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Alchymistická laboratoø Mistra Bonaciny. To 
je název zbrusu nové interaktivní expozice, 
v níž budou moci návštìvníci nahlédnout do 
magického svìta renesanèní alchymie. 

Ve vìži zámku uvidí bádajícího Mistra 
Bonacinu pøi hledání kamene mudrcù, jeho 
pomùcky a nástroje, tavicí pec, køivule, 
zašifrované recepty nebo destilaèní nádoby. 
Vyzkoušet si mohou i jednoduché chemické 
pokusy, pøi nichž se jim tøeba podaøí objevit 
bájný elixír života. „Podtitulem nové expozice 
je objevování nových svìtù, k èemuž renesanè-
ní alchymie pøímo vybízí. Laboratoø je 
výjimeèná tím, že ji v ucelené podobì široko 
daleko nenajdete. Navíc Mistr Bonacina 
skuteènì na zámku v Moravské Tøebové 
pùsobil, a to dokonce jako dvorní lékaø 
Ladislava Velena ze Žerotína,“ vysvìtlila 
øeditelka Kulturních služeb mìsta Libuše 
Gruntová,  proè se v nové expozici zamìøili 
právì na alchymii. Do zákulisí laboratoøe 

umožní turistùm nahlédnout pomocníci 
alchymisty, tajemná astroložka pak vybranému 
návštìvníkovi vypracuje horoskop dle data 
jeho narození.

„Nová expozice je v souladu se Strategií 
rozvoje cestovního ruchu, jež si klade za cíl 
zvýšit návštìvnost mìsta tím, že turisty pøiláká 
na unikátní turistické produkty. Loni otevøená 
støedovìká muèírna na zámku je zdárným 
pøíkladem toho, že pokud dobrý nápad správnì 
propagujete, návštìvníci si cestu do Moravské 
Tøebové najdou,“ uvedl manažer ekonomické-
ho rozvoje mìsta Miroslav Netolický.
Právì støedovìká muèírna se za pouhou 
jedinou sezónu provozu dostala mezi  
nejnavštìvovanìjší atraktivity Pardubického 
kraje, což dokládají i slova Libuše Gruntové: 
„Støedovìká muèírna se setkala s obrovským 
ohlasem veøejnosti, loni ji navštívilo více jak 
15 tisíc lidí, kdežto o rok døíve na zámek pøišly 
pouhé dvì tisícovky návštìvníkù. Takový 

úspìch nikdo neèekal.“
Alchymistická laboratoø Mistra Bonaciny bude 
slavnostnì otevøena . 
Pøipraven je bohatý celodenní program, od 10 
do 17 hodin se na zámeckém nádvoøí pøedstaví 
Golem, své umìní a kouzla pøedvede Magistr 
Kelly. Malé i velké návštìvníky jistì zaujme 
dobová støelnice, kejklíøské dílny èi pásmo 
pohádek. Po celý den bude otevøena také 
støedovìká muèírna, ve které kat seznámí 
veøejnost s právem útrpným, dobovou 
atmosféru bude dokreslovat stylová støedovìká 
krèma. Kartáøka a numerolog potom splní 
pøání pøíchozích, jež budou prahnout po 
poznání své budoucnosti. 
Pøijïte si sami vyzkoušet míchání lektvarù, 
elixíru života a pøemìnu kovu ve zlato! 
Poodhalte roušku tajemství nad vìèným 
kolobìhem života a smrti.

-red-

v sobotu 5. dubna
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Mìsto bude mít prvotøídní hokejovou halu
Spoleèenské a kulturní centrum se v Moravské 
Tøebové stavìt nebude. Zato zimní stadion se 
v pøíštím roce doèká východní tribuny a kva-
litního sociální zázemí. Investice budou smìøovat 
i do plánovaných høebeèských dùlních stezek 
a do zámku a zámeckých zahrad. Pùjde o více jak 
60 milionù korun. 
Projekt Spoleèenského a kongresového centra 
(SKC) se v Moravské Tøebové nebude nerealizo-
vat, a to i pøesto, že se jedná o projekt který je 
velmi kvalitnì zpracován, a který je pro mìsto 
velice dùležitý. Na významu kvalitního hotelu 
a spoleèenského sálu pro mìsto se shodují 
èlenové Výboru zastupitelstva pro strategický 
rozvoj, zástupci významných firem a podnikatelù 
ve mìstì i mnozí obèané. Výše potøebné investice 
mìsta do projektu SKC a rizika tohoto projektu 
jsou však vnímána jako neúmìrná „I když 
zastupitelstvo schválilo tento projekt nerealizovat, 
je tøeba se intenzivnì znovu zabývat využitím 
objektu bývalé dìtské nemocnice a dále hledat 
jiné možnosti výstavby hotelu a spoleèenského 
sálu ve mìstì,“ øekl místostarosta Václav Maèát 
a dodal: „Kromì projektu SKC však máme 
pøipraveno nìkolik dalších nových rozvojových 
projektù, pro které budeme žádat o dotaci z Re-

gionálního operaèního programu NUTS II 
Severovýchod.“ 
Nejvìtším a prioritním projektem mìsta 
Moravské Tøebové, který bude zahájen v lednu 
pøíštího roku, je vybudování východní tribuny na 
zimním stadionu se sociálním zázemím a služ-
bami (rychlé obèerstvení), zázemím pro 
sportovce (lední hokej, kulturistika). „Úèelem je 
zvýšit kapacitu, komfort a atraktivitu zimního 
stadionu, zlepšit provozní podmínky a zajistit 
dostateèný poèet šaten se sociálním a relaxaèním 
zázemím pro sportovce,“ uvedl Václav Maèát. 
Rozpoèet  projektu dosahuje cca 35 milionù 
korun. Vedení mìsta na nìj žádá z dotací z fondù 
Evropské unie.
Menší, co do objemu financí, ale velmi 
významný pro rozvoj cestovního ruchu v celé 
oblasti Èeskomoravského pomezí jsou Dùlní 
stezky – Høebeèský høbet. I na nì poèítají 
moravskotøebovští radní se žádostí o dotaci 
z fondù EU. Realizace vyjde na 11 milionù korun 
a zahájení zastupitelé plánují ve druhém pololetí 
letošního roku. 
A do tøetice Zatraktivnìní zámku a zámeckých 
zahrad. Jde pøedevším o dobudování a napojení 
technické infrastruktury zámeckého nádvoøí 
a zahrad, parkové úpravy (ozelenìní, mobiliáø), 
parkové dláždìné komunikace, renovace a rekon-
strukce hradebních zdí. Cílem tohoto projektu je 
zvýšení atraktivity zámku a jeho návštìvnosti, 
vytvoøení relaxaèní a klidové zóny v centru 
mìsta. Pøedpokládaným termínem pro zahájení 
prací je leden 2009. Celkové náklady se vyšplhají 
na 19 milionù korun. 

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Když zazní siréna
ve mìstì

Upozornìní obèanùm

Nový strážník mìstské policie

Živnostenský úøad informuje

Oznaèování budov
èísly popisnými

Vážení podnikatelé a živnostníci, jistì jste již 
zaregistrovali informaci, že nás èeká rozsáhlá 
a zásadní novela Živnostenského zákona. 
Oèekáváme od ní mnohé: zjednodušení 
komunikace s živnostenským úøadem, usnadnìní 
vstupu absolventù a rekvalifikovaných osob do 
podnikání, zavedení jediné živnosti volné, v rám-
ci které bude moci podnikatel vykonávat nìkolik 
èinností (podle souèasného znìní zákona 
„živností“), atd. Ruší se místní pøíslušnost 
živnostenských úøadù, což znamená, že napøíštì 
podnikatel bude moci vyøizovat své záležitosti na 
kterémkoli živnostenském úøadu v republice, 
dokonce i prostøednictvím CzechPointù.
Významnou zmìnou je i pøístup k pøekážkám 
v podnikání. Novela zákona tento pøístup 
podstatnì zmíròuje a umožòuje v urèitých 
pøípadech, kdy podnikatel nebyl shledán 

bezúhonným (záznam v trestním rejstøíku), aby 
podnikat mohl.
Živnostenský zákon je základní legislativní 
normou pro každého, kdo podniká, nebo se 
podnikat chystá. Zkušenost úøedníkù živnosten-
ských úøadù je však, bohužel, taková, že øada 
podnikatelù se v tomto zákonu ne pøíliš dobøe 
orientuje. Proto v této dobì pøed velkou zmìnou 
považujeme za užiteèné provést urèitou osvìtu, 
probrat se srozumitelným zpùsobem živnosten-
ským zákonem a upozornit na budoucí zmìny. 
Pøipravujeme pro Vás na toto téma seriál drobných 
textù, se kterými se budete setkávat ve zpravodaji.
Vaše dotazy  a� už k novele zákona nebo jakékoli 
jiné na téma podnikání jsme pøipraveni zodpo-
vídat na adrese info.zu@mtrebova.cz.

Kolektiv pracovníkù
odboru Živnostenský úøad v Moravské Tøebové 

V souvislosti se zmìnou zákona è.  329/1999 
Sb., o cestovních dokladech, je možné od 
1. 3. 2008 zapisovat obèany mladší 10 let do 
cestovních dokladù rodièù.
Pokud byl zápis obèana mladšího 15 let 
v cestovním dokladu jeho rodièe proveden 
pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona, 
smí tento obèan mladší 15 let pøekro-
èit hranice bez vlastního cestovního dokladu 
s rodièem, v jehož cestovním dokladu je 
zapsán. 
Pøi vydání prvního cestovního pasu je obèan 
povinen prokázat státní obèanství ÈR, tzn., 
že musí pøedložit doklad o státním obèanství, 
kterým je obèanský prùkaz nebo osvìdèení 
o státním obèanství. 
Další upozornìní:
Držitel cestovního dokladu je povinen
- chránit cestovní doklad pøed ztrátou, 
odcizením, poškozením nebo zneužitím
- odevzdat bez zbyteèného odkladu 
neplatný cestovní doklad, nebo cestovní 
doklad zaplnìný záznamy, pøíslušnému 
matriènímu úøadu
- ohlásit neprodlenì ztrátu, odcizení ces-
tovního dokladu nebo jeho nález matriènímu 
úøadu, nebo nejbližšímu útvaru policie, v za-
hranièí zastupitelskému úøadu. 
Novì je stanoveno, že po ohlášení ztráty 
nebo odcizení cestovního dokladu je tento 
doklad neplatný. V pøípadì, že obèan 
cestovní doklad nalezne, je povinen ho 
odevzdat pøíslušnému obecnímu úøadu s roz-
šíøenou pùsobností nebo matriènímu úøadu.
Obèané si mohou požádat nebo vyzvednout 
nový cestovní doklad pouze u obecního 
úøadu s rozšíøenou pùsobností, pøíslušného 
podle místa trvalého pobytu. 
Obèan není oprávnìn ponechávat cestovní 
doklad jako zástavu ani pøi svém pobytu 
v zahranièí.
V Moravské Tøebové si obèané mohou 
zažádat o cestovní pas v budovì Mìstského 
úøadu, Olomoucká è.o. 2, oddìlení OIC, kde 
jim budou rovnìž zodpovìzeny pøíslušnými 
pracovnicemi veškeré informace. Úøední 
hodiny pondìlí a støeda 8:00-17:00 hod., 
úterý a ètvrtek 8:00-15:00 hod., pátek 8:00-
14:00 hod.     

Ing. Pavel Šafaøík,
vedoucí odboru vnitøních vìcí

Øady Mìstské policie 
v Moravské Tøebové 
posílil od 1. bøezna 
nový strážník. Stal se 
jím pøíslušník Policie 
ÈR Josef Málek, který 
doposud pracoval na 
obvodním oddìlení  
Policie ÈR v Moravské 
Tøebové. „Hned po 
svém nástupu do nového 
zamìstnání odjíždím na 
rekvalifikaèní kurz do školícího støediska Polis 
v Pøíbrami. Zde projdu osmitýdenním školením, 
které bude uzavøeno závìreènou zkouškou na 
Policejní akademii v Praze,“ øekl strážník 
mìstské policie Josef Málek. Své získané 
odborné zkušenosti a znalosti chce v policejní 
práci nadále plnì využívat a pøispìt tak i ke 
zlepšení èinnosti mìstské policie. 

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Akustická zkouška sirén se provádí zpravidla 
první støedu v mìsíci ve 12.00 hodin, nepøerušo-
vaným tónem sirény po dobu 140 sekund. Na 
tento každomìsíèní rituál jsme si zvykli.
Jak se ale zachovat v pøípadì, že se ozve kolísavý 
tón sirény oznaèující varovný signál „Všeobecná 
výstraha“? Tento signál mùže zaznít tøikrát za 
sebou po dobu 140 sekund v cca tøíminutových 
intervalech. Vyhlašuje se pøi hrozbì nebo vzniku 
mimoøádných událostí, která mùže ohrozit naše 
životy a zdraví, napø. pøi živelních pohromách 
nebo haváriích s únikem nebezpeèných látek.
Pokud zazní kolísavý tón sirény, nemìli bychom 
zapomenout na tøi kroky:
– neprodlenì se ukrýt v nejbližší budovì
– zavøít okna a dveøe
– zapnout si rádio èi televizi
Informace o tom, co se stalo, proè byla spuštìna 
siréna a varováno obyvatelstvo a co dìlat dále, 
uslyšíme v mimoøádných zpravodajstvích 
hromadných sdìlovacích prostøedkù, místního 
rozhlasu nebo budeme informováni vozidly 
složek integrovaného záchranného systému. Dále 
jednáme podle zveøejnìných pokynù.

Karel Gregor, krizové øízení

V listopadovém Moravskotøebovském zpravodaji 
byly vyzvány dotèené subjekty k pøevzetí tabulek 
s popisnými èísly a souèasnì byly informovány 
o povinnosti a zpùsobu jejich instalace. Dosud 
nebyl stanoven termín, do kdy se zmínìná èísla 
popisná mají nainstalovat, nicménì už nyní 
považujeme za dùležité upozornit na možné 
dùsledky spojené s podcenìním dané povinnosti.
Obèan – fyzická osoba – se totiž podle zákona 
è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù a to § 47b odst. 1 c) dopustí 
pøestupku tehdy neoznaèí-li budovu èísly 
popisnými. Za tento pøestupek mùže obec podle 
ust. § 47b odst. 2 uložit pokutu až do výše 10.000 
Kè.
Sankce až do výše 100.000 Kè hrozí právnické 
osobì nebo fyzické osobì podnikající, pokud 
neoznaèí budovu èísly stanoveným obecním 
úøadem, dopouští se tak podle ust. § 58 odst. 1, 
písm c) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù správního 
deliktu.
Tabulky s popisnými èísly jsou k vyzvednutí 
v Obèanském informaèním centru (OIC), které je 
otevøeno v Po, St od 8.00 do 17.00, v Út a Èt od 
8.00 do 15.00 a v Pá od 8.00 do 14.00 hodin, 
i pøes obìd. Další informace na tel. 461 353 111, 
posta@mtrebova.cz

JUDr. Ludmila Hanusová,
odbor kanceláø starosty a tajemníka
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Moravskou Tøebovou èeká unikátní výstava poèítaèové grafiky Do prvních tøíd nastoupí více dìtí

Kongresové centrum
z nemocnice nebude

Hanu Horskou v našem mìstì známe jako výtvarnici 
- malíøku, grafièku a uèitelku. Její olejomalby 
a igeloryty si mìli možnost návštìvníci prohlédnout 
již na šestnácti samostatných výstavách a jsou 
zastoupeny i v zahranièí. Nyní pøichází se zcela 
novou, v tomto okamžiku ojedinìlou formou 
umìleckého projevu – svá díla zaèala vytváøet na 
poèítaèi v programu CorelDRAW® Graphics Suite. 
Jedná se o první uplatnìní této formy v soudobém 
výtvarném umìní v programu Corel. Pøi porovná-
vání v souèasné dobì nenalézáme pøímou obdobu 
tvorby takovýchto grafik ani v této formì ani v tako-
vémto rozmìru. 

Hana Horská pøed svým vystavovaným obrazem.
Foto Petra Zápecová

Kdy jste zaèala s malováním èi tvorbou dìl na 
poèítaèi?
Nejdøíve asi pøed ètyømi roky pøišel nápad, že 
v dnešním poèítaèovém svìtì by bylo rozumné 
ukázat dìtem, že na poèítaèi lze nejen ve volných 
chvílích hrát mnohdy nepøíliš hodnotné hry, ale že je 
možné na nìm i tvoøivì pracovat a jako uèitelka 
výtvarné výchovy jsem tuto myšlenku samozøejmì 
propojila s výtvarnou tvorbou. Tehdy vznikla 
výtvarná soutìž Pod modrou oblohou, dnes poøádaná 
již v mezinárodním mìøítku, kde žáci základních 
a støedních škol malují v programu Malování 
systému Windows firmy Microsoft. Mìla jsem 
velkou radost z jejich nadšení a krásných obrázkù.  
A tak jsem si pøed rokem vytkla jako výtvarnice za 
cíl dokázat, že poèítaè lze využít k umìlecké tvorbì 
a na poèítaèi „namalovat obraz“. Místo štìtce použít 
myš a tablet, místo denního svìtla  využít chvíle, 
kdy dcera Vendulka už spí a malovat tøeba i v noci.
Podle èeho jste si vybrala právì tento program 
CorelDRAW® Graphics Suite?
Chtìla jsem pracovat v kvalitním grafickém 
vektorovém programu, který má takové možnosti, 
jež mi umožní vytváøet mé obrazy podle mých 
pøedstav. A to právì tento program splòuje. 
Je obtížné nauèit se v tomto programu pracovat?
Nepøemýšlela jsem o tom. Síla dokázat, co jsem si 
pøedsevzala, byla veliká a práce v tomto programu 
byla samozøejmostí. Navíc práce na poèítaèi mì 
baví.  
Budete své znalosti s tímto programem pøedávat 
i dalším zájemcùm? Uèit je s programem pra-
covat?
Pro firmu Microsoft na jejich žádost jsem vytvoøila 
pøíruèku k programu Malování a prezentaci pod 
názvem Jak namalovat obraz – praktický návod 10 
krokù k vytvoøení obrazu v programu Malování. 
Získaly si velký ohlas mezi uèiteli i žáky, jsou totiž 
pøístupny na webové stránce našeho mìsta èi mé 
školy a tedy všem zájemcùm k dispozici. Co se 
týká programu CorelDRAW® Graphics Suite – 
zatím o nièem takovém neuvažuji.
Kde hledáte inspiraci pro svoje díla a jak dlouho 
na nich pracujete?
V mých pracích je celý mùj život. Øíkám, že moji 
ruku vede láska, kterou chápu jako sílu, jedinou sílu, 
která mìní svìt k lepšímu. Hodnì spoléhám na 
intuici, na své prožitky, na své vnímání všeho, co se 
v životì kolem mne a nás všech odehrává. Tak jako 

v životì i ve své tvorbì mi jde o cestu za èistotou 
mezilidských vztahù a za klidem, které tak moc 
v dnešním svìtì chybí. Jak tedy plyne život, naska-
kují i myšlenky a pøijde okamžik, kdy sednu a vnitø-
ní posedlost mì nutí a já musím svùj pocit ztvárnit. 
Nikdy jsem si skicy nekreslila, prostì „jdu rovnou na 
vìc“. A skonèím, až když cítím, že ta má „netrpìlivá 
trpìlivost“, ten úžasný pocit pøi tvorbì byl vyèerpán.  
Pøedìláváte svá díla? Využila jste už nìkdy 
funkce „Zpìt“, což na plátnì nejde?
Když svùj obraz dokonèím, již se k nìmu nikdy 
nevracím – to je stejné jak u olejomaleb – tak u to-
hoto vytváøení obrazù na poèítaèi. Funkci „Zpìt“ ale 
používám v pøípadì, kdy poèítaè nedokonale pøenese 
myší èi tabletem moji jistotu v ruce a já bych pøece 
jen chtìla, aby to byla moje jistá ruka, která tvoøí.
Døíve malíø vzal skicák a šel napøíklad do terénu 
a plátna poté vznikala v ateliéru… a u vás?
Když mi jde o vìrné zachycení urèitého objektu  
skicák je na místì, jde pøece o autentiènost, ale jak 
jsem již øekla – vše je u mne záležitosti spontánního 
prožitku, obrazy jsou moje poselství.
Je možné vaše díla vidìt nìkde on-line? Jakou 
formou vystavujete svá díla? 
Tento mùj zcela nový projekt byl pøedložen v evrop-
ské centrále firmy Corel ve Velké Británii, projekt se 
velice líbil – první reakcí firmy bylo, že mi zaslali 
nejnovìjší, plnì lokalizovanou èeskou verzi grafické 
sady CorelDRAW® Graphics Suite spoleènì s na-
bídkou vystavit ukázky mých prací na globální 
webové stránce firmy Corel. Tam tedy budou také 
moje obrazy k vidìní. Jinak budu obrazy vytvoøené 
v programu CorelDRAW® Graphics Suite 
vystavovat v tištìné podobì ve formátu A0. Døíve 
než svìtu jsem se však rozhodla tyto obrazy poprvé 
pøedstavit ve svém rodném mìstì Moravská 
Tøebová. Vernisáž probìhne v pátek 7. 3. 2008 v 16 
hodin ve dvoranì muzea.
Napadlo vás nìkdy, že to dotáhnete tak daleko? 
Oslovují vás prestižní firmy jako Microsoft nebo 
Corel. 
Nenapadlo a ani o tom takto nepøemýšlím, i když 
samozøejmì docenìní takových svìtových firem jako 
je Microsoft a Corel si velmi vážím. Pro mne je 
dùležité žít život naplno a v hranicích svých možností 
prospívat lásce, životu a nadìji. Myslím na zítøek.
Jaké máte plány do budoucna? Pøipravujete zase 
nìco nového?
Vzhledem k tomu, že jsem èlovìk, který vnímá svìt 
kolem sebe hluboce všemi smysly – city a intuice 
hrají hlavní roli  urèitì si svùj život neprogramuji 
a co bude dál pøenechávám zítøku samotnému. 

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá, 
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí. Pište 
své dotazy na adresu:
          MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT
          nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz

Pane starosto, žádám Vás, aby 
jste všem obèanùm spadajícím 
pod Moravskou Tøebovou 
umožnil tøídit odpad, a tím 
pádem mìsto pøestalo vybírat 
drahý poplatek, tak jak to 
uèinili v Nové Pace. 
Mìsto Moravská Tøebová zajiš�uje 
obèanùm možnost tøídìní odpadu. 
V katastru mìsta i jeho mìstských 

èástí je množství sbìrných míst pro sbìr plastu, papíru 
a skla. Jejich poèet se rok od roku zvyšuje. Další 
možnost ukládání poskytují Sbìrné dvory v Moravské 
Tøebové a v Boršovì. Odmìny poskytnuté za separaci 
jsou z poplatku obyvatelstva odeèteny. V poplatku za 
likvidaci a svoz odpadu obyvatelstva jsou zahrnuté 
náklady na svoz a likvidaci odpadu a na zajištìní 
provozu Sbìrových dvorù. Dále pak na náklady na 
sezónní sbìry (jarní a podzimní) komunálního a nad-
mìrného odpadu. Pokud existují mìsta, která nevybírají 
poplatek za svoz odpadù od obèanù, mùže to být pouze 
tím, že mìsta hradí veškeré náklady na svoz odpadù 
a ne tím, že provádí tøídìní odpadù. To je právì pøípad 
Nové Paky.
Proè musíme tøídit odpad, když to stejnì dávají vše 
do jednoho. Na sídlišti Západní jsem vidìla, jak 
technické služby sypaly plast, papír a komunální 
odpad vše do jednoho kamionu. Proè bychom se 
tedy mìli namáhat s tøídìním?
Dle øeditelky Technických služeb s.r.o. Moravská 
Tøebová není možné, aby byly jednotlivé odpadové 
materiály svezeny spoleènì. Svoz sice provádí jedno 
vozidlo, na jehož boku je však vždy oznaèen právì 
svážený druh odpadu. Výsyp separovaného odpadu do 
opadu komunálního se dìje pouze v okamžiku 
nesprávného tøídìní, tedy pøítomností komunálního 
odpadu v odpadu separovaném. Pokud jste byla 
svìdkem sesypání rùzných druhù odpadu do jednoho 
vozu, prosím Vás o pøesné místo, kde se tak stalo, 
datum a hodinu. 
Doslechl jsem se, že by se v našem mìstì mìl stavìt 
nový obchod typu TESCO. Je to pravda? Øíká se, 
že by mìl stát nìkde u vlakového nádraží. 
O stavbì obchodního centra typu TESCO v této 
lokalitì nic pøesného nevím. V této oblasti mìsto 
nevlastní žádné pozemky vìtší výmìry, které by byly 
pro obchod podobného typu vhodné. Je ale pravdou, že 
u nádraží jsou vìtší plochy ve vlastnictví rùzných 
firem, zejména Hedvy, která je nyní ne všechny plnì 
využívá a je možné, že právì ona nebo i další firmy 
uvažují o prodeji nebo i o vlastní pøípravì pozemkù pro 
stavbu obchodního centra. Od vedení firmy Hedva vím, 
že k nezávazným kontaktùm s nìkterými z øetìzcù 
došlo, ale ne každé jednání vede ihned ke stavbì 
obchodního domu.

Skonèil boj moravskotøebovských základních škol 
o prvòáky. Po propadu z minulých let se poèet dìtí 
pomalu zvyšuje. „V letošním roce pøišlo k zápisu do 
prvních tøíd základních škol 142 dìtí ze dvou 
mateøských škol v Moravské Tøebové. Do školních 
lavic by mìlo 1. záøí 2008 zasednout 120 dìtí, u 22 
požádali rodièe o odklad školní docházky. Ani toto 
èíslo nemusí být koneèné, protože rodièe mohou 
požádat o odklad prakticky než dítì nastoupí. Otevírat 
budeme pravdìpodobnì šest prvních tøíd  jednu na ZŠ 
Ès. armády spoleènì s pøípravnou tøídou, tøi na ZŠ 
Palackého a další dvì na ZŠ Kostelní,“ øíká vedoucí 
školského odboru Jolana Sejbalová. V minulém roce 
pøišlo k zápisu 137 dìtí a zapsáno bylo 113 prvòáèkù. 
Otevøeno bylo šest prvních tøíd a jedna tøída pøípravná.
Nabídka škol v Moravské Tøebové je znaènì pestrá 
a i jejich kapacita je dostateèná. Rodièe mohou školu 
pro svoje dítì vybrat buï podle místa bydlištì nebo 
podle specializace. Školy nabízí výuku cizích jazykù 
od prvních a druhých tøíd, výuku pomocí interaktiv-
ních tabulí, zaøazení dítìte na základì výsledkù 
pohybových testù do tøídy s vazbou na pøípravky 
oddílù TJ Slovan Mor. Tøebová nebo výuku v mo-
dernì vybavených poèítaèových pracovnách. Ti, kdo 
mají pøístup k internetu, mohou získat užiteèné 
informace o školách v Moravské Tøebové na adrese 
www.mtrebova.cz (oblast Školy a školská zaøízení), 
kde jsou také uvedeny jednotlivé internetové stránky. 

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Zastupitelstvo mìsta Moravské Tøebové na svém 
zasedání dne 18. 2. 2008 rozhodovalo o projektu, 
jehož pøedmìtem je regenerace chátrajícího objektu 
bývalé dìtské nemocnice na kvalitní hotel se 
spoleèenským sálem.
Rozhodování nebylo jednoduché, nebo� se jedná 
o projekt pro mìsto velmi významný. Kvalitní hotel 
i sál v Moravské Tøebové chybí. Projekt získal také 
podporu Pardubického kraje a byl zaøazen mezi 
prioritní projekty oblasti Èeskomoravské pomezí.
Po zpracování podrobnìjší projektové dokumentace, 
kdy se rozpoèet zvýšil na 150 milionù korun, a po 
vyhlášení nových dotaèních podmínek, kdy byla 
výše dotace snížena z 85 % na 40 %, bylo nutné 
zpracovat detailní analýzu zámìru a znovu 
rozhodnout, zda je finanèní nároènost a rizika 
úmìrná nespornému významu projektu.
Výsledky základní analýzy a otázka realizace 
projektu byla konzultována se èleny Výboru 
zastupitelstva pro strategický rozvoj, se zástupci 
významných firem a podnikatelù ve mìstì, s øadou 
obèanù a samozøejmì byla projednána v radì mìsta. 
Existuje vysoká shoda na významu kvalitního hotelu 
a spoleèenského sálu pro mìsto Moravská Tøebová. 
Finanèní zatížení mìstské pokladny a rizika tohoto 
projektu jsou však všeobecnì hodnocena jako 
neúmìrná.
Na základì všech uvedených skuteèností zastu-
pitelstvo mìsta rozhodlo, že nebude pøipravený 
projekt Spoleèenského a kongresového centra 
realizován.
Kvalitní hotel a spoleèenský sál však zùstává jedním 
z cílù strategického rozvoje mìsta a budeme hledat  
nové možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout!  

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

UPOZORNÌNÍ PRO ØIDIÈE
Již nìkolik let je doprava v historickém centru mìsta 
upravena zónou s dopravním omezením. Toto omezení 
se týká ulièek pøilehlých k námìstí T.G.Masaryka, které 
podléhají zákazu stání. Do 31. 12. 2007 bylo povoleno 
stání pouze právì na námìstí T.G.Masaryka. Naøízením 
rady mìsta Moravská Tøebová è. 2/2007 o vymezení 
místních komunikací nebo jejich úsekù ve mìstì Mor. 
Tøebová, které lze užít ke stání silnièních motorových 
vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
pøedpisy, byl tento provoz od 1. 1. 2008 upraven ve 
prospìch øidièù, kterým se umožnilo stání navíc 
v nìkterých ulièkách spadajících právì do zóny zákazu 
stání. 
V dnešní dobì je možné zaparkovat vozidlo a udìlat 
napøíklad nákup nebo zaøídit jiné dùležité záležitosti 
ještì na ulici Ztracená a Zámecká, které byly 
zjednosmìrnìny a kde byly umístìny dopravní znaèky 
„IP11a  parkovištì“. Je nutné neopomínat dùležitou vìc, 
a to že stání v tìchto místech lze užít k stání silnièního 
motorového vozidla za cenu sjednanou s cenovými 
pøedpisy. To znamená, že je nutné zakoupit parkovací 
lístek v novì instalovaných automatech na ulici ÈSA, 
dále na vjezdu na námìstí a poslední automat zùstal na 
svém pùvodním místì naproti Mìstskému úøadu na 
námìstí T.G.M. Nebo mít viditelnì umístìnou 
zakoupenou parkovací kartu, která je k dostání v OIC 
Mìstského úøadu v Moravské Tøebové. 
Dále je dùležité vìdìt, že vozidlo mùžeme ponechat 
zaparkované pouze v místech, které oznaèuje dopravní 
znaèka „IP11a  parkovištì“, což znamená, že v jedno-
smìrných ulicích nemùžeme stát s vozidlem na obou 
stranách, ale pouze na stranì, kterou nám urèuje právì 
zmiòovaná dopravní znaèka. Z uvedeného vyplývá, že 
jestliže øidiè ponechá vozidlo na kterémkoliv jiném 
místì, které není jako parkovištì oznaèeno, napøíklad 
jen na protìjší stranì ulice, dopouští se pøestupku proti 
bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu. V takovém 
pøípadì mùže strážník mìstské policie nebo policista 
Policie ÈR uložit blokovou pokutu až do výše 2.000 Kè 
ve zkráceném øízení o pøestupku. 
Této sankce je možné užít i v pøípadì porušení dalších 
pravidel, které v souladu s Naøízením rady mìsta 
Moravská Tøebová è. 2/2007 vstoupily od 1. 1. 2008 
v platnost. To je napøíklad porušení zákazu vjezdu 
motorových vozidel, který zakazuje vjezd z ulice 
Komenského do ulice Marxovy. Stejnì je øešena 
problematika ulice Farní, kam zákaz vjezdu motorových 
vozidel nedovoluje vjet z ulice Gorazdovy. Vjezd do 
tìchto dvou ulic je povolen pouze vozidlùm dopravní 
obsluhy. Jelikož stále zùstává nìkolik míst v tìchto 
ulièkách, které jsou dostateènì široké, budou tyto úseky 
postupnì osazeny dopravní znaèku, která umožní tato 
místa užít ke stání motorového vozidla v souladu s výše 
uvedenými pravidly. 

Z èinnosti MP Moravská Tøebová za období
15. 1. 2008 - 14. 2. 2008
Vloupání do budovy v Linharticích 
Ve spolupráci s hlídkou PÈR vyjela hlídka MP, dne 
18. 1. ve 22:55 hod. do prostor tìžké mechanizace 
v Linharticích, kde se dle oznámení vloupal 
neznámý pachatel do jedné z budov. Na místì byla 

zjištìna rozbitá sklenìná výplò vchodových dveøí. 
Pøi prohlídce budovy a jejího okolí byl zadržen 
muž, který se na místì k èinu pøiznal. Muž byl 
pøevezen na obvodní oddìlení PÈR k dalšímu 
šetøení. 
Kontrola výherních hracích automatù
V mìsíci lednu provedla mìstská policie kontroly 
výherních hracích automatù v restauracích a her-
nách spadajících do vymezeného okruhu dle 
Obecnì závazné vyhlášky mìsta Moravská Tøebová 
è. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v nìmž 
nesmí být provozování výherních hracích pøístrojù 
povoleno. Byla provedena kontrola výherních 
hracích automatù, které jsou místní vyhláškou 
zakázány a poèet výherních hracích automatù 
provozovaných na základì povolení Ministerstva 
financí. Pøi kontrole byly shledány pouze  drobné 
nedostatky, jejichž uvedení do poøádku bude 
ovìøeno následnou kontrolou.
Krást staré železo se nevyplácí
Dne 24. 1. ve 12:00 hod. bylo hlídce MP oznámeno, 
že dva muži odvezli ze soukromého pozemku v Su-
šicích na ruèním vozíku bezmála tøímetrový kus 
kolejnice a nìkolik kusù starého železa. Strážníci 
MP provedli okamžitou kontrolu sbìrných surovin. 
Muži byli s lupem zadrženi až pøi kontrole ulice 
Lanškrounské v úseku u firmy Hedva. Na místì byla 
zjištìna totožnost obou mužù, kteøí se chtìli obohatit 
prodejem starého železa ve sbìrných surovinách. 
Mužùm byla vypsána odmìna ve formì blokové 
pokuty a železo museli odvést zpìt na místo 
údajného nálezu.
Ujel z místa nehody
Dne 28. 1. v 18:10 byla hlídka MP požádána 
o souèinnost s Policií ÈR pøi øešení dopravní 
nehody, která se stala v obci Útìchov, jejíž viník 
z místa nehody ujel. Hlídka MP ve spolupráci 
s hlídkou Policie ÈR viníka dopravní nehody 
zadržela v prostoru kruhového objezdu silnice I/35. 
Vloupání do školky
Ve spolupráci MP a Policie ÈR byl dne 30. 1. 
v 01:20 hod. zadržen muž, který se vloupal do 
objektu mateøské školky na ulici Jiráskova. 
Zadržený byl pøevezen na obvodní oddìlení PÈR 
k dalšímu šetøení. 
Slušné chování se vyplácí
Ve 12:20 hod. dne 2. 2. pøijala hlídka MP telefonické 
oznámení od obsluhy èerpací stanice OMV, že 
v restauraci èerpací stanice sedí host, který obtìžuje 
zákazníky, uráží obsluhu a plive kolem sebe na 
podlahu. Muž byl strážníky MP z místa pøevezen 
na obvodní oddìlení PÈR ke zjištìní totožnosti. 
Za svoje vystoupení byl patøiènì odmìnìn blokovou 
pokutou. 
Hrozící nebezpeèí
Na základì oznámení zabezpeèovala hlídka MP na 
Zámeckém námìstí dne 7. 2. ve 14:45  místo, kde 
ze zdi byly utrženy litinové dvíøka od rozvodu 
elektrického proudu a hrozilo nebezpeèí poranìní 
elektrickým proudem. Na místo byl pøivolán 
elektrikáø TS, se kterým se podaøilo rozvadìè 
dostateènì zabezpeèit.
Neš�astná láska
Dne 8. 2. ve 03:11 hod. obdržela hlídka MP 
telefonické oznámení o muži, který se chystá skoèit 
z mostu na ulici Jevíèské nad silnicí I/35. Muž 
pøelezl zábradlí mostu a hrozil, že skoèí z mostu 
dolù, pokud na místo nebude dopravena jeho 
pøítelkynì. Strážníci na místo pøivolali kolegy 
Policie ÈR a vydali se tuto ženu hledat na adresu, 
kterou zoufalý muž uvedl. Po neúspìšném pátrání se 
strážníci MP vrátili zpìt na most. Po dlouhém 
rozhovoru a pøemlouvání se hlídce mìstské policie 
podaøilo zoufalému muži tento èin rozmluvit a muž 
dobrovolnì pøelezl zábradlí zpìt. 
Pes pokousal dítì
Dne 10. 2. ve 20:00 hod. bylo pokousáno dítì 
toulajícím psem na sídlišti Západní u potravin 
Koneèný. Pes byl dle popisu èerné barvy, menšího 
vzrùstu. Podle svìdkù události se v lokalitì sídlištì 
Západní pohybuje èasto. Hlídka MP zaèala po psovi 
intenzivnì pátrat, bohužel bezvýslednì. Jelikož je 
nutné, aby pes prošel vyšetøením, které vylouèí 
nebezpeèí vztekliny, oznamte prosím pøípadný 
pohyb volnì se toulajícího menšího èerného psa 
v lokalitì sídlištì Západní mìstské policii nebo 
Policii ÈR v Moravské Tøebové. 

Karel Bláha, velitel MìP

V informaèním systému MìÚ v Moravské 
Tøebové bylo k 31. 1. 2008 pøihlášeno k tr-
valému pobytu celkem 11 001 obèanù ÈR a 58 
cizincù s povolením k trvalému pobytu na 
území Èeské republiky.
Celkem je tedy v Moravské Tøebové evidováno 
na trvalém pobytu 11 059 osob. Za mìsíc leden 
se v Moravské Tøebové narodily 2 dìti, zemøelo 
12 obèanù, pøistìhovalo se 22 obyvatel a od-
stìhovalo 53 osob.

Kolik nás je

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

Neplatí na syna
Policisté na Moravskotøebovsku zahájili úkony 
trestného øízení za zanedbání povinné výživy proti 
33letému muži z Chebu, který se pìt mìsícù vyhýbá 
vyživovací povinnosti na svého nezletilého syna, 
která mu byla stanovena Okresním soudem v Chebu. 
Matce nyní dluží èástku témìø 4 tis. Kè.
Vloupání do prùmyslového muzea
Dosud neznámý pachatel se v prùbìhu minulého 
týdne do 20. 1. vloupal  dílny Prùmyslového muzea 
železnic v Mladìjova na Moravì. Z parní 
lokomotivy typu Klauss Linz odmontoval a odcizil 
dvì kované ocelové rozvodné tyèe s frézovanými 
kulisami. Spoleènosti zpùsobil škodu ve výši 50 tis. 
Kè.
Vydírání
Kriminální policie prošetøuje trestný èin vydírání, ke 
kterému mìlo docházet od poèátku ledna v Mo-
ravské Tøebové. Šestapadesátiletý muž z Moravské 
Tøebové oznámil, že mu ètyøiatøicetiletý muž z Mo-
ravské Tøebové osobnì i telefonicky vyhrožuje 
ublížením na zdraví i zabitím, pokud mu nezaplatí 
blíže neupøesnìnou èástku. V pøípadì odsouzení 
hrozí podezøelému trest odnìtí svobody až na tøi léta.
Penìženka ukradená z bundy
Z bundy, kterou si dne 21. 1. majitel neprozøetelnì 
odložil v èekárnì ve zdravotnickém zaøízení v Mo-
ravské Tøebové, si neznámý pachatel odnesl 
penìženku s finanèní hotovostí, platebními kartami 
a osobními doklady. Muži zpùsobil škodu ve výši 
2.600 Kè. 
Kradl i slepice
Moravskotøebovští policisté pátrají po chovných 
kohoutech, elektronice, tašce s nákupem i penì-
žence. V noci ze soboty na nedìli 27. 1. odcizil 
v areálu firmy v Boršovì dosud neznámý pachatel 
20 chovných kohoutù. Spoleènosti zpùsobil škodu 
ve výši 5.500 Kè. 
Straka v supermarketu
Nepozornosti devìtatøicetileté nakupující jednoho ze 
supermarketù v Moravské Tøebové využil v pátek 
25. 1. neznámý pachatel. Z kabelky, která byla volnì 
uložená v nákupním košíku, odcizil penìženku s fi-
nanèní hotovostí, osobními doklady a platebními 
kartami. Majitelce zpùsobil škodu 5.300 Kè. 
Žena napadla manžela
Jevíèští policisté øeší fyzické napadení mezi 
bývalými manžely. Pìtatøicetiletá žena z Chornic je 
podezøelá, že v listopadu loòského roku ve svém 
bydlišti po pøedchozí slovní rozepøi fyzicky napadla 
bývalého manžela. Pøi útoku poškozený utrpìl 
zranìní, které si vyžádalo pracovní neschopnost. 
Ve vìci policisté zahájili úkony trestního øízení pro 
podezøení z trestného èinu ublížení na zdraví.
Kradl ve školce
Ve ètvrt na dvì ráno 30. 1. zadrželi u jedné 
z moravskotøebovských školek  policisté tøicetileté-
ho muže ze Starého Mìsta. Podezøelý bezprostøednì 
pøed zadržením násilnì vnikl do objektu školky, 
odkud odcizil 135 Kè v drobných mincích a nùžky. 
Ještì téhož dne sdìlili policisté muži podezøení 
z trestného èinu krádeže.
Nezletilci chyceni
Moravskotøebovští kriminalisté objasnili pøípad 
z loòského záøí, pøi kterém se tehdy neznámý 
pachatel vloupal do sklepních prostor jednoho 
bytového domu v Moravské Tøebové a jeho majiteli 
zpùsobil škodu za témìø 20.000 korun. Jako 
pachatelé byli zjištìni ètyøi nezletilí chlapci ve vìku 
11, 14 a 15 let. Vìc bude policisty velmi brzy 
odložena, nebo� se tohoto skutku chlapci dopustili 
v dobì, kdy pro nedostatek vìku nejsou trestnì 
odpovìdní. 
Auto zmizelo
Škoda za 200 tisíc korun byla zpùsobena 28leté ženì 
z Moravské Tøebové, když jí na pøelomu noci z úterý 
na støedu 6. 2. dosud neznámý pachatel odcizil 
osobní motorové vozidlo Škoda Fabia, které bylo 
zaparkováno pøed domem. Policisté po vozidle 
vyhlásili celostátní pátrání. Pachateli hrozí až 
dvouletý trest odnìtí svobody.

UPOZORNÌNÍ
V inforoèence Moravské Tøebové 2007-2008 
došlo k uvedení neplatného tel. èísla u MUDr. 
Kadlecové A., zubní ambulance – II. ZŠ 
Moravská Tøebová.
PLATNÉ TELEFONNÍ ÈÍSLO JE 461 312 643.
Omlouváme se za vzniklé potíže.

Reklamní a grafické studio Chas
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Mìsto Moravská Tøebová v roce 2007 zahájilo 
pøípravy a samotnou realizaci investièní akce 
„Rekonstrukce zatrubnìného potoka v ul. Údolní“. 
Akce je rozdìlena do II etap, pøièemž celkové 
dokonèení je naplánováno s termínem èerven 2008. 
Vzhledem k složitým stavebním podmínkám a ná-
roènosti celé akce bychom rádi požádali všechny 
obèany, kterých se rekonstrukce bezprostøednì 
dotýká nebo je omezuje, aby byli k prùbìhu 
výstavby tolerantní a bude-li si to situace vyžadovat, 
èinili taková opatøení, o která budou požádáni 
technickým dozorem stavby nebo samotným 
dodavatelem. Dìkujeme za pochopení.

Ing. Tomáš Kolkop,
Odbor investièního a regionálního rozvoje

V dubnu roku 1944 jsem byl zatèen v tehdejším 
Lidovém kinì (dnes klub Duku-Duku). Sem jsem 
byl pozván na opravu zvukové aparatury, nebo� 
dívka, která mìla nahradit již zatèeného kamaráda 
Jiøího Justa, zvukové zaøízení neovládala. V tu dobu 
bylo v kinì spolu s Jiøím Justem gestapo, které mì 
vyzvalo, abych s nimi šel na policejní stanici. Tam 
mì umístili do vìzeòské cely a po dvou dnech mì 
spoleènì s Justem pøevezli do šumperské vìznice. 
Zde mì dali na samotku s rukama spoutanýma za 
zády, což mi neumožòovalo ležet na zádech ani na 
boku, nebo� pouta se pøi každém otoèení zaøezávala 
do zápìstí.
Po nìkolika krutých dnech jsem byl pøedvolán do 
kanceláøe gestapa. Byl jsem požádán o opravu 
radiopøijímaèe, aniž jsem u sebe mìl jakékoli náøadí. 
Ovšem šlo jen o vyèištìní kontaktù, což jsem 
provedl obyèejnou gumou. Po chvíli jsem byl 
dotázán slovy: „Will du nicht mit uns mitarbeiten ?“ 
(Nechceš s námi spolupracovat?). K této nabídce 
zøejmì vedl fakt, že jsem mluvil dobøe nìmecky 
a díky práci radiomechanika jsem mohl vìdìt o oso-
bách, které poslouchají pro nì nepøátelský rozhlas 
a jeho zprávy dále rozšiøují, za což byl trest smrti. 
Dotazem jsem byl velice zaskoèen. V pøípadì 
souhlasu by se mi naskytla pøíležitost k propuštìní 
a ochranì, v opaèném pøípadì bych velmi ohrozil 
celou rodinu. Odpovìdìl jsem tedy „ Ich werde mich 
das noch überlegen.“ (Já si to ještì rozmyslím). 
Gestapák souhlasil a mìl jsem se sám pøihlásit.
Po návratu na celu jsem nabídku ke spolupráci ihned 
zavrhl, nechtìl jsem se stát zrádcem, který pøivede 
nìkoho jiného do spárù gestapa. Naštìstí se mne už 
na to nezeptali ! 

Václav Maèát  (narozen 1921 )

Zastupitelstvo mìsta schvaluje:
ü Doporuèení rady mìsta nerealizovat projekt 
Regenerace brownfields na spoleèenské a kon-
gresové centrum v Moravské Tøebové
ü Uzavøení mandátní smlouvy s firmou VRV 
a.s., Nábøežní 4, 150 56 Praha 5 na odbornou 
a konsultaèní èinnost k zajištìní finanèní 
podpory z operaèního programu Životní pro-
støedí a k zabezpeèení pøípravy a realizace 
v souladu s podmínkami SFŽP“ pro akci Mìsto 
Moravská Tøebová  projekt odkanalizování 
Sušic, Udánek, Boršova a modernizace ÈOV

Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
ü Pøedloženou Strategii rozvoje cestovního 
ruchu Regionu Moravskotøebovska a Jevíèska.
ü Pøedložené informace o pøipravovaných 
rozvojových projektech
   - Zatraktivnìní zámku a zámeckých zahrad
   - Infrastruktura pro sport a volný èas
         v Moravské Tøebové  I. etapa
   - Dùlní stezka Høebeèský høbet

Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta
je k dispozici na sekretariátì starosty mìsta.

Centrum mìsta Moravská Tøebová je oznaèeno jako 
zóna s dopravním omezením. Toto omezení urèují 
dopravní znaèky a znamenají, že v èasovém období 
od 6:00 do 20.00 hodin je v celé zónì stanovena 
nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod, a že se jedná 
o zónu se zákazem stání. Stání  parkování vozidel 
(do celkové hmotnosti 3,5 t) je v tomto èasovém 
období povoleno jen na místech oznaèených 
dopravní znaèkou „Parkovištì“ s upøesnìním, jedná-
li se o podélné nebo kolmé stání. 
Takové parkování je nyní možné v ulicích Zámecká, 
Ztracená a na námìstí T.G.Masaryka. V nejbližší 
dobì budou vyznaèena parkovištì na Zámeckém 
námìstí, ulicích Marxova, Farní, Stará a na 
Kostelním námìstí.
Dále na tìchto oznaèených parkovacích místech 
platí pro zaparkovaná vozidla zpoplatnìní jejich 
stání v èasovém období od 7:00 do 17:00 hodin ve 
dnech pondìlí až sobota, a to buï zakoupením 
parkovacího lístku v parkovacím automatu, nebo 
poøízením parkovací karty. 
Upozoròujeme, že na ulici Marxovu a Farní je 
zakázán vjezd všem motorovým vozidlùm s vý-
jimkou dopravní obsluhy, tzn. že do tìchto ulic 
mohou vjíždìt pouze vozidla zajiš�ující zásobování 
nebo lékaøské, opravárenské, údržbáøské, komunální 
a podobné služby, vozidla s oznaèením è. O 1 
(oznaèení vozidla pøepravujícího osobu tìžce 
postiženou nebo tìžce pohybovì postiženou), 
vozidla taxislužby a vozidla, jejichž øidièi, popøípadì 
provozovatelé mají v místech za znaèkou bydlištì, 
sídlo nebo garáž. 
Porušení tìchto povinností vyplývajících z doprav-
ního znaèení mùže být øešeno strážníkem mìstské 
policie a uložením blokové pokuty. 

Ing. Petr Václavík, vedoucí odboru dopravy

Rekonstrukce zatrubnìného
potoka v ul. Údolní

Nabídku gestapa jsem nepøijal

Z mimoøádného jednání
zastupitelstva mìsta

ze dne 18. 2. 2008

Kde a jak zaparkovat auto
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Okénko ZUŠ Moravská Tøebová

DOBRÁ VÌC SE PODAØILA ! nástroj. Vìtšinou se to podaøilo hned napoprvé, 
Z á j e z d  d o  A n e n s k é  S t u d á n k y  k o n a n ý  a tak nadšení dìtí neznalo mezí. Smyslem akce 
v rámci akce Anenské mosty vyšel podle všech bylo navýšení poètu žákù dechového oddìlení, což 
pøedpokladù dobøe a splnil oboustrannì svùj úèel. je hlavním pøedpokladem pro založení dechového 
Žáci se svými uèiteli v praxi uplatnili to, na èem orchestru. Ve svých dùsledcích se tím nejen rozšíøí 
ve vyuèování pracují a klienti tamního ústavu výuková nabídka naší školy, ale obohatí se i kul-
sociální péèe to pøivítali s radostí a uznáním. turní život ve mìstì.
Výprava z naší ZUŠ sice èítala pouze osm duší, 
ale to bohatì staèilo. Do ètyøicetiminutového 
programu hudby a slova bylo støídavì zapojováno 
i osazenstvo ústavu, takže o pouèení, ale i o zá-
bavu bylo postaráno. Louèení pak nebralo konce. 
Ujistili jsme všechny pøítomné, že další zájezd do 
Anenské Studánky už je naplánován. Uskuteèní se 
v mìsíci èervnu, tedy ještì pøed koncem tohoto 
školního roku.
DECHOVÉ NÁSTROJE JSOU“IN“
Hra na dechové nástroje je stále velmi atraktivní. 
Naše škola si je toho vìdoma a zorganizovala 
koncem mìsíce ledna Umìlecké dílny pro žáky 
základních škol a jejich rodièe. Dílny, v poøadí již 
druhé, byly vìnovány právì høe na žes�ové i døe- Na závìr jedna zajímavost. Pøi sledování sdìlo-
vìné dechové nástroje. Program prokládaný vacích prostøedkù jste si možná všimli, že u dec-
vtipnými videoklipy, který sestavili noví uèitelé hových nástrojù se stále èastìji objevují ženské 
dechového oddìlení, se setkal u školákù s velkým tváøe. Nejinak tomu bylo i na našich dílnách. 
ohlasem. To hlavní však mìlo pøijít až po jeho Dìvèata byla v mírné pøevaze. Závìrem vás 
ukonèení. Každý z malých návštìvníkù si totiž srdeènì zveme na cyklus našich absolventských 
doslova na vlastní kùži, lépe øeèeno vlastní pusou, koncertù, který probìhne 14., 21., a 28. 4.                                                                
vyzkoušel, jak se dá vyloudit tón na žes�ový Vaše ZUŠ

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

Obèané chtìjí zlepšit èistotu námìstí a ulic
Nedostateènou èistotu veøejného prostranství, 
pomalý rozvoj bytového fondu, málo volnoèaso-
vých, kulturních a sportovních aktivit pro mládež 
a špatnou bezpeènost považují obèané Moravské 
Tøebové za nejvìtší problémy mìsta.

Nad tìmito tématy diskutovali lidé spoleènì s pøed-
staviteli radnice na veøejném projednávání 
Strategického plánu rozvoje mìsta a Vize mìsta do 
roku 2020 ve ètvrtek 21. 2. 2008 v Mìstském muzeu 
v Moravské Tøebové. 
„Zámìrem tohoto projednávání bylo sladit priority 
radnice s názory lidí, aby bylo možné soustøedit 
veøejné finance do klíèových oblastí, které ovlivòují 
kvalitu života ve mìstì,“ øekl místostarosta mìsta 
Václav Maèát.
Na základì veøejného slyšení a prùzkumu spo-
kojenosti obèanù s kvalitou života ve mìstì, který 

v souèasné dobì probíhá formou ankety a pro-
støednictvím osobních pohovorù se urèí nejzávažnìj-
ší témata, která obèany nejvíce trápí. Èlenové 
expertní komise pro aktualizaci Strategického plánu 
rozvoje mìsta je zapracují do Akèního plánu a bu-
dou s nimi pracovat. 
„Chceme, aby se v tìchto vybraných tématech 
ukázaly hlavnì pøedstavy obèanù. Cílem je 
vybudovat takové mìsto, do kterého se lidé budou 
stìhovat a zakládat nové rodiny. Mìsto s možností 
dobrého zamìstnání, bydlení, kvalitní infrastruktu-
rou a s možností kulturního a sportovního vyžití,“ 
sdìlil starosta mìsta Josef Oš�ádal. 
Projekt Strategického plánu rozvoje mìsta a Vize 
mìsta do roku 2020 zahájili radní v listopadu 
loòského roku a koordinuje ho expertní skupina pro 
strategické plánování, složená ze zástupcù mìsta, 
veøejnosti a poradenské spoleènosti AQE advisors, 
a.s.

Prodej státního majetku
ÈR – Úøad pro zastupování státu ve vìcech 
majetkových
Územní pracovištì Hradec Králové, Odbor 
Odlouèené pracovištì Svitavy, Milady 
Horákové 6, 568 02 Svitavy vyhlašuje ve 
dnech 7. 3. 2008  31. 3. 2008 výbìrové øízení 
na prodej státního majetku v obci a k. ú. Mo-
ravská Tøebová: - pozemková parcela è. 2214 

2o výmìøe 2963 m , vyhlašovaná minimální 
kupní cena èiní 600.000,- Kè.

Bližší informace  tel. 461 352 536 
e-mail:vera.sverakova@uzsvm.cz

www.uzsvm.cz/prodej
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KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

pro dìti
8. 3., sobota 

  

                                                                            
Absolvent vèelí univerzity Barry se rozhodne 
postavit se do èela vèelí revoluce, protože  
lidstvo už tisícovky let krade vèelám med, aniž 
by zo to platilo, nebo se aspoò stydìlo. Barry 
se proto rozhodne, že tuto nespravedlivost 
zmìní.
Režie: S. Hickner, S.J. Smith
15.00 hodin, kinosál, vstupné: 65,-

17. 3., pondìlí

                      

Asterix a Obelix jsou zpìt! Tentokrát vás 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 a za pomoci jejich 
èarovného elixíru se vydá do Øecka s cílem 
vyhrát nejen Olympijské hry, ale i srdce 
princezny Iriny.
Režie: Frédéric Fostier, hrají: Clovis Cornillac, 
Gérard Depardieu aj.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65,-

divadlo
25. 3., úterý

Každé pøedstavení divadla Vizita je premiéra. 
Jaroslav Dušek pronáší, co mu jeho plodná 
slina na jazyk pøinese, a dále vyøèené rozvíjí 
do neuvìøitelných konstrukcí, které do sebe 
nejen zapadají a mnohdy se i rýmují, ale èasto 
mají i smysl a hloubku. Mnohdy ovšem taky 
ne, a to je na pøedstavení fascinující. Snad 
neexistuje obor nebo oblast, které by se ještì 
pan Dušek nedotkl. Skvìle ztìlesní jakoukoliv 

Pan Vèelka

Asterix a Olympijské hry 

Jaroslav Dušek a divadlo VIZITA 

- ŽELBOHUDÍK

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

úù Spoleèenský veèer
KSÈM  mìstská organizace Moravská 
Tøebová si Vás dovoluje pozvat na 
SPOLEÈENSKÝ VEÈER  u pøíležitosti 
MDŽ dne 8. 3. 2008 v 19.30 hodin v sále 
Na Písku. K tanci a poslechu hraje hudba 
pana Beyera. Bohatá tombola, obèerstvení 
zajištìno. 
Vstupné: 35 Kè, místenka 15 Kè. 
Pøedprodej vstupenek: prodejna odìvù 
LUST, nám. T. G. Masaryka 22 (naproti 
KB).

úúù Pøátelské posezení s hudbou
Sdružení pøátel Kulturního domu v Bor-
šovì poøádá v nedìli 9. 3. 2008 ve 14 ho-
din v kulturním domì pøátelské posezení 
s obèany, zejména se seniory. Vystoupí 
dìti z mateøské školy v Boršovì, smíšený 
sbor Fermáta a uvidíte ukázky aerobiku. 
Všichni jste srdeènì zváni.

úù Vítání jara
Dne 28. 3. 2008 bychom vás rádi pozvali 
na akci s názvem „Vítání jara“, která se 
uskuteèní v moravskotøebovském klubu 
Duku Duku, a na které vystoupí 3 kapely.
Svitavská formace Los Hongos s prvky 
jazzrocku, reggae a zpìvaèkou s velice 
silným hlasem zaèala koncertovat teprve 
nedávno, ale zkušenost a nadšení je slyšet 
jakmile spustí.
Potom vás roztanèí osmièlená kapela 
Propaganja, která zkouší v Hrušovanech 
u Brna a nešetøí hudebními nástroji ani 
energii. Opravdová vlna pohody! 
Dým Mariána Doèadila urèitì znáte 
v rùzném složení, tentokrát mùžeme slíbit 
nejlepší rytmiku „široko daleko“, takže 
nás èeká pìkná jízda na závìr.. 
Doufáme,že pøivítáme jaro v co nejvìtším 
poètu. Tìšíme se na Vás!
Vstupné: 50 Kè

úù Podìkování
MO KDU-ÈSL v Moravské Tøebové 
dìkuje touto cestou všem štìdrým 
sponzorùm, organizátorùm, taneèníkùm 
a dárcùm darù do plesové tomboly 
jubilejního 60. lidového plesu.
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postavu, zvíøe, rostlinu, vìc, pojem, ideu. 
Naprosto neuvìøitelnì dokáže rozehrát 
napøíklad hru vlastních malíèkù anebo ztvárnit 
„Promìnu“, za kterou by se nemusel stydìt ani 
Franz Kafka. Jaroslav Dušek se narodil podle 
vlastních slov ve znamení Vola 30. 4. 1961 
v Praze, zdìdiv po babièce Pištorové z otcovy 
strany nìco modré krve z rodu Pistoriù. 
V dìtství byl ovlivnìn siloèarami divadla 
Semafor, kde pracovali oba rodièe. Na gymná-
ziu pak byl zasažen Nedivadlem Ivana 
Vyskoèila a Pavla Boška. Øíká se, že je Vysko-
èilovým nejdùslednìjším žákem. 

Foto Petra Zápecová

V pøedstavení Želbohudík dále úèinkují: Pjér 
La Šéz a Zdenìk Konopásek, svìtelný desing 
Viktor Zborník.
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kè

film pro celou rodinu
26. 3., støeda

                             

Prodavaèka Molly (Natalie Portman) a její 
243letý excentrický šéf Pan Magorium (Dustin 
Hoffman) kralují magickému hraèkáøství, kde 
hraèky žijí svým životem a prožívají vlastní 
pøíbìhy.
Režie: Zach Helm, dále hrají: Jason Bateman, 
Zach Mills aj.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65 Kè

pro dìti
27. 3., ètvrtek

Veselá pohádka urèená pro dìti z MŠ a I. st. 
ZŠ. Uvádí divadelní soubor J.K.Tyla 
Moravská Tøebová.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kè

Øíše hraèek 

Malá èarodìjnice



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
Náprstkovo muzeum v Praze a Mìstské muzeum 
Moravské Tøebové zorganizovalo v rámci dlouho-
dobé úzké spolupráce ojedinìlou akci – vzájemnou 
zápùjèku egyptských rakví s mumiemi.
Moravskotøebovská mumie ženy Hereret ve dvojité 
rakvi je od øíjna 2007 vystavena v Praze v rámci 
výstavy s mezinárodní úèastí „Théby – Mìsto bohù 
a faraonù“. Její místo v Moravské Tøebové doèasnì 
zaujala rakev s mumií muže Nyanchhapiho ze sbírek 
Náprstkova muzea.

Výstavy:

Výstava je spoleèným výstupem dvou projektù, 
realizovaných v odstupu 15 let na moravskotøebov-
ském gymnáziu. Panely s fotodokumentací mìst-
ského centra a textem M. Kužílka o historii 
moravskotøebovských domù jsou vystaveny ve 
dvoranì muzea.

Pøipravujeme:
Pøednášku Kamily Skopové z cyklu Èeský rok, 
vìnovanou velikonoèním zvykùm  6. 4.

Brzy vyjde:
Moravskotøebovské vlastivìdné listy è. 18

Holzmaisterova mimoevropská sbírka

Dokumentace mìstské památkové rezervace, 
Mìsto na dlani

Vernisáž výstavy OBRAZY V CORELU Hany 
Horské probìhne v pátek 7. 3.  v 16.00 hodin ve 
dvoranì muzea.
Samotná vernisáž bude velmi originální. 
Zahájena bude velkoplošnou prezentací 
samotných obrazù. Výstava potrvá do 13. 4.

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

       
listopad - bøezen:   zavøeno

otevíráme:   5. 4. 2008

Eduard Kasparides slaví 150. výroèí

Krokodýlí jaro zaèíná v pátek v pìt

Pøed sto padesáti lety, pøesnì 18. 3. 1858 se 
v Køenovì narodil významný malíø, portrétista 
a restaurátor Eduard Kasparides. Po studiích na 
Gymnáziu v Moravské Tøebové a v Polièce, 
z nichž ani jedno nedokonèil, odešel v roce 1875 
studovat malíøství do Vídnì, podporován svým 
strýcem, který už døíve rozpoznal jeho talent. Po 
pøípravném studiu u profesora Grandauera, byl 

pøijat na Akademii výtvarných umìní a stal se 
øádným studentem. Po ètyøech letech studia 
dostal nabídku z rodného Køenova, aby zrestau-
roval v právì opravovaném kostele obrazy tøe-
bovského malíøe J. T. Suppera. Práce provedl 
bìhem prázdnin a získal tak nemalé peníze na 
další studium ve Vídni. Akademii však pøesto 
nedokonèil kvùli dalším finanèním potížím 
a zaèal si vydìlávat malováním portrétù podle 
fotografií. Po èase odjel do Mnichova, kde 
studoval zpùsob malování obrazù z venkovského 
života. Brzy se však vrátil do Vídnì a vìnoval se 
ve svých pracích náboženské tématice. Na 
zaèátku 90. let 19. století ho opìt špatná finanèní 
situace donutila pøijmout nabídku pøítele z rus-
kého Petrohradu, který mu sjednal portrétování 
ruské carevny. V Rusku namaloval i další obrazy, 
jejichž prodejem se zbavil dluhù a vrátil se zpìt 
do Vídnì. Ve své další práci se vìnoval pøírodním 
motivùm, pøedevším dával pøednost barvám 
podzimu, svìtlu a soumraku a stal se tak 

Nové poøady pro milovníky pøíjemného 
kulturního prostøedí má pro Moravskotøebovské 
pøipraven setkávací prostor U Krokodýlího ocasu 
v Zámecké ulici èíslo 6. Po neslané nemastné 
zimì, která nás svojí nudnou šedí psychicky 
docela vyèerpala, ale která je snad už za námi, 
pøinášíme pozvání na pohodová a pøíjemná 
setkání. Budeme na nì zvát zajímavé lidi 
z našeho mìsta, i pøespolní, od nichž se mùžete 
nìco zajímavého dozvìdìt, nebo kteøí vás obohatí 
svými zážitky. 
Pravidelné poøady jsou naplánovány na první 
a tøetí pátky v mìsíci a zaèínají už za pár dní – 
v pátek 7. 3., v 17.00 hodin. Pozvání na první 
setkání pøijala sleèna Vìra Šourková, která se 
mimo jiné vìnuje numerologii, a která 
o tomto spoleèenském fenoménu podá zajímavé 
informace každému, i tìm, kteøí se o tuto 
problematiku zajímají tøeba jen okrajovì.
Tøetí bøeznový a zároveò pøedvelikonoèní a první 
opravdu jarní pátek 21. 3. bude v 17.00 hodin 
pøipraven pro své hosty pan Miloslav Kužílek, 
zapálený, znalý a vážený amatérský historik 
našeho mìsta a jeho okolí. 
Veselé barvy vnesou bájeènou náladu
Pøijmete-li pozvání na nìkterou z besed, prostøedí 

oblíbeným malíøem. Procestoval Itálii, Nìmecko 
i Rakousko. V roce 1900 byl odmìnìn „Malou 
státní cenou“, v roce 1908 získal medaili 
arcivévody Karla Ludvíka a obdržel i titul „Rytíøe 
øádu císaøe Josefa“. V dobì I. svìtové války 
byl již nemocen a 19. 7. 1926 podlehl srdeè-
nímu záchvatu v Bad Gleichenbergu v Ra-
kousku. 
Eduard Kasparides byl uznávaným umìlcem 
v Rakousku i Nìmecku a jeho obrazy se 
nacházejí v mnoha galeriích v celé Evropì. 
Nìkolik obrazù je v depozitáøi tøebovského 
muzea (napø. Pronásledování Krista císaøem 
Nerem), v køenovském kostele mùžeme spatøit 
jeho Pietu. Pamìtní kámen s umìlcovým 
medailonem v tøebovském parku je ve špatném 
stavu a o úctì k tomuto umìlci pøíliš nesvìdèí. 
Komise památkové péèe vyvíjí snahu, aby v roce 
jeho 150. výroèí narození byl pøemístìn na 
dùstojnìjší místo a restaurován. Pøipravuje také 
spolu s muzeem vzpomínkovou akci, vèetnì 
výstavy umìlcových obrazù. 

Komise památkové péèe 

vám bude U Krokodýlího ocasu zpøíjemòovat 
také nová bøeznová výstava obrazù, na které bude 
prezentovat své dílo v nádherných optimistických 
záøivých barvách svitavská výtvarnice Sylva 
Horáková. -daz-

Rádi bychom jako doprovodnou akci k morav-
skotøebovskému Fotofestivalu 2008 instalovali 
výstavu amatérských fotografií tvùrcù všech 
vìkových kategorií, kteøí si prozatím netroufli 
oslovit výstavní sínì èi spoleènosti umožòující 
prezentaci fotografických prací.
Jste-li fotoamatéøi a máte doma snímky, jimiž 
byste se rádi pochlubili (i anonymnì), zavítejte 
do Zámecké ulice è. 6, kde vám U Krokodýlího 
ocasu umožníme instalaci vybraných nejlepších 
fotografií. Práce pøijímáme nejpozdìji do 15. 5. 
2008. Téma fotografií je volné, nezáleží ani na 
barvì, stanoven je pouze minimální formát  A4, 
fotografie je potøeba opatøit podkladem a háèkem 
na zavìšení.
Kontaktujte nás osobnì, mailem nebo telefonic-
ky: Dagmar Vomelová, tel.: 737 907 276, 
krokocas@seznam.cz.

Ke Krokodýlímu ocasu hledáme fotografy 
amatéry
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Moravskotøebovské sdružení Welen
– výzva I
Vážení pøíznivci výtvarného umìní, Vy 
všichni, kteøí malujete, keramièíte, vyøe-
záváte i tkáte, pøihlaste se k úèasti na první 
výstavì nazvané MT – SALON. My 
Weleòáci, Vám poskytneme prostory na  
ukázku Vašich prací, pohlídáme a pøipravíme 
vernisáž. Poplatek 90 Kè bude použit na 
obèerstvení pøi vernisáži Oèekáváme 3-5 ks 
dìl/ s pøihlédnutím na velikost a poèet 
pøihlášených./ 
Hlaste se na tel. è.: 461 312 174 nebo mob.: 
777 691 903 Trantírková Jana
Pøihlášky pøijímáme do bøezna 2008.

Pracujte-tvoøte-tìšíme se.

– výzva II
Pro chystanou výstavu loutek prosíme 
obèany mìsta a pøilehlého okolí o zapùjèení 
jakýchkoliv loutek v osobním vlastnictví. 
S vašim svolením provedeme drobné opravy 
a po skonèení výstavy Vám loutky vrátíme.
Prosím zatím podejte zprávu o Vašem 
souhlasu s vystavením na tel. è.: 461 312 174 
nebo mob.: 777 691 903

Za záøící oèi dìtí – dìkujeme.
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K pøestavbì farního kostela po požáru v roce 1726
Požár, který vypukl 12. kvìtna 1726 v tìsné 
blízkosti mìš�anského pivovaru, zachvátil 
kromì pivovaru námìstí, dnešní ulice ÈSA, 
Bránskou, Cihláøovu a Farní, poškodil èást 
zámku a knížecí pivovar a znièil kostel 
Nanebevzetí P. Marie. Když se vzòala jeho 
vìž, roztavily se zvony a propadající se hoøící 
trosky prorazily klenbu kostela a rozšíøily oheò 
na celou stavbu i okolní budovy dìkanství, 
kaplanky a školy. Z kostela se podaøilo 
zachránit jen èást zdiva. 

Korespondence z vídeòského
archivu
Dìkan Johann Sther (tak se sám podepisoval, 
vìtšinou je jeho pøíjmení uvádìno jako 
„Stöhr“) i hejtman Martin Neudecker podávali 
knížeti Josefu Adamovi z Liechtensteinu 
prùbìžnì zprávy o rozsahu katastrofy a návrhy 
na øešení, spojené s žádostmi o rozhodnutí 
z pozice vrchnosti a o materiální podporu. 
Vìtšina dostupných informací pochází z ko-
respondence zachované v liechtensteinském 
archivu ve Vídni. Tento materiál máme v Mo-
ravské Tøebové k dispozici v kopiích, které si 
vedení mìsta pøed nìkolika lety vyžádalo 
v souvislosti se snahou komise památkové 
péèe o potvrzení existence krypty pod farním 
kostelem a její prozkoumání (kopie jsou 
uloženy v muzeu).

V nejstarších zachovaných dopisech se øeší 
jednak další osudy lidských ostatkù ze znièené 
kostnice, jednak otázka roztavených zvonù. 
Zatímco v pøípadì kostnice šlo hlavnì o za-
chování piety, obnovení zvonù bylo pova-
žováno za velmi naléhavý úkol z praktic-
kých dùvodù: zvony ohlašovaly bohoslužby, 
pohøby, ale také hrozící nebezpeèí. Dìkan se 
proto snažil zajistit odlití nových zvonù do 
konce zimy, aby mohly být co nejdøíve 
povìšeny do opravené vìže. Materiál mìl být 
z velké èásti získán ze zvonù znièených 
požárem.
O autorovi projektu pøestavby nejsme pøesnì 
informováni. V korespondenci se zmiòují jako 

osoby, které dodávaly plány, „inženýr Be-
duzzi“ - pravdìpodobnì Antonio Beduzzi, 
pùvodním školením malíø a štukatér, který 
tehdy zastával funkci liechtensteinského 
dvorního architekta, ale také „knížecí vrchní 
stavební øeditel pan baron von Deblin“. 
Požáru a jeho hašení padla za obì� veškerá 
výzdoba interiéru, kterou se v rámci rekatoli-
zace dosud podaøilo poøídit. O nové podobì 
interiéru, která vznikala koncem dvacátých 
a ve tøicátých letech 18. století, písemné 
prameny témìø neinformují. Tehdejší doba 
nepøikládala takovou dùležitost jménùm 
umìlcù a umìleckých øemeslníkù, jakou jim 
pøikládáme dnes. Jména se objevují sporadic-
ky, zøejmì jen v pøípadech, kdy se rozhodova-
lo mezi dvìma nebo více adepty na provedení 
konkrétní práce. Mezi jinými øemeslníky je 
zmiòován i sochaø, ale rovnìž bez uvedení 
jména. Z jiných pramenù však víme, že sochaø 
Severin Tischler dostal zaplaceno za ètyøi 
busty evangelistù, urèených právì pro farní 
kostel.
Zmínìný soubor korespondence týkající se 
pøestavby kostela po požáru roku 1726 a  do-
chovaný ve Vídni je doplnìn nìkolika dopisy 
z let 1750-1753, které se zabývají potøebou 
nových varhan a dveøí do hlavního vchodu. 
Dále je dochován soubor korespondence 
poèínající rokem 1762. Týkala se potøeby 
zhotovení nového hlavního oltáøe. Dìkan 
Bayer argumentuje tvrzením, že dosavadní 
oltáø je „provizorní“ a „staromódní“, sesta-
vený z èástí oltáøù pøinesených do kostela 
odjinud. 

Jak to bylo s oltáøi?
O výzdobì kostela poøízené v šedesátých 
a sedmdesátých letech 18. století bylo napsáno 
a publikováno mnohem více, než o pracích 
provádìných v souvislosti s pøestavbou 
kostela. Snad nikdo však dosud neøešil rozpor 
mezi neexistencí dostateènì reprezentativního 
hlavního oltáøe a celkovì neuspokojivým 
stavem vybavení interiéru kostela v roce 1762 
na jedné stranì a existencí velmi kvalitní 
sochaøské výzdoby oltáøe sv. Køíže a kaza-
telny, o jejímž autorství se již léta vedou spory, 
na stranì druhé. Tato sochaøská díla jsou totiž 
celkem shodnì datována do tøicátých let 18. 
století. Domnìnka M. Pavlíèka, publikovaná 
napø. v Prùzkumech památek II/2006, že 
Severin Tischler byl povìøen vytvoøením 
hlavního oltáøe, pramenila spíše z pøesvìdèení, 
že právì Tischler je autorem zmínìných 
dalších èástí sochaøské výzdoby  oltáøe sv. 
Køíže, kazatelny a oltáøe sv. Jana Nepo-
muckého. V katalogu výstavy „Severin 
Tischler. Pozdnì barokní sochaø pomezí 
Moravy a Èech“, právì probíhající v Arci-
diecézním muzeu v Olomouci, Pavlíèek nadále 
pøipisuje autorství oltáøe sv. Køíže a kazatelny, 
stejnì jako oltáøe sv. Jana Nepomuckého 
Severinu Tischlerovi, ale pøipouští, že hlavní 
oltáø byl øešen provizornì a Tischler na nìj 
zøejmì dodal jen zmínìné ètyøi busty.

Zázraèný obraz
O samotném požáru a jeho dùsledcích se 
zachovaly i další písemné zprávy. V souvislos-
ti s farním kostelem je zajímavý dopis Daniela 
Römera (uložený dnes v archivu Národního 
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Moravskotøebovský dìkan z let 1715-1745
Joannes Sther (Johann Stöhr)

Detail sochaøské výzdoby oltáøe sv. Køíže

Pohled na prùèelí kostela z Jevíèské ulice
z roku 1930

muzea), který informuje svého švagra (?) 
o požáru, popisuje jeho ekonomické dùsledky 
pro obyvatele Moravské Tøebové, zmiòuje 
nedávnou morovou epidemii a prohlašuje tyto 
brzy po sobì následující pohromy za 
zasloužený Boží trest. Pøipomíná však také 
požár v roce 1541 a tvrdí, že tehdy se z celého 
farního kostela nezachovalo nic než jeden 
malý obraz s vyøezávaným krucifixem a právì 
tento obraz byl opìt jediným pøedmìtem, který 
zùstal uchován po požáru v roce 1726. Tato 
historie doplnìná dalšími podrobnostmi je 
zaøazena do sbírky povìstí Aloise Czernyho 
z roku 1905  i  v publikaci Povìsti Moravsko-
tøebovska vydané roku 2004.

-jm-
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Mìstská knihovna
Ladislava z Boskovic

Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz

1. 3. - 31.3. 2008 – Jana Èubrdová - Obrazy
Výstava souèasné tvorby známé moravskotøebovské 
výtvarnice Jany Èubrdové. Pøístupno v pùjèovní 
dobì knihovny (pondìlí  ètvrtek: 9.00-17.00 hod., 
sobota: 9.00-12.00 hod.)
6. 3. 2008 – Èeský rok - Velikonoce
3. èást cyklu o èeských lidových velikonoèních 
obyèejích, zvycích, pùstu, kraslicích a pomlázce. 
Lektorkou je opìt Kamila Skopová, autorka 
odborných publikací z oblasti národopisu (Lidová 
tvorba, Velikonoèní svátky o století zpátky, Hody, 
pùsty, masopusty aj.). Zaèátek je v 17.00 hod. v sále 
kulturních služeb. Poøádáno ve spolupráci s mìst-
ským muzeem.
12. 3. 2008 – Velikonoce v lidové tradici
Prodejní pøehlídka lidových øemesel – rùzné 
techniky kraslic, zdobení perníèkù, aranžování 
kvìtin, originální keramika, košíkáøské výrobky 
a pomlázky. Všechny výrobky si budete moci koupit 
v dobì od 9.00 do 17.00 hod. Po celý den tvoøivá 
dílna pro dìti!
10. 3. - 16. 3. 2008 – Týden ètení 
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic se zapojí do 
celostátní kampanì na podporu ètení a ètenáøství. 
V prùbìhu celého týdne se bude v knihovnì 
v odpoledních hodinách (14.00 hod.-16.00 hod.) 
pøedèítat  dospìlí dìtem, dìti dospìlým nebo dìti 
dìtem.  Pøijïte svým ètením potìšit malé i velké 
posluchaèe. Vždy�  bøezen, za kamna vlezem. 
A s knihou je tam nejlépe! 
25. 3. 2008 – Ukonèení nejdelší tøebovské šály
V dobì od 1. 12. 2007 do 21. 3. 2008 probíhá 
v mìstské knihovnì pokus uplést co nejdelší mo-
ravskotøebovskou šálu. K 18. 2. 2008 mìøila šála 
10 m a 16 cm. Kolik se nám podaøí uplést ve finále 
záleží na vás, kdo se do pletení zapojíte a vìnujete 
mu svùj èas. Plete se každý den v pùjèovní dobì 
knihovny. Dìkujeme všem, kteøí se do spoleèného 
díla zapojili a ještì zapojí! Slavnostní ukonèení 
upletené šály probìhne dne 25. 3. 2008 v mìstské 
knihovnì a pøilehlých arkádách. Šála bude zmìøena 
a pøedána do mìstského muzea. Srdeènì zveme 
všechny pletaøky a pletaøe
Knihovna dìtem:
Tvoøivá støeda
  5. 3. 2008  Vázièka
12. 3. 2008  Zdobení perníèkù (celý den)
19. 3. 2008  Velikonoèní vajíèka
26. 3. 2008  Dopravní znaèky
Zaèátek vždy od 15.00 hod. v dìtském oddìlení.
Mladý ètenáø 2008 - 25. roèník
MìK Ladislava z Boskovic v Moravské Tøebové 
vyhlašuje pro žáky a studenty literární soutìž 
nazvanou  „Jak to bylo tenkrát? Moje cesta za 
èeskou historií (1918, 1938, 1948, 1968)“. 
Podmínky soutìže: Úkolem soutìžících je zapsat 
vzpomínky pamìtníkù (rodinných pøíslušníkù nebo 
pøátel) na nìkterou z uvedených historických 
událostí, jejichž výroèí si v roce 2008 pøipomínáme. 
Hodnocení bude probíhat ve 3 kategoriích: I. stupeò 
ZŠ + speciální škola* II. stupeò ZŠ a víceleté 
gymnázium* støední a uèòovské školy. 
Práci odevzdejte do 10. 3. 2008 v MìK nebo zašlete 
na mailovou adresu: knihovna@mkmt.cz     
Nezapomeòte uvést: jméno, vìk, adresu bydlištì, 
název školy a tøídy! 
Vítána písemná i elektronická forma.
Nejlepší pøíspìvky budou odmìnìny a pøihlášeny 
dále do celostátního projektu Kde konèí svìt, jehož 
vyhodnocení probìhne v èervnu tohoto roku v Praze.
28. 3. 2008 – Noc s Andersenem
Zábavný veèer a noc k poctì H.CH. Andersena, 
urèeno vzorným ètenáøùm do 10 let za odmìnu! 
Zaèátek v 18.00 hod.v mìstské knihovnì.
31. 3. 2008 – 25. roèník soutìže Mladý ètenáø, 
výsledky ankety Moravskotøebovský Ámos
Vyhodnocení literární soutìže Mladý ètenáø, téma: 
„Jak to bylo tenkrát? Moje cesta za èeskou historií 
(1918, 1938, 1948, 1968). Zaèátek je ve 14.30 hod. 
v zasedacím sále mìstského úøadu, Olomoucká 2. 
Zároveò budou oznámeny výsledky ankety 
„Moravskotøebovský Ámos aneb Uèitel, kterého si 
vážím, mám rád 2008“. O vítìzi rozhodnou pøítomní 
žáci.

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

Poøad bohoslužeb
Po/   9:00 hod. - klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. - klášterní kostel
St/ 18:00 hod. - klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. - klášterní kostel - mše sv. pro dìti
Pá/ 18:00 hod. - klášterní kostel
So/   7:00 hod. - klášterní kostel
      18:00 hod. - klášterní kostel
Ne/  8:30 hod. - farní kostel
      18:00 hod. - klášterní kostel
Poøad bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích:
Pondìlí Svatého týdne: 9:00 hod. klášterní kostel
Úterý: 18:00 hod. klášterní kostel
Støeda: 18:00 hod. klášterní kostel
Zelený ètvrtek:  18:00 hod. farní kostel
Velký pátek: 7:00 hod.modlitba se ètením a ranními 
chválami - farní kostel
15:00 hod. - velkopáteèní obøady - farní kostel
  9:00 hod. - køížová cesta - klášterní kostel
Bílá sobota: 21:00 hod. - Vigilie Vzkøíšení - farní 
kostel
Zmrtvýchvstání Pánì: 8:30 hod. farní kostel
                                  18:00 hod. - klášterní kostel
Pondìlí v oktávu velikonoèním:

8:30 hod. farní kostel
                18:00 hod. klášterní kostel
Na Bílou sobotu bude farní kostel otevøen od 14:00 
hod. - 17:00 hod. - adorace u Božího Hrobu.
Duchovní obnova pro mládež: 29. 2. - 1. 3.
Duchovní obnova pro ženy: 7. 3. - 8. 3.
Duchovní obnova pro muže: 14. 3.-15. 3.
Duchovní obnovy budou ve františkánském klášteøe. 
Oblastní charita Moravská Tøebová
Dne 26. 1. 2008 zorganizovala ZUŠ ve spolupráci se 
studenty Janáèkovy akademie muzických umìní 
v Brnì a pøedevším díky aktivitì studentky Lucie 
Pakostové benefièní koncert na podporu denního 
stacionáøe Domeèek. Za tento umìlecký zážitek 
a perfektní pìvecké výkony dìkujeme. Výnos 
vstupného po odeètení nákladù èinil 3.080,- Kè. Tyto 
prostøedky budou použity na podporu èinnosti 
denního stacionáøe. Chtìla bych všem organizátorùm 
a úèastníkùm podìkovat za krásný zážitek a za 
finanèní pøíspìvek.

Klienti Domeèku se zúèastnili také Valentýnského 
plesu pro hendicapované obèany ve Svitavách, který 
se konal 12. 2. v Bílém domì. Tato akce byla 
spojena s øadou soutìží, Miss Valentýnkou byla naše 
úèastnice sleèna Hanka. Všem se akce velmi líbila. 
Denní stacionáø pro zdravotnì postižené je otevøen 
v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. a zájemci 
o tuto sociální službu se mohou pøijít informovat 
a podívat pøímo do zaøízení nebo na tel. è. 461 310 
627.
Setkání seniorù bude dne 3. 3. 2008 v 10:00 hod. 
Sejdeme se pøi kávièce na kus øeèi a naplánujeme 
event.zájezd v tomto roce. 
Charitní šatník - pøíjem šatstva je každý pátek od 
15:00 hod. do 17:00 hod. na faøe - Kostelní nám. è.3.
Pøipravujeme: pùjèovnu kompenzaèních pomù-
cek pro zdravotnì postižené, event. s pøechodnou 
zdravotní indispozicí. Budeme Vás prùbìžné infor-
movat. 
Pán Ježíš chtìl, abychom ho poznávali skrze nás lidi. 
Máme zvìstovat pravdu, lásku a pokoj. Daøí se nám 
to? 
Všem pøíznivcùm a sponzorùm pøejeme krásné 
prožití Velikonoèních svátkù, jarní náladu a vše 
dobré!

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
Nedìle - bohoslužby - 9.00, sál na faøe
Pondìlí - biblické hodiny - 15.45, Domov dùchodcù
Ètvrtek - biblické hodiny - 17.00, sál na faøe
Pátek - biblické hodiny pro dorost - 14.30, sál na 
faøe
Velikonoèní bohoslužebný program.
Kvìtná nedìle 16. 3. v 9.00 hod., sál na faøe
Zelený ètvrtek 20. 3.v 17.00 hod., sál na faøe
Velký pátek 21. 3 v 9.00 hod., sál na faøe
Hod Boží velikonoèní nedìle 23. 3. v sále s VP 
Velikonoèní pondìlí 24. 3. v 9.00 hod. v sále.

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

Èeskobratrská církev evangelická

Církev èeskoslovenská husitská

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

Bìhem mìsíce probìhnou finálová
kola zemìpisné soutìže LETEM SVÌTEM.
3. 3. GYMNASTICKÝ ÈTYØBOJ 1.-5. tøíd, od 
14:00 hod. v tìlocviènì ZŠ Palackého, soutìž pro 
chlapce a dívky v oddìlených kategoriích, ve 
spolupráci se Zdravým mìstem, které vìnovalo ceny 
pro vítìze.
6. 3. VELIKONOÈNÍ KERAMICKÁ DÍLNA pro 
dìti, rodièe, od 15:30 hod. v DDM. Miska - slepièka, 
zajíèek, beránek. S sebou pracovní triko, pøezùvky, 
10,- Kè. Pøedpokládaný konec v 17:30 hod. Úèast 
nahlásit do 5. 3. Vyzvednutí výrobkù 13. 3. 
11. 3. OKRESNÍ FINÁLE V BASKETBALU od 
8:30 hod. v Mìsteèku Trnávce (doprava zvláštním 
autobusem v 8:05 z aut. nádraží). 
12. 3. OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ 4.-5. 
tøíd chlapcù, od 14:00 hod v tìl. ZŠ Palackého
13. 3. OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ 4.-5. 
tøíd dívek, od 14:00 hod v tìl. ZŠ Palackého
14. 3. POZNÁVÁNÍ PØÍRODNIN, pro žáky 1. 
stupnì ZŠ. Více v propozicích. Školy nahlásí úèast 
pøedem.
19. - 21. 3. VELIKONOÈNÍ POBYT PRO DÌTI 
1. - 5.tøíd, cena 320,-Kè, pøihlášky do 10. 3.na 
DDM, program táborový, strava 5x dennì + 
neomezený pitný režim, úèast na Vel. dílnì.
20. 3. VELIKONOÈNÍ DÍLNA od 14:30 hod. 
v DDM. Výroba tøí velikonoèních dekorací. S sebou 
pøezùvky, nùžky, 10,-Kè. Pøedpokládaný konec 
v 16:30 hod. Úèast nahlásit z organizaèních dùvodù 
do 18. 3.
25. 3. ZPÍVÁME PRO RADOST od 9:00 hod. 

Církve

v koncertním sále ZUŠ. Oblastní kolo pìvecké 
soutìže pro ZŠ a gymnázia. Více v propozicích. 
Akce ve spolupráci se ZUŠ v M. Tøebové.
26. 3. OKRESNÍ KOLA VE VYBÍJENÉ 4.-5. tøíd 
chlapcù a dívek, tìlocvièny ZŠ ÈSA a ZŠ 
Palackého od 8:30 hod.
27. 3. OBVODNÍ KOLO VE FLORBALE 
chlapcù 6.-7. tøíd od 14:00 hod na Gymnáziu M.T.
28. 3. POZNÁVÁNÍ ŽIVOÈICHÙ, obvodní kolo 
pøírodovìdné soutìže pro ZŠ a gymnázia. Více 
v propozicích. Školy nahlásí úèast pøedem.

Letní tábory:
• Prázdninový pobyt pro rodièe a prarodièe 
s dìtmi v Chorvatsku. Termín: 27. 6. - 6. 7. 2008 
Místo: Baška voda. Cena: dìti do 18 let 4.400 Kè, 
dospìlí 4.700 Kè.
• Letní sportovní tábor, v termínu 14. 7. - 20. 7. 
2008, v DDM Moravská Tøebová. Cena za LT 
1.600  Kè.
• Letní tábor KREATIV, v termínu od 4. 8. do 10. 
8. 2008, v DDM Mor. Tøebová LT je urèen všem 
tvoøivým dìtem od 1. tøídy, se spaním. Cena za LT 
1.700 Kè.
• PRÁZDNINOVÉ POBYTY v DDM (1.-5. tøída), 
dennì od 8:00 do 17:00 hod.
Termíny: 1. bìh: 7. 7. - 12. 7. 2008, 2. bìh: 11. 8. - 
16. 8. 2008, kapacita 20 dìtí/bìh. Cena 850 Kè.
• Dùm dìtí a mládeže Moravská Tøebová nabízí 
letní tábor  Bušínov. Termín:  27. 7. - 8. 8. 2008. 
Cena: 3 500 Kè.

Další pøípadné informace Vám podá J. Chadimová 
na tel. 461 316 786 na DDM M. Tøebová nebo je 
najdete na plakátech. Fotografie z LT si mùžete pro-
hlédnout na našich stránkách http://ddm-mt.wz.cz
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Vážení rodièe, 
I. Mateøská škola, Piaristická 137, vèetnì 
svých odlouèených pracoviš� MŠ Boršov, MŠ 
Sušice poøádá Týden otevøených dveøí, 
spojený se zápisem dìtí do mateøské školy od 
17. do 21. 3. 2008 od 8.00 do 16.00 hodin.
Tìšíme se na Vás a Vaše dìti. 

Za kolektiv pracovníkù
Hana Kotoulková, øeditelka školy

Zápis dìtí do
mateøské školy

úúù Nabídka pro rodièe
Agentura Arnika, výchovnì vzdìlávací 
èinnost, Moravská Tøebová nabízí 
douèování všech pøedmìtù ZŠ a pøí-
pravu na vyuèování Vašich dìtí. Tyto 
aktivity mají pomoci rodièùm, kteøí 
nemají kvùli pracovním povinnostem 
dostatek èasu! Èinnost zajiš�ovaná 
studenty je placená.
Objednávky  na adrese: PaedDr. Marie 
Blažková, Dr. Loubala 10, Mor. Tøebová, 
tel./zázn. 461 316 285, mob. 606 223 855, 
e-mail: blazkova.mt@seznam.cz
Dále nabízíme: 
- rehabilitaèní cvièení pro dospìlé – 
každé pondìlí 18.30-19.30 hod. v tìlo-
cviènì ZŠ Ès.armády
- rehabilitaèní plavání pro všechny 
vìkové kategorie – každý pátek 16.30-
17.30 hod. bazén ZŠ Palackého.
Bližší informace: PaedDr. Marie Blaž-
ková, Dr. Loubala 10, Moravská Tøebová, 
tel. 461 316 285, mob. 606 223 855, 
e-mail: blazkova.mt@seznam.cz

úúù Speciální škola za zelenými

      stoly
Také v letošním školním roce se 
uskuteènil pøebor naší školy ve stolním 
tenisu. O tuto soutìž je mezi našimi žáky 
velký zájem. Soutìže se zúèastnilo 12 
dìvèat a 21 chlapcù. Systém soutìže byl 
zvolen na dvì porážky. Hrálo se v pøe-
stavené hale stolních tenistù Na kou-
pališti.
Podìkování zaslouží všichni, kteøí turnaj 
hráli a snažili se ze všech svých sil 
a schopností o co možná nejlepší 
výsledek.
Mé podìkování patøí také pedagogùm 
z ulice Nová 19., kteøí mi pomohli pøi 
organizaci vlastního turnaje i s organizací 
celého školního dopoledne.
Výsledky:

 dìvèata: 1. Sojmová Anna
2. Sojmová Petra
3. Holubovská Martina
4. Benreiterová Adéla

 chlapci: 1. Cina Mário
2. Heger Jakub
3. Fotr Kamil
4. Sojma Jan

Mgr. Miroslav Muselík, uèitel speciální školy

úúù Velký zájem o gymnázium
V úterý 5. 2. 2008 pøi Dnu otevøených 
dveøí navštívilo školu mnoho zájemcù 
o studium. 
Naše  novì  vybavené  
uèebny pøipravené pro 
nové  t rendy  modern í  
a atraktivní výuky si 
prohlédli žáci základních škol z Moravské 
Tøebové a okolních mìst a obcí, rodièe
i uèitelé.
Gymnázium navštívil pan místostarosta 
JUDr. Miloš Izák a øeditelé nìkterých 
škol.
Dìkujeme za návštìvu a zájem.
Dalším, již tradiènì „netradièním“ dnem 
otevøených dveøí na Gymnáziu Moravská 
Tøebová, bude Den dìtí.

RNDr. Alena Plocová, øeditelka školy

Sobota 1. 3. - Pìší výlet do Ústí nad Orlicí 
na DP „Hledání Stromoucha“  na trase 
v délce 15 km. Odjezd vlakem z Moravské 
Tøebové v 7.00 hod. Návrat  pøed 17. hod. 
Podrobnosti na propozicích ve vývìsní 
skøíòce odboru KÈT.
Støeda 5. 3. - Schùzka k pøípravì DP 
VANDR SKRZ MALÓ HANÓ. Zaèátek 
v 18.00 hod. Vítáni všichni, kteøí chtìjí 
pomoci s organizaèním zabezpeèením této 
naší akce.
Støeda 12. 3. - Pøátelské posezení v klu-
bovnì  od 18.00 hod. Na programu - 
program na mìsíc duben a zájezd na 
Dìèínsko. 
Sobota 15. 3. - Zájezd na DP „Jarní 
pøírodou„ do Jaromìøic na trasách v dél-
ce 7, 16 nebo 23 km. Odjezd autobusem 
od autobus. nádraží v Mor. Tøebové v 7.30 
hod., návrat do 16.00 hod. Svaèinu sebou! 
Jízdné: pro èleny O KÈT – 35 Kè, pro 
ostatní – 50 Kè.
Sobota 29. 3. - Autobusový zájezd do 
Chrudimi na „Zahájení jarní turistické 
sezóny KÈT Pardubického kraje“. 
Pøihlášky èlenù nejpozdìji do 5. 3. u dr. 
Doleželové. Odjezd úèastníkù od autobu-
sového nádraží v Mor. Tøebové v 7.00 
hod., návrat do 18.00 hod. Bližší 
podrobnosti o akci na propozicích ve 
vývìsní skøíòce odboru KÈT. Jízdné: pro 
èleny O KÈT – 80 Kè.

Program èinnosti KÈT
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Martin Abraham pøestoupil
ze Sparty do Slavie 

Devìtadvacetiletý fotbalový záložník 
Martin Abraham, který pùsobil v mlá-
dežnických kategoriích i v moravskotøe-
bovském Slovanu, podepsal se Slavií, 
aktuálnì nejlepším týmem èeské ligy, 
tøíletou smlouvu s opcí. Oba kluby se 
dohodly na pøestupové èástce 10 milionù 
korun. V hledáèku vršovického klubu byl 
podle generálního øeditele Petra Doležala 
už od listopadu. „Vìøím, že Martin naši 
dùvìru nezklame. Pøeji mu, aby se mu ve 
Slavii daøilo,“ popøál nové posile hodnì 
štìstí šéf sešívaných. 

„Jsem rád, že se tento pøestup uskuteènil. 
S trenérem Jarolímem se znám ještì ze 
spoleèného pùsobení ve Slovácku. Lákala 
mì kvalitní hra Slavie a nový stadión,“ 
øekl krátce po podpisu smlouvy Abraham 
a dodal, že Sparta je pro nìho uzavøená 
kapitola.

Koncem ledna 2008 se fotbalisté tøebovské 
pøípravky (rok narození 2000 a mladší) 
zúèastnili prestižního turnaje poøádaného SK 
Sigma Olomouc.

Tøebovští sedmiletí kluci i vinou nemocnosti 
odjíždìli do této spoleènosti v roli outsiderù, 
dosáhli však skvìlého výsledku ziskem tøetího 
místa. Výborný výkon všech zúèastnìných 
hráèù byl podtržen ziskem ceny nejlepšího 
støelce pro Davida Mikšánka.
Celkové poøadí:
1. Sigma Olomouc A, 2. Šumperk, 3. SKP 
Mor. Tøebová, 4. Svitavy, 5. Bruntál, 6. 
Sigma Olomouc B,  7. Prostìjov, 8. Olomouc 
2001, 9. Hranice, 10. Razová

Úspìch nejmenších fotbalistù

DDM a In Fitness Agency poøádá letní 
prázdninový tábor bojového umìní a sportù 
pro dìti od 8 do 16 let v Borové u Polièky.
Ubytování v areálu místní sokolovny, strava 
i zdravotnický dohled zajištìn.
Termín 5.-12. 7. 2008, pøihlásit dìti lze do 
31. 3. 2008 na tel. 777 696 457, emailem 
zdeta@seznam.cz nebo osobnì u Radka 
Sedláèka nebo u Zdeny Tauerové z DDM.
Na výše uvedených kontaktech Vám ochotnì 
sdìlí další podrobnosti.

Letní prázdninový
tábor
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Trenér Petr Mrázek (na snímku) se svými 2. M. Tøebová 5 3 1 1 12:7 10
asistenty M. Potáèkem a P. Šatníkem dìlají 3. Blansko 5 2 2 1 16:10 8

vše pro to, aby se jejich 4. Svitavy 5 2 1 2 12:7 7
svìøenci vrátili do boje 5. Rájec 5 2 1 2 6:5 7
o pøední místa, která mu 6. Boskovice 5 2 1 2 6:9 7
sluší a patøí. Tomu je 7. Loštice 5 1 1 3 10:15 4
podøízena pøíprava i do- 8. Jesenec 5 0 0 5 4:19 0
plòování družstva.

Po ukonèení turnaje následují dvì pøátelská Od 18. ledna se prvý 
utkání v Letohradu na umìlé trávì proti Ústí tým zúèastòuje turnaje 
n./Orl. a Litomyšli a poté v sobotu 22. 3. „Artézia Cup“ na umìlé trávì v Bosko-
první boj o mistrovské body proti favoritovi vicích. Tìsnì pøed koncem je jeho umístìní 
krajského pøeboru FC Živanice na jeho høišti. mezi osmièkou úèastníkù (vèetnì divizních) 
Jarní premiéra o mistrovské body je velmi lichotivé.
naplánována na sobotu 29. 3. v 15.00 hod. 

Tabulka po 5. kole: v derby s tradièním rivalem, sousedními 
1. Protivanov 5 4 1 0 11:5 13 Svitavami.

Fotbalová pøíprava vrcholí

Stolní tenisté postupují tabulkou vzhùru

Junioøi si zajistili postup

Sezóna table-tenistù se pøelomila  do druhé 
pùle. Tøebovští tenisté si vedou v soutìžích 
velmi zdaøile. Dokladem toho mohou být 
skalpy Tesly Pardubice a loòského finalisty 
divize, Chrudimi. Družstvo ve složení Madìra, 
Ertl, Kalandra a Zítka se prezentuje výbornými 
výsledky. Slovan se tak vyšvihnul na lichotivé 
ètvrté místo z dvanácti úèastníkù, což mu 
zaruèuje úèast v nadstavbové èásti o titul 
pøeborníka divize. Vítìz si zajistí postup do 3. 
ligy.
Vyrovnanost mužstva a skvìlé výkony všech 

Prùbìžné poøadí základní èásti  po 9. kole
poø. mužstvo utkání v r p zápasy body
1. Ústí A 17 14 3 0 167:91 48
2. Linea A 16 12 2 2 147:74 42
3. So Chrudim A 16 10 3 3 146:102 39
4. Moravská Tøebová A 16 9 4 3 137:125 38
5. Tesla Pardubice A 17 7 3 7 134:131 34
6. Tesla Pardubice B 17 7 2 8 129:132 33
7. Skuteè A 16 6 3 7 116:138 31
8. Linea B 16 5 4 7 122:134 30
9. È. Tøebová A 16 4 2 10 115:134 26
10. Choceò B 16 4 1 11 91:141 25
11. Ústí B 17 3 1 13 100:153 24
12. Loko Pardubice B 16 2 2 12 99:148 22

Hráèi moravskotøebovské juniorky si už jedno 
kolo pøed koncem základní èásti zajistili 
postup do finálové skupiny.
Tento postup je velice pøíjemným pøekvape-
ním, družstvo je složeno s loòského dorostu 
a ve vìtšinì pøípadù nastupovalo proti hráèùm 
o dva èi tøi roky starším. Je dobøe, že práce 

s mládeží, na kterou pøed léty vsadilo vedení 
moravskotøebovského hokejového klubu, 
a kterou aktivnì podporuje vedení mìsta 
zaèíná pøinášet ovoce.
Tihle mladí hráèi jsou velkým pøíslibem pro 
místní hokej a pøejme jim hodnì úspìchu ve 
finálové èásti.

Sedí zleva: Jasanský Patrik, Dosedìl Vladimír, Kavan Jiøí, Blecha Ludìk - tech. vedoucí, Kavan Jiøí - 
manažer družstva, Faltus Jaroslav - trenér, Klepsa Petr - metodik mládeže, Vejchoda Petr, Cach Libor, 
Kulhavý Lukáš
Stojí zleva: Urbánek Radek, Poul Tomáš, Krobot Dan, Bárta Jiøí, Štìpaø Dominik, Štìpánek Petr, Faltus 
Tomáš, Schneider Ondøej, Blecha David, Kleèka Vít, Bednaøík Petr

Foto Petra Zápecová

Od Vánoc naznaèovaly výsledky morav-
skotøebovských hokejistù vzrùstající 

v ý k o n n o s t  a  a t a k  
historického 2. místa 
z roku 2001. Pak pøišly 
neèekané ztráty a slibný 
n á s k o k  a  j i s t o t a  
semifinále se zamlžily. 
Do semifinálových bojù 

nakonec proklouzli z 3. místa díky 
skvìlému výkonu na høišti loòského 
šampiona, Chocnì, kterou pøeválcovali 
7:4. 

V semifinále, hraném na dvì vítìzná 
utkání, narazil HC Slovan na Žïár n./S., 
který si s našimi hráèi poradil a postoupil 
do finále. 
HC Žïár n./S. - HC Slovan 9 : 3 (3:1, 
3:1, 3:1) - branky: Parolek, Syrùèek, 
Kobza
V prvém utkání na domácím høišti Žïár 
n./S.  tøebovské hokejisty jednoznaènì 
pøehrál, jeho úsilí o pøípadný návrat do 2. 
ligy, kterou prodal Kutné Hoøe, byl 
evidentní. Tøebovští pøes veškerou snahu a  
zejména díky vlastním chybám utrpìli 
debakl.
HC  Slovan - HC Žïár n./S.  5 : 6 SN 
(0:3, 2:0, 3:2 - 0:0, nájezdy 1:3), 750 
divákù - branky: 2x Husárek, Koláèek, 
Kutmon, Lakomý
Druhý zápas však divákùm nabídl zcela 
jinou podívanou. Po rozpaèité první tøetinì 
(0:3) se hráèi Slovanu dokázali neuvìøitel-
nì zvednout, a dostat se dokonce do 
vedení 5:4. Pouhých nìkolik minut dìlilo 
domácí od vítìzství. Hosté však v pøe-
silovce vyrovnali, a zápas tak dospìl do 
prodloužení. Ani to však nerozhodlo. Po 
dramatických samostatných nájezdech se 
radovali š�astnìjší hosté. Trenér Venkrbec 
po utkání: „Žïár si postup zasloužil, 
celkovì byl jeho projev hokejovìjší. Musím 
však vzdát holt našemu mužstvu za to, jak 
se hráèi dokázali vrátit do do utkání, za 
jejich obdivuhodný výkon jim dìkuji.“
Dle reglementu soutìže Slovan hraje 
o koneèné tøetí místo s tradièním okresním 
rivalem, s celkem Litomyšle. Hraje se na 
dva vítìzné zápasy, v prvním z nich 
Moravská Tøebová zvítìzila 2:0 (hráno 
24. 2. v Moravské Tøebové), druhý zápas 
se hrál po uzávìrce vydání 27. 2. v Lito-
myšli. Pøípadný tøetí zápas se bude hrát 
v nedìli 2. 3. v M. Tøebové od 17 hodin.
Podrobnosti a zasvìcené komentáøe Dana 
Prokopa na www.hcslovan.com.

Hokejisté hrají
s Litomyšlí o 3. místo

hráèù dávají tøi kola pøed koncem sezony 
šanci vybojovat nejúspìšnìjší umístìní 
mužstva v historii oddílu stolního tenisu v Mo-
ravské Tøebové. 
Dobøe si vede také celek Moravské Tøebová B, 
který je v souèasnosti na 5. místì se ztrátou 
pouhých 4 bodù na první Litomyšl. 
Pøíští zápasy: (domácí – herna na koupališti)
  1.3.  9.00 h.  Sl. M. Tøebová A - È. Tøebová A 
15.3. Skuteè A - Mor. Tøebová A
15.3. Linea Chrudim A - Mor. Tøebová A

Pøijïte fandit!

Sportovní rubriku pøipravil
František Matoušek
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Roman Langr se pokusí zdolat Mount Everest
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Linhartický rodák Roman Langr se v kvìtnu 
letošního roku pokusí o výstup na nejvyšší 
horu planety Mount Everest v Himálajích 
(8.848 m n.m.). Obtížnost výstupu dokládá 
nepálský název tohoto velikánu: Ságarmátha, 
což v èeštinì znamená „Hora tak vysoká, že ji 
žádný pták nepøeletí, ani zvíøe nepøeskoèí“.

Už asi pøed rokem jsme se nezávaznì bavili 
o tom, že zhruba za dva roky by se mohlo 
vyrazit na Everest. V nìkolika posledních 
mìsících probìhlo nìkolik jednání a na 
pøelomu ledna a února došlo ke koneènému 
rozhodnutí uspoøádat výstup na Everest ještì 
letos. Jako nejvhodnìjší termín se nám jeví 
kvìten.

Bude rozdìlena do dvou èástí. Nejprve 
budeme v kompletní sestavì smìøovat v dubnu 
na Kavkaz s cílem aklimatizovat se na výšku 
cca 5 tisíc metrù , aby kvìtnový výstup na Mt. 
Everest probìhl z hlediska èasu co nejefektiv-
nìji. V plánu je pobyt v sedle a výstup na oba 
dva vrcholy Elbrusu ještì v zimních podmín-
kách. Po návratu z Kavkazu do ÈR by se pak 
takøka ihned odlétalo do Himálají. Cesta 
povede pøes Káthmándú do Lhasy a odtud se 
po vyøízení formalit bude pokraèovat do 
základního tábora ve výšce 5 tisíc metrù. 
Pobyt zde by se mìl omezit na 1 až 3 dny tak, 
aby se expedice co nejrychleji dostala do 
pøedsunutého tábora ve výšce 6.400 m n.m. Po 
takovém základním „oklepání“ by se již 
v závislosti na pøedpovìdi poèasí pokraèovalo 
nahoru. Pro výstup byla zvolena severní trasa, 
která smìøuje z Tibetu. 

Ano, je to tak. Oblíbený moderátor poøadu 
Branky, body, vteøiny není ve vytrvalostních 
sportech žádný zaèáteèník, za sebou má 
úspìšnou úèast na legendárním trojboji 
„železný muž,“ pøeplavání kanálu La Manche 

Romane, pøedstav nám svùj nejnovìjší 
projekt, pokus o zdolání nejvyšší hory svìta?

Jak bude expedice probíhat?

V týmu by mìl být i populární moderátor 
Èeské televize Stanislav Bartùšek, je to 
pravda?

a dokonce i zdolání severního pólu. Úèastnil se 
také nìkolika himalájských expedic. Smyslem 
jeho úèasti je zdokumentování celé severní 
výstupové cesty na vrchol a zpátky pomocí 
kamery. Vedoucím expedice je Josef Kubíèek, 
já mám na starost organizaci a zajištìní 
výstupu. Mám plán, že se o výstup pokusím 
„bez kyslíku“ a ostatní, tak jako drtivá vìtšina 
jiných expedic, za pomoci kyslíkového 
pøístroje. 

Myslím si, že s nápadem pøišel Standa 
Bartùšek, který by se zdoláním Everestu dostal 
do prestižní ceny Steve Fossett Monet. Velkou 
motivací je také natoèení kvalitního dokumen-
tu o tom, jak vypadá výstup na nejvyšší horu 
svìta v dnešní dobì.

Kdo pøišel s nápadem na tenhle smìlý a ponì-
kud netradièní projekt? 

Co znamená pro tebe osobnì Mt. Everest, po 
úèasti na zdaøilé loòské výpravì na K2?

Na nejvyšší horu již tradiènì vystupuje velké 
množství lidí. Letos se v Pekingu konají 
olympijské hry a Èíòané mají v plánu dostat 
olympijský oheò až nahoru na Everest. Není 
to pro tebe ponìkud divoká pøedstava?

V posledních tøech letech je to pro tebe již 
pátá velká expedice. Jak zvládá tak nabytý 
program tvá rodina?

Pro mì je to ohromná výzva, ale mám zároveò 
k téhle hoøe veliký respekt, nebo� zde velkou 
roli hraje nadmoøská výška. Já osobnì bych asi 
zvolil nìjakou ménì tradièní cestu, ale tím, že 
se má provádìt dokumentace výstupu, což 
bude obnášet transport velkého množství 
materiálu, jsem s výstupovou variantou docela 
spokojen. 

Mám trochu strach, že z toho mohou pro náš 
zámìr vyplynout jisté potíže. Slyšel jsem, že 
Èíòané se díky tomu snaží znemožnit pøístup 
na Everest jiným expedicím a strhnout na sebe 
veškerou pozornost. Jsem docela zvìdav na to, 
jak tam ten oheò dostanou. Dìsím se však už 
dopøedu ohromného množství lidí a potencio-
nálních komplikací. Tak trochu proto netuším, 
co nás tam mùže potkat, ale pevnì vìøím tomu, 
že se nám všechny naše zámìry podaøí 
úspìšnì dotáhnout do konce.

Bez pomoci své ženy a rodièù bych si to 
neumìl pøestavit. V dobì, kdy jsem doma, 
trávím veškerý èas v práci, abych vydìlal 
peníze na splátky za dùm a zároveò se snažím 
ho také dostavìt. Má úèast na expedicích je 
odkázána na pomoc sponzorù, bez kterých 
jsou takhle nároèné expedice nemyslitelné. 
Jejich pomoc je pro mì zásadní a chtìl bych, 
aby si byl každý vìdom toho, že právì 
sponzoøi jsou tím hlavním „lanem“ které nás 
mùže dostat až na vrchol. 

-red-
s využitím materiálu Františka Teichmanna


