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STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU
Ve Španìlském sále Pražského hradu byla 
18. 4. slavnostnì pøedána Cena za nejlepší 
pøípravu a realizaci Programu regenerace 
mìstských památkových rezervací (MPR) 
a mìstských památkových zón (MPZ) za rok 
2006. Mìsto Moravská Tøebová obsadilo 
v rámci krajského kola druhé místo. „Byla to 
pro nás velká výzva, protože již od roku 1996 
se aktivnì zapojujeme do Programu regenera-
ce MPR a MPZ vyhlášeným Ministerstvem 
kultury ÈR,“ øíká Eva Štìpaøová z odboru 
investièního a regionálního rozvoje. Cílem 
regenerace je oživit jednotlivé objekty v centru 
mìsta, vytvoøit z centra „výkladní skøíò mìsta“ 
a zabezpeèit co nejlepší podmínky pro rozvoj 
cestovního a turistického ruchu. „Vìnujeme 
velké úsilí a prostøedky na regeneraci svého 
historického jádra, které považujeme  za jeden 
z potenciálních zdrojù pøíjmu mìsta. Do oprav 
se podaøilo díky programu regenerace zapojit 
jak církev, tak i soukromé majitele domù 
v historickém jádru. Opravy památek jsou také 
zdrojem pøíjmù pro místní stavební firmy,“ 
vysvìtluje Štìpaøová. Pro svou krásu byla 
Moravská Tøebová vyhlášena roku 1980 
mìstskou památkovou rezervací. Pøíležitostí 
pro vnímání pozoruhodné krásy památek 
Moravské Tøebové je celá øada. Mezi nej-
významnìjší památky patøí moravskotøebov-
ský zámek, který je postupnì rekonstruován 
a stává se vyhledávaným stánkem kulturního 
a spoleèenského dìní. V centru mìsta lze 
obdivovat pozdnì gotické a renesanèní 
mázhauzy, z nichž nìkteré jsou opìt využívány 
jako prodejny, úøady apod., zejména pozoru-
hodná je renesanèní radnice. Další významné 

Starosta mìsta Moravská Tøebová 
vyhlašuje výbìrové øízení 

na místo

úøedníka  vedoucí(ho) oddìlení obèanského 

informaèního centra odboru vnitøních vìcí
na dobu urèitou po dobu mateøské 

a rodièovské dovolené
Podmínky výbìru vhodného uchazeèe vèetnì 
náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
-       na www.mtrebova.cz
- na úøední desce mìstského úøadu
- na obèanském informaèním centru MìÚ 
- u personalistky mìstského úøadu,

tel. è.: 461 353 027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz,
nástup od 1. 6. 2007, pøípadnì dle dohody.

Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí 
a pøíloh pøedejte do 9. 5. 2007 na podatelnu 
mìstského úøadu, ul. Olomoucká è.o. 2 nebo 
zašlete poštou na adresu:

Mìstský úøad – Helena Brziaková
nám. T. G. Masaryka è.o. 29
571 01  Moravská Tøebová

a Køížového vrchu je mìstskou památkovou 
rezervací.
Stav MPR mìsta Moravská Tøebová se bìhem 
posledních let výraznì zmìnil, a to zejména 
díky peèlivému pøístupu mìsta ke svým 
památkám a své historii. „V èervenci 2001 
mìsto nechalo vypracovat regulaèní plán 
mìstské rezervace, který se stal vodítkem pro 
jakoukoliv stavební èinnost v centru mìsta,“ 
sdìluje Štìpaøová. Veškeré komunikace jsou 
tak provedeny ze žulové dlažby, námìstí ze 
žulových odsekù. Postupnì se provádí 
rekonstrukce zámeckého nádvoøí a zahrad, 
které tak vytvoøí velice pøíjemnou a klidovou 
zónu MPR. Nezapomíná se i na dochované 
hradební kamenné zdi, které jsou peèlivì 
opravovány. S velkým citem je volen i histo-
rizující mobiliáø v podobì odpadkových košù, 
lavièek, závìsných truhlíkù pro výsadbu 
zelenì. „Mìsto má celkem 115 objektù 
zapsaných v seznamu nemovitých kulturních 
památek. Z toho byly od roku 1995 pøidìleny 
prostøedky z programu na celkovou nebo 
èásteènou obnovu osmdesáti objektùm. Tyto 
objekty byly v období 1995-2006 opraveny 
v celkovém nákladu více jak 105 milionù 
korun,“ informuje Štìpaøová. Moravsko-
tøebovští radní postupují v regeneraci MPR po 
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památky, pøedevším ojedinìlý soubor rene-
sanèních kamenných náhrobkù, jsou soustøe-
dìny na nedalekém Køížovém vrchu. 
Historické jádro mìsta spolu s areálem zámku 

etapách. V první etapì, která byla v roce 1998 
pøevážnì dokonèena, šlo o kompletní rekon-
strukci infrastruktury v MPR, vèetnì rekon-
strukce hlavních komunikaèních tahù v MPR. 

Druhá etapa, která probíhala od roku 1998, 
se zamìøila  na postupnou obnovu jednotlivých 
objektù v MPR prostøednictvím finanèní 
pomoci soukromým vlastníkùm kulturních 
památek. Ve tøetí etapì, která byla zahájena 
roku 2006, došlo k úplné rekonstrukci 
pøístupové cesty k zámku ulice Zámecké 
a Zámeckého námìstí. Také bylo zrekonstruo-
váno hlavní nádvoøí zámku vèetnì osvìtlení. 
V letošním roce se poèítá s opravou mìš�an-
ských objektù v centru mìsta. 
Po tomto velkém úspìchu a získání støíbra 
v kraji se mìsto chystá zúèastnit soutìže 
i v pøíštím roce a znovu zabojovat o výhru 
jednoho miliónu korun a o titul Historické 
mìsto roku.

-ph-
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Finanèní podpora úspor enegrie a využití obnovitelných zdrojù

Nedovolené pálení v zahradách

Program regenerace MPR v roce 2007

Co nového v DOMEÈKU

Dne 12. 5. 2007 odstartuje Státní fond životního 
prostøedí ÈR pøíjem žádostí do Národních programù 
v rámci opatøení Státního programu na podporu 
úspor energie a využití obnovitelných zdrojù energie 
platných pro rok 2007. 
Zájemci o využívání obnovitelných zdrojù energie 
na vytápìní, ohøev teplé vody, výrobu elektrické 
energie a environmentální vzdìlávání se mohou 
ucházet o dotaci ze Státního fondu životního 
prostøedí ÈR v následujících programech Pøíloh II 
Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o posky-
tování finanèních prostøedkù ze Státního fondu 
životního prostøedí ÈR: 
1.A. Investièní podpora environmentálnì šetrných 
zpùsobù vytápìní a ohøevu TV pro byty a rodinné 
domy pro fyzické osoby vèetnì ekologické výroby 
elektøiny pro vlastní spotøebu: kotle na biomasu, 
solární systémy na teplou vodu, solární systémy na 
pøitápìní a teplou vodu, systémy pro výrobu 
elektøiny.
2.A. Investièní podpora environmentálnì šetrných 
zpùsobù zásobování energií v obcích a èástech obcí 
3.A. Investièní podpora environmentálnì šetrných 
zpùsobù vytápìní a ohøevu teplé vody ve školství, 
zdravotnictví, a objektech sociální péèe a objektech 
krajské a místní samosprávy
4.A. Investièní podpora vytápìní bytù a rodinných 
domù tepelnými èerpadly pro fyzické osoby
7.A. Investièní podpora výstavby zaøízení pro 

S pøíchodem jarního sluníèka se nìkteøí zahrádkáøi 
vrhají na jarní úklid po svém. Namísto pracnìjšího 
vyhrabání staré trávy a jejího ekologiètìjšího 
kompostování volí jednodušší vypalování. Nejenže je 
to poèínání nebezpeèné, ale poškozují tím faunu, flóru 
a zneèiš�ují ovzduší. Z tìchto dùvodù vypalování 
trávy není možné podle zákona è. 114/1992 Sb. 
o ochranì pøírody a krajiny, ve kterém je v § 5 jasnì 
sdìleno, že všechny druhy rostlin a živoèichù jsou 
chránìny pøed znièením, poškozováním, sbìrem èi 
odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení 
tìchto druhù. Ve všech ohledech je pøi úpravách 
trávníku lepší ponechat starou trávu, která se rozloží 
a živiny se pozvolna uvolòují a navíc obohatí pùdu 
o velmi dùležitou organickou složku. Aby trávník 
dobøe vypadal mùžeme trávu vyhrabat a zkomposto-
vat. Podle zákona è. 86/2002 Sb. o ochranì ovzduší 
lze v otevøených ohništích spalovat jen døevo, døevìné 

uhlí a suché rostlinné materiály, pøièemž uvedená 
paliva nesmìjí být kontaminována chemickými 
látkami (lepidla, nátìry apod.). Zdùrazòujeme zákaz 
pálení kontaminovaného døeva, èili není možno 
uvedeným zpùsobem likvidovat odpad z domácností 
apod.! V souèasné dobì jsou lidé k ochranì životního 
prostøedí podstatnì vnímavìjší, a proto bývá jakékoliv 
pálení pøedmìtem stížností. Je vìcí dobrých mravù 
každého, aby pøi pálení neobtìžoval sousedy nad míru 
pøimìøenou pomìrùm. Za porušení základních 
povinností jako napøíklad nedovolené pálení ve 
venkovních prostorách nebo v kotlích, do kterých 
není možné házet nic jiného než palivo urèené 
výrobcem zaøízení, nebo za obtìžování svého okolí 
dýmem, je ze strany orgánu obce možné uložit pokutu 
ve výši od 500 do 150 000 Kè. Chraòme si životní 
prostøedí, je to zájem nás všech!

Odbor životního prostøedí MìÚ

Mìsto Moravská Tøebová obdrželo nabídku  státní finanèní podpory z Programu regenerace pro rok 2007 
ve výši 2.135.000 Kè. O tuto podporu požádalo 14 soukromých vlastníkù kulturních památek, z toho 
2 vlastníci odstoupili bez udání dùvodu a 3 vlastníci z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù pøevedli 
žádost na rok 2008. Z  tìchto finanèních prostøedkù je navrženo restaurování, rekonstrukce nebo èásteèné 
obnovy 4 památkovì chránìných objektù ve vlastnictví mìsta, 3 objekty v majetku Spoleèenství vlastníkù 
jednotek (pod Správou nemovitostí s.r.o.) a 9 objektù ve vlastnictví soukromých majitelù, v souladu se 
schváleným rozpoètem mìsta a jeho investièních aktivit.

Objekty v majetku mìsta  stát mìsto vlastník celkem
Piarist. škola ul.Olomoucká 178/2 - oprava støechy a vìže 39.000,- - 39.060,- 78.060,-
Hradby z ul. Ztracené, Komenského - oprava hradeb 149.000,- - 50.110,- 299.110,-
Mìš�anský dùm, ul. Bránská 46/19 - opr. støechy vè. krytiny 205.000,- - 205.228,- 410.228,-
Dùm, nám. TGM 27/39 - výmìna oken 200.000,- - 650.000,- 850.000,-
Objekty v majetku spoleèenství vlastníkù jednotek
Dùm, ul. Hvìzdní 151/4 - restaurování kamenné desky 31.000,- - 500,- 31.500,-
Dùm, ul. Hvìzdní 151/ - oprava klempíøských akcí 31.000,- 6.500,- 26.000,- 63.500,-
Dùm, nám. TGM 148/30 - restaurování portálu 192.000,- - 360,- 192.360,-
Dùm, nám. TGM 148/30 - výmìna vstupních  vrat 43.000,- 9.000,- 35.640,- 87.640,-
Dùm, ul. Ès. Armády 100/5 - restaurování portálu 140.000,- - 686,- 140.686,-
Dùm, ul. Ès. Armády 100/5 - výmìna vstupních vrat 69.000,- 14.000,- 56.314,- 139.314,-
Objekty v soukromém vlastnictví
Dùm, nám. TGM 122/20
- Stanislav Král, M.; Veronika Králová, M. Tøebová 11.000,- 4.000,- 24.984,- 39.984,-
Dùm, nám. TGM 114/10A
- Vlastislav Jelínek, M. Tøebová; Jana Jelínková, M. T. 30.000,- 11.500,- 73.000, 114.500,-
Dùm, nám. TGM 145/24 - restaurování 
Josef Š�astný, M. Tøebová 142.000,- - 800,- 142.800,-
Dùm, nám. TGM 120/16 - Karel Hlaváèek, Svitavy 93.000,- 36.000,- 228.241,- 357.241,-
Dùm, ul. Ès. Armády 107-108/1 - restaurování
František  Sotoláø,  M. Tøebová 38.000,- - 850,- 38.850,-
Dùm, ul. Bránská 53/3 - Helena Koudelková,  M.T. 44.000,- 17.500,- 108.911,- 170.411,-
Dùm, ul. Ès. Armády 95/15
- Vladimír Moravec,  M.T.; Vìra Moravcová, M.T. 279.000,- 108.000,- 689.717,50 1,076.717,50
Dùm, ul. TGM 113/8
- Josef Polák,  M. Tøebová; Romana Poláková, M.T. 120.000,- 46.500,- 295.018,- 461.518,-
Dùm, ul. Poštovní 73/1 - Pavel Prudil, M.T. 279.000,- 108.000,- 689.944,50 1,076.944,50

Denní stacionáø „DOMEÈEK“ má za sebou pùl 
roku svého provozu. V souèasné dobì ale bojuje 
o pøežití. Od dubna nemají peníze na další provoz. 
„V bøeznu skonèila dotace z fondù Evropské unie 
a státního rozpoètu ÈR,“ vysvìtluje vedoucí 
stacionáøe Ludmila Dostálová. 
Radní mìsta pøislíbili pomoc a z rozpoètu mìsta 
vyèlenili èástku ve výši 200 tisíc korun. Další peníze 
by mìly pøijít z Pardubického kraje, kde si vedení 
stacionáøe podalo žádost o peníze z grantù kraje. 
Finanènì na provoz pøispívají i sami klienti, kteøí 
jsou povinni podle nového zákona o sociálních 
službách si sociální služby sami hradit. Tyto platby 
se pohybují v rozmezí od sto dvaceti až sto padesáti 
korun na den podle výše postižení. Tìžkou hlavu má 
vedení „Domeèku“ i s prostory, kde pùsobí. Mìsto 
má s budovou jiné plány. „Chtìli bychom zde zùstat, 
tyto prostory jsou pro nás velmi vhodné. Chvalnì se 
vyjadøovali i rodièe klientù a také jsme sem již dost 
investovali,“ øíká Dostálová.
Stacionáø pro mentálnì postižené navštìvuje 
pravidelnì deset klientù. Ti zde cvièí, malují, 
relaxují i pracují. „Touto cestou prosíme kohokoliv, 
kdo by mohl pøispìt na chod stacionáøe o finanèní 
pomoc. Uvítáme i další klienty, jelikož souèasná 
kapacita prostor je dostateèná,“ dodává na závìr 
Dostálová.

-domeèek-

Mìstský úøad Moravská Tøebová
zveøejòuje zámìr

mìsta Moravská Tøebová
prodat nemovitost:

Bytovou jednotku è. 374/4 o vel. 1+0, II. 
kategorie v domì è.p. 374 stojícím na stavebním 
pozemku parc.è. 1477, na ul. Tovární è.o. 10 
v obci a kat. území Moravská Tøebová, èást 
Pøedmìstí vèetnì spoluvlastnického podílu id. 
771/10000 na spoleèných èástech domu, na 
stavební parcele è. 1477 a na vedlejších 
stavbách a venkovních úpravách na této 
stavební parcele v obci a katastrálním území 
Moravská Tøebová, ul. Tovární.
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady 
mìsta Moravská Tøebová è. 382/R/020407. 
Oznámení Mìstského úøadu v Mor. Tøebové 
vychází z § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších 
pøedpisù.
V Moravské Tøebové dne 5. 4. 2007. Vyvìšeno 
dne 10. 4. 2007. Lhùta dle zákona do 25. 4. 
2007.
Bytovou jednotku è. 374/8 o vel. 1+0, II. 
kategorie v domì è.p. 374 stojícím na stavebním 
pozemku parc.è. 1477, na ul. Tovární è.o. 10 
v obci a kat. území Moravská Tøebová, èást 
Pøedmìstí vèetnì spoluvlastnického podílu id. 
822/10000 na spoleèných èástech domu, na 
stavební parcele è. 1477 a na vedlejších 
stavbách a venkovních úpravách na této 
stavební parcele v obci a katastrálním území 
Moravská Tøebová, ul. Tovární.  
Zámìr prodeje byl schválen usnesením Rady 
mìsta Moravská Tøebová è. 383/R/020407. 
Oznámení Mìstského úøadu v Mor. Tøebové 
vychází z § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších 
pøedpisù.
V Moravské Tøebové dne 5. 4. 2007. Vyvìšeno 
dne 10. 4. 2007. Lhùta dle zákona do 25. 4. 
2007

pøevést nemovitost: 
2Pozemek parc. è. 303/8 o výmìøe 26 m , ostatní 

plocha v obci a katastrálním území Moravská 
Tøebová, ul. Brnìnská.
Zámìr bezúplatného pøevodu byl schválen 
usnesením Rady mìsta Moravská Tøebová 
è. 384/R/ 020407. Oznámení Mìstského úøadu 
v Mor. Tøebové vychází z § 39, odst. 1 zákona 
è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve 
znìní pozdìjších pøedpisù.
V Moravské Tøebové dne 5. 4. 2007. Vyvìšeno 
dne 10. 4. 2007. Lhùta dle zákona do 25. 4. 
2007.

spoleènou výrobu elektrické energie a tepla z bio-
masy a z bioplynu
8.A. Investièní podpora environmentálnì šetrných 
zpùsobù vytápìní a ohøevu TV v úèelových 
zaøízeních
1.B. Podpora vzdìlávání, propagace, osvìty a pora-
denství v rámci celostátní strategické kampanì na 
podporu využívání OZE
2.B. Podpora vydávání knižních publikací 
Fyzické osoby 
Obnovený pøíjem žádostí na dotaci ze Státního 
fondu životního prostøedí ÈR probíhá již od 15. 9. 
2006, pro fyzické osoby v programech 1.A a 4.A 
prùbìžnì a bez èasového omezení. Doposud bylo 
v programu 1.A rozhodnuto o podpoøe 232 žádostí 
v pøedpokládané výši 10,5 mil. Kè a dále Státní fond 
životního prostøedí ÈR pøijal dalších 140 úplných 
žádostí o podporu v pøedpokládané výši 6,3 mil. Kè. 
V programu 4.A bylo kladnì rozhodnuto o 29 
žádostech s pøedpokládanou podporou ve výši 1,4 
mil. Kè a pøijali jsme 22 úplných žádostí s pøed-
pokládanou výší podpory 1,1 mil. Kè. Celkovì èiní 
za 5 mìsícù od spuštìní pøíjmu žádostí pøedpokláda-
ná podpora obnovitelných zdrojù pro obèany témìø 
20 mil. Kè. 
Informace o aktuálním poètu žádostí a výši 
pøedpokládané podpory jsou pravidelnì publikovány 
na internetových stránkách fondu, www.sfzp.cz.

Odbor životního prostøedí
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Energetický audit na ZŠ Palackého

Na kole do práce

Herna stolního tenisu dokonèena

Radnice nechala udìlat energetický audit na ZŠ 
Palackého, který zjistil velkou spotøebu elektrické 
energie. Problém je v otopné soustavì, která se musí 
vyregulovat. Mìsto za pomoci dotace ze státního 
rozpoètu na rok 2007 vyèlenilo na tuto akci 1.700.000 
korun. „Èástku ve výši jednoho milionu korun jsme 
získali z dotace a zbytek  zaplatí mìsto ze svých 
zdrojù,“ informoval Karel Musil z odboru investièní-
ho a regionálního rozvoje. Regulace probìhne jak 
v jednotlivých vìtvích topení, tak v samotné kotelnì, 
vèetnì osazení termostatických ventilù na radiátorová 
tìlesa. Práce mìsto zahájí v èervnu a poèítá, že je 
dokonèí v srpnu tohoto roku. -ph-

Pracovníci mìstského úøadu se rozhodli respektovat 
zásady k zabezpeèení ekologicky šetrnìjšího 
provozu. Zavedení tohoto provozu je pøíspìvkem 
pro zachování souèasné kvality životního prostøedí 
pro další generace. „Chceme, aby náš úøad šel 
pøíkladem jiným organizacím nejen v Moravské 
Tøebové,“ uvedla Veronika Cápalová, koordinátorka 
projektu Zdravé mìsto a Místní Agendy 21. Úøedníci 
budou nakupovat recyklovatelný papír, upøednostòo-
vat elektronickou komunikaci a dùslednì provádìt 
tøídìní odpadù v budovách mìstského úøadu. Do 
tohoto výètu aktivit patøí ještì celá øada bodù, které 
mají napomáhat k ekologickému provozu úøadu. 
Novì by mìli zamìstnanci využívat dvou jízdních 
kol pro služební cesty v rámci mìsta a blízkého 
okolí. Kola radnice navrhuje svým lidem používat 
i pro cesty do zamìstnání. „Zamìstnanci mìstského 
úøadu by mìli v maximální míøe využít služebních 
kol pro pracovní cesty po mìstì a okolí. Na tyto 
krátké vzdálenosti nebudou sedat do služebních 
aut,“ upøesòuje Cápalová. Tato aktivita je výsled-
kem spolupráce projektu Zdravé mìsto a Místní 
Agenda 21 a pracovního týmu projektu CAF.      -ph-

Duben 2007 byl pro oddíl stolního tenisu TJ Slovan 
velice významným pøedìlem v jeho dlouholetém pù-
sobení, nebo� se mu dostalo upraveného a zmoderni-
zovaného sportovního stánku, který bude jistì 
jedním z dalších podnìtù v rozvoji sportovních 
aktivit a úspìchù v našem mìstì. Akce „Pøístavba 
herny stolního tenisu“ byla zahájena v prosinci 
2005. Spoèívala v demolici èásti staré budovy, v pøe-
ložce sloupu nízkého napìtí, vybourání dvanáctimet-
rového otvoru v obvodové stìnì s vložením dvou 
pøíhradových vazníkù vynášejících stávající 
zastøešení a novou pøístavbu. Dále byla provedena 
ocelová konstrukce s lehkým obvodovým pláštìm, 
povrchové úpravy stávajících interiérù a exteriérù, 
terénní úpravy a nakonec pokládka speciálního 
povrchu pro halové sporty.

Celá akce byla provedena v hodnotì 2.586 tis. Kè. 
„Po generaci našich otcù, kteøí si pøed léty tuto 
hernu vybudovali, pøicházíme nyní i my s naším 
pøíspìvkem k dalšímu rùstu stolního tenisu ve 
mìstì,“ øíká pøedseda oddílu Ivo Pøichystal. Tajem-
ník oddílu Jaroslav Madìra dodává: „Koneènì jsme 
získali hrací prostor odpovídající pravidlùm stolního 
tenisu a jeho dnešním trendùm. Nyní jsme schopni 
zajistit i poøádání mládežnických turnajù, což zajisté 
povede i ke zvýšení hráèské úrovnì mládeže. To je 
v souèasné dobì naším prioritním úkolem.“

Ing. Tomáš Kolkop, vedoucí odboru IRR MìÚ 

Mìsto Moravská Tøebová pøipravuje v letošním roce 
výmìnu tabulek èísel popisných na všech budovách 
v èástech mìsta mìsto a pøedmìstí. Dùvody jsou dva 
– jednak absence tabulek s èísly popisnými na 
øadì budov, jednak špatný stav vìtšiny tabulek 
pøipevnìných. Nové tabulky budou mít stejnou 
velikost a tvar jako stávající tabulky èísel 
orientaèních, budou však modré. Tabulka s èíslem 
popisným musí být umístìna nad tabulkou s èíslem 
orientaèním. V této souvislosti dùraznì vyzývám 
všechny vlastníky, kteøí nemají své nemovitosti 
oznaèeny tabulkami s èísly orientaèními (èervené 
tabulky s èíslem a názvem ulice, pøípadnì èásti 
Boršov, Sušice, Udánky), aby tak neprodlenì uèinili. 
Povinnost takto oznaèit budovy byla stanovena 
mìstským úøadem a tyto nové tabulky byly plošnì 
vydávány v roce 1998. Dvacet vlastníkù si tyto 
tabulky nevyzvedlo a jsou stále k dispozici v OIC 
v budovì mìstského úøadu na ul. Olomoucké. 
U objektù postavených po tomto datu mìli a mají 
vlastníci povinnost si je zajistit sami na základì 
pokynù odboru výstavby a územního plánování.
V pøípadì ztráty tabulky s èíslem orientaèním je 
možno dohodnout si zhotovení nové u firmy DELTA  
REKLAMA, Trávníèek Rudolf, ul. Brnìnská è.o. 19, 
tel. 461312640.

Ing. Stanislav Zemánek,
tajemník mìstského úøadu

Vy se ptáte, starosta odpovídá

Výzva vlastníkùm budov

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, Moravská Tøebová nebo e-mailem: 
zpravodaj@mtrebova.cz

Vážený pane starosto, nebylo 
by možné opravit cestièku u zá-
meckých schodù? Za vlhkého 
poèasí je tam bláto a v zimì led. 
Navíc tam vytékají splašky. Mìl 
by se na to podívat hygienik. 
I to zábradlí se hodí spíš na 
nìjaké opuštìné nádraží než na 
východní stranu pìknì opra-
veného zámku.

Máte pravdu, že cesta pro pìší pod zámeckými 
schody je ve špatném stavu vèetnì stavu zábradlí. 
V letošním roce na její opravu v rozpoètu mìsta 
peníze nejsou, ale pokusíme se tuto investici do 
rozpoètu dostat na pøíští rok. Po rekonstrukci 
Zámecké ulice a Zámeckého námìstí by mìla být 
upravena i tato cesta.
Pøed nìkolika lety byla majitelùm nemovitostí 
vydána nová èísla domù a pøipomenuta povinnost 
oznaèit jimi své nemovitosti. Za nesplnìní tohoto 
naøízení byla dokonce slibována pokuta. Dnes po 
uplynutí dosti dlouhé doby není spousta domù 
doposud oznaèena novými èísly vùbec. Nejvíce je 
to vidìt na námìstí a pøilehlých ulicích, kde jsou 
objekty podnikatelù. Bude zjednána náprava?
Jsem si vìdom tohoto stavu a v tomto èísle 
zpravodaje vychází opakovaná výzva vlastníkùm 
budov, aby zajistili jejich øádné oznaèení tabulkami 
s èísly orientaèními. Poté bude v prùbìhu roku 
provedena systematická kontrola a následovat bude 
písemná výzva vlastníkùm budov bez tabulky s èís-
lem vèetnì termínu nápravy. Pøi nesplnìní povinnos-
ti mùže být uložena pokuta až do výše 10.000 Kè. 
Pro Vaši informaci dále uvádím, že mìsto má 
v letošním roce v plánu obmìnu tabulek s èísly 
popisnými v èástech mìsta mìsto a pøedmìstí.
Mìsto a kulturní služby vydaly jistì velkou 
èástku penìz na propagaci tøebovského zámku 
a zejména muèírny. 9. 4. na velikonoèní pondìlí 
však byl zámek uzavøen a turisté, vèetnì celého 
autobusu z Nìmecka, se nedostali ani na nádvoøí. 
Pøipomínám, že ostatní památkové objekty, napø. 
hrad Bouzov, byly otevøeny. Myslíte si, že to byla 
pro mìsto dobrá reklama?
Urèitì to žádná dobrá reklama pro mìsto nebyla. Já 
sám jsem mìl možnost navštívit zámecké expozice 
a muèírnu o den døíve v nedìli spoleènì se 
starostkou Èeské Lípy a dalšími návštìvníky, vèetnì 
majitelù novofundlandských psù, kteøí soutìžili na 
Srnèí a vùbec by mì nenapadlo, že bude na 
velikonoèní pondìlí zavøeno. Situaci jsem øešil 
s vedoucí zámku paní Liškovou a domluvili jsme se, 
že se obdobná situace již nebude opakovat.

Rekonstrukce zámeckého
nádvoøí stagnuje

Celkem 3,5 milionu korun bude stát oprava 
zámeckého nádvoøí. Vybudují se chodníky kolem 
hradebních zdí uvnitø nádvoøí a zrekonstruuje se 
pøíjezdová komunikace na nádvoøí z jihu. Mìsto 
podalo žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj. „Pøedpoklad je takový, že padesát procent 
nákladu by bylo uhrazeno z dotace a druhých 
padesát by mìsto zaplatilo ze svého rozpoètu,“ 
objasòuje Eva Štìpaøová z odboru investièního 
a regionálního rozvoje. Celá rekonstrukce nádvoøí je 
rozdìlena do tøí etap. V letošním roce pokud mìsto 
získá dotaci zahájí první a druhou etapu.
Podobný osud má i rekonstrukce hradeb zámku, 
která rovnìž stagnuje kvùli nedostatku penìz.  
„Stavební akce je rozdìlena do pìti etap v celkovém 
nákladu 6.900.000 korun,“ sdìluje Štìpaøová. V le-
tošním roce zahájí pouze první a druhou etapu na 
opravení jihozápadní èásti hradby po obou stranách 
hlavní brány a opìrné zdi terasy. Náklady ve výši 
1 milionu korun zaplatí mìsto ze svého rozpoètu. 
„Dotaci z Programu záchrany architektonického 
dìdictví, o kterou jsme zažádali, se nám nepodaøilo 
získat,“ øíká Štìpaøová.  
Za deset let vyèerpalo mìsto Mor. Tøebová z Progra-
mu záchrany architektonického dìdictví na obnovu 
zámku bezmála 50 milionu korun.       -ph-
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Z jednání zastupitelstva mìsta ze dne 16. 4. 2007
Zastupitelstvo mìsta schválilo:

ü Pøíspìvky z rozpoètu mìsta na opravu nemovitých 
kulturních památek v roce 2007.
ü Rozpoètové opatøení è. 3/2007 rozpoètu mìsta - 
rozdìlení èásti interního grantu Zdravého mìsta 
schváleného ve výši 40.000 Kè.
ü Finanèní dary obèanùm za jejich práci ve 
výborech zastupitelstva mìsta za rok 2006 v souladu 
s pøedloženým návrhem.

Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
ü Pøedstavený projekt Zdravého mìsta s názvem 
Zdravá záda.
ü Pøedloženou zprávu vedoucího obvodního oddì-
lení Policie ÈR o vyhodnocení bezpeènostní situace 
ve služebním obvodì obvod. oddìlení za rok 2006.
ü Pøedloženou zprávu zastupujícího velitele 
Mìstské policie Moravská Tøebová Františka Juriše 
– Zpráva o výslednosti mìstské policie za rok 2006.
ü Pøedloženou informaci starosty mìsta o pøípravì 

vyhlášení ankety osobnosti mìsta za rok 2007.
ü Pøedloženou informaci starosty mìsta o pode-
psání memoranda mezi mìstem Moravská Tøebová 
a firmou Kayser Berndorf AG – Kayser s.r.o. jako 
prohlášení o podnikatelském zámìru této firmy.

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

Pøes 4 miliony korun investuje mìsto do výstavby 
šaten z bývalého objektu kotelny na ZŠ Palackého. 
„Èástku 2 miliony 200  tisíc jsme dostali jako dotaci 
ze státního rozpoètu na rok 2007 a zbytek zaplatí 
mìsto ze svého rozpoètu,“ upøesnil vedoucí odboru 
investièního a regionálního rozvoje Tomáš Kolkop. 
Tøi nové šatny budou sloužit jako zázemí pro 
sportovní areál. Vznikne nové hygienické (sprchy 
a WC pro tìlesnì postižené) a technické zázemí pro 
školu s bezbariérovým pøístupem pro hendikepova-
né. „Souèasnì s touto akcí provedeme i rekonstrukci 
støešního pláštì budovy,“ informuje Kolkop. Pøed-
pokládaný termín zahájení prací je v èervenci. Akce 
bude dokonèena do konce roku 2007.      -ph-

Z kotelny udìlají šatny

Upozornìní – Protože nìkteøí poplatníci 
opakovanì zapomínají uhradit poplatek za provoz 
systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, 
využívání a odstraòování komunálního odpadu, 
který byl splatný 31. 3. 2007 upozoròujeme ty, jenž 
nezaplatili, aby takto uèinili co nejdøíve i po 
termínu splatnosti. Zaplacením pøedejdete  
nepøíjemnosti s navýšením poplatku, pøípadnì 
návštìvou exekutora, pokud nebudete reagovat na 
naše výzvy. Poplatek lze uhradit v hotovosti do 
pokladny na odboru majetku mìsta a komunálního 
hospodáøství sídlícím v zadním traktu budovy na 
nám. T. G. Masaryka è.o. 29 nebo na Obèanském 
informaèním centru na ul. Olomoucká è.o. 2. 
Platbu lze provést také bezhotovostnì na úèet 
mìsta Mor. Tøebová. Konkrétní informace Vám na 
požádání sdìlíme telefonicky na èíslech - 461 353 
138, 461 353 145.

Odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství
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M Ì S T S K Á P O L I C I E – L I N K A 1 5 6
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz 
Kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle od 
07:00  19:00 hod. 

Statistika za období 15. 3. - 14. 4. 2007

16. 3. v 19:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení, že 
v blízkosti Svitav zavinil øidiè bílého nákladního 
auta Volvo dopravní nehodu a z místa ujel smìrem 

na Moravskou Tøebovou. Hlídka na uvedené vozidlo 
poèkala u vjezdu do mìsta a za pomoci výstražných 
svìtel nákladní auto zastavila. Pøípad byl pøedán 
k doøešení PÈR.
Ve 23:30 hod. pøijala hlídka MP oznámení od 
obsluhy èerpací stanice OMV, že v prostoru 
provozovny se vzájemnì napadají dvì skupiny 
hostù. Hlídka na místì situaci zklidnila a hosty 
vykázala z prostoru stanice.
20. 3. v 09:15 hod. hlídka MP regulovala dopravu 
u dopravní nehody dvou osobních vozidel na ulici 
Olomoucké do pøíjezdu PÈR.
22. 3. v 08:15 hod. pøijala hlídka MP oznámení 
z autobusového nádraží, že ve vestibulu se hádají 
bezdomovci a jeden z nich slovnì napadá i obsluhu 
a obtìžuje hosty. Záležitost byla vyøešena domluvou 
a bezdomovci byli vykázáni z prostoru nádraží.
Ve 13:50 hod. pøijala hlídka MP oznámení od ma-
jitele železáøství na ulici Lanškrounské, že v pro-
dejnì je podnapilý agresivní muž. Po pøíjezdu na 
místo bylo zjištìno, že se jedná o muže, který již 
ráno na autobusovém nádraží vyprovokoval hádku. 
Muž byl pøevezen k dalšímu šetøení na OO PÈR.
Ve 20:40 hod. byl hlídkou MP nalezen na ulici Karla 
Èapka muž s rozbitou hlavou. Muži byla poskytnuta 
první pomoc a na místo byla pøivolána RZS.
26. 3. v 11:00 hod. hlídka MP vykázala z MìÚ na 
ulici Olomoucké muže, který se nevhodnì choval 
a urážel pracovníky sociálního odboru.
27. 3. v 17:00 hod. byl hlídkou MP nalezen na ulici 
Lanškrounské podnapilý muž, který ležel na 
chodníku. Muž nemìl žádné zranìní. Byl pøevezen 
do svého pøechodného bydlištì na sociální ubytovnu 
na ul. Brnìnské.
28. 3. ve 20:00 hod. byla hlídka MP pøivolána do 
OD Billa, kde byl ostrahou provozovny zadržen 
muž, který ukradl láhev vodky. Muž byl na místì 
vyøešen blokovou pokutou.
  4. 4. v 17:00 hod. zajiš�ovala hlídka MP místo 
dopravní nehody do pøíjezdu PÈR na køižovatce ulic 
Karla Èapka a Tyršovy, kde došlo ke støetu dvou 
osobních vozidel.
  6. 4. ve 22:40 hod. spolupracovala hlídka MP 
s PÈR pøi zadržení osob, které poškodily znaèení 
s názvy ulic.
  7. 4. ve 14:30 hod. byl hlídkou MP odchycen na 
hrázi Boršovského rybníka hnìdý lovecký pes. Pes 
byl umístìn do kotce MP a 10. 4. pøedán majiteli.
  8. 4. ve  02:15 hod. zaznamenala hlídka MP pøi 
kontrolní èinnosti hluk, který vycházel z herny Sport 
Bar na ulici Brnìnské. V hernì vznikl spor mezi 
návštìvníky herny, který pøerostl ve rvaèku. Na 
místo byla pøivolána i PÈR a RZS. Jeden z úèastníkù 
rvaèky byl pøevezen RZS na ošetøení do nemocnice 
ve Svitavách. Jelikož pøi rvaèce došlo ke zranìní, 
doøeší celou záležitost PÈR.
11. 4. ve 13:30 hod hlídka MP regulovala dopravu 
pøi vážné dopravní nehodì na kruhovém objezdu, 
kde se pøevrátilo nákladní vozidlo pøevážející 
kovoobrábìjící stroje.

strážník František Juriš

N A L I N C E 1 5 8 – P O L I C I E È R
Na lince 158 Policie ÈR
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: npor. Ondøej Vašíèek, ved. obv. odd. PÈR 

Exhibicionista odhalen
Dne 19. 3. obvinil policejní komisaø z výtržnictví 
sedmadvacetiletého muže ze Starého Mìsta. Muž je 
podezøelý z toho, že v jednom pøípadì v zimì 2006 
a znovu 19. 3. odpoledne onanoval v Litomyšli 
u nadchodu vedle Smetanova domu. Tohoto jednání 
se dopouštìl na místì veøejnosti pøístupném a pøed 
kolemjdoucími.

Odcizil naftu za témìø padesát tisíc korun
Dosud neznámý pachatel násilnì vnikl v pøesnì 
nezjištìné dobì na zaèátku bøezna do zemìdìlské 
spoleènosti v Moravské Tøebové. Ze stojanu pak 
odèerpal 1766 litrù nafty v celkové hodnotì 46 176 
Kè. Policisté po pachateli nadále pátrají.

M A T R I K A
Vítání:
Duben: Julie Miková  M.T.

Sòatky:
Bøezen: Tomáš Neèas - Jana Kubínová 

M.T. - Mìsteèko Trnávka
Duben: Petr Drexler - Jana Dostálová

Mladìjov - Brno

V informaèním  systému  MìÚ v Moravské 
Tøebové bylo k 31. 3. 2007 vedeno celkem 11 
172 obèanù ÈR, z toho 54 cizincù s povolením 
k trvalému pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc bøezen se v Moravské Tøebové 
narodilo 9 dìtí a zemøelo 11 obèanù, pøistìhova-
lo se 19 obyvatel a odstìhovalo se 13 obyvatel.

Kolik nás je

Dopravní nehoda na kruhovém objezdu
Dne 11. 4. pøed tøináctou hodinou došlo na kruho-
vém objezdu v Moravské Tøebové k dopravní neho-
dì. Øidiè nákladního vozidla Iveco pøijíždìl ke kru-
hovému objezdu ve smìru od Svitav. Pøed kruho-
vým objezdem své vozidlo neubrzdil, boènì zachytil 
o Škodu Fabia a následnì zezadu narazil do stojícího 
vozidla Fiat Ducato, které bylo nárazem odmrštìno. 
Poté øidiè nákladního vozidla pokraèoval v jízdì na 
kruhový objezd, kde levým kolem zachytil o obrub-
ník ostrùvku a pøevrátil se na bok. Celková hmotná 
škoda èiní 320.000 Kè. Pøi dopravní nehodì ke 
zranìní osob nedošlo, požití alkoholu bylo u øidièù 
vylouèeno dechovou zkouškou. Øidiè nákladního 
vozidla uplatòuje jako pøíèinu dopravní nehody 
technickou závadu na brzdách vozidla. Pøi dopravní 
nehodì došlo k úniku nafty z palivové nádrže 
nákladního vozidla a k poškození vozovky a obrub-
níkù. Na místì byli pøítomni také zástupci SÚS 
Pardubického kraje a Odboru životního prostøedí 
MÚ Moravská Tøebová. Vìc nadále šetøí skupina 
dopravních nehod Policie ÈR Svitavy.
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PODÌKOVÁNÍ
Dovoluji si vyslovit uznání a upøímné podì-
kování MUDr. Pavlínì Kargerové a jejímu týmu 
ze záchranné služby MT.
Dokázala velice rychle a správnì rozpoznat 
pøíèiny náhlého zhoršení mého zdravotního 
stavu, èímž napomohla mému vyléèení.
Za vzornou péèi dìkuji též lékaøùm a sestrám 
interního oddìlení nemocnice ve Svitavách.
Také bych chtìla podìkovat pracovníkùm 
rehabilitaèního oddìlení v Moravské Tøebové.
S pøáním mnoha úspìchù v nároèné a odpo-
vìdné práci.

Ivana Vaòkátová, Moravská Tøebová

SVATBY NA ZÁMKU BEZ POPLATKÙ
Moravskotøebovští radní vyšli vstøíc snoubencùm. 
Stanovili dnem konání obèanských obøadù sobotu 
bez omezení èasu a místem pro konání vedle obøadní 
sínì radnice i Rytíøský sál moravskotøebovského 
zámku bez poplatkù. „Dosud to bylo tak, že pokud 
se snoubenci chtìli vzít v sobotu po 13. hodinì, 
museli zaplatit poplatek ve výši tisíc korun. Obdobná 
situace nastala i s místem konání obøadù. Tímto 
místem byla obøadní síò radnice, požadavky na jiné 
místo jsme byli povinni akceptovat s tím, že 
snoubenci opìt uhradí správní poplatek tisíc korun,“ 
vysvìtluje matrikáøka Anna Sopoušková. Poplatek 
nyní uhradí snoubenci pouze v pøípadì konání 
obøadu v jiný den než v sobotu a na jiném místì než 
na radnici a zámku.
Díky tomuto rozhodnutí budou mít novomanželé 
obøad prakticky zadarmo. Pouze v pøípadì konání 
svatby v Rytíøském sále renesanèního zámku zaplatí 

podle typu svatebního obøadu od tøí tisíc korun 
do dvanácti tisíc korun. „Snoubenci se mohou 
rozhodnout pro klasický obøad v zámeckém 
interiéru, nebo je pro nì pøipraven veèerní obøad, 
anebo mohou mít svatbu zcela netradièní, kdy je 
budou oddávat zástupci mìsta v historických 
kostýmech,“ sdìlila vedoucí moravskotøebovského 
zámku Irena Lišková.
Pro zájemce je možné objednat také historický koèár 
s koòmi. Volný termín svatebního obøadu lze zjistit 
a rezervovat u vedoucí zámku. Úøední záležitosti se 
vyøizují standardnì na matrice MìÚ v Moravské 
Tøebové.
„Nejvìtší nápor oèekáváme 7. 7. 2007. Na tento 
datum máme zamluveno již patnáct svatebních 
obøadù. Nejvzdálenìjší pár je až z Prahy,“ dodává 
na závìr Sopoušková. 

-ph-
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práci s dìtmi v rámci výuky  hru na zobcovou flétnu, 
která prokazatelnì podporuje správné dýchání 
a imunitu dìtí. Zároveò bude probíhat projekt 
Zdravá záda, podporovaný Evropskou unií, zamìøe-
ný na rozvoj správného držení tìla a tìlesné zdat-
nosti. Vzhledem k tomu, že u zápisu dìtí do 1. tøídy 
bylo na základì doporuèení dìtského lékaøe a psy-
chologa udìleno velké množství odkladù povinné 
školní docházky, rozhodli jsme se vytvoøit s pod-
porou zøizovatele a Pardubického kraje pøípravnou 
tøídu pro tyto dìti. Dìti se hravou formou budou 
„uèit“ návykùm sebeobsluhy, pravidelnosti, rozvíjet 
jemnou a hrubou motoriku i øeèové schopnosti s lo-
gopedickou péèí. Tímto zpùsobem pomùžeme dìtem 
rozvíjet celkovou osobnost, což jim umožní 
bezproblémový nástup do 1. tøídy v dalším školním 
roce. Dìti nebudou známkovány, ale povzbuzovány 
slovnì. Tento rok se také nezapoèítává do školní 
docházky. Pùjde o jedinou pøípravnou tøídu v rámci 
základního školství v okrese Svitavy. Zámìr je plnì 
podporován pracovníky pedagogicko-psychologické 
poradny. Provoz pøípravné tøídy bude v dobì od 7.40 
do 11.40 hodin v samostatné tøídì vybavené dle 
potøeb dìtí a jejich zamìstnání. Dále je možné 
nabídnout stravování ve školní jídelnì a odpolední 
pobyt ve školní družinì. V souèasné dobì již máme 
uchazeèe o tuto tøídu. Protože tøída mùže mít až 15 
dìtí, další volná místa nabízíme zájemcùm. V pøí-
padì Vašeho zájmu se mùžete informovat osobnì ve 
škole nebo telefonicky na 461 316 664. Lze využít 
i e-mailovou poštu – podatelna@zskrizovatka.cz. 

Moravská Tøebová si získala nejen celorepubliko-
vou, ale i zahranièní pozornost soutìží, kterou 
vyhlásila a uspoøádala Základní škola ul. 
Palackého. „Pod modrou oblohou“ je název 
výtvarné soutìže, ve které je zámìrnì propojena 
výtvarná práce s využitím poèítaèové techniky. Jde o 
možnost vyjádøení výtvarného cítìní také moderní 
technikou. Nikdo netušil, že již první roèník této 
výtvarné soutìže na celostátní úrovni bude mít tak 
velký ohlas. A tak Základní škola Mor. Tøebová  
Palackého ul. ve spolupráci s firmami Microsoft 
a OR-CZ a pod záštitou èlenky rady PaK paní 
Marie Málkové, vedoucího odboru školství PaK 
pana Mgr. Karla Pešky a za podpory vedení 
našeho mìsta vyhlásila 2. roèník soutìže jako 
mezinárodní. Nejdøíve se v øíjnu do soutìže 
jednotlivé školy pøihlásily a potom do konce února 
pøicházely výtvarné práce žákù v tištìné i elektro-
nické podobì. Koneèné èíslo zúèastnìných škol je 
153 a pøihlásily se i školy z Holandska, Polska, 

Slovenské republiky a škola pøi Velvyslanectví 
Ruské federace v ÆR asi s 1 500 grafickými 
pracemi. Porota, která se sešla 29. 3. ve složení 
zástupcù f irmy OR-CZ, poøádající  školy 
a vedení našeho mìsta, mìla velmi tìžký úkol. 
Nebylo vùbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Práce 
jsou rùznorodé a mnohé pøekrásné. Celostátní 
výtvarné soutìže se zúèastnili žáci ve dvou 
kategoriích: 6.-7. a 8.-9. tøíd základních škol a odpo-
vídajících roèníkù víceletých gymnázií. Vybráno 
bylo v každé kategorii 8 nejlepších a udìleny byly 
i zvláštní ceny pro zahranièní úèastníky. V pátek 
4. 5. probìhne u nás v Moravské Tøebové ve 
dvoranì muzea  velkolepé slavnostní vyhodnocení 
za úèasti tìch nejlepších z naší republiky i ze 
zahranièí, spolupracujících firem, zástupcù 
vedení Pardubického kraje a vedení našeho 
mìsta. Souèástí bude i vernisáž tìch nejlepších 
výtvarných prací ve výstavních prostorách 
muzea. Po celý mìsíc kvìten pøi svých procházkách 
nezapomeòte navštívit výstavní prostory v muzeu 
(Svitavská ul.), dále Informaèní centrum Mìstského 
úøadu MT (Olomoucká ul.), cukrárnu Pod Vìží 
(nám. TGM) a vestibul Domova dùchodcù MT 
(Svitavská ul.), kde všude bude možné vidìt celkem 
130 vybraných výtvarných prací. Poèítaèovì 
zpracovaná prezentace celé soutìže bude ve výloze 
Turistického informaèního centra na námìstí TGM. 
A bude se na co dívat! Letošní téma „Promìny“ 
dalo možnost rozvinout fantazii dìtí mnoha 
smìry. Myšlenkovì jsou výtvarné práce rùznorodì 
pojaty  zamyšlení se nad promìnami dìjin, poèasí, 
roèních období, lidské psychiky, ale i abstraktnì 
pojaté vidìní promìn ve vesmíru. Dìti dokázaly 
spojit svùj vnitøní prožitek, své myšlení s výtvarným 
pohledem zpracovaném pouze v základním 
programu Malování operaèního systému Windows. 
Tím prokázaly nejen výtvarné nadání, ale i svoji 
dovednost v práci na poèítaèi, což je fantastické! 
Tato mezinárodní výtvarná soutìž je zcela 
výjimeènou, unikátní a zatím jedinou soutìží 
tohoto druhu a již v pøíštím roèníku mùžeme 
snad poèítat s dalším pøekvapením!
Srdeènì zveme na jedineènou podívanou!

Mgr. Josef Orálek, øeditel školy
a PaedDr. Hana Horská, organizátorka soutìže

Mezinárodní výtvarná soutìž POD MODROU OBLOHOU

Naše škola je umístìna ve støedu mìsta blízko 
autobusového nádraží. Jsme jedinou školou ve mìstì 
zaøazenou do programu sítì Škol podporujících 
zdraví. Prostory školy jsou vybaveny novým 
žákovským nábytkem, jenž odpovídá pøíslušným 
hygienickým normám. Žáci mají k dispozici velmi 
dobøe vybavenou poèítaèovou uèebnu s množstvím 
výukových programù pro 1. i 2. stupeò a odborné 
uèebny s moderními pomùckami. Vyuèující pøi své 
práci využívají multimediální techniku – datapro-
jektor, pøipojení na internet v každé uèebnì a in-
teraktivní tabuli, která umožòuje  aktivní zapojení 
žákù do výuky. V rámci rozvoje zdraví dìtí máme 
možnost využívat dvì tìlocvièny a novì zøízenou 
posilovnu. Od záøí 2007 zaène škola plnit Školní 
vzdìlávací program zamìøený na podporu a rozvoj 
osobnosti, talentu žáka (za posledních 5 let bylo pøi-
jato na víceleté gymnázium 32 žákù naší školy) 
a také na podporu žákù ze sociálnì znevýhodnìného 
prostøedí. Pro zdárné naplnìní úkolù pomáhá i práce 
asistentky pedagoga na 1. stupni, školní psycholož-
ky, protidrogového preventisty a výchovné 
poradkynì. Tito pracovníci se starají nejen o 
problémové žáky, ale také pomáhají zlepšit vztahy 
mezi dìtmi, dìtmi a uèiteli, v neposlední øadì i mezi 
dìtmi a rodièi. Proto se také ve škole neobjevují 
výrazné problémy se šikanou, drogami a dalšími 
sociálnì patologickými jevy. Pøi škole pracuje 
školská rada složená ze zástupcù rodièù, pedagogù 
a zástupcù mìsta jako zøizovatele školy. Problémy 
žákù øeší také školní samospráva složená ze zvole-
ných žákù jednotlivých tøíd. Podílí se na spolupráci 
s vedením školy, na akcích poøádaných pro své 
spolužáky, ale i pro dìti mateøské školy, dùchodce 
apod. V rámci školní výuky poøádáme lyžaøský kurz, 
plavecký výcvik, výlety a exkurze i mimo region, 
divadelní pøedstavení a další. Žáci 5. a 9. roèníkù 
prokazují své znalosti v celostátních testech 
CERMAT a KALIBRO. V novém školním roce pøes 
všechny plané poplachy a škarohlídské pomluvy 
otevøeme 1. tøídu, i když v ní bude menší poèet dìtí. 
Tato skuteènost umožní individuální péèi a další 

Základní škola „Køižovatka“ se pøedstavuje

úù PØEHLÍDKA VOJENSKÝCH VOZÙ
V pondìlí 8. 5. 2007 se na námìstí T. G. 
Masaryka od 11.00 hodin koná pøehlídka 
vojenských historických vozidel a vojenských 
uniforem. Prohlédnout si budete moc obrnìné 
transportéry, protiletadlový kanón, vojenské 
motocykly a jiné ukázky vojenské techniky. 
Pøijïte se podívat, bude na co se dívat!

Vojenská vesnièka Ludvíkov, Petr Fessl

TRNFEST – Mìsteèko Trnávka

Mladìjovská prùmyslová dráha

Na letošním pátém roèníku divadelního festivalu 
Trnfest nebudou chybìt pohádky pro dìti, ale i pøed-
stavení pro dospìlé publikum. Festival zahájíme 
v pátek v místním kulturním domì. Tady se 
pøedstaví dva soubory ze základních umìleckých 
škol. Soubor  Obludárium z Nového Mìsta na 
Moravì s pøedstavením Bájeèná svatba. Jde o pøí-
bìh podle prvního dílu Øady neš�astných pøíhod 
Lemonyho Snicketa. Další inscenací páteèního 
veèera bude jednoaktovka Tennesseeho Willamse 
Nádražní requiem. Soubor Okno, tvoøený støedo-
školskými studenty, si upravil k obrazu svému 
Williamsovu hru Dùm na zbourání. Novinkou 
letošního roèníku Trnfestu bude promítání krátkých 
animovaných filmù. Pùjde o výbìr filmù, které byly 
uvedeny na festivalu Anifest v Písku. Sobotní 
program se tradiènì pøesune do prostor zøíceniny 
hradu Cimburk. Zde bude postaveno šapitó, takže 
i na nepøízeò poèasí budeme pøipraveni. Poèátek 
odpoledne bude urèen spíše pro dìti. Zaèneme 
pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký souboru 
Zfleku z Rakovníka. Nejen pro pøíznivce písní 
a básní tu budeme mít Básòopìní. Uslyšíte 
originální zhudebnìné básnì v podání umìlkyò Pao 
Ptáèkové a Johy Vaòousové ze Žamberka. Další 
pøedstavení pro mladší diváky bude Pohádkové 
hašteøení. Nevšední „loutkáøský“ zážitek si budete 
moci užít s Hankou Voøíškovou a jejím Mini-
cirkusem. Jde o jakousi parafrázi inscenace Cirkus 
divadla DNO hranou miniloutkami. Doprovází ji 
kapela DVA – loòská bomba Trnfestu. Své spolu-
žáky z 1. roèníku katedry alternativního a loutko-
vého divadla DAMU pøiveze do Trnávky Johana 
Vaòousová. Ve školním pøedstavení Zeleninové 
maso/Vegetable´s meating ukáží nìkolik pøíbìhù 
hraných zeleninou a kuchyòskými pomùckami. 
Pùjde o podívanou pro všechny generace. Divadelní 
odpoledne završí studentky KALD DAMU. 
Tentokrát pod názvem LADY pøedstaví hru Lady 
EM, inspirovanou Shakespearovým Macbetem. Ani 
v sobotu nebude chybìt promítání krátkých 
animovaných filmù. Promítat se bude až do 
vyèerpání divákù, filmù a obèerstvení.
Program- 18. 5. 2007 – kulturní dùm – 19:30
Nádražní requiem – OKNO – ZUŠ Velké Opatovice
Bájeèná svatba – Obludárium – ZUŠ Nové Mìsto na 
Moravì
Promítání krátkých animovaných filmù
19. 5. 2007 – Cimburk – 15:00
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – ZFLEKU – 
Rakovník
Básòopìní – DOÈASNÉ DUO – Žamberk
Pohádkové hašteøení – BUBLANINA – Vsetín
Minicirkus – Hanka Voøíšková a DVA – Choceò
Zeleninové maso/vegetable´s meeting – 1. roè. 
KALD DAMU – Praha
Lady EM – LADY – KALD DAMU – Praha
Promítání krátkých animovaných filmù
Vstupné: dìti 20 Kè, dospìlí 40 Kè 

Zdeòka Heslová

Termíny jízd pro veøejnost v roce 2007
Vlaky vedené historickými parními lokomotivami 
budou vypravovány z prostorù Prùmyslového muzea 
Mladìjov v tìchto dnech:
12. 5. - zaèátek sezóny; 26. 5.; 9. 6.; 30. 6.; 5. 7. - 
7. 7. - jízdy se konají po oba sváteèní dny; 14. 7.; 
21. 7.; 28. 7.; 4. 8.; 11. 8. - bitva, v tento den platí 
zvláštní jízdní øád!; 18. 8.; 25. 8.; 1. 9.; 15. 9. - 
ukonèení sezóny

V pátek 13. 4. 2007 se uskuteènila propagaèní jízda 
pro starosty Mladìjova a okolních obcí s rodinami. 
Pøi zpáteèní jízdì bylo pøipraveno obèerstvení ve 
stanici Veksl. Na této jízdì bylo poprvé vyzkoušeno 
pojízdného obèerstvení a stalo se vítaným 
zpestøením pìkného sluneèného odpoledne.
Na objednávku je možno vypravit zvláštní osobní 
nebo i nákladní vlak mimo výše uvedené termíny.
Kromì svezení na úzkorozchodné železnici mohou 
návštìvníci shlédnout expozice Prùmyslového 
muzea Mladìjov, kde uvidí mnoho unikátních 
historických strojù, z nich nìkteré v provozu.
Další informace naleznete na internetové adrese 
www.mladejov.cz a na telefonním èísle +420 603 
142 796
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Èeská spoleènost se španìlským kapitálem, zabývající 
se výrobou souèástí pro automobilový prùmysl, hledá 
zájemce na pozici:

VEDOUCÍ VÝROBNÍ HALY
POŽADUJEME: VŠ vzdìlání technického smìru • 
zkušenosti s vedením výrobního úseku a zamìstnancù • 
organizaèní schopnosti • dobrou znalost anglického 
jazyka • znalost technologie vstøikování a lisování 
plastù výhodou
NÁPLÒ PRÁCE: øízení výrobního procesu a zamìst-
nancù ve výrobním úseku • plánování zakázek a kapa-
city, sledování termínù, nákladù a jakosti • zodpo-
vìdnost za údržbu strojù a zaøízení • zodpovìdnost za 
plnìní termínù výroby • návrhy zlepšení pro výrobní 
zaøízení • kontakt se zákazníky, dodavateli i mateøskou 
spoleèností
NABÍZÍME: zajímavou a zodpovìdnou práci • mož-
nosti osobního a profesionálního rùstu • finanèní 
ohodnocení v závislosti na vzdìlání a zkušenostech • 
zázemí zahranièní spoleènosti
MÍSTO PRACOVIŠTÌ: Moravská Tøebová
NÁSTUP: ihned

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám Váš struktu-
rovaný životopis na adresu: michnikova@tajo.coop 

KONTAKT: Jana Michníková, Svitavská 68/1600, 571 
01 M. Tøebová, tel. 606771896, michnikova@tajo.coop
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KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00-19.00, ètvrtek: 9.00-12.00 hod.

+ 1 hodinu pøed zaèátkem každého pøedstavení

461 311 127 461 544 287
kultura@ksmt.cz

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

Upozornìní: Rezervované vstupenky se po uplynutí 7 dní 
vrací automaticky zpìt do prodeje. V pøípadì èasovì 
platné rezervace musí být tyto vstupenky vyzvednuty 
nejpozdìji pùl hodiny pøed zaèátkem pøedstavení, jinak 
budou prodány.

pro dìti
5. 5. sobota

                                              
Víte co se stane, když si èlovìk pøišije cizí ucho? 
Mùžete  v  noci  na  
Žižkovì potkat džina, 
který splní všemožná 
pøání? Myslíte si, že 
jsou místa, kde se za-
stavil èas? Mùže se 
kamarádit kapr se stro-
mem? Nový celove-
èerní animovaný film s prvky hororu i èerného 
humoru.
Režie: Jan Balej.
15.00 hodin, kinosál,  vstupné: 65 Kè 

25. 5. pátek      

                                                  
Pohádka pro MŠ a I. st. ZŠ, uvádí Malé divadélko 
Praha.
8.30 a 10.00 hod., kinosál, vstupné: 30 Kè  

28. 5. pondìlí

   
Film je adaptací celosvìtovì úspìšného bestselleru 
Katherine Patersonové Bridge to Terabithia.
Dva hlavní pøedstavitelé, Jess a Leslie, vytvoøí 
imaginární království Terabithia, plné kouzelných 
bytostí, v kterém se stanou králem a královnou.
Režie: Gabor Csupo, hrají: AnnaSophia Robb, Josh 
Hutcherson aj.
17.00 hodin, kinosál, vstupné. 60 Kè

Jedné noci v jednom mìstì   

O kohoutkovi a slepièce 

Most do zemì Terabithia 

V sobotu 1. 4. se obèanùm Moravské Tøebové, ale 
také všem turistùm otevøela na zámku v Moravské 
Tøebové nová expozice - støedovìká muèírna, která 
je svým rozsahem a poètem muèících nástrojù 
nejvìtší v Èeské re-
p u b l i c e .  Z á m e c k é  
nádvoøí v tento aprílový 
den ožilo spoustou 
historických stánkù, do-
bovým ležením, pra-
dávnou støelnicí a kul-
turním programem, 
jemuž vévodily scénky 
o právu útrpném èi vystoupení Harryho Pottera 
v Bradavické škole kouzel. Na slavnostním otevøení 
muèírny, které se stalo symbolickým zahájením 
turistické sezony, se v areálu zámku vystøídalo více 
než dva tisíce lidí. Turisté z Jièína, Hradce Králové, 
Pardubic, Blanska nebo Brna nebyli výjimkou. 
„O vaší muèírnì jsme se dozvìdìli z rozhlasu, nedìle 
byla krásná, tak jsme k  vám vyrazili s celou rodinou 
a jsme opravdu spokojeni,“ pochvalovala si rodina 
Václavkových z Brna. „Muèírna je trochu straši-
delná, ale líbí se nám. Nejvíc jsme se báli obìšence,“ 
zhodnotili  jejich ratolesti.
„Jsem ráda, že muèírna v zámeckých sklepech 

Nová muèírna zvyšuje zájem turistù o Moravskou Tøebovou

vyvolala takový ohlas. Na její otevøení s doprovod-
ným programem jsme poèítali s návštìvností asi 
okolo tisíce lidí, zájem byl jednou takový, což nás 
pøíjemnì pøekvapilo,“ uvedla øeditelka Kulturních 
služeb mìsta Libuše Gruntová, která muèírnu na 
zámku realizovala. 
To, že poèet turistù, kteøí chtìjí poznat tajemství 
tortury, zprovoznìním muèírny opravdu stoupá, 
dokládají èísla statistik. Za celý loòský rok 
navštívilo zámek zhruba dva tisíce osob, ovšem jen 
za prvních ètrnáct dní otevøení muèírny pøišlo 
shlédnout nové expozice pøibližnì stejný poèet lidí, 
tedy 1911 návštìvníkù. „Zdá se, že cíl, který si 
Kulturní služby pøedsevzaly, tedy zatraktivnit a oživit 
zámek coby nejvìtší dominantu mìsta, se opravdu 
daøí,“ uzavøel starosta mìsta Josef Oš�ádal. Muèírna 
zaujala také tvùrce poøadu Èeské televize Toulavá 
kamera, kteøí sem pøijeli natoèit zajímavou reportáž.
Ve stejný den byla na zámku v Magdaleninì sále 
otevøena také stylová Zámecká kavárna, která je 
jako jedna z mála restaurací ve mìstì nekuøácká. 
V prùbìhu mìsíce kvìtna bude kavárna rozšíøena 
také o posezení na zahrádce, což jistì uvítají rodiny 
s dìtmi.

Zámecké expozice vèetnì muèírny i Zámecká 
kavárna jsou otevøeny dennì mimo pondìlka.
Foto: Petra Zápecová                                         -red-
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Domácí zabíjaèka poprvé na zámku

Kulturní služby mìsta pøipravují na 28. 7. 
obnovený festival folk a country hudby 
Moravskotøebovský bramborák, který mìl ve 
mìstì letitou tradici. Mezi vystupujícími se 
objeví Toèkolotoè, AG Flek, Modrá kref, Druhá 
tráva a Robert Køes�an, Vespol, Lokálka, 
Trstenická stezka nebo místní kapela Proè ne 
band. Bramborák bude probíhat od 10 do 23 
hodin v areálu zámku v Moravské Tøebové.

-gut-

Bramborák k ochutnání
v èervenci

Vskutku nevšední zážitek plný lidového veselí 
11.40 - 12.10a zábavy si pro Vás pøipravily na sobotu 12. 5. 
12.15 - 12.30K u l t u r n í  s l u ž b y  

m ì s t a .  N á d v o ø í  
12.35 - 13.45zámku totiž ožije 

nefalšovanou morav-
13.50 - 15.00skou zabíjaèkou s li-

dovou hudbou, bavi-
15.05 - 16.15èem a soutìžemi pro 

dospìlé. Pro návštìv-
16.25 - 16.55níky jsou pøichystány 
17.05 - 17.20zabíjaèkové pochoutky jako jitrnice, jelítka, ovar, 

tlaèenka, klobásy, ale i speciality na grilu. 
17.25 - 18.30K zabíjaèce samozøejmì patøí i tradièní lahodný 

mok, slivovice, který zde rozhodnì nebude chybìt. 
19.30 - 21.00A kdo nemá rád slivovici, jistì nepohrdne pivem. 
14:00 - 16:00Dìti potìší skákací hrad, vyžití nabízí také dìtské 

høištì.

Program je orientaèní, èasy jednotlivých vystou-
pení se mohou zmìnit.
Poøádají Kulturní služby mìsta ve spolupráci
s agenturou Historia, Øeznictvím Koudelka 
a Zámeckou kavárnou.Program:

-gut-10.00 - 11.30

baviè Jožka Pavlíèek z Kunovic
silácká show Jarka Bakalíka
Duo Ogars – veselé kouzelnické 
èíslo ve stylu „Slovácko sa nesúdí“
C. a K. kadetní hudba z Jevíèka 
a  imitátor  Lojzík Matoušek
soutìž se silákem Jarkem Baka-
líkem
cimbálovka Rozmarýn a lidový 
baviè Jožka Pavlíèek z Kunovic
silácká show Jarka Bakalíka
Duo Ogars – veselé kouzelnické 
èíslo ve stylu „Slovácko sa nesúdí“
C. a K. kadetní hudba z Jevíèka 
a  imitátor  Lojzík Matoušek 

   taneèní zábava  skupina LOTUS
ukázka pravé zabíjaèky – jitr-
nice, jelítka, ovar,…

Vstupné: dospìlí 30 Kè, studenti a dùchodci 20 
Kè, dìti do 12 let v doprovodu dospìlých zdarma.DOMÁCÍ ZABÍJAÈKA

sobota 12. 5. 2007
zámek Moravská Tøebová

1. roèník festivalu lidové zábavy s podtitulem 
„Jak bývalo veselo na zámku i v podzámèí“

cimbálovka Rozmarýn a lidový 

Zahájení na zámku

Prohlídka muèírny



Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:                14.00-16.00 h.
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Reinstalovaná expozice – novinkou jsou 
pøedevším ètyøi samurajské meèe a haptická 
výstavka kopií staroegyptských artefaktù.

Výstava:
Pod modrou oblohou (1. - 24. 5. 2007)
Z díla ak. mal. Františka Strážnického 26. 5. 2007 
(vernisáž) – 20. 6.  

MUZEUM

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-16.00 h.

Výstava:
Výtvarný svìt na zámku (vernisáž) – 19. 5. 2007
Zámecká muèírna
Mìš�anské bydlení
Selská jizba

Komentovaná prohlídka zámku s Janem Štìtinou, 
pracovníkem památkového ústavu v Kromìøíži, 
zamìøená na vývoj gotického hradu a poèátky jeho 
pøemìny v renesanèní zámek – 29. 5. 2007 v 17.00. 

„Šumné Tøebové“
V sobotu 9. 6. 2007 v 18 hod. se ve dvoranì 
muzea uskuteèní pøedpremiéra filmu „Šumné 
Tøebové“, který byl natoèen v kvìtnu minulého 
roku a v Èeské televizi bude uveden na podzim 
tohoto roku. 
Odpoledne se bude pøedpremiéra konat v Èeské 
Tøebové, v 16.30 bude z Èeské Tøebové 
vypraven vlak tažený parní lokomotivou. 
V rámci èasových možností budou cestující 
pøepraveni z moravskotøebovského nádraží do 
muzea historickým vyhlídkovým autobusem. 
Vlak bude odjíždìt zpìt do Èeské Tøebové ve 
20.00.
Úèast na pøedpremiéøe již pøislíbili autoøi cyklu 
„Šumná mìsta“ Radovan Lipus a David Vávra.

Fotografie z dalších východních zemí vystøídají 
na stìnách Krokodýlího ocasu snímky ze 
Spojených státù a Thajska umístìné v Zámecké 
ulici v uplynulých týdnech. Janu Trantírkovou 
tak následuje coby autor nové výstavy Milan 
Blaha, moravskotøebovský podnikatel a cesto-
vatel, s fotografiemi z Kambodži a okolních 
státù. 
Pro zpestøení kvìtnové výstavy pokraèujeme 
také tentokrát v seriálu akcí pro širokou 
veøejnost. Tìšit se mùžete na ukázku thajské 
masáže provádìnou pøímo v prostorách 
Krokodýlího ocasu na dobrovolníkovi z øad 
návštìvníkù. Pro nezasvìcené – nejedná se 
o klasickou masáž, jakou známe z evropských 
salonù. Thajská je zjednodušenì øeèeno druh 
masáže s prvky akupresury a jógy a provádí se 
zpravidla na mìkké podložce na podlaze na 
obleèeném tìle. U Krokodýlího ocasu ji ve 
ètvrtek 17. 5. od 16 hodin pøedvede paní 
Banjong Blaha, která právì v tìchto dnech 
chystá spolu se svým manželem otevøení 
specializovaného salónu thajských masáží.

Dagmar Vomelová

Asijská relaxace
u Krokodýla

úù KLAVÍRNÍ RECITÁL JITKY ÈECHOVÉ
Kruh pøátel hudby pøi KS mìsta Moravská 
Tøebová srdeènì zve na koncert SMETA-
NOVSKÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL JITKY 
ÈECHOVÉ.
Vynikající èeská klavíristka, která dokonèuje 
kompletní nahrávku Smetanova klavírního díla, 
vystoupí s programem, který uvede na Pražském 
jaru 2007.
Koncert se koná v pátek 11. 5. 2007 v 19.30 
hod. ve velkém sále ZUŠ (zámek).
Vstupné obvyklé: 60 Kè, dùchodci a studenti 
30 Kè, žáci ZUŠ a ZŠ do 12 let zdarma.
Jde o klavíristku SMETANOVA TRIA, které 
získalo nejvýznamnìjší svìtové ocenìní BBC 
Music Magazine Award 2007 za nahrávku 
Supraphonu z dìl A. Dvoøáka „Dumky, op. 90“ 
a Trio f moll, op. 65. Nahrávka byla vybrána 
z 1500 CD vydaných ve svìtì v roce 2006 jako 
nejlepší v kategorii „komorní hudba“. Vyhlášení 
vítìzù probìhlo 11. dubna 2007 v Londýnì.

Nenechte si ujít mimoøádný umìlecký zážitek!

úù „ENDLOS LEBEN – ŽÍT NAPLNO“
Spoleènost èesko-nìmeckého porozumìní 
poøádá v rámci celostátní akce „Èesko- 
nìmecké jaro“ a v rámci 750 let mìsta Mo-
ravská Tøebová v kvìtnu  výstavu obrazù a kera-
miky tøebovské rodaèky žijící v souèasnosti 
v Nìmecku Audy Häußler a koncert mladého 
umìlce Torstena Reimanna z Berlína.
Srdeènì zveme všechny milovníky umìní  dne 
17. 5. 2007 ve 13 hodin na koncert Torstena 
Riemana  „Endlos leben – Žít na plno“.
Koncert je urèen pro mladé posluchaèe a je 
možno zakoupit CD. Následnì po koncertu 
zveme všechny do Støediska èesko - nìmeckého 
porozumìní na  zahájení výstavy Auda Häußler 
- obrazy a keramika.
Výstava bude otevøená dennì mimo pondìlí do 
poloviny èervence vždy v Út - Pá od 9.00 do  
12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.

úù Pohádky a písnièky
Senioøi a zamìstnanci Sociálních služeb mìsta 
Moravská Tøebová spoleènì s dìtmi pod 
vedením paní uèitelky H. Dosedìlové Vás zvou 
na kulturní program CO SE DÌJE POD 
VODOU? ANEB POHÁDKY A PÍSNIÈKY 
O MOØSKÉ ŽOUŽELI, který se uskuteèní 
29. 5. 2007 a 31. 5. 2007 od 10.00 hodin v ki-
nosále budovy muzea.
Program pøipravil smíšený soubor tøí generací 
nejen pro dìti mateøských škol a 1. tøídy ZŠ.

úù Pozvánka na mažoretky
Mìsto Jevíèko ve spolupráci se Svazem 
mažoretek ÈR a ag. Arnika Moravská Tøebová
poøádá v sobotu dne 9. 6. 2007 od 13:00 hod. na 
Palackého námìstí v Jevíèku soutìž semifinálo-
vých skupin mažoretek ÈR o Pohár mìsta 
Jevíèka a postup do finále v Podìbradech. 
Srdeènì zvou poøadatelé !!!

Svitavský DENÍK – MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE

úù Moravská Tøebová – jak ji neznáme
Komise  památkové péèe vyhlašuje u pøíležitosti 
oslav 750. výroèí založení msta 9. roèník 
fotosoutìže „Moravská Tøebová – jak ji 
neznáme“.
Cílem je zachytit neobvyklou tváø našeho mìsta 
novými pohledy, v promìnách èasu a za 
rozmanité hry svìtel nebo roèních období. 
Prioritní je obsah (neotøelost) snímku, umìlecká 
kvalita odvozená (dle ambicí autora). Vítány 
budou rovnìž reportážní snímky zachycující 
prùbìh oslav jubilea mìsta. Zúèastnit se mohou 
fotoamatéøi i profesionálové z Moravské 
Tøebové i odjinud. Snímky mìsta o rozmìru 
minimálnì 13 x 9 cm - barevné i èernobílé - 
odevzdávejte do 31. 8. 2007 v kanceláøi muzea. 
Lze využít i barevného tisku.
Odborná porota vyhodnotí tøi nejlepší autory, 
kteøí budou vyhlášeni a ocenìni na vernisáži ke 
Dnùm evropského dìdictví.
Snímky tøí vítìzù budou ponechány v archívu 
muzea.

Zachy�te i vy neopakovatelé okamžiky,
prchavou krásu našeho mìsta…

„Rùzné fáze vývoje budoucích mistrù“
V sobotu 31. 3. v 16 hodin se uskuteènila ve vý-
stavních sálech Mìstského muzea na zámku v Mo-
ravské Tøebové vernisáž. Byla zahájena úvodním 
slovem paní Jany Martínkové. O hodnotný kulturní 
program se postarali žáci hudebního oboru ZUŠ 
Moravská Tøebová pod vedením pana uèitele Milana 
Koláèka. V krátkém proslovu pan uèitel Vladimír 
Èadílek podìkoval všem pøítomným. Ti mohli 
shlédnout ve tøech místnostech a na dvou podestách 
práce asi ètyøiceti bývalých žákù pana uèitele 
Vladimíra Èadílka. Jsou zde zastoupeny výtvarné 
práce od akademických malíøù až po ty, kteøí mají 
výtvarnou èinnost jako zálibu. I když do tak malého 
prostoru se všechny práce nevešly, bylo se opravdu 
na co dívat. Napøíklad portrét-olejomalba zobra-
zující Vladimíra Èadílka od Vladana Koláøe, nebo 
busta pana uèitele od Františka Žáèka, mimo jiné 
oba jsou uèiteli výtvarného oboru na moravskotøe-
bovské ZUŠ. Z èestných hostù jmenujme alespoò 
poslance Radko Martínka. Jeho manželce, paní Janì 
Martínkové, vedoucí muzea v Moravské Tøebové, 
Vladimír Èadílek moc podìkoval za veškerou 
organizaèní pomoc. Pùsobnost pana uèitele byla tak 
široká, že jsme zde mohli potkat žáky a pøíznivce 
výtvarného oboru ze širokého okolí (Polièka, 
Svitavy, Jevíèko a hlavnì tedy Moravská Tøebová). 
A ze slov „pana uèitele“: „Všichni pøítomní se zde 
už podruhé po pìti letech  potkají a zavzpomínají na 
léta, kdy se vìnovali výtvarnému oboru. Pøipadá mi, 
že cítí sounáležitost s tìmi ostatními a váží si jeden 
druhého.“
A co dalšího nás èeká?: „Tøeba uspoøádáme v mezi-
dobí pìti let další výstavu Žáci žákù pana Èadílka.“ 
A jak øíká Vladimír Èadílek nakonec: „Nièemu se 
nedivit!“. Závìrem bych i já jako, bývalá žaèka pana 
uèitele, za nás za všechny chtìla podìkovat, nejen za 
to, jak nás nauèil vnímat svìt kolem sebe, ale i za to, 
jaký byl a je pro nás jako èlovìk. Dokázal najít 
talent v každém z nás! Petra Marossyová

V rámci oslav 750 let mìsta Moravská Tøebová 
poøádá Klub pøátel Františka Strážnického, Kulturní 
služby mìsta a mìsto Moravská Tøebová soubornou 
výstavu obrazù akademického malíøe Františka 
Strážnického. Vernisáž se uskuteèní v sobotu 26. 5. 
2007 od 15 hodin ve výstavním sále muzea a potrvá 
do 20. 6. 2007. František Strážnický se narodil 13. 4. 
1913 v Olomouci. Vystudoval zde reálku, kde jej 
uèil malovat akademický malíø Bohumil Krs. 

Svùj talent pak Strážnický rozvíjel na Akademii 
výtvarných umìní v Praze u profesorù Jakuba 
Obrovského a Vratislava Nechleby. Pozdìji studoval 
na Vysoké škole technické v Brnì u profesora 
Hlavici a na Vysoké škole technické v Praze u pro-
fesora Blažíèka. Vystavoval od roku 1940. První 
souborná práce jeho díla byla uspoøádaná v Hradci 
Králové. V témže roce byl pøeložen do Moravské 
Tøebové, kde pùsobil jako profesor kreslení na 
gymnáziu. Bydlel a tvoøil ve starém domì v Jevíèské 
ulici, který dnes již nestojí. Rád se vracel na 
Valašsko, které si oblíbil už v dìtství a kde také 
pùsobil pøed pøíchodem do našeho mìsta. Inspiro-
vala jej však i Èeskomoravská vysoèina, Slovácko, 
Slovensko a ovšem Moravská Tøebová. Maloval 
zpoèátku pøedevším portréty a figurální kompozice, 
pozdìji pøevládaly v malbì krajiny a kvìtiny, zatím-
co portréty a akty zùstávaly v podobì kreslených 
studií. Úèastnil se èetných výstav a jeho obrazy 
dodnes zdobí nejen stìny mnoha moravskotøebov-
ských domácností, ale i veøejné prostory. František 
Strážnický zemøel v Moravské Tøebové 20. 3. 1985.

Klub pøátel Františka Strážnického

Žáci pana Èadílka podruhé

Vernisáž Františka Strážnického
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K poèátkùm výstavby „bytovek“ v Moravské Tøebové
"Bytový problém" vznikl v souvislosti s rozvojem prùmyslové výroby. Podniky 
potøebovaly námezdní pracovní sílu, venkovské obyvatelstvo se zaèalo ve 
velkém poètu stìhovat za prací do prùmyslových center. Dùsledkem bylo prudké 
zvýšení potøeby bytù ve mìstech, provázené zvýšením nájemného, vznikem 
hygienických a sociálních problémù. V èeských zemích se tato situace v maso-
vém mìøítku projevila ve druhé polovinì 19. století. 

První bytové domy pro zamìstnance továren
Také v Moravské Tøebové vznikaly po roce 1850 první skuteèné továrny 
zamìstnávající vìtší poèet námezdních pracovních sil. V roce 1856 zde byla 
zøízena tkalcovna firmy Franz Reichert's Söhne, která kolem roku 1880 již 
vlastnila pìt dìlnických domù. Po roce 1890, kdy vznikla novostavba tkalcovny 
v Hedvábné ulici, postavila zde firma další bytové domy pro dìlníky, kterým se 
øíkalo „Neue Gebäude“. Jejich pùvodní podobu známe z dochovaných fotografií.  
Alespoò vìtšina z nich – údaje o pùvodním poètu se liší – byla sice pøestavìna, 
ale zachovala se na pùvodní ploše v dnešní Tovární ulici. 
Také v následujícím století se majitelé továren museli alespoò v omezené míøe 
zabývat øešením bytové otázky. Vedle odkupování starších domù podporovali 
i novou výstavbu. Firma Moriz Schur poskytovala svým zamìstnancùm pùjèky 
na výstavbu rodinných domkù. V dnešní Údolní ulici byly postaveny tøi tzv. 
Ba�ovy domky podle firmou dodaného projektu (è. p. 734-6). Firma Gustav 
Reichert's Söhne postavila bytový dùm pro úøedníky v Lanškrounské ulici, firma 
Moriz Schur v dnešní Komenského, tehdy Orlí ulici (oba dnes již nestojí). 

Podpora bytové výstavby za první republiky
Pro nový èeskoslovenský stát byla bytová výstavba jednou z priorit. Preferovalo 
se bydlení v rodinných domcích, pováleèná realita si však vynutila stavbu 
èinžovních domù, které na drahém pozemku poskytly bydlení více rodinám. Pro 
èinžovní domy s malými byty (zpravidla o jedné místnosti) se používal název 
„èinžovní kasárny“. Tak jsou tyto stavby nazývány v nìmeckém tisku dvacátých 
let, pojem s oblibou používali sudetonìmeètí èlenové parlamentu, najdeme jej 
však i v Masarykovì slovníku nauèném, kde je vysvìtleno, že spekulativní 
prodej pozemkù vede k nutnosti jejich efektivního využití, i když ideál bytové 
politiky je jiný: „Obecná drahota (zvl. pováleèná) a chudobnost jsou nejrušivìj-
ším èinitelem hygieny bydlení a je prvním úkolem státu, starati se o zlepšení 
pomìrù panujících (ideálem je jednoposchoïový domek se zahrádkou), nebo� 
obèan, aby mohl platiti danì a zùstavit zdravé potomky (lepší budoucnost státu!), 
musí být pøedevším zdráv.“ Rozpor mezi snahou o zlepšení úrovnì bydlení 
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Neue Gebäude na pøelomu 19. a 20. století (mezi nemocnicí a továrnou)

Sluneèní 22 (è.p. 1015)                               Sluneèní 40 (è.p. 998)

širokých vrstev obyvatelstva a finanèní situací státu pøetrvával až do tøicátých 
let; stát podporoval jak výstavbu rodinných domù, tak efektivnìjší výstavbu 
domù bytových. 
Také moravskotøebovské zastupitelstvo, když bylo koncem roku 1919 nuceno 
konstatovat, že soukromá stavební èinnost ve mìstì témìø ustala, rozhodlo o po-
stavení nìkolika obytných domù s využitím státní pomoci. V roce 1920 se 

jednalo o poskytnutí státní pùjèky s tím, že budou postaveny dva „dvojdomy“, 
které by poskytly celkem 48 bytù, a 16 rodinných domkù. Stavba se na poèátku 
20. let ve dvou etapách skuteènì realizovala. V každé etapì bylo postaveno osm 
rodinných domkù a jeden z bytových domù, pro které se užívalo oznaèení 
„nouzové“. Akce byla vítanou pøíležitostí získat zakázky pro místní firmy; 
stavební práce byly rozdìleny všem v úvahu pøicházejícím podnikatelùm. Mezi 
oba „dvojdomy“ v dnešní Školní ulici, které dostaly è. p. 618 a 619, 623 a 624, 
byl patrnì ve tøicátých letech vestavìn další èinžovní dùm (è. p. 972). 
Stát stavìl také bytové domy pro své vlastní zamìstnance. V Moravské Tøebové 
byly podle projektu Vojtìcha Vanického, který už døíve projektoval stavbu èeské 
menšinové školy,  postaveny dva bytové domy ve Svitavské ulici, urèené pro 
státní úøedníky – tzv. „státní domy“. V prvním výbìrovém øízení v roce 1928 
byla  jako hlavní dodavatel stavby vybrána firma Julius Mackerle z Jevíèka, záhy 
však pøišla z ministerstva veøejných prací výzva, aby byla stavba zadána 
moravskotøebovské firmì Swatek, nebo vypsáno nové výbìrové øízení. To se 
také stalo a byla vybrána firma Hrbata a Smékal z Prostìjova, která se již 
osvìdèila pøi výstavbì školy a která také pøedložila nejnižší rozpoèet. Opìt však 
zasáhl osobním pøípisem nový ministr veøejných prací Franz Spina, nìmecký 
rodák z nedalekého Mìsteèka Trnávky, a vydal pokyn, aby byly stavební práce 
zadány moravskotøebovské firmì Franze Habichera. Stavba domu è. p. 729 byla 
dokonèena na jaøe 1929; zøejmì až po roce 1930 byl dostavìn vedlejší dùm 
è. 859. 
Tyto domy byly pravdìpodobnì jako jediné postaveny podle návrhu architekta, 
v souladu se soudobými architektonickými trendy. Ostatní moravskotøebovské 
bytové domy ze tøicátých a ètyøicátých let let mají zcela jiný, konzervativní 
charakter. 

Výstavba bytových domù po zaèlenìní mìsta do Sudet
K rozvoji bytové výstavby došlo po pøipojení Moravské Tøebové k „Øíši“. 
V dnešní Janského ulici vzniklo deset jednopatrových obytných domù, z nichž 
šest (není však vylouèeno, že všechny) postavila s pomocí mìsta Osídlovací 
spoleènost Sudety (Siedlungsgesellschaft Sudetenland). Po válce získalo sídlištì 
název „Úøednická ètvr�“. Také v této dobì pokraèovala stavební èinnost 
soukromých subjektù – napø. dr. Karl Hofrichter a firma Mayer postavili po 
jednom obytném domì v rámci zástavby jihozápadní èásti mìsta. Bytová 
výstavba pokraèovala také na druhé stranì silnice do Svitav. Ve Školní ulici 
(Stichgasse) byl v roce 1939 postaven další èinžovní dùm s šesti velkými 
moderními byty  pravdìpodobnì è. p., 806, za kterým však stojí ještì jeden 
stejný dùm è. p. 807. Pøibližnì ve stejné dobì vznikly zøejmì také domy è. p. 
998-1001, snad i 1015 a 1138 na rohu Sluneèní a Tyršovy ulice, dùm è. p. 985 na 
rohu Palackého a Školní ulice a nìkteré „bytovky“ v Bezruèovì ulici. Domy 
stavìné za války byly vybavovány protileteckými kryty.

Je pravdìpodobné, že se zde nepodaøilo podchytit všechny bytové domy, 
postavené v Moravské Tøebové pøed rokem 1945. V pováleèném období se 
výstavba „bytovek“ stala mnohem masovìjší záležitostí. Pøesto vìtšina domù 
postavených do konce druhé svìtové války dosud existuje a slouží svému úèelu.

-jm-

P o z v á n k a
na 7. roèník festivalu sborového zpìvu

„Moravskotøebovské arkády“
a 3. roèník pøehlídky výtvarných prací

„Výtvarný svìt na zámku“
O víkendu 19. - 20. 4. 2007 se uskuteèní hlavní program již 7. roèníku 
festivalu sborového zpìvu Moravskotøebovské arkády a soubìžnì s ním 
3. roèník pøehlídky výtvarného umìní s názvem Výtvarný svìt na 
zámku, který bude probíhat do 3. 6. 2007. Obì akce poøádá Základní 
umìlecká škola v Moravské Tøebové a letos jsou také souèástí oslav 750 
let Moravské Tøebové a 60 let naší školy.
„Moravskotøebovské arkády“ jsou nesoutìžním pøehlídkovým festivalem 
dìtských, mládežnických i dospìlých amatérských pìveckých sborù. První 
roèník se uskuteènil v roce 2001, jeho organizátory byly Základní umìlecká 
škola Moravská Tøebová a smíšený pìvecký sbor Fermáta. Na prvních tøech 
roènících hostovaly pøevážnì komorní smíšené sbory, a to i ze zahranièí, 
napø. Stadskoor Vlaardingen z Holandska a Sängervereinigung 1854 
Staufenberg z Nìmecka. Od roku 2004 je festival urèen nejen smíšeným 
sborùm, ale též dìtem a mládeži. Hostili jsme zpìváèky z nìmeckého 
Gemündenu a norského Terraku. Letos se pøihlásilo 25 sborù z celé naší 
republiky, tedy více než jsme z organizaèních dùvodù schopni pojmout. 
V Moravské Tøebové se pøedstaví „pouze“ 20 z nich. V týdnu pøed 
festivalovým víkendem probìhnou charitativní vystoupení v moravskotøe-
bovském Domovì seniorù a  v ústavech sociální péèe v blízkém okolí, která 
zajiš�ují domácí sbory. Hlavní program festivalu je rozvržen do dvou dnù. 
V sobotu 19. kvìtna zazní duchovní hudba v moravskotøebovském farním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program festivalu vyvrcholí v nedìli 20. 
kvìtna na nádvoøí moravskotøebovského zámku v 13.30 hodin. Dùležitou 
souèástí této kulturní akce je pøehlídka „Výtvarný svìt na zámku“, která má 
za cíl prezentovat výtvarné obory základních umìleckých škol v celorepubli-
kové virtuální galerii na internetu (www.zusmt.cz/virtualnigalerie) a ná-
sledné výstavì na moravskotøebovském zámku. Vystavené práce budou 
vydraženy. Na výstavì budou též prezentována díla studentù Akademie 
výtvarných umìní v Praze ze tøídy prof. Milana Knížáka, který nad ní 
pøevzal odbornou záštitu. Festival sborového zpìvu i pøehlídka výtvarných 
prací probíhají ve spolupráci se sbírkovým projektem Nadace rozvoje 
obèanské spoleènosti a Èeské televize Pomozte dìtem. Výtìžek z obou akcí 
(celotýdenní sbírka, dobrovolné vstupné, úèastnický poplatek a dražba 
výtvarných dìl) bude vìnován v plné výši na konto jubilejního, již 10. 
roèníku sbírky Pomozte dìtem. Bližší informace najdete na našich 
webových stránkách: www.zusmt.cz/vytvarnysvetnazamku,
                                   www.zusmt.cz/moravskotrebovskearkady.  

ZUŠ Moravská Tøebová
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úù Májové vzpomínkové akce
4. 5. 2007 – úèast na pietním aktu 62. výroèí vypálení 
JAVOØÍÈKA od 15.00 hodin. Odjezd osobními auty.
7. 5. 2007 – uctìní památky obìtí fašismu 
v DÌTØICHOVÌ u ST. MÌSTA od 19.00 hodin. 
Spoleènì s OÚ a obèany Dìtøichova.
8. 5. 2007 – v 8.30 hodin zahájení volejbalového 
turnaje smíšených družstev o „POHÁR OSVO-
BOZENÍ“. Høištì v aquaparku. Poøádá 4. ZO KSÈM 
a TJ SLOVAN, oddíl odbíjené a ASPV.V 10.00 hodin 
položení kvìtin u PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ 
v parku u muzea. V 11.00 hodin pietní vzpomínka 
v Pøedním Arnoštovì spoleènì s OÚ a obèany 
Mìsteèka Trnávky. 
2. 6. 2007 – od 9.00 hodin DÌTSKÝ DEN na sídlišti 
Západní u kotelny. Poøádá 4. ZO KSÈM a MìV KSÈM 
Mor. Tøebová.

Srdeènì zve Mìstská organizace KSÈM M. Tøebová!

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

1. 5. - 31. 5. 2007 – Obrazy Zuzany Mièkové
Výstava obrazù èlenky sdružení moravskotøebov-
ských výtvarníkù Welen, Zuzany Mièkové. Svou 
tvorbu vystavuje výtvarnice v mìstské knihovnì již 
potøetí a vždy návštìvníky pøekvapí svou ojedinìlou 
fantazií a novým pohledem na skuteènost. Výstava 
je pøístupná v pùjèovní dobì knihovny (po-èt: 9.00-
17.00 hod., so: 9.00-12.00 hod
10. 5. 2007 – Beseda se spisovatelkou a scenárist-
kou Evou Hudeèkovou
Beseda se spisovatelkou a scenáristkou úspìšných 
knih a televizních scénáøù, manželkou houslového 
virtuóza Václava Hudeèka. Zaèátek v 17.00 hod.
v komorním sále ZUŠ. Z knihovního fondu MìK 
doporuèujeme autorèiny knihy: Bezhlavá kobyla, 
Bratøíèek Golem, O ztracené lásce, Sedmihlásek, 
Tajemství pražského šotka, V moci kouzel.
31. 5. 2007 – Vlastivìdná vycházka
Procházka námìstím s odborným výkladem M. Ku-
žílka. Sraz úèastníkù v 15.30 hod. v knihovnì.
GRAND BIBLIO
Od bøezna je v knihovnì zdarma k dispozici 
mìsíèník GRAND BIBLIO. Èasopis je urèen nejširší 
veøejnosti se zájmem o knihy a ètení, využívání knih 
a dalších dokumentù. Èást je vìnována knihovnám 
a jejich službám veøejnosti, rozhovorùm se známými 
èi zaèínajícími autory,  apod. Vydavatelem èasopisu 
je vydavatelství bezplatných inzertních novin Grand 
Princ. Nová èísla èasopisù budou v knihovnì vždy 
zaèátkem mìsíce. V prvním èísle si mimo jiné 
mùžete pøeèíst rozhovor se spisovatelkou Barbarou 
Nesvadbovou.
Je mi krásnì, skládám básnì
Ke kvìtnu patøí poezie. Mìstská knihovna Ladislava 
z Boskovic v M. Tøebové vyhlašuje soutìž pro malé 
i velké v psaní básní. Svou tvorbu  mùžete odevzdat  
do 10. 5. 2007 v mìstské knihovnì. Nezapomeòte 
uvést své jméno a adresu. Vítìzné básnì odmìníme!

Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
   2. 5. 2007 – Kytièka pro maminku
  9. 5. 2007 – Keramická dílna (ve spolupráci se 
Speciální školou, nutno se pøihlásit)
16. 5. 2007 – Panáèek
23. 5. 2007 – Malované oblázky
30. 5. 2007 – Košíèek 
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.
Moravskotøebovský Ámos 2007
V letošním roce probìhl již 15. roèník ankety 
Moravskotøebovský Ámos – Uèitel, kterého si vá-
žím, mám rád, kterou poøádá mìstská knihovna 
a Zdravé mìsto – místní Agenda 21. Letošního 

roèníku se zúèastnilo 8 škol (I., II., III. ZŠ, 
gymnázium, ISŠ, speciální škola, STŠ MO, ZUŠ).  
Celkem bylo odevzdáno 1314 správnì vyplnìných 
anketních lístkù, všechny vulgární èi neèitelné lístky 
byly vyøazeny. V anketì se objevilo 157 jmen 
uèitelù. Výsledky ankety jsou zájemcùm k dispozici 
v mìstské knihovnì.
Vítìzové ankety z jednotlivých škol se sešli v úterý 
27. 3. 2007 ve 14.30 hod. v zasedacím sále MìÚ na 
Olomoucké ulici. Za pøítomnosti svých žákù, 
pracovníkù škol a organizátorù ankety obdrželi 
pedagogové diplom a  pamìtní list s vyjádøením 
žákù, proè si ho  váží. Kytièku pro uèitele darovala 
agentura Arnika, kalendáøe a knihu pro absolutního 
vítìze mìsto Moravská Tøebová.
Na pedagogy ještì èekalo povídání na rùzná témata  
kdo byl v dìtství jejich vzorem, zda byli hodné èi 
zlobivé dítì, proè se chtìli stát uèiteli,  s jakou 
originální omluvenkou se setkali nebo èemu se 
v poslední dobì od srdce zasmáli. Závìrem žáci 
a studenti z jednotlivých škol vybrali z pøítomných 
uèitelù toho, kdo je zaujal a komu by udìlili titul 
Moravskotøebovských Ámos 2007. Získala jej 
p. uèitelka Jitka Vykydalová ze III. ZŠ Kostelní 
námìstí. Gratulujeme!
Vítìzové školních kol: I. ZŠ – p. uè. Král a Viktoøík, 
II. ZŠ – p. uè. Mareèková, III. ZŠ – p.uè. 
Vykydalová, gymnázium – p. uè. Kodeš, ISŠ – p. uè. 
Pražan, speciální škola – p. uè. Muselík, STŠ MO – 
p. uè. Mareèek, ZUŠ – p. uè. Vrátilová.
Vyhodnocení 24. roè. soutìže – Mladý ètenáø 2007
Letošní 24. roèník soutìže Mladý ètenáø byl ve 
znamení 750. výroèí založení mìsta. Dìti mìly 
literární, nebo výtvarnou formou vyjádøit, jak si 
pøedstavují Moravskou Tøebovou za 10 let.  Soutìže 
se zúèastnilo celkem 16 dìtí. Témìø všechny zvolily 
výtvarné vyjádøení daného tématu, pouze 1 práce 
byla literární. Výsledky soutìže byly vyhlášeny dne 
27. 3. 2007 v zasedacím sále MìÚ na Olomoucké 
ulici. Celkovým vítìzem se stala Tereza Doleèková 
ze ZŠ Palackého ul. Všechny medailistky na 
vyhlášení doprovodila p. uèitelka Faktorová.
Pøedstavy dìtí, jak bude vypadat naše mìsto za 10 
let byly hodnì podobné. Èasto se na obrázcích 
objevovala dìtská høištì, hodnì zelenì, „rozkvetlé“ 
domy, dìtské koutky. Nechybìl však ani velký 
zábavný park se skákacím hradem, strašidelným 
domem, dìtským Globusem a MacDonaldem!  
Pøedkládáme celkové hodnocení soutìže:
1. kategorie – I. stupeò ZŠ+speciální škola

1. Doleèková Tereza, 2. Sovková Leona,
3. Sedláková Iva, Bártová Lenka

2. kategorie – II. stupeò ZŠ + víceleté gymnázium –
       1 práce Adély Bílkové (bez umístìní)
3. kategorie – støední školy - 0 prací 
Pasování do stavu ètenáøského
Ve dnech 10. a 12. 4. 2007 uspoøádala Mìstská 
knihovna Ladislava z Boskovic ve spolupráci se 
základními školami slavnost Pasování do stavu 
ètenáøského. Za úèasti rodièù, prarodièù, øeditelù 
škol, pedagogù a dalších hostù probìhla tato akce 
v zasedacím sále Mìstského úøadu na Olomoucké 
ulici. Na rytíøe ètení bylo pasováno témìø 140 žákù 
prvních tøíd. Dìti v pasovací formuli slíbily paní 
Magdalenì z Dubé a Lipé, manželce Ladislava 
z Boskovic, která je pøišla navštívit, že „budou 
chránit knížky a  - stateènì a èestnì, jako rytíøi, se 
bít za všechno dobré, co je v nich napsáno.“ Každý 
rytíø obdržel zdarma ètenáøský prùkaz a díky 
sponzorskému daru bezpeènostní agentury p. Ondry 
a další firmy, která si nepøeje zveøejnìní, i pìknou 
knihu a osvìdèení o pasování. Pasování má 
motivovat dìti k dalšímu ètení, má je vést, pro vývoj 
dítìte k tak dùležitému, ètenáøství. 
Dìti v rámci výuky spoleènì navštíví knihovnu, 
seznámí se s jejím prostøedí a uspoøádáním 
knihovního fondu. Zda se dítì stane skuteèným 
ètenáøem, záleží pøedevším na rodinì,  dále na 
metodách a postupech školy a knihovny. Proto  
spojme síly, aby z našich dìtí vyrostli vzdìlaní 
a kultivovaní lidé! 

Podìkování
Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské 
Tøebové uspoøádala bìhem bøezna a dubna pro dìti 
rùzné akce (velikonoèní dílnu, Noc s Andersenem, 
Pasování do stavu ètenáøského, Moravskotøebovský 
Ámos). Díky ochotným a vstøícným firmám i jed-
notlivcùm, kteøí pomohli finanèním èi vìcným 
darem nebo se podíleli na programu, probìhly 
všechny k velké spokojenosti dìtí.

Všem patøí náš velký dík!

Církve
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová

Èeskobratrská církev evangelická

Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01  Mor.Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj 
Uriga OFM, Svitavská 5, 571 01 M. Tøebová 
Poøad bohoslužeb: od 16. 4. zmìna
Po   9:00 hod. - klášterní kostel
Ut 18:00 hod. - farní kostel
St 18:00 hod. - farní kostel
Èt 17:00 hod. - klášt. 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
      19:00 hod. - klášterní kostel
Ve dnech 6. 5. - 8. 5. 2007 bude dìkanátní pou� 
do Polska, cena: 1.200,- /2x noclech, polopenze, 
cestovní pøipojištìní, popl. za autobus/
Dne 12. 5. 2007 bude zájezd na poutní místo 
Klokoty cena pouti: 150 Kè. /doprava/. Odjezd 
v 6:00 hod. od parku u muzea.
Dne 20. 5. 2007 bude v naši farnosti První svaté 
pøijímání. 
Oblastní charita v Mor. Tøebové informuje:
Setkání seniorù bude dne 7. 5. 2007 v 10:00 
hod. ve františkánském klášteøe. Na programu 
bude povídání o mariánském mìsíci, kterým je 
mìsíc kvìten. Èlovìku øíká jen málo pøedstava, 
že Panna Maria je královnou míru a pøichází 
k nám ne proto, aby nám nìco vzala a zbavovala 
nás radosti ze života, ale pøeje se, abychom byli 
š�astni a svobodni v Bohu. 
Návrh na využití tøíkrálové sbírky. 
Jak již bylo uvedeno, v Moravské Tøebové se 
vybralo celkem 116.130,50 Kè. Tøíkrálová 
sbírka je vyhlášena na pomoc lidem v nouzi, 
pøièemž pøi využití tìchto prostøedkù se klade 
dùraz zejména na využití v rámci vyhlášeného 
zámìru sbírky, tj. pomoc lidem v nouzi u nás 
i v zahranièí a rozvoj charitního díla. Pøi využití 
sbírky se klade dùraz pøedevším na úèelnost, 
efektivitu a transparentnost. 
Rozdìlení se øídí jednak rozdìlením schváleným 
radou øeditelù èeské katolické charity a èeskou 
biskupskou konferencí /65% farní charity, 15% 
diecézní charity, 10% humanitární pomoc, 5% 
sekretariát, 5% režie/, ale také odhlasovaným 
rozhodnutí øeditelù charit. Rozhodnutí je takové, 
že 53% je pøímo k dispozici na zámìry Oblastní 
charity v Moravské Tøebové, 5% na pomoc 
charitám v existenèní nouzi /tzv. krizový fond/, 
2% zámìry na pomoc potøebným /nouzový 
fond/ a 5% Dárfúru /hrozba hladomoru/.
Charitní rada v Mor. Tøebové rozhodla o využití 
pøidìlených finanèních prostøedkù, tj. 61.549 Kè 
takto:
10.000 Kè na pøímou pomoc obèanùm, kteøí se 
dostali do hmotné nebo sociální nouze, 51.549 
Kè na využití pøi budování charitního díla pro 
obèany s mentálním postižením v denním 
stacionáøi a zøízení pùjèovny kompenzaèních 
pomùcek pro zdravotnì postižené.

Denní stacionáø pro mentálnì postižené 
Domeèek je otevøen každý den od 7:00 hod. do 
15:30 hod. Je urèen pro osoby starší 18 let, kteøí 
mají sníženou sobìstaènost z dùvodù zdra-
votního postižení a pro osoby s chronickým 
duševním onemocnìním, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Posláním denního stacionáøe Domeèek je 
poskytnout mladým lidem s mentálním posti-
žením seberealizaci a umožnit jim zaøazení do 
spoleènosti, rozvíjet osobnost èlovìka s posti-
žením, rozšiøovat jeho znalosti a dovednosti 
a nauèit je zvládat bìžné úkony péèe o vlastní 
osobu. Posláním je také pøedcházet pøedsudkùm 
a snažit se o to, aby nevznikaly spoleèenské 
bariéry. Všem, kteøí nám pomáhají upøímnì 
dìkujeme.
Charitní šatník otevøen od 15:00 do 17:00 hod. 
každý pátek – Kostelní nám. è.3 – Farní budova.

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
pondìlí - biblic. hod. - 15:45, domov dùchodcù
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
pátek - náboženství - 14:30, na faøe
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
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V den svátku svatého Josefa nás pøijel navštívit 
otec biskup Josef Hrdlièka. V klášterním kostele 
celebroval slavnostní mši svatou, po které 
zapózoval v sakristii s ministranty. Poté se 
všichni pøesunuli do jídelny, kde byla 
pøipravena hostina.
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Køižovatka narubySpolupráce se školou
v Lipsku pokraèuje

Druhý bøeznový týden byl neobvyklý svým krásným 
jarním poèasím a žáci naší školy si tento pøíchod jara 
mohli vychutnat v nìmeckém Waltersdorfu nedaleko 
mìsta Zittau. Již podruhé se zde setkali se svými 
vrstevníky z 65. Mittelschule z Lipska. Šest dní 
strávených v jihovýchodním cípu Nìmecka bylo 
pokraèováním úspìšnì zapoèaté tradice pravidel-
ných setkávání žákù a uèitelù z naší a lipské školy. 
Letošní pobyt v mládežnické ubytovnì u Walter-
sdorfu byl zamìøen na hudbu a sport. Nìmeètí 
pøátelé si s sebou pøivezli hudební nástroje a apa-
raturu, kterou používají ve školní kapele ke zkoušení 
a koncertùm. Spoleènì s „muzikanty“ z naší školy 
pak pilnì nacvièovali a pøi rozluèkovém setkání 
pøedvedli nìkolik skladeb, které spolu pøipravovali. 
Naši žáci hráli na flétnu, klávesy, bubny a pøedevším 
si s novými i staronovými nìmeckými kamarády 
s chutí anglicky zazpívali. Krásné jarní poèasí 
a zdravý horský vzduch však vybízely i k aktivnímu 
pohybu venku a díky nìkolika sportovním utkáním 
ve fotbale a stolním tenise a výletùm do pøírody si 
toho žáci užili opravdu dosyta. Navštívili jsme láznì 
Jonsdorf a Oybin, kde se na skále nad obcí nachází 
zøícenina hradu a kláštera, které kdysi nechal 
vystavìt císaø Karel IV. Poznali jsme také obec 
Bertsdorf-Hörnitz, která pravidelnì sbírá pøední 
místa v soutìžích nejkrásnìjších vesnic Evropy. 
Hlavní myšlenkou této akce však bylo vzájemné 
poznání mezi mládeží z našeho mìsta a z Lipska a to 
se opravdu bezezbytku zdaøilo. Od prvního dne naše 
dìti èile konverzovaly v angliètinì a nìmèinì, 
poznaly, že to není až takový problém používat cizí 
jazyk, a brzy se s nìmeckými žáky sžily a spoleènì 
trávily krásné dny našeho pobytu ve Waltersdorfu. 
Nìkolik nìmeckých a našich dìtí se pak dalo slyšet, 
že se již nemohou doèkat kvìtna, kdy spolupráce 
s lipskými pøáteli pokraèuje jejich pobytem v Mo-
ravské Tøebové.                ZŠ Kostelní námìstí

Dne 28. 3. se na naší škole uskuteènil pro žáky 1.-3. 
tøíd Den naruby. A v èem spoèíval? Žáci se pøevlékli 
do masek a jejich kamarádi z 9. tøídy požádali paní 
øeditelku o zrušení vyuèování. „Maškary“ se pøestì-
hovaly do velké tìlocvièny, kde je èekalo pøekva-
pení. Byl to diskžokej, ten je pøivítal sérií oblí-
bených písní, poté následovalo defilé masek 
a jejich vyhodnocení. Aby se masky nenudily, 
devá�áci je hned zapojili do øady soutìží. Domù si 
každý odnesl sladkou odmìnu.

Mgr. Eva Hromádková

Ve ètvrtek 29. 3. 2007 se v sále ZUŠ konal Den 
uèitelù. Jako odmìnou za tak nároènou práci uèitelù 
všech škol a školek v Moravské Tøebové byl 
pøipravený bohatý program s obèerstvením, který 
pro nì pøipravili žáci a uèitelé nìkterých škol. 
Všichni úèinkující ze všech ZŠ byli odmìnìny 
bohatým potleskem. A za tím, kdo se o uskuteènìní 
celé akce zasloužil, byla øeditelka ZŠ ÈSA Lenka 
Bártová, které všichni moc dìkujeme.

 Mgr. Petra Marossyová

Integrovaná støední škola v Moravské Tøebové se 
pøed dvìma roky pøipojila k mezinárodní spolupráci 
a v rámci tohoto programu s názvem Nové vyuèující 
metody v Evropì, pod jejíž záštitou se uskuteèòují 
výmìnné pobyty uèitelù. Zaèátkem bøezna letošního 
roku došlo k mezinárodní výmìnì uèitelù v rámci 
programu Sokrates. Naši školu navštívili dva uèitelé 
cizích jazykù z vídeòského gymnázia, aby se 
spoleènì s našimi kolegy podìlili o jejich pøístup 
k výuce, seznámili se s novými postupy k uèebnímu 
procesu a odnesli si cenné zkušenosti, které mohou 
použít pøi své práci. Pro tyto hosty byl pøipraven 
bohatý program vèetnì historické prohlídky našeho 
mìsta, kterou si pøipravili žáci 4. roèníku oboru 
hotelnictví a turismu v anglickém jazyce. Následu-
jící týden se Mgr. Barbora Vacková a Mgr. Soòa 
Marková úèastnily návštìvy vídeòského gymnázia. 
Obrovským pøínosem této mezinárodní spolupráce je 
nejenom výmìna zkušeností, ale také výmìna 
uèebních materiálù, které zkvalitní výuku a po-
mohou uèiteli nahlížet  na jeho práci s vìtší inspirací 
a zájmem. -ISŠ-

(Fejeton na aktuální téma)
Zajisté ani Vaše uši neminuly polemiky našich 
politických reprezentantù, zda podpoøit státní 
maturitu, èi nikoliv. Nemluvì o tom, kdy ji pøípadnì 
„pustit do obìhu“. A tak se i letošní nedoèkaví 
maturanti stali jejich testovacími panáky, nebo� je 
veledùležité vìdìt, zda by nemìla nová zkouška 
dospìlosti negativnìjší následky než kuponová 
privatizace na ekonomiku. Maturanti  se na tuto akci 
hromadnì a s nadšením pøihlásili (zase dva dny 
úlevy!). Jaké bylo jejich pøekvapení, když zjistili, že 
úkoly, které se jim dostaly do rukou, mají k matu-
ritní zkoušce dále než Kulhavý Orfeus k Emilu 
Zátopkovi.
Aèkoliv... Ty, kteøí prùbìžnì sledují vlnobití, jež se 
v našem politickém rybníèku pravidelnì odehrává, 
by nemìlo zaskoèit naprosto nic!
Každý pøíznivec slohových prací, následovník Kanta 
èi Hegela se po obdržení tohoto testovacího skvostu 
(archu) zaraduje a „jede“. Zvládnete-li èeštinu, 
vzhùru na pole pùsobnosti cizího jazyka.
Mám to za sebou! Chvála bohu… Proto mohu svým 
dychtivým nástupcùm, které už nemine dilema, 
doporuèit nacvièovat psaní dopisù, reportáží, 
fejetonù, popisù, charakteristik, všeho, co vás 
napadne, a to výhradnì anglicky èi nìmecky. 
A nesmíte zapomenout neustále poèítat slova, jelikož 
pokud se rozepíšete více, než je zdrávo a co je 
vlastní vaší tvùrèí fantazii, vaše body zmizí 
nenávratnì jako Titanic pod hladinou ledového 
oceánu. Podrobnìji tento „pokus o maturitu“ 
hodnotit nemùžeme, nebo� se jistojistì nejedná 
o jeho koneènou podobu. Nicménì pro shrnutí – 
k tomu, co prošlo 26. 3. 2007 studentùm zdejšího 
gymnázia rukama, nepotøebujete sebemenší potuchu 
o tom, kdo, co a proè napsal a další kvanta 
nauèených vìdomostí, takže pøemýšlím, zda není 
lepší celé ètyøi roky studia rovnou pøeskoèit 
a rovnou naklusat k maturitì. Jo holt, Komenský se 
právì obrátil v hrobì… Naopak se cení, každý 
miligram logického myšlení, tvùrèí aktivity a slo-
hové vytøíbenosti. Na maturitní den se prostì nechte 
náležitì políbit múzami, nabruste si jazyk, pøipravte 
se na produkci jednoho vtipného a výstižného 
postøehu za druhým a máte vyhráno. Neodmaturuje 
pouze blbec! Ale to se Vás pøece netýká. Pak tøeba 
pochopíte i výhru prohry. Nebo prohru výhry…?

Tereza Holanová

Program èinnosti KÈT

Agentura Arnika

Co nás už dlouho trápí

úterý, 1.  5.                       
Cykloturistická hvìzdicová jízda do JAVO-
ØÍÈKA, 29. roèník. Sraz v Javoøíèku od 12.00 
do 15.00 hod. Pøípadní zájemci o spoleènou 
jízdu – odjezd v 10 hod. od autobusového 
nádraží v Mor. Tøebové. Délka trasy do 
Javoøíèka a zpìt cca 65 km.
sobota-úterý, 5. 5. - 8. 5.
Tradièní kvìtnový zájezd – NA ŠUMAVU. Pìší 
putování v oblasti Srní Modrava – Kvilda. 
Odjezd v sobotu 5. 5. v 5.00 hod. od autobus. 
nádraží, návrat v podveèer v úterý 8. 5.  
nedìle, 13. 5.
Zájezd do PRAHY  návštìva Národního muzea 
Za lovci mamutù a jiných zajímavostí. Odjezd 
z nádraží ÈD v 6.56 hod., návrat ve veèerních 
hodinách.
støeda, 16. 5.
4. pøátelské posezení v klubovnì odboru, od 
19.00 hod. – pøíprava programu na mìsíc èerven 
a další organizaèní vìci související s naší 
èinností.
sobota, 19. 5.
Výletová hra pro rodièe s dìtmi  ŠLAPE CELÁ 
RODINA – Sraz úèastníkù v dobì od 13.00 do 
14.00 v prostoru motokrosového závodištì 
v Mor. Tøebové.
nedìle, 20. 5.
Cykloturistický výlet ke Dni Zemì – Na 
Drozdovskou Pilu. Délka trasy 50 km.
Sraz zájemcù ve 12.30 hod u autobus. nádraží, 
návrat okolo 17.30 hod.

Den uèitelù
Mezinárodní výmìna uèitelù
v rámci programu Sokrates

To jsme prosím nebrali
aneb „Maturita naneèisto“

Ve dnech 21. 4. a 22. 4. 2007 ve Veselí nad Moravou 
byl zahájen Národní šampionát mažoretek ÈR 
soutìží v kategorii – SÓLA, DUA, které se také 
zúèastnily mažoretky Arnika Moravská Tøebová.
Sólo s hùlkou a rekvizitami: Mistr Moravy a Slez-
ska (kat. JUNIOR st.) - Lea Henslová, ZŠ 
Palackého ul., Mor. Tøebová; II. vicemistr Moravy 
a Slezska (kat. SENIOR) - Šárka Niedobová, 
Gymnázium Mor. Tøebová 
Sólo s hùlkou: Mistr Moravy a Slezska (kat. 
JUNIOR ml.) - Kateøina Felnerová, gymnázium, 
Jevíèko; Vicemistr Moravy a Slezska (kat. 
JUNIOR st.) - Lea Henslová, ZŠ Palackého ul., 
Mor. Tøebová
Duo s hùlkou a rekvizitami: Mistr Moravy a Slez-
ska (kat. SENIOR) - Miroslava Henslová 
a Šárka Niedobová - Gymnázium Mor. Tøebová; 
4. místo Nikola Jarošová, Gymnázium Mor. 
Tøebová, získaly spoleènì s Kateøinou Muškovou, 
ZŠ Palackého ul., Mor. Tøebová
Duo s hùlkou: Vicemistr Moravy a Slezska (kat. 
SENIOR) - Lea Henslová, ZŠ Palackého ul., 
Mor. Tøebová a Andrea Jankù, SOŠ Mor. Tøebová; 
4. místo Miroslava Henslová a Šárka Niedobová, 
Gym. M. Tøebová.
Všechny postupují do republikového klání.

DRŽÍME PÌSTI !!!
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úù VELKÝ DÌTØICHOVSKÝ MEMORIÁL
V pondìlí 8. 5. 2007 se uskuteèní 32. roèník 
Dìtøichovského memoriálu, silnièního bìhu na 
8,1 km z Dìtøichova do Moravské Tøebové 
poøádaného u pøíležitosti konce 2. svìtové války 
a k uctìní památky obìtem ženského koncen-
traèního tábora v Dìtøichovì u Mor. Tøebové.
Prezentace: 8:00-9:00 hod. na nám. TGM 18
  9:00 – odvoz závodníkù autobusem na start
  9:15-9:30 – kladení vìncù u památníku
10:00 – start závodu v Dìtøichovì
10:27 – oèekávaný 1. závodník zpìt na námìstí 
11:00-11:20 – vyhlášení výsledkù.

aneb „Co se dokáže dít na jedné zahradì MŠ“
II. MŠ na Jiráskové ulici je prostì „školka uprostøed 
mìsta“. Má to své výhody, ale ne vždycky…
Každou chvíli máme naházené odpadky za plotem  
a� jsou to igelitky, krabièky od cigaret, plastové 
láhve, výjimkou nejsou ani poloprázdné láhve od 
alkoholu. Prostì co se komu cestou kolem nehodí, 
skonèí to malým dìtem na zahradì školky! Není to 
tak dlouho, co jsme dávali do pùvodního stavu 
døevìné domeèky, letadlo a lavièky, protože 
nìkterým lidem z našeho mìsta to zøejmì na naší (!) 
zahradì pøekáželo. Tak to pøes noc pøevrátili, 
zpøeházeli, odkopli apod. Dospìlí zamìstnanci mají 
v živé pamìti, jak jsme s dìtmi jednou v zimì 
postavili snìhuláky a další rùzné postavièky ze snì-
hu, dìti si je pomalovaly barvami a tìšily se, jak je 
ráno, až pùjdou do školky, budou snìhoví pajduláci 
vítat. Ale ouha!! Ráno bylo po radosti! Jak chcete 
ètyøletým dìtem vysvìtlit, že pøes noc nìkdo „nav-
štívil“ naši zahradu a všechno nám znièil??!!
A pøedstavte si, jaké jsme mìli poslední pøekvapení 
ráno 8. 3.: pøes noc nám nìjací „vandalové“ úplnì 
zdemolovali naši døevìnou pergolu nad pískovištìm 
na školní zahradì. Mìli jsme pøes ni danou sí� a pøes 
jarní a letní období byla pro dìti, které si zde na 
písku hrály, pøíjemným zákoutím. No, komu mohla 
vadit? Pøekážela snad? Nebo si prostì jen nìkdo 
dokazoval svoji sílu? Nemohl to být jeden èlovìk, 
který takovým zpùsobem zdevastoval malým dìtem 
jejich pøístøešek…

Nedivme se tedy, pokud takové chování budou 
jednou v budoucnu tyto malé dìti napodobovat. 
Vždy� pro nì je už v tomto vìku normální, že vidí, 
že v jejich okolí „obèas “ nìkdo nìco zdevastuje!
Není to k zamyšlení??   

 Uèitelky II. MŠ Jiráskova ulice
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Na konci hokejové sezóny je èas bilancovat, a to 
nejen výsledkovì, ale zejména po výkonnostní 
stránce – zda se dìti v oddíle HC Slovan Moravská 
Tøebová nauèily novým pohybovým dovednostem 
a zda se zvýšily koordinaèní schopnosti našich dìtí, 
nebo� naším cílem a sportovní výchovy obecnì je 
úèelové vedení tréninku tak, aby docházelo k po-
stupnému zvyšování výkonù vèetnì celkového 
rozvoje osobnosti mladého hokejisty. Proto se v tré-
ninku našich nejmladších ustoupilo od specializace 
tréninku a kondièní pøípravy, která pøichází v úvahu 
až v posledních etapách vývoje hokejisty, ale naopak 
dbáme o rozvoj všestrannosti a koordinace. Že tato 

Série halových turnajù v Mìsteèku Trnávce

Rozvoj mládežnického hokeje v Moravské Tøebové

Jarní fotbalová sezóna již naplno zaèala, ale já bych 
se ještì pøesto chtìl vrátit k tradièní sportovní akci. 
Letos již 5. roèník pìti halových fotbalových turnajù 
poøádali trenéøi mládežnických družstev SKP 
Slovanu M. Tøebové opìt v krásné hale v Mìsteèku 
Trnávce. V termínech 6. 1. - 3. 2. 2007 se v katego-
riích – mladší pøípravka, starší pøípravka, mladší 
žáci, starší žáci a dorostenci – vystøídalo v turnajích 
celkem 43 mužstev! Výsledky slovanistù: 
mladší pøípravka  –  1.místo Mor.Tøebová „A“
                                 –  5. místo Mor. Tøebová „B“
starší pøípravka    –  4. místo Mor.Tøebová
  mladší žáci           –  3. místo Mor.Tøebová
  starší žáci             –  2. místo Mor. Tøebová
  dorostenci            –  2. místo Mor. Tøebová „A“

–  7. místo Mor. Tøebová „B“ 
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cesta je správná, o tom již hovoøí i dosažené 
výsledky. Jako malý klub jsme nejen zvýšili poèty 
novì pøíchozích dìtí, a to pøedevším zásluhou námi 
poøádané akce pro veøejnost, školy bruslení, ale 
souèasnì jsme dosáhli stejných výsledkù, jako v mi-
nulé sezónì. V tabulce za sebou již zanecháváme 
i tradièní hokejová mìsta napø. Chrudim a naopak 
svádíme vyrovnané boje se špièkou kraje. Dokladem 
toho jsou zápasy v Pardubicích, kde naše pøípravka 
držela krok se soupeøem a prohrála brankami až 
v závìru utkání v pomìru 10:7, aby v posledním 
utkání s Pardubicemi na domácím høišti již jasnì 
zvítìzila v pomìru 9:3. Pryè je tedy minulost, kdy 
z Pardubic k nám jezdil výbìr sestavený z roèníkovì 
mladších jedincù, ale naopak se zaøazujeme mezi 
pøední týmy v krajské soutìži, které neustále zvyšují 
svoji výkonnost a které jsou takovou „štikou 
v hokejovém rybníku“ a které chtìjí dále hájit dobré 
jméno klubu HC Slovan Moravská Tøebová a touží 
se stát tím dravcem na hokejovém nebi, nebo� orel je 
ten, kdo hájí znak mìsta Moravská Tøebová.

Libor Cach, trenér

Sport na gymnáziu
Louèení se zimou
Pøestože konèící kalendáøní zima byla  hodnì skoupá 
na sníh, gymnázium pøesto uskuteènilo  oba 
plánované lyžaøské výcvikové zájezdy. Studenti 
1. roèníku ètyøletého studia absolvovali výcvik 
v Harrachovì ve dnech 4. - 10. 3. 2007 a byli velmi 
spokojeni s celým prùbìhem kurzu. „I když nám 
sníh pøed oèima každý den doslova  mizel, celých pìt 
dní na Èertovì hoøe nám dali dost zabrat“.
Výcvik probìhl ve tøech lyžaøských družstvech 
a jednom družstvu snowboardistù-zaèáteèníkù. 
Všichni se nauèili èi zdokonalili v lyžaøských èi 
snowboardových èinnostech a èervené sjezdovky 
byly pro všechny nakonec hraèkou.
Studenti nižšího stupnì absolvovali svùj kurz 
v Karlovì pod Pradìdem v tøetím bøeznovém týdnu. 
Sice museli každý den dojíždìt za snìhem na 
Pradìd, pøesto kurz splnil oèekávání a všichni se 
nauèili základním lyžaøským èi snowboardovým 
dovednostem.

Košíková
Školní sport na gymnáziu má zcela jednoznaènì 
zelenou… V obvodním kole košíkové žákù 8.-9. tøíd 
zvítìzilo družstvo gymnázia pøed družstvy z Kun-
èiny, II. ZŠ a I. ZŠ a probojovalo se do okresního 
kola (uskuteènilo se po uzávìrce) .

Stejného úspìchu dosáhla i dìvèata v kategorii 6.-9. 
tøíd ZŠ. Zvítìzila v obvodním kole a postoupila také 
do okresního kola, které zavítalo do haly v Mìsteèku 
Trnávce.

Šplh
Ve dnech 29.-30.3. se uskuteènilo ve Frýdku Místku 
celostátní finále Poháru ASŠK ve šplhu chlapcù 
a dívek støedních škol. Právo reprezentovat Pardu-
bický kraj v kategorii chlapcù si vybojovala i naše 
ètveøice studentù.

Vlastní soutìž probìhla ve dvou dnech. Ve ètvrtek 
odpoledne byla na poøadu první dvì kola. Šplhalo se 
na lanì 4,5 m, bez pøírazu, start ze sedu. Pak 
následoval pøesun na ubytovací zaøízení a za-
sloužený odpoèinek. Po prvním dnu bylo družstvo 
ve složení Miloslav Neèas, Martin Hlaváè, Marek 
Poborský a Pavel Niedoba na pátém místì mezi 
ètrnácti úèastníky. 
Druhý den ráno soutìž pokraèovala dalšími tøemi 
koly. Skvìlá atmosféra a hlavnì osobní rekordy 
Martina, Marka a Pavla pøispìly k tomu, že chlapci 
skvìlou pozici ze ètvrtka obhájili. Celkové páté 
místo družstva bylo pro všechny úèastníky velkým 
pøekvapením. Jednalo se vìtšinou o tradièní finalisty 
této nároèné soutìže. Mezi jednotlivci obsadil 
Miloslav Neèas skvìlé osmé a Martin Hlaváè 
dvanácté místo.
Zanedlouho èeká na všechny ètyøi další tìžká 
zkouška – maturita. Pøejeme jim, aby u ní  byli 
neménì úspìšní, a zároveò dìkujeme za skvìlou 
reprezentaci naší školy. Pavel Kobelka 

Fyzický ètyøboj na speciální škole
Žáci naší školy si mohli vyzkoušet, jak na tom jsou 
v souèasné dobì po fyzické stránce. Tradièní fyzický 
ètyøboj se skládal ze ètyø disciplín – døepy, 
sklapovaèky, sed-leh a dívèí kliky. V porovnání s 
podzimním ètyøbojem se u vìtšiny soutìžících 
hodnoty výkonù zkvalitnily. Sportovní akce se 
zúèastnilo celkem 50 žákù školy na ul. Nová 19. 
Absolutním vítìzem se stal s velkým bodovým 
náskokem Kamil Fotr.

Výsledky: chlapci: 1. Kamil Fotr, 2. Jaroslav 
Nárožný, 3. David Kováè, 4. Radek Stejskal, 5. Petr 
Markus; dìvèata: 1. Veronika Ševèíková, 2.  Petra 
Sojmová, 3. Pavlína Siváková, 4. Zuzana 
Bednáøová, 5. Romana Podmanická

Mgr. Miroslav Muselík, uèitel spec. školy

Letošní 5. roèník byl odehrán ve znamení oslav 750 
let výroèí založení mìsta Moravské Tøebové. Pro 
pøihlášené týmy to pak byla jedineèná pøíprava  pøed 
jarní sezónou, kdy pùjde o velice dùležité mistrov-
ské body. Poháry pro tøi nejlepší družstva v každé 
kategorii pøipravil již tradièní generální sponzor pan 
Rudolf Langhamer z firmy Elmont group s.r.o. 
Zúèastnìná družstva dostala od poøadatelù mimo 
jiné také propagaèní materiály, které pøibližují 
historii a souèasnost v našem krásném mìstì, kterým 
bezpochyby Moravská Tøebová je.
Absolutorium zaslouží poøadatelé pìti turnajù – Mgr. 
Martin Komoò, René Abrahám, František Marek, 
Dušan Poul, Jaroslav Èervinek, Ilona Žouželková 
a Ladislav Franc.

Za poøadatele Mgr. Miroslav Muselík

Sportovní zpravodajství
Chlapci 5.-7. tøíd z „Køižovatky“ se zúèastnili 
nejprve obvodního a poté okresního kola v Nestle 
cupu v basketbale. Obì kola vyhráli a tím si zajistili 
postup do krajského kola, které se uskuteènilo 13. 4. 
v Chrudimi. A s jakým výsledkem se vrátili?
Bylo to opìt, pro nás velmi cenné, vítìzství. 
Trénujeme a tìšíme se na republikové finále, které 
se bude konat v Praze na pøelomu kvìtna a èervna. 
Držte nám palce.          Ing. M. Král

Jízda zruènosti

Volejbal

Ve støedu 11. 4. 2007 probìhlo na ZŠ Palackého ul. 
školní kolo dopravní soutìže Jízda zruènosti 
navazující na teoretickou èást – dopravní testy, které 
plnili všichni žáci 4.-8. tøíd.
Samotné jízdy se zúèastnilo 76 zájemcù. Z deseti 
disciplin mezi nejnároènìjší patøily pøenesení po-
hárku s vodou, èelní pøekonání hrbolù, jízda v kolej-
nici a složený koridor.
Do okresního  kola, které se uskuteèní 9. kvìtna ve 
Svitavách, postoupili z každé kategorie 2 chlapci 
a 2 dìvèata. Z mladších žákù jsou to Martin 
Kobelka, Miloš Kostka, Pavla Vrobelová a Denisa 
Neèesánková, ze starších Pavel Schiller, Pavel 
Knoll, Nikola Lýrová a Míša Štegnerová.
Za dobrou spolupráci i vìnované vìcné ceny 
dìkujeme Odboru dopravy pøi MìÚ a jeho 
vedoucímu p. Ing. Petru Václavíkovi.

Ladislav Bazala, vedoucí závodu

Tabulka pøeboru Pardubického kraje – volejbal 
kadetek:
poøadí/družstvo záp. v p pomìr setù b.
1. TJ Sokol È. Tøebová 32 28 4 89:24 (3.71) 60
2. TJ Spartak Polièka 32 25 7 81:37 (2.19) 57
3. VK Spartak Choceò 32 25 7 84:39 (2.15) 57
4. TJ Sl. M. Tøebová 32 19 13 70:52 (1.35) 51
5. TJ En. Chvaletice 32 16 16 54:64 (0.84) 48
6. TJ Sp. OEZ Letohrad 32 15 17 56:62 (0.90) 47
7. TJ Svitavy 32 7 25 47:77 (0.61) 39
8. VK Litomyšl 32 7 25 31:79 (0.39) 39
9. Jiskra Ústí nad Orlicí 32 2 30 14:92 (0.15) 34
„Sezóna byla extrémnì nároèná, nebo� vìtšina 
dìvèat hrála kromì soutìže kadetek také soutìž 
juniorek, zvládla to ale velmi dobøe,“ okomentovala 
výsledky týmu jejich trenérka Dagmar Netolická 
a dodala: „Pro novou sezónu, která zaène po 
srpnovém soustøedìní hráèek, máme vysoké cíle 
obzvláštì v kategorii juniorek, kde se dìvèata jako 
nejmladší tým letos jenom rozkoukávala.“

ODDÍL HC SLOVAN MOR. TØEBOVÁ
Vyhlašuje soutìž na vytvoøení nového znaku 
/loga pro oddíl HC Slovan.
Podmínky: klubové barvy (modrá, bílá, èer-
vená), tématika hokeje. Autor vítìzného návrhu 
získá odmìnu 1000,- Kè. Návrhy oznaèené 
heslem „soutìž“ podávejte v elektronické 
podobì nebo na formátu A4 do 30. 3. 2007.
El. podobou na e-mail: vhlavepuk@seznam.cz.
Poštou na adresu: Slovan, Komenského 285/20 
Mor. Tøebová 571 01. Osobnì v cukrárnì Pod 
Vìží.
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Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Nejlepší sportovci roku 2006 vyhlášeni
je tady hodnì mladých lidí, kteøí jsou aktivními 
sportovci...“
Poté byly vyhlášeny výsledky hlasování obèanù ve 
tøech kategoriích (mládež, dospìlí, trenér-funkcio-
náø). Mezi nominovanými byly ve všech kategoriích 
jen malé bodové rozdíly.

Zleva: V. Juraèková, J. Faltus, A. Štìpánek

Kategorie: Mládež

2. Patrik Zítka (stolní tenis) 90 hlasù
3. Jiøí Sedláèek (fotbal) 84 hlasù
4. Aleš König (lední hokej) 75 hlasù

Kategorie: Dospìlí

2. Roman Šatník (fotbal) 88 hlasù
3. Ivan Vávra (korfbal) 85 hlasù
4. Ladislav Dosedìl (lední hokej) 68 hlasù
5. Sándor Pócsai (cyklistika) 61 hlasù

Kategorie:Trenér, funkcionáø

2.-3. Jaroslav Faltus  (lední hokej) 109 hlasù
2.-3. Antonín Štìpánek (lední hokej) 109 hlasù

Sportovní osobností mìsta 2006 byl vyhlášen 
, aktivní sportovec v TJ 

Slovan (stolní tenista). V minulosti  se podílel na 
rozvoji mnoha dalších sportovních odvìtví ve mìstì. 
Ocenìní se doèkal také ambiciózní kulturista Petr 
Havlík (1968), který v roce 2006 obdržel titul mistra 
Evropy v body fitness v kategorii do 180 cm. 
Úspìch doplnil následnì 7. místem na mistrovství 
svìta v Ostravì. Ovace sklidili také hokejoví 
dorostenci HC Slovan pøi pøebírání cen od zástupcù 
mìsta. Ty si „vyválèili“ 2. místem v krajském 
pøeboru Pardubického kraje.

Pøedseda TJ Slovan P. Charvát pøedává ocenìní 
P. Havlíkovi

Nechybìlo ani vystoupení žákù ZUŠ. Potvrdili, že 
podobnì jako v mnohých sportech, i v hudbì je 
dùležitá týmová práce.  Teèkou za úspìšnou akcí 
bylo pozvání všech pøítomných na „malé“ 
obèerstvení, které stejnì jako minulý rok pøipravili 
studenti ISŠ v Moravské Tøebové. Celý zbytek 
odpoledne a nastávající veèer byl ve znamení 
vzájemných gratulací, debat nejen o sportu a plánù 
sportovcù na rok oslav jubilea mìsta.

Tereza  Holanová

1. Nikola Paøilová (atletika) 150 hlasù

1. Jakub Ertl (stolní tenis) 96 hlasù

1. Vladimíra Juraèková (korfbal) 180 hlasù
    (absolutní vítìz)

Václav Pøichystal (1937)

Rok s rokem se sešel a nejen sportovci se opìt 
dozvìdìli, koho z nich fandové nejvíce podpoøili 
v klání o titul Sportovce roku. Poslední roèník se tak 
stalo již pojedenácté. Systém hlasování se od 
pøedchozích let nijak nelišil. Každý z obèanù 
Moravské Tøebové se na nìm mohl podílet a pod-
poøit své favority. Tuto možnost využilo rovných 
1195 respondentù. Stìžejním organizátorem 
letošního roèníku, stejnì jako tìch minulých, se stalo 
mìsto Moravská Tøebová, generálním sponzorem 
pak firma OR-CZ. Samotné akce slavnostního 
vyhlášení byli za mìsto Moravská Tøebová pøítomni 
starosta Josef Oš�ádal, místostarostové Miloš Izák 
a Václav Maèát a za TJ Slovan Pavel Charvát. 
Nechybìli ani zástupci partnerského holandského 
mìsta Vlaardingen a zástupce jednoho ze spøátele-
ných mìst – starosta ukrajinského mìsta Rovnyj. 
Ve srovnání s konkrétními sportovními kláními 
provázela tuto akci pøátelská, uvolnìná atmosféra. 
Pro vìtšinu z pøítomných nebylo cílem jejich úèasti 
zvítìzit, nýbrž spolu s ostatními „kolegy“ zhodnotit 
úspìšný sportovní rok a navzájem se ujistit, že ten 
následující nebude o nic horší. Na úvod promluvil 
starosta. Všechny pøítomné pøivítal na „hodnì 
moctém“ vyhlášení ankety Sportovec roku. 
Nezapomnìl také okomentovat neèekanì hojnou 
úèast, která byla oproti døívìjším roèníkùm takøka 
dvojnásobná: „Zejména tady vítám naši sportující 
mládež, protože vždy je na tom mìstì nejlepší, když 

První dubnovou nedìli odstartovalo fotbalové 
jaro. Moravskotøebovským celkùm pøálo štìstí, 
resp. daøilo se. Po tøech jarních kolech zavládla 
na Slovanu spokojenost, nebo� ofenzíva na 
pøední místa s výjimkou dorostencù  je úspìšná. 
Béèko je dokonce po trestuhodném podzimním 
rozjezdu opìt horkým aspirantem na návrat do 
1.B tøídy. Jestliže hostování v SKP Slovan 
skonèili Silný a Hollý, plnì je nahradil novì 
pøíchozí hráè tøetiligového Unièova (na pùlroèní 
hostování) – Michal Veèeøa (1986). Uvedl se 
precizní hrou v Živanicích a v dalších dvou 
zápasech dokázal dokonce vstøelit už 3 góly. 
Zacelil tak výpadek nìkolika nepøítomných 
hráèù (zejména støelce Strouhala – vojenské 
cvièení).

A muži - Moravany 1 : 0 (0:0), Králíèek M.
Živanice - A muži 1 : 0
Litomyšl - A muži 2 : 3 (0:2)

Šatník P., Cink M., Veèeøa M./
A muži - Letohrad N 2 : 0 (1:0), Veèeøa M. 2
Prùb. tab.:   5. místo  19  10  3  6  23:16   33 bodù
Muži B - Mladìjov 2 :1 (2:0)

Berka, Kudyn V.
Muži B - Jaromìøice 1: 0 (0:0), Chlup O.
Bøezová n/Svit. - Muži B 2 : 3 (1:0)

 Švanda 2, Rázl
Prùb. tab.:  2. místo  17  9  4  4  35:29   31 bodù
Vysoké Mýto - dorost A st. 3 : 0 (0:0)
Dorost A st. - SK Chrudim 0 : 2 (0:1)
Choceò  - Dorost A st.- 2 : 0 (1:0) 
Prùb. tab.:   8. místo  16  6  2  8  30:47   20 bodù
Vysoké Mýto - dorost A ml. 1 : 4 (0:2)

Polák, Spálenský, Chrom, Linhart
Dorost A ml. - SK Chrudim 2 : 2 (1:2)

Spálenský 2
Choceò - Dorost A ml. 0 : 3 (0:2)

Brychta O. 3
Prùb. tab.:  2. místo  16  10  3  3  35:21   33 bodù
Žáci A st. - Vysoké Mýto 2 : 4 (0:2)

Kozák M. 2
SK Chrudim - Žáci A st., 0 : 3 (0:2)

Zemánek 2, Kytlica
Žáci A st. - MFL Pce 2 : 0 (0:0)

Zemánek, Kytlica
Prùb. tab.:  6. místo  16  8  2  6   51:25   26 bodù
Žáci A ml. - V. Mýto 1 : 3 (0:1), Holub M.
SK Chrudim - Žáci A  ml. 0 : 3 (0:1)

Urbášek, Žouželka, Gregor
Žáci A ml. - MFL Pce 1 : 1 (0:0), Holub
Prùb. tab.:  8. místo  16  7  3  6  37:27  24 bodù

    
Pøipravované akce: 

. Pøedpokládaný program: prodejní 
trhy • utkání starých pánù • veèerní koncert – 2 
skupiny + diskotéka • turnaj v malé kopané 
Fernet cup • exhibice nejmladších nadìjí • 
vystoupení mažoretek • pivní hody. Specifická 
akce v roce jubilea mìsta, nicménì s ambicí stát 
se tradièní na ukonèení každé další sezony. 
Propozice Fernet cupu

Kaleidoskop výsledkù (stav k 15.4.):

30. 6. 2007 - Fotbalové 
slavnosti

Fotbalisté zvládají jarní ofenzivu

K V Ì T E N 2 0 0 7

Fotbal
  1. 5.   9.00 turnaj pøípravek (M.Tø.)
  5. 5.   9.30 A dorost st., ml.- Tøemošnice
  6. 5. 13.30 B žáci - Horní Jelení

17.00 B muži - Opatov
  8. 5.   9.30 A dorost st., ml. - Lanškroun

17.00 A muži - Stolany
12. 5.   9.30 A dorost st., ml. - È. Tøebová
13. 5. 17.00 B muži - Jevíèko
19. 5.     9.30 Žáci A - FK AS Pardubice

12.45 Žáci B - Litomyšl
20. 5. 17.00 A muži - Skuteè
26. 5.   9.30 A dorost st., ml. - Litomyšl
27. 5. 17.00 B muži - Mìsteèko Trnávka
  2. 6.   9.30 Žáci A - Letohrad

12.45 Žáci B - Øetová 
Cyklistika
  2. 6. BACH (orientaèní závod dvojic) – cyklo-
turistická akce na horských èi trekingových 
kolech s prvky navigace podle turistické mapy)
3. závod seriálu Cykloman 2007.
Poøadatelé: Dokoupil, Machaèová

Sportovní kalendáø na kvìten

Dny stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ SLOVAN Moravská 
Tøebová zve své pøíznivce, obèany mìsta a pøi-
lehlého okolí k slavnostnímu otevøení herny stolního 
tenisu. Sportovním programem bychom chtìli 
podìkovat všem tìm, kteøí se podíleli na pøípravì 
a vlastní realizaci pøestavby naší herny na koupališti. 
Dále chceme tímto zpùsobem pøispìt k oslavám 750. 
výroèí založení našeho krásného mìsta.

 se pokusí ustanovit hráèi oddílu 
neoficiální rekord ÈR v nepøetržitém hraní stolního 
tenisu po dobu 24 hodin, kdy se budou dvojice hráèù 
støídat u jednoho stolu.

 bude pokraèovat druhá èást 
programu, a to exhibicí Ivana Karabce a Petera 
Mady. Slovem ji bude doprovázet promotér 
Miroslav Cinibulk.
PROGRAM EXHIBICE s protagonisty IVANEM 
KARABCEM (známým showmanem celuloidového 
míèku, hráèem extraligy ÈR nyní hrajícím 
nìmeckou ligu, reprezentantem ÈR ve stolním tenisu 
TP, úèastníkem mnoha ME a MS, paraolympiád – od 
1994) a PETEREM MADOU (ligovým hráèem SK 
ST Baník Havíøov, bývalým juniorským reprezen-
tantem Slovenska). Oba hráèi jsou dokonalými 
profesionály, kteøí svým umìním, nadáním a citem 
pro míèek jsou  stvoøeni pro dvouhodinovou zábavu 
(dokážou hrát stolní tenis vším možným – pukem, 
rendlíkem, parketou apod.). Pokud budete u toho, 
budete pøímými svìdky hravosti, talentu a radosti ze 
stolního tenisu…

  • ètyøhra s domácí dvojící (na 2 vítìzné sety)
  • vzájemné utkání mezi hosty 
  • galashow - ukázka, s èím vším se dá hrát st. tenis
  • možnost dalších setù s úèastí divákù
  • beseda s obìma hráèi
Nenechte si ujít zajímavý program!

       M. Muselík

Sportovní program se bude skládat ze dvou èástí:
1. 6. 2007 od 16:00

2. 6. 2007 od 16:30

Program galashow
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