koupat
dopoledne a odpoledne po 15. hodinì. Bìda
osobì mužského pohlaví, i kdyby šlo o malého
chlapeèka, která by se v dobì vyhrazené

vzpomíná, jak právì pøísný zákaz
lákal kluky obcházet kolem plotu
a nahlížet dovnitø dírkami po suku.
Jakmile je však zpozorovala paní
Hartlová, vyøítila se „jako fúrie“,
vyzbrojena koštìtem a s nadávkami
je hnala pryè. Pøitom pøes plot
nebylo skoro nic vidìt, a i kdyby –
jak víme, tenkrát se dámy na
koupání nesvlékaly, ale oblékaly.
Halily se do koupacích úborù
s dlouhými rukávy a nohavicemi
sahajícími až po kotníky, nosily
ovšem také koupací èepice, takže na
koupališti neodhalily více než pøi
vycházce po mìstì. Mnohé z nich

Koupání v Kunèinském potoce
Kromì „Neuhäusel“ existovala ještì dvì další
pøírodní „koupalištì“, která se využívala
zdarma. Vznikla v zátoèinách na Kunèinském
potoce, kterým se øíkalo Herrentümpel
a Damentümpel (Pánská a dámská tùòka). Obì
byly nad „Širokým mostem“ („Breite Brücke“)
kdysi døevìným, pozdìji a také dnes betonovým mostem v Olomoucké ulici. Zde se
hlavnì po veèerech koupali všichni, kteøí
nechtìli za tuto zábavu vydávat peníze –
pøedevším dìlnictvo a mládež. U Širokého
mostu se také plavili konì, a to byla ovšem
hlavnì pro chlapce atrakce navíc. Idylické
koupání v pøírodì skonèilo nièivou povodní
2. kvìtna 1904 a následnou regulací Kunèinského potoka i Tøebùvky.
Koupání pod støechou
Krátce pøed vypuknutím první svìtové
války byly otevøeny mìstské láznì, které
nabízely koupání v krytém bazénu, vanové
koupele, parní lázeò, saunu, léèivé láznì
a masáže.
-jm-
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
Zprávy z knihovny na èervenec 2008
Prázdniny pro rodinu
• Pøihlašování dìtí a jednoho èlena rodiny
(sourozenec, rodiè, prarodiè, strýc, teta, bratranec,
sestøenice) v mìstské knihovnì zdarma!!!
• Jednotná pùjèovní doba pro dìti i dospìlé!
PO-ÈT: 9.00-17.00 hod.; SO: 9.00-12.00 hod.
• PØEDÁVÁNÍ… pøedávat se budou zkušenosti
a dovednosti
7. 7. 2008 Pletení. Základní techniky pletení, lekci
povede p. M. Jurásková. Kde: dìtské oddìlení, kdy:
14.00 - 16.00 hod.
8. 7. 2008 Škola šachu pro zaèáteèníky i pokroèilé. Urèeno všem, kdo se chtìjí nauèit hrát
šachy èi svou hru zdokonalit. Vyuèuje p. Zd. Sojma.
Kde: dìtské oddìlení, kdy: 14.00 - 16.00 hod.
• HRAJEME SI SPOLU – celý den k dispozici
spoleèenské hry: pexeso, puzzle (malé i velké 24 1000 èástí), kris-kros, scrabble, sudoku, stolní
fotbal, hokej, aj.; kolo štìstí – vìdomostní kvíz s odmìnou!
• KNIŽNÍ STOPOVANÁ s knihami za dobrodružstvím a pokladem (literární a vìdomostní kvíz)
• INSPIRACE… výstava knih o zábavì, hrách,
sportech, výtvarných a jiných rukodìlných
èinnostech pro dìti; výstava map a turistických
prùvodcù, tipy na rodinné výlety.
Pùjèovní doba: èervenec - srpen 2008
Pùjèovní doba knihovny zùstane nezmìnìna. V dìtské oddìlení se naopak rozšíøí o dopolední hodiny.
Navštívit nás v mùžete:
pondìlí - ètvrtek:
9.00-17.00 hod.
pátek:
zavøeno
sobota:
9.00-12.00 hod.
1. 7. - 31. 7. 2008 Žena ve fotografií
Výstava fotografií náchodských amatérských
umìlcù Romana Ungera a Miroslava Kolátora,
úèastníkù moravskotøebovského fotofestivalu. Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny.
Knihovna dìtem
Ète celá tøída
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic uspoøádala
ve školním roce 2007/2008 jubilejní 10. roèník
soutìže „Ète celá tøída“. Soutìž probíhala od 1. 10.
2007 do 10. 6. 2008 a zúèastnilo se jí 23 tøíd se 475
žáky. Nejvíce tøídních kolektivù bylo pøihlášeno ze
II. ZŠ Palackého ul. (14). Dále následovala III. ZŠ
Kostelní námìstí se 4 pøihlášenými tøídami,
speciální škola se 3 a gymnázium s l soutìžící
tøídou.
Ve sledovaném období mìla každá tøída navštívit
alespoò jednou knihovnu. Dalším kritériem bylo,
aby se co nejvíce žákù stalo registrovanými ètenáøi
knihovny a vypùjèili si co nejvíce knih a èasopisù.
Knihovna ètvrtletnì hodnotila výsledky soutìže a informace o jejím prùbìhu podávala na jednotlivé
školy a zveøejòovala je v knihovnì.
Dlouholetým cílem soutìže je vést dìti ke ètení,
pomáhat utváøet jejich návyk pravidelnì navštìvovat
knihovnu, umìt se v ní orientovat, samostatnì vyhledávat potøebné informace a využívat je v osobním
životì i ve škole. Soutìž Ète celá tøída napomáhá
upevòovat tøídní kolektiv a posiluje v soutìžících
smysl pro zájmy skupiny.
Hodnocení probìhlo ve 2 kategoriích - I. stupeò ZŠ
a speciální školy a II. stupeò ZŠ a víceleté
gymnázium. Vítìzi se stali:
I. kategorie:
1. místo 5. tø. (III. ZŠ)
84,8 % ètenáøù a
103,60 výp./1 žák
2. místo 7. A (Spec. škola)
100,0 % ètenáøù a
97,42 výp./1 žák
3. místo 6 tø. (Spec. škola)
100,0 % ètenáøù a
65,70 výp./1 žák
II. kategorie
1. místo 2. AV (Gymnázium)
90,9 % ètenáøù a
45,00 výp../1 žák
2. místo 6. A (II. ZŠ)
50,0 % ètenáøù a
47,10 výp./1 žák
3. místo 7.B (II. ZŠ)
86,4, % ètenáøù a
32,40 výp./1 žák
Vítìzné tøídy byly slavnostnì odmìnìny. Tøídy, které
obdržely 1. místo ve své kategorii, získaly dort
a každý žák, který se na výsledku kolektivu podílel,
obdržel knižní odmìnu. Žáci umístìní na 2. a 3.
místech získali ètenáøské deníky a drobné sladkosti.
Soutìž „Ète celá tøída“ pøihlásila knihovna do
projektu Knihovna 21. století, který vyhlašuje
Ministerstvo kultury Èeské republiky a získala

finaèní podporu na její realizaci.
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic gratuluje
vítìzným tøídám a všem dìtem pøeje krásné
prázdniny!
Kdo ète, ten se nenudí
Od 1. 1. 2007 do 10. 6. 2008 uspoøádala mìstská
knihovna 4. roèník individuální soutìže pro dìti,
nazvanou „Kdo ète, ten se nenudí“. Soutìž má vést
dìti k systematickým návštìvám knihovny. Pøi
každé výpùjèce knihy nebo èasopisu, získají dìti
jedno písmenko. Z nasbíraných písmen pak sestavují
zadané heslo. V letošním roèníku se heslem stal
název celé soutìže: „Kdo ète, ten se nenudí.“ Dìti
mohly mezi sebou písmena vymìòovat a tím do hry
zapojovat své vrstevníky. Mìnit však mohly jen tolik
písmen, kolik návštìv knihovny a zároveò pùjèení
nìjakého dokumentu uskuteènily. Soutìže se
zúèastnilo velké množství dìtí. Lákadlem jistì byly
hodnotné ceny – digitální fotoaparát, hodinky,
kosmetické balíèky, sportovní potøeby, spoleèenské
hry aj.
Pochvalu si zaslouží všechny dìti, které se soutìže
zúèastnily. Prokázaly vytrvalost a trpìlivost a hlavnì
návštìvami knihovny, pùjèováním a ètením knih
a èasopisù kultivovaly svou duši a vzdìlávaly se!
Ceny byly vítìzùm pøedány pøi slavnostním
závìreèném shromáždìní celé školy dne 27. 6. 2008
nebo pøed spolužáky a uèiteli ve tøídì.
1. Miroslav Zemánek
I. ZŠ
2. Klára Minarèíková
I. ZŠ
3. Kateøina Švichká
Spec. škola
4. Tomáš Faktor
I. ZŠ
5. Nikola Pavlišová
III. ZŠ
další poøadí: Zuzana Adámková, Kristýna Zemánková, Michaela Pøibylová, Marek Vrba, Ondøej
Zaoral, Anna Cvrkalová, Patrik Zaoral, atd.

Speciální základní škola, mateøská škola
a praktická škola Moravská Tøebová
Komenského 287, 571 01 Moravská Tøebová,
tel. 461 316 055

Vážení ètenáøi,
dne 5. 2. 2008 probìhl na naší škole den
otevøených dveøí. V prùbìhu dne vyšlo najevo, že
øada návštìvníkù s pøekvapením zaregistrovala
Praktickou školu, která je souèástí našeho vzdìlávacího systému již øadu let. O její existenci a návazné možnosti dalšího vzdìlávání nejen pro
absolventy naší základní školy, do té doby mnozí
nevìdìli. Rádi bychom tedy širší veøejnosti
poskytli touto cestou bližší informace.
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
Kód oboru: 78-62-C/002
Škola je urèena pro dívky i chlapce, vzdìlávání
probíhá formou denního studia. Studenti zde mají
možnost doplnit si a rozšíøit všeobecné vzdìlání
a zároveò se pøipravit pro výkon jednoduchých
èinností v rùzných oblastech praktického života
vaøení, ruèních prací, šití, zdravotní, rodinné a estetické výchovy, pìstitelství atp. Dvouleté studium je
ukonèeno závìreènou zkouškou. Uchazeèi o studium musí mít ukonèenou povinnou školní
docházku v základní škole praktické, v základní
škole speciální nebo v nižším než devátém roèníku
základní školy. V odùvodnìných pøípadech také
ukonèené vzdìlání v devátém roèníku základní
školy. Škola také nabízí možnost ubytování a stravování na internátì.
Dvouleté studium v naší Praktické škole mùže také
fungovat jako pøedstupeò k dalšímu vzdìlávání na
odborném èi støedním odborném uèilišti. Známe
pøípady studentù, u kterých v prùbìhu dvouletého
vzdìlávání došlo k „znovunastartování“ potøeby
vzdìlávání a nové motivace k uèení. Bližší informace všem zájemcùm poskytne vedení školy.
Mgr. et Mgr. Tereza Tempírová, školní psycholog

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
Ve dnech 10.7. až 12.7. se uskuteèní tradièní pìší
pou do Králík. Vychází se 10.7. /ètvrtek/ v 6:00
hod. od františkánského kláštera.
Na www stránkách farnosti: www.mtrebova.cz je
rozpis vyuèování náboženství ve šk.roce 2008/2009
a další spoleèenství ve farnosti.
Rodinné a mateøské centrum Sluníèko je v dobì
letních prázdnin Z A V Ø E N O.

7. 7. 2008 v 10:00 hod. Budeme si povídat u kávièky, zhodnotíme výlet do Luže, pøeèteme si
èást zajímavého pøíbìhu: „Stála jsem u brány nebe
a pekla.“
Denní stacionáø Domeèek pro mentálnì postižené
pojede první týden v èervenci na dlouho plánovaný
výlet na Slovensko do Vysokých Tater, kde se
uživatelé služby díky sponzorùm za pøijatelnou cenu
podívají na krásy slovenských hor. Na akci jsme
dostali pøíspìvek od mìsta, dalšími sponzory jsou
Pekárny Moravec v Mor. Tøebové. Levné ubytování
máme zase díky františkánskému øádu. Všem
dárcùm žehnáme a dìkujeme.
Upozoròujeme, že v naší charitì funguje od dubna
tohoto roku pùjèovna kompenzaèních pomùcek,
která se poøídila díky tøíkrálové sbírky 2007.
Nabízíme invalidní vozíky, antidekubitní matrace,
chodítka, toaletní køesla, nástavce na WC a další
pomùcky. Pùjèovné: symbolický poplatek na pokrytí
nákladù na režie a dezinfekci.
Kontakt: paní Horèíková, è. t. 603 350 811,
e-mail: reditel.mtrebova@caritas.cz.
SBÌR ŠATSTVA NA FAØE V MÌSÍCÍCH
ÈERVENCI A SRPNU N E B U D E.
Pøejeme také všem dobrovolníkùm a pøíznivcùm
Oblastní charity Mor.Tøebové hezkou dovolenou,
hodnì sluníèka a Božího požehnání! Gita Horèíková

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

Oblastní charita Moravská Tøebová informuje:
Dne 12.6. probìhl na františkánské zahradì II. roèník soutìžního odpoledne „Ukaž, co umíš“ pro
zdravotnì a mentálnì postižené. Akce se uskuteènila
za finanèní podpory Mìsta Mor. Tøebová a KDÚÈSL. Soutìžilo se v 9-ti disciplínách, všichni jsme
se zasmáli, opekli buøty a došlo také k vyhodnocení
a odmìnìní soutìžících za jejich výkon. Akce se
zúèastnilo kolem 50-ti soutìžících, byli mezi nimi
mladí, ale i ti starší a všichni se snažili pøedvést co
nejlepší výkon. Podìkování patøí i dobrovolníkùm,
kteøí nám pomáhali.
Setkání seniorù ve františkánském klášteøe bude

Nedìle – bohoslužby, 9.00, sál na faøe
Pondìlí – biblické hodiny, 15.45, klub dùchodcù
Pondìlí – bibl. hodiny pro mládež, 16.00 hod., fara.
Ètvrtek – biblické hodiny, 17.00, sál na faøe
Každý pátek ve 14.30 hod. jsou kapitoly z církevních dìjin pro mládež.
Na bohoslužby mohou rodièe pøicházet i s dìtmi.
Souèasnì s bohoslužbami je možné svìøit své
ratolesti nedìlní mateøské školce v místnostech na
faøe. Srdeènì zveme každého zájemce k našemu
programu a do našich spoleèenství.
Alois Nìmec, místní faráø ÈCE

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

Náboženská obec CÈSH, faráø Miloš Košíèek
PO BOX 36, 571 01 Mor. Tøebová, tel: 774 365 191
Náboženská obec v Moravské Tøebové se schází
v modlitebnì Církve evangelické bratrské na
Svitavské ulici, kterou máme pro tyto úèely
pronajatou. Všechny poøádané akce jsou nejen pro
naše vìøící, ale i pro zájemce z øad veøejnosti.
Miloš Košíèek, faráø CÈSH v Moravské Tøebové
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Program èinnosti KÈT
sobota, 5. 7.
Pìší turistický výlet na Drahanskou vysoèinu.
Trasa: Šebetov-Koøenec-Horní ŠtìpánovSkøípov-Šubíøov-Jesenec v délce cca 20 km.
Sraz zájemcù na vlakovém nádraží v 6.55 hod.,
odjezd v 7.07 hod. Návrat vlakem do 19.00 hod.
Svaèinu s sebou.
støeda, 9. 7.
Pøátelské posezení v klubovnì odboru, od
19,00 hod. projednání programu na cykloturistické putování Polabím v srpnu.
sobota-nedìle, 12. - 13. 7.
Cykloturistické putování Pomoravím na
trase: Mor. Tøebová-Úsov-Unièov-ŠternberkOlomouc-Tovaèov-Námìš na Hané-KoniceMor. Tøebová.
Bližší informace budou projednány pro pøihlášené zájemce na schùzce 9. 7.
sobota, 19. 7.
Cykloturistický výlet do oblasti Lanškrouna.
Sraz zájemcù v 8.00 hod. u autobusového
nádraží.
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.

Poosmé na severozápad
Již poosmé vyrazili v nedìli 8. 6. zájemci o aktivní
pohyb v pøírodì spoleènì s moravskotøebovskými
skauty na kolech „Cestou na severozápad“. Poøádat
venkovní akci právì „na Medarda“ je pøinejmenším
ošidné a pøedcházející
dny ani nedìlní ráno
neslibovaly zrovna letní
idylku. Nakonec ale vše
dobøe dopadlo, a i když
jsme si letos sluníèka
neužili, hlavní je, že
jsme na cestì nezmokli.
A jak to letos na
„severozápadì“ vypadalo? Na dvanáctikilometrové trati, která se s
ohledem na stav terénu
pøevážnì pøidržovala
lesní silnièky mezi
Udánkami a Høebeèským høebenem, bylo rozmístìno celkem
15 kontrol, na kterých se plnily rozmanité úkoly.
K tìm tradièním jako jsou støelba z luku
a vzduchovky, lanová lávka, zkoušky fyzické
zdatnosti i intelektu nebo praktická „cestovní“ první
pomoc, pøibyly letos samozøejmì i nové, namátkou
napø. chùze na chùdách, lov „bizonù“, zkouška
øidièského umìní apod. Na své si urèitì pøišli mladí
i staøí, o legraci nebyla nouze. Který mladý muž
mùže, dejme tomu øíci, že se poprvé holil tøeba
v osmi letech? Na „Cestì“ je možné všechno...
Krásné je na tom i to, že se do aktivit, urèených
hlavnì dìtem, mohou zapojit i dospìlí. Napøíklad
babièka, která neváhala pøejít po lanové lávce, nebo
maminka, odhodlanì èelící pádícímu „bizonovi“,
sklidily zasloužený obdiv.
O tom, jak to vypadalo na letošní „Cestì“ se mùžete
na vlastní oèi pøesvìdèit na webových stránkách
www.cnsz.wz.cz, kde jsou další informace i fotografie z akce. A pokud by vás to zaujalo, pøijïte si to
pøíští rok vyzkoušet na vlastní kùži! Letos se k tomu
odhodlalo rekordních 75 úèastníkù. Nejmladšímu na
sedátku byly dva roky a samostatnì jedoucímu ètyøi;
naproti tomu nejzralejší úèastnice letos slaví už
pìkných šestašedesát. Každý bez rozdílu si kromì
nevšedních zážitkù a potìšení z pohybu odnesl
i drobné upomínkové pøedmìty a malé obèerstvení.
Akce se podle ohlasù úèastníkù vydaøila a vzhledem
k tomu, že byla zaèlenìna do širší kampanì „Dny
bez úrazu“, je potìšující i to, že probìhla i v tomto
ohledu hladce. Organizátoøi dìkují Mìstu Moravská
Tøebová za materiální a mediální podporu.
Pavel Navrátil,
Junák Moravská Tøebová
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Co pøinesl Den dìtí na ZŠ „Køižovatka“
Tento den nebyl pro naše žáky jenom jejich svátkem,
ale byl naplnìn spoustou pøekvapení.
To nejvìtší je èekalo
hned v pátek, kdy
spoleènì s žáky z Linhartic odešli na tajný
výlet, ze kterého se
vraceli až v sobotu.
Výlet pro nì pøipravila
dìvèata ze školní
samosprávy, která na
škole pracují již nìkolik let. Nebyl to výlet ledajaký.
Byl to výlet plný tajností a rozmanitých zážitkù se
kterými se žáci setkávali po celou dobu svého
pobytu. Jedním z nich bylo pøemístìní žákù pøes
Srnèí do obce Malíkov. Ano, samozøejmì pìšky.
Projitím dvou stanoviš se zamìøením na ekologii,
ochranu a chování v pøírodì a zvládnutím
jednoduchých zdravotních úkolù se dostali až na
místo urèení, kde je pøišla pøivítat starostka obce
paní Navrátilová a velitel Sboru dobrovolných
hasièù pan Šíp. Ten je pozval na ukázku hasièského
cvièení. Žáci si zde mohli spolu s mladými hasièi

Závìr školního roku je tu
A máme za sebou další školní rok, opìt utekl nìjak
rychleji než ten pøedešlý. Co se nám podaøilo? Dìti
z první a šesté tøídy zaèaly pracovat podle nového
školního vzdìlávacího programu, stejnì tak jako
všechny dìti ve školní družinì. Ve škole vznikla
pøípravná tøída pro pøedškolní dìti, která též
pracovala podle samostatného vzdìlávacího
programu. V listopadu loòského roku zastupitelé
mìsta rozhodli o zachování školy, na podzim
letošního roku se zaène opravovat fasáda zadního
traktu. Jenom høištì u školy nám stále není lhostejné.
Rada školy uspoøádala již 3. školní ples a burzu
obleèení. I školní samosprávì se podaøilo uskuteènit
nìkolik akcí napø. bezpeènou cestu do školy, velký
karneval pro malé dìti, zájezdy do bazénu v Èeské
Tøebové nebo školní jarmarky.
Žáci školy se mimo jiné úèastnili spousty
sportovních soutìží, již tradiènì se nám daøí
v basketbalu. Školní rok jsme zakonèili olympijským dnem.
Ani v kulturní oblasti jsme nezùstali pozadu,
nezapomnìli jsme na naše staré spoluobèany a pøipravili jsme pro nì 2 vystoupení. Žáci 1. i 2. stupnì
mìli každý svùj velký projektový den – menší
Promìny jara a vìtší Naše mìsto.
Myslím, že se nám toho letos povedlo hodnì, že si
dìti i dospìlí zaslouží odpoèinek a všichni nabereme
sílu, elán a nápady do dalšího školního roku. Vìøím,
že i v pøíštím roce budeme mít klid na práci a nikdo
nám nebude školu zavírat, protože má své místo
mezi školami ve mìstì.
Mgr. Eva Hromádková

Jede vláèek, jede krajem...
…krajem, ale kterým – mladìjovským
Využili jsme nabídky paní Kopøivové svést se
na úzkokolejce, protože taková jízda, to je nìco.
A nìkteré dìti jely vlakem skuteènì poprvé.
V pátek 6. 6. jsme v Mor. Tøebové nastoupili do
„motoráku“ a jeli do Mladìjova. Tam jsme se
hned na zastávce posilnili vydatnou svaèinou
a hurá na mladìjovskou úzkokolejku. Tam nás
již èekala kamarádka Ivanka s maminkou paní
Kopøivovou. Nastoupili jsme do vagónkù a pak
vzhùru drkotavou jízdou po okolí Mladìjova.
Po návratu do Prùmyslového muzea jsme se
obèerstvili v prostorách s hezkým posezením,
kde dìti záhy využily i sportovní vybavení
/skluzavka, kolotoè, houpaèky/.
Moc se nám nechtìlo, ale byl èas. „Motorák“ by
na nás neèekal, a tak jsme se rozlouèili, podìkovali a ubírali se na vlakovou zastávku a zpìt
do Mor. Tøebové.
Tento pøíspìvek je hlavnì podìkováním paní
Kopøivové, která nám vše zajistila a umožnila
projížïku zdarma. Ještì jednou dìkujeme za
pìknì prožité dopoledne, protože nám pøálo
i poèasí.
Za „Berušky“ z II. MŠ Jiráskova-Tyršova
A. Rozehnalová, L. Došková

nìkteré disciplíny vyzkoušet. Nejvìtší pøekvapení je
ale èekalo až v úplném závìru samého veèera, kdy
se dozvìdìli, že budou ubytováni v sále v hostinci
a veèer je èeká velká noèní hra, která byla velmi
vydaøená. Po získání Bobøíka odvahy žáky èekaly
spací pytle a plno nových zážitkù a pìkných
vzpomínek.
Myslíme si, že z dìtí nemùže být nikdo, komu by se
tento výlet nelíbil nebo neprožil nìco zajímavého.
Zato vše dìkujeme vedoucím, pracovnici DDM
a starostce obce paní Navrátilové.
M. Kolísková a Martina Oravcová,
èlenky školní samosprávy

Dìtský den v Sušicích
Dìtský den se konal jako každoroènì pod záštitou
dobrovolných sušických hasièù na sušickém høišti.
Bylo to v sobotu 7. 6. od 13.00 hodin. Pro dìti bylo
pøipraveno nìkolik atrakcí, jako napø. pøekážková
chùze, skok v pytlích, hod míèkem na cíl, lezení na
Májky atd. Celá akce zaèala „pìkným lijákem“,
ale kdo vydržel, doèkal se nejen Sluníèka na obloze,
ale také sluníèka pøi vystoupení MŠ Sušice. Celé
vystoupení bylo vìnováno pøírodì: jaru, létu. Dìti
mìly zajímavé masky kvìtinek, motýlkù, brouèkù,
berušek i právì toho sluníèka, které nám asi to pìkné
poèasí pøivolalo.
Za všechny rodièe moc dìkujeme paním uèitelkám
z MŠ Sušice.
Celý program byl doplnìn diskotékou a kdo chtìl,
mìl možnost nahlédnout do pøistavìných hasièských
vozidel.
Tìšíme se na další setkání.
Mgr. Petra Marossyová

Konec projektového vyuèování
na SZŠ Mor. Tøebová
Ukonèením projektu se potvrdilo, co jsme oèekávali,
a to, že se žáci seznámili se zdravotnickou
technikou, zdravotnickými materiály a se
základními otázkami ze
zdravovìdy a první
pomoci. Projekt se
uskuteèòoval ve ètyøech blocích. Po teoretické pøípravì následovala exkurze do
Rychlé záchranné služby a dneškem 11. 6. žáci pod
odborným vedením MUDr. Alexandra Marossyho si
zopakovali základy zdravovìdy a mìli možnost
nahlédnout do ordinace praktického interního lékaøe
pøímo.
Celou akci hodnotili jak pedagogiètí pracovníci, tak
i dìti velmi pozitivnì (nejen získanými odmìnami
od pana doktora) a to je velkou odmìnou i pro ty,
kteøí za celou akcí stáli.
Mgr. Petra Marossyová

XI. roèník soutìže
Zlatý pomeranè
Místní organizace Sdružení pro mentálnì postižené
poøádala i letos pro své èleny velice populární
dlouhodobou soutìž ve sbìru sušené pomeranèové
kùry. Do letošního již jedenáctého roèníku se
zapojilo celkem 31 jednotlivcù z již zmínìných
èlenù Sdružení, ale také žáci speciální školy,
pedagogiètí a provozní pracovníci a též kolektiv
klientù z denního stacionáøe Domeèek. Jsem rád, že
myšlenka, s kterou jsem pøed jedenácti roky soutìž
poprvé vyhlašoval se ujala a rok co rok se do
soutìže zapojuje stále více „sbìraèù“. Právì
skonèený roèník pøedèil všechna oèekávání a stal se
zcela jednoznaènì nejúspìšnìjším v celé své historii.
Na naši Speciální školu (ul. Nová 19) se odevzdalo
celkem 111,5 kg pomeranèové kùry! Všichni, kteøí
se do soutìže zapojili byli odmìnìni velice hodnotnými cenami. Dìkuji touto cestou ještì jednou všem
zúèastnìným „sbìraèùm“ a vítìzùm blahopøeji.
Pevnì vìøím, že další roèník, který se již rozbìhl
bude neménì úspìšný jako byl ten letošní.
Výsledky: 1. Ondøej Muselík 27,76 kg
2. Pavel Lujka 13,5 kg
3. Stanislav Ševèík 8 kg
Mgr. Miroslav Muselík, uèitel speciální školy
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Motokárové závody pøerušil déš
Mìsíc ubìhl jako voda a mohlo se znovu odstartovat. V pátek 6. èervna se od brzkého rána zaèali na
vysokomýtské závodištì sjíždìt motokároví
závodníci k dalšímu závodu letošního roèníku
Hobby Cup. Tentokrát na závodníky èekala 1142
metrù dlouhá tra s nejvìtším pøevýšením, a to
11 metrù. Motokárový víkend se skládá z volných
tréninkù, èasovky a tøí závodù, vše bìží podle
pøipraveného scénáøe, èasové prodlevy jsou minimální. Každý jezdec projde formální a technickou
kontrolou s motokárou a pøedepsanou výstrojí,
obdrží štítek o pøejímce a mùže závodit. Technický
komisaø provádí ještì pravidelné kontroly u vstupu
na pøedstartovní rošt.

První den se jen trénovalo, jezdily se volné tréninky
jednotlivých kategorií. V sobotu se trénovalo od
èasného rána podobnì jako v pátek, jen jezdcù
oèividnì pøibylo a depo ještì více zaplnilo. I tak
velké depo, jako je v Mýtì, doslova praskalo ve
švech. Pomìøit si síly pøijelo 217 závodníkù. Zájem
je opravdu velký, laik možná nevìøí, kolik je mezi
námi nadšených pilotù malých závodních strojù.
Vrame se k prùbìhu závodù. V sobotu odpoledne,
po nutné rozpravì, kdy závodníci získávají dùležité
informace o prùbìhu závodù, byly odstartovány
mìøené tréninky. Do prvního odpoledního ostrého

Sport v èervenci
Fotbal
má zaslouženou pøestávku; vstøebává relativní úspìšnost uplynulé sezony a „teèku“ v podobì 14. roèníku
„Fernet Stock Tours 2008“ (informace pøíštì)
Cyklistika
ORI Cup, silnièní závod – 12. 7. 2008
Propozice akce: 4. závod seriálu CYKLOMAN. Druh
akce: silnièní závod jednotlivcù typický jednorázový
závod na 40 až 120 km podle kategorií. Poøadatel:
Dušan Orálek, tel. 465 320 346; Miroslav Pavlík.
Místo akce, èas startu: Petrušov (od hospody) hromadný start ve 13.00 h. Délky závodu pro
kategorie: muži: 3 okruhy - 135 km; ženy: 1 okruh 45 km. Hodnocení: závodník si mùže zvolit poèet
okruhù dle vlastní zdatnosti, vyhodnocen v poøadí však
bude až za závodníkem s vìtším poètem absolvovaných okruhù
Moravskotøebovský cyklomaraton 2008 èeká i na
vás – 19. 7. 2008
Propozice akce: 5. závod seriálu CYKLOMAN. Druh
akce: crosscountry závod na tratích 50 a 80 km.
Poøadatel: Pavel Brettschneider, tel. 603 502 774.
Start: 9.00 hodin - (trasa 80 km, 50 km trasa) fotbalové høištì TJ SLOVAN. Cíl: do 16.00 - fotbalové
høištì TJ SLOVAN
Kolobìžky v akci – 19. - 20. èervence 2008
Moravskotøebovský cyklomaratón doplòuje netradièní
akce, která jistì zaujme všechny mladé i starší...
Evropský pohár kolobìžek. Jeho organizace se ujal ès.
reprezentant Pavel Legát ze Starého Mìsta (známý též
svou úèastí v Cyklomanu), smìroval jej do Moravské
Tøebové, kde získal pomoc zkušených managerù .
Sobota 19.7.
Èas: 9,00 - 9,30 registrace úèastníkù (oèekáváni
reprezentanti ÈR, Nìmecka, Itálie, Polska a Maïarska); 9,30 - 12,30 SPRINT (800 m) - rozjížïky,
finále; 16,00 Dlouhý závod (27 km). Místo: ul.
Nádražní (u areálu SKP Slovan) - prostor startu a cíle
Moravskotøebovského maratónu
Nedìle 20.7.
Závody a dìtí a mládeže (podle vìkových kategorií)
-zájemci z mìsta
Místo: ul. Svitavská. Èas: 8,00 - prezentace, poté
vlastní soutìž; 9,00 - štafetový závod; 10.30 KRITÉRIUM - v rámci závodù EP
Trasa: ul. Svitavská - muzeum - ul. J.K.Tyla - ul.
Palackého - Školní - ul. Svitavská
Pøijïte soutìžit nebo jen okukovat, nebudete zklamáni!

závodu se závodníci již øadili na startovní rošt podle
dosažených èasù z „mìøáku“. Poèasí opìt
zaúøadovalo, nad autodromem se pøehnala bouøe
doprovázená deštìm, závody musely být pøerušeny.
Naštìstí se poèasí vèas umoudøilo a závod, sice
s èasovým posunem, mohl být dokonèen. Nedìlní
ráno zaèíná „Warm-Upem.“, což je trénink, který
slouží k seøízení motoru a doladìní podvozku. Pak
už jsou závody opìt v plném proudu. Po dojezdu do
cíle se provádí ještì pøedepsané vážení závodních
strojù i s jezdcem, každá kategorie, vyjma skupiny
„Mladí“, mají pøedepsanou váhu, kterou je nutné
dodržet. Pøi podváze dochází k diskvalifikaci
závodníka a je nutné do další rozjížïky motokáru
opatøit závažím, aby se již nic takového neopakovalo. V tomto pøípadì se závodník staví do další rozjížïky až na konec startovního roštu. Bohužel i v nedìli se obloha zatáhla, pøišel déš a další pøerušení
závodù. Jakmile déš ustal, øeditel závodu dal pokyn
k dokonèení jízd. V podveèer, když utichly motory
závodních strojù, nadešla chvíle nejoèekávanìjší,
zejména pro nejmladší závodníky, vyhlášení vítìzù.
Závodníci jsou po celou dobu závodu informovaní
o výsledcích, mnohdy ale poslední závod s poøadím
pìknì zamíchá. A jak dopadli naši jezdci? Svého
prvního úspìchu dosáhl Adam Doležal (Mladí),
obsadil 3. místo. V dlouhé øadì zaèínajících jezdcù
byl i Ondra Khyr. V této kategorii, 5ti až 9ti letých,
startovalo 26 jezdcù. Tìsnì pod stupínky vítìzù
skonèil Zdenda Ošádal (Bambini), stejného umístìní dosáhl i Libor Blaha (FC Junior). Roman
Vacek (Rok) dojel šestý, Radka Vykydalová (Honda)
závod dokonèila na osmém místì, Láïa Jokeš (ÈZ)
dojel jedenáctý. Do celkového hodnocení tak pøibyly
našim jezdcùm další body. Závodníci se zaèali louèit
a rozjíždìt se ke svým domovùm, depo osiøelo,
jedno je ale jisté - všichni se již nemohou doèkat
dalšího sportovního klání, v èervenci odjedou na závod do Rakouska. Pøejeme jim hodnì zdaru a hlavnì
koneènì lepší poèasí.
Váš Hobby Cup

Ètyøboj fyzické zdatnosti
Vítìzové z jednotlivých tøíd:
5.A -------------5.B M. Nìmec
6.A D. Kováè
6.B V. Ševèíková
7.A J. Heger
7.B J. Sojma
8.A L. Šumbera
8.B J. Èonka
9.A J. Baják
9.B P. Feèo
Nejlepší chlapci bez rozdílu vìku:
1. D. Kováè, 2. L. Šumbera, 3. K. Fotr
Nejlepší dívky bez rozdílu vìku:
1. M. Holubovská, 2. V. Ševèíková,
3. R. Podmanická
Vítìzové jednotlivých disciplín:
døepy
J. Èonka, M. Holubovská
sklapovaèky D. Kováè, R. Podmanická
kliky dívèí
J. Heger, K. Fotr
sed-leh
J. Baják, P. Šiváková, R. Stejskal
Absolutní vítìz ètyøboje fyzické zdatnosti:
D. Kováè
Celé soutìže se zúèastnilo celkem 34 chlapcù
a 15 dívek. Dìkuji všem za bojovné výkony
v jednotlivých disciplínách.
Mgr. Miroslav Muselík
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Úspìch malých fotbalistù
Velkého úspìchu dosáhlo družstvo chlapcù ze
ZŠ Palackého v letošním poháru v minifotbalu
McDonalds' Cup. Do 11. roèníku se zapojilo
témìø 86 % základních škol z celé ÈR, což
svìdèí o velkém zájmu o tento projekt.

Díky dobré spolupráci školy a oddílu kopané
SKP Slovan vzniklo družstvo chlapcù 1.-3. tøíd,
vìtšinou fotbalistù, kteøí mìli hájit barvy své
školy.
Vše zaèalo oblastním kolem v Moravské
Tøebové, kterého se zúèastnilo šest družstev.
Družstva byla rozdìlena do dvou skupin. Kluci
bojovali a vyhráli svoji skupinu. Vítìzové obou
skupin nastoupili k rozhodujícímu utkání. Více
sil mìli „naši“, soupeøe porazili a nic jim
nebránilo v postupu do okresního kola.
Za pár dnù se hrálo opìt na domácím høišti, a to
možná bylo pro naše hráèe výhodou. Na høištì
nastoupilo tentokrát osm družstev. Tøebováci
dali všechny síly do boje, nic nenechali náhodì.
To se urèitì vyplatilo, byli neporaženi, z høištì
odcházeli nadšeni s velkým pohárem a mohli
zaèít balit na krajské kolo. V pondìlí 19. kvìtna
odjeli dobøe naladìni do Pardubic. Nad fotbalem
ale pøevzalo vládu poèasí, bylo neúprosné,
obloha zatažená, pršelo a høištì nebylo
zpùsobilé ke høe. Poøadatelùm nezbylo nic
jiného, než fotbalový maè zrušit a pøesunout na
jiné datum.
O týden pozdìji kluci znovu
nasedli do
autobusu a odjeli smìr Pardubice. Poèasí se
umoudøilo, bylo krásnì, na fotbal až moc velké
teplo. Malí fotbalisté bojovali jak mohli, první
zápas vyhráli nad Vysokým Mýtem. Druhé dva
soupeøe, Chrudim a Pardubice, se jim již
nepodaøilo z boje vyøadit a oba zápasy prohráli.
I tak dosáhli velkého úspìchu, v krajském kole
McDonald's Cupu se umístili na velmi pìkném
tøetím místì. Kluci mìli obrovskou radost,
urèitì dobøe reprezentovali svoji školu a mohli
se pochlubit rodièùm a spolužákùm. Domù si
odvezli pohár, medaile a drobné dárky.
ADIDAS klukùm vìnoval pìkná trièka. Pøímo
na stadionu byly pøipraveny pro družstva
doplòkové soutìže firmy LEGO o drobné dárky.
Podìkování za organizaci patøí Pavlu Vykydalovi, manželùm Štaffovým a Komoòovým,
naši malí fotbalisté v nich mìli velkou oporu.
maminky-fanynky

Krajské kolo Atletického ètyøboje na ZŠ Palackého
Dne 29. 5. 2008 se na našem høišti uskuteènilo
krajské kolo Atletického ètyøboje staršího žactva.

Slavnostnímu zahájení byli pøítomni významní
hosté: starosta mìsta RNDr. Josef. Ošádal, sekretáø
Asociace školních sportovních klubù Pardubického

kraje Zdenìk Alt, tajemník Regionálního sdružení
sportù okresu Svitavy Antonín Kadlec, pøedseda
komise Sportu pro všechny Pardubického kraje
Jarmil Truhláø a pøedseda Pardubického sdružení
ÈSTV Zdenìk Èihák.
Našim starším žákùm se opravdu daøilo, vždy
družstvo ve složení M. Molitoris, P. Slanina,
V. Wohlmut, L. Trávníèek, M. Langhamer,
J. Pálka, D. Schramm a P. Schiller zvítìzilo
celkovým bodovým ziskem 8 918 bodù.
I na stupních vítìzù v jednotlivcích stáli dva naši.
Absolutním vítìzem se stal Jiøí Pálka a Lukáš
Trávníèek obsadil 3. místo.
Kluky dovedla k tomuto úspìchu paní uèitelka
Nováková. A tímto vítìzstvím si vybojovali postup
do republikového finále.
Kategorii dívek vyhrály žákynì ze ZŠ Èeská
Tøebová.
Ocenìní pøedali všem úspìšným sportovcùm místostarosta mìsta JUDr. Miloš Izák a øeditel školy
Mgr. Petr Vágner.
Redakèní rada školního èasopisu
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Moravskotøebovské
Cross Country 2008
Tøetí závod Cyklomanu Tauer elektro 2008 se
uskuteènil náhradou za
døívìjší Dìtøichovský
prolog. Trasa kopírovala nìkdejší MTC na Køížový
vrch, byla atraktivní èastými prùjezdy námìstím. Již
v pøípravném týdnu na tra pøivedla mnohé favority,
kteøí nechtìli ponechat nic náhodì.
Samotný závod
nasmìroval úèastníky
k dvìma kolùm kolem
námìstí, aby nájezd do
terénu a šikany pøed
nájezdem do složitìjších
partií závodu byl
bezproblémový. Jednotlivé kategorie jely rozdílný
poèet kol (nejstarší 3x, ženy - 4x, ostatní 6x kolo cca
4km dlouhé). Takto závod zhodnotil absolutní vítìz
Josef Doležel, vážnì aspirující na celkové vítìzství:
„Nároèný a specifický byl závod zejména neustálými
rychlými nástupy èi brždìním. Já jel tra na níž
trénuji a hodnì jsem si, i pøes nedávné zranìní,
vìøil. Výjezdy na Køížový vrch mi nevadily, sjezdù se
nebojím.“
Absolutní poøadí:
1. Doležel Josef (M2)
Abner 0:59:43
2. Orálek Dušan (M1)
CK Slovan MT 0:59:53
3. Dvoøák Dušan (M1)
Tatenice 1:00:34
4. Kadidlo Jiøí (M1)
Mor. Tøebová 1:03:17
5. Pocsai Sandor (M1) Ano èerti CK Kunèina 1:04:32
Ženy 1
1. Vondráèková Jana Ano Èerti Kunèina 0:54:21
2. Frišová Kateøina
Ano Èerti Kunèina 0:57:27
3. Truhláøová Kateøina Spinning centrum MT 0:58:06
Ženy 2
1. Schneiderová Bedøiška Ano Èerti Kunèina 0:49:17
2. Vojtková Marie
CK Kösso 0:58:23
Junioøi
1. Keclík Petr
SK OMT Pardubice 0:46:38
2. Kubìnka Jan
SKP Duha Lanškroun 0:46:40
3. Kalina David
Ano Èerti Kunèina 0:47:55
Podrobnosti na www.cykloman.cz

ÈERVENEC 2008

Fotbal si uchoval vlídnou tváø
Jaro 2008 pøekonalo podzim 2007. Taková je
realita pøi skonèeném soutìžním roèníku. Škoda
jen, že se žádné z mužstev nevyvarovalo
kolísavosti své formy, jinak bilancování mohlo být
o mnoho optimistiètìjší. Ale pøiznejme si – aè se
to prùbìžnì nezdálo – fotbal obstál v soutìžním
roèníku 2007/2008 se ctí.
A muži (KP Pardubického kraje)
Nepodaøený podzim vylepšila tìsnì pøed závìrem
prozatímní trenérská rošáda (M. Potáèek, P. Šatník).
S pøíchodem staronového trenéra P. Mrázka do
hráèù jakoby vstoupilo novì sebevìdomí, takže
i pøes rozsáhlé oslabení kádru (nepøítomnost,
zranìní), dokázal tým kolem charismatického
lodivoda zvládnout ambice se ctí. „Pøedevším
oceòuji týmovou spolupráci“, hodnotí trenérská
ikona moravskotøebovského fotbalu. „Rozhodnì
máme na víc!“
Koneèné poøadí:
4. místo 30 15 4 11
55:39
49 bodù
B muži (1.b tøída - skupina B)
Koneèné poøadí:
7. místo 26 11 3 12
57:58

10. místo 28 9 5 14

49:64

32 bodù

Dorost starší (KP Pardubického kraje)
Koneèné poøadí
7. místo 26 14 3 9
63:42
45 bodù
Dorost mladší (KP Pardubického kraje)
Koneèné poøadí:
5. místo 26 15 3 8
74:43
48 bodù
Žákovské kategorie (krajský pøebor)
Koneèné poøadí:
5. místo 26 12 3 11
50:47
39 bodù
12. místo
26 5 3 18
26:92
18 bodù

36 bodù

C muži (III.tøída Svitavska)
Koneèné poøadí:

Roman Šatník

Volejbalistky tøetí v kraji

Plachtaøi slavili úspìch
Pilot Pavel Loužecký z Aeroklubu Pøibyslav si po
ètrnáctidenním Plachtaøském mistrovství ÈR odváží
z Moravské Tøebové titul mistra republiky v kombinované tøídì. Mistru Evropy Loužeckému se na
nejvyšší republikové soutìži daøilo, v osmi disciplínách se ètyøikrát umístil na prvním místì, což mu
zabezpeèilo koneèné zlato. Druhé místo patøí Jaroslavu Tomaòovi z Aeroklubu Zbraslavice. Tøetí je
Jana Vepøeková z Ak Dvùr Králové, která zároveò
získala i titul Mistrynì republiky žen v kombinované tøídì. Moravskotøebovský Jiøí Štìpánek si
v kombi vylétal 9. místo.
V klubové tøídì zabojoval nadìjný junior Jan
Louda z Aeroklubu Hodkovice, který se tak stal nejmladším plachtaøským mistrem ÈR v historii.
Støíbro putovalo s Ivanem Haraštou do Aeroklubu
Toužim, bronzový je moravskotøebovský Michal
Lešinger.
Staromìstské plachtaøské závody trvaly ètrnáct dnù,
bìhìm nichž bylo možné uletìt dvanáct disciplín.
Aby byly závody platné, museli piloti zvládnout
minimálnì ètyøi disciplíny, což letos splnili (zapoèítáno osm letových dnù). Vypsání disciplíny (v èeských podmínkách 100-500 km) je závislé na meteorologických podmínkách. Závodníci byli bodování
podle rychlosti, které dosáhli nebo, pokud pøistanou
v terénu, dle vzdálenosti, kterou uletìli. Pokud nešlo
kvùli poèasí doletìt na cílové letištì, pøistávali
v terénu. Umìní a znalost pøistání do terénu jsou
pøitom jednou ze základních podmínek úspìchu na
závodech a souèástí výcviku pro získání prùkazu
pilota kluzáku. Plachtaø, jenž klesne pod výšku 500
metrù nad terénem, si musí dle pøedpisù vybrat
vhodnou plochu pro pøistání do terénu. Vìtronì jsou
pro pøistání v terénu i konstruovány, lze je rozebrat
a opìt složit za asistence jednoho pomocníka za pìt
minut. K pøepravì do místa dalšího startu pak slouží
speciální transportní vozy. Více informací na
www.gliding.cz/souteze/2008/pmcr/.

Zleva stojí: Pája Müllerová, Kamèa Šimonová, Evèa Šaøecová, Alèa Vomelová, Pea Vašková;
v podøepu: Peula Šaøecová, Dáša Netolická, Monèa Šaøecová
Velmi solidního úspìchu dosáhl ženský tým
volejbalového oddílu TJ Slovan. V tvrdé konkurenci
ostatních mìst Pardubického kraje se týmu žen,
doplnìným o èerstvou krev døívìjších dorostenek,
podaøilo vybojovat tøetí místo v KP II za
Lanškrounem B a Litomyšlí. „Pøedvádìli jsme
dobré výkony, mám radost pøedevším z toho, jak se
mladé hráèky skvìle zapracovaly do týmu,“
vysvìtlila Dagmar Netolická, hrající trenérka týmu.
Nejen úspìšné prolnutí dvou generací však stálo za
cenným umístìním, tým se prezentoval výbornì
organizovanou a pestrou hrou, s níž si vìtšina
soupeøù nedokázala poradit. Bìhem prázdnin
probìhne volejbalový kemp, v jehož rámci budou

dìvèata pilovat nové signály a nacvièovat souhru
v poli. „Po nìkolika letech máme opìt silný tým,
který by mohl mít v pøíští sezónì ještì vyšší ambice“,
dodala s úsmìvem Eva Šaøecová, zkušená opora
týmu, který s Dášou Netolickou spoleènì vede.
Nové prostøedí volejbalových kurtù v areálu TJ
Slovan za aquaparkem volejbalistkám jednoznaènì
svìdèí, po dlouhé dobì si cestu na volejbal našli
i diváci. Podpoøit naše úspìšné a krásné ženy a
dívky mùžete pøijít i Vy, nová sezóna zaèíná
poslední srpnový víkend.
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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