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Moravská Tøebová dostane novou sanitku
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Starostové na Moravskotøebovsku si 
vybojovali druhou sanitku. Moravská 
Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, 
kde doprovodnou sanitku dostanou. 
Pùvodnì s ní zástupci kraje poèítali do 
Vysokého Mýta. 
Zrušením akutní lùžkové péèe a druhého 
záložního vozu rychlé záchranné pomoci 
vedlo k velké nespokojenosti obèanù, 
zhoršila se zdravotnická péèe. O problé-

mu v úterý 8. 4. jednalo vedení mìsta 
a starostové regionu s Markem Obrtelem, 
generálním øeditelem Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje. Do 
mìsíce pøislíbil posílení výjezdové 
jednotky o další vozidlo.
 „Jedná se o osobní auto Škoda Octavia 
Combi s plnou výbavou jako je ve velké 
sanitce. Má pohon na všechny ètyøi kola, 
aby se dostala i do hùøe dostupných 
lokalit za každého poèasí,“ sdìlil Marek 
Obrtel.
Starostové ale poukazují na fakt, že 
osobní automobil nemá lehátko. „Nelíbí 
se mi ani to, že na dvì sanity zùstane 
jeden lékaø,“ øekl místostarosta mìsta 
Miloš Izák. V takzvané malé sanitce totiž 
bude jezdit lékaø a záchranáø, zatím co ve 
velké jenom øidiè a záchranáø. Podle èeho 
se budou rozhodovat, kdo ke komu 
pojede? Pokud zavoláte na centrálu rychlé 
záchranné služby (tel: 155, 112), rozhod-
nutí bude na úsudku kvalifikované 
zdravotní setry, která urèí, kam pojede 
lékaø a kam záchranáø. Podle slov Obrtela 
ale v šedesáti procentech pøípadù zùstává 
pacient doma a nevyžaduje pøevoz do 
nemocnice. „V Pardubickém kraji máme 
pouze osmnáct kmenových doktorù na 
patnáct míst v kraji. Služby musíme 
zabezpeèovat externisty, ale ti nejsou od 

nás proškoleni. Nelékaøská posádka proto 
udìlá více práce než lékaø, kterého do 
sanity posadím nucenì,“ vysvìtlil Obrtel 
a dodal: „Je to utopie myslet si, že tu 
budou dvì proškolené lékaøské sanitky. 
Kraj na to nemá peníze.“ 
Záložní sanitky Pardubický kraj zrušil 
z nìkolika dùvodù. Jedním z nich byl 
právì nedostatek penìz a doktorù. „Víme, 
že si Moravská Tøebová zaslouží mimo-

øádnou pozornost. Zvláštì proto, že 
Olomouc ani Brno není prozatím 
naklonìna pro spolupráci a ochota vyjet 
záchrannému vozidlu z Moravské Tøebové 
alespoò na pùl cesty je minimální, øíká 
Obrtel. Krajský radní zodpovìdný za 
zdravotnictví Josef Janeèek slíbil, že 
druhé vozidlo i s posádkou Moravsko-
tøebovští dostanou. Celou vìc komplikuje 
zákoník práce, který systém rychlé 
záchranné služby zdražuje. 
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Jak volat tísòovou linku 155?

Pokud je to možné, volejte vždy pøímo 
záchrannou službu na èísle 155. 
Alternativní tísòové èíslo 112 vede pouze 
do tzv. telefonního centra tísòového 
volání, jehož pracovník po zjištìní 
základních informací hovor pøepojí na 
dispeèink záchranné služby. Je zøejmé, že 
vždy dojde k vìtšímu èi menšímu 
prodlení a za urèitých okolností mùže 
dojít i ke zkreslení informací. Centrum 
linky 112 nemá k dispozici žádné 
zásahové prostøedky – jde pouze o linku 
pro ty, kteøí nemohou volat potøebnou 
tísòovou složku pøímo.
Èíslo 112 je urèeno pøedevším pro 
cizince, kteøí neznají národní tísòová 
èísla, a dále pro ty, kteøí z jakéhokoliv 

dùvodu národní tísòová èísla volat 
nemohou. Týká se to napø. pøípadù, kdy 
mobilní operátor volajícího nemá v da-
ném místì pokrytí. Pokud je zde pokrytí 
kteréhokoliv jiného operátora, lze èíslo 
112 volat z libovolného mobilního 
telefonu, a to i bez SIM karty.
Záchrannou službu volejte vždy, pokud 
jste svìdky náhlého a neoèekávaného 
zhoršení zdravotního stavu, závažného 
úrazu nebo dìje, který zøejmì bude mít za 
následek úraz nebo jiné poškození zdraví. 
Volejte i tehdy, pokud si nejste jisti, zda se 
o takový stav nejedná. Operátor záchran-
né služby, kvalifikovaný zdravotník, 
situaci posoudí a zvolí optimální øešení. 
Zdravotnická záchranná služba má 
v celé ÈR jednotné èíslo 155, které lze 
volat z jakéhokoliv telefonu veøejné 
telefonní sítì (vèetnì mobilních sítí) bez 
pøedvolby. Volání je bezplatné.
Operátorka na operaèním støedisku 
záchranné služby zpravidla ovìøí èíslo, ze 
kterého voláte a adresu (popis místa), kam 
je tøeba poslat pomoc. Aby se pøedešlo 
nedorozumìní, zejména pøi volání z mo-
bilního telefonu, vždy aktivnì uveïte 
mìsto (obec), ve kterém se nacházíte.

Pro upøesnìní místa události je dùležité 
uvést co nejvíce údajù:
V bytì, na pracovišti nebo v jiném 
uzavøeném prostoru:
- adresu a èísla domu (jsou dùležitá obì 
èísla - èervené i modré)
- patro a jméno majitele bytu
- jak najít dùm (hlavnì na sídlištích)
Na veøejné komunikaci nebo na vol-
ných prostranstvích:
- struèný a výstižný popis místa 
události (blízká budova, køižovatka, 
vesnice, odboèka)
- smìr a kilometrovník na dálnici, 
správné èíslo dálnice atd.)
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Projekt Zdravého mìsta a školských zaøízení 
Moravská Tøebová (Speciální škola, základní školy)
Hlavní zámìr projektu spoèívá ve snaze pøispìt ke 
zlepšení zdravotního stavu  školních dìtí,  pøedevším 
odstranit vadné držení tìla, které mùže v dospìlosti 
vést k funkèním poruchám pohybového systému. Ty 
se projevují pøevážnì bolestmi zad nejen v po-
kroèilejším vìku. Projekt dìtem i rodièùm nabízí 
úèinný pohybový program jako prevenci uvedených 
problémù – podchytí jejich zájem o pohyb formou 
hry, motivaèního a zábavného cvièení, upevòování 
fyzické kondice. U dìtí posílí základ zdravého 
zpùsobu života, získání odpovìdnosti za vlastní 
zdraví. Problém vadného držení tìla lze v souèasné 
dobì oznaèit za civilizaèní chorobu. Zhoršuje se pøi 
nástupu dìtí do školy, kdy dochází k poklesu 
spontánní aktivity, dùležité k rozvoji pohybového 
aparátu. Svalová nerovnováha se bìhem dalších let 
školní docházky ještì více prohlubuje. Pohybový 
systém je vystaven znaèným nárokùm, které vedou 
k únavì a poklesu celkové výkonnosti. V dospìlosti 
pak vadné držení tìla pøispívá k nezvratným 
zmìnám na páteøi, èasto doprovázenými bolestí.

Pro zahájení prevence tìchto jevù je vhodný 
pøedškolní a raný školní vìk, kdy lze kompenzaèním 
cvièením a nácvikem správného sezení pøi 
vyuèování upevnit správné pohybové návyky, které 
pøetrvají do dalších let života. Tady úzce spolupracu-
jí uèitelé 1. stupnì a uèitelé tìlesné výchovy. 
V prvním roèníku realizace projektu jsme se 
zamìøili na školáky, v dalších letech je pøedjednáno 
zapojení mateøských škol. Cílovou skupinou jsou 
tedy dìti raného školního a pøedškolního vìku 
z místních základních a mateøských škol, vèetnì 
dìtí, navštìvujících speciální školu. Ze základních 
škol to budou dìti pøedevším z prvních a druhých 
tøíd, dál podle možností jednotlivých škol i vyšší 
roèníky prvního stupnì.
Výstupy projektu:
- posouzení projektu ve spolupráci se zúèastnìnými 
dìtmi, rodièi a dìtskými lékaøi
- posouzení zdravotního stavu dìtí dìtskými lékaøi,
- vyjádøení rodièù k projektu prostøednictvím 
výstupního dotazníku
- zhodnocení úèinnosti projektu
- zpestøení vyuèování tìlovýchovnými chvilkami
- srovnání poètu dìtí s vadným držením tìla pøed 
použitím metodiky a po dobì, kdy mùžeme hodnotit 
úèinnost metodiky
- uvìdomìní si správného držení tìla.
- prezentace zapojení škol do projektu na semináøích 
Zdravých mìst a na setkáních školských zaøízení.
Projektový tým:
aktivnì zapojené školy a jejich zástupci:
ZŠ M. Tøebová, Ès.armády 179 – Ing. Ehlová
ZŠ M. Tøebová, Palackého 1351 – Mgr. L. Èápová, 
Z. Mareèková
ZŠ M. Tøebová, Kostelní námìstí 21 – Mgr. R. Cá-
pal, Mgr. Lucie Krajèiová
Speciální škola – Mgr. Dana Henslová, Z. Elfmarková
odborní lékaøi:
MUDr. J. Hájková, MUDr. M. Neèasová
rehabilitaèní pracovníci:
J. Duráková, J. Šnoblová
Zdravé mìsto M. Tøebová  V. Cápalová, koordiná-
torka projektu Zdravé mìsto a Místní Agenda 21, 
JUDr. M. Izák  politik projektu
Cílem projektu „Zdravá záda“ je sestavení 
pohybového programu/metodiky cvikù pro prevenci 
vadného držení tìla, posílení fyzického stavu dìtí 
(zlepšení kloubní pohyblivosti, plochých nohou) 
a dalších vad s využitím nìkterých pomùcek, napø. 
overballù.

Veronika Cápalová, koordinátorka projektu
Zdravé mìsto a místní agendy 21

V tomto textu se seznámíme s èástí zmìn, které nám 
pøináší novela Živnostenského zákona, jejíž úèinnost 
zaèíná 1. 7. 2008. Hned v úvodu zákon definuje, 
co je a co není živnost. Oproti souèasnému znìní 
pøináší novela nìkolik zmìn v této problematice. 
Napø. projektování pozemkových úprav v souèas-
ném znìní není živností – po novele je živností 
volnou. Naopak živností pøestává být napø. èinnost 
autorizovaných obalových spoleèností, nakládání 
s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens 
a toxinem, provozování zoologických zahrad, ar-
chivnictví, pronájem nemovitostí, bytù a nebytových 
prostor a nìkteré další. Uvedené èinnosti se nadále 
neøídí živnostenským zákonem, ale jinými pøedpisy.
Dalším oddílem, kde nalezneme zmìny je § 5  
subjekty oprávnìné provozovat živnost. Novì je 
oprávnìna provozovat živnost za stejných podmínek 
jako èeská osoba i osoba, jíž byl udìlen azyl nebo 
doplòková ochrana, a její rodinní pøíslušníci  tedy 
manžel(ka) a dìti.
Další zmìnou je, že èeský obèan nebo obèan èlenské 
zemì EU mùže doložit svou odbornou zpùsobilost 
také doklady o odborné kvalifikaci, které osvìdèují, 
že pøedmìtnou èinnost vykonával v jiném èlenském 
státì EU. Podrobnosti naleznete v § 7 Živnostenské-
ho zákona.
Významnou zmìnou je, že novelou zaniká živno-
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Zdravá záda Živnostenský úøad informuje

Autosedaèky a zádržné systémy

stenský list, podnikatel bude prokazovat své 
živnostenské oprávnìní výpisem z živnostenského 
rejstøíku. Stávající živnostenské listy ovšem 
zùstávají v platnosti až do doby, kdy podnikatel 
ohlásí na živnostenském úøadu nebo jiném 
kontaktním místì státní správy nìjakou zmìnu. Pak 
mu bude vydáno živnostenské oprávnìní formou 
výpisu z živnostenského rejstøíku. Tento výpis (vždy 
aktuální) pak podnikatel bude dokládat ve všech 
pøípadech, ve kterých se dnes prokazuje živnosten-
ským listem. Pokud podnikatel provozuje živnost 
prostøednictvím odpovìdného zástupce nebo sám je 
pro nìjakého podnikatele odpovìdným zástupcem, 
je pro nìho podstatná informace, že podle novely 
mùže být obèan ustanoven odpovìdným zástupcem 
pro 4 podnikatele – souèasná právní norma povoluje 
pouze dva. Ukonèí-li odpovìdný zástupce výkon 
funkce, musí souèasnì živnostenskému úøadu 
prokázat, že o ukonèení své funkce pøedem písemnì 
informoval podnikatele. Podnikatel pak musí do 
15 dnù ustanovit nového odpovìdného zástupce.
V pøíštím vydání zpravodaje Vás seznámíme s dal-
šími zmìnami Živnostenského zákona, které nám 
pøináší novela.

kolektiv pracovníkù odboru
Obecní živnostenský úøad

Moravská Tøebová

Pravidla silnièního provozu stanovují povinnost 
øidièe motorového vozidla skupiny M1 (osobní 
automobily s obsaditelností do 9 míst vèetnì øidièe), 
N1, N2 nebo N3 (vozidla pro dopravu nákladu), užít 
pro pøepravu dìtí vždy autosedaèku, a to pøi 
pøepravì dítìte pøi jízdách na všech druzích 
pozemních komunikacích (tedy nejen na dálnicích, 
ale i v obcích).
Dítì, které mìøí nejvýše 150 cm a váží nejvýše 36 
kg, by mìlo být vždy pøepravováno v autosedaèce, 
která odpovídá hmotnosti a výšce dítìte. Pro úèely 
zákona o pravidlech silnièního provozu vyhovuje 
i tzv. kolíbka nebo podsedek, pokud je homologován 
pro použití (má atest). Považuje se tedy za 
autosedaèku, pokud je použit zároveò s bezpeènost-
ním pásem. Autosedaèka musí být ve vozidle 
umístìna, upevnìna a použita k pøepravì dìtí pouze 
podle podmínek stanovených výrobcem autosedaè-
ky, které jsou uvedeny v návodu k použití této 
autosedaèky. Pokud dítì pøesáhne svou výškou limit 
150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být 
pøepravováno v autosedaèce, ale lze jej pøepravovat 
pouze za použití bezpeènostních pásù, je-li jimi dané 
sedadlo vybaveno. Jedná se o pøípad, kdy dítì pøi 
140 cm výšky váží 40 kg, nebo naopak pøi 155 cm 
výšky váží 30 kg.
Pøíklady pøepravy dìtí v rùzných typech vozidel:
1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 bez 
bezpeènostních pásù (tj. nevybavené na žádném 
sedadle bezpeènostním pásem)
- se dítì mladší než 3 roky vùbec vozit nesmí 

- dìti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech 
nepøipoutané, resp. bez autosedaèky
- dítì vìtší než 150 cm je možné vézt na sedadle 
vedle øidièe
- poèet pøepravovaných dìtí starších 12 let nesmí 
pøesáhnout poèet povolených míst k pøepravì osob
2. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpeè-
nostními pásy  
- lze vozit dìti v autosedaèkách (vèetnì kolíbek, 
klasických autosedaèek i podsedkù), a to vèetnì dìtí 
do 3 let, vzadu, i na sedadle vedle øidièe
- od 1. 1. 2008 nelze vozit víc dìtí, než je v autì 
sedadel s bezpeènostními pásy, na tìchto sedadlech 
je povinnost použití autosedaèky
- na sedadle, které je vybaveno airbagem, musí být 
tento uveden mimo èinnost nebo dítì v autosedaèce 
musí být zády k airbagu
- pøi pøepravì 3 dìtí na zadních sedadlech, když jsou 
na zadních sedadlech už dvì autosedaèky a tøetí 
autosedaèka se tam již nevejde, lze tøetí dítì starší 
3 let pøepravovat s použitím bezpeènostního pásu  
bez autosedaèky
Pravidla silnièního provozu navíc umožòují nìkteré 
drobné výjimky pro nepoužití zádržných systémù 
(napø. ze zdravotních dùvodù), které jsou uvedeny 
v zákonu. Porušení povinnosti použít dìtskou 
autosedaèku nebo bezpeènostní pás pøi pøepravì dìtí 
mùže být na silnici øešeno blokovou pokutou až 
2 000 Kè a poté budou udìleny 2 body v bodovém 
hodnocení.

Ing. Petr Václavík, vedoucí odboru dopravy
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Ze zastupitelstva mìsta
dne 14. 4. 2008

Vy se ptáte, starosta odpovídá

Ve vojenské škole hoøelo!

Zastupitelstvo mìsta schválilo:
ü Finanèní dary obèanùm za jejich práci ve 
výborech zastupitelstva mìsta za rok 2007 v souladu 
s pøedloženým návrhem.
ü Rozpoètové opatøení è. 4/2008 rozpoètu mìsta - 
provedení oprav støechy bazénu Základní školy 
Moravská Tøebová, Palackého 1351, okres Svitavy 
dle pøedložené varianty è. 1. Náklady ve výši 350 
tis. Kè budou kryty z rozpoètové rezervy.
ü Rozpoètové opatøení è. 5/2008 rozpoètu mìsta, 
poskytnutí finanèního pøíspìvku NIPI ÈR, KO PK, 
o.s., støedisku sociálních služeb Salvia ve výši 
25.000,- Kè na èinnost støediska. Pøíspìvek bude 
poskytnut z vyèlenìné rozpoètové rezervy.
ü Uzavøení smlouvy o poskytnutí investièní 
dotace ve výši 250.000,- Kè na poøízení devítimíst-
ného vozu s pøíspìvkovou organizací Dùm dìtí 
a mládeže Moravská Tøebová.
ü Uzavøení smlouvy o poskytnutí investièní 
dotace ve výši 100.000,- Kè s Prùmyslovým 
muzeem Mladìjov, se sídlem Mladìjov na Moravì 
145, na dobudování sociálního zaøízení.
ü Uzavøení dodatku è. 2 smlouvy o spolupráci pøi 
zabezpeèování požární ochrany s obcí Staré Mìsto, 
se sídlem Staré Mìsto 145, který upravuje výši 
pøíspìvku mìsta na provoz JPO II (360.000,- Kè) 
v roce 2008 a na dovybavení hasièského speciálu 
v roce 2008 ( 350.000,- Kè).
ü Uzavøení dodatku è. 2 smlouvy o partnerství 
s Oblastní charitou M. Tøebová, se sídlem Kostelní 
nám. 3, 571 01 M. Tøebová, (pøedmìtem partnerství 
je realizace projektu „Stacionáø“), který upravuje 
výši pøíspìvku mìsta na èásteèné krytí provozu 
Stacionáøe v  roce 2008 ve výši 300.000,- Kè.
ü Uzavøení smlouvy s TJ Slovan Moravská 
Tøebová, o poskytnutí finanèního pøíspìvku na 
provoz tìlovýchovné jednoty v roce 2008 ve výši 
5.700.000,- Kè.
ü Uzavøení smlouvy o poskytnutí investièní 
dotace s TJ Slovan M. Tøebová, v roce 2008 ve výši 
775.000,- Kè (na poøízení stojanù pro skok o tyèi na 
atletickém høišti - 75,00 tis. Kè (spolupodíl ke grantu 
Pardubického kraje), rekonstrukci kanalizace v ulici 
Nádražní - 100,00 tis. Kè a zádlažbu parkovištì 
u tenisových kurtù - 600,00 tis. Kè).
Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta je k dispo-
zici na sekretariátì starosty na MìÚ.

K V Ì T E N 2 0 0 8

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

Proè v ulici Pod Hamry už 
není kontejner na sklo, který 
tu stál? Jednoho dne se odvezl, 
a od té doby se hází sklo do 
smíšeného odpadu. Není divu 
že se po svozu musí odpad 
tøídit a tím je jasné, že nemùže 
být levnìjší. Proè tomu tak je?
Technické služby se rozhodly 
rozšíøit tøídìní skla na bílé a ba-

revné, což si samozøejmì vyžaduje zvýšení poètu 
kontejnerù na tento druh odpadu. Zároveò došlo 
i k tomu, že oba kontejnery na sklo byly umístìny 
vedle sebe. Proto je nyní tìchto svozových míst na 
sklo ménì. Pøesto postupnì dochází k zvýšení poètu 
kontejnerù a tedy i k doplnìní na místa, kde byly 
døíve umístìny.
Obyvatelé Udánek se ptají, proè se nepokraèuje 
ve výstavbì chodníku na ul. Tylové smìrem do 
Udánek? Kdy se opraví silnice v témže úseku, 
která je znièená od kamionù pøeložených døevem?
Ve trase pokraèování chodníku do Udánek je 
plánována též výstavba kanalizace. Proto bylo 
rozhodnuto o koordinaci tìchto akcí tak, aby na sebe 
navazovaly a nemusel se tedy novì položený 
chodník brzy zase rozebírat. Proto dokonèení 
chodníku v letošním rozpoètu není. S plánovanou 
kanalizací také souvisí i oprava silnice v tomto 
úseku. Ta bude provedena až po rozšíøení kanalizace 
do Udánek.

Mìsto zastoupené odborem IRR se zúèastnilo slavnostního zasedaní k Mezinárodnímu dni památek a sídel, 
které se konalo dne 16. 4. 2008 ve Španìlském sále Pražského hradu. Na zasedání byly vyhlášeny výsledky 
soutìže o Cenu za pøípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2007. Na 1. místì se umístilo 
a získalo titul „Historické mìsto roku 2007“ mìsto Jindøichùv Hradec, o 2. a 3. místo se podìlila mìsta 
Šternberk a Uherské Hradištì. Naše mìsto se umístilo na 3. místì v Pardubickém kraji. 

Proces regenerace se týká takøka všech MPR a MPZ 
naší republiky. Právì díky Programu regenerace se 
viditelnì zlepšil stav památkovì chránìných území, 
jejichž stav byl po roce 1989 tristní: nedostateèná 
a zanedbaná údržba památek, technické infrastru-
ktury, špatný stavební stav objektù. Mnohá mìsta by 
vzhledem k možnostem rozpoètù a celkovým 
potøebám památky vùbec nerekonstruovala. Naše 
Mìstská památková rezervace byla vyhlášena výnosem 
Ministerstva kultury ÈR ze dne 29. èervence 1980, 
è.j.13603/80-VI/1 a dle zákona è.20/1987 Sb., o státní 
památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù, za 
památkovou rezervaci. Rozsah památkové rezervace je 
vymezen hranicí, která vede ulicemi Komenského, 
Olomoucká, Piaristická, Jevíèská, Gorazdova a Br-
nìnská. Moravská Tøebová se již od roku 1995 aktivnì 
zapojuje do „Programu regenerace MPR a MPZ“ 

vyhlášeným Ministerstvem kultury ÈR a vìnuje velké úsilí a prostøedky na regeneraci svého historického 
jádra. Do oprav se podaøilo díky Programu regenerace zapojit jak církev, tak i soukromé majitele domù 
v historickém jádru. V období 1995 až 2007 bylo opraveno cca 40 objektù v soukromém vlastnictví s podílem 
nákladù vlastníkù ve výši více jak 31 mil. Kè.
Pro pøedstavu pøikládáme pøehlednou tabulku vynaložených penìz k obnovì naší MPR:

   Finanèní pøehled - Regenerace MPR 1995 -2007

   ROK OÚ STÁT MÌSTO VLASTNÍK CELKEM

   1995    500 000,00 Kè   2 957 000,00 Kè   1 705 000,00 Kè   1 877 385,00 Kè     7 039 385,00 Kè 

   1996    450 000,00 Kè   3 730 000,00 Kè   2 721 444,00 Kè   2 175 065,00 Kè     9 076 509,00 Kè 

   1997    600 000,00 Kè   4 465 000,00 Kè  3 975 361,00 Kè   2 846 025,00 Kè   11 886 386,00 Kè 

   1998    3 305 000,00 Kè   1 811 200,00 Kè   4 757 925,00 Kè     9 874 125,00 Kè 

   1999 1 050 000,00 Kè   5 592 000,00 Kè   2 845 637,00 Kè   3 706 833,00 Kè   13 194 470,00 Kè 

   2000    3 540 000,00 Kè      641 089,00 Kè   3 230 106,00 Kè     7 411 195,00 Kè 

   2001    5 720 000,00 Kè   2 563 000,00 Kè   2 553 000,00 Kè   10 836 000,00 Kè 

   2002    4 440 000,00 Kè   3 535 789,00 Kè   2 240 810,00 Kè   10 216 599,00 Kè 

   2003    2 480 000,00 Kè  2 818 335,00 Kè   1 966 725,00 Kè     7 265 060,00 Kè 

   2004    4 310 000,00 Kè  2 744 104,00 Kè   1 330 012,00 Kè     8 384 116,00 Kè 

   2005    2 450 000,00 Kè  1 930 070,00 Kè   1 625 930,00 Kè     6 006 000,00 Kè 

   2006    2 160 000,00 Kè   1 658 404,00 Kè      856 954,00 Kè     4 675 358,00 Kè 

   2007 2 135 000,00 Kè 1 073 898,00 Kè 2 230 966,00Kè 5 771 364,00 Kè

  CELKEM 2 600 000,00 Kè  47 284 000,00 Kè 30 023 331,00 Kè  31 397 736,00Kè 111 636 567,00 Kè 

Mìsto postupuje v regeneraci MPR po etapách. V první etapì, která byla v roce 1998 pøevážnì dokonèena, šlo 
o kompletní rekonstrukci infrastruktury v MPR, vèetnì rekonstrukce hlavních komunikaèních tahù v MPR. Ve 
druhé etapì, která probíhala od roku 1998 a zamìøovala se na postupnou obnovu jednotlivých objektù v MPR 
prostøednictvím finanèní pomoci soukromým vlastníkùm kulturních památek.
Ve tøetí etapì, která byla zahájena rokem 2006 došlo k úplné rekonstrukci vè. inženýrských sítí pøístupové 
cesty k zámku ul. Zámecké a Zámeckého námìstí. Dále bylo zrekonstruováno hlavní nádvoøí zámku vè. 
osvìtlení. V roce 2007 se podaøilo zrekonstruovat  pøístupovou cestu k zámku od jižní brány. Bylo pokraèová-
no II. etapou na obnovì hradebního systému zámku.
Na rozdíl od jiných mìst naše mìsto významnì pomáhá i soukromým vlastníkùm kulturních památek. V roce 
2007 byla z Programu regenerace provedena obnova celkem 16 objektù, z toho 4 objekty z majetku mìsta, 
3 objekty v majetku sdružení vlastníkù domu pod správou Správy nemovitostí Moravská Tøebová s.r.o. 
a 9 objektù z majetku soukromých vlastníkù. Ne jinak tomu je i v letošním roce. 

Eva Štìpaøová, referent odboru investièního a regionálního rozvoje

Mìsto Moravská Tøebová od 1. 1. 2008 spustí nový 
systém výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, jenž 
má lidi motivovat k tomu, aby lépe hospodaøili s 
penìzi, a to výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi 
zèásti formou poukázek. Poukázky budou sloužit 
k úhradì potravin a základních hygienických potøeb 
a budou tak pøispívat k cílenému využití sociálních 
dávek. 
Touto zmìnou chceme motivovat lidi závislé na 
sociálních dávkách k aktivnímu chování, aby si ne-
zvykali zùstávat v sociální síti rùzných podpor a pøí-
platkù a práci si zaèali sami aktivnì hledat. Mìli by 
se sami snažit vymanit z "pasti" sociální podpory, 
která jim však mnohdy vyhovuje.
Poukázky mají dostávat nejen jednotlivci dlouhodo-
bì nezamìstnaní, kteøí je utrácejí, jak nemají, 
napøíklad za alkohol, cigarety nebo je vhazují do 
automatù, ale i rodiny s dìtmi, kteøí žijí dlouhodobì 
ze sociálních dávek a neprojevují zájem o zmìnu své 
situace. Cílem je také zabránìní zneužívání penìz od 
státu. 
Tento systém dále pomùže sociálním pracovnicím 
lépe pracovat s pøíjemci sociálních dávek. Budou se 
snažit pomáhat klientùm, kteøí mají problém s dáv-
kami vyjít, vytvoøit systém, jak si na celý mìsíc 
poukázky rozdìlit.
Každý klient, který obdrží tyto poukázky bude 
seznámen s tím, k jaké úhradì je možno tyto 

Historické mìsto roku 2007

Upozornìní pro osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi
poukázky použít a zároveò i se sítí smluvních 
prodejen, kde je bude moci uplatnit. 
V souèasné dobì se bude jednat zhruba o každého 
pátého pøíjemce dávky hmotné nouze. Do budoucna 
se však poèítá s tím, že to bude zhruba polovina 
tìch, kteøí tyto dávky pobírají.

Ivana Radimecká, referentka OSVZ

S rozednìním ve ètvrtek 17. 4. 2008 se rozeznìly 
sirény požárních aut. Žáci vojenské støední školy 
kvapnì opouštìjí své pokoje. Hasièi identifikují 
požár v nejvyšším poschodí internátu. Je nutné 
evakuovat dvì ložnice žákù, kterým požár odøízl 
ústupovou cestu ke schodišti. Tak znìl námìt 
požárního cvièení s nácvikem evakuace, který 
probìhl ve spolupráci s Hasièským záchranným 
sborem ve Svitavách a Vojenskou støední školou MO 
v Moravské Tøebové. Samozøejmì, že se nikomu 
z pøítomných nic nestalo, nikdo nebyl zranìn, ani 
žádný majetek nebyl poškozen.
To nejdùležitìjší, co cvièení pøineslo, byla zkušenost 
a reálná pøedstava, co vše a jak rychle je nutné 
udìlat, aby byly lidské životy zachránìny i v pøípadì 
skuteèného požáru. 

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

Upozornìní:
Mìstská policie v Moravské Tøebové pravidelnì 
každou nedìli od 07:00 do 19:00 hodin nevykonává 
bìžnou službu, proto žádáme obèany, kteøí budou 
potøebovat pomoc, aby se v tuto dobu obraceli na linku 
Policie ÈR - 158.
Mimo výše uvedenou dobu je MP Moravská Tøebová 
k dosažení na telefonních èíslech: mobilní telefon: 
604 611 973, pevná linka: 461 312 436, linka tísòového 
volání: 156 (linku tísòového volání 156 je nutné užívat 
pouze z telefonních automatù nebo pevných linek, 
jelikož pøi volání z mobilního telefonu budete z tech-
nických dùvodù pøesmìrováni na Mìstskou policii ve 
Svitavách).

Z èinnosti MP Moravská Tøebová za období 
15. 3. 2008 – 14. 4. 2008
Billa bude vodku zamykat 
Dne 10.4. se zlodìji zamìøili pøedevším na obchodní 
dùm Billa v Moravské Tøebové, kde si vytipovali 
stojan s alkoholickými nápoji, ze kterého je nejvíce 
lákala vodka. Poprvé se lahve za 124,90 Kè pokusil 
zmocnit L.P., obyvatel nedaleké obce, kterého 
zadržela ochranka. Muž ve vìku 25 let byl strážníky 
mìstské policie odmìnìn za tento skutek blokovou 
pokutou, za kterou by poøídil takových lahví osm. 
Další pokus na sebe nenechal dlouho èekat. Již 
v 17:55 hodin se uskuteènilo druhé kolo soutìže 
o nedosažitelnou láhev vodky. Tentokrát dva mladíci 
ve vìku ètrnácti let zvolili výhodnìjší taktiku – když 
odcizí láhev nižší hodnoty, vše bude v poøádku a na 
nic se nepøijde. Bohužel, oba za nedlouho skonèili 
v rukou pøedstavitelù zákona, kteøí je navíc za hrdin-
ský skutek pøevezli pro odmìnu k rodièùm a k tomu 
si vyslouží i pochvalu školy, kterou ve volných 
chvílích navštìvují.
Záhadné zranìní
V 05:30 hodin dne 12. 4. pøijala hlídka mìstské 
policie žádost z dispeèinku RZS Svitavy o provìøení 
události na námìstí T.G.Masaryka v Moravské 
Tøebové, kde se dle oznámení nacházel mladík silnì 
krvácející z nártu dolní konèetiny. Hlídka mladíkovi 
poskytla první pomoc a na místo pøivolala lékaøe 
RZS. Mladík, který dle vypovídajících svìdkù 
zakopl a spadl do výlohy prodejny, o kterou si nohu 
poranil, byl sanitním vozem pøevezen k lékaøskému 
ošetøení do nemocnice ve Svitavách. Hlídka mìstské 
policie pøedala pøípad k šetøení Policii ÈR a vyro-
zumìla majitele prodejny. 
Agresivní øidiè
V 18:50 hodin 12. 4. vyjela hlídka mìstské policie na 
ulici Holandskou k zajištìní místa, kde policista 
Policie ÈR zastavil øidièe, který svojí riskantní jízdou 
ohrožoval okolí a jevil známky opilosti. Po pøíjezdu 
hlídky mìstské policie na uvedené místo se øidiè 
O.Ø. zaèal chovat agresivnì a dokonce policisty 
fyzicky napadl. V tuto chvíli bylo strážci zákona 
užito hmatù a chvatù sebeobrany a následnì byl muž 
podle § 76 odst. 2) Trestního øádu, omezen na osobní 
svobodì a pøevezen k dalšímu šetøení na OO PÈR.
Mladí vandalové
V 19:30 hodin dne 12. 4. bylo obyvatelkou 
Moravské Tøebové hlídce mìstské policie ozná-
meno, že dva mladíci házejí kameny do zdí a oken 
bývalého oddìlení dìtské nemocnice. Hlídka 
obdržela, bohužel pro mladíky struèný popis, na 
jehož základì strážníci v pøilehlé zahradì dopadli 
dva výtržníky M.L. a T.D., oba ve vìku 14 let, kteøí 
se k èinu na místì pøiznali. Oba mladíky hlídka 
mìstské policie pøedala rodièùm, o pøípadné vzniklé 
škodì bude rozhodovat správní orgán. 
Krádeže v Penny Marketu
Dne 14. 4. v 15:00 hodin pøijala hlídka oznámení od 
zamìstnancù Penny Marketu v Moravské Tøebové, 
že zadrželi tøi dìti, které se pokusily odcizit v pro-
dejnì zboží v hodnotì asi 400,- Kè. Po pøíjezdu 
hlídky mìstské policie na místo byly zjištìny 
skuteènosti nezbytné k objasnìní pøestupkového 
jednání a mladíci ve vìku od 12 do 14 let byli 
následnì pøedáni rodièùm. Dále bude mìstská 
policie postupovat v tomto pøípadì dle zákona 
o sociálnì  právní ochranì dìtí.
Ve veèerních hodinách byla hlídka MP opìt 
pøivolána do prodejny Penny Market, kde si muž 
vzal z regálu láhev alkoholu a nákupní tašku a tyto 
vìci chtìl z prodejny odnést bez zaplacení. Muž byl 
po zadržení hlídkou mìstské policie pøevezen na OO 
PÈR ke zjištìní totožnosti a ovìøení, zda se takového 
jednání nedopustil již v pøedchozí dobì. Vzhledem 
ke skuteènosti, že se takto pokusil obohatit poprvé, 
byl strážníky mìstské policie za svùj skutek obdržel 
blokovou pokutu ve výši urèené pøestupkovým 
zákonem. Karel Bláha, velitel MìP

V informaèním systému MìÚ v Moravské 
Tøebové bylo k 31. 3. 2008 pøihlášeno k 
trvalému pobytu celkem 10972 obèanù ÈR a 58 
cizincù s povolením k trvalému pobytu na 
území Èeské republiky. Celkem je tedy v 
Moravské Tøebové evidováno na trvalém 
pobytu 11 030 osob. 
Za mìsíc bøezen se v Moravské Tøebové 
narodilo 5 dìtí, zemøelo 5 obèanù, pøistìhovalo 
se 6 obyvatel a odstìhovalo 13 osob.

Kolik nás je
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Komenského 52/296, Moravská Tøebová
Tel.: 461 311 732, nepøetržitì 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvodního odd. ÈR

Š�astnì ukonèená pátrací akce
V nedìli dne 9. 3. kolem 18:00 oznámil na policejní 
stanici v Moravské Tøebové zoufalý otec, že jeho 
20letý syn v dopoledních hodinách odešel z do-
mova. V pokoji zanechal podivný vzkaz, své osobní 
vìci a mobilní telefon. Co zmizelo, byla láhev 
alkoholu. Protože se chlapec pøed nedávnem rozešel 
s dívkou, mysleli rodièe na to nejhorší. Sami 
neponechali nic náhodì a na vlastní pìst se 
pokoušeli obvolávat známé a procházeli místa, které 
jejich syn rád navštìvoval s vìdomím, že ho sami 
najdou. Protože se již zaèalo stmívat a syn se stále 
nevracel, obrátili se na policii. Ta okamžitì zaèala 
pøipravovat pátrací akci, které se zúèastnili policisté 
z obvodního oddìlení v Moravské Tøebové, psovodi 
se svými služebními psy a policisté z kriminální 
služby. Chvíli po 20:00 však volala š�astná matka, 
že se chlapec našel. Mladého muže objevil jeho otec 
v obci Velké Opatovice živého a zdravého.
Škádlení spolužákù pøerostlo v šikanu tøináctile-
tého chlapce
Svitavští kriminalisté øešili 18. 3. pøípad šikany 
v jedné ze základních škol na Moravskotøebovsku. 
Tøináctiletý chlapec byl nejménì od jara 2007 
opakovanì cílem verbálních i fyzických útokù svých 
ètyøech spolužákù. Škádlení hocha vrstevníky 
postupnì pøerostlo v jeho zesmìšòování velmi 
vulgárními výrazy a opakované fyzické napadání 
nejen ve škole, ale i mimo ni, kdy poškozeného 
agresoøi škrtili, bili a kopali po celém tìle. Jejich 
jednání vyvrcholilo na konci letošního ledna, kdy 
chlapce ve tøídì pøipoutali izolaèní páskou k židli, 
pak povalili na zem, kde naznaèovali, že mu šlápnou 
na hlavu. Celé jednání si pøitom prostøednictvím 
mobilního telefonu natáèeli. Jednotlivými útoky 
nebylo poškozenému zpùsobeno zranìní, které by si 
vyžádalo lékaøské ošetøení. Policejní komisaø zahájil 
ve vìci úkony trestního øízení pro èin jinak trestný 
výtržnictví a omezování osobní svobody. S nejvìtší 
pravdìpodobností bude vzhledem k vìku podezøe-
lých vìc odložena a postoupena státnímu zástupci 
k dalšímu opatøení.
Vyloupená chata
Po delší dobì navštívil pražský majitel svùj 
rekreaèní objekt na Moravskotøebovsku. Bohužel ho 
na místì èekalo nemilé pøekvapení. Jeho chatu totiž 
navštívil neznámý pachatel, který z objektu odcizil 
ètyøi kusy døevìných vnitøních dveøí a litinová 
krbová kamna v hodnotì 43 tis. Kè. Tímto pøípadem 
se zabývají policisté z Moravské Tøebové, kteøí po 
pachateli a odcizených vìcech zahájili pátrání. 
Utrácel cizí peníze
Jednaètyøicetiletý muž z Moravské Tøebové neodolal 
pokušení, když na konci èervence 2007 na chodníku 
našel penìženku i s platební kartou a PIN kódem. 
Místo toho, aby ji vrátil majiteli, se rozhodl pro 

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme personálu LDN-I v Moravské 
Tøebové za vzornou a laskavou péèi o moji 
maminku, paní Vìru Blažkovou, která zde byla 
po náhle mozkové pøíhodì hospitalizována. 
Pøíjemné prostøedí, starostlivost a péèe sestøi-
èek, odborná lékaøská péèe MUDr. Khaleda 
a MUDr. Krále a rehabilitaèní péèe paní Jarky 
Durákové pomohla mojí mamince dostat se 
z nejhoršího. 
Ještì jednou dìkuji, vážíme si Vaší obìtavé 
práce a pøejeme hodnì úspìchù.

Vìra Nápravníková s rodinou
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výbìry hotovosti z rùzných bankomatù v Moravské 
Tøebové. Takto si pøišel na témìø 5 tis. Kè. Ve vìci 
policisté zahájili úkony trestního øízení pro trestné 
èiny neoprávnìné držení platební karty a z trestného 
èinu krádeže. 
Smrtelný úraz
Výjezdová skupina byla vyslána operaèním 
dùstojníkem 19. 3. odpoledne do Moravské Tøebové. 
Zde došlo k neš�astné události, pøi které 25letý muž 
pøi opravì støešních tašek vylezl na sedlovou støechu 
bytového domu, odkud spadl z výšky 10 metrù na 
dláždìný chodník. Muž utrpìl tìžká zranìní, kterým 
nakonec podlehl. Vìc šetøí skupina kriminální 
policie a vyšetøování ve Svitavách. 
Krádež vozidla 
Ve ètvrtek 20. 3. ráno zjistil majitel vozidla 
Mercedes 300 C, že vozidlo, které mìl zaparkováno 
ještì veèer na parkovišti pøed domem v Moravské 
Tøebové, zmizelo. Okamžitì po nahlášení této 
skuteènosti moravskotøebovští policisté po vozidle 
vyhlásili celostátní pátrání. Vozidlo mìlo hodnotu 
100 tis. Kè. V souèasné dobì policisté po pachateli 
krádeže intenzivnì pátrají. 
Vloupání do benzínové èerpací stanice
K vloupání na Moravskotøebovsku došlo v nedìli 
30. 3. kolem tøetí hodiny ráno. Dosud neznámý 
pachatel za použití nezjištìného vozidla vytlaèil 
vchodové dveøe objektu benzínové èerpací stanice 
a odcizil cigarety a alkohol za 53 tis. Kè. Policisté 
po pachateli intenzivnì pátrají. 
Sestøelil chodce a ujel, policisté jej však lapli
Pátrání, které vyhlásili jevíèští policisté po ne-
známém øidièi, který v Jaromìøicích v sobotu 26. 4. 
kolem 20:40 srazil chodce a bezohlednì pak z místa 
nehody ujel, pøineslo své ovoce. Díky dobré znalosti 
policistù z Jevíèka a následnì i spolupráci obèanù 
z obce se podaøilo zajistit podezøelé vozidlo, kterým 
mohl být chodec sražen. Kriminalistický technik 
vozidlo peèlivì prohlédl a potvrdil domnìnku, že 
Lada 1300 zelené barvy, je tím vozidlem, kterým byl 
spáchán trestný èin. Majitel vozidla se pod tíhou 
dùkazù pøiznal. Policejní komisaø 38letému muži 
z Jevíèska sdìlil obvinìní z trestného èinu ublížení 
na zdraví. Pøestože muž projevil u výslechu lítost, 
nic to nemìní na skuteènosti, že sraženého chodce 
bezohledný motorista ponechal na místì, a aniž by 
poskytl jakoukoli pomoc, z místa zbabìle ujel. 
Policisté dìkuji místním obèanùm, kteøí se podíleli 
na  objasnìní této závažné dopravní nehody. 
Další vloupaèka
V noci na støedu 2. 4. se dosud neznámý pachatel 
vloupal do prodejny smíšeného zboží na Moravsko-
Tøebovsku. Pachatele zajímala pokladna s finanèní 
hotovostí, cigarety a další zboží v hodnotì 30 tis. 
Kè. Nyní policisté po pachateli intenzivnì pátrají. 
Výtržník pùjde pøed soud
Policisté z Moravské Tøebové dne 3 .4. sdìlili 
18letému mladíkovi z Moravské Tøebové ve 
zkráceném pøípravném øízení podezøení z trestného 
èinu ublížení na zdraví a výtržnictví. Mladík na 
konci bøezna, na ulici 9. kvìtna v Moravské Tøebové 
napadl o tøi roky staršího muže a zpùsobil mu 
zranìní, které si vyžádá nejménì jeden mìsíc 
pracovní neschopnosti. Mladík v brzké dobì stane 
pøed okresním soudem, který mu za jeho delikt udìlí 
pøimìøený trest.
Nepøítel muzea opìt škodil
Již podruhé v tomto roce se neznámý pachatel 
zamìøil na Prùmyslové muzeum v Mladìjovì na 
Moravì. Z novì zrekonstruované trati v prùbìhu 
uplynulých tøí mìsícù odmontoval 250 kusù 
kolejových spojek, vèetnì šroubení. Tímto svým 
jednáním Prùmyslovému muzeu v Mladìjovì 
zpùsobil škodu za 46 tis. Kè. Nyní se touto krádeží 
intenzivnì zabývají moravskotøebovští policisté. 
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Bill Gates pozdravuje úèastníky mezinárodní výtvarné
soutìže Pod modrou oblohou

S myšlenkou uskuteènit výtvarnou soutìž v poèí-
taèovém programu Malování systému Windows 
firmy Microsoft pøišla PaedDr. Hana Horská  
uèitelka, sama malíøka a grafièka. A tak spolu se 
svojí Základní školou Moravská Tøebová  Palac-
kého ul. ji zorganizovala.
V letošním roce probíhá již tøetí roèník této 
soutìže. Oèekávala jste takový úspìch?
Když jsem pøišla s myšlenkou této soutìže na své 
základní škole a rozhodli jsme se, že do toho 
pùjdeme  netušila jsem, jak se soutìž bude 
vyvíjet. Je to spousta práce, ale stojí za to. Když 
vám potom pøijde dopis jako pøed nìkolika dny mnì  
se slzami v oèích si uvìdomujete, že je to ta správná 
cesta. 
Psala mi jedna paní uèitelka: „…Letos jsem mìla, 
a ještì stále mám, obrovskou radost z toho, že se 
jeden žák umístil. Zvláš� proto, že chlapec mìl 
vážné zdravotní potíže a toto vítìzství jemu 
samotnému i jeho rodièùm udìlalo obrovskou 
radost a dalo mu další impuls do života. Byl to 
krásný pocit sdìlovat tuto úžasnou zprávu.“
Ptáte se na úspìch…ale v èem vlastnì tkví ? Ve 
stále se zvyšujícím zájmu o naši soutìž - nebo že 
naše soutìž žáky vede k ušlechtilé zálibì, rozvíjí 
jejich estetické cítìní a vyjadøování, rozvíjí jejich 
poèítaèové dovednosti, dodává jim sebevìdomí 
a radost z tvùrèí èinnosti?.
Podle èeho si vybíráte témata jednotlivých 
roèníkù?
Ve svém životì hodnì spoléhám na intuici, na své 
prožitky, na vnímání všeho, co se v životì kolem 
nás všech odehrává a pøihlížím i k tomu, aby téma 
úèastníky pøivádìlo k zamyšlení a pùsobilo i na 
jejich citový vývoj. A takto pøichází i nápady na 
témata jednotlivých roèníkù  „Krajina mých snù“, 
„Promìny“ a letos „Pøátelství“. Chtìla jsem 
pøipomenout tento krásný a èistý vztah, který se 
v dnešní dobì trochu vytrácí. 
A opìt mohu citovat slova jedné paní uèitelky: 
„Byla jsem zaskoèena, když nìkteøí žáci nemìli 
žádnou pøedstavu o tom, co vùbec pøátelství 
znamená. Nakonec vše dopadlo dobøe, nejenže je 
práce bavila, ale zjistili, kolik podob mùže pøátelství 
mít.“
Kolik škol se do soutìže pøihlásilo? A odkud?
Do letošního 3. roèníku se pøihlásilo 207 škol 
s 1 800 grafickými pracemi z naší Èeské republiky, 
Polska, Slovenska, škola pøi velvyslanectví Ruské 
federace v ÈR a Holandska.
Na co se mùžeme tìšit? A kde budou vítìzné 
práce ke zhlédnutí? 
Po celý mìsíc kvìten bude možno jako již tradiènì 
zhlédnout výtvarné práce dìtí v nìkolika výstavních 
prostorách, vèetnì poèítaèovì zpracované prezen-
tace celé soutìže ve výloze Informaèního centra na 
námìstí. Ty nejlepší – vítìzné práce – jsou 
vystaveny v muzeu. 
Vím, že spolupracujete s významnými firmami 
jako je Microsoft ÈR a OR-CZ? Jak se staví 
k této soutìži? Psala jste Billu Gatesovi?
Velmi si vážíme toho, že právì takovéto firmy 

spolupráci s naší základní školou pøijaly. Bez nich 
by soutìž vùbec nemohla existovat. Pomáhají 
pøedevším finanènì a to nemalými èástkami.
Billu Gatesovi jsem zasílala informaci o naší 
soutìži. A velmi milým pøekvapením pro mne bylo, 
když jsem pøed nìkolika dny našla ve schránce 
dopis mnì adresovaný, kde je psáno, že jej velmi 
potìšily úspìchy, kterých žáci dosáhli v programu 
Malování. Úèastníkùm soutìže vzkázal prostou 
a upøímnou radu:
„Získejte to nejlepší vzdìlání, jaké mùžete. 
Nezahazujte možnosti, které se vám otevøou jak na 
støední, tak na vysoké škole. Stále se uète, jak se 
uèit.“
Bill Gates si myslí, že nyní žáci mají mnoho 
pøíležitostí, jak ve svùj prospìch použít technický 
pokrok, kterého se podaøilo dosáhnout za poslední 
dvì desetiletí a který se neustále vyvíjí.
Byl to nádherný pocit držet v ruce tento dopis 
a velmi si toho vážím. Urèitì budu Billa Gatese 
informovat o dalším vývoji naší soutìže.
Øíká se, že dìti poslední dobou tráví nejvíce èasu 
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Vítìzné práce
„POD MODROU OBLOHOU“

KATEGORIE I.
6. - 7. tøída + odpovídající
roèníky gymnázia
1. místo
Markéta PØIKRYLOVÁ
ZŠ Moravská Tøebová,
ul. Palackého

            ***
KATEGORIE  II.
8.- 9. tøída + odpovídající
roèníky gymnázia
1. místo 
Veronika FALDYNOVÁ
ZŠ a MŠ Frýdek Místek

u poèítaèe hraním her. Myslíte, že tato soutìž jim 
mùže ukázat i jiný pohled na využití poèítaèe?
Cílem soutìže je nejen rozvinout estetické a vý-
tvarné vyjadøování pomocí této pro žáky zatím 
nevšední formy a umožnit tak vznik výtvarnì 
hodnotných grafických prací, ale i získat žáky právì 
k této formì využití poèítaèe jako alternativy k vše-
obecnì v souèasné dobì vžitému využívání k èasto 
nepøíliš hodnotným hrám. A to vše se u úèastníkù 
soutìže daøí.
Co další roèníky? Budou ve stejném duchu nebo 
pøipravujete nìco nového? 
Nìco nového již pro pøíští roèník naší soutìže se 
spolupracujícími firmami chystáme, ale ponecháme 
si to zatím jako pøekvapení.
Ale jsme velice rádi, že tato zcela výjimeèná, první 
a zatím jediná soutìž tohoto druhu má takový velký 
ohlas, že se nám podaøilo položit základ pro tradici 
jejího dalšího pokraèování a tím se stala i velmi 
úèinnou propagací úrovnì a progresivnosti našeho 
školství i našeho mìsta a naší republiky, zatím 
v evropském mìøítku.
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festival
10.5. sobota                                         

  (2. roèník) 
aneb Jak bývalo veselo na zámku i podzámèí 

13.00-13.50  KONTAKT (koncert)

14.00-14.35  O Èervené Karkulce (pohádka)

14.45-15.15  Ukázka zabíjaèky – bourání 
prasete

15.15-16.00  BLUDOVÌNKA (dechová 
hudba)

16.10-16.30  Jak šlo tele do svìta (pohádka)

16.35-16.50  Soutìž v pojídání jitrnic

17.00-18.20  Ivo Jahelka (recitál)

19.00-20.30  FLERET a Jarmila Šuláková 
(koncert)

20.30-20.40  Laserová show

21.00-24.00  KREYN (taneèní zábava)

21.30-21.40 Ohòová show

zámek, vstupné: celodenní – 80 Kè, taneèní 
zábava – 50 Kè, dìti v doprovodu dospìlých 
zdarma

Domácí zabíjaèka

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 
Rezervace vstupenek pøijímají Kulturní služby mìsta Moravská 
Tøebová výhradnì na základì osobní nebo telefonické domluvy. 
Vstupenky si mùžete rezervovat na tel. 461 544 283, 461 311 127, 
hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace 
prostøednictvím e-mailu jsou platné až po zpìtném potvrzení o jejich 
pøíjmu.
Rezervace pøijímáme vždy nejdøíve první den v daném mìsíci, pokud 
tento den nevychází na víkend èi státní svátek. Rezervované 
vstupenky je nutno vyzvednout nejpozdìji TÝDEN PO REZERVACI, 
po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpìt do 
prodeje. Rezervaci, provedenou v den konání pøedstavení, je nutno 
vyzvednout nejpozdìji pùl hodiny pøed pøedstavením, i v tomto 
pøípadì platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpìt 
do prodeje.

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

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

divadlo
13.5. úterý    

Brutální krimikomedie o vìrnosti, zbabìlosti, 
pøátelství, penìzích a sexu, ale hlavnì co když to 
byla láska?! Rozuzlení je šokující!
Hrají: Dana Batulková, Dáša Bláhová, Nina 
Divíšková a Lenka Skopalová. Režie: Michaela 
Žantovská
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 190 Kè                     

pro dìti
14.5. støeda

                                                    

Známé postavièky z veèerníèku uvádí Divadelní 
spoleènost Carpe-diem Praha. Urèeno pro MŠ 
a I.st.ZŠ, délka cca 55min.
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 40 Kè     

17.5. sobota

Pohádka pro celou rodinu. Nenechte si ujít 
poslední vyprávìní Malé èarodìjnice.
Uvádí divadelní soubor J.K.Tyla Moravská 
Tøebová.
15.00 hodin, kinosál, vstupné: 20 Kè

24.5. sobota

Tentokrát nás èeká pøíbìh plný sportovního 
zápolení mezi Galy a jejich soupeøi z celého 
svìta. A pøi tom všem se odvážný mladý Gal 
Alafolix vášnivì zamiluje do øecké princezny 
Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem se vydá do 
Øecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, ale i 
srdce princezny Iriny.
Režie: Frédéric Fostier, hrají: Clovis Cornillac, 
Gérard Depardieu aj.
15.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kè

Alma de Groe:

Mrchy aneb øekni mi pravdu
o své lásce

Pøíbìhy vèelích medvídkù

Malá èarodìjnice

Asterix a Olympijské hry

I letos se  16. a 17. 5. doèkáte v Mìsteèku Trnávce 
divadelního festivalu Trnfest. Organizuje ho 
obèanské sdružení Trnka Mìsteèko Trnávka a KIC 
Mìsteèko Trnávka. Festival finanènì podpoøil 
Pardubický kraj. Jde o jednu z akcí k oslavám 700. 
výroèí od první zmínky o naší obci. 
Divadelní èást festivalu se tradiènì odehrává v pátek 
a v sobotu. Pátek je urèen spíše pro dospìlé 
publikum. Myslím si ale, že pøedstavení 
LapoHádky aneb ledové techno hradeckého 
divadla DNO mohou vidìt i dìti a mládež. Ledovì 
technologizované pøíhody z neposkvrnìné severské 
pøírody a záliba v poslechu internetového rádia 
Suomi pøivedla divadlo DNO do Laponska. 
Laponský samorost jako loutka, japonská 
technologie jako princip. Také jste v dìtství mysleli, 
že Laponec je Japonec? Jste z tìchto informací 
zmatení? Po shlédnutí pøedstavení budete tøeba 
ménì. Nebo více? Po LapoHádkách budete moci 
v kulturním domì setrvat a sledovat animované 
filmy z Ostravské univerzity až do kuropìní.
V sobotu se potkáme na zøíceninì hradu Cimburk. 
Od 16:00 hodin do noci tu bude maratón divadel pro 
dìti i dospìlé. Sobotní Trnfest zahájí soubor Zfleku 
Rakovník. Letos si pro nás pøipravili inscenaci 
Mauglí. Tentokrát pùjde o divadlo masek. Pøijïte se 
podívat, jak chlapce Mauglího vychovávají ve vlèí 
rodinì. Projdìte se s ním v džungli spolu s Baghírou, 
hadem Ká, Baluem. 
Hanka Voøíšková do Trnávky pøijede s pohádkou 
O zlaté rybce. Pøíbìh je volnì inspirovaný 
pohádkami „O rybáøi a jeho ženì“ bratøí Grimmù
a "Pohádkou o rybáøi a rybce" A.S.Puškina. Uvidíte 
hlinìné-modelované divadlo, odehrávající se 
pùvodnì v lese, v kaluži a v blátì, pozdìji pøenesené 
s vodou a hlínou do vany. Pokud jste si mysleli, že 
jste od Hanky Voøíškové po jejím divadle pro 
jednoho diváka, minicirkuse, minicestopise po 
Francii, vidìli opravdu všechno, tak jste se mýlili. 
Hanka vás znovu pøekvapí a nadchne!
Poprvé se letos na Trnfestu objeví pantomima. Pùjde 
o autorské pøedstavení Theatra Pantomissima z Pra-
hy. V inscenaci Mime must go on! jde o spojení 
tradice a nové vlny svìtové moderní pantomimy. 
Pøedstavení boøí hranice nejen mezi národnostmi, 
jazyky a vìkovými skupinami, ale i mezi naší fantazií 
a realitou, imaginárním svìtem tiché pantomimy 
a dynamikou jedenadvacátého století. Na otázku, jak 
by jednoduše definovali pantomimu, odpovídá 
Miøenka Èechová a Radim Vizváry – žáci Borise 
Hybnera – rozhodnì: „Pantomima je magická, krásná 
a sexy“. Pantomima jistì zaujme dospìlé i dìti.
Poslední divadelní pøedstavení dne – stínohra 
Sávitrí je urèena širokému okruhu publika a všem 
vìkovým kategoriím. Protože se sobotní program 
bude odehrávat venku na Cimburku, budeme muset 
èekat, až se setmí. Budete se sice moci ohøát u ohnì, 
ale radši si vezmìte deku nebo teplé obleèení. 
V pøípadì deštì se pøedstavení Sávitrí odehraje 
v kulturním domì. Pøíbìh na motivy staroindické 
báje z Mahábháraty pojednává o lásce a síle 
princezny Sávitrí, která vysvobodí svého muže ze 
zajetí smrti. Vizuálnì silný obraz barevných 
pohyblivých stínù na velkém plátnì je doprovázen 
zvukovì stylizovaným projevem vypravìèe a hudeb-
níka v jedné osobì. Ten ovládá také soubor 
originálních, vlastnoruènì vyrobených netradièních 
hudebních nástrojù. Výtvarná složka i zvuk a hudba 
jsou inspirované orientálním divadlem, ale pouze 
velmi volnì. Inscenace se od svého vzniku s úspì-
chem úèastní festivalù v ÈR i zahranièí. (byla 
uvedena napøíklad: v Belgii, Velké Británii, 
Nìmecku, Rakousku, Španìlsku, na Ukrajinì nebo 
na Slovensku.) Na celostátní pøehlídce Pøelet nad 
loutkáøským hnízdem v roce 2000 získala první 
místo v divácké anketì a putovní cenu Erik. V roce 
2007 získala na mezinárodní pøehlídce King Fairy-
Tale v ruském Velikém Novgorodu cenu za nejlepší 
pøedstavení festivalu.
Pro žáky místní základní školy budou uspoøádány 
dvì tvùrèí dílny. Ve ètvrtek a v pátek se budou moci 
úèastnit herecko-pohybové dílny a dílny tvùrèího 
psaní. Lektory budou herci souboru Zfleku 
Rakovník.
Po oba dva dny nebude chybìt tradièní obèerstvení. 
Na Cimburku opìt postavíme cirkusové šapitó. 
Novinkou sobotního dne bude pro zájemce z øad dìtí 
i dospìlých malování na tváø. Pøijïte! Tìšíme se na 
Vás.

Zdeòka Selingerová a o.s. Trnka Mìsteèko Trnávka
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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.

s t r a n a 7Z P R A V O D A J M Ì S T A M O R A V S K Á T Ø E B O V Á

VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

MUZEUM

Stálá expozice:

Výmìna mumií
Výstava „Théby. Mìsto bohù a faraonù“ se 
pøesunula z Prahy do Bratislavy, kde je v prosto-
rách Slovenského národného múzea pøístupna do 
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
 – do 31. 5.

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

POD MODROU OBLOHOU

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

út - ne:   10.00 - 16.00 hodinOtevøeno:  

Hudební jaro v „Dukáèi“
Music bar DUKUDUKU nabízí v letošním roce 
velmi pestrou paletu hudebních žánrù. Program je 
koncipován i jako generaènì vícevrstvý. Blížící se 
veèery, na které vás tímto zveme, budou žánrovì 
velmi rozmanité. 
9. KVÌTNA ZAHRAJÍ 
Scéna naší moravské metropole je známá výraznými 
hudebními osobnostmi a snad i proto si ji 
podvìdomì zaøazujeme jako alternativní. Jaká je 
skuteènost? Co se za tímto zažitým pojmem skrývá? 
Je to snad nìco, co musí být za každou cenu jiné, 
nebo je to opravdová hudba z duší a ze srdce?
9. kvìtna zahrají brnìnské  a 

.
VLADIMÍR VÁCLAVEK 
je bezesporu jeden z nejlepších našich hudebníkù, 
i když stál trošku v pozadí a èastìji byla skloòována 
jména skupin, v nichž hrál, nebo muzikantù, se 
kterými spolupracoval (Iva Bittová, Dunaj, E, Do-
mácí lékaø, Rale nebo Èikori). Pøesto dokázal 
nìkolikrát úspìšnì vystoupit z anonymity a upo-
zornit posluchaèe, že právì on patøí k zásadním 
hybatelùm brnìnské scény. Nenápadné melodie 
utkané z jemných pavuèin kytarových tónù tu a tam 
ozvláštnìných dívèími hlasy èi houslemi Japonky 
Takumi Fukushima, zámìrnì nevýrazný zpìv 
a køehké verše stojí jakoby mimo prostor a èas. Svìt 
takové hudby není pro každého, ale ten, kdo má èas 
a chu� se zastavit a dokáže do zvláštního svìta 
Václavkových „písní“ vstoupit, bude obdarován 
a okouzlen. Sám o sobì mi sdìlil: „Mìl jsem období 
kdy jsem hodnì cvièil na kytaru, ale dnes už mì 
výkon ,jako takový’ v muzice asi nezajímá. Brilantní 
hra mì sice ohromí tak, že mi spadne èelist, ale 
stejnì nakonec se to ve mì nièeho nedotkne. Daleko 
více pro mì znamená muzika, kde na èlovìka dýchne 
síla. Pro mì je hudba tajemství a to jsem si znovu po 
létech uvìdomil.“
Dnes Vladimír Václavek hraje pøevážnì ve formaci 
s Milošem Dvoøáèkem. V DukuDuku vystoupí se 
sólovým koncertem, na kterém hraje na elektrickou 
kytaru a mezi písnìmi pøedèítá krátké léèivé pøíbìhy. 
Bude to prùøez celou jeho tvorbou. Lék pro naše 
duše.
KVÌTY 
Øíká se o nich: „Nejtvrdší èajová kapela, nejhluènìj-
ší z tichých a nejostøejší z jemných“. Existují už od 
roku 2000. V roce 2006 vydali druhé oficiální album 
„Kocourek a horeèka“, za které obdrželi žánrovou 

BRÒÁCI

KVÌTY Vladimír 
Václavek

úù POSEZENÍ PØI SWINGU
Moravskotøebovský swingový orchestr Fran-
tiška Zeleného se svými sólisty hraje swingové 
melodie. Sejdeme se v hospodì „U Kanára“ 
v Nerudovì ulici v Moravské Tøebové 31. 5. od 
17.00 do 20.00 hod.

Koná se za pøíznivého poèasí.

úù Výstava v novém…
Sdružení výtvarníku srdeènì zve na svou 
historicky první výstavu v nových prostorách 
„Welenské galerie“, v 1. patøe Latinské školy 
nad vinárnou, Kostelní nám. 1. Bìhem 10 dnù 
se Vám pøedstaví zaèínající - neokoukaní vý-
tvarníci z našeho regionu a to na výstavì 
s názvem: MT SALON. Najdeme zde malbu 
olejem, uhlem, pastelkami, ale také keramièku 
a øezbáøe. Jsou to lidé, kteøí malují a výtvarnièí 
sobì pro radost. Do svých dìl dávají nìco ze 
sebe. Na papíøe, hlínì a døevu tak zùstávají 
jejich otisky. Jenom taková díla mohou zateplit 
duši majitele, nebo� jsou v nich ruce a srdce 
výtvarníka. Vernisáž se koná 17. 5. v 15 hod. 
v 1. patøe Latinské školy nad vinárnou. Ote-
vírací doba je: po-pá: 11 až 17 hod. a v so-ne: 
9.30 až 11.30 a 14 až 16.        Tìšíme se na Vás
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Stínové divadlo – z programu muzejní noci v roce 2005

cenu Andìl 2007 od Èeské hudební akademie. 
Kapela však neusnula na vavøínech a stihla již 
natoèit další album, které vyjde v roce 2008. 
Zároveò se Kvìty rozrostly o houslistu a tak uèinily 
svùj zvuk ještì košatìjším.
Martin E. Kyšperský (zpìv, kytary, mandolína, 
kontrabas, baskytara aj.) hrál v kapele Èvachtavý 
lachtan, v triu Che, hostoval v kapelách Jaglew, Asyl 
akt a rùznì s Tomášem Vtípilem.
Aleš Pilgr (bicí, perkuse, harmoniky, xylofonbala-
fonvibrafon, mandolína, klávesy, zpìv aj.), hrál 
v kapele Jaglew, nyní také bubeník kapely Ty 
Syèáci, dále Ondøej Èech (baskytara) a Albert 
Novák (housle).
Hudební jaro v dukáèi sa vám zajisté zapáèi!!! 

L.M.

Okénko ZUŠ M. Tøebová

COPAK ASI  DÌLAJÍ ?
Nìkteøí ètenáøi MTZ si možná kladou otázku: co 
se asi dìje v ZUŠ v dobì mezi vìtšími akcemi? 
Nahlédnìte spolu s námi do jedné z mnoha 
oblastí èinnosti naší školy. Školy, kterou nìkteøí 
lidé dosud omylem považují za umìlecký 
kroužek.
Bìžnou souèástí školního roku jsou /mimo jiné/ 
i žákovské veèery. Proè veèery? Termín koncert 
je vyhrazen ryze hudebním produkcím. Naše 
škola je ètyøoborová. Oznaèení - žákovské veèery 
- je tedy, vzhledem k obvyklé úèasti nehudebních 
oborù na tìchto akcích výstižnìjší. S výjimkou 
prvního ètvrtletí se tyto veèery konají jednou až 
dvakrát mìsíènì. Dùvodù, proè se poøádají, je 
øada. Pøedevším umìní není samoúèelné, má 
obohacovat a formovat život spoleènosti. Žá-
kovská vystoupení jsou také vhodnou pøíležitostí 
k pøedvedení výsledkù studia a souèasnì i sti-
mulem dalšího umìleckého rùstu. A co je možná 
nejdùležitìjší, mladá generace si na nich osvojuje 
schopnost vystupovat na veøejnosti. To, že se 
jedná o poèáteèní stadium umìleckého vývoje, 
není až zas tak dùležité.
Veøejné vystupování je podmínìno øadou èinitelù. 
K tìmto èinitelùm patøí pøedevším intenzivní 
spolupráce s uèitelem, èasovì nároèná a hlavnì 
pravidelná domácí pøíprava a v neposlední øadì 
i správná životospráva. S poslednì jmenovanou 
úzce souvisí psychofyzická kondice. Narušení 
psychiky, projevující se napøíklad nezvladatelnou 
trémou, mùže být v nìkterých pøípadech 
nepøekonatelným problémem právì u dìtí 
projevujících umìlecké sklony. A lví podíl na 
stresových stavech dìtí a mladistvých má díky 
neinformovanosti a nedostateèné osvìtì dospìlá 
generace. Ale i pøi ideálním vývoji psychiky se 
faktor trémy s vìkem a s rostoucím pocitem 
zodpovìdnosti døíve èi pozdìji projeví. Pozitivní 
vzpomínky na zaèáteènická vystoupení však 
vìtšinou nedovolí rozvinutí tohoto faktoru do té 
míry, aby velkou mìrou ohrožoval, èi dokonce 
znemožòoval veøejné vystupování. Právì proto 
uèitelé naší školy nenechají prvòáèky vystoupit 
bez toho, aniž by je pøedem neseznámili 
s místem produkce, natož aby je nechali na podiu 
samotné. Malí kumštýøi vìtšinou vystupují spolu 
se svým uèitelem, pøípadnì s nìkterým ze 
starších spolužákù.
Letošní absolventské veèery, coby nejvyšší 
forma žákovských vystoupení, jsou v dobì, kdy 
ètete tyto øádky, již z vìtší èásti za námi. Støípky 
z nich budou možná k zhlédnutí na slavnostním 
vyøazení absolventù, kterým 26. 6. tento školní 
rok ukonèíme. A v dobì, kdy vzniká tento 
rukopis, finišuje i pøíprava na kvìtnový festival 
Moravskotøebovské arkády, spojený s akcí 
Výtvarný svìt na zámku. Dvì poslednì 
zmínìné akce probìhnou ve dnech 24. a 25. 5. 
Srdeènì na nì zveme všechny obèany našeho 
mìsta i jeho okolí.
Jak vidíte, vážení ètenáøi, žádná lehárna se na 
naší škole nekoná. Spíš se jedná (a nejenom v 
naší instituci) o rotující kolotoè, z kterého, jak 
všichni dobøe víme, se nedá vyskoèit.  Vaše ZUŠ

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

Muzejní noc
Muzeum se letos po tøíleté pøestávce opìt zapojilo 
do festivalu muzejních nocí. V Moravské Tøebové 
probìhne tato akce 24. 5. 2008. Od 19 do 20 hod. 
bude ve stálé expozici Holzmaisterovy sbírky pøi-
praven Muzejníèek – program pro dìti pøedškolního 
a mladšího školního vìku. Od 20 hod. do 1 hod. pak 
bude volnì pøístupná stálá expozice Holzmaiste-
rovy sbírky, v expozici a ve dvoranì muzea bude 
probíhat doprovodný program.

Stálé expozice:
Alchymistická laboratoø
Støedovìká muèírna
Mìš�anské bydlení
Selská jizba
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Bruno Brenner a „Holzmaistermarsch“

Komise památkové péèe poøádá v sobotu 24. kvìtna 
vlastivìdné odpoledne - tentokrát spíše podveèer 
vìnovaný problematice prùtahù a pobytù vojsk 
v Moravské Tøebové v 17. až 19. století. Pøednášky 
zaènou v 17 hod. v klubovnì v pøízemí muzea, 
program bude zakonèen v muzejním parku 
odhalením pamìtní desky francouzským vojákùm, 
zemøelým Moravské Tøebové v roce 1813.

Komise památkové péèe

Ètenáøi se ptají, kde je vila továrníka Moritze 
Schura, ve které bydlel „arcivévodský pár“ bìhem 
svého pobytu v Moravské Tøebové v roce 1912.
Vila stála v Komenského, tehdy Orlí ulici 
(Adlergasse), è. o. 52. Dokládá to práce J. Neèesala 
„Jak vypadala Moravská Tøebová v roce 1922“ 
i plán mìsta, který vznikl ve tøicátých letech, ale 
zachycuje ještì situaci, kdy celá strana ulice byla 
souvisle zastavìna. Dùm è. o. 52 byl jako jediný od 
silnice oddìlen pøedzahrádkou nebo spíše parèíkem. 
V roce 1937 byly majetkem Moritze Schura domy 
v Orlí ulici è. o. 50–60 i dùm è. o. 59 na protìjší 
stranì. 

Po válce byla budova využívána jako bytový dùm 
a kolem roku 1980 pøestavìna pro potøeby Veøejné 
bezpeènosti. Dnes v ní sídlí Policie ÈR. 

-jm-

„Holzmaistermarsch“
Skladba se v muzeu zachovala rozepsaná pro 
poèetné hudební tìleso. Pro její provedení chybìlo 
vždy obsazení nìkterých nástrojù. V muzejních 
písemnostech, které byly do konce devadesátých let 
uloženy ve svitavském muzeu, se však našla úprava 
skladby pro klavír.
Poprvé byl pochod proveden pøi oslavách 150. 
výroèí Holzmaisterova narození v roce 1999.  
Nastudovala jej tehdy Alexandra Vrátilová. Notový 
záznam byl pro zájemce rozmnožen. Když se blížily 
oslavy stého výroèí muzejní budovy, byla poøízena 
studiová nahrávka opìt v provedení paní Alexandry 
Vrátilové. Nyní si skladbu mùže poslechnout každý 
návštìvník stálé expozice Holzmaisterovy sbírky, 
když stiskne na dotykové obrazovce prezentaèního 
systému tlaèítko oznaèené „Holzmaistermarsch“.

-jm-

Poznámka: Pøevody názvù Brennerových dìl do 
èeštiny jsou pouze orientaèní.
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Vlastivìdné odpoledne

Ještì k návštìvì arcivévodkynì
Zity v Moravské Tøebové

U pøíležitosti oslav výroèí spojených s historií 
muzea a osobností jeho mecenáše L. V. Holz-
maistera bývala v poslední dobì prezentována 
skladba „Landsmannsgruss (Holzmaistermarsch)“, 
jejímž autorem je moravskotøebovský rodák Bruno 
Brenner.

Kdo byl Bruno Brenner?
Bruno Franz Brenner se narodil 25. záøí 1872 
v rodinì moravskotøebovského punèocháøe Johanna 
Brennera, v Brnìnské ulici è. 80. Hudbì se jistì 
vìnoval pod vedením otce, který pozdìji vedl 
mìstskou kapelu a pùsobil jako uèitel hudby; 
pocházel z Útìchova, patrnì tedy nebyl blízce 
pøíbuzný s rodinou Brennerovou, která vlastnila 
tiskárnu na námìstí a do Moravské Tøebové pøišla ze 
Znojma. Jinak se o vzdìlání Bruno Brennera zatím 
nepodaøilo získat pøesné informace – údajnì 
studoval na moravskotøebovském gymnáziu, 
v dostupných seznamech studentù a abiturientù však 
jeho jméno nebylo nalezeno.
Zhruba ètvrt století pùsobil Brenner jako dirigent 
opery Rezidenèního divadla v Drážïanech. Byl 
vynikající houslista, mistrný a velmi plodný 
skladatel. V roce 1899 složil první operetu Wein, 
Weib und Gesang (Víno, ženy a zpìv); následovalo 
tøicet pohádkových a vánoèních her, mnoho valèíkù, 
gavot, houslových a violoncellových koncertù, písní 
a pochodù, mezi nimi také Landsmannsgruss, 
vìnovaný L. V. Holzmaisterovi. Brennerovy skladby 
byly líbivé a ve své dobì velmi populární. Rodné 
mìsto hrdì sledovalo jejich úspìchy v Drážïanech 
i jinde. Napø. v roce 1906 zdejší noviny informovaly 

o velkém koncertu v bavorském Hofu, kde hrála 
tamní kapela pod vedením Bruno Brennera. Nìkolik 
písní pøednesla jeho sestra Mathilde, provdaná 
Brinkhausová. Na programu byly výhradnì 
Brennerovy skladby. Napø.  èásti  skladby 
Edelweißkönig (Král protìží, Protìžový král), 
pøedehra veselohry Probepfeil (Pokusná støela), 
valèík Karnevalsklänge (Zvuky karnevalu) z operety 
Víno, ženy a zpìv. Koncert mìl velký úspìch. 
Brennerovo dílo se dostávalo i do repertoáru 
nìmeckých pìveckých spolkù. Hra Es war einmal 
(To bylo jedenkrát), považovaná za nejvyzrálejší 
Brennerovo dílo, byla napø. v roce 1925 provedena 
populárním pìveckým spolkem v bavorském 
mìsteèku Au i. d. Hallertau. V letech 1925–1932 
øídil Brenner komorní orchestr drážïanského 
rozhlasu, který také vysílal jeho operety a jiné 
skladby.
Bruno Brenner byl velmi populární i jako interpret 
vídeòské operety. Roku 1932 jej Franz Lehár 
vyznamenal medailí, kterou vydalo mìsto Vídeò 
v roce 1930 k Lehárovým šedesátinám a která byla 
udìlována za mistrovskou interpretaci Lehárových 
dìl. Brenner v té dobì slavil úspìch i v sudetonì-
meckém prostøedí, zejména se svou operetou 
Spreewaldmädel (Dìvèe ze Sprévského lesa). Jeho 
vánoèní pohádka Die Exprinzessin (Exprincezna, 
Bývalá princezna) mìla na pøelomu let 1931 a 1932 
v drážïanském rezidenèním divadle kolem 50 
repríz. 
Bruno Brenner zemøel v Drážïanech 1. ledna 1939. 
Témìø všechny jeho rukopisy vzaly za své pøi 
bombardování drážïanské opery.
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Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

1. 5. až 10. 6. 2008 – Jiøí Ondra – Krajinomalby 
a zátiší 
Výstava olejomaleb moravskotøebovského 
výtvarníka p. Jiøího Ondry, èlena sdružení Welen.
Pøístupno v pùjèovní dobì: po-èt 9.00-17.00 hod., so 
9.00-12.00 hod.
15. 5. 2008  – Èesko ète Èapka 
Mìstská knihovna ve spolupráci se ZUŠ a ochotnic-
kým souborem J. K. Tyla poøádá veèer umìleckého 
pøednesu z dìl Karla Èapka,  významného èeského 
spisovatele a novináøe,  jehož 70. výroèí úmrtí si 
letos pøipomínáme. Komorním sál ZUŠ, zaèátek 
v 18.00 hod.  Poøádáno v rámci celostátní akce  
Èesko ète Èapka, kterou v roce 2008  poøádá Svaz 
knihovníkù a informaèních pracovníkù (SKIP).  
21. 5. 2008 – Vzpomínání…
Podveèer vzpomínek a vyprávìní p. Ing. Karla 
Metyše. Zaèátek v 17.00 hod. ve studovnì a èítárnì 
knihovny. Srdeènì zveme všechny, kteøí v osudu 
druhých nalézají obohacení pro sebe.

Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
7. 5. 2008  Dárek pro maminku
14. 5. 2008  Keramická dílna (ve spolupráci se 
Spec. školou, nutno se pøihlásit, zaèátek v 15.15 
hod., následné glazování probìhne v dílnì školy)
21. 5. 2008  Malujeme na kamínek
28. 5. 2007  Papírové tkaní 
Zaèátek v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK (kromì 
14. 5.!).
Moravskotøebovský Ámos 2008
Dne 31. 3. 2008 probìhlo v zasedacím sále MìÚ na 
Olomoucké ulici vyhlášení výsledkù ankety 
Moravskotøebovský Ámos  Uèitel, kterého si vážím, 
mám rád, kterou poøádá mìstská knihovna a Zdravé 
mìsto - místní Agenda 21.
Anketa probìhla na I.,II. III. ZŠ, Gymnáziu, 
Speciální škole, VSŠ MO a ZUŠ. Objevila se v ní 
jména 113 uèitelù. Vítìzové z jednotlivých škol byli 
pozváni na slavnostní vyhodnocení. Každý z nich 
obdržel kvìtinu, kterou darovala agentura Arnika, 
diplom a list s vyjádøením dìtí, proè si jich váží 
a mají je rádi. Celé odpoledne probíhalo v pøíjemné 
atmosféøe, uèitelé vzpomínali na svá žákovská léta, 
pedagogické zaèátky èi odpovídali na otázku, s ja-
kou originální omluvou žáka se setkali a mnoho 
dalších. Pøítomní studenti a žáci nakonec rozhodli, 
kdo se stane Moravskotøebovským Ámosem pro rok 
2008. Je jím p. uèitel Mareèek z VSŠ a VOŠ MO. 
Knižní odmìnu pro vítìze pøipravilo Zdravé mìsto  
místní Agenda 21. 
Noc s Andersenem 2008
V noci z 28. na 29. 4. 2008 se MìK Lad. z Boskovic 
v Moravské Tøebové pøipojila k celostátní akci, 
nazvané Noc s Andersenem. Organizuje ji Klub 
dìtských knihoven pøi Svazu knihovníkù a infor-
maèních pracovníkù k oslavì Dne dìtské knihy 
(2. 4.) a na podporu dìtského ètenáøství.
Nocování v knihovnì bylo za odmìnu. Vybráno bylo 
ètrnáct vzorných dìtských ètenáøù do 12 let. Celý 
program veèera a noci byl vìnován spisovateli Karlu 
Èapkovi, jehož výroèí úmrtí si v letošním roce 

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

. 5. PÁTEÈNÍ KOUZLENÍ SE SÁDROU – 
páteèní program pro dìti a veøejnost od 10:00 do 
12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. v DDM. 
Vyrobíme si sádrový obrázek pomocí ubrouskové 
techniky nebo sádrovou plastiku. S sebou pøezùvky, 
pracovní obleèení, 20,- Kè na úèastníka. Zájemci se 
z dùvodu zajištìní materiálu telefonicky nahlásí.
6. 5. OBVODNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU  
8. - 9. tøíd od 8:30 na høišti ZŠ Palackého
7. 5. OBVODNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU  
6. - 7. tøíd od 8:30 na høišti ZŠ Palackého
8. 5. MALÝ DÌTØICHOVSKÝ MEMORIÁL pro 
dìti od 3 do 15 let na nám. TGM, prezentace zaèíná 
v 8:00 hod., vyhlášení vítìzù kolem 10:00 hod, 
vítìzové kategorií získají diplom a vìcné ceny, které 
vìnuje Zdravé mìsto a MOBI.
9. 5. AKCE KE DNI MATEK - DÁREK PRO 
MAMINKU – od 10:00 do 12:00 hod. v DDM. 
Úèastníci si namalují kvìtináè + zasadí kytièku. 
Pøedškoláci za doprovodu rodièù, sourozencù. 
S sebou pracovní triko, 20,- Kè. Úèast nahlásit do 
7. 5.
KOUZLENÍ S PAPÍREM  pøáníèko pro 
maminku ke Dni matek – 10:00 do 12:00 hod 
(kroucený papír TWIST ART, vlnitá lepenka, 
hedvábný papír, atd.) S sebou 20,- Kè, pracovní 
obleèení, pøezùvky, štìtec. Pøedem telefonicky 
nahlásit V èase od 10:00 hod do 12:00 hod. si 
projdete obì stanovištì a vytvoøíte si kompletní 
dárek pro maminku.
14. 5. ÈESKÝ DEN PROTI RAKOVINÌ (12. 
Kvìtinový den). Tradièní celorepubliková akce, kdy 
zakoupením symbolického kvìtu mìsíèku lékaø-
ského pøispìjete na léèbu rakoviny. Akce ve spolu-
práci s ISŠ v M. Tøebové. 
15. 4. OKRESNÍ KOLO ATLETICKÉHO 
ÈTYØBOJE – høištì ZŠ Palackého
16. 5. OKRESNÍ KOLO MC DONALDS CUP 
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1.-3. tøíd od 9:00 hod høištì TJ Slovan
16. 5. PÁTEÈNÍ KOUZLENÍ SE ŠPERKY na 
téma KETLOVÁNÍ – výroba náhrdelníku èi 
náramku pomocí ketlovacích jehel, od 15:30 do 
17:30 na DDM. S sebou 20,- Kè, pøezùvky, rùzné 
korálky (není podmínkou), kleštièky. Pøedem 
telefonicky nahlásit.
21. 5. OBVODNÍ KOLO VOLEJBAL 3+3 od 
14:00 hod. na høišti ZŠ Palackého
24. 5. POHÁDKOVÝ LES  prezentace 9:00-9:45 
hod. v DDM (10,-Kè. glejt). Pohádková procházka 
pro rodièe s dìtmi, úkoly na stanovištích, audience 
u královské rodiny na palouèku v Pekle, sladká 
odmìna. Možnost zakoupení obèerstvení. S sebou 
sportovní obleèení dle poèasí, špekáèek.
29. 5. KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÉHO 
ÈTYØBOJE - høištì ZŠ Palackého
29. 5. MÁJOVÁ KERAMIKA PRO VEØEJ-
NOST v DDM. 13:00-14:30 hod. pro pøedškoláky 
za doprovodu rodièù, 15:00-16:30 hod. pro ostatní 
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zájemce. S sebou pøezùvky, pracovní triko, 10,- Kè. 
Zájemci se nahlásí do 27. 5.
30. 5. KRAJSKÉ KOLO VYBÍJENÉ 4. - 5. tøíd.
30. 5. DOKÁŽETE POMOCI – akce k významné-
mu dni Èerveného køíže, pro 1. st. ZŠ  základy 
1. pomoci v krizových situacích.
30. 5. PÁTEÈNÍ KOUZLENÍ SE SLUPOVA-
CÍMI BARVAMI – další z páteèních programù 
pro dìti a veøejnost od 15:00 hod. Spirálový závìs 
do oken (do pokojíèku), malovaná CD, kvìtiny ze 
slupovaèek, atd. S sebou pøezùvky, 20,- Kè. Pøedem 
telefonicky nahlásit.
do 16.5. KERAMICKÁ DÍLNA PRO ZŠ – 2. blok
Dùležité upozornìní: zájemci o úèast na kvìtnových 
páteèních programech pro veøejnost se pøedem 
telefonicky nahlásí z dùvodu zajištìní materiálu.
1. 6. O hrníèek tøebovského hastrmana – k Me-
zinárodnímu dni dìtí. Od 10.00 hod. v areálu 
moravskotøebovského AQUAPARKU. Podrob-
nosti na plakátech.

pøipomínáme. Dìti se dovìdìly informace o životì 
a díle K. Èapka, zaposlouchaly se do èetby Pohádky 
poš�ácké a pøi tom si vyrábìly originální dopisní 
papír. Po té následovala „poš�ácká“ hra, kterou 
pøipravila p. J. Èadílková, uèitelka ZUŠ se svými 
žákynìmi. Bìhem veèera si dìti pøi kytaøe zazpívaly 
s paní V. Nápravníkovou, nauèily se novou písnièku, 
kterou se hned pøedstavily p. starostovi, jež pøišel 
dìti navštívit. Dále následoval tanec masek a nako-
nec si nocležníci vyzkoušeli svou odvahu ve skle-
pení knihovny. Pøed usnutím se opìt èetlo z knihy 
Devatero pohádek. Ráno èekala na dìti dobrá 
snídanì a pøed rozchodem domù se spoleènì vyfoto-
grafovaly.

Pasování do stavu ètenáøského
Dne 2. a 3. 4. 2008 uspoøádala Mìstská knihovna 
Ladislava z Boskovic ve spolupráci se základními 
školami slavnost Pasování do stavu ètenáøského. 
Akce probìhla v zasedacím sále Mìstského úøadu na 
Olomoucké ulici. Na rytíøe ètení bylo v letošním 
roce pasováno  126 žákù prvních tøíd. Upozoròu-
jeme rodièe dìtí, že v knihovnì jsou ke stažení 
fotografie ze slavnosti.

***
Podìkování
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Tøebové uspoøádala v bøeznu  a dubnu pro dìti rùzné 
akce (velikonoèní dílnu, Noc s Andersenem, 
Moravskotøebovský Ámos, Pasování do stavu 
ètenáøského). Bez pomoci ochotných jednotlivcù 
a firem by neprobìhly tak úspìšnì, proto jim všem  
patøí naše podìkování.

Pracovnice knihovny

Èeskobratrská církev evangelická

Církev èeskoslovenská husitská

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 církev-
ních dìjin pro mládež.
Bohoslužby každou nedìli v 9 hod. V sále fary 
pouze první nedìli v kvìtnu a to 4. 5. 2008. Hostem 
bude Synodní senior Mgr. Joel Ruml.
V nedìli 11. 5. 2008 budou Svatodušní bohoslužby 
Veèeøí Pánì v kostele v 9.00 hod. Potom všechny 
další nedìle v 9.00 hod. již v kostele.
Ve ètvrtek 1. 5. 2008 máme hosty z Drážïan, kteøí 
veèer v 18.hod. budou mít hudební program v ko-
stele.
V Mladìjovì bude bohoslužba 4. 5. 2008 na 
obecním úøadì ve 14.00 hod.
V Tøebaøovì 11. 5. ve 14.00 hod. 
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

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
Náboženská obec CÈSH
PO BOX  36, 571 01 Moravská Tøebová
Tel: 774 365 191
Faráø Miloš Košíèek  
Náboženská obec v Moravské Tøebové se schází 
v modlitebnì Církve evangelické bratrské na 
Svitavské ulici,  kterou máme pro tyto úèely 
pronajatou.Všechny poøádané akce jsou nejen pro 
naše vìøící, ale i pro zájemce z øad veøejnosti.

Miloš Košíèek, faráø CÈSH v Moravské Tøebové

Církve

Den uèitelù
To, že vzdìlání je jednou z nejdùležitìjších vìcí 
vìdìl již J.A.Komenský „uèitel národù“. Ovšem 
uèitelské povolání je nelehké, proto si všichni 
pedagogiètí pracovníci zaslouží aspoò jeden den 
v roce 27. 3. 2008 se sejít, vymìnit si zkušenosti, 
popovídat si i o jiných vìcech a pobavit se pøi 
programu, který pro nì pøipravili žáci základních 
škol. Za pøítomnosti i pozvaných hostù mimo jiné 
i starosty J. Oš�ádala a místostarosty M. Izáka se 
akce zúèastnilo kolem stovky uèitelù ze všech škol 
i školek z Moravské Tøebové. Za pìknì zorganizo-
vanou a pøipravenou akci mùžeme podìkovat paní 
øeditelce I.ZŠ Lence Bártové a za propùjèení sálu 
dìkujeme vedení ZUŠ øediteli P. Vaòkátovi a zá-
stupci L. Aberlemu. Co dodat? Tìšíme se opìt pøíští 
rok.          Mgr. Petra Marossyová
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V sobotu 14. 4. se již po 41. vydali na pìší pochod 
nebo jízdu na kole úèastníci tradièního Vandru skrz 
Maló Hanó. Tentokráte to bylo po zmìnìných 
trasách oproti pøedchozím nìkolika roèníkùm. Trasy 
se vrátily zpìt na turisticky atraktivní místo naší 
oblasti na zøícenu hradu Cimburk nad Mìsteèkem 
Trnávkou. K této zmìnì hlavního poøadatele  Klubu 
èeských turistù TJ Slovan v Mor. Tøebové vedly 
snahy o zlepšení pøedchozích tras a také impuls 
èinovníkù Kulturního informaèního støediska v 
Mìsteèku Trnávce, kteøí projevili zájem o opìtovný 
návrat Vandru do jejich lokality i v souvislosti s 

…tak se dílo podaøí. O pravdivosti tohoto rèení jsme 
se mohli pøesvìdèit v sobotu 5. 4. u pøíležitosti Dne 
otevøených dveøí v MŠ Jiráskova a Tyršova.

Noví rodièe s dìtmi mìli 
možnost projít si prostory 
školky a také získat dù-
ležité informace o pro-
vozu, stravování a akti-
vitách školy. Dìti zatím 
využily ke høe rùzné 
stavebnice, nejvíc si ale 

užily pøi prolézání strachovým tunelem. Pak se dìti 
probìhly po zahradì a domù odcházely s omalován-
kou, sladkostí a dobrou náladou.
Ve stejnou dobu parta rodièù a zamìstnancù MŠ 
zvelebovala školní zahradu. Poèasí nám pøálo a ur-
èitì také pøispìlo ke zdárnému prùbìhu celé akce. 
Prùlezky, lavièky, stolky a zrytá pískovištì už èekají 
na naše nejmenší. Doufáme, že nezvaní návštìvníci 
pøestanou demolovat vybavení našich zahrad a na-
jdou si ušlechtilejší zábavu. Naše podìkování patøí 
všem, kteøí se aktivnì zapojili do jarní údržby školní 
zahrady a také zamìstnancùm MŠ, kteøí se postarali 
o chutné obèerstvení, kávu a osvìžující nápoje.

Uèitelky MŠ Jiráskova a Tyršova

Pøed 120 lety v roce 1888 se dne 9. dubna narodil 
v Krasíkovì Gustav Tauschinsky. Po ukonèení 
základního vzdìlání navštìvoval Gymnázium v Mo-
ravské Tøebové, kde v roce 1907 s vyznamenáním 
maturoval. Po maturitì odešel do Vídnì studovat 
Akademii výtvarného umìní. Studium ukonèil s vy-
nikajícími výsledky a s mnoha ocenìními. Po ukon-
èení studia se stal uèitelem kreslení na Gymnáziu 
v Triestu / 1912/1913/.
Po vypuknutí I. svìtové války byl povolán k vo-
jenské službì. Váleèné události na nìj velmi 
negativnì zapùsobily, Gustav Tauschinsky se vzdal 
povolání uèitele, stal se výtvarníkem na volné noze 
a hospodaøil na svém malém statku v Tøebaøovì. 
Tauschinského obrazy – oleje, akvarely, perokresby 
– èerpaly námìty v jeho okolí, zvláštì v Moravské 
Tøebové. Maloval také akty, krásná zátiší a velmi rád 
maloval kvìtiny a portréty.
Gustav Tauschinský si zamiloval pøi svých studiích 
Rakousko a tak èerpal mnoho námìtù také ze svých 
pobytù v Rakousku a Tyrolsku. Pro potøebu diva-
delníkù také rád maloval kulisy. Jeho obrazy byly 
vystavovány v Muzeu Moravské Tøebové, v Brnì, 
v Praze a v zahranièí.
Nìmecký kulturní spolek v Praze vydal ve tøicátých 
letech jeho obrazy ve formì pohlednic. Zachované 
obrazy jsou v muzeu M. Tøebové a v soukromých 
sbírkách tøebovských obèanù, ve Vídni a v Nì-
mecku.
Gustav Tauschinský se také podílel na výzdobì 
a restaurátorských pracích v kostelech.

pøipravovaným výroèím založení obce a nabídli také 
spolupráci se zabezpeèením kontroly na Cimburku. 
Z 813 zaregistrovaných vandrovníkù, mezi kterými 
bylo i 44 cyklistù, se na hlavní trasy vydalo celkem 
612. Zbývajících 201 úèastníkù tvoøila skupina dìtí 
do 7 rokù se svými rodièi, pro které byla pøipravena 
samostatná trasa v okolí Pekla u Mor. Tøebové. 
Ostatní absolvovali trasy podle své volby v délkách 
13, 22, 32 a 42  km èi 50 km na kole. I pøes ne pøíliš 
pøíznivé ranní poèasí vyznìl Vandr pro všechny 
dobøe. Vandrovníci se vydali na své trasy s koláèem, 
který pøipravila Pekárna pana Moravce a patøí mu 
za tuto podporu od všech zúèastnìných vøelé 
podìkování. Zabezpeèené kontroly s èajem a na 
Cimburku i s možností opékání špekáèkù èi po-
chutnání si na vyuzené klobásce uspokojily všechny 
úèastníky. Poøadatel vìøí, že i v pøíštích létech bude 
zachován stávající trend a pøispìje k další propagaci 
našeho krásného kraje  severního okraje Malé Hané. 
Vzájemná spolupráce všech zainteresovaných tak 
pøinesla spokojenost úèastníkùm a dobré výsledky 
pro všechny. Statistika pochodu – celkovì 
zaregistrovaných úèastníkù 813, z toho rodièe s 
dìtmi do 7 rokù – 201; pìší trasy: 13 km – 408, 22 
km – 102, 32 km – 23, 42 km – 35; cyklotrasa: 50 
km – 44.            ing. Josef Schneeweiss

Ohlédnutí za letošním VANDREM

Když se ruka k ruce vine...

Zajímavé osobnosti Moravskotøebovska

Rok se s rokem sešel a poslední bøeznový víkend 
pøinesl další setkání našich žákù s dìtmi z partnerské 
základní školy v Lipsku. Již potøetí jsme strávili 
krásný týden v nìmeckém podhùøí Lužických hor 
u obce Waltersdorf nedaleko Žitavy. Opìt bylo 
hlavní snahou seznámit se a poznat nové kamarády 
a spoleèným muzicírováním a sportem se zlepšit 
v angliètinì a nìmèinì.
Naši pøátele z Lipska, se kterými již ètvrtý rok 
úspìšnì rozvíjíme vzájemnou spolupráci, si pøivezli 
hudební nástroje a zvuková zaøízení umožòující hrát a 
zpívat jako v pravé zkušebnì. Naši žáci se pøipojili 
svým zpìvem a hrou na klávesy a flétnu a mohli jsme 
tak spoleènì nacvièit nìkolik anglických písnièek. 
Takto vzniklý èesko-nìmecký „školní sbor“ se znovu 
sejde v èervnu v Lipsku, kdy bude vystupovat na 
školní oslavì partnerské 65. Mittelschule.
Pøíjemné jarní poèasí lákalo ke sportování a vý-
letùm. Uskuteènilo se tak nìkolik mezinárodních 

utkání ve volejbalu, fotbalu, stolním tenisu, squashi 
a bowlingu, pøi kterých dìti brzy odhodily zábrany 
a zaèaly spolu èile komunikovat a seznamovat se. 
Podnikli jsme také nìkolik výletù po okolí. Navští-
vili jsme tak malebné lázeòské vesnièky Waltersdorf, 
Oybin a Jonsdorf, kde se nachází „motýlí dùm“, ve 
kterém jsme obdivovali volnì poletující a krásnì 
zbarvené tropické druhy motýlù. Nadšení dìtí pak 
vyvolalo odpoledne strávené na letní bobové dráze 
v Oberoderwitz.
Závìreèný spoleèný koncert a následný zábavný 
program, který pøipravily spoleènì naše a nìmecké 
dìti, pak ukonèily úspìšný týden. Dìti spolu 
komunikovaly od prvního dne, výbornì si rozumìly 
a pøi louèení nechybìly slzièky. Èekání na další 
setkání naštìstí nebude dlouhé. Již v èervnu jedou 
naše dìti do Lipska, kde budou pobývat v rodinách 
svých nových kamarádù.

Z.Šafaøíková, M. Zatloukal, ZŠ Kostelní námìstí

Waltersdorf potøetí: Další díl partnerství  žákù
od „Kostela“ se školou v Lipsku

E-twinning ve výuce

Univerzita 3. vìku skonèila úspìchem
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ü Plachtaøské mistrovství ÈR 
15. roèník Mistrovství Èeské republiky v bez-
motorovém létání se koná ve dnech 25. 5. až 
6. 6 2008. Slavnostnì bude zahájeno v nedìli 25. 5. 
2008 v 10.00 hodin na letišti ve Starém Mìstì. 
Mistrovství se zúèastní nejlepší èeští plachtaøi. 
Poøádá Aeroklub Moravská Tøebová.

ü Krajina za školou – Høebeèsko 
Spoleènost èesko-nìmeckého porozumìní zve žáky 
základních a støedních škol na  výstavu: Krajina za 
školou - Høebeèsko. Prezentace projektu studentù 
svitavského gymnázia, který probíhal v letech 2005  
2006. Cílem bylo zachytit mìnící se vzhled krajiny, 
mìst a obcí, budov a ulic na základì fotografií 
poøízených pøed rokem 1945 a porovnat jejich 
souèasný vzhled.
Zahájení výstavy 6. 5. v 10 hodin, dopoledne ve 
støedisku. Výstava potrvá do konce èervna.

ü Rybáøské závody 
se konají 10. 5. 2008 na retenèní nádrži v 7.00 
hodin. ÈRS zve všechny své èleny k úèasti a ob-
èany na bohaté obèerstvení.

E-twinning je internetová komunikace a spolupráce 
mezi školami z celého svìta. Studenti moravskotøe-
bovského gymnázia takovou spolupráci navázali 
v rámci projektu „Mother´s Day“. Do projektu je 
zapojeno patnáct škol z deseti zemí a studenti si 
vymìòují informace o svátku, jeho vývoji a historii, 
podobnostech a rozdílech. Pøi svých pøíspìvcích 
využívají znalostí a dovedností z anglického jazyka, 
dìjepisu, informaèní technologie, literatury, hudební 
a výtvarné výchovy. Kromì wordových a power-
pointových dokumentù vytváøí obrázky, pøáníèka, 
básnì èi písnièky pro své maminky.
Cílem projektu je mimo aktivního používání 
angliètiny zjištìní mezikulturních rozdílù a podob-
ností v rùzných èástech zemìkoule a také uvìdomìní 
si vlastní podstaty svátku a vztahu k matce.

 I. Kodešová, vyuèující Aj

„Celý život je školou aneb Není ostuda nevìdìt, ale 
nechtít vìdìt (J.A. Komenský).“ Tímto mottem zaèal 
pøed pùl rokem 8. roèník Moravskotøebovské 
univerzity 3. vìku. Letošní téma neslo název 
„Èlovìk a jeho práva“ a absolvovalo ho na šedesát 
zájemcù. Za svoji snahu a píli dostali vìdychtivý 
úèastníci v pondìlí 21. 4. osvìdèení za absolvování 
kurzu, které jim pøedal starosta mìsta Josef Oš�ádal 
a místostarosta Miloš Izák. Souèástí slavnostního 
pøedávání byly také dotazy obèanù na starostu 
a místostarostu mìsta, kteøí se jim snažili odpovìdìt 
na otázky týkající se napø. prodeje bytù, bezpeènosti 
ve mìstì nebo údržby komunikací.

 
Velký dík za úspìch osmého roèníku patøí 
pøedsedkyni lektorské rady PaedDr. Marii Blažkové, 
která se univerzity pro letošní rok ujala a dovedla ji 
do zdárného konce. 

Po druhé svìtové válce v roce 1945 byl také Gustav 
Tauschinský jako obèan nìmecké národnosti za-
èlenìn do odsunu. Ztrátou svých umìleckých dìl 
velmi trpìl, v Nìmecku – které se mìlo stát jeho 
novou vlastí  si nemohl zvyknout a nebyl schopen se  
ve svých 57 letech zaèlenit do tamního života. 
Poslední roky svého života prožil ve velmi skrom-
ných pomìrech v mìstì Eglosheim / NSR. V roce 
1976 byla jeho tvùrèí práce ocenìna „Høebeèskou 
kulturní cenou“ v Göppingenu. Z tohoto ocenìní se 
pøíliš dlouho neradoval. Zemøel 12. ledna 1978.

Støedisko èesko-nìmeckého porozumìní

Sto tøicet osm recitátorù se sjelo na zaèátku dubna 
do Moravské Tøebové, aby se zúèastnilo jarní 
recitaèní soutìže, kterou již po jedenácté poøádala 
zdejší Speciální základní škola, mateøská škola 
a praktická škola. Letos nepøijeli pouze recitátoøi ze 
ètrnácti speciálních škol Pardubického kraje. Milými 
hosty, kteøí zde také vystoupili byli žáci speciálních 
škol Blanska, Brna a klienti Domova u studánky 
z Anenské Studánky. Pøednášející soutìžili ve èty-
øech kategoriích jednotlivcù a ve sborové recitaci. 
Všechny poroty mìly obtížnou práci, protože 
pøípadné nedostatky v pøednesu èi výslovnosti byly 
bohatì vyváženy nasazením recitátorù.
Vítìzi soutìže tak nebylo pouze dvanáct ocenìných 
jednotlivcù a tøi sbory, ale všichni úèinkující, kteøí 
svými výkony a pøíkladným chováním vytvoøili 
úžasnou atmosféru celé této jarní slavnosti. Ocenìní 
si zaslouží rovnìž všichni pedagogové, kteøí vedou 
žáky ke kultivovanému projevu a k lásce k poezii.
Soutìž byla finanènì podpoøena námìstkyní rady 
Pardubického kraje paní Marií Málkovou.
Milým a již tradièním pozdravem firmy Moravec 
byly výborné koláèe, které dìtem pøišly k chuti.

PaedDr. Pavlína Baslerová,
øeditelka poøádající školy

Jarní recitace
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5. dubna zakonèili moravskotøebovští mladší 
žáci letošní sezónu posledním kolem, které se 
konalo v Dìèínì. Jak jste se již mohli doèíst 
døíve, náš tým byl utvoøen pøevážnì ze 
zaèínajících hráèù, kteøí se s korfbalem setkali 
poprvé na zaèátku tohoto školního roku. První 
turnaje nevypadali nejlépe, soupeøi se s námi 
nemazlili a nedarovali nám jediný bod, ale 
postupem èasu a díky tvrdé práci, jsme se zaèali 
zlepšovat a v pùlce sezóny jsme již dosáhli na 
první remízu. V dalších kolech jsme dokonce 
nìkteré zápasy vyhráli. Aèkoliv jsme v tabulce 
zùstali na posledním místì a nedostali se do 
finálové skupiny, s prùbìžnými výkony a hlavnì 
s ohromným zlepšením mùžeme být velmi 
spokojeni.
Pøestože hlavní sezóna pro nás už skonèila, 
èekají nás ještì pøátelská utkání s týmy mladších 
žákù z Brna a Prostìjova, které letos rovnìž 
zaèínají, a tak se nám naskýtá velká šance získat 
další potøebné zkušenosti a pomìøit síly s rovno-
cennými soky. V prvním prázdninovém týdnu 
poøádáme pak již tradièní letní soustøedìní 
v Borové u Polièky, kde hodláme dopilovat vše 
potøebné, abychom mohli v pøíštím roce 
nastoupit do soutìže ne jako nováèci, nýbrž jako 
rovnocenní soupeøi. Tímto bychom Vás také 
chtìli co nejsrdeènìji pozvat na akci DDM, 
která se uskuteèní v pátek 23. 5. 2008 v od-
poledních hodinách na námìstí T. G. Masa-
ryka a kde se vám tým mladších žákù pøedstaví. 
Pøipravíme pro Vás zábavný program a velmi 
rádi uvítáme pøípadné zájemce o vstup do 
našich øad. Nejen pro mladší, ale i pro starší 
žáky sezona skonèila.
V nedìli 13. 4. se na domácí pùdì odehrál 
semifinálový turnaj ligy starších žákù. Bohužel, 
i pøes velikou snahu domácích, kteøí byli nuceni 
hrát bez nemocného kapitána a nejlepšího hráèe 
Petra Kelèi, nepostoupili a na turnaji obsadili až 
3. místo. Sezona tak pro nì skonèila trochu 
smutnì a neš�astnì, protože celý letošní roèník 
vévodili tabulce skupiny „B“. V tabulce støelcù 
obsadili Petr Kelèa 1. místo (61 košù), Daniel 
Schramm 2. místo (52 košù) a Veronika 
Blašková 3. místo (36 košù). Dorostenecký tým 
M. Tøebové se po celou základní èást pohyboval 
na 4. místì a zajistil si tak úèast v semifinále. 
V nìm se 20. 4. utkal s lídrem tabulky 
Znojmem. Dramatický zápas, který rozhodoval 
o finalistovi dorostenecké extraligy, se od 
prvních minut vyvíjel dobøe. Moravskotøebovští 
hráèi drželi s domácími do 15. minuty krok, ale 
díky vlastním hrubým chybám a nedùrazné 
koncovce darovali soupeøùm spoustu šancí ke 
skórování. Na konci 1. poloèasu byl stav 8:3 pro 
Znojmo. Do druhého poloèasu vstoupili hosté 
jako vymìnìní a od prvních minut zaèali 
hrozivý náskok stahovat. Znojemským hráèùm 
se pøestalo daøit, což byla voda na mlýn týmu 
z M. Tøebové. Pohledné kombinace a pìkný 
korfbal na obou stranách kazily jen zbyteèné 
obranné fauly, které rozhodèí odmìòoval 
penaltami nebo volnými hody. I pøesto mìli 
Tøebováci ze hry rozhodnì více než soupeø 
a dvì minuty pøed koncem se jim podaøilo 
vyrovnat stav na 12:12. Když už se zdálo, že 
dojde k prodloužení, domácím se v poslední 
vteøinì podaøilo vstøelit sporný vítìzný koš. 
Hráèe M. Tøebové tak o postup do finále 
pøipravila vlastní nedisciplinovanost. Znojmo  
M. Tøebová 13:12. Sestava: Ivana Kulhavá 1, 
Klára Bártová 1, Petra Kubínová, Adéla Tichá 1, 
Jan Kelèa 1, Petr Kelèa (40.min Stanislav 
Gregor), Martin Procházka 3, Jiøí Ševèík 5. 
Finálový den se uskuteèní 17. 5. v Prostìjovì 
a moravskotøebovský tým se utká s poraženým 
z duelu Kolín  È. Budìjovice. 
Senioøi odehráli svoji první sezonu v extralize, 
a i když to tak výsledkovì nevypadá (porazili 
pouze Prostìjov), nehráli v soutìži pouze druhé 
housle. Potrápili i ostatní týmy z èela tabulky 
a posbírali cenné zkušenosti. Nyní je èeká tìžký 
úkol, udržet se v extralize, což znamená porazit 
v baráži ambiciózní mladý tým z Dìèína. První 
kolo se hrálo 26. 4. v M. Tøebové a kolo druhé 
10. 5. v Dìèínì. Doufejme, že vše dobøe dopad-
ne a senioøi budou i v pøíští sezonì reprezen-
tovat Moravskou Tøebovou v nejvyšší korfba-
lové soutìži.              K. Nedvìdová a P. Jeøábek

Korfbalová sezona
témìø u konce
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V Moravské Tøebové je stolní tenis velice oblíbený 
sport. Dùkazem toho mùže být spoleèný turnaj, který 
jsme uspoøádali v hernì stolních tenistù „Na 
koupališti“ pro žáky speciální školy, navštìvující 
kroužek stolního tenisu a klienty z Centra volného 
èasu. Turnaje se zúèastnila, jak dìvèata, tak chlapci. 
Chtìl bych je pochválit za bojovné výkony, které za 
zelenými stoly všichni bez rozdílu vìku pøedvedli. 
Podìkování zaslouží vedoucí Centra volného èasu 
Marcela Opluštilová a její asistentka Gabriela Cinová 
za pøípravu dìtí na spoleèný turnaj. Sponzorství 
„obstarali“ Ing. Pavel Brettschneider a tisková mluvèí 
mìsta Moravské Tøebové Bc. Pavlína Horáèková. 
Pevnì vìøím, že letošním prvním roèníkem byla 
založena spolupráce mezi speciální školou a Centrem 
volného èasu ve sportu s malým celuloidovým 
míèkem, kterým je krásná hra s názvem stolní tenis. 
Všichni se již tìšíme na druhý roèník!
Výsledky turnaje: Dìvèata: 1. Petra Sojmová, 
2. Anna Sojmová, 3. Adéla Bernreiterová, 4. Ingrid 
Cinová, 5. Gabriela Cinová, 6. Sára Miková 
Chlapci: 1. Pavel Miko, 2. Jan Sojma, 3. Kamil 
Fotr, 4. Petr Markus, 5. Marek Cina, 6. Standa Cina, 
7. Jarda Nárožný, 8. Gregor Miko, 9. Vojta Cina

Mgr. Muselík

Májové oslavy v Moravské Tøebové obohatí i letos 
již 19. roèník oblíbeného volejbalového turnaje 
smíšených družstev O POHÁR OSVOBOZENÍ.
Koná se ve sváteèní Den vítìzství nad fašismem 
ve ètvrtek 8. kvìtna od 9.00 hodin na antukových 
dvorcích za aquaparkem. 
„Mokrá varianta“: v tìlocviènì ISŠ na 
Komenského ul. Prezentace hráèù od 
8.30 hod. Pøedem sestavená šesti-
èlenná družstva pøihlaste u Ing. Hany 
Vávrové na 739 532 968 nebo u Mgr. 
Jany Šimonové na 777 005 014. 
Podmínky jako vloni: min. 2 ženy (dívky), max. 2 
registrovaní. S výjimkou pro hráèe starší 55 let, kteøí 
mohou hrát bez žen. Družstva tøebovských støedních 
škol jsou vítána. Obèerstvení v areálu. 
Pøijïte si zahrát i uctít památku padlých za naše 
osvobození. Na tento, i tradiènì hodnotnými spon-
zorskými cenami dotovaný turnaj, srdeènì zvou 
domácí i „pøespolní“ aktivní volejbalisty poøádající 
oddíly výkonnostní a rekreaèní odbíjené TJ Slovan 
Moravská Tøebová pod záštitou Mìstského výboru 
KSÈM.          Za poøadatele díky, Bohumil Kalina

Jarní turnaj ve stolním tenisu Tradièní májová akce nejen
pro moravskotøebovské volejbalisty

Roman Langr se nìkolik mìsícù pøipravoval na 
jeden z vrcholù své horolezecké kariéry. V kvìtnu ho 
èekal výstup na nejvyšší horu svìta, Mount Everest 
(8848 m n.m.) Z expedice však tìsnì pøed 
aklimatizaèní cestou na Kavkaz znenadání sešlo, 
a tak Roman narychlo pøijal místo ve slovenské 
výpravì na Annapurnu (8091 m n. m.). 
Místo Everestu Annapurna. Co bylo pøíèinou tak 
náhlé zmìny?
Hlavním dùvodem byly nepokoje v Tibetu. Každý je 
asi sledoval ve sdìlovacích prostøedcích, by� 
medializované byli trochu jinak, než byla 
skuteènost. Velkou roli tam hrála Èína, která 
potøebovala nìjakou záminku k pøesunu armády až 
do Lhasy. Pøítomnost vojska má pøímou návaznost 
na zajištìní oblasti v dobì konání olympiády. 
Alespoò takovouto verzi jsme se dozvìdìli od lidí, 
kteøí tam pùsobí. Docela tomu vìøím, protože jsem 
projel centrální Èínu a dokážu si pøedstavit, jak se 
mùže armáda zachovat.
V minulém rozhovoru pøed plánovanou expedicí 
ses tìchto komplikací obával… 
Už v lednu jsme vìdìli, že nebudou pøíliš ochotnì 
vydávat povolení k výstupu, a tak jsme žádali s vel-
kým pøedstihem. V oblasti však bylo vyhlášeno 
embargo a protistrana s námi pøestala komunikovat. 
Zablokované bylo i internetové spojení a nedalo se 
tam dovolat. Zaèátek expedice se neúprosnì blížil, 
a my stále nevìdìli, na èem jsme. To není žádná 
legrace, mnoho vìcí vèetnì sponzorù a mediálních 
partnerù už jsme rozjednali, samozøejmì znaènou 
sumu financí jsme již do expedice investovali a si-
tuace zaèínala být znaènì napjatá.
Nechtìli jsme riskovat to, že tam na nás budou èekat 
s tanky. 
Annapurna byl tvùj záložní projekt, nebo ses 
k téhle slovenské partì dostal náhodou?
Annapurna byl mùj prapùvodní plán, ještì než jsem 
byl osloven s expedicí na Everest. Když bylo jasné, 
že Everest je pro letošek mrtvý projekt, okamžitì 
jsem kontaktoval expedici, která na ni chystala. 
Jedná se o slovenskou expedici, která už podruhé 
odjíždí lézt polskou cestou severozápadním žebrem 
v severní stìne. Je to cesta, která od svého 
prvovýstupu v roce 1996 nebyla zopakována.  Vloni 
skonèili nìkolik desítek metrù pod vrcholem.
Co na tak zásadní zmìnu øíkali  tví sponzoøi?
Musím všem podìkovat za to, jak tuhle skuteènost 
pøijali. Ta situace mì mrzela, nerad mìním narychlo 
plány, ale domnívám se, že každý si dokázal udìlat 
alespoò pøibližnou pøedstavu o tamní situaci. To, že 
se to Èínì vymklo z rukou nemohl nikdo pøedpoklá-
dat. V Asii se ale obèas nìjaké neèekané události 
stávají,. už jednou se mi stalo, že se expedice na 
poslední chvíli zrušila. Je jasné, že Everest je nej-
vyšší a z hlediska obecné informovanosti mnohem 
známìjší hora. Navíc pùvodnì plánovaná výprava 
byla unikátní tím, že mìla zdokumentovat celou 
severní výstupovou cestu, vèetnì živých vstupù do 
televize z jednotlivých výškových táborù. Ale na 
druhou stranu upøímnì øeèeno, já sám se na 
Annapurnu z èistì sportovního pohledu tìším více 
než na Everest. Je to pro mì mnohem vìtší a zají-
mavìjší horolezecká výzva.

Místo Everestu se Langr pokusí zdolat Annapurnu
Pøibliž nám trochu více, co tì èeká na Annapurnì?
V loòském roce skonèila slovenská skupina pouhých 
40 metrù pod vrcholem. Když to nìkdo dokáže 
otoèit takhle blízko vrcholu, je to pro mì záruka 
toho, že má urèité zkušenosti. Myslím si, že vìtšina 
obtížných vrcholù se vyleze až napodruhé, když už 
se alespoò trochu ví, o co jde. Loòský úspìch na K2 
to potvrzuje.
Slovenská expedice už je v Nepálu, takže já se budu 
snažit je co nejrychleji dohonit. Hlavním mediálním 
partnerem je slovenská televize JOJ a dva její 
zamìstnanci jsou pøímo èleny expedice. Už mám 
informace, že prùbìžnì probíhají vstupy do vysílání. 
Dozvìdìl jsem se tak, že mají nìjaké problémy 
s cestou do základního táboru, nebo� je tam velké 
množství nového snìhu. Šestidenní trek pøes rozbitý 
ledovec do základního táboru patøí k tìm obtíž-
nìjším. Nosièi z nìj mají strach a nechtìjí tam moc 
chodit.

Jak ty sám budeš dohánìt desetidenní zpoždìní, 
které budeš mít oproti ostatním èlenùm expedice?
Nebudu na to úplnì sám, jede se mnou ještì jeden 
slovenský horolezec. Pár dní pøed odjezdem to však 
vypadalo na zrušení i této expedice, Miro si totiž 
naštípl klíèní kost. Mùže to být problém, protože 
v podmínkách vyšší nadmoøské výšky se rány 
nehojí, tìlo slábne atd. Projednávali jsme to s lékaø-
skými odborníky, jejichž názor znìl, že za urèitých 
podmínek by to Miro mìl zvládnout. 
V dobì našeho pøíleto do Kathmandu budou 
politické prázdniny z dùvodu voleb po sesazení 
krále. V Káthmándù máme naplánované dva dny na 
vyøízení všech náležitostí s povolením k výstupu 
a pak okamžitì pokraèujeme v cestì do základního 
táboru za ostatními. Pøedpokládám, že vzhledem 
k problémùm, které je na cestì potkali a zdržení 
v Káthmándú, nebude naše zpoždìní až tak 
markantní. Výstupové období na vrchol je stejnì 
jako na  Everestu po 10. kvìtnu, tak si myslím, že je 
tu i docela slušná èasová rezerva na aklimatizaci.
Doufám, že všechno dobøe dopadne. Držte nám 
palce! 
František Teichmann, redakènì upraveno a zkráceno

Pozn. redakce: 22. 4. Roman se slovenským 
kolegou úspìšnì dorazili do základního tábora. 
Další podrobnosti z prùbìhu výpravy sledujte na 
www.romanlangr.cz. 
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Šachy
Skonèil další roèník soutìže družstev krajského 
pøeboru II. tøídy.  Soutìž zaèali tøebovští šachisté 
velmi rozpaèitì a v prvních tøech kolech získali 
pouhé dva body. Potom však došlo k velkému 
obratu. Družstvu se zaèalo daøit a poráželo jednoho 
soupeøe za druhým. Vrcholem sezóny pak bylo 
vítìzství nad pozdìjším vítìzem celé soutìže. Skvìlé 
koneèné tøetí místo podtrhuje fakt, že se družstvo 
muselo obejít bez tøí kvalitních hráèù základní 
sestavy, kteøí ho opustili po minulé sezónì. V rámci 
celého pøeboru patøili jednotliví tøebovští šachisté 
k nejlepším. Mezi nejlepšími deseti hráèi v celé 
soutìži mìlo družstvo ètyøi šachisty, což bylo 
nejvíce ze všech ostatních družstev. 
Koneèné výsledky: 
Poø. Družstvo V R P Body Skóre

1. TJ Lanškroun B 9 1 1 28 56.5
2. TJ Spartak OEZ Letohrad 8 2 1 26 54.0
3. TJ Sl. Moravská Tøebová 7 2 2 23 54.0
4. TJ Lok. Èeská Tøebová B 5 3 3 18 43.0
5. ŠK Žamberk B 5 3 3 18 48.0
6. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B 4 4 3 16 45.0
7. ŠK Žamberk C 3 2 6 11 39.0
8. ŠK Kunvald 2 5 4 11 40.0
9. TJ Jablonné nad Orlicí 3 1 7 10 41.0
10. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí C 3 1 7 10 38.0
11. ŠK Svitavy 3 0 8 9 36.0
12. Sokol Mìsteèko Trnávka 2 0 9 6 32.5

8.5. Terénní èasovka Doležel
24.5. BACH – orientaèní závod

Dokoupil, Machaèová
14.6. Mìstské cross country Mièka, Štìpánek
12.7. ORI Orálek, Pavlík
19.7. MT maratón Brettschneider
2.8. Papírák – triatlon Štìpaø
16.8. Kunèina – duatlon Richter, Honzírek
6. nebo 13.9.

Babí léto Budig, Žáèek
11.10. Silnièní èasovka Rotter, Mikšánek
25.10. Výjezd do vrchu Juriš, Boháè
8.11. Vyhlášení výsledkù
9.8. S Orim Malou Hanou mimo Cykloman

Odložený zaèátek jara si odbylo „áèko“ pøed 
domácím publikem proti okresnímu rivalovi ze  
Svitav. Zkouška na zimním turnaji v Boskovicích 
skonèila remízou 2:2, takže se oèekával tuhý boj. Do 
utkání šli hráèi pod taktovkou staronového kouèe 
P.Mrázka s velkou vervou a odhodláním, jenže 
odchod støelce Kašpara (v podzimní èásti 12 branek) 
a  døíèe Strouhala, výkon týmu poznamenal. Domácí 
však nakonec vítìzství vybojovali.
SKP Slovan „A“  - Svitavy   1 : 0  (0:0)
Branky: Šatník P.

Termínovník Cyklomana 2008

Fotbal svou premiéru nepokazil...

Blíží se opìt 8. kvìten a moravskotøebovští obèané 
i obyvatelé obcí po trase Dìtøichov - Moravská 
Tøebová se pøipravují pozdravit silnièní bìžce, kteøí 
se zúèastní už. 33. roèníku velkého Dìtøichov-
ského memoriálu.
Prezentace závodníkù je od 8 hod. na nám. TGM 
v Moravské Tøebové, v 8.45 h pak  spoleèný odjezd 
autobusem na místo startu; výstøel zazní v 10 hod. 
Na bìžce èeká 8,5 km. V roce 2007 byl nejrychlejší 
Lukáš Razým z Èeské Tøebové (26:34,7). 
Akci organizuje AVZO Technické sporty, Biatlon 
klub – za patronace našeho mìsta. Pøijïte naplnit 
i vy tradici, pohyb je zdravý. Nebo alespoò podpoøit 
svou oblíbenou akci. Nepøijdete  zkrátka – od osmé 
ranní bude soubìžnì na námìstí TGM probíhat také 
26. roèník malého Dìtøichovského memoriálu. V je-
ho rámci dìti, jichž v loòském roce, byla více než 
stovka, obkrouží nìkolikrát centrum mìsta, aby 
pøesvìdèily diváky o svých atletických perspekti-
vách.

Dìtøichovský memoriál
 dospìl do Kristových let

Samotní obèané už potøetí urèili nejlepší sportovce 
mìsta, tentokráte za rok 2007. Jejich slavnostní 
defilé se uskuteènilo 28. 3. v zámeckém sále ZUŠ. 
Byl „plný dùm“, prùbìh zcela dùstojný a nezapome-
nutelný. 

Zleva: Kulhavý, Paøilová, Koneèný

Anketa se uskuteènila již podvanácté, o morální 
ocenìní se soutìžilo ve tøech kategoriích: mládež - 
dospìlí - trenér/funkcionáø. Své kandidáty 
organizátorùm nominovaly oddíly TJ Slovan a další 
sportovní subjekty ve mìstì. Nadto duatlonista Petr 
Štìpaø (nìkolikanásobný sportovec mìsta) byl 
ocenìn v rámci Pardubického kraje. Mezi nomi-
novanými zástupci nejsilnìjších oddílù (fotbal, 
hokej, atletika), nechybìli ani èlenové jiných sportù 
(travní lyžování, tenis, horolezectví, støelectví).
Zámecký sál ZUŠ se ukazuje být pro podobné 
akce ideální.
Prostorné prostøedí, nabízející rùzné možnosti 

doplnìní (kulturní program, diskuze), možnost 
návštìv veøejnosti. Poøadatelství se zhostilo Mìsto, 
vyhlašovatel  ankety, spolu s TJ Slovan, sponzory 
(OR CZ, port servis Ježek, Bredy sport, Kvìtinové 
studio Vìra Weinlichová). Tìch, kteøí zatoužili po  
drobné odmìnì (plavenka na místní aquapark)  bylo 
témìø šest stovek. Štìstí se usmálo však na J. Bártu, 
M. Mašínovou a P. Vymìtalovou. Moderátorským 
slovem provázela již zkušená D. Vomelová. 
Kulisa oèekávané kulturní vložky pøedèila vše... 
Pøekvapivý byl scénáø podveèera, v nìmž se místo 
žákù ZUŠ pøedstavili na zcela profesionální úrovni  
a brilantními výkony excelovali samotní pedagogové 
ZUŠ, když  prezentovali svou virtuozitu pøi høe 
na klavír (L. Zahradníková, A. Vrátilová, A. Ha-
velka, A. Vrátilová), zpìvu (Kateøina Dostálová). 
Všechny pøítomné pak doslova nadchla svým 
tancem se závojem a orientálním drum sólem L. Za-
hradníková.

Doležalová  H. a Hlaváè Ed.

Doležalová Helena - u pøíležitosti životního jubilea  
za dlouholetou  záslužnou práci o rozvoj sportu ve 
mìstì
*cvièitelka cykloturistiky, aktivnì zajiš�ující aktivitu 
odboru turistù; podílí se dlouhodobì na  hlavních 
turistických akcích ve mìstì pro veøejnost (Vandr 
skrz Maló Hanó, hvìzdicové cyklojízdy do 
Javoøíèka apod.; výraznì pøíspívá turistickému 
znaèení v regionu MTJ; pùsobí rovnìž jako lektorka 
KÈT v Pardubickém regionu.
Hlaváè Eduard - ocenìn rovnìž k životnímu jubileu 
za dlouholetou  záslužnou práci o rozvoj sportu ve 
mìstì
*patøí k nestorùm sportovního života  ve mìstì, svou 
èinností se nesmazatelnì zapsal  do jeho dìní, mj. 
jako dlouholetý pøedseda TJ Slovan (1978-1988).

Nejlepší sportovce mìsta ocenil starosta

za velmi dobrou pøípravu a organizaci celého Èervená svìtla na startovním roštu zhasla a od-
závodu. Rozmarnému poèasí, které bylo tentokrát startovala 4. roèník závodu motokár Hobby cup. Po 
opravdu aprílové, se porouèet nedá, ale ve sportu zimní pauze se všichni nadšenci motokárového 

sportu sjeli v soboru 12. 4. na závodišti ve Vysokém 
Mýtì. V letošním roce èeká závodníky 6 závodù, 
jeden z nich dokonce v rakouském Bruck An der 
Letha. Na startu se vystøídalo celkem 200 regi-
strovaných a licencovaných jezdcù v 14-ti kate-
goriích. Jezdcem nejsou myšleni jen kluci a muži. 
V kombinézách najdeme v nìkterých kategoriích 
i dívky-závodnice. A mnohdy to pánùm doslova 
natøou. Moravskou Tøebovou reprezentují: Ladislav 
Jokeš v kategorii ÈZ. V loòské sezónì se umístil na 
celkovém velmi pìkném 4. místì. Letos zùstává ve 
stejné kategorii, o víkendu vybojoval 4. místo. Libor 
Blaha jezdí kategorii FC Junior. Loòskou sezónu 
ukonèil ve velké konkurenci na 5. místì. V nedìli 
skonèil šestý. Roman Vacek bìhem sezóny vymìnil  

stále platí „není dùležité zvítìzit, ale zúèastnit se“, kategorii 100 Junior za kategorii Rok. V této 
což potvrzuje letošní rekordní poèet startujících. kategorii zùstává, tentokrát dojel pátý.
Všem jezdcùm pøejeme v nastávající sezónì rychlá Osmiletý Zdenìk Oš�ádal prohání motokáru druhým 
kola, dobøe naladìné motory, co nejvíce nasbíraných rokem v kategorii Bambini. V loni skonèil na 
bodù a co nejménì poruch na závodních strojích. celkovém druhém místì o pouhé 2 body za vítìzem. 
Nesmíme zapomenout ani na práci) mechanikù V nedìli se umístil na 3. místì. V seriálu Hobby cup 
v depu, jsou nedílným pomocníkem každého má Moravská Tøebová také 2 nováèky, a to v k-
jezdce, tak pánové, i na vás hodnì záleží jak bude tegorii „Mladí“ teprve pìtiletého Ondøeje Khyra. 
motor šlapat. Další závody budou odstartovány 3. 5. V kategorii Honda startovala poprvé Radka 
v Písku.Vykydalová. Oba si zapsali první body a zkušenosti, Váš Hobby Cup

které budou potøebovat do dalších startù.
Podìkování patøí Autoklubu Moravská Tøebová 
a Støedisku nelicencovaných motokárových jezdcù 

...a je odstartováno

Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Zleva: Maèát, Kršòák, Kodešová


